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Vážení spoluobčané,

Prezident republiky navštívil Muzeum K-S 14
„U cihelny“ a uctil památku četaře A. Hrada

vstupujeme do posledního měsíce roku 
2015. Před námi je čas adventu a vánoční 
svátky. Období, které se někdy proti naší 
vůli změní v maratón shonu a starostí, 
přestože bychom chtěli tyto svátky prožívat 
v klidu se svými nejbližšími a přáteli.

Adventní čas a vánoční svátky jsme si 
zvykli v posledních letech prožívat společně 
při sériích kulturních vystoupení ve městě 
i místních částech. Stejně tomu bude i v le-
tošním roce. Společný plakát vánočního 
programu je Vám už měsíc k dispozici. 
Věřím, že si každý v nabízeném programu 
najde něco pro sebe. Na místě je poděkování 
všem organizátorům, kteří si dobrovolně ke 
svým osobním povinnostem přibrali také 
práci ve prospěch nás všech.

Nemůžu však nezmínit skutečnost, která 
v letošním roce jistě velmi ovlivní pohodu 
Vánoc mezi obyvateli města a okolí. Mám 
na mysli rozhodnutí ministerstva vnitra 

o umístění pobytového zařízení pro legální 
žadatele o azyl v areálu bývalého výchov-
ného ústavu. Jsme si vědomi toho, že to 
je, a pravděpodobně ještě dlouho bude, 
v Králíkách otázka číslo jedna. Chtěla bych 
apelovat na Vás, občany města a místních 
částí, abyste nepodléhali panice, nekonstru-
ovali různé konspirační teorie a nenechali 
se uvrhnout do stavu neustálého strachu. 
Svět se bohužel mění velmi hekticky, a ne 
vždy se jedná o změny, které jsme schopni 
přijmout a taky ne vždy je můžeme ovlivnit. 
Je však třeba si uvědomit, že v Králíkách 
nebudou pobývat nelegální imigranti, kteří 
v současné době putují Evropou. Budou 
zde lidé, kteří požádali Českou republiku 
o poskytnutí azylu, tedy lidé, kteří nás žádají 
o pomoc. Vstoupili na české území legálně. 
Před příchodem do Králík projdou tříměsíč-
ním pobytem v přípravném zařízení, např. 
v Zastávce u Brna, kde budou prověřeni 

z hlediska bezpečnosti a zdravotního stavu. 
Pokud nesplní podmínky, budou přímo 
z tohoto zařízení vráceni zpět tam, odkud do 
České republiky přišli nebo do země půvo-
du. V případě, že splní všechny podmínky 
pro pobyt na území naší republiky, budou 
na přechodnou dobu 6 – 9 měsíců umístěni 
v Králíkách, kde budou čekat na ukončení 
azylového řízení. V případě, že azyl dosta-
nou, bude na jejich rozhodnutí, kam půjdou. 
Mohou se usadit kdekoliv v naší republice 
a podle zkušeností je nejpravděpodobnější, 
že odejdou do Prahy. Není však vyloučeno, 
že se jednotlivci rozhodnou v Králíkách 
zůstat, to však již bude ve stejném režimu, 
v jakém zde pobývají občané jiných národ-
ností, kterých zde žije víc, než si myslíme. 

Vážení spoluobčané, protože Vánoce jsou 
především o naději, radosti a pokoji, přeji 
Vám jménem vedení města Králíky a měst-
ského úřadu v nadcházejícím vánočním čase 
hodně klidu a osobní i rodinné pohody.

Jana Ponocná, starostka

Prezident republiky Miloš Zeman na-
vštívil dne 3. listopadu 2015 v rámci své 
plánované návštěvy Pardubického kraje 
Muzeum čs. opevnění z let 1935-38, Pě-
chotní srub K-S 14 „U cihelny“, kde uctil 
památku četaře Arnošta Hrada položením 
květin k jeho bustě v podzemí objektu. 
Pana prezidenta doprovodil hejtman Par-
dubického kraje Dr. Martin Netolický, 
ředitel vojenské kanceláře prezidenta 
republiky gen. Rostislav Pilz a další hosté.

Po přivítaní ředitelem Muzea Ing. Ri-
chardem M. Sichou a průvodcem panem 
A. Neterdou si prezident prohlédl části 
interiéru srubu se stálými expozicemi re-
prezentujícími především témata vzniku 
samostatného státu a armády a výstavu 
věnovanou čs. legiím. Během návštěvy 
jej zaujala také dochovaná část střely 
„Röchling“ jako pozůstatek po zkouškách 
německé armády z II. světové války, která 
se nachází pod levým bojovým zvonem. 
Pozitivně ohodnotil sbírkotvornou činnost 
Muzea slovy „Myslím, že se vám podařilo 
shromáždit celou řadu unikátů“. Jeho po-

zornosti neunikla ani neobvyklá příručka 
někdejšího Ministerstva války z roku 
1919 pod názvem „Válečný sňatek“ nebo 
fotografie a části pozůstalostí generálů – 
legionářů, zejména generála Stanislava 
Čečka, který v roce 1923 zastával funkci 
přednosty vojenské kanceláře prezidenta 
republiky. 

I když návštěva pevnosti byla časově 
uzpůsobena jeho dalšímu plánovanému 
programu v Pardubickém kraji, není bez 
zajímavosti, že se jednalo o druhou ná-
vštěvu vrchního velitele ozbrojených sil se 
zaměřením na čs. opevnění od doby, kdy 
jej navštívil někdejší prezident E. Beneš. 
S odstupem času a samozřejmě již v jiných 
historických souvislostech. Po prohlídce 
Muzea K-S 14 se konala v chatě soused-
ního Vojenského muzea Králíky krátká 
tematická beseda s panem prezidentem 
a představiteli Krajského vojenského 
velitelství Pardubice, Velitelství aktivních 
záloh, starostkou města Janou Ponocnou, 
ředitelem VMK Markem Bartošem, zá-
stupcem Králické pevnostní oblasti Petrem 

Štemberkem a dalšími hosty. Po krátké 
diskusi věnované zejména historii obrany 
státu prezident Zeman odjel, aby pokra-
čoval ve svém programu v rámci regionu.

Muzeum K-S 14

Prezident pokládá květiny k bustě četaře 
Arnošta Hrada.           Foto: Jaroslav Vacek
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Foto: Pardubický kraj a Jaroslav Vacek

Prezident ČR Miloš Zeman v Muzeu K-S 14 „U cihelny“
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Křest nově vybudovaného rybníka proběhl 
dne 20. 11. 2015. Rybník se nachází v katas-
tru obce Horní Lipka a bude jej spravovat 
MO ČRS Králíky. Rybník byl pokřtěn jménem 
„Hornolipecký rybník“.
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VÍM JÁ KOSTELÍČEK
Přijměte pozvání k návštěvě kostelíků v Dolní Lipce, Prostřední 

Lipce, Horní Lipce a Heřmanicích, ve kterých se opět rozezní vánoč-
ní muzika v sobotu 19. prosince 2015. Králičtí hudebníci připravují 
společně s místními zpěváky program k potěšení diváků domácích i 
těch, kteří zavítají na všechny čtyři koncerty ze vzdálenějších krajů.

Začátky koncertů: 13.30 h DOLNÍ LIPKA
 14.30 h HEŘMANICE
 16.00 h HORNÍ LIPKA
 17.00 h PROSTŘEDNÍ LIPKA
(při zimním putování není zajišťována autobusová doprava, 

děkujeme za pochopení)
Pod záštitou starostky Králík, paní Jany Ponocné, a duchovního 

zdejší farnosti, P. Pavla Plíška, pořádáme toto adventní putování již 
počtvrté. Výtěžek dobrovolných příspěvků z koncertů vždy věnuje-
me na konto veřejné sbírky určené k restaurování varhan. V letošním 
roce se podařilo úspěšně zrealizovat opravu varhan v Dolní Lipce. 
Jejich znovuzrozený zvuk bude vánočním koledám jistě slušet. 

Od léta na kontě sbírky narůstá částka, ze které se v nejbližší 
budoucnosti bude moci opravit nástroj z kostela Nejsvětější Tro-
jice v Heřmanicích. Těší nás, že přibývají noví mecenáši, kteří 
se zapojují do akce „Pomozte a adoptujte si varhanní píšťalu“. 

Díky nim byla v listopadu překročena hranice první stovky za-
chráněných píšťal, což aktuálně představuje částku 158016,-Kč. 
Přidejte se také a adoptujte si třeba k ježíšku jednu píšťalu. Anebo 
ji nadělte pod stromeček někomu pro radost. 

Přijďte si 19. 12. odpočinout od každodenních starostí a na-
čerpat trochu z neopakovatelné atmosféry čtyř venkovských 
kostelíků, ve kterých se znovu rozzáří světlo adventních svící, 
zavoní domácí cukroví místních hostitelek a rozezní se slavnostní 
vánoční hudba. 

Těší se na vás malí i velcí zpěváci a za všechny dobrovolníky, 
kteří se na přípravách podílejí,

Kristina Brůnová a Denisa Hejtmanská.
www.vimjakostelicek.webnode.cz

Advent a jeho tradice
Advent (latinsky příchod) je křesťanskou 

tradicí od 4. století, kdy věřící očekávají 
příchod Krista a slaví Jeho narození. Jed-
ná se o období čtyř nedělí před slavností 
Narození Páně (25.12.). Tradiční součástí 
je adventní věnec ozdobený chvojím, šiš-
kami, mašličkami a jinými dekoracemi a 4 
svíčkami. Adventní věnec má vždy tvar 
kruhu a je symbolem Boha, který je věčný, 
bez začátku i bez konce. Každou adventní 
neděli se postupně jedna ze svíček zapálí. 
V poslední adventní neděli se tedy rozzáří 
všechny svíčky najednou. Jednotlivé svíčky 
symbolizují pokoj, víru, lásku a naději. 
Součástí adventu jsou také adventní kalen-
dáře, které dostávají děti. Každý den děti 
otevírají jedno okénko, od 1. prosince až do 
Štědrého dne. První ručně vyrobený adventní 
kalendář byl z roku 1851, kdy v německé 
protestantské rodině vyrobila maminka své-
mu synkovi adventní kalendář s 24 malými 
svíčkami připevněnými k lepence. Později 
se začaly vyrábět kalendáře tištěné, v nichž 
děti odkrývaly pod okénky obrázky, později 
biblické verše. Dnes se nejčastěji prodávají 
adventní kalendáře čokoládové. V současné 
době jsou adventní neděle označovány jako 
železná, bronzová, stříbrná a zlatá. Tato 
označení nemají s křesťanskými tradicemi 
nic společného, jejich význam je komerční ve 
spojení s nákupem vánočních dárků.

4. prosinec – sv. Barbora
O životě svaté Barbory se nedochovalo 

mnoho záznamů, proto se vychází z le-
gendy. Barbora žila pravděpodobně ve 3. 
století v Nikomédii (dnešní Turecko). Byla 
krásnou dcerou zámožného Dioskura, který 
byl velkým nepřítelem křesťanů, jejichž 
učení se Barbora snažila poznat. Dioskuros 
chtěl svou dceru ohlídat před jejich vlivem, 
proto ji uvěznil do věže. Když otec jednou 
odjel, tajně přijala svátost křtu. Když se otci 

přiznala, že chce náležet jen Kristu, dal jí 
krutě zbičovat. Druhého dne její nepřátele 
překvapilo, že rány po bičování z jejího 
těla zmizely. Odmítali však uznat Kristovu 
léčivou moc, kterou Barbora dosvědčovala. 
To v nich vyvolalo ještě větší zuřivost. 
Mezi popisovaná muka, kterými ji chtěli od 
víry odvrátit, je uváděno drásání železnými 
hřebeny, pálení boků, tlučení do hlavy, z níž 
jí chtěli Krista vymlátit i uřezání prsou. Po-
sledním rozhodnutím bylo useknutí hlavy. 
Tohoto úkolu se ujal sám otec. Legenda ho-
voří o tom, že když svou dceru sťal mečem, 
byl sám zabit bleskem. 

Sv. Barbora je vnímána jako statečná 
mučednice. Je patronkou horníků, sedláků, 
architektů, stavebních dělníků, pokrývačů, 
zedníků, kovářů, kameníků, tesařů, hrobníků, 
zvoníků, kuchařů, řezníků, dívek, zajatců, 
dělostřelectva, hasičů, umírajících. Barbora 
bývá vyobrazována s dělem, kalichem, kni-
hou, mečem, pavími pery nebo věží.

Podle adventní tradice si v tento den 
svobodné dívky řežou větvičky, zpravidla 
z třešně,  které dávají do vázy. Pokud na Štědrý 
den vykvetou, měla by se dívka do roka vdát. 
„Barborkou“ ve váze si můžeme také připo-
mínat, že máme usilovat o to, aby v našem 
každodenním životě rozkvétaly květy lásky.

6. prosinec – sv. Mikuláš
Svatý Mikuláš se narodil mezi roky 280 

a 286 v Patrasu v Řecku v rodině zbožných 
a bohatých křesťanů. Po smrti rodičů zdědil 
velký majetek, který rozdal chudým a po-
třebným lidem. Nejznámější je příběh, kdy 
zadlužený otec chtěl své tři dcery poslat 
do veřejného domu, aby mu z vydělaných 
peněz pomohly splatit dluhy a vydělaly si na 
věno. Mikuláš těmto dcerám hodil oknem tři 
sáčky se zlaťáky, aby je zachránil. Po té se 
vydal na pouť do Palestiny. Ve městě Myra 
v té době zemřel biskup. Novým biskupem 

se měl stát ten, kdo následujícího rána vejde 
do chrámu. Tím byl právě Mikuláš, který se 
úřadu vzpíral, ale nakonec se kolem roku 
300 stal biskupem. Nedlouho poté začalo 
pronásledování křesťanů a kolem roku 310 
se dostal Mikuláš do zajetí, kde byl v žaláři 
těžce trýzněn. Zemřel kolem roku 345.

Mikuláš je zobrazován jako starší biskup 
s vousem. Jako nejčastější atribut mívá Mi-
kuláš u sebe tři zlaté koule na knize (odkaz 
na legendu o šlechtici a jeho třech dcerách). 
Mikuláš bývá oblečen v červeném plášti, na 
hlavě mívá biskupskou mitru a v ruce biskup-
skou berlu. Svatý Mikuláš je patronem dětí, 
panen, poutníků a cestujících, ministrantů, 
rybářů, soudců, advokátů, notářů, obchodní-
ků, lékárníků, hostinských, řezníků, sládků, 
lihovarníků, mlynářů, pekařů, sedláků, tkal-
ců, kameníků, knihařů, knoflíkářů, svíčkařů, 
ale také Ruska, Lotrinska nebo Amsterdamu.

V Čechách je se sv. Mikulášem spojena 
tradice, kdy v předvečer (5. 12.) přichází 
bělovousý muž v doprovodu anděla a čerta 
do rodiny k dětem. Dětem, které byly celý rok 
hodné a splní jeho úkol (většinou zarecitovat 
básničku), předá balíček s cukrovinkami 
a ovocem. Zlobivé děti ještě v balíčku na-
cházejí brambory a uhlí.

13. prosinec – sv. Lucie
Svatá Lucie se narodila v Syrakusách 

na Sicílii pravděpodobně před rokem 290 
do lépe situované rodiny. Jako křesťanská 
dívka z lásky ke Kristu učinila slib zachová-
ní panenské čistoty. Proti její vůli ji rodiče 
zaslíbili bohatému mladému pohanovi. 
Lucie ho odmítla, což snoubenec neunesl 
a v době pronásledování ji udal jako křes-
ťanku. Soudce měl za úkol její věrnost Bohu 
zlomit a podle okolností ji potrestat. Lucie 
byla odsouzena k násilnému zbavení panen-
ské nevinnosti od návštěvníků veřejného 
domu. K jejímu znásilnění však nedošlo, 
protože selhaly všechny pokusy Lucii tam 

(pokračování na následující straně)
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Opět jsme svědky manipulace s veřejným míněním
Přestože mě to netěší, jsem nucena 

uvést na pravou míru některá tvrzení pana 
Romana Kosuka z minulého čísla zpravo-
daje v článku „V Králíkách má korupce 
zelenou“. Už v úvodu článku se autor 
dopouští lži sdělením, že titulek převzal 
z Orlického deníku, přestože nic takového 
v Orlickém deníku publikováno nebylo.

Chtěla bych se však zastavit u dvou 
témat z uvedeného článku. Ke třetímu té-
matu se hned v listopadovém čísle vyjádřil 
vedoucí odboru školství.

Autor článku zpochybňuje výběr vítěz-
né nabídky v rámci veřejné zakázky na 
stavební práce při zateplení kulturního 
domu a velkoryse opomíjí skutečnost, 
že uchazeč s nejnižší cenovou nabíd-
kou stejně jako další dva uchazeči byli 
ze soutěže vyřazeni, protože nesplnili 

stanovené podmínky. Tato informace je 
součástí dokumentace o veřejné zakázce 
na webových stránkách města v sekci 
„veřejné zakázky“. Stejně tak se čtenářům 
snaží vnutit myšlenku, že lze uchazeče 
o veřejnou zakázku hodnotit podle jeho 
sídla. Pravda je taková, že stavební práce 
na akci zateplení kulturního domu byly 
financovány za pomoci dotace a zadávací 
podmínky veřejné zakázky a výběr nej-
vhodnější nabídky byl poskytovatelem 
hodnocen ještě před vydáním rozhodnutí 
o dotaci. Pokud bychom nepostupovali 
v souladu se zákonem, nebyla by dotace 
poskytnuta.

Navzdory podrobné informaci, kterou 
zastupitelé dostali o průběhu výběrového 
řízení na obsazení funkce tajemníka měst-
ského úřadu, autor hodnotí negativně i toto 

výběrové řízení. Napadá mě v této věci 
množství otázek, na které pravděpodobně 
ani já ani čtenáři zpravodaje nedostanou 
odpověď stejně jako na otázky, které 
jsem položila v letošním únorovém čísle. 
Vážený kolego, je podle Vás politická 
příslušnost důvodem pro neuzavření 
pracovního poměru pokud uchazeč řádně 
absolvuje výběrové řízení? Bylo by Vaše 
hodnocení postupu města stejné, kdyby 
byl do pracovního poměru přijat člen 
ČSSD? Jaké máte důkazy o tom, že vý-
běrové řízení na obsazení místa tajemníka 
nebylo provedeno s ohledem na poža-
dované odborné znalosti na toto místo? 
Je v případě obsazení pracovního místa 
důležité místo bydliště uchazeče? Možná 
budu překvapena a odpovědí se dočkám.

Jana Ponocná, starostka

dopravit. Zemřela mučednickou smrtí, kdy 
byla oslepena a bylo jí dýkou probodnuto 
hrdlo.  Lucie je patronkou Syrakus a Benátek, 
nevidomých a postižených onemocněním 
očí, sklářů, sklenářů, švadlen, světlušek ve 
skautských oddílech. Bývá zpodobňována 
s kotlem, lampou, mečem, dýkou, s bodnou 
ranou na krku, s palmovou ratolestí, volským 
spřežením nebo s miskou, na níž jsou oči. 

V minulosti patřil svátek svaté Lucie pře-
devším dívkám a ženám, které měly zakázáno 
předení, draní, praní a tkaní.  Tradiční býval 
i veselý průvod masek „Lucek“.  Masky cho-
dily po domech, kde prováděly nezbednosti a 
hrály divadelní hry o Lucii.

Vánoce
V dobách před křesťanstvím lidé oslavo-

vali slunovrat.  Když se okolo 21. prosince 
začínal prodlužovat den a zkracovat noc, 
byl to velký důvod k oslavě návratu Slunce, 
které znamenalo nový život a úrodu. K osla-
vám slunovratu se vázalo také mnoho zvyků 
a tradic. Křesťanská církev se nejdříve 
snažila tyto pohanské zvyky zrušit, ale protože 
byly mezi lidmi dlouhodobě zakořeněné, 
nesetkala se tato snaha s pochopením. Křes-
ťané se tedy rozhodli využít oblibu období 
slunovratu mezi lidmi pro oslavy narození 
Ježíše Krista a vánoční svátky soustředili 
právě do období oslav slunovratu. Vánoce 
byly oficiálně uznány papežem Liberiem 
roku 354 a to k datu 25. prosince. V Římě se 
narozeniny významných mužů, pokud nebylo 
známé přesné datum jejich narození, slavily 
v některý jiný významný den a z této tradice 
později vycházeli i křesťané. Když chtěli 
pravidelně uctívat narozeniny Pána Ježíše, 
ale z evangelia nebylo možné zjistit, kdy se 
skutečně narodil, zvolili nakonec 25. prosinec. 
Vysvětlení je poměrně jednoduché. Jan Křtitel 
se narodil o letním slunovratu, Kristus byl 
počat o jarní rovnodennosti a musel se tedy 
narodit o zimním slunovratu – 25. prosince. 
Tento den byl i ve starém Římě významný, 

Advent a jeho tradice
protože slunce nabíralo novou sílu a tak to byl 
ten nejlepší den pro uctívání Krista, který pro 
křesťany byl, je a zůstane „Světlem světa“.

Vánoce připomínají narození Ježíše Krista, 
který se narodil Marii a tesařovi Josefovi 
z Nazaretu. Informace o jeho narození najde-
me v Bibli, v Novém zákoně, nejpodrobněji 
v Lukášově evangeliu. Za vlády císaře Augus-
ta probíhalo velké sčítání lidu. Každý se musel 
nechat zapsat ve městě, odkud pocházeli jeho 
předci. Proto i Josef z Nazaretu se vypravil 
společně s těhotnou Marií na dalekou cestu 
(cca 150 km) do Betléma, odkud pocházel 
jeho rod. Protože v Betlémě bylo všude 
mnoho lidí a všechna ubytovací zařízení byla 
plná, našli Josef s Marií příbytek ve chlévě. 
A právě zde se Ježíš narodil tak, jak to bylo 
před mnoha stoletími prorokováno. Jeho 
narození oznamovala zářící hvězda, kterou 
viděli tři mudrci z východu. Vydali se za její 
září a ta je dovedla až do stáje v Betlémě. Zde 
se mudrci miminku poklonili a přinesli mu 
dary - zlato, kadidlo a myrhu. Protože mu-
drci i lidé mluvili o tom, že se podle Božího 
zaslíbení narodil nový král, tehdejší vladař 
Herodes se bál o svůj trůn. Nechal proto 
v Betlémě zavraždit chlapce mladší dvou 
let, aby se svého případného nástupce zbavil 
(tzv. vraždění neviňátek). V té době však byl 
Ježíš se svými rodiči v bezpečí v Egyptě, kam 
odešli na Boží příkaz. 

24. prosinec - Štědrý den je dnem naro-
zení prvních lidí Adama a Evy. Není součástí 
Vánoc, ale posledním dnem adventního ob-
dobí. Tento den byl dříve velmi přísně postní. 
Odtud pochází i známá pověra o zlatém pra-
sátku. Večerní rozdávání dárků má tradici už 
od 14. století a má podle církve symbolizovat 
štědrost Boha. 

Symbolem vánoc je vánoční stromeček. 
První stromky byly zavěšovány nad štědro-
večerní stůl špičkou dolů. Tradice zdobení 
stromku pochází z Německa, kde byl původ-
ně v řemeslnických a cechovních domech 
zdoben jablky, ořechy a jinými potravinami. 

Do domácností začal pronikat v polovině 17. 
století, v 18. století se přidala tradice zdobení 
hořícími svíčkami. Tradice se ujala nejprve 
ve městech, poté na venkově. Dříve zdobili 
stromky více protestanti než katolíci, kteří 
to považovali za pohanský zvyk. V Čechách 
poprvé stromek ozdobil v roce 1812 ředitel 
pražského Stavovského divadla Jan Karel 
Liebich na svém libeňském zámečku. Na 
náměstí byl poprvé Strom republiky postaven 
na brněnském Náměstí svobody spisovatelem 
Rudolfem Těsnohlídkem, který se rozhodl 
o vánocích roku 1924 vztyčit na náměstí 
strom a pod ním uspořádat sbírku na pomoc 
opuštěným dětem. Jedním z nejslavnějších 
českých vánočních stromů byl 24 metrů vy-
soký smrk z Beskyd, který ozdobil o Vánocích 
1999 vatikánské Svatopetrské náměstí. Nej-
vyšším živě rostoucím vánočně ozdobeným 
stromem v Česku je smrk v Mladkově, který 
měří 30,57 m.

Půlnoční mše je pozůstatkem noční boho-
služby - vigilie, která původně předcházela 
všem významným církevním svátkům. Vigilie 
byla přípravou na významný svátek nebo 
událost a věřící při ní trávili noc v kostele při 
modlitbách.

25. prosinec - Hod Boží vánoční je dnem, 
který začíná půlnoční mší a slaví se narození 
Ježíše v Betlémě. Rodiny se schází u slavnost-
ního oběda. Podle pověr a zvyků se v tento 
den nesmí pracovat.

26. prosinec - Svatý Štěpán
Sv. Štěpán je prvním křesťanským mu-

čedníkem, o němž si můžete přečíst v bib-
lické knize Skutky apoštolů.  Štěpán patřil 
mezi tzv. diakony, kteří se v prvotní církvi 
starali o praktické věci. Část (ortodoxních) 
Židů ho křivě obvinila z rouhání proti 
židovství. Štěpán se snažil před židovskou 
radou vysvětlit své postoje, ale svým pro-
slovem své protivníky ještě více rozzuřil. 
Byl vyhnán za město, kde ho ukamenovali.

Štěpán je patronem Říma, kameníků a zed-
níků. Znázorňuje se s kameny. V minulosti 
v tento den chodili koledníci na koledu. Ani 
v tento den se podle tradice nesmí pracovat.

(pokračování z předchozí strany)
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Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU KRÁLÍKY VYHLAŠUJE
v souladu s ustanovením § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních

samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na obsazení pracovního místa vedoucí odboru výstavby

a technické správy majetku Městského úřadu Králíky
Předpoklady:
• občan ČR nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR, • dosažení věku 18 let,
• způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost,  • ovládání jednacího jazyka,
• splnění dalších předpokladů pro výkon správních činností stanovených zvláštním právním předpisem

Požadujeme:
• Vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu se stavebním zaměřením 
a nejméně 3 roky praxe, nebo vyšší odborné vzdělání, popř. střední vzdělání s maturitou se stavebním 
zaměřením a nejméně 5 let praxe
• Základní orientaci v následujících právních předpisech – zákon č. 183/2006 Sb., Stavební řád a prováděcí 
vyhlášky; zákon č. 137/2006 Sb., O veřejných zakázkách, zákon č. 128/2000 Sb., O obcích; zákon č. 500/2004 
Sb., Správní řád; zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
• Aktivní znalost práce na PC a počítačové síti (Microsoft Word, Outlook, Excel, Internet Explorer)
• Znalost softwaru Callida, Kros nebo podobných rozpočtových programů výhodou
• Zkušenosti s administrativou národních a evropských dotačních programů
• Praxe ve veřejné správě výhodou
• Řidičský průkaz skupiny B a praxi v řízení osobního vozidla
• Samostatnost, spolehlivost, vysoké pracovní nasazení, časovou flexibilitu

Nabízíme:
• možnost dalšího vzdělávání a osobního růstu,
• platové zařazení dle nařízení vlády ČR č. 564/2006 Sb., v platném znění – 11. platová třída

Uchazeč předloží písemnou přihlášku dle přílohy tohoto oznámení, která musí obsahovat tyto náležitosti:
- jméno, příjmení a titul, - datum a místo narození, - státní příslušnost,
- místo trvalého pobytu, - datum a podpis uchazeče, - kontaktní spojení,
- číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
- prohlášení na ochranu osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění. 

K přihlášce uchazeč připojí tyto doklady:
- strukturovaný životopis, ve kterém uvede údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a 
dovednostech týkajících se správních činností,
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad 
osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se 
bezúhonnost čestným prohlášením,
- ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
- ověřenou kopii osvědčení, popř. čestné prohlášení dle § 4 zákona č. 451/1991 Sb., tzv. Lustrační zákon. 

Předpokládaný termín nástupu: 1. dubna 2016.   Místo výkonu práce: Městský úřad Králíky.

Pracovní poměr: na dobu neurčitou se zkušební dobou 3 měsíce

Písemné přihlášky doručte do 30. prosince 2015 do 10:00 hodin na adresu: Městský úřad Králíky, Velké 
náměstí 5, 561 69 Králíky. Přihlášku lze stáhnout na webových stránkách www.kraliky.eu.

Obálku označte: „Neotvírat – výběrové řízení – vedoucí odboru VTS“

Výběrová komise posoudí, zda uchazeč předložil úplnou přihlášku a doklady splňují podmínky uvedené v zákoně 
312/2002 Sb. o úřednících ÚSC a v požadavcích této veřejné výzvy a dále postupuje ve smyslu citovaného zákona.

V Králíkách dne 19. 11. 2015 Ing. Martin Košťál, tajemník MěÚ
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Řezbářský kurz
(králická betlémářská tradice)
1. kurz: 12. 12. 2015 10.00 – 16.00
(s polední přestávkou)
2. kurz: 13. 12. 2015  10.00 – 16.00
(s polední přestávkou)
Lektor: Oldřich Čech,
řezbář a betlémář
Kapacita: 10 – 12 účastníků
na jeden kurz.
Místo konání: Evropský dům Králíky
Přihlášky: Městské muzeum Králíky 
(osobně nebo na e-mail: info@muzeumkraliky.cz)
Uzávěrka přihlášek: 30. 11. 2015.
Kurzovné: 140,- Kč (v ceně jsou nástroje a materiál).
Každý si svůj výrobek (figurku) odnese domů. Podrobné 
informace budou zaslány na uvedený kontakt účastníka.

TELEFONNÍ SEZNAM MÚ KRÁLÍKY
budova Velké nám. 5,  telefon 465 670 xxx, vestibul 778 budova Karla Čapka  316,   telefon 465 670 xxx

Spojovatelka 711, GSM 1: 608 813 101, GSM 2: 603 295 814 Spojovatelka 711, GSM 1: 608 813 101, GSM 3: 603 295 817
fax:  465 631 321 fax 465 670 804

ústředna, podatelna Helena Vachovcová 701  ved. odboru soc. věcí Bc. Bohumír Strnad 861
starostka Jana Ponocná 702  sociální dávky Bc. Kamila Ferancová 862
místostarosta Mgr. Martin Hejkrlík 703  sociálně práv. ochr. dětí Bc. Lucie Vonzová 863
tajemník Ing. Martin Košťál 704  sociálně práv. ochr. dětí Lipenská Hana, DiS 866
vnější vztahy Jitka Prausová 705  sociální dávky Andrea Jirásková, DiS 867
informatik Ing. Roman Švéda 706  Sociální služby Bc. Tereza Dostálová 724894938
mzdová účetní Bc. Irena Gáblerová 707     
    ved. vnitřních věcí Ing. Miroslav Macháček 871
ved. finančního odboru Ing. Magdalena Berková 711  cestovní doklady Bc. Světlana Vogelová 872
účetní příjmy Marie Kubíčková 712  občanské průkazy Jana Krabcová 873
účetní pokladna, poplatky Marcela Kubíčková 713  evidence vozidel Bc. Martin Šmolík, DiS 874
účetní výdaje Jana Hájková 714  evidence řidičů Ing. Antonín Žižka 894
    evidence řidičů Ing. Luboš Hejkrlík 875
ved. školství, kultury Ing. Jan Divíšek 721  evidence vozidel Roman Feltl 876
referent - památková péče Petr Venzara 723  přestupky Blanka Jandová 877
    krizové řízení Bc. Milan Kacálek 878
matrika Jitka Maixnerová 734  zkušebna e-testy Ing. Antonín Žižka 894
    
ved. ÚPaSÚ Ing. Dana Nosková 731  ved. životního prostředí Ing. Josef Orlita 881
referent Bc. Marie Večeřová 732  odpady Pavel Brandejs 882
referent Bc. Petr Illichman 733  ochrana půdy Renata Macošková 883
územní plánování RNDr. Jaroslav Kotík 762  ochrana vod a ovzduší Slavíková Galina 884
    zemědělství a lesnictví Růžena Urnerová, DiS 885
ved. majetkového Ing. Věra Kubíčková 741  
referent Jaroslava Maťašovská 742  ved. živnostenského Bc. Martin Mlynář 891
referent Hana Krobotová 743  referent Magda Látalová 892
    referent Kateřina Hostovská, DiS 893
ved. VTSM Jan Čuma 751  
silniční hospodářství Herbert Holly 752  právník Mgr. Bernard Urban 886
investice Bc. Veronika Sedláková 753  868
komunální služby Bc. Pavel Šverák 754  informatik Jaroslav Vacek 802

Pozor na podvody!
Blíží se Vánoce a je čas připomenout určitá rizika 

spojená s předvánočními nákupy. Celá řada z nás jistě 
využije služeb různých internetových portálů z tepla své-
ho domova. Proto je nutné se zamyslet, jakým způsobem 
provést platbu a u jakého prodejce. Policie ČR doporučuje 
využít raději služeb ověřených elektronických obchodů, 
než neznámých (zaručeně nejlevnějších pokoutných pro-
dejců). Takovou zkušenost má občan z Králicka, který si 
přes podobný portál objednal herní konzoli za zaručeně 
nejlepší cenu a provedl platbu přes nebankovní finanční 
produkt. Zboží nedostal a podvodník si přišel na více 
jak 6.000 Kč. Tyto nebankovní produkty jsou velkou 
novinkou a jistě poctivému majiteli usnadní platební styk, 
ale v rukou podvodníků jsou lehce zneužitelné. Bohužel 
dohledatelnost těchto pachatelů je pro Policii nesnadný 
úkol. Mělo by platit to staré a osvědčené „z ruky do ruky“. 

Co nejméně podobných případů a klidné Vánoční 
svátky přeje tým králické policie.
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Upozornění ÚP ČR
Do konce roku 2015 mají držitelé dočasných průkazů osoby 

se zdravotním postižením (OZP) a průkazů mimořádných výhod 
možnost, zajistit si výměnu za nový průkaz OZP. V případě, že 
tak neučiní, nebudou moci po 1. 1. 2016 využívat žádné benefity 
a nároky, které jim z vlastnictví průkazu vyplývají. 

Nový průkaz OZP má podobu plastové kartičky obdobně jako občan-
ský nebo řidičský průkaz.  Tento typ průkazu je odolný proti poškození 
a chráněný vůči jeho padělání. Nahrazuje všechny dosavadní průkazy 
OZP. Všechny tyto doklady jsou platné už jen do 31. 12. 2015. Úřad 
práce ČR (ÚP ČR) začal vydávat nové průkazy OZP v dubnu 2015. 
Vzhledem k tomu, že výměna se týká přibližně 300 tisíc klientů, je ještě 
stále řada lidí, kteří se s žádostí o výměnu na ÚP ČR dosud neobrátili. 
Chtěli bychom tímto apelovat na klienty, aby nenechávali vše na posled-
ní chvíli a vyhnuli se tak zbytečnému čekání ve frontách na konci roku.

Pro účely vydání nového průkazu OZP je třeba doložit aktuální fo-
tografii, která odpovídá formátu podobizny určené na občanský průkaz 
(rozměr 35 mm x 45mm). Stejně jako při každých úředních jednáních, 
musí držitel průkazu také prokázat svou totožnost občanským průka-
zem. Lidé, kterým ÚP ČR přiznal průkaz OZP po 1. 1. 2014, nemusí 
vyplňovat žádnou žádost. 
Stačí, aby pouze doloži-
li fotografii a podepsali 
příslušný formulář, který 
dostanou na přepážkách 
ÚP ČR. Držitelé průka-
zů mimořádných výhod 
(kartonové průkazy, které 
vydávaly obecní úřady do 
konce roku 2011) a do-
časných průkazů OZP, 
které ÚP ČR vydával 
podle legislativy účinné 
do 31. 12. 2013, musí 
před samotnou výměnou 
podat „Žádost o přechod 
nároku na průkaz OZP“. 
Až poté jim může ÚP ČR 
průkaz v nové podobě 
vydat. Podoba nového průkazu OZP.

Záchrana archivního fondu
poválečné výroby padáků

Muzeem K-S 14
Český komitét Modrého štítu ve spolupráci s Národním archivem 

uspořádal dne 13. 10. 2015 v Konferenčním sále Národního archivu 
konferenci „Ztráty a nálezy aneb Příklady dobré a špatné praxe tvorby 
Národního archivního dědictví nejen pohledem archivářů“. V odpo-
ledním bloku byl přednesen i regionální příspěvek ředitele Muzea 
K-S 14 Ing. Richarda M. Sichy pod názvem „Záchrana fondu výrobní 
dokumentace padákové techniky KRAS, n. p. Chornice. Péče o písemné 
fondy Muzea čs. opevnění z let 1935–1938, Pěchotního srubu K-S 14 „U 
cihelny“ Králíky a jejich zpřístupnění badatelům v podmínkách nestátní 
soukromoprávní instituce.“ Prezentovány byly zkušenosti v oblasti 
péče o movité kulturní dědictví v neziskovém sektoru. Tento zajímavý 
a unikátní fond je k dispozici badatelům v Knihovně generála Mašína 
v Muzeu K-S 14 na pracovišti Velké nám. 367 již od dubna tohoto roku 
a byl úspěšně zinventarizován. Oborově fond spadá do problematiky 
vojenské textilní výroby a odvětvím také do „letectví a kosmonautiky“. 

Na konferenci zazněla také přednáška Mgr. Heleny Pochobradské, 
Ph.D. ze Státního oblastního archivu v Zámrsku pod názvem „Podniko-
vé archivnictví jako fenomén československého archivnictví 2. poloviny 
20. století“ a řada dalších příspěvků z celé ČR. Součástí konference 
bude vydání celostátního sborníku příspěvků.

Muzeum K-S 14

Veselé Vánoce všem
lidem dobré vůle

Z temně modrých mraků, zahalených závojem noci, se 
nám na střechy našich domů sypou první sněhové vločky 
a mrazivá rána nás upozorňují na příchod nejhezčích 
svátků v roce.

Pomalu, ale jistě se nám blíží vánoční období. Poslední 
dny v roce patří hlavně dětem. Vánoce by měly mít pře-
devším lidský rozměr, kde velikost a cena dárku nejsou 
vůbec důležité. Rozsvícený stromeček, lahodné cukroví, 
vůně teplé medoviny, zajímavé dárky, smažený český kapr 
se salátem, ale především spokojenost ve tváři našich dětí, 
jsou tou nejlepší odměnou pro nás „dospěláky“.

Vánoční koncerty, trhy nebo třeba sportovní turnaje patří 
neodmyslitelně k tomuto ročnímu období. V této souvis-
losti si vzpomínám na halový fotbalový turnaj pod názvem 
PATRIOT CUP, který pořádalo stejnojmenné občanské 
sdružení. Z posledního ročníku mi v hlavě utkvěla slova 
pana Jana Králíka, který ve svém vystoupení řekl „Každý 
z nás nemůže mít v kapse drahý mobil, ale každý z nás 
může být dobrým člověkem“. V současné době podobnou 
aktivitu postrádám. Podle vyjádření hlavního pořadatele 
turnaj zanikl především pro nezájem dětí a „nepodporu“ 
místní radnice. Bohužel to není jediná akce, která zanikla.

Všem dobrým lidem přeji hezké prožití vánočních 
svátků a vše nejlepší v novém roce 2016. A na závěr si 
dovolím popřát každému trochu toho obyčejného, lidského 
člověčenství.

Ing. Roman Kosuk, zastupitel zvolený za ČSSD
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Město Králíky
Městský úřad Králíky - majetkový odbor

Velké náměstí 5,  561 69 Králíky, IČ 00279072,
tel. 465670741, 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 bonifikací 
(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, součástí 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. 3504 1227 p.p.č. 3493 1003
p.p.č. 3508 1227 p.p.č. 3495 1014
p.p.č. 3509 1106 p.p.č. 3528 2088
p.p.č. 3516 1694 p.p.č. 3536 976
p.p.č. 3517 1124 p.p.č. 3537 976
p.p.č. 3518 1092 p.p.č. 3539 976
p.p.č. 3519 1075 p.p.č. 3540 976
p.p.č. 3520 1124 p.p.č. 3541 976
p.p.č. 3521 1269 p.p.č. 3542 976
p.p.č. 3523 1169 p.p.č. 3544 1127
p.p.č. 3524 1740 p.p.č. 3545 1100
p.p.č. 3525 1830 p.p.č. 3499 1185
p.p.č. 3501 1185 p.p.č. 3498 1056
p.p.č. 3530 878 p.p.č. 3500 1185
p.p.č. 3532 952 p.p.č. 3529 1041
p.p.č. 3534 881 p.p.č. 3531 981
p.p.č. 3492 1323 p.p.č. 3533 906
p.p.č. 3494 1003 p.p.č. 3535 976

Tříkrálová sbírka 2016
V prvních dvou lednových týdnech proběhne v našich obcích a 

městech tradiční Tříkrálová sbírka. Koledníci přinesou do našich 
domácností přání štěstí, zdraví a pokoje, předají lidem drobné dárky 
a informace o činnosti Charity, a všem občanům nabídnou možnost 
přispět potřebným.

Tříkrálová sbírka je největší dobrovolnická akce v ČR. Za 16 let 
své existence si získala důvěru lidí a díky ní se Oblastní charitě daří 
podporovat některé služby na Orlickoústecku.

Ve sbírce za rok 2015 vybralo v našem regionu  504 skupinek koled-
níků celkem 2.309.509,- Kč. 65 % z výtěžku zůstává Oblastní charitě 
a tato částka byla použita v souladu se záměry zejména na: 

- zajištění služby domácí hospicové péče
- zajištění sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi
- zajištění služby odborného poradenství a rozšíření o nové kontaktní 

místo v České Třebové
Záměry použití Tříkrálové sbírky 2016
• Zajištění služeb na Orlickoústecku: charitní pečovatelská služba, 

domácí hospicová péče, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, 
občanská poradna, Centrum pod střechou v Letohradě, Sociální sprcha 
v Ústí nad Orlicí, Nízkoprahové denní centrum pro lidi bez domova 
v Lanškrouně, Rodinné centrum Kopretina Sloupnice

• Přímá pomoc • Mimořádné situace
• Fond na rozvoj současných projektů
• Pomoc do Indie (vzdělávací projekty pro děti a mládež)
Každá skupinka koledníků Tříkrálové sbírky má u sebe zapečetěnou 

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

Bližší obecné informace k Tříkrálové sbírce najdete na www.trikra-
lovasbirka.cz, regionální informace k TS a k činnosti Oblastní charity 

naleznete na www.uo.charita.cz a v časopise Charitní aktuality, který 
budou rozdávat koledníci.

Podporou charitních služeb sbírka pomáhá konkrétním lidem. 
Díky Tříkrálové sbírce 2015 mohla Oblastní charita pomoci např.:
Pečující rodině Š. a pacientovi domácí hospicové péče
Paní Š. pečovala se svými nejbližšími o svého 84letého tchána s on-

kologickým onemocněním. Rodině pomáhaly sestry domácí hospicové 
péče a paní Š. uvádí své zkušenosti:

„Sestřičky k nám jezdily dvakrát denně, kdykoli jsme mohli zate-
lefonovat a poradit se. Ráno udělaly hygienu, pomohly mi přesunout 
dědečka na postel, poradily nám spoustu praktických věcí - jak člověka 
chytnout, aby ho to nebolelo, kdy dát pít brčkem, kdy lžičkou atd. 
Dědeček byl nejdřív ve stresu a nervózní, bylo pro něj těžké přijmout 
stav bezmocnosti, protože celý život byl velmi aktivní. Měl metastázy 
v kostech, takže sebemenší pohyb byl pro něj velmi bolestivý. Postupně se 
ale medikací bolesti zmírnily, a on se zklidňoval. Sestřičky konzultovaly 
jeho stav s hospicovým lékařem, kdykoli jsme jim mohli zavolat a pora-
dit se, v případě potřeby přijely. Tuto péči hodně oceňovala i babička, 
a proto se cítila jistě. Byli jsme až překvapeni, jak to vše nesla klidně. 

Dědeček zemřel po třech týdnech, a zemřel tak, jak si přál – klidně, 
doma mezi svými. Pro nás to byly nezapomenutelné tři týdny. Stihli jsme 
si říct to, co bylo potřeba. Bylo to fajn – pro něj i pro nás.

Jsme moc rádi, že jsme dědečka mohli mít doma, a že nám Charita 
pomohla. Byla to pro nás velká jistota. Všechny sestřičky byly úžasné, 
měli jsme pocit, že dědeček  pro ně není jen pacient, ale blízký člověk. 
Všechny, které k nám chodily, byly nesmírně vitální, lidské, jemné, 
a přitom profesionální. Vždy si věděly rady a velmi dobře odhadovaly 
situaci přímo na místě…. Bylo by dobré, kdyby lékaři v ordinacích 
tuto variantu rodinám nabízeli. Ne každý může zůstat doma a pečovat 
o svého blízkého, ale často to lidé chtějí udělat, a s Charitou to jde.“

Oblastní charita Ústí nad Orlicí, Na Kopečku 356, 561 51 Letohrad
Iva Marková, tel. 734 769 713, markova.iva@orlicko.cz, www.

uo.charita.cz
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Informace pro příznivce
a fanoušky králického hokeje

Beseda „Byli jsme okradeni“
Dne 12. 11. 2015 se v městské 

knihovně uskutečnila beseda na téma 
„Byli jsme okradeni“. Besedou provedli 
policisté z obvodního oddělení Policie 
ČR, pánové Urban a Beneš. Specifikem 
besedy byla osobní účast manželského 
páru z Králík, který se stal letos v létě 
obětí krádeže financí. Skupinka lidí se 
pod záminkou žádosti o pomoc vloudila 
do domácnosti manželů a za předem 
stanoveného scénáře odpoutala jejich 
pozornost a ukradla finanční hotovost. 
Vyprávění manželského páru bylo tím 
nejautentičtějším přenosem špatné zku-
šenosti na ostatní. Často si namlouváme, 
že se nám tyto věci stát nemohou. 

Policisté popisovali zkušenosti z po-
dobných případů, když postup pachatelů 
je velmi podobný. Pod záminkou žá-
dosti o pomoc při opravě auta, žádosti 
o jídlo, pití na zapití prášku, nenadálé 
potřeby použití toalety se vloudí „ná-
vštěvníci“ do bytu, domu. Při takové 
nezvané návštěvě pak své požadavky 
rozšiřují, mění, aby co nejvíce zaměst-
nali budoucí oběti. Při plnění přání pak 
část „návštěvníků“ prohledává místa 
v domě, bytu, kde obvykle uschovává-
me hotovost, cennosti. Mezi obvyklá 
místa úschovy často patří hrnky, mísy, 
skříň s ložním prádlem, sekretáře s ná-
dobím. Zkrátka zaručené „schovky“ po-
dle modelů přejatých od našich rodičů, 
prarodičů. Ne tak pro pachatele. Vzhle-
dem k tomu, že nezvaní návštěvníci 

jsou ve svém oboru profesionály, jdou 
najisto, nezanechají velké stopy. Že 
byl člověk okraden, zjišťuje s časovým 
odstupem, což snižuje pravděpodobnost 
dopadení pachatelů. 

Policisté doporučovali, jak se v ta-
kových situacích chovat. Je důležité 
umět takové žádosti odmítat, případně 
převzít řízení takové situace do svých 
rukou (vodu přinesu, ale počkejte 
venku; napít se můžete na benzínové 
pumpě, je v Králíkách; apod.). Nikdo 
nebude považovat za ostudu, když 
v případě pochybností o účelu návště-
vy budeme volat linku 158. Takovým 
situacím můžeme předcházet, nebo se 
stát jejich oběťmi. Osoba poskytující 
pomoc se rázem stává obětí, snaha 
pomoci není oceněna, naopak. Zloději 
nemají slitování. Z bytu, který má být 
nejbezpečnějším místem našeho živo-
ta, mizí mnohdy celoživotní úspory, 
cennosti po předchozích generacích. 
Lidé, kteří se o něco podobného budou 
pokoušet, nezmizí. Je dobré o takových 
situacích mluvit v rodinách, téma opa-
kovaně otevírat veřejně. Poděkování 
patří manželům, kteří byli ochotni se s 
námi o svou zkušenost podělit, dále 
pak zúčastněným policistům a městské 
knihovně za poskytnutí prostor.

Beseda se uskutečnila v rámci spolu-
práce města Králíky a Policie ČR, OO 
Králíky v oblasti prevence kriminality. 

B. Strnad, OSVZ MěÚ Králíky

Králický karneval
2016 v novém

Vážení spoluobčané, členové Sdružení 
pro Králický karneval na základě posbíra-
ných připomínek účastníků této akce při-
pravují změny týkající se jejího průběhu.

Rádi bychom Vás již nyní s nimi před-
běžně seznámili, abyste se na ně mohli 
s dostatečným předstihem připravit.

Nejpodstatnější rozdíl je ve dnech jeho 
pořádání. 

Hlavní část karnevalu totiž proběhne 
až v sobotu dne 20. 2. 2016. Začne pro-
gramem na Velkém náměstí. V 17.00 hod. 
se pak masky vydají společně s ostatními 
na průvod městem (doufáme, že je v hoj-
ném počtu přijdete podpořit a pobavit se 
s nimi). V 18.00 hod. se opět sejdeme na 
Velkém náměstí u projevů zástupců města 
či kraje, tradičního ohňostroje a slavnost-
ního předání klíče od města Králíky Krů-
lišákovi, aby se po té mohly masky vydat 
na korzo po místních pohostinstvích a ve 
23.00 hod. byly připraveny na slavnostní 
vyhlášení v kulturním domě na Střelnici.

Nově by měly být slosovány i odevzda-
né vstupenky s razítky pohostinství.

Dětský karneval proběhne obvyklým 
způsobem v neděli 21. 2. 2016 od 14.00 
hod.

Věříme, že tyto změny tradiční Králický 
karneval oživí, přinesou jeho účastníkům 
pohodový prožitek a napomohou rozšířit 
jejich řady.

Organizátoři Králického karnevalu

Úpravy hřbitova
v Heřmanicích
Vážení spoluobčané, chtěli bychom 

pietně upravit poničený hřbitov v Heřma-
nicích u Králík. Hřbitov je v současné době 
již ve stavu, kdy není možné identifikovat 
všechny hroby. Budeme muset pravděpo-
dobně i některé hroby zcela zrušit. Obra-
címe se na všechny, kteří mají na tomto 
hřbitově pochované své blízké nebo ví 
o někom, kdo by mohl mít na tomto místě 
své předky s prosbou o sdělení této věci 
a identifikaci místa hrobu. Nechceme při 
úpravách hřbitova zarmoutit srdce lidí, 
jejichž předci na tomto místě našli věčný 
odpočinek. Moc by nám pomohly taktéž 
fotografie hřbitova nebo jakákoli jiná 
dokumentace. Předpokládáme, že práce 
zahájíme na jaře roku 2016.

Osadní výbor HeřmaniceKalendář Králický Sněžník
Koupíme chalupu v 
Orlických horách. 
Tel: 734 753 333.

Náš oddíl ledního hokeje se jako kaž-
doročně přihlásil do oblastní ligy (dříve 
okresní přebor). Již třetím rokem se po-
týkáme s nedostatkem hráčů a v letošním 
roce jsme na to doplatili. Nepodařilo 
se nám před sezonou doplnit hráčský 
kádr a navíc se nám hned v prvním kole 
zranili dva hráči. Po dvouciferných 
debaklech od mužstev (M. Třebová 
„B“, Litomyšl „B“, Č. Třebová) už ani 
nebyla chuť rovnat se s týmy, které mají 
ve svém městě, nebo v jeho těsné blíz-
kosti umělou ledovou plochu. Z těchto 
důvodů jsme byli nuceni letošní ročník 

předčasně ukončit. Rozhodně to není 
konec hokejového oddílu, ale musíme 
se pro novou sezonu rozhodnout, jakou 
soutěž jsme momentálně schopni hrát. 

Velice by nám pomohlo, kdyby se 
v našem městě udělala umělá ledová 
plocha. Vždyť lední hokej do našeho 
města rozhodně patří. Jen za posledních 
dvacet let slavil náš oddíl mnoho úspě-
chů jak v mužské, tak hlavně v žákovské 
a také dorostenecké kategorii. Nenechá-
me přece zaniknout druhý nejpočetnější 
sport v Králíkách.

Za oddíl ledního hokeje Jiří Hlava

Národní přírodní rezervace Králický 
Sněžník oslavila v roce 2015 dvacáté páté 
výročí svého vzniku. K této příležitosti byl 
uspořádán plenér na Králickém Sněžníku. 
Jedenáct malířů z Čech, Polska, Sloven-
ska a Ukrajiny v průběhu týdne vytvořilo 

75 obrazů. Několik obrazů bylo vydáno 
formou nástěnného kalendáře Králický 
Sněžník 2016, na jehož realizaci se podíle-
lo také Město Králíky. Kalendář je možné 
zakoupit v Městském muzeu Králíky 
v ceně 100 Kč.
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Výpis z jednání Rady města Králíky
26. 10.
RM schvaluje záměr pronájmu pozemků 

st.p.č. 327 – zastavěné plochy a nádvoří 
o výměře 129 m2 a p.p.č. 386/4 – zahrady 
o výměře 181 m2 v k.ú. Králíky, pozemky jsou 
vedeny na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu 
pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště 
Ústí nad Orlicí, za účelem sekání trávy a údrž-
by pozemků, za nájemné ve výši 0,50 Kč/m2/
rok a ukládá MO záměr pronájmu zveřejnit.

RM neschvaluje záměr změny smlouvy 
o nájmu nebytových prostor, tj. neschvaluje 
snížení pronajaté plochy prostor v čp. 364 – 
objektu občanské vybavenosti, stavba je sou-
částí pozemku st.p.č. 223 v k.ú. Králíky, na 
169,33 m2, nemovitá věc je vedena na LV č. 
10001 u Katastrálního úřadu pro Pardubický 
kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí. 
Důvodem je nemožnost provedení stavebně-
-technických úprav k zajištění samostatného 
přístupu do zbytné místnosti o výměře 37,08 
m2. Současně RM pověřuje starostku dalším 
jednáním v této věci s nájemcem Českou spo-
řitelnou, a.s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 
140 00 Praha 4.

RM schvaluje Směrnici k provádění inven-
tarizace majetku a závazků města Králíky č. 
PP/198/S/2015, jejíž přílohou je Plán inventur 
na rok 2015, v předloženém znění.

RM doporučuje ZM schválit záměr prodeje 
pozemku p.p.č. 1071/21 – ostatní plochy 
o výměře 232 m2 v k.ú. Králíky, který je evi-
dován na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu 
pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště 
Ústí nad Orlicí, za účelem přístavby prodejny 
COOP Diskont Králíky za kupní cenu ve výši 
znaleckého posudku, nejméně však ve výši 70 
Kč/m2 + náklady spojené s převodem a ukládá 
MO předložit bod na jednání ZM.

RM souhlasí s umístěním a zřízením stavby 
„Zlepšení dostupnosti turistických atraktivit 
v oblasti masivu Sněžníku“ a schvaluje 
Smlouvu o podmínkách provedení stavby 
mezi městem Králíky, jako vlastníkem ne-
movité věci, a Pardubickým krajem, jako 
stavebníkem.

RM doporučuje ZM schválit nabytí majet-
ku výstavbou provozní budovy u pěchotního 
srubu K-S 14 U Cihelny v Králíkách na po-
zemcích na p.č. 544/1, 111/3, 536/11, 533/8, 
545 v k.ú. Prostřední Lipka a ukládá odboru 
VTS předložit bod na jednání ZM.

RM doporučuje ZM schválit nabytí majet-
ku výstavbou discgolfového přírodního hřiště 
na pozemcích p.č. 3550 a 3552 a ukládá VTS 
předložit bod na jednání ZM.

RM schvaluje rozpočtová opatření číslo 
OSV/15/20735, číslo OKŘ/15/21962 a číslo 
OKŘ/15/23079 přidělená městu Králíky roz-
hodnutím Zastupitelstva Pardubického kraje 
a interní rozpočtové opatření číslo 201509, 
kterými se zvyšuje schválený rozpočet v pří-
jmech a výdajích o částku 164.800,00 Kč.

RM schvaluje přímou dotaci v rámci 
dotačního programu ve výši 5.000 Kč škole 
Gymnázium Žamberk, Nádražní 48, 564 01 
Žamberk a ukládá vedoucímu odboru ŠKT 

zpracovat žádost v rámci Dotačního progra-
mu města Králíky na rok 2015.

RM bere na vědomí výroční zprávu pří-
spěvkové organizace Základní umělecká 
škola Králíky za šk. rok 2014/2015.

RM schvaluje uzavření městského úřadu 
pro veřejnost dne 31. 12. 2015.

RM vzala na vědomí materiál OSVZ 
a ukládá místostarostovi předložit návrh dal-
šího postupu v oblasti prevence kriminality.

RM doporučuje ZM schválit Smlouvu 
o spolufinancování příspěvku na podporu 
sociální služby – sociální poradenství ve 
městě Králíky v roce 2016 mezi městem Krá-
líky a obcemi Červená Voda, Dolní Morava, 
Lichkov a Mladkov.

RM schvaluje program jednání ZM dne 
9. 11. 2015.

RM schvaluje ukončení výpůjčky prostor 
- 2 kanceláří vpravo v 1. NP nemovitosti čp. 
353 – Evropský dům, stavba je součástí st.p.č. 
213 v k.ú. Králíky, který je zapsán na LV č. 
10001 u Katastrálního úřadu pro PK, KP Ústí 
nad Orlicí, se společností Králický Sněžník, 
o.p.s., se sídlem Velké náměstí 5, 561 69 
Králíky, a to dohodou ke dni 31. 10. 2015.

RM vzala na vědomí informaci ředitele 
Klubu Na Střelnici o vlivu probíhajících 
úprav na provoz budovy.

2. 11.
RM schvaluje záměr změny smlouvy 

o výpůjčce č.j. 4241/2013 ze dne 26.09.2013 
mezi městem Králíky a Českým rybářským 
svazem, z.s., místní organizací Králíky, se 
sídlem Slunná stráň 380, 561 69 Králíky 
týkající se změny předmětu výpůjčky, 
nově budou předmětem výpůjčky nemovité 
věci - pozemek p.p.č. 2549 – ostatní plocha 
o výměře 24 997 m2, st.p.č. 274 – zastavěná 
plocha a nádvoří o výměře 2 879 m2, p.p.č. 
2554 – vodní plocha o výměře 1 892 m2 
a stavba vodního díla „Realizace společných 
zařízení – Protierozní opatření v k.ú. Horní 
Lipka“. Zároveň RM ukládá MO záměr změ-
ny smlouvy zveřejnit na dobu 15 dnů (odlišně 
od Pravidel o propachtování pozemků ve 
vlastnictví města Králíky).

RM schvaluje změnu nájemní smlouvy 
č.j. 1499/2012 ze dne 28. 5. 2012 na proná-
jem části pozemku p.p.č. 2256/1 - trvalého 
travního porostu o výměře cca 373 m2 v k.ú. 
Červený Potok mezi městem Králíky a Spo-
lečenstvím vlastníků jednotek domu Červený 
Potok č.p. 81, Králíky, se sídlem Červený 
Potok č.p. 81, 561 69 Králíky, pozemek je 
evidován na LV č. 10001 u Katastrálního 
úřadu pro PK, Katastrální pracoviště Ústí nad 
Orlicí, za účelem údržby pozemku a manipu-
lační plochy, za nájemné ve výši 272 Kč/rok. 

RM schvaluje pronájem části pozemku 
p.p.č. 201/2 – ostatní plochy o výměře cca 
35 m2 v k.ú. Králíky, který je evidován na 
LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro PK, 
Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, za úče-
lem uskladnění dřeva a manipulační plochy, 
za nájemné ve výši 100 Kč/rok, a to paní J. 

B., Králíky.
RM schvaluje nabídnout ČR - Úřadu práce 

České republiky, se sídlem Karlovo náměstí 
1359/1, 128 00 Praha 2 – Nové Město k pro-
deji movité věci – dlouhodobý drobný hmotný 
majetek vymezený inventurními soupisy 
vyhotovenými ke dni 29. 10. 2015 za částku 
ve výši 10 % z pořizovací ceny, tj. za kupní 
cenu ve výši 18.155 Kč + DPH. 

RM schvaluje záměr pronájmu části 
pozemku p.p.č. 2158/2 – ostatní plochy 
o výměře cca 45 m2 v k.ú. Králíky, který je 
evidován na LV č. 10001 u Katastrálního 
úřadu pro PK, Katastrální pracoviště Ústí nad 
Orlicí, za účelem dočasného složení materi-
álu, manipulační plochy a údržby pozemku, 
za nájemné ve výši 100 Kč/rok, a ukládá MO 
záměr pronájmu zveřejnit.

RM schvaluje zřízení věcného břemene 
spočívajícího v právu zřídit, umístit, pro-
vozovat, opravovat, činit údržbu, úpravu, 
obnovu a výměnu distribuční soustavy pro-
střednictvím třetích osob a dále v právu 
přístupu a příjezdu na p.p.č. 770/3 v k. ú. 
Dolní Hedeč, který je evidován na LV č. 
10001 u Katastrálního úřadu pro Pardubický 
kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, 
v souvislosti s provozováním distribuční sou-
stavy pro oprávněnou ČEZ Distribuce, a.s., se 
sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín. Věcné 
břemeno se zřizuje na dobu neurčitou a za jed-
norázovou úhradu 1.000 Kč + DPH. Zároveň 
RM souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene. 

RM schvaluje smlouvu o dílo na vypraco-
vání projektové dokumentace akce „Revitali-
zace areálu pro skladování a separaci odpadů 
v Králíkách“ mezi městem Králíky a firmou 
B K N, spol. s.r.o., se sídlem Vladislavova 
29/I, 566 01 Vysoké Mýto v předloženém 
znění.

RM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě 
o dílo č. 841/RD/134/2015 ze dne 21. 7. 
2015 na stavbu „Králíky, oprava místních 
komunikací ul. Na Mokřinách a Luční“ uza-
vřené mezi společností Strabag a.s. a městem 
Králíky. Předmětem dodatku jsou vícepráce 
provedené v souvislosti s rozšířením asfal-
tových ploch, úpravou vjezdů ke stávajícím 
nemovitostem, úpravou kanalizačních vpustí 
a revizních šachet a dále se zřízením zpevněné 
plochy pro odstavení osobních automobilů.

RM schvaluje rozpočtové opatření číslo 
KrÚ 68040/2015, kterým se zvyšuje schvá-
lený rozpočet v příjmech a výdajích o částku 
204.112,00 Kč. 

RM schvaluje dodatek č. 5 ke smlouvě 
uzavřené mezi Státní tiskárnou cenin s.p. 
a městem Králíky o umístění technického 
zařízení na sběr a další zpracování dat pro 
cestovní pasy se strojově čitelnými údaji 
a s nosičem dat s biometrickými údaji.

RM souhlasí se skácením 1 ks břízy a 1 ks 
smrku na p.p.č. 675/3 v k.ú. Králíky a sou-
časně souhlasí s uzavřením písemné dohody 
o zpracování dřevní hmoty z těchto stromů 
mezi městem Králíky a panem V. H., Králíky, 
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s podmínkou, že veškeré práce budou prove-
deny na náklad a vlastní nebezpečí žadatele, 
pouze náhradou za vzniklé palivové dříví, bez 
ohledu na jeho kvalitu.

RM schvaluje změnový platový výměr Bc. 
Romany Fabiánové, ředitelky školy Mateřská 
škola Moravská, Králíky, okres Ústí nad 
Orlicí s platností od 1. 11. 2015.

RM schvaluje změnový platový výměr Bc. 
Jarmily Kainkové, ředitelky školy Mateřská 
škola Pivovarská, Králíky, okres Ústí nad 
Orlicí s platností od 1. 11. 2015.

RM schvaluje změnový platový výměr 
Drahoslavy Kholové, ředitelky školy Mateř-
ská škola Červený Potok, Králíky, okres Ústí 
nad Orlicí s platností od 1. 11. 2015.

RM schvaluje změnový platový výměr 
Mgr. Zdeňky Křížkové, ředitelky školy 
Základní umělecká škola Králíky s platností 
od 1. 11. 2015.

RM schvaluje změnový platový výměr 
Mgr. Vlastimila Kubíčka, ředitele školy Zá-
kladní škola Králíky s platností od 1. 11. 2015.

RM schvaluje změnový platový výměr Evy 
Čadové, ředitelky školského zařízení Školní 
jídelna Králíky s platností od 1. 11. 2015.

9. 11.
RM doporučuje ZM schválit záměr prodeje 

části pozemku p.p.č. 705/1 – trvalého travního 
porostu o výměře cca 64 m2 a části pozemku 
p.p.č. 705/3 – ostatní plochy o výměře cca 174 
m2 v k.ú. Dolní Hedeč, které jsou evidovány 
na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro 
Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí 
nad Orlicí, za kupní cenu ve výši znaleckého 
posudku, nejméně však ve výši 50 Kč/m2 + 
náklady spojené s převodem, a za podmínky 
zřízení služebnosti trvalého umístění 3 ks 
kontejnerů na tříděný odpad a práva vstupu 
veřejnosti k těmto kontejnerům pro oprávně-
né město Králíky, služebnost se uzavírá na 
dobu neurčitou a bezúplatně. Zároveň RM 
ukládá MO předložit bod na jednání ZM.

RM doporučuje ZM schválit záměr prodeje 
pozemku p.p.č. 2072/42 – ostatní plochy 
o výměře 285 m2 v k.ú. Králíky, který je 
evidován na LV č. 10001 u Katastrálního 
úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální 
pracoviště Ústí nad Orlicí, za kupní cenu 
ve výši znaleckého posudku, nejméně však 
ve výši 70 Kč/m2 + náklady spojené s pře-
vodem a za podmínky zřízení služebnosti 
inženýrské sítě – uložení vedení kanalizace 
a práva vstupu na pozemek za účelem zřízení, 
provozování a údržby zařízení pro oprávněné 
město Králíky, služebnost se uzavírá na dobu 
neurčitou a bezúplatně. Zároveň RM ukládá 
MO předložit bod na jednání ZM.

RM souhlasí s umístěním a zřízením stavby 
„Zlepšení dostupnosti turistických atraktivit 
v oblasti masivu Sněžníku“ na pozemku 
349/2 v k.ú. Dolní Lipka ve vlastnictví města 
Králíky a schvaluje Smlouvu o podmínkách 
provedení stavby mezi městem Králíky, jako 
vlastníkem nemovité věci, a Pardubickým 
krajem, jako stavebníkem.

RM bere na vědomí návrh zkušební varian-
ty rozmístění košů na psí exkrementy a ukládá 
odboru ŽP jeho realizaci. RM dále ukládá od-
boru ŽP zpracování hodnocení provedených 
opatření po 6 až 9 měsících provozu.

RM schvaluje dílčí smlouvu a dodatek č. 4 
k rámcové smlouvě č. 009333 o poskytování 
veřejně dostupných služeb el. komunikací 
Vodafone OneNet – Hlasové služby.

RM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě 
o dílo na akci „Konsolidace IT ORP Králíky“ 
dotace č. CZ.1.06/2.1.00/22.09380 mezi měs-
tem Králíky a firmou PRVNÍ CHRÁNĚNÁ 
DÍLNA s.r.o., Raisova 769/9, 400 03 Ústí nad 
Labem, IČ: 28685521, DIČ: CZ28685521.

RM bere na vědomí informace o možnosti 
zapojení města Králíky do operačního pro-
gramu ESF Zaměstnanost, Výzva Sociální 
začleňování a boj s chudobou, a vedoucího 
OSVZ pověřuje dalším jednáním se zástup-
kyní spolku TREMEDIAS, Tomáše Bati 
1069, Třebíč, IČO 22731946, o zpracování 
projektového záměru uvedené Výzvy.

RM schvaluje změnový platový výměr 
Mgr. Kateřiny Brandejsové, ředitelky PO 
Městská knihovna Králíky s platností od 1. 
11. 2015.

RM schvaluje změnový platový výměr 
Mgr. Michala Kose, ředitele PO Městské 
muzeum Králíky s platností od 1. 11. 2015.

RM schvaluje změnový platový výměr Ing. 
Pavla Strnada, ředitele PO Klub Na Střelnici 
s platností od 1. 11. 2015.

16. 11.
RM schvaluje uzavření nové nájemní 

smlouvy k bytu č. 40 v bytovém domě čp. 
660, který je součástí pozemku st.p.č. 772 
– zastavěné plochy a nádvoří v k.ú. Králíky, 
který je zapsán na LV č. 10001 u Katastrální-
ho úřadu pro PK, Katastrální pracoviště Ústí 
nad Orlicí, s paní A. P., Králíky, a to na dobu 
určitou tří měsíců. 

RM schvaluje v souladu s rozhodnutím Za-
stupitelstva města Králíky č. ZM/2015/08/119 
ze dne 9. 11. 2015 zastavení exekuce u po-
vinné R. B., Hanušovice, vedené soudní 
exekutorkou JUDr. Taťánou Mackovou, 
Exekutorský úřad Ústí nad Orlicí, se sídlem 
J. M. Marků 92, 563 01 Lanškroun. 

RM schvaluje smlouvu o dílo č. 20151153 
na akci: Hněvkov – zdroj vody na p.p.č. 671 
dokončení vrtu HC-1 mezi městem Králíky 
a firmou H3Geo s.r.o., 17. Listopadu 1020, 
562 01 Ústí nad Orlicí v předloženém znění.

RM schvaluje rozpočtová opatření číslo 
115D132000604 a číslo 115D132000608 při-
dělená městu Králíky rozhodnutím Minister-
stva životního prostředí a interní rozpočtové 
opatření číslo 201510, kterými se zvyšuje 
schválený rozpočet v příjmech a výdajích 
o částku 2.731.246,20 Kč. 

RM schvaluje uzavření smlouvy o zpro-
středkování podání žádosti na čerpání 
finančních prostředků operačního programu 
ESF Zaměstnanost, Výzva č. 22 Sociální 
začleňování a boj s chudobou mezi městem 

Králíky a spolkem TREMEDIAS, spolek, 
Tomáše Bati 1069, Třebíč, IČO 22 73 19 46. 

23. 11.
RM schvaluje záměr pronájmu pozemku 

st.p.č. 116 – zastavěné plochy a nádvoří 
o výměře 295 m2 v k.ú. Dolní Hedeč, který 
je evidován na LV č. 10001 u Katastrálního 
úřadu pro PK, Katastrální pracoviště Ústí 
nad Orlicí, za účelem sekání trávy a údržby 
pozemku, za nájemné ve výši 0,50 Kč/m2/
rok, a ukládá MO záměr pronájmu zveřejnit. 
Současně RM neschvaluje záměr pronájmu 
části pozemku p.p.č. 781 – ostatní plochy 
o výměře cca 188 m2 v k.ú. Dolní Hedeč, 
který je evidován na LV č. 10001 u Katastrál-
ního úřadu pro PK, Katastrální pracoviště Ústí 
nad Orlicí, a to z důvodu zajištění přístupu 
vlastníkům sousedních pozemků. Zároveň 
RM ukládá MO vyzvat pan M. B., Králíky 
k odstranění brány z pozemku p.p.č. 781 
v k.ú. Dolní Hedeč a uvedení pozemku do 
původního stavu, tj. zpřístupnění pozemku 
okolním vlastníkům pozemků.

RM doporučuje ZM schválit záměr prodeje 
pozemku st.p.č. 285/1 – zastavěné plochy 
a nádvoří o výměře 202 m2 v k.ú. Dolní Bo-
říkovice, jehož součástí je stavba občanské 
vybavenosti čp. 109, a který je zapsán na LV 
č. 10001 u Katastrálního úřadu pro PK, Katas-
trální pracoviště Ústí nad Orlicí, za minimální 
nabídkovou kupní cenu ve výši 569.000 Kč 
a ukládá předložit bod na jednání ZM. 

RM schvaluje „Smlouvu o poskytnutí úče-
lové neinvestiční dotace v požární ochraně na 
výdaje jednotky sboru dobrovolných hasičů 
obce pro rok 2015 – ostatní části dotace“, a to 
na částku 21.314 Kč. Smlouva je uzavírána 
mezi poskytovatelem - Pardubickým krajem 
a příjemcem - Městem Králíky. 

RM souhlasí se skácením 1 ks smrku na 
p.p.č. 2239/2 a 3 ks smrku na p.p.č. 2239/8, 
vše v k.ú. Králíky, a současně souhlasí s uza-
vřením písemné dohody o zpracování dřevní 
hmoty z těchto stromů mezi městem Králíky 
a panem R. M., Králíky s podmínkou, že 
veškeré práce budou provedeny na náklad 
a vlastní nebezpečí žadatele, pouze náhradou 
za vzniklé palivové dříví, bez ohledu na jeho 
kvalitu.

RM souhlasí se skácením 2 ks lípy na 
p.p.č. 648 v k.ú. Králíky a současně souhlasí 
s výsadbou 2 nových lip u sochy Nejsvětější 

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

RM souhlasí se skácením 1 ks javoru na 
p.p.č. 660 a 2 ks javoru na p.p.č. 3547, vše 
v k.ú. Králíky, a současně souhlasí s uzavře-
ním písemné dohody o zpracování dřevní 
hmoty z těchto stromů mezi městem Králíky 
a panem R. M., Králíky s podmínkou, že 
veškeré práce budou provedeny na náklad 
a vlastní nebezpečí žadatele, pouze náhra-
dou za vzniklé palivové dříví, bez ohledu 
na jeho kvalitu.

RM schvaluje rozpočtové opatření číslo 
15-64 přidělené městu Králíky rozhodnutím 
Ministerstva životního prostředí ČR a číslo 
CZ.1.04/4.1.00/B8.00001 přidělené na zá-

kladě Dodatku č. 1 ke Smlouvě o vzájemné 
spolupráci při realizaci projektu „Systémová 
podpora rozvoje meziobecní spolupráce 
v ČR v rámci území správních obvodů obcí 
s rozšířenou působností“ a interní rozpočtové 
opatření číslo 201511, kterými se zvyšuje 
schválený rozpočet v příjmech a výdajích 
o částku 167.860,00 Kč.

RM bere na vědomí žádost N. B. o po-
skytnutí finančního příspěvku z Fondu 
památkové péče města Králíky a ukládá 
vedoucímu odboru ŠKT zařadit žádost na 
nejbližší jednání zastupitelstva města.

RM bere na vědomí návrh úprav zřizo-
vacích listin a ukládá vedoucímu odboru 

ŠKT zařadit změnové zřizovací listiny pří-
spěvkových organizací na nejbližší jednání 
zastupitelstva města.

RM bere na vědomí výroční zprávu pří-
spěvkové organizace Základní škola Králíky 
za školní rok 2014/2015.

RM schvaluje Nevýhradní licenční smlou-
vu o užití Základní báze geografických dat 
a databáze geografických jmen mezi městem 
Králíky a Českou republikou - Zeměměřič-
ským úřadem.

RM souhlasí s umístěním sídla budoucího 
zapsaného spolku Českého svazu chovatelů, 
Základní organizace Králíky v budově čp. 
367, Velké náměstí, Králíky, 561 69.

Přítomní členové zastupitelstva města: 
Jana Ponocná, starostka; Mgr. Martin Hej-
krlík, místostarosta; Mgr. Miroslav Beran, 
člen RM; Ing. Ladislav Dostálek; Mgr. Ka-
rel Hlava; David Hrda; Ing. Roman Kosuk; 
Ing. Václav Kubín; Ing. Karel Málek; Ing. 
Pavel Strnad, člen RM; Pavel Šiko; Mgr. 
Jiří Švanda; Ing.  Ladislav Tóth; Antonín 
Vyšohlíd.

Z jednání omluven: Mgr. Dušan Krabec.
Z části jednání omluven: Pavel Šiko, Ing. 

Roman Kosuk.
Za MěÚ: Ing. Martin Košťál, Jitka Prau-

sová, Ing. Věra Kubíčková, Ing. Magdalena 
Berková, Bc. Bohumír Strnad, Jan Čuma.

Program:
1. Zahájení, prezence

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

4.1. Prodej domu čp. 658 V Bytovkách
4.2. Majetkové operace
4.3. Návrh Ing. Kosuka na

odstoupení od smlouvy
4.4. Smlouva o spolufinancování

příspěvku Oblastní
charitě v Ústí n. O.

4.5. Rozhodnutí o nabytí majetku
investiční výstavbou

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. Upozornila přítomné, že jednání 
zastupitelstva je přenášeno on-line na internet 
prostřednictvím YOUTUBE kanálu. Dále 
konstatovala, že ZM bylo řádně svoláno 
avyhlášeno a je přítomno 13 členů zastupitel-
stva. Zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné. 
Ověřovatelé zápisu z jednání ZM ze dne 14. 

Výpis ze zasedání Zastupitelstva města
č. 8 konaného 9. listopadu 2015

9. 2015 David Hrda a Mgr. Karel Hlava ne-
vznesli připomínky. Ověřovateli tohoto zápisu 
byli navrženi a schváleni Ing. Ladislav Tóth 
a Ing. Ladislav Dostálek.

ZM/2015/08/107: ZM schvaluje ověřova-
teli dnešního zápisu jednání Ing. Ladislava 
Tótha a Ing. Ladislava Dostálka.

Hlasování: 12:0:1 (schváleno, Ing. Kosuk 
nebyl přítomen v jednacím sále)

2. Schválení programu
Starostka navrhla změnu v pořadí projedná-

vaných bodů. Z důvodu velké účasti občanů 
k bodu Prodej domu čp. 658 V Bytovkách 
navrhla starostka tento bod projednávat jako 
první bod hlavního jednání. 

ZM/2015/08/108: ZM schvaluje program 
jednání ZM č. 8. 

Hlasování: 13:0:0 (schváleno, Ing. Kosuk 
nebyl přítomen v jednacím sále)

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

přednesl místostarosta města Mgr. Martin 
Hejkrlík. Po proběhlé diskusi nebylo přijato 
žádné usnesení. Do jednacího sálu se dostavil 
Ing. Kosuk.

4. Hlavní jednání
4.1. Prodej domu čp. 658 V Bytovkách
Po proběhlé diskusi starostka navrhla odlo-

žit záměr prodeje domu čp. 658 v ul. V Bytov-
kách. Pan Pavel Šiko se omluvil z další části 
jednání a opustil jednací sál.

ZM/2015/08/109: Zastupitelstvo města 
Králíky odkládá 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 bytového spoluvlastnictví dle 
§ 1158 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občan-
ský zákoník, za nabídkové kupní ceny ve 

výši 50 % z cen stanovených znaleckým 
posudkem a u nástavbových jednotek ve 
výši 47 % z cen stanovených znaleckým 
posudkem, a to v souladu s Čl. 5 odst. 4 
Pravidel pro nakládání s nemovitými věcmi 
ve vlastnictví města Králíky. 

Hlasování: 12:0:1 (schváleno)

4.2. Majetkové operace 
4.2.1. Schválení prodeje pozemku p.p.č. 

3503 v k.ú. Králíky
ZM/2015/08/110: Zastupitelstvo města 

Králíky schvaluje prodej pozemku p.p.č. 
3503 – orné půdy o výměře 1 099 m2 v k.ú. 
Králíky, který je evidován na LV č. 10001 
u Katastrálního úřadu pro PK, Katastrální 
pracoviště Ústí nad Orlicí manželům F., 
Králíky za kupní cenu ve výši 384.650 
Kč s bonifikací ve výši 100 Kč/m2 po uve-
dení stavby rodinného domu do užívání 
a přihlášení stavebníka rodinného domu 
k trvalému pobytu nejpozději do 4 let od 
podpisu kupní smlouvy s tím, že součástí 
kupní ceny není příslušné technické zaří-
zení na pozemku. 

Hlasování: 13:0:0 (schváleno)

4.2.2. Schválení prodeje pozemku p.p.č. 
3522 v k.ú. Králíky

ZM/2015/08/111: Zastupitelstvo města 
Králíky schvaluje prodej pozemku p.p.č. 
3522 – orné půdy o výměře 1 233 m2 v k.ú. 
Králíky, který je evidován na LV č. 10001 
u Katastrálního úřadu pro PK, Katastrální 
pracoviště Ústí nad Orlicí a to do podílové-
ho spoluvlastnictví: - ideální 1/2 panu M., 
Králíky za kupní cenu ve výši 215.775 Kč 
a - ideální 1/2 slečně K., Králíky za kupní 
cenu ve výši 215.775 Kč s bonifikací ve výši 
100 Kč/m2 po uvedení stavby rodinného 
domu do užívání a přihlášení stavebníka 
rodinného domu k trvalému pobytu nej-
později do 4 let od podpisu kupní smlouvy 
s tím, že součástí kupní ceny není příslušné 
technické zařízení na pozemku. 

Hlasování: 13:0:0 (schváleno)
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4.2.3. Schválení prodeje pozemku p.p.č. 
3497/3 v k.ú. Králíky

ZM/2015/08/112: Zastupitelstvo města 
Králíky schvaluje prodej pozemku p.p.č. 
3497/3 – trvalého travního porostu o výměře 
58 m2 v k.ú. Králíky, který je evidován na 
LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro 
PK, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, 
manželům D., Králíky za kupní cenu ve 
výši 6.632 Kč. 

Hlasování: 13:0:0 (schváleno)

4.2.4. Schválení prodeje pozemku st.p.č. 
534/2 v k.ú. Králíky

ZM/2015/08/113: Zastupitelstvo města 
Králíky schvaluje prodej pozemku st.p.č. 
534/2 – zastavěné plochy a nádvoří o výměře 
19 m2 v k.ú. Králíky, který je evidován na 
LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro PK, 
Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, panu 
Č., Rapotín za kupní cenu ve výši 6.450 Kč 
včetně DPH.

Hlasování: 13:0:0 (schváleno)

4.2.5. Záměr prodeje pozemku p.p.č. 2349 
v k.ú. Horní Lipka

ZM/2015/08/114: Zastupitelstvo města 
Králíky schvaluje záměr prodeje pozemku 
p.p.č. 2349 – trvalého travního porostu 
o výměře 980 m2 v k.ú. Horní Lipka, který 
je evidován na LV č. 10001 u Katastrálního 
úřadu pro PK, Katastrální pracoviště Ústí 
nad Orlicí, za kupní cenu ve výši znaleckého 
posudku, nejméně však ve výši 100 Kč/m2 + 
náklady spojené s převodem a ukládá záměr 
prodeje zveřejnit. 

Hlasování: 13:0:0 (schváleno)

4.2.6. Záměr prodeje části pozemku p.p.č. 
126/1 v k.ú. Králíky

ZM/2015/08/115: Zastupitelstvo města 
Králíky schvaluje záměr prodeje části 
pozemku p.p.č. 126/1 – trvalého travního 
porostu o výměře cca 180 m2 v k.ú. Krá-
líky (v prodloužené délce plotu), který je 
evidován na LV č. 10001 u Katastrálního 
úřadu pro PK, Katastrální pracoviště Ústí 
nad Orlicí, za kupní cenu ve výši znaleckého 
posudku, nejméně však ve výši 70 Kč/m2 + 
náklady spojené s převodem a ukládá záměr 
prodeje zveřejnit. 

Hlasování: 13:0:0 (schváleno)

4.2.7. Záměr prodeje části pozemku p.p.č. 
126/1 v k.ú. Králíky

ZM/2015/08/116: Zastupitelstvo města 
Králíky schvaluje záměr prodeje části 
pozemku p.p.č. 126/1 – trvalého travního 
porostu o výměře cca 150 m2 v k.ú. Krá-
líky (v prodloužené délce plotu), který je 
evidován na LV č. 10001 u Katastrálního 
úřadu pro PK, Katastrální pracoviště Ústí 
nad Orlicí, za kupní cenu ve výši znaleckého 
posudku, nejméně však ve výši 70 Kč/m2 + 
náklady spojené s převodem a ukládá záměr 
prodeje zveřejnit. 

Hlasování: 13:0:0 (schváleno)

4.2.8. Záměr prodeje pozemku p.p.č. 2283 
v k.ú. Králíky

ZM/2015/08/117: Zastupitelstvo města 
Králíky schvaluje záměr prodeje pozemku 
p.p.č. 2283 – ostatní plochy o výměře 685 
m2 v k.ú. Králíky, který je evidován na LV 
č. 10001 u Katastrálního úřadu pro PK, 
Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, za 
kupní cenu ve výši znaleckého posudku, 
nejméně však ve výši 70 Kč/m2 + náklady 
spojené s převodem a za dodržení podmínek 
prostorové regulace zástavby dle platného 
územního plánu a podmínek stanovených 
orgánem státní památkové péče. Zároveň 
Zastupitelstvo města Králíky ukládá záměr 
prodeje zveřejnit. 

Hlasování: 12:0:1 (schváleno)

4.2.9. Schválení prodeje pozemku st.p.č. 
285/1 v k.ú. Dolní Boříkovice, jehož součástí 
je stavba občanské vybavenosti čp. 109

Žadatelé o prodej pozemku vzali svoji 
žádost zpět. Nebylo přijato žádné usnesení.

4.2.10. Zrušení rozhodnutí ZM/2015/06/074 
ze dne 13. 7. 2015

ZM/2015/08/118: Zastupitelstvo města 
Králíky ruší rozhodnutí ZM/2015/06/074 
ze dne 13. 7. 2015. 

Hlasování: 13:0:0 (schváleno)

4.2.11. Schválení prominutí dluhu povinné 
B.

ZM/2015/08/119: Zastupitelstvo města 
Králíky schvaluje prominutí dluhu ve výši 
227.082,55 Kč u povinné B., Malá Morava, 
který jí vznikl v souvislosti s neplacením 
nájemného za užívání bytu. 

Hlasování: 10:0:3 (schváleno)

4.2.12. Záměr prodeje pozemku p.p.č. 
1071/21 v k.ú. Králíky

ZM/2015/08/120: Zastupitelstvo města 
Králíky schvaluje záměr prodeje pozemku 
p.p.č. 1071/21 – ostatní plochy o výměře 
232 m2 v k.ú. Králíky, který je evidován 
na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro 
PK, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, 
za kupní cenu ve výši znaleckého posudku, 
nejméně však ve výši 70 Kč/m2 + náklady 
spojené s převodem a ukládá záměr prodeje 
zveřejnit. 

Hlasování: 12:0:1 (schváleno)

4.3. Návrh Ing. Kosuka na odstoupení 
od smlouvy

Ing. Kosuk seznámil přítomné s důvody 
předložení návrhu na odstoupení města od 
smlouvy.

ZM/2015/08/121: Zastupitelstvo města 
Králíky schvaluje odstoupení Města Králí-
ky od smlouvy schválené rozhodnutím Za-
stupitelstva města Králíky ZM/2011/02/037 
ze dne 14. 3. 2011 z důvodu opakovaného 
porušení povinnosti nájemce, budoucího 
kupujícího, dle ustanovení čl. 7.1 nájemní 
smlouvy.

Hlasování: 1:11:1 (neschváleno)
Ing. Kosuk se omluvil z další části jednání 

a opustil jednací sál.

4.4. Smlouva o spolufinancování příspěv-

ku Oblastní charitě v Ústí n. O.
Starostka informovala o dohodě mezi sta-

rosty obcí v ORP Králíky o plánovaném po-
skytnutí daru Oblastní charitě v Ústí nad Orlicí.

ZM/2015/08/122: Zastupitelstvo města 
schvaluje Smlouvu o spolufinancování pří-
spěvku na podporu sociální služby – sociální 
poradenství ve městě Králíky v roce 2016 
mezi městem Králíky a obcemi Červená 
Voda, Dolní Morava, Lichkov a Mladkov. 

Hlasování: 12:0:0 (schváleno)

4.5. Rozhodnutí o nabytí majetku inves-
tiční výstavbou 

Starostka seznámila přítomné s podrobnost-
mi plánovaných investic v rámci česko-polské 
spolupráce.

ZM/2015/08/123: ZM schvaluje nabytí 
majetku výstavbou provozní budovy u pě-
chotního srubu K-S 14 U Cihelny v Krá-
líkách na pozemcích na p.č. 544/1, 111/3, 
536/11, 533/8, 545 v k.ú. Prostřední Lipka. 

Hlasování: 12:0:0 (schváleno)
ZM/2015/08/124: ZM schvaluje nabytí 

majetku výstavbou discgolfového přírod-
ního hřiště na pozemcích p.č. 3550 a 3552 
v k.ú. Králíky. 

Hlasování: 12:0:0 (schváleno)

5. Informace z MěÚ
Tajemník MěÚ Ing. Martin Košťál přednesl 

zastupitelům návrh na změnu stanovení výše 
odměn neuvolněným členům ZM v souladu 
se změnou nařízení vlády.

ZM/2015/08/125: Zastupitelstvo města 
Králíky stanovuje podle zákona 128/2000 
Sb., o obcích a podle nařízení vlády č. 
37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce 
členům zastupitelstva – oboje v platném 
znění, s účinností od 1. 12. 2015 měsíční 
odměny neuvolněným členům zastupitel-
stva takto

 • člen rady Kč 2 000,-
 • předseda výboru nebo komise Kč 1 

600,-
 • člen výboru nebo komise Kč 500,-
 • člen zastupitelstva Kč 300,-
s tím, že odměny za jednotlivé funkce se 

dále nesčítají. Pokud je člen zastupitelstva 
též členem nebo předsedou komise nebo 
výboru, náleží mu vždy jen jedna (vyšší) 
odměna. 

Hlasování: 14:0:0 (schváleno)

6. Vstupy občanů
Nebylo přijato žádné usnesení.
 
7. Vstupy zastupitelů
Mgr. Beran seznámil přítomné s podrob-

nostmi ukončeného projektu Podpora mezio-
becní spolupráce. Starostka navrhla usnesení.

ZM/2015/08/126: Zastupitelstvo města 
Králíky bere na vědomí informaci o pro-
jektu Meziobecní spolupráce. 

Hlasování: 12:0:0 (schváleno)

Starostka ukončila jednání ve 20:34 hodin.
Výpis zajistila redakce KZ
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Dny v kalendáři - prosinec
  1. 12.  1951-1960 Edmund; 1961-2015 Iva
  2. 12. 1951-2015 Blanka
  3. 12. 1951-1953 František Xaverský; 1954-1956 Radmila;

1957-1984 František; 1985-2015 Svatoslav
  4. 12. 1951-2015 Barbora
  5. 12. 1951-2015 Jitka
  6. 12. 1951,1952 Mikuláš biskup; 1953-2015 Mikuláš
  7. 12. 1951,1952 Ambrož biskup; 1953-1997 Ambrož;

1998-2001 Benjamín; 2002-2015 Ambrož, Benjamín
  8. 12. 1951-1953 Početí Panny Marie; 1954-2015 Květoslava
  9. 12.  1951-2015 Vratislav
10. 12. 1951-1958 Julie; 1959-1968 * Antonín Novotný;

1969-2015 Julie
11. 12. 1951,1952 Damas; 1953-1957 Hostivít;

1958-2011 Dana; 2012-2015 Dana, Danuše
12. 12. 1951-1971 Přibyslava; 1972-2015 Simona
13. 12. 1951-2015 Lucie
14. 12. 1951-1953 Duchoslav; 1954-1958 Lydie; 1959-2015 Lýdie
15. 12. 1951-1973 Zdirad; 1974-2001 Radana;

2002-2015 Radana, Radan
16. 12. 1951-2015 Albína
17. 12. 1951-1956 Lazar; 1957-2015 Daniel
18. 12. 1951-1953 Přemysl; 1954-1956 Gracian;

1957-2015 Miloslav
19. 12. 1951-1953 Mstislav; 1954-1969 * Antonín Zápotocký;

1970-2015 Ester
20. 12. 1951-2011 Dagmar; 2012-2015 Dagmar, Dáša
21. 12. 1951,1952 Tomáš apoštol; 1953-1957 * J. V. Stalin;

1958-1976 Tomáš; 1977-2015 Natálie
22. 12. 1951-1953 Blažena; 1954-1956 Sebastián;

1957-1970 Božena; 1971-2015 Šimon
23. 12. 1951-2015 Vlasta
24. 12. 1951-1989 Adam a Eva;

1990-2015 Adam a Eva ● Štědrý den
25. 12. 1951,1952 Narození Páně ● 1. svátek vánoční;

1953-1994 1. svátek vánoční;
1995-2015 Boží hod vánoční ● 1. svátek vánoční

26. 12. 1951,1952 Štěpán mučedník ● 2. svátek vánoční;
1953-1990 2. svátek vánoční;
1991-2015 Štěpán ● 2. svátek vánoční

27. 12. 1951-1953 Jan evangelista; 1954-1978 Jan;
1979-2015 Žaneta

28. 12. 1951-1953 Mláďátka; 1954-2015 Bohumila
29. 12. 1951-1975 Milada; 1976-2015 Judita
30. 12. 1951-2015 David
31. 12. 1951-2015 Silvestr

Zdroj dat: http://kalendar.beda.cz

Významné dny v prosinci
10. prosince  - Den lidských práv
Tento den byl ustanoven v roce 1950 Valným shromážděním 

OSN na počest přijetí Všeobecné deklarace lidských práv ze dne 
10. prosince 1948. Pro tuto deklaraci hlasovalo 48 států, Česko-
slovensko se tenkrát zdrželo. V současné době jsou stále v mnoha 
zemích porušována lidská práva. K nejznámějším patří KLDR, 
Čína, Bělorusko, Kuba, Írán, Írák, Sýrie, Afghánistán, Saudská Ará-
bie, Egypt, Alžírsko, Libye, Rusko, Kazachstán, Vietnam a další.

Základní lidská práva podle této deklarace jsou definována takto: 
• Všichni lidé se rodí svobodní a sobě rovní co do důstojnosti 

a práv. Jsou nadáni rozumem a svědomím a mají spolu jednat 
v duchu bratrství.

• Každý má všechna práva a všechny svobody bez jakéhokoli roz-
lišování, zejména podle rasy, barvy, pohlaví, jazyka, náboženství, 
politického nebo jiného smýšlení, národnostního nebo sociálního 
původu, majetku, rodu nebo jiného postavení.

• Každý má právo na život, svobodu a osobní bezpečnost.

• Nikdo nesmí být mučen nebo podrobován krutému, nelidskému 
nebo ponižujícímu zacházení nebo trestu.

• Všichni jsou si před zákonem rovni a mají právo na stejnou 
ochranu zákona bez jakéhokoli rozlišování. 

• Nikdo nesmí být svévolně zatčen, držen ve vazbě nebo vyhoštěn 
do vyhnanství.

• Každý má úplně stejné právo, aby byl spravedlivě a veřejně 
vyslechnut nezávislým a nestranným soudem, který rozhoduje buď 
o jeho právech a povinnostech, nebo o jakémkoli trestním obvinění 
vzneseném proti němu.

• Každý, kdo je obviněn z trestného činu, považuje se za nevinné-
ho, dokud není zákonným postupem prokázána jeho vina ve veřej-
ném řízení, v němž mu byly zajištěny veškeré možnosti obhajoby. 

• Nikdo nesmí být vystaven svévolnému zasahování do soukro-
mého života, do rodiny, domova nebo korespondence, ani útokům 
na svou čest a pověst. Každý má právo na zákonnou ochranu proti 
takovým zásahům nebo útokům.

• Každý má právo volně se pohybovat a svobodně si volit bydli-
ště uvnitř určitého státu. Každý má právo opustit kteroukoli zemi, 
i svou vlastní, a vrátit se do své země.

• Každý má právo vyhledat si před pronásledováním útočiště 
v jiných zemích a požívat tam azylu. Toto právo nelze uplatnit 
v případě stíhání skutečně odůvodněného nepolitickými zločiny.

• Každý má právo na státní příslušnost. Nikdo nesmí být svévolně 
zbaven své státní příslušnosti ani práva svou státní příslušnost změnit.

• Muži a ženy, jakmile dosáhnou plnoletosti, mají právo, bez 
jakéhokoli omezení z důvodů příslušnosti rasové, národnostní nebo 
náboženské, uzavřít sňatek a založit rodinu. Pokud jde o manželství, 
mají za jeho trvání i při jeho rozvázání stejná práva.

• Každý má právo vlastnit majetek jak sám, tak spolu s jinými. 
Nikdo nesmí být svévolně zbaven svého majetku. 

• Každý má právo na svobodu myšlení, svědomí a náboženství.
• Každému je zaručena svoboda pokojného shromažďování 

a sdružování. Nikdo nesmí být nucen, aby byl členem nějakého 
sdružení.

• Každý má právo, aby se účastnil vlády své země přímo nebo 
prostřednictvím svobodně volených zástupců. Každý má právo 
vstoupit za rovných podmínek do veřejných služeb své země. 

• Každý člověk má jako člen společnosti právo na sociální zabez-
pečení a nárok na to, aby mu byla zajištěna hospodářská, sociální 
a kulturní práva, nezbytná k jeho důstojnosti a k svobodnému 
rozvoji jeho osobnosti.

• Každý má právo na práci, na svobodnou volbu zaměstnání, na 
spravedlivé a uspokojivé pracovní podmínky a na ochranu proti 
nezaměstnanosti. Každý, bez jakéhokoli rozlišování, má nárok na 
stejný plat za stejnou práci.

• Každý má právo na odpočinek a na zotavení, zejména také na 
rozumné vymezení pracovních hodin a na pravidelnou placenou 
dovolenou.

• Každý má právo na takovou životní úroveň, která by byla 
s to zajistit jeho zdraví a blahobyt i zdraví a blahobyt jeho rodiny, 
počítajíc v to zejména výživu, šatstvo, byt a lékařskou péči, jakož 
i nezbytná sociální opatření; má právo na zabezpečení v nezaměst-
nanosti, v nemoci, při nezpůsobilosti k práci, při ovdovění, ve stáří 
nebo v ostatních případech ztráty výdělečných možností, nastalé 
v důsledku okolností nezávislých na jeho vůli. Mateřství a dětství 
mají nárok na zvláštní péči a pomoc. Všechny děti, ať manželské 
nebo nemanželské, požívají stejné sociální ochrany.

• Každý má právo na vzdělání. Vzdělání nechť je bezplatné, 
alespoň v počátečních a základních stupních. Základní vzdělá-
ní je povinné. Technické a odborné vzdělání budiž všeobecně 
přístupné a rovněž vyšší vzdělání má být stejně přístupné všem 
podle schopností.

• Každý má právo svobodně se účastnit kulturního života společ-
nosti, užívat plodů umění a podílet se na vědeckém pokroku a jeho 
výtěžcích. Každý má právo na ochranu morálních a materiálních zá-
jmů, které vyplývají z jeho vědecké, literární nebo umělecké tvorby.

• Každý má povinnosti vůči společnosti, v níž jediné může volně  
a plně rozvinout svou osobnost.
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Hledáme páníčky
Služby města Králíky s.r.o. zajišťují 

odchyt toulavých psů na území města. 
V současné době jsou v objektu králické 
čističky odpadních vod umístěni zde vy-

focení psi, které je 
možno si přisvojit. 
S nalezenými psy 
je možno se sezná-
mit a prohlédnout 
si je každý pracov-
ní den od 8:00 do 
13:00 hod.

Poradenské středisko z. s. AUDIOHELP, pobočka v Ústí nad 
Orlicí ve spolupráci s městem Králíky pořádají

PORADNU
PRO NEDOSLÝCHAVÉ

poradna se koná dne 9. 12. 2015 (středa)
od 8:00 hod. do 13:00 hod.

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

Studijní pobyt v Londýně
proběhl ve dnech 11. - 17. října a já se Vám nyní pokusím přiblížit, 

jaké to bylo.
Cestovali jsme moderně vybaveným autobusem se žáky z dalších 

dvou škol. Jeli jsme přes Německo, Holandsko a Belgii až do Francie, 
kde jsme se nalodili na trajekt plující do anglického přístavu Dover. 
Na trajektu jsme strávili přibližně dvě hodiny, a protože bylo hezky, 
šli jsme se podívat i ven. Po příjezdu do Doveru jsme cestovali ještě 
další hodinu a půl, než jsme dorazili na místo pobytu.

V úterý jsme kolem desáté hodiny dorazili do londýnské jazykové 
školy. Tam nás podle věku rozdělili do skupin. První hodina byla 
spíše seznamovací, povídali jsme si o našich zálibách, rodině, apod.

Po škole nás autobus odvezl do British Museum, ve kterém na-
jdete spoustu věcí od sarkofágu až po léky 19. století. Když jsme 
vyšli z muzea, zamířili jsme na Trafalgar Square, které bylo plné 
pouličních umělců. Tam jsme se zastavili asi na půl hodiny. Poté 
jsme si prošli ulici plnou trhů Covent Garden, nacházející se kousek 
od Trafalgar Square.

Středeční dopoledne jsme opět strávili ve škole. Tentokrát jsme 
hráli pár her a rozšiřovali si slovní zásobu. Po obědě jsme vyrazili 
do Tower of London, kde jsme viděli korunovační klenoty. Odtud 
jsme se vydali na velice známý Tower Bridge, na kterém se nachází 
i stezka pro pěší a po obou stranách je výhled na řeku Temži. Ještě 
před odjezdem jsme si koupili klasické anglické jídlo fish and chips, 
které bylo mimochodem velice dobré.

Ve čtvrtek jsme byli naposledy ve škole. Po ukončení výuky jsme 
se sešli ve společenské místnosti a každý do-
stal certifikát, vyfotili jsme se a rozloučili se. 
Odpoledne jsme měli namířeno na Windsor 
Castle. Protože je obydlený, nedostali jsme 
se úplně všude, ale podívali jsme se např. do 
kostela a na domeček pro panenky královny 
Mary z Tulcu.

V pátek dopoledne jsme obdivovali Big 
Ben a Houses of Parliament. Také jsme se 
šli podívat na Buckinghamský palác a viděli 
jsme i ruské kolo London Eye. Odpoledne 
jsme strávili nákupy a ještě jednou jsme se 
prošli po Trafalgar Square. V devět hodin ve-
čer jsme si sedli do autobusu a vyrazili domů.

Tohoto jazykově poznávacího zájezdu se 
zúčastnili vybraní žáci osmých a devátých 
tříd.

Tereza Kárníková, 8. B
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Pěstounská péče na Králicku
Pěstounská péče je jednou z forem náhradní rodinné péče, jejímž 

prostřednictvím je zajišťována péče o děti, o které nepečují jejich ro-
diče. Některým dětem chybí trvalý a bezpečný domov, kde by mohly 
prožít bezstarostné dětství. Jejich rodiče se o ně nemohou z nejrůzněj-
ších důvodů starat. Pro děti je potom nejlepší, když mohou vyrůstat 
v prostředí náhradní rodiny. Takové prostředí jim může poskytnout 
i pěstounská rodina.

Pěstounem se mohou stát manželé nebo jednotlivec. Zprostředko-
vání pěstounské péče probíhá ve dvou fázích. První fáze je projevení 
zájmu osob o pěstounskou péči. Žádost o zařazení mezi žadatele 
o pěstounskou péči se nejprve zkompletuje na městském úřadě žá-
dost, následně je žádost postoupena příslušnému krajskému úřadu, 
kde probíhá rozhodování o zařazení do evidence osob vhodných stát 
se pěstouny. V této fázi se žadatelé účastní odborné přípravy přijetí 
dítěte do rodiny a odborného psychologického posouzení, výsledkem 
je rozhodnutí o zařazení x nezařazení žadatelů zařazeni mezi osoby 
vhodné stát se pěstouny. 

Byl-li žadatel, žadatelé úspěšní, následuje druhá fáze zprostředko-
vání pěstounské péče, a to vyhledávání vhodných děti ke konkrétním 
pěstounům. Jde o děti, o které dočasně pečují pěstouni na přechodnou 

dobu, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, dětské domovy. 
Po seznámení pěstounů s dětmi rozhoduje o svěření konkrétních dětí 
pěstounům soud. 

V této části jsou pracovníci městského úřadu pěstounům nápomocni, 
poskytují pěstounům sociální poradenství. 

Současná právní úprava platná od 1. 1. 2013 upravuje práva a po-
vinnosti pěstounů rozsáhleji, než tomu bylo v předchozím období. 
Pěstouni uzavírají dohodu o výkonu pěstounské péče, v níž se zavazují 
k plnění povinností, současně jim dohoda zaručuje právo na podpůrné 
služby.  Dohodu o výkonu pěstounské péče  mohou pěstouni uzavřít 
s orgánem sociálně-právní ochrany dětí (Městským úřadem Králíky) 
nebo neziskovou organizací poskytující služby pro náhradní rodiny. 
Jsme rádi, že  celkem z 13 pěstounských rodin s 16 dětmi  si Městský 
úřad Králíky k uzavření dohody zvolilo 11 rodin s 13 dětmi. Na každou 
takto uzavřenou dohodu pak město Králíky dostává od Úřadu práce 
ČR státní příspěvek na výkon pěstounské péče ve výši 48000,- Kč na 
jednu pěstounskou rodinu a rok, s poměrným krácením příspěvku za 
dobu trvání dohody. Z tohoto příspěvku pak jsou hrazeny činnosti ve 
prospěch pěstounských rodin. Jedná se o účelově vázané prostředky, 

(pokračování na následující straně)
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Pěstounská péče
na Králicku

které nelze využít na nic jiného, než na podporu pěstounských rodin. 
V rámci naplňování dohody o výkonu pěstounské péče je pěstounům 

pravidelně poskytováno sociální poradenství, podpora v péči o děti 
v pěstounské péči, odlehčovací služby, případně zprostředkování 
individuálního psychologického poradenství, vždy podle konkrétní 
situace dítěte a zájmu pěstounů. 

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

Pěstounům z územní působnosti Městského úřadu Králíky byla 
nabídnuta možnost plnění povinnosti vzdělávání ve spolupráci s měst-
ským úřadem. Jsme rádi, že této možnosti pěstouni využívají a něko-
likrát ročně se schází s psycholožkou Mgr. Terezou Černohousovou 
v prostorách městského úřadu, kde rozebírají svou aktuální situaci, 
vzájemně si sdělují zkušenosti, rozšiřují své výchovné kompetence. 

V měsíci říjnu 2015 se vzdělávání pěstounů uskutečnilo též jako 
víkendové setkání v prostorách Severomoravské chaty, setkání se 
účastnili pěstouni společně s dětmi. Víkendovému setkání se věnoval 
stejný tým lektorů, jako tomu bylo v únoru 2015, kdy proběhlo celo-
denní vzdělávání pěstounů společně s dětmi. Tým lektorů se skládal 
s Mgr. Terezy Černohousové (psycholožky) a MUDr. Taťány Horké 
(pedopsychoatričky); dětem se věnovali dva odborní pracovníci: 
Mgr. Bára Veselá a Martin Suchomel.

Děti víkendový pobyt hodnotily například takto:

Zájemcům o další informace o pěstounskou péči jsme k dis-
pozici na odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského 
úřadu Králíky, ul. Karla Čapka 316, přízemí budovy. V tomto 
čísle zpravodaje naleznete leták Krajského úřadu Pardubického 
kraje, který vyhledává zájemce o pěstounství, i na tomto letáku 
jsou kontakty, na kterých se můžete dozvědět o pěstounské 
péči více.

Hana Lipenská, Bohumír Strnad
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Králíky 

(pokračování z předchozí strany)

Podzim v MŠ Prostřední Lipka
Letos nám podzim opravdu přál. Překrásné babí léto jsme pře-

devším využili k pobytu venku na školní zahradě, kde děti hrabaly 
a odvážely spadané listí a k  prodlouženým vycházkám do okolí 
mateřské školy. Vydali jsme se také navštívit Městskou knihovnu 
v Králíkách, kde si děti zopakovaly znalosti o houbách. Naopak 
k nám do MŠ přijel pan Mgr. Beran z mysliveckého sdružení Lich-
kov, který si  dětmi popovídal o zvířátkách v lese, zahrál na trumpetu 
a představil dětem svou čtyřnohou psí kamarádku Oru. Pohádku 
Tůdle, nůdle přijel dětem zahrát herec z brněnského divadla Facka.

Za MŠ paní učitelky a děti
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Co vše ve mně evokuje slovo podzim
V měsíci říjnu proběhly na Základní škole v Králíkách v ho-

dinách výtvarné výchovy pod vedením Mgr. Miry Duškové dvě 
projektové řady na téma „Podzim“. V 6. a 9. ročnících projektová 
řada „Podzim“ (Co vše ve mně evokuje slovo podzim) - jednalo se 
o koláž ve skupinách (3-4 žáků) na formát A0. V 7. a 8. ročnících 
projektová řada „Podzimní strom“ - jednalo se o kombinovanou 
techniku (práce 1-3 žáků) na formát A1. Práce byly vystaveny 
na chodbách školy a pro hlasování na face booku byly nafoceny 
a zveřejněny na webových stránkách školy.

Výsledky hlasování na face booku:
„Podzimní stromy“ 7. a 8. ročníky

1. místo S. Petruželková + M. 
Sotonová + S. Válková (23 liků), 
2. místo práce r F. Matoulek + 
J. Mareš 7. A (5 liků), 3. místo 
práce p H. Feltlová + V. Švédová 
(3 liky), práce K. Venusová + I. 
Sokolíková 7. A (3 liky).

Koláž „Podzim“ 6. a 9. roč-
níky

1. místo práce V. Kodytková, 
L. Žižková, Z. Doubravová, V. 
Stránská 9. A (liků), 2. místo 
práce J. Klimešová + M. Priesol 
+ L. Nováková 9. C (4 liky), 
práce R. Pejchar + M. Venus + 
P. Forman + R. Girga (4 liky), 
3. místo práce O. Chromek + J. 

1. místo (koláž) - facebook, žáci.

1. místo (koláž) - učitelé.

1. místo - učitelé.

Martinec + M. Štelbaský 9. A (3 liky).
Práce byly také vyhodnoceny hlasováním ve škole: Žáci hlasovali 

tajně. V každé projektové řadě vybrali tři nejpěknější práce dle 
svého úsudku a určili jejich pořadí. Učitelé hlasovali veřejně, aby 
žákům byl umožněn zážitek úspěchu u učitelů, kteří je učí před-
mětům, ve kterých se jim třeba daří méně. Celé hlasování učitelů 
bude zveřejněno na webových stránkách školy.

Výsledky hlasování žáků:
„Podzimní stromy“ 7. a 8. ročníky
1. místo práce (T. Stejskal + K. Korálková 7. A), 2. místo práce 

(H. Feltlová + V. Švédová 7. B), 3. místo práce (Š. Faltus + V. 
Vágner + D. Látal 7. B).

Koláž „Podzim“ 6. a 9. ročníky
1. místo práce (V. Kodytková, L. Žižková, Z. Doubravová, V. 

Stránská 9. A), 2. místo práce (L. Krejsová + K. Kubíčková + S. 
Bourová 6. A), 3. místo práce (N. Kapacová + A. Severýnová + 
K. Šafářová 6. A).

Výsledky hlasování učitelů:
„Podzimní stromy“ 7. a 8. ročníky
1. místo práce N. Muchová + D. Malečková 7. A (I. Hannichová, 

Z. Šmolíková, Š. Pohanková), 2. místo práce K. Malošková + K. 
Břečková 7. A (L. Bílá, R. Bílý, I. Hannichová, Z. Šmolíková), 3. 
místo práce A. Sokolíková + A. Urnerová 7. A (J. Maixner, Z. Šmo-
líková), H. Feltlová + V. Švédová 7. B (I. Kubíčková, V. Kubíček), 
M. Kubelková + M. Králová 7. B (I. Hannichová, R. Adolfová), E. 
Myšková + I. Mezulianová 8. A (Z. Fialová, L. Bílá).

Koláž „Podzim“ 6. a 9. ročníky
1. místo práce N. Kapacová + K. Šafářová + A. Severýnová 6. 

A (I. Kubíčková, Š. Pohanková, L. Bílá, R. Bílý), 2. místo práce P. 
Janda + M. Malý + L. Ždan + R. Pavelka 9. C (Z. Kolbová, R. Bílý, 
L. Bílá), 3. místo práce J. Klimešová + M. Priesol + L. Nováková 
9. C (Z. Kolbová, Z. Šmolíková, V. Kubíček).

Další výsledky hlasování učitelů budou zveřejněny na webových 
stránkách školy.

Zlatý Ámos může být
také z Pardubického kraje.

Nominujte své oblíbené učitele
Pardubice (18. 11. 2015) – Žáci základních škol a studenti 

škol středních mohou již po třiadvacáté nominovat své oblí-
bené kantory do populární ankety o nejoblíbenějšího učitele 
Zlatý Ámos 2016. V případě nominace minimálně tří učitelů 
z Pardubického kraje bude vyhlášen také Krajský Ámos 
2016. Nominační kolo končí 31. prosince.

„V našem kraji máme celou řadu šikovných kantorů, kteří si 
ocenění zcela jistě zaslouží. Doufám také, že si jako kraj napra-
víme reputaci, jelikož v minulých letech jsme mnoho kandidátů 
do soutěže nevyslali. Soutěž je skvělou příležitostí pro prezentaci 
nejen jednotlivých kantorů, ale také celé školy a kraje,“ uvedla 
Jana Pernicová, náměstkyně hejtmana pro oblast školství.

Přihlásit svou paní učitelku nebo svého pana učitele do Zlaté-
ho Ámose není složité. Do on-line přihlášky, kterou najdete na 
www.zlatyamos.cz, je potřeba napsat stručnou charakteristiku 
nominovaného, popsat jednu společně prožitou příhodu a připo-
jit naskenovaný formulář s podpisy sta osob, které s nominací 
souhlasí. 

V lednu a v únoru 2016 proběhnou regionální kola. V nich musí 
žáci a studenti před porotou vtipně a originálně vysvětlit, proč svou 
učitelku nebo učitele nominovali. Kdo zvládne regionální kolo, 
postupuje do semifinále, ve kterém se rozhodne o šestici kandidátů 
na titul Zlatý Ámos. A v pátek 18. března 2016 se ve veřejném 
klání rozhodne, kdo převezme korunu a žezlo nejoblíbenějšího 
učitele České republiky ve školním roce 2015/2016. 

Jak už se stalo v posledních ročnících tradicí, Ámosů bude 
koncem března příštího roku víc. Tradičně dospělá porota vybere 
Zlatého Ámose, dětská porota zvolí Dětského Ámose a prostřed-
nictvím SMS může každý ovlivnit nositele titulu Ámos sympaťák. 
Kromě toho Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ocení 
Ámose češtináře, ČEZ - zlatý partner ankety, vybere Ámose 
fyzikáře a Unipetrol - stříbrný partner, pak Ámose chemikáře.
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VĚDECKÝ SVĚT V UČEBNÁCH LSG
Letohradské soukromé gymnázium: 4. ročník unikátního seriálu 

přednášek špičkových osobností české vědy. Druhou přednášku 
letošního ročníku povede vědecký pracovník Botanického ústavu 
Akademie věd České Republiky RNDr. David Pithart, CSc. na téma:

„Závratný let z mikrosvěta do makrosvěta aneb Od 
chloroplastů k atmosféře“

Středa 2. prosince 2015 v 16 hodin 
Řeč bude o důležitosti ekosystémových procesů, o roli člověka 

a jeho planetární zodpovědnosti. Sám autor k tomu dodává: „…
takže taková fascinace tím, jak je svět ustrojen a co si s tím má 
počít člověk…“ I vědu lze podat vtipně a populárně. Přijďte se 
přesvědčit. Vědecký svět v učebnách LSG. Nááádherná věda...!!!

Připravujeme:
prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., populární český psychiatr 

z Univerzity Karlovy (leden)
PhDr. Bohumila Baštecká, Ph.D. z katedry teologické etiky 

Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy (březen)
prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc., profesor katedry fyziky na 

ČVUT v Praze (duben)
Milada Marková, Vratislav Šembera, LSG

Výherci soutěže
„O LIPECKOU BUCHTU“

Již po čtvrté se v klubovně v Prostřední Lipce sešli 
degustátoři z blízkého okolí na soutěži “O LIPECKOU 
BUCHTU”. Do poroty přijala pozvání paní Jana Ponoc-
ná, Eva Čadová (vedoucí ŠJ), Jitka Špontáková, Ivana 
Petruželková, Pavel Procházka a Daniel Cahel (předseda 
poroty).

Z jedenácti lahodných kousků porotě nejvíce zachut-
naly „Minirohlíčky“ Báry Stránské, „Honzovy buchty“ 
paní Křivohlávkové a „Nebe v hubě“ Mileny Gryczové, 
která získala i cenu veřejnosti - ZLATÝ PEKÁČ! Cena 
v kategorii muži nebyla udělena. V kategorii „O nejlepší 
výrok o buchtě“ zvítězila paní Suchomelová s moudrem: 
„Buchty když se upečou, hned z pekáče utečou.“ Vý-
herkyním ještě jednou gratulujeme a všem účastníkům 
děkujeme, že se do soutěže zapojili! 

Děkujeme všem sponzorům a organizátorům, kteří se 
podíleli na přípravě a zdárném průběhu akce.

Dana Procházková a Miroslav Beran

Literární výchova v Městské knihovně Králíky
V listopadu se žáci 6. 7. a 8. ročníku vydali na pouť za literaturou 

do Městské knihovny Králíky. Její pracovnice připravily pro žáky 
zajímavé programy na téma Divoký Západ, Janova cesta (Komen-
ský), Historie a současnost hororu jako literárního žánru. Žáci měli 
možnost využít svých tvůrčích schopností - především v doslova 
detektivním pátrání po životních osudech „ Učitele národů“, ale 
také při zábavném vytváření hororových příběhů. 

Děkujeme paní ředitelce a milým knihovnicím za to, jak programy 
pro žáky připravily a ukázaly cestu do knihovny novým čtenářům. 

8.B v knihovně.

Čteme horory s úsměvem.

Hledáme životní pouť Komenského.



Králický zpravodaj 12/2015 - 34

MATEŘSKÉ CENTRUM EMMA
Milé maminky a přátelé centra, konec roku se rychle blíží a všichni 

se už začínají těšit na Vánoce. Proto i program na tento měsíc vánoč-
ního ducha nezapře a během úterků se příjemně naladíme na blížící 
se svátky. Čtvrteční program zůstává nezměněn, zacvičí si maminky 
s dětmi i kojeňátka.

V úterý 1. 12. proběhne MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA. Po krátkém 
programu přijde Mikuláš s andělem a jistě rozzáří každou dětskou 
tvář. Maminky se mohou s dětmi a Mikulášem vyfotit, fotografie 
poté rozešleme.

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

Na závěr roku si nadělíme dárek a vyrazíme na výlet do PRADĚDO-
VA DĚTSKÉHO MUZEA. Podrobnější informace rozešleme mailem.

Chtěli bychom poděkovat všem dobrovolníkům podílejícím se na 
chodu centra. Zároveň za podporu děkujeme městu Králíky, Pardu-
bickému kraji, obci Červená Voda a drogerii Rossmann. V neposlední 
řadě děkujeme maminkám za jejich přízeň.

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

Za MC Emma Daniela Beranová a Káťa Brůnová

Plný sál při besedě
v Evropském domě
Dne 15. 10. se v Evropském domě uskutečnila 

beseda s PhDr. Andrejem Drbohlavem k tématu 
DĚTI NEKLIDNÉ, ZLOBIVÉ A ZLÉ. Velmi nás 
potěšil zájem o toto téma jak z řad veřejnosti, tak 
učitelů a další odborné veřejnosti. Z podrobného 
a komplexního popisu, jak lze poruchy chování 
dětí zjišťovat a řešit, si i lajk mohl odnést jeden 
základní poznatek: „Pokud doma vnímáte, že je dítě 
neklidné, zlobivé, nebo zlé, nenechte si namluvit, 
že z toho samo vyroste“. Besedu uspořádalo Město 
Králíky, Klub Na Střelnici a sdružení Mlýn. Více 
informacích o přednášejícím naleznete na www.
andyreiben.com.

Mirek Beran za organizátory akce
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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
05. 12. So MUDr. Vebrová Žamberk Raisova 814 465 613 441
06. 12. Ne MUDr. Vebrová Žamberk Raisova 814 465 613 441
12. 12. So MUDr. Vítková Červená Voda č.p. 333 (Moviom) 465 626 460
13. 12. Ne MUDr. Vítková Červená Voda č.p. 333 (Moviom) 465 626 460
19. 12. So MUDr. Strnadová Jablonné n. O. Na Dílech 622 465 642 765
20. 12. Ne MUDr. Strnadová Jablonné n. O. Na Dílech 622 465 642 765
24. 12. Čt MUDr. Appl Dolní Čermná č.p. 222 465 393 266
25. 12. Pá MUDr. Bílý Lanškroun Opletalova 567 465 324 829
26. 12. So MUDr. Beranová Jablonné n. O. U koupaliště 149 465 642 267
27. 12. Ne MUDr. Beranová Jablonné n. O. U koupaliště 149 465 642 267
28. 12. Po MUDr. Filipová Lanškroun Strážní 151 465 325 212
29. 12. Út MDDr. Hrdinová Lanškroun Opletalova 567 465 324 829
30. 12. St MUDr. Jaslovská Žamberk Gen. Knopa 837 465 676 818
31. 12. Čt MUDr. Ježáková Letohrad U Dvora 815 465 620 528
01. 01. Pá MUDr. Jedličková Bystřec č.p. 182 465 642 990
02. 01. So MUDr. Johnová Letohrad Šedivská 498 465 622 216
03. 01. Ne MUDr. Johnová Letohrad Šedivská 498 465 622 216
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.“

Richard Švec - Gabriela Tomanová
Jaroslav Jandejsek - Viktorija Tymošenko

Jindřich Vítek - Zdenka Řeháková

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 prosinec připravuje
1. 12. 2015 v 17.00 hodin - Výbor spolku. Vyhodnocení akcí měsíce listo-

padu, zabezpečení měsíce prosince dle Plánu činnosti, příprava a určení členů 
výboru k přípravě dokladů na Výroční schůzi v únoru 2016. Výboru se mohou 
zúčastnit členi spolku s podnětnými návrhy na vytvoření Plánu činnosti 2016.

8. 12. 2015 v 13.00 hodin – Koupání v Zábřehu. Zodpovídá paní Mgr. Bed-
nářová.

18. 12. 2015 v 15.00 hodin – Posezení při svíčkách na konci roku před 
Vánočními svátky s hudbou a tancem v Klubu Spolku seniorů.

19. 12. 2015 v 9.00 hodin – Šachový turnaj členů spolku. Zodpovídá 
p. Josef Hošpes a p. Brychta. Turnaje se mohou zúčastnit i nečleni spolku.

24. 12. 2015 v 14.00 hodin – Setkání výborů polského spolku a spolku 
seniorů na konci roku za účelem předání společných akci do Plánu činnosti 
2016 – Klub spolku seniorů.

MIMOSPOLKOVÁ ČINNOST:
12. 12. 2015 v 14.00 hodin Schůze svazu Němců. Zodpovídá p. Helmuth 

Schramme.
Za výbor Spolku: Josef Dobrohruška

Koupím nebo pronajmu byt vhod-
ný pro vozíčkáře. Tel. 721244431.

VZPOMÍNKA
Dne 17. 12. 2015

uplyne 12 let
co nás

navždy opustil
náš drahý manžel,
tatínek, dědeček,
pradědeček, pan

Michal Polák
Králíky 345

NIKDY NEZAPOMENEME
manželka a dcery s rodinami

VZPOMÍNKA
Dne 27. 12. uplyne již 6 let, co nás 
navždy opustil náš milovaný manžel, 
tatínek, dědeček a pradědeček pan 
Michal Garnek z Králík, č.p. 659.

Stále vzpomínají 
manželka Alena, 
synové Michal a 
Martin s rodinou, 
dcera Monika s ro-
dinou, vnoučata a 
pravnoučata.
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PROSINEC 2015
BLACK MASS: ŠPINAVÁ HRA   (krimi drama USA)
čtvrtek 3.  20:00 hod
V jižním Bostonu sedmdesá-

tých let minulého století přemlu-
ví agent FBI John Connolly (Ed-
gerton) irského mafiána Jamese 
„Whitey“ Bulgera (Depp) ke 
spolupráci s FBI a vyřazení spo-
lečného nepřítele, italské mafie, 
ze hry. Filmové drama líčí příběh 
nesourodého spojenectví, které 
se vymklo kontrole a umožnilo 
Whiteymu vyhnout se právnímu 
postihu, upevnit si mocenské 
postavení a stát se jedním z nej-
bezohlednějších a nejmocnějších 
gangsterů v historii Bostonu.

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

U MOŘE   (romantické drama USA)   pátek 4.   20:00 hod
Do malebného francouzského 

přímořského letoviska přijíždí 
americký manželský pár. Spi-
sovatel Roland (Brad Pitt) tu 
chce nalézt sílu, klid a inspiraci 
k napsání své další knihy, naopak 
jeho žena Vanessa (Angelina 
Jolie) vlastně ani netuší, co tu 
dělá. Jejich manželství se během 
let proměnilo v poněkud toxický 
vztah, kdy jsou raději sami než 
s tím druhým, Vanessa na lehát-
ku na terase jejich letního bytu, 
Roland v baru s místními štam-
gasty. Partnerské dusno rozčeří 
až příjezd mladých novomanželů 

(Mélanie Laurent a Melvil Poupaud), kteří se usadí v sousedním 
bytě a Rolandovi s Vanessou připomenou, jaké to mezi nimi bylo 
na začátku. Brzy se ukáže, že oba mladí lidé se mohou stát kata-
lyzátorem, který vztah Rolanda a Vanessy buď definitivně zničí, 
nebo ho pomůže vyléčit.

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

PROČ JSEM NESNĚDL SVÉHO TAŤKU   (animovaný 
Francie)   úterý 8.   17:00 hod

Napínavý příběh Edwarda, staršího syna krále Simianů (pralidí), 
který se narodil příliš maličký a byl proto zatracen svým kmenem. 
Neuvěřitelně geniální Edward objeví tajemství ohně, lovu, mo-
derního způsobu bydlení, lásky a dokonce naděje. A protože je od 
přírody velkorysý, chce se o vše podělit. Zvrátí veškeré zavedené 
pořádky a dovede svůj druh s drzostí a humorem jemu vlastním 
vstříc skutečné lidské existenci – kde sníst něčího otce prostě není 
v pořádku.

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

MOST ŠPIÓNŮ   (drama/thriller USA)   úterý 8.   20:00 hod
Svět po obou stranách že-

lezné opony se propadá do 
šílené paranoie. Uplynulo už 
více než deset let od porážky 
nacistického Německa a lidstvo 
teď ohrožuje studená válka, 
napětí mezi USA a SSSR je 
téměř hmatatelné. Když v roce 
1957 FBI zatkne Rudolfa Abela 
(Mark Rylance), sovětského 
špióna žijícího v New Yorku, 
strach a mocenská nedůvěra se 
ještě více vystupňují. Americká 
vláda osloví Jamese Donova-
na (Tom Hanks), uznávaného 
právníka z Brooklynu, aby se chopil Abelovy obhajoby. Během 
příprav na obhajobu se mezi oběma muži začne vytvářet pouto, 
které je založené na vzájemném respektu. Abel je v říjnu 1957 
odsouzen na čtyřicet pět let vězení. O tři roky později je nad 
sovětským vzdušným prostorem sestřelen americký průzkumný 
letoun U-2 a jeho pilot je zajat a odsouzen k deseti letům vězení. 
CIA osloví Donovana a přesvědčí jej, aby se stal členem záchranné 
mise s cílem vyjednat výměnu Abela a pilota. Nedlouho po svém 
příjezdu se dozví i o zatčeném americkém studentovi. Donovan 
se rozhodne vyjednat propuštění obou – pilota i studenta, protože 
odmítá v této zemi kohokoliv opustit. Velká hra začíná ...

Vstupné 120,-; přístupný od 12 let; titulky; 130 min.

RODINNÝ FILM   (drama ČR)   čtvrtek 10.   20:00 hod
Jak se vypořádají s nečekanou svobodou dvě dospívající děti, 

jejichž rodiče se vydali na plavbu jachtou po oceánu? Co udělá 
odloučení s dosud perfektně fungující rodinou? A co když do tohoto 
rodinného „testu“ vstoupí další, nečekaně dramatická událost? „Ro-
dinný film je podle mě existenciální dobrodružný příběh. To pravé 
dobrodružství přitom paradoxně nezažívají rodiče při plavbě po 
moři, ale jejich děti mezi čtyřmi stěnami pražského bytu. Myslím si, 
že k tomu, abyste zažili něco výjimečného či vyřešili své problémy, 
není potřeba cestovat nikam daleko,“ říká o svém filmu režisér.

Vstupné 110,-; přístupný od 12 let; 95 min.
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MALÝ PRINC   (animovaný rodinný Francie)
úterý 15.   17:00 hod
Od Marka Osborna, režiséra 

Kung Fu Pandy, přichází první 
celovečerní animovaná adaptace 
slavného díla o přátelství, lásce 
a skutečném štěstí. Ústřední po-
stavou je malá holčička, kterou 
se její maminka snaží připravit 
na skutečný svět dospělých. Její 
plán naruší trochu excentrický, 
leč dobrosrdečný soused, letec, 
který holčičce představí neoby-
čejný svět, jenž mu před dávnou 
dobou představil Malý princ. Ve 
světě, kde vše je možné, začne pro 
malou holčičku kouzelná cesta uvnitř vlastní představivosti, na které 
znovuobjeví své dětství a zjistí, že skutečně můžeme vidět jen srdcem. 

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

VÁNOČNÍ KAMEŇÁK   (komedie ČR)   úterý 15.   20:00 hod
Starosta města Kameňákov 

Pepan se rozhodne se svým spolu-
pracovníkem - tajemníkem úřadu 
- postavit na hoře Říp skokanský 
můstek. Z toho důvodu jedou za 
prezidentem republiky, který je čas-
to opilý a o úřad se vůbec nezajímá. 
Nejdříve dorazí za mluvčím prezi-
denta, se kterým se poté domluví 
a jdou svůj nápad navrhnout pre-
zidentovi, který, jak jinak, nebude 
zrovna ve střízlivém stavu...

Vstupné 120,-; přístupný; 90 min.

SICARIO: NÁJEMNÝ VRAH   (akční krimi USA)
čtvrtek 17.   20:00 hod
Idealistickou agentku FBI 

(Emily Blunt) pověří důstojník 
elitní vládní operační skupiny 
(Josh Brolin), aby v příhraniční 
oblasti mezi USA a Mexikem, 
kde neplatí žádné zákony, podpo-
řila eskalující válku proti drogám. 
Tým vedený tajemným poradcem 
s pochybnou minulostí (Benicio 
Del Toro) se tajně vydává na 
cestu, během které je Kate nu-
cena v zájmu přežití pochybovat 
o všem, v co dosud věřila.

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

HODNÝ DINOSAURUS   (animovaná komedie USA)
úterý 22.   17:00 hod
Animovaný film Hodný dinosau-

rus si pohrává s otázkou: Co kdyby 
asteroid, který jednou provždy změ-
nil život na Zemi, naši planetu minul 
a obří dinosauři by nikdy nevyhy-
nuli? Zveme vás na dobrodružnou 
výpravu do světa dinosaurů, kde se 
Apatosaurus jménem Arlo spřátelí 
s člověkem. Na cestách drsnou, ale 
překrásnou divočinou se Arlo naučí 
čelit svému strachu a zjistí, že je 
schopen velkých činů. 

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

TRABLE O VÁNOCÍCH   (komedie USA)  úterý 22.  20:00 hod
Ve skvěle obsazené komedii (Diane Keaton, Ed Helms, John Go-

odman, Olivia Wilde, Alan Arkin) sledujeme o vánočních svátcích 
členy širší rodiny, kteří se snaží tradičně sejít, aby společně oslavili 
svátky. Není to ale tak jednoduché, jak to na první pohled vypadá… 

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

SNĚHOVÁ KRÁLOVNA 2      3D   (animovaný Rusko)
úterý 29.   17:00 hod
Gerdě se s pomocí skřítka 

Orma podařilo porazit Sněhovou 
královnu a vysvobodit bratříčka 
Kaye. Ostatním skřítkům se 
zalíbila svoboda, kterou do té 
doby nepoznali a Orm se stal 
jejich hrdinou a vzorem. Z ledu 
a sněhu však povstali nové temné 
síly, kterým dokáže čelit jen po 
boku svých věrných přátel. Orma 
tak čeká napínavé dobrodružství 
plné nebezpečí a nástrah, na 
jehož konci zjistí, že přátelství, 
štěstí a pravá láska překoná 
všechny překážky a zvítězí i nad 
tím největším zlem! 

Vstupné 120,-; přístupný; české znění; 80 min.

STAR WARS: SÍLA SE PROBOUZÍ     3D   (akční sci-fi 
fantasy USA)   úterý 29.   20:00 hod

George Lucas a vizionářský režisér J. J. Abrams spojili síly, aby 
vás znovu přenesli do předaleké galaxie. Star Wars se vracejí na 
plátna kin se všemi oblíbenými hrdiny! 

Vstupné 150,-; přístupný; české znění; 130 min.

PADESÁTKA    (komedie ČR)   středa 30.   20:00 hod
Co se stane na horách, zůstane na horách, a dole ať si dělaj, co 

chtěj. Opravdovým kořením Krkonoš jsou místní horalé, kteří zde 
žijí, ať už je sezóna jakákoliv. Lyžařka s jednou nohou, rolbař, jenž 
na Tři krále nepije, legendární lovec žen ozdobený neplodností, 
barman se zálibou ve věštění. A také Pavka, nejstarší žijící člen 
tradiční běžkařské rodiny Bulánů. Vždyť jeho otec zlomil během 
padesátky hůlku a stejně doběh jedenáctej, a svého syna nechal 
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Pavka porodit na Sněžce ve 
vysoké nadmořské výšce, aby se 
rychleji okysličoval. Jenže právě 
syn Jura mu dělá starosti. Místo 
běžkování totiž nahání úplně jiné 
padesátky. Je závislý na svádění 
zralých žen, jimž vyhání mráz 
z duší. Na závod, který Jura asi 
znovu nedokončí, přijíždí se 
svou matkou Jan Hilský a vedle 
skvělého času má i jeden osobní 
cíl. Za jeho splněním se vydává 
„nahoru“ - do zasněženého 
světa horských chat. Spustí tam 

lavinu událostí a vzpomínek a v neposlední řadě se naučí, jak se 
proflusává mlha. 

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

Klub Na Střelnici Králíky
PROSINEC 2015

VĚNEČEK TANEČNÍHO KURZU
sobota 5. 12.  zač. v 19:00 hod
Závěr Kurzu taneční a společenské výchovy je samozřejmě 

otevřen i pro širokou veřejnost. 
S výjimkou úvodu večera, který je věnován frekventantům kur-

zu, je možné si kvalitně zatančit, jedná se v podstatě o malý ples. 
K tanci hraje výborná hudební skupina COMBO 2 z Litomyšle, 
společenský oděv nutný. Vstupné 50,- Kč.

ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY    
středa 9. 12.   zač. v 18:00 hod

Přátelské setkání a zpívání vá-
nočních písní a koled na Velkém 
náměstí v Králíkách. V krátkém 
pásmu se představí pěvecký sbor 
ZUŠ, v jednání je účast hostů 
a setkání zakončí společný zpěv 
vybraných koled.

NAROZENÝ   pátek 18. 12.   zač. v 19:30 hod
Muzikál s adventní tématikou je autorským dílem Michaela Hol-

ase, frontmana rockové kapely Michael. Výpravný biblický příběh 
z doby před dvěma tisíci roky o narození Ježíše Krista v rockovém 
hávu, s paralelami a myšlenkovými přesahy do současnosti jistě 
přispěje k hlubšímu navození předvánoční atmosféry a možná dodá 
i pár impulzů k zamyšlení nad lidskými hodnotami současnosti. 
Poctivé dvouhodinové představení má vše, co ke správnému 
muzikálu náleží: příběh, živou hudbu a zpěv, nápaditou choreo-
grafii i zajímavé světelné a ohňové efekty. Ačkoliv jde o dílo ryze 
amatérské, interpretační i režisérské kvality autora projektu Michala 
Holase a všech téměř dvaceti účinkujících jsou zárukou ojedinělého 
a silného uměleckého zážitku. Vstupné 100,- Kč, předprodej vstu-
penek u paní Kubešové v obchodě Dětský textil ve Valdštejnově 
ulici (naproti poště), tel.: 732 202 193.

VÁNOČNÍ KONCERT BIG BANDU LETOHRAD
neděle 20. 12.   zač. v 18:00 hod
Čtrnáctý králický Vánoční koncert Big Bandu Letohrad je 

zároveň koncertem pro čtvrtou adventní neděli. Uslyšíte slavné 
orchestrálky a výběr populárních melodií a písní, které Vám zaz-
pívají Lucie Luxová, Pavla Zamazalová, Petr Dostálek, Tomáš Jukl, 
Vladimír Zamazal a Oktet Girls. Pochopitelně nebudou chybět ani 
melodie vánoční. Moderuje Martin Mimra, řídí Rostislav Zábraha. 
Vstupné 100,- Kč, předprodej vstupenek u paní Kubešové v obchodě 
Dětský textil ve Valdštejnově ulici (naproti poště), tel.: 732 202 193.

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

100,- Kč.

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

Pavel Strnad, Klub Na Střelnici Králíky

Před Vánoci vyjdou
Sněžnické pohádky

Jsem přesvědčen, že jste již slyšeli o Krulišákovi a jeho part-
nerce Rozvodnici. Mnoho z vás jistě mělo i tu čest poznat tyto 
dobré duchy našich hor osobně, a to v podání pana Vladimíra 
Hejtmanského a paní Milady Koželové. A třeba to bylo poprvé 
právě v ten večer, kdy jim na králickém Velkém náměstí, u příleži-
tosti Zimního turistického srazu v únoru 2005, předávali Kačenka 
a Rampušák z Orlických hor vládu nad Králickým Sněžníkem 
a okolním překrásným horským krajem.

A zatím co má Krulišák na starosti všechna zdejší horstva, tak 
jako v Krkonoších Krakonoš, Rozvodnice sídlí na hoře Klepý. 
Ne náhodou, Klepý je totiž rozvodím tří moří. Rozvodnice má na 
starosti všechny zdejší studánky, potůčky, potoky a řeky. K tomu 
všemu má tento pár mladé pomocníky – víly a vilníky, kterým daly 
jméno zdejší řeky a hory. Moravu se Sněžníkem, Nisu s Urvistou 
a Orlici s Jeřábem.

Pravda, žádná z těchto postav nevychází z německé tradice 
ducha zdejších hor Stamichmana, a dají se spíše přirovnat k po-
dobnému umělému zrození postavy Rampušáka, ale co na tom? 
Jsou to duchové hor naši. A žijí si svým životem. Nevěříte?

Příběhy, v nichž Krulišák s Rozvodnicí a svými pomocníky 
vystupují, sepsal vtipně a poutavě do Sněžnických pohádek 
králický rodák pan Jaroslav Šabata. A že těch pohádek je! Od 
každého písmenka abecedy alespoň jedna. A aby to nebylo málo, 
autor sám tuto kouzelnou pohádkovou knížku sám také ilustroval. 
Věřím, že je to zajímavé počtení nejen pro děti. I dospělý čtenář 
tu najde odpovědi na nejednu 
otázku. Třeba – kde se vzala na 
Sněžníku soška slona?

Vydání Sněžnických pohádek 
se ujalo orlickoústecké naklada-
telství OFTIS a k dostání bude 
také v našich prodejnách, a to 
už před Vánoci.

Co myslíte? Nebyl by to letos 
pěkný dárek pod stromeček?

Já si Sněžnické pohádky 
Jaroslava Šabaty rozhodně 
nenechám ujít!

Arnošt Juránek



Králický zpravodaj 12/2015 - 39

Kulturní program Jablonné nad Orlicí prosinec 2015

Program digitálního kina Jablonné nad Orlicí - prosinec

Výstava betlémů a suchých dekorací
Výstavu si můžete prohlédnout během ote-

vírací doby na IC do 10. ledna 2016.

INFLAGRANTI a Josef Vojtek – kon-
cert moderního dívčího elektrického tria 
s doprovodnou kapelou a hostem Josefem 
Vojtkem se uskuteční ve středu 2. 12. v 19 
hodin v sále kina.

Slavné melodie z klasiky, rocku i popu 
v úpravách pro elektrické smyčce. Elektrické 
smyčcové trio INFLAGRANTI bylo založeno 
v roce 2004. Hrají slavné melodie z klasiky, 
rocku i popu v úpravách pro elektrické smyč-
ce. V roce 2005 vydala skupina u společnosti 
Universal music debutové album s názvem 
ROCKMANTICA.

Škola v Himaláji – neděle 6. 12. v 17 hodin, 
sál fary v Jablonném nad Orlicí

Anna Šafářová vypráví o učení ve Sluneční 

škole v Kargyaku v indickém Himaláji, s fo-
toprojekcí.

Vánoční vystoupení žáků ZUŠ - čtvrtek 
10. 12. v 18 hod, sál kina

Vánoční koncert Orchestru Václava 
Hybše a jeho hostů - pátek 18. 12. v 19 hod, 
sál kina

Koncert navazuje na tradici vánočních 
koncertů tohoto orchestru. Hlavním hostem je 
zpěvačka Jitka Zelenková, dále vystoupí Irena 
Kousalová, Martina Dolečková, Filip Hořejš 
a Štěpán Růžička Koncertem oslaví orchestr 
také 55 let od svého založení.

Pozor změna termínu! Příběh jednoho 
hradu – neděle, 13. 12. 19 hodin

Nápaditá divadelní komedie, která potěší 
oko i duši diváka který představení zhlédne, 
třeba jen koutkem oka. Děj se odehrává na 

jednom hradě. Vrtochy pána hradu přivádí 
jeho samého do komických situací při touze po 
výměně ženy, kterou si přivedl v nedávné době 
na sídlo. Vynikající herecké výkony umocní 
kolektiv herců a mistrovské režijní zpracování 
Tak trochu před odkrytím děje: co muži, co 
ženy a co dál… a pak si vezmi na hrad kočku!!!!

V režii Ivana Vyskočila se představí: Lu-
káš Langmajer, Veronika Arichteva, Ernesto 
Čekan, Anna Kulovaná, Jarmil Škvrna, Karel 
Soukup.

Přízemí: 360,-
Balkon: 300,-
Senioři Jabl. n.Orl.: 260,-

Setkání na náměstí 
Neděle 20. prosince 17 hod, během setkání 

bude postaven betlém. Vstupné dobrovolné, 
výtěžek akce je určen na financování opravy 
betléma v kostele sv. Bartoloměje v Jablonném 
nad Orlicí.

  3. ČT 17,30 2D Proč jsem nesnědl svého taťku animovaný 110,- Kč CZ 95 min. P
  3. ČT 19,30 2D V srdci moře dobrodružný 110,- Kč T 121 min. 12+
  4. PÁ 19,30 2D Hunger Games: Síla vzdoru 2. část thriller 120,- Kč T 111 min. 12+
  5. SO 19,30 3D Aldabra: Byl jednou jeden ostrov přírodopisný 130,- Kč CZ 73 min. P
  6. NE 17,30 2D Husí kůže hororová komedie 100,- Kč CZ 104 min. P
  6. NE 19,30 2D Gangster Ka: Afričan krimidrama 120,- Kč CZ 100 min. 12+
  7. PO 19,30 2D Victor Frankenstein horor 110,- Kč T 109 min. 12+
  8. ÚT 19,30 2D Most špiónů thriller 120,- Kč T 135 min. 12+
11. PÁ 17,30 3D Hodný dinosaurus animovaný 140,- Kč CZ 101 min. P
11. PÁ 19,30 2D V srdci moře dobrodružný 110,- Kč T 121 min. 12+
12. SO 17,30 2D Krampus: Táhni k čertu hororová komedie 110,- Kč T 96 min. 12+
14. PO 19,30 2D Victor Frankenstein horor 110,- Kč T 109 min. 12+
15. ÚT 19,30 2D Vánoční Kameňák komedie 120,- Kč CZ  15+
16. ST 17,30 2D Hodný dinosaurus animovaný 110,- Kč CZ 101 min. P
16. ST 19,30 2D Most špiónů thriller 120,- Kč T 135 min. 12+
17. ČT 19,30 2D Trable o Vánocích komedie 110,- Kč T 107 min. P
19. SO 17,30 3D Aldabra: Byl jednou jeden ostrov přírodopisný 130,- Kč CZ 73 min. P
19. SO 19,30 2D Gangster Ka: Afričan krimidrama 120,- Kč CZ 100 min. 12+
21. PO 19,30 2D Krampus: Táhni k čertu hororová komedie 110,- Kč T 96 min. 12+
22. ÚT 19,30 2D Fakjů pane učiteli 2 komedie 100,- Kč CZ 115 min. 12+
23. ST 19,30 2D Vánoční Kameňák komedie 120,- Kč CZ  15+
25. PÁ 19,30 2D Padesátka komedie 110,- Kč CZ 97 min. 12+
26. SO 19,30 2D Trable o Vánocích komedie 110,- Kč T 107 min. P
27. NE 19,30 2D Most špiónů thriller 120,- Kč T 135 min. 12+
28. PO 17,30 3D Hodný dinosaurus animovaný 140,- Kč CZ 101 min. P
28. PO 19,30 2D Padesátka komedie 110,- Kč CZ 97 min. 12+
29. ÚT 19,30 3D Aldabra: Byl jednou jeden ostrov přírodopisný 130,- Kč CZ 73 min. P
30. ST 17,30 2D Žabák Ribit animovaný 115/90,- Kč CZ 88 min. P
30. ST 19,30 2D Hunger Games: Síla vzdoru 2. část thriller 110,- Kč T 109 min. 12+
Leden 2016  
  1. PÁ 19,30 2D Padesáka komedie 110,- Kč CZ 97 min. 12+
  2. SO 19,30 3D Star Wars: Síla se probouzí akční 140,- Kč CZ 136 min. P
  3. NE 17,30 2D Žabák Ribit animovaný 115/90,- Kč CZ 88 min. P
  3. NE 19,30 2D Rodinný film drama 110,- Kč CZ 95 min. 12+
  5. ÚT 19,30 2D Trable o Vánocích komedie 110,- Kč T 107 min. P
  6. ST 19,30 2D Králové hor dobrodružný 110,- Kč CZ P
  7. ČT 19,30 2D Star Wars: Síla se probouzí akční 110,- Kč T 136 min. P
  8. PÁ 17,30 2D Žabák Ribit animovaný 115/90,- Kč CZ 88 min. P
  8. PÁ 19,30 2D Osm hrozných western 110,- Kč CZ 182 min.  
  9. SO 19,30 2D Joy drama CZ  
10. NE 19,30 2D Králové hor dobrodružný 110,- Kč CZ P
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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 ne-
placení výživného; ohledně určení otcovství; v případě 
výchovných problémů dětí; při podezření na týrání nebo 
zneužívání dětí; podezření na domácí násilí v domác-
nosti, 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 zále-
žitostech 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 
ochrany dětí naleznete na stránkách města Králíky 
– www.kraliky.eu.

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

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

RÁZOVÉ VLNY 
- léčbu degenerativních onemocnění moderními 

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

Poděkování
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, Oblastní 

odbočka Česká Třebová, touto cestou děkuje Městu Králíky za 
poskytnutou finanční dotaci ve výši 1.000 korun na činnost v roce 
2015. Naše organizace zajišťuje, odborné sociální poradenství, 
ukázky a pomoc v oblasti kompenzačních pomůcek a aktivizační 
služby pro zrakově postižené.

Sjednocená organizace ne-
vidomých a slabozrakých ČR, 
Oblastní odbočka Česká Třebo-
vá, Touto cestou děkuje žákům 
ZŠ. 5. května, za aktivní pomoc při sbírce Bílá pastelka, která se 
konala 14. října 2015.

Ve Vašem městě se žákům školy podařilo prodat pastelky za 
7452,- Kč.

Celostátní výtěžek sbírky činí 1729028,- Kč.
Děkujeme všem příznivcům, kteří nás podpořili zakoupením bílé 

pastelky, symbolizující zrakově postižené.
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Předprodej vstupenek u paní Kubešové v obchodě Dětský 
textil ve Valdštejnově ulici (naproti poště), tel.: 732 202 193.
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