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Vážení spoluobčané,
první měsíc letošního roku je za námi, plesová se-

zóna je v plném proudu a zima nám na krátkou chvíli 
ukázala i svoji lepší stránku v nadílce bílého třpyti-
vého sněhu a několika mírně mrazivých dní. Můžeme 
jen doufat, že to nebyla poslední ukázka a že si děti 
ještě užijí zimních radovánek.

Město Králíky však žije jiným tématem. V pátek 29. 
ledna 2016 měla proběhnout anketa na téma případné-
ho umístění azylového domu v Králíkách. Po bouřlivé 
diskusi na jednání zastupitelstva města 25. ledna 
2016 bylo na žádost iniciativy „NE azylovému domu 
v Králíkách“ pořádání ankety zrušeno a zastupitelé se 

jednohlasně zavázali k vyhlášení místního referenda. 
Konání referenda bude projednáno na jednání zastu-
pitelstva města 8. února 2016 a jsem přesvědčena 
o tom, že vyhlášení bude schváleno. Jak jste již mohli 
zaznamenat z několika prohlášení pana hejtmana, 
probíhají na toto téma jednání s představiteli státních 
orgánů včetně ministra vnitra a předsedy vlády a je 
pravděpodobné, že rozhodnutí kompetentních orgánů 
v této věci bude pro Králíky pozitivní. Jistotu však 
zatím nemáme a proto Vás všechny vyzývám, abyste 
se hlasování v referendu zúčastnili, protože by bylo 
velmi špatným signálem směrem ke státním orgánům, 
kdyby referendum v Králíkách nesplnilo zákonné 
podmínky pro svou platnost, tj. účast nejméně 35 % 
oprávněných voličů města, tj. nejméně 1240 občanů 
s volebním právem (3542 oprávněných voličů k 27. 
lednu 2016 se pravděpodobně ke dni konání referenda 
mírně změní). Proto je třeba, aby se referenda zúčast-
nilo více občanů města, než podepsalo petici (1041), 
která byla předána ministru vnitra.

Jana Ponocná, starostka

Podávání žádostí
o příspěvek z Fondu

památkové péče města
Králíky na rok 2016

Na základě schválených pravidel pro poskytování 
příspěvku z Fondu památkové péče města Králíky 
je Rada města Králíky zmocněna vyhlašovat termín 
pro podávání žádostí o poskytnutí příspěvku na daný 
kalendářní rok. Na základě tohoto zmocnění přijala 
Rada města Králíky dne 25. 1. 2016 usnesení č. j. 
RM/2016/04/065, kterým vyhlašuje termín pro po-
dávání žádostí o příspěvek z Fondu památkové péče 
města Králíky (dále jen „Fond“) na rok 2016. Lhůta 
pro podávání žádostí o příspěvek z Fondu končí 
dne 30. 3. 2016 (termín dodání žádostí do 12:00 
hod.). Žádosti se podávají na tiskopise, který tvoří 
přílohu schválených Pravidel a zájemci jej nalez-
nou na webových stránkách města Králíky (záložka 
Úřední deska > Odbor školství, kultury a tělovýchovy 
> památková péče > Fond památkové péče města 
Králíky). Zde jsou zveřejněny i další dokumenty, ze-
jména schválený text Statutu fondu památkové péče 
města Králíky, Pravidla pro čerpání příspěvku z fondu 
památkové péče, apod.

Za odbor školství, kultury a tělovýchovy
MěÚ Králíky vedoucí odboru Jan Divíšek

Výsledky Tříkrálové
sbírky 2016 na Králicku

Králíky - 60 708 Kč, Králíky-Heřmanice - 3 610 Kč, 
Lichkov - 11 296 Kč, Mladkov - 15 582 Kč.

Další informace o Tříkrálové sbírce naleznete na straně 7.
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MiG-21 přistál ve VMK
Počátkem října 2015 získalo Vojenské muzeum Králíky unikátní expo-

nát. Je jím stíhací letoun MiG-21MF vyrobený v letech 1971/72 v SSSR. 
Prošel službou v ČSLA u leteckých útvarů v Pardubicích, Líních, Žatci 
a Čáslavi, kde došlo v roce 2001 k jeho administrativnímu zrušení. 

Jaké osudy má letoun od toho okamžiku? Demontáž stroje proběhla 
za dohledu leteckého znalce Vladka Váchy v areálu firmy Excalibur 
v Přelouči. Převoz do Vojenského muzea v Králíkách sledovala média 
včetně televize: https://goo.gl/14l2SH.

Ve Vojenském muzeu Králíky před koncem roku následovala demontáž 
vybavení křídel (křidélka, vztlakové klapky, části podvozku…) a příprava 
křídel na tlakové očištění od nátěrových hmot.

V současnosti probíhá strukturální oprava poškozených křidélek, 
vztlakových klapek, zbraňových závěsníků – kde poškozené díly jsou 
demontovány, nově vyrobeny a nové nanýtovány. VMK je tak teprve druhé 
muzeum na světě, kde je rekonstrukce stíhacího letadla MiG-21 prováděna 
tak důkladně, že dochází i k výměně pevných částí konstrukce. Ty jsou na 
všech dochovaných muzejních letadlech řady MiG-21 – umístěných na 
volném prostranství  – nenávratně a viditelně poškozeny vlhkostí, což je 
velká nectnost leteckých dílů z hořčíkové slitiny.

Po dokončení shora uvedené etapy prací bude následovat oprava pod-
vozkových kol a brzd hlavního podvozku, aplikace nové povrchové úpravy 
na očištěná křídla, včetně doplnění chybějících dílů. Veškeré odstíny barev 
jsou tónovány dle odstínů původních anebo je použita původní barva

Foto album z průběhu rekonstrukce najde zájemce zde: https://goo.
gl/PnOjEH.

Armyfort, s. r. o., provozovatel Vojenského muzea Králíky

Králická pevnostní oblast
v Brně na Regiontour a GO

Pevnostní muzea sdružená do obecně prospěšné společnosti Králická 
pevnostní oblast se prezentují v rámci informačního stánku Pardubické-
ho a Hradeckého kraje na veletrhu cestovního ruchu REGIONTOUR 
a GO 2016 v Brně. Ve dnech 14. až 17. ledna 2016 nalezne zájemce 
prvorepublikové opevnění v pavilonu P, stánek č. 110. Graficky části 
stánku Pardubického kraje dominují velkoplošné fotografie – zachycující 
podzemní systém dělostřelecké tvrze Bouda a exteriér pěchotního srubu 
K – S 14 U cihelny. K dispozici jsou zájemcům prezentační a informační 
materiály a přítomni zástupci některých z muzeí.

Veletrh cestovního ruchu v Brně představuje největší prezentaci 
průmyslu cestovního ruchu s akcentem na regiony ve střední Evropě. 

REGIONTOUR je nosným projektem na podporu domácího ces-
tovního ruchu a incomingu v České republice. Účastní se jej klíčové 
subjekty a osoby s rozhodovacími pravomocemi v cestovním ruchu ČR 
a jednotlivých regionů.

GO se zaměřuje na výjezdovou turistiku. Vedle tuzemských cestovních 
kanceláří a agentur se jej účastní poskytovatelé služeb cestovního ruchu 
v oblíbených zahraničních destinacích a zahraniční turistické centrály.

Prvorepublikové pevnostní pásmo uzavírající státní hranici mezi 
kótou Maliník a Zemskou bránou (dnes východní část Pardubického kraje) 
je obsahem unikátního projektu s názvem „Králická pevnostní oblast“. 
Představovalo jeden z nejsilněji opevněných úseků hranic Republiky 
československé a mimořádné bylo i v rámci Evropy před II. světovou 
válkou. Intenzivní prací se zde v letech 1936–1938 stavebním firmám 
řízeným Ředitelstvím opevňovacích prací podařilo vybudovat celkem 247 
pevnostních objektů různého typu, pro pevnostní jednotky zde armáda 
nechala postavit moderní kasárna, pevnostní silnice, rozsáhlou pevnostní 
telefonní síť a kilometry překážek proti nepřátelským tankům a pěchotě. 

V současnosti se s těmito kdysi přísně tajenými pevnostními stavbami 
může návštěvník regionu seznámit prostřednictvím muzeí ve zpřístupně-
ných pevnostních objektech, z nichž Muzeum opevnění – dělostřelecká 
tvrz Hůrka a Vojenské muzeum Králíky jsou přístupné i v zimním období 
(!). 

Zájemce o informace nemusí tedy až na Králicko, na veletrhu cestov-
ního ruchu získá materiály o většině subjektů a aktivit ve zdejší turisticky 
mimořádně atraktivní oblasti.

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

Návštěvnost Králické pevnostní oblasti
(KPO) v roce 2015 znovu vzrostla

Dlouhodobý trend přesvědčivě ukazuje, že vedení kraje a města Králíky 
správně odhadlo a vyhodnotilo potenciál, který představuje pevnostní a mi-
litary turistika. K té jsou v Pardubickém kraji díky rozsáhlým pozůstatkům 
prvorepublikového pevnostního systému mimořádně vhodné podmínky. 
Malý prostor v okolí města Králíky každoročně láme své vlastní předchozí 
rekordy v návštěvnosti.

Ačkoliv v loňském roce zdaleka ne vše hrálo ve prospěch provozo-
vatelům muzeí v KPO, je možno konstatovat, že uplynulá sezóna byla 
velmi úspěšná. Problém, který ovlivnil návštěvnost KPO představovala 
extrémní vedra v hlavní sezóně, kdy se lidé krajinou po řadu týdnů spíše 
ploužili, než putovali (čas trávili spíše u vody) a také rozsáhlé polomy, 
které celou oblast zasáhly a způsobily neselektivní plošný zákaz vstupu 
do lesa. Díky tomu na řadě turistických cest pohyb lidí na velmi dlouhou 
dobu ustal… Nejvíce postiženou lokalitou bylo Muzeum čs. opevnění 
– dělostřelecká tvrz Bouda a Muzeum Vysoký kámen. Zákaz vstupu do 
poničených porostů pro turisty zcela vyřadil Naučnou stezku Betonová 
hranice Mladkov, a to cca na čtvrt roku – celou hlavní turistickou sezónu...

Za 12 měsíců roku 2015 však navštívilo KPO přes 70.000 lidí! Kon-
krétně u muzeí, sdružených v obecně prospěšné společnosti Králická 
pevnostní oblast, o. p. s., vypadala návštěvnost takto: Vojenské muzeum 
Králíky 27.972 (i s návštěvníky akce Cihelna 2015), Muzeum opevnění 
– dělostřelecká tvrz Hůrka 15.417, Muzeum čs. opevnění – dělostřelecká 

tvrz Bouda 12.868, Muzeum čs. opevnění z let 1935–1938 pěchotní srub 
K – S 14 U cihelny 6. 217, Vojenské muzeum Lichkov 1.961, Králický 
řopík – LO č. 111 – 1.617, Muzeum Vysoký kámen 550, Památník obránců 
Vlasti – pěchotní srub K – S 8 U nádraží 377 osob. Celkem se do muzeí 
sdružených ve shora uvedené obecně prospěšné společnosti přišlo podívat 
66.979 lidí. Dále je potřeba připočítat více než 1.000 osob, které prošly 
muzei v loňském roce zdarma (Sportovně branný dětský den v KPO, 
odborná exkurze posluchačů vojenské střední školy v Moravské Třebové, 
speciální akce na Boudě pro děti a v rámci turistických pochodů, aktivity 
Muzea Vysoký kámen a Králického řopíku). Rovněž lokality, které ne-
jsou sdruženy v obecně prospěšné společnosti Králická pevnostní oblast 
(Srub K – S 5 U potoka, pozorovatelna K – S 12b Utržený, srub K – S 46 
V zátiší) přispívají k celkovému potenciálu návštěvnosti a konečné číslo 
dále navyšují.

Návštěvnost KPO tedy meziročně opět vzrostla. Je to dáno aktivitami 
provozovatelů a Pardubického kraje. Přispívá k tomu Sdružení obcí Or-
licko, město Králíky, různé agentury a společnosti. Jde zejména o masívní 
propagační a reklamní kampaně ve spolupráci s médii, pořádání řady akcí 
pro děti, akcí k připomenutí významných výročí. V KPO loni několikrát 
natáčela televize, pevnostní muzea navštívil prezidentský pár. KČT vy-
dalo speciální mapu nazvanou Králicko 1:35.000, zahrnující objekty čs. 
opevnění od Starého Města pod Králickým Sněžníkem až po Komáří vrch. 
Propagaci přispěly i práce na propojení a prodloužení naučných stezek 
v KPO a sezónní doprava turistů nostalgickými vlaky.

Společnost přátel čs. opevnění, o. p. s.
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Dotační program
Podpora významných

výročí v členských obcích
Účel: Sdružení obcí Orlicka poskytuje ze 
svého rozpočtu členským obcím Sdružení 
obcí Orlicka finanční příspěvek na:
	oslavy významných výročí obce 

(alespoň čtvrtstoletí)
	srazy rodáků
	další významná výročí, která slaví v obci 

škola či hasiči (alespoň desetiletí)
	případně další význačná akce v obci 

hodná zřetele
Důvody podpory stanoveného účelu: Pod-
pora stabilizace trvalého osídlení v území 
Sdružení obcí Orlicko, udržení kulturního 
dědictví v regionu Orlicko, zvýšení sounále-
žitosti obyvatel území ke svému regionu.
Předpokládaný celkový objem peněžních 
prostředků vyčleněných v rozpočtu na 

podporu stanoveného účelu: 50.000 Kč
Maximální výše dotace
Max. 30 000 Kč na jednu akci.
Okruh způsobilých žadatelů
Členské obce Sdružení obcí Orlicko. 
Lhůta pro podání žádosti
20. 2. 2016  – 1. 4. 2016
Kritéria pro hodnocení žádosti

- o jaké jde výročí (roky, významnost)
- obsah akce (dopad na region Orlicko, 

předpokládaný počet účastníků)
- velikost vlastních zdrojů 

Lhůty pro rozhodnutí o žádosti
Schválení žádostí radou svazku do 19. 4. 
2016. Schválení žádostí valnou hromadou 
svazku do 28. 6. 2016.
Podmínky pro poskytnutí dotace

- žadatel nemá nevypořádané závazky vůči 
Sdružení obcí Orlicko

- žadatel vyúčtoval včas a bez závažných 
závad dotace poskytnuté Sdružením obcí 
Orlicko v minulých obdobích

- žadatel bez výhrad akceptuje zásady 
a podmínky pro přiznání dotace stanove-
né tímto programem

- v rámci vyhlášeného programu může je-
den žadatel podat i více žádostí na pod-
poru různých aktivit, v žádostech pak 
označí pořadí jejich priorit

- dotace je poskytována na základě písem-
né veřejnoprávní smlouvy, a to převodem 
prostředků na účet žadatele

- dotace musí být vyčerpána v roce, ve kte-
rém byla poskytnuta

- žadatel musí na akci propagovat Sdruže-
ní obcí Orlicka – vyvěšením billboardu 
(dodá Sdružení) a v případné tiskovině 
k akci.

Kontaktní osoba pro program
Simona Dudková, REDEA Žamberk s.r.o, 
Divišova 669, 564 01 Žamberk, tel. 730 514 
346, e-mail: dudkova@redea.cz

Nápor zájemců o kotlíkové dotace úřad zvládl za 40 minut
Pardubice – Krajský úřad Pardubického kraje zahájil pří-

jem žádostí o takzvané kotlíkové dotace 27. 1. v 7 hodin ráno. 
Někteří zájemci čekali před úřadem už v úterý po obědě a ne-
celé dvě stovky tu strávily i noc. Úřad pro ně otevřel prostory 
v přízemí bývalé reálky, kde bylo jedno z přijímacích míst 
a kde byl pro ně připraven i horký čaj. Nápor stovek žádostí 
zvládli úředníci v posíleném týmu ráno přijmout za 40 minut.

„Rozložili jsme přijímání žádostí do dvou míst, kde bylo při-
praveno deset úředníků. Šlo to opravdu rychle, za necelou minutu 
byla každá žádost zaregistrována,“ řekl radní Zdenek Křišťál, kte-

rý přišel situaci na mís-
tě zkontrolovat krátce 
po sedmé hodině ráno. 
„Chtěl bych poděkovat 
celému týmu, který se 
podílel na organizaci 
této výjimečné událos-
ti,“ dodal radní.

Od tři čtvrtě na osm ráno už byly přijímací místnosti téměř 
prázdné. Úředníci do deseti hodin přijali více než 650 žádostí, 
kolem 250 jich navíc přišlo poštou. Žadatelé se zhruba do dvou 
měsíců dozvědí, zda byla jejich žádost kladně vyřízena, potom 
mají šest měsíců na výměnu kotle a předložení vyúčtování. 
Teprve na jeho základě jim bude samotná dotace vyplacena.

Pardubický kraj prostřednictvím kotlíkových dotací rozdělí 
mezi žadatele v první výzvě 100 milionů korun, celkem pak 
téměř 180 milionů korun. Do konce roku 2018 by mělo být vy-
měněno asi 1200 zastaralých kotlů na pevná paliva za moderní 
nízko emisní zdroje tepla. Výše podpory na jeden projekt se 
bude pohybovat mezi 70 a 85 procenty podle lokality a typu 
nového zdroje tepla. 

Žádosti byly přijímány na dvou místech – v sále Jana Kašpara 
v budově bývalé reálky (budova C) a v zasedací místnosti č. 2216 
v budově B (vstup do budovy pro žadatele vchodem z náměstí 
Republiky je zřetelně označen). V následujících dnech bude 
možné využít podatelnu krajského úřadu nebo pracoviště úseku 
kotlíkových dotací (kanceláře č. 2323, 2328, 2329 a 2330). Ža-
datelé mohli vyplněnou žádost v označené obálce odeslat také 
na adresu: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 
Pardubice.

Vzhledem k počtu přijatých žádosti o kotlíkové dotace 
a objemu prostředků, které jsou v 1. výzvě k dispozici, 
rozhodl 27. 1. Pardubický kraj o termínu ukončení příjmu 
žádostí. Ten stanovil na pátek 29. ledna 2016 v 14:30 hodin. 
Žádosti podané po tomto termínu budou z dalšího hodnocení 
vyřazeny. Další výzva na kotlíkové dotace bude vyhlášena 
zřejmě v prosinci.

Neúspěšní žadatelé mohou předložit novou žádost o kotlíkovou 
dotaci do 2. výzvy, jejíž vyhlášení se předpokládá v prosinci 
2016.

Zdroj: www.pardubickykraj.cz
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Koše na psí exkrementy
Znečištění veřejných prostranství psími exkrementy je 

problém, se kterým bojuje každé město. V Králíkách byly 
proto na konci roku 2015 rozmístěny držáky sáčků na psí 
exkrementy na celkem osmi stanovištích, která vytipoval 
odbor ŽP ve spolupráci s SMK, na přiložené mapce jsou 
označena hvězdičkou. Sáčky budou průběžně doplňovány 
v rámci obsluhy odpadkových košů, držáky jsou umístěny 
vždy u odpadkového koše.  

Jedná se o zkušební provoz, využití a stav v jednotlivých 
lokalitách bude průběžně sledován a vyhodnocován, po půl 
roce bude rozhodnuto o definitivním zavedení systému, pří-
padném rozšíření celé sítě nebo změně některých stanovišť. 
Nepříjemnou skutečností je, že ačkoliv jsou zásobníky roz-
místěny teprve krátce, byly už zaznamenány první známky 
vandalismu, převrácené koše, vytahané sáčky nebo utržený 
držák.

Připomínáme, že ve vyhlášce Města Králíky č. 6/2002 je 
v článku 8 uvedeno: Fyzická osoba doprovázející zvíře je 
povinna neprodleně odstranit nečistoty (exkrementy apod.) 
způsobené zvířetem na veřejném prostranství a odložit je 
do odpadkových košů. Žádáme všechny majitele psů, aby 
vyhlášku dodržovali a po svých zvířatech uklízeli, nyní mají 
možnost použít sáčky.

Pavel Brandejs, odbor ŽP MěÚ Králíky

Poplatek za odpady v roce 2016
Prvním lednem letošního roku vstoupila v platnost Obecně 

závazná vyhlášku Města Králíky č. 7/2015, týkající se výše 
poplatku za odpady pro rok 2016. Stanovená výše poplatku 
500 Kč za poplatníka a kalendářní rok zůstává stejná jako 
v roce 2015. Celé znění vyhlášky lze nalézt na webových 
stránkách města, připomínáme některé jednotlivé pojmy 
a povinnosti z vyhlášky.

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

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

Vyhláška rozšiřuje okruh fyzických osob, osvobozených 
od poplatku. Od poplatku je osvobozena fyzická osoba, 
která je umístěna do dětského domova pro děti do 3 let 
věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné 
výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou 
péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy, umístěna 
do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě 
rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou 
působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého, jako 
nezaopatřené dítě umístěna v domově pro osoby se zdravotním 
postižením na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy o po-

skytnutí sociální služby, nebo umístěna v domově pro osoby 
se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se 
zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.

Od poplatku se dále nově osvobozuje poplatník s trvalým 
pobytem v Králíkách po dobu, kdy pobývá v zahraničí, 
pokud v zahraničí pobývá v daném kalendářním roce déle 
než devět kalendářních měsíců a poplatník s trvalým poby-
tem v Králíkách, narozený v příslušném kalendářním roce.

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

Rozsah služeb poskytovaných letos v rámci odpadového 
hospodářství zůstává stejný. Opět bude prováděn mobilní sběr 
velkoobjemových odpadů, termíny budou zveřejněny v Kra-
lickém zpravodaji. Odpady (včetně elektrozařízení v rámci 
zpětného odběru) mohou občané Králík a integrovaných obcí 
odevzdat bezplatně také ve sběrném dvoře, který je otevřen 
od pondělí do pátku a od 1. dubna do 31. října i v sobotu 
dopoledne. Podrobnosti lze najít na stránkách firmy Služby 
města Králíky s.r.o. - www.smkraliky.cz.

Sběrný dvůr nepřijímá bezplatně stavební odpad, podle 
výkladu Ministerstva ŽP nelze stavební odpad zařadit do sys-
tému nakládání s komunálními odpady. Stavební odpad nesmí 
být ukládán do popelnic nebo kontejnerů na komunální odpad, 
lze ho uložit pouze na místě určeném vyhláškou, tedy ve 
sběrném dvoře, (v případě většího množství lze samozřejmě 
objednat přistavení kontejnerů a předání stavebního odpadu 
firmě, která je k převzetí oprávněna).

Poděkování patří všem, kteří ke třídění a nakládání s odpady 
přistupují zodpovědně. Vytříděná tuna odpadu ušetří městu na 
dopravě a poplatcích za uložení na skládce zhruba 1700 Kč 
a zároveň přinese odměnu od firmy EKO-KOM. Bonusy za 
rok 2015 činily víc než 500 tisíc Kč a každému poplatníkovi 
tak ušetřily na poplatku přes 110 Kč. Snižování množství 
komunálního odpadu ukládaného na skládku a součastné 
zvyšování množství vytříděného odpadu je jedinou cestou, 
jak i v budoucnu udržet výši ročního poplatku v rozumných 
mezích.

Pavel Brandejs odbor ŽP MěÚ Králíky
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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

Králický karneval
2016 v novém

Vážení spoluobčané, členové Sdružení pro Králický karneval 
na základě posbíraných připomínek účastníků této akce připravují 
změny týkající se jejího průběhu.

Rádi bychom Vás již nyní s nimi předběžně 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 programem na Velkém náměstí. V 17.00 hod. se pak 
masky vydají společně s ostatními na průvod městem (doufáme, že 
je v hojném 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 slavnostního předání klíče od 
města Králíky Krulišákovi, aby se poté 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 odevzdané vstupenky s razítky 
pohostinství.

Dětský karneval proběhne ob-
vyklým 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

Vyžádejte si ZDARMA „vyjádření
o existenci nadzemních
nebo podzemních sítí“

Stavíte, nebo rekonstruujete dům?
Kopete na zahradě bazén, nebo studnu?
Budete provádět terénní úpravy na vašem pozemku?
Plánujete výkopové nebo zemní práce?
Chystáte se na hlubokou orbu na zemědělských pozemcích?

POZOR! Podzemní nebo nadzemní telekomu-
nikační vedení a případně jiné síťové prvky se 
mohou nacházet i na vaší nemovitosti.

Dovolujeme si proto upozornit, že podle § 101 zákona č. 
127/2005 Sb. jsou stavebníci, kteří budou provádět činnost 
spojenou se zemními pracemi, povinni provést opatření, aby 
nedošlo k poškození vedení komunikační sítě. To se týká i pro-
vádění hluboké orby na zemědělských pozemcích, zemních prací 
a terénních úprav.

Mezi tato opatření patří především povinnost si před začátkem 
prací vyžádat „vyjádření o existenci nadzemních nebo pod-
zemních sítí“. Společnost CETIN je připravena toto vyjádření 
poskytnout ZDARMA na internetové adrese www.cetin.cz 
v sekci „Naše síť“.

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN)
www.cetin.cz
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Poděkování za
Tříkrálovou sbírku 2016

Oblastní charita Ústí nad Orlicí upřímně děkuje všem, kdo 
se podíleli na letošní Tříkrálové sbírce. Děkujeme králické 
farnosti a P. Pavlu Plíškovi, zástupcům městského úřadu 
a všem, kdo pomáhají v Králíkách a okolních obcích sbírku 
organizovat.

Děkujeme za vaše příspěvky do pokladniček - pro Cha-
ritu má tato sbírka velký význam, protože díky ní se nám 
daří podporovat některé služby, a pomáhat tak potřebným. 
Děkujeme ale i za to, co se nedá změřit nebo spočítat – za 
radost, kterou koledníci rozdají svým přáním štěstí, zdraví 
a pokoje. Řada občanů bere toto přání velmi vážně, už do-
předu koledníky očekává 
a těší se na ně. Tříkrálová 
sbírka se tak stala součás-
tí společenského života 
a smysluplnou tradicí 
v mnoha obcích. 

Prostředky z letošní 
Tříkrálové sbírky budou 
použity na zajištění slu-
žeb a projektů Oblastní 
charity, např. na činnost 
domácí hospicové péče 
nebo pečovatelské služby.

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

Děkujeme za vaši štědrost a přejeme mnoho dobrého 
v roce 2016.

Za Oblastní charitu Ústí nad Orlicí Iva Marková

Tříkrálové koledování
Uplynul rok 2015 a na Králicku už 2. ledna 2016 začala největší 

dobrovolná a smysluplná akce v ČR – Tříkrálová sbírka. Letos 
koledovalo 10 skupinek, což bylo méně jak v loňském roce. První 
vyšli do ulic mezi občany skauti a koledovali podle toho, jaké 
měli časové dispozice, to jest většinou o sobotách a nedělích. Část 
občanů si musela na koledníky počkat až do 14 ledna. Je to proto, 
že školáci jsou většinou v týdnu vytíženi až do večera školními 
povinnostmi a o sobotách a nedělích mají rodiny s dětmi zimní 
víkendový program.

Na svátek Tří králů 6. ledna koledovali po králickém náměstí 
mladší školáci – Honzík Halanič a bratři Jiřík a Míša Kopečtí. 
Navštívili jsme obchody, banky, instituce, byty občanů na Velkém 
náměstí a kanceláře králické radnice. Na závěr středeční koledy 
se nám zadařilo koledovat u nádherného betléma rodiny Hejtman-
ských. Za pozvání k návštěvě tohoto nádherného díla a za krásný 
zážitek velice děkujeme panu Vladimíru Hejtmanskému. Díky 
tomuto zážitku mohli navštívit naši králové alespoň symbolicky 
„Betlém“ jako kdysi dávno Kašpar, Melichar a Baltazar.

V pátek jsme chodili po zasněžené vesničce Červený Potok. Díky 
pochopení paní ředitelky mateřské školy v  Červeném Potoce paní 
Bc. Gabriely Martincové, DiS., souhlasu rodičů dětí, které chodily 
po koledě, se už ráno po svačině trojice šikovných zpěváčků (Adá-
mek Hetflajš, Anička Karásková a Lucinka Lorencová) strojila do 
tříkrálových úborů včetně hezkých korunek. Poté děti zakoledovaly 
učitelkám a kamarádům a společně se všichni vyfotili. Následně 
jsme vyšli koledovat na kraj obce. Rozezpívaní koledníci sklízeli 
jen chválu od štědrých dárců a byli sladce odměňováni. Chválím 
náhodné řidiče, kteří zpomalovali jízdu, aby nezašpinili dětem bílé 
ošacení a ještě jim zamávali.

Nejdelší, 6-ti hodinovou „koledovací“ tůru, jsme absolvovali 
v sobotu v Králíkách – od ulice Valdštejnova až po bytový dům 
v ulici Leoše Janáčka. Chodila jsem s Honzíkem Halaničem, Mirkou 
Hejkrlíkovou a Karolínkou Babicovou. Děkujeme za polední chutné 
teplé občerstvení paní E. B. Koledování ukončily děti při světle 
uličních lamp. Pět slok klasické koledy odzpívaly děti asi nejméně 
200 krát a večer se vracely domů šťastně unavené s obrovskou na-
dílkou, úsměvem a těžkou pokladničkou. Většina vlídných občanů 
koledníky vítala, chválila a děkovala. Občas padla i nemilá slova, 
ale tak to bývá každý rok. Záměry tříkrálové sbírky jsou vypsány 
v Charitních listech, které jsme občanům rozdávali.

Závěrem mého vzpomínání děkuji jménem všech vedoucích 
skupinek našim koledujícím dětem a jejich rodičům za podporu, 
rovněž děkuji štědrým dárcům za finanční příspěvek do kasiček. 
Díky VÁM loňská sbírka činila 61.752 Kč a letošní sbírka dosáhla 
krásných 64.318 Kč. Přejeme si, aby vybraná částka o králických 
občanů byla určena lidem v nouzi, na hospicovou péči a na další 
bohulibé akce.

S úctou Janina Maurerová

Tříkrálová sbírka 2016 skončila
Tisková zpráva ze dne 22. 1. 2016.
Tříkrálová sbírka i letos potvrdila, že Charita ČR je pro 

veřejnost důvěryhodnou organizací. Občané devadesáti obcí 
a měst v okrese Ústí nad Orlicí přispěli do 524 pokladniček 
částkou 2.439.598,- Kč.

Organizovat tak rozsáhlou akci je možné jen díky nezištné 
službě stovek lidí, zejména našich asistentů v jednotlivých 
obcích. To oni se každoročně s nenápadnou samozřejmostí 
zapojují do náboru koledníků, jednání s institucemi či pořádání 
doprovodných programů. V řadě míst mají zásadní podíl na 
průběhu sbírky farnosti, často pomáhají skauti, hasiči nebo 
školy. Nezbytností je spolupráce s obecními úřady. Je potěši-
telné, že Tříkrálová sbírka potvrzuje funkční občanské soužití 
v našich obcích, farnostech i rodinách, v nichž je přirozené 
úsilí o dobré dílo a práce pro druhé.

Každému, kdo se jakkoliv podílel na dobrém průběhu Tří-
králové sbírky 2016 vyjadřuje Oblastní charita Ústí nad Orlicí 
upřímné poděkování.

Více než 1500 koledníků přineslo lidem na Orlickoústecku 
přání štěstí, zdraví a pokoje do nového roku. Za to dostali „tři 
králové“ nejen pamlsky, ale i dar pro Charitu.  Tato sbírka má 
pro Charitu velký význam, protože díky ní se daří podporovat 
některé služby, a pomáhat tak lidem v nouzi. Z částky vykole-
dované v našem okrese je 65 % určeno přímo Oblastní charitě 
Ústí n.O. Ta obnos použije na činnost služeb v regionu, např. 
domácí hospicové péče nebo pečovatelské služby.

Podrobné informace o výsledcích sbírky a použití prostředků 
z Tříkrálové sbírky najdete včetně fotografií na našem webu 
www.uo.charita.cz.

Iva Marková, Oblastní charita Ústí nad Orlicí
Tel. 734 769 713, markova.iva@orlicko.cz
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Výpis z jednání Rady města Králíky
11. 1.
RM/2016/01/001: RM doporučuje ZM 

schválit záměr prodeje pozemku p.p.č. 
506 – zahrady o výměře 820 m2 v k.ú. 
Králíky, který je zapsán na LV č. 10001 
u Katastrálního úřadu pro Pardubický 
kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad 
Orlicí, za kupní cenu ve výši znalecké-
ho posudku, nejméně však ve výši 200 
Kč/m2 včetně DPH + náklady spojené 
s převodem a ukládá MO předložit bod 
na jednání ZM a dále RM ukládá MO 
informovat nájemce o záměru prodeje.

RM/2016/01/002: RM schvaluje 
ukončení nájemního vztahu k prostoru 
v budově čp. 352 – bytovém domě v ul. 
Příční, jež je součástí pozemku st.p.č. 
203 v k.ú. Králíky, který je zapsán na 
LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro 
Pardubický kraj, Katastrální pracoviště 
Ústí nad Orlicí, s ČR - Úřadem práce 
České republiky, IČO 72496991, se 
sídlem Dobrovského 1278/25, 170 00 
Praha 7, a to dohodou ke dni 15. 1. 2016. 
Zároveň RM schvaluje za období od 1. 1. 
2016 do 15. 1. 2016 neúčtovat nájemné.

RM/2016/01/003: RM schvaluje pro-
nájem pozemku st.p.č. 116 – zastavěné 
plochy a nádvoří o výměře 295 m2 v k.ú. 
Dolní Hedeč, pozemek je zapsán na 
LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro 
Pardubický kraj, Katastrální pracoviště 
Ústí nad Orlicí, za účelem sekání trávy 
a údržby pozemků panu M. B., Králíky, 
a to za nájemné ve výši 148 Kč/rok.

RM/2016/01/004: RM doporučuje ZM 
schválit zrušení usnesení ZM/2015/07/091 
ze dne 14. 9. 2015 a ukládá MO předložit 
bod na jednání ZM.

RM/2016/01/005: RM doporučuje ZM 
schválit zrušení usnesení ZM/2015/07/088 
ze dne 14. 9. 2015 a ukládá MO předložit 
bod na jednání ZM.

RM/2016/01/006: RM odkládá roz-
hodnutí ve věci zveřejnění záměru 
prodeje volné bytové jednotky č. 15 
o velikosti 3+1 v bytovém domě čp. 
658 v ul. V Bytovkách v Králíkách, 
který je součástí pozemku st.p.č. 770/1 
v k.ú. Králíky, pozemek je zapsán na 
LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro 
Pardubický kraj, Katastrální pracoviště 
Ústí nad Orlicí. 

RM/2016/01/007: RM odkládá roz-
hodnutí ve věci zveřejnění záměru 
prodeje volné bytové jednotky č. 37 
o velikosti 2+1 v bytovém domě čp. 
658 v ul. V Bytovkách v Králíkách, 
který je součástí pozemku st.p.č. 770/1 
v k.ú. Králíky, pozemek je zapsán na 
LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro 
Pardubický kraj, Katastrální pracoviště 
Ústí nad Orlicí.

RM/2016/01/008: RM schvaluje 

smlouvu o spolupráci č. AD_20151202 
na administraci žádosti o dotaci na reali-
zaci akce „Autobusové nádraží Králíky“ 
mezi městem Králíky a firmou Stelma 
spol. s.r.o., Křičkova 417, 530 09 Par-
dubice v předloženém znění.

RM/2016/01/009: RM schvaluje 
výzvu k podání nabídky včetně všech 
příloh na zakázku malého rozsahu 
„Zajištění činnosti energetického man-
agementu Města Králíky“.

RM/2016/01/010: RM schvaluje 
provedení rekonstrukce odpadů v 5 
koupelnách a stoupacího potrubí v domě 
čp. 352, Příční, Králíky.

RM/2016/01/011: RM schvaluje pro-
vedení celkové rekonstrukce bytu č. 3 
v čp. 366, Velké náměstí v Králíkách.

RM/2016/01/012: RM souhlasí s pro-
dloužením doby pro pořádání hudební 
produkce do 04:00 hodin v noci ze dne 
15. 1. 2016 na 16. 1. 2016, a to v sou-
vislosti s pořádáním „Hasičského plesu 
2016“, který se koná ve velkém sále 
Klubu Na Střelnici v Králíkách.

RM/2016/01/013: RM schvaluje po-
dání žádosti o dotaci na akci „Králíky 
- Červený Potok, restaurování Spillero-
va kříže“ a ukládá odboru ŠKT zajistit 
podání žádosti o dotaci.

RM/2016/01/014: RM schvaluje 
podání žádosti o dotaci na akci „Krá-
líky - Dolní Lipka, restaurování Kříže 
u kostela Panny Marie, Královny míru“ 
a ukládá odboru ŠKT zajistit podání 
žádosti o dotaci.

RM/2016/01/015: RM schvaluje 
podání žádosti o dotaci na akci „Krá-
líky – Heřmanice, restaurování sousoší 
Kalvárie“ a ukládá odboru ŠKT zajistit 
podání žádosti o dotaci.

RM/2016/01/016: RM souhlasí s po-
skytnutím příspěvku 2.000 Kč Orlic-
kému sportovnímu sdružení okresu 
Ústí nad Orlicí na zajištění 47. ročníku 
ankety „O nejúspěšnějšího sportovce, 
trenéry, cvičitele, rozhodčí a kolektivy 
regionu Ústí nad Orlicí“ za rok 2015. 
Příspěvek bude poskytnut v oblasti 
přímé podpory z rozpočtu pro rok 2016 
na účet Orlického sportovního sdružení 
okresu Ústí nad Orlicí vedený u KB Ústí 
nad Orlicí číslo 2231611/0100, variabil-
ní symbol 7110.

RM/2016/01/017: RM souhlasí s pře-
vzetím záštity města nad 56. ročníkem 
králického karnevalu spočívající v:

- spolupořadatelství města při zajiště-
ní realizace akce králického karnevalu

- připojení prodejního stánku FC Jis-
kra 2008, o.s. ve dnech 20. – 21. 2. 2016 
na Velkém náměstí na el. přípojku města 

- úhradě nákladů na ohňostroj z prostřed-
ků města do výše maximální 30.000 Kč.

RM/2016/01/018: RM schvaluje po-
užití městského znaku organizací Sdru-
žení pro králický karneval při propagaci 
akce 56. ročník králického karnevalu.

RM/2016/01/019: RM schvaluje 
prodloužení doby pro pořádání hudební 
produkce dne 20. 2. 2016 do 6:00 hod. 
následujícího dne pro provozovny, které 
jsou zapojeny do organizace karnevalu. 

RM/2016/01/020: RM schvaluje 
částečnou uzávěru prostoru Velkého 
náměstí dne 20. 2. 2016 od 12:00 hod. 
(prostor před budovou gymnázia pro 
přípravu ohňostroje) a úplnou dopravní 
uzávěru Velkého náměstí dne 20. 2. 2016 
od 13:00 do 19:00 hodin.

RM/2016/01/021:  RM souhlas í 
s umístěním sídla budoucího zapsaného 
spolku Českého svazu včelařů, z.s., 
Základní organizace Králíky v budově 
čp. 367, Velké náměstí, Králíky, 561 69 
při dodržení podmínek památkové péče 
v souvislosti s označením sídla spolku.

RM/2016/01/022:  RM souhlas í 
s umístěním sídla budoucího zapsaného 
pobočného spolku Hokejový oddíl TJ 
Jiskra Králíky, pobočný spolek v budově 
čp. 488, ul. Nádražní, 561 69 Králíky.

RM/2016/01/023:  RM souhlas í 
s umístěním sídla budoucího zapsané-
ho spolku s názvem Spolek pro králický 
karneval v budově čp. 488, ul. Nádražní, 
561 69 Králíky.

RM/2016/01/024: RM souhlasí s 
užitím znaku města Králíky panem Pe-
trem Houzarem, Švermova 272, 625 00 
Brno za účelem zařazení znaku města 
Králíky do obrazové přílohy vědecké 
publikace „Klíč ke znakům měst České 
republiky“.

RM/2016/01/025: RM schvaluje 
odpisový plán příspěvkové organizace 
Základní škola Králíky na rok 2016 dle 
přílohy.

RM/2016/01/026: RM zřizuje pracov-
ní skupinu prevence kriminality na úze-
mí města Králíky ve složení Mgr. Martin 
Hejkrlík – vedoucí/koordinátor skupiny; 
Jana Ponocná; Ing. Miroslav Macháček, 
BA; Bc. Bohumír Strnad; npor. Ing. 
Roman Němec - členové a jmenuje Bc. 
Bohumíra Strnada manažerem prevence 
kriminality.

14. 1.
RM/2016/02/027: RM schvaluje pro-

gram jednání ZM dne 25. 1. 2016. 

18. 1.
RM/2016/03/028: RM schvaluje 

smlouvy o poskytnutí prostor na dobu 
nezbytně nutnou pro přípravu a konání 
ankety za účelem průzkumu veřejného 
mínění v otázce využití areálu bývalého 
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Výpis z jednání Rady města Králíky
DVÚ Králíky ve dnech 28. až 29. 1. 2016 
mezi městem Králíky a těmito subjekty:

- L. a J. K., Prostřední Lipka, 561 69 
Králíky, místo konání - rekreační zaří-
zení Heřmanice čp. 102. RM schvaluje 
úhradu za poskytnutí prostor.

- Duchovní správa poutního kostela 
v Králíkách II, IČO 73631035, církevní 
organizace, 561 69 Králíky – Kopeček 
1, místo konání - Klášter čp. 1, Dolní 
Hedeč. RM schvaluje úhradu za poskyt-
nutí prostor.

RM/2016/03/029: Město Králíky 
jako vlastník pozemku ve zjednodušené 
evidenci p.č. 1463 GP v obci Králíky 
a k.ú. Dolní Boříkovice, který je zapsán 
na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu 
pro PK, Katastrální pracoviště Ústí nad 
Orlicí, souhlasí s provedením zásahu 
pod vedením distribuční soustavy včetně 
vyčištění plochy od vzniklého klestu 
a dřevní hmoty, souhlas s odstraněním 
a okleštěním stromoví a ostatních po-
rostů se uděluje pro zástupce provozo-
vatele distribuční soustavy pana Jiřího 
Červinku – ABS, IČO 11146672, 561 14 
České Libchavy 30.

RM/2016/03/030: RM schvaluje změ-
nu nájemní smlouvy č. j. 5840/2011 na 
pronájem pozemku p.p.č. 2774 – ostatní 
plochy o výměře 802 m2 v obci Králíky 
a k.ú. Horní Lipka, který je zapsán na 
LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro 
PK, Katastrální pracoviště Ústí nad Or-
licí, mezi městem Králíky a paní D. W., 
Jablonné nad Orlicí za účelem údržby 
pozemku a zřízení přístupové cesty.

RM/2016/03/031: RM schvaluje 
dohodu o zrušení smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene č. 
j. S 49949/09 – PRÁV mezi městem 
Králíky a Správou železniční dopravní 
cesty, s.o., se sídlem Dlážděná 1003/7, 
Praha 1 – Nové Město.

RM/2016/03/032: RM doporučuje ZM 
schválit smlouvu o zřízení služebnosti 
inženýrské sítě spočívající v uložení 
elektrické přípojky pro stavbu „Vodo-
vodní přivaděč Dolní Hedeč – Červený 
Potok“ a práva vstupu a vjezdu vlastníka 
zařízení nebo jím pověřené osoby za 
účelem umístění, oprav a údržby zaří-
zení na pozemek p.p.č. 2060 – trvalý 
travní porost v obci Králíky a v k. ú. 
Červený Potok, který je zapsán na LV 
č. 1075 u Katastrálního úřadu pro PK, 
Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, 
je ve vlastnictví paní I. N., Náchod, pro 
oprávněné město Králíky, se sídlem Vel-
ké náměstí 5, IČO 00279072. Služebnost 
inženýrské sítě se zřizuje bezúplatně 
a na dobu neurčitou. Zároveň RM ukládá 
MO předložit bod na jednání ZM.

RM/2016/03/033: RM doporučuje ZM 

schválit smlouvu o zřízení služebnosti 
inženýrské sítě spočívající v uložení 
elektrické přípojky pro stavbu „Vodo-
vodní přivaděč Dolní Hedeč – Červený 
Potok“ a práva vstupu a vjezdu vlastníka 
zařízení nebo jím pověřené osoby za 
účelem umístění, oprav a údržby zaří-
zení na pozemek p.p.č. 2048 – trvalý 
travní porost v obci Králíky a v k. ú. 
Červený Potok, který je zapsán na LV č. 
1772 u Katastrálního úřadu pro PK, Ka-
tastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, je ve 
vlastnictví pana Petra Kubíčka, nar. 15. 
11. 1953, bytem K dolům 944/6, 143 00 
Praha 4 – Modřany, pro oprávněné město 
Králíky, se sídlem Velké náměstí 5, IČO 
00279072. Služebnost inženýrské sítě se 
zřizuje bezúplatně a na dobu neurčitou. 
Zároveň RM ukládá MO předložit bod 
na jednání ZM.

RM/2016/03/034: RM bere na vědomí 
žádost o pronájem bytu v budově čp. 
390 v ul. Hřbitovní v Králíkách, která je 
součástí pozemku st.p.č. 532 – zastavěné 
plochy a nádvoří v obci a k.ú. Králíky 
a který je zapsán na LV č. 10001 u Ka-
tastrálního úřadu pro PK, Katastrální 
pracoviště Ústí nad Orlicí, podanou pa-
nem M. K., Králíky s tím, že projednání 
pronájmu výše uvedeného bytu včetně 
podmínek pronájmu se odkládá, a to do 
doby kompletní rekonstrukce bytové 
jednotky. RM dále ukládá odboru VTS, 
aby zajistil projektovou dokumentaci 
k provedení kompletní rekonstrukce bu-
dovy čp. 390 v ul. Hřbitovní v Králíkách 
včetně bytové jednotky.

RM/2016/03/035: RM doporučuje 
ZM schválit nový záměr prodeje volné 
bytové jednotky č. 15 o velikosti 3+1 
v bytovém domě čp. 658 v ul. V By-
tovkách v Králíkách, který je součástí 
pozemku st.p.č. 770/1 v obci a k.ú. Krá-
líky, pozemek je zapsán na LV č. 10001 
u Katastrálního úřadu pro Pardubický 
kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad 
Orlicí, za minimální nabídkovou kupní 
cenu ve výši 663.260 Kč s tím, že žádosti 
o prodej se budou přijímat nejpozději do 
30.04.2016. Zároveň RM ukládá MO 
předložit bod na jednání ZM.

RM/2016/03/036: RM doporučuje 
ZM schválit nový záměr prodeje volné 
bytové jednotky č. 37 o velikosti 2+1 
v bytovém domě čp. 658 v ul. V By-
tovkách v Králíkách, který je součástí 
pozemku st.p.č. 770/1 v obci a k.ú. Krá-
líky, pozemek je zapsán na LV č. 10001 
u Katastrálního úřadu pro Pardubický 
kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad 
Orlicí, za minimální nabídkovou kupní 
cenu ve výši 686.850 Kč s tím, že žádosti 
o prodej se budou přijímat nejpozději do 
30. 4. 2016. Zároveň RM ukládá MO 

předložit bod na jednání ZM.
RM/2016/03/037: RM doporučuje 

ZM schválit nový záměr prodeje volné 
bytové jednotky č. 38 o velikosti 2+1 
v bytovém domě čp. 658 v ul. V By-
tovkách v Králíkách, který je součástí 
pozemku st.p.č. 770/1 v obci a k.ú. Krá-
líky, pozemek je zapsán na LV č. 10001 
u Katastrálního úřadu pro Pardubický 
kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad 
Orlicí, za minimální nabídkovou kupní 
cenu ve výši 790.780 Kč s tím, že žádosti 
o prodej se budou přijímat nejpozději do 
30. 4. 2016. Zároveň RM ukládá MO 
předložit bod na jednání ZM.

RM/2016/03/038: RM neschvaluje 
zaslat nabídku dle zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, stávajícímu 
nájemci bytové jednotky č. 28 o ve-
likosti 1+1 v bytovém domě čp. 658 
v ul. V Bytovkách v Králíkách, který je 
součástí pozemku st.p.č. 770/1 v obci 
a k.ú. Králíky, pozemek je zapsán na 
LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro 
Pardubický kraj, Katastrální pracoviště 
Ústí nad Orlicí, panu J. V., Králíky, 
resp. opatrovníkovi, tj. městu Králíky. 
Zároveň RM ukládá vedoucím odborů 
SVZ a MO řešit bytovou situaci výše 
jmenovaného.

RM/2016/03/039: RM doporučuje 
ZM schválit záměr prodeje pozemku 
p.p.č. 1242 - trvalého travního poros-
tu o výměře 1 527 m2 v obci Králíky 
a v k.ú. Dolní Lipka, který je zapsán 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 100 Kč/m2 + náklady spojené 
s převodem, a ukládá MO předložit bod 
na jednání ZM.

RM/2016/03/040: RM bere na vědomí 
stanovisko předsedy OV Heřmanice, 
člena Zastupitelstva města Králíky 
a předsedy Komise pro OV pana Mgr. 
Jiřího Švandy vyjádřené dopisem ze dne 
15. 12. 2015 včetně přílohy – podpisy 
občanů vyjadřující nesouhlas s vyrovná-
ním územních nároků Polské republiky, 
který byl adresován na Ministerstvo 
vnitra ČR.

RM/2016/03/041: RM souhlasí s po-
skytnutím individuální dotace ve výši 
30.000 Kč na podporu sociální služby 
sociálního poradenství na rok 2016 Ob-
lastní charitě Ústí nad Orlicí, Na Kopeč-
ku 356, Letohrad, IČ 44 46 89 20. RM 
schvaluje návrh smlouvy o poskytnutí 
dotace mezi městem Králíky a oblastní 
charitou Ústí nad Orlicí v předloženém 
znění.

RM/2016/03/042: RM bere na vědomí 
„Výroční zprávu města Králíky o čin-
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Občané nesmí doplácet na dluhy vedení radnice
Špatná investiční politika současného 

a minulého vedení radnice přivedla 
městský rozpočet do složité situace. Je 
zcela zřejmé, že není dlouhodobě možné 
prostřednictvím obecního rozpočtu uspo-
kojovat zájmy vybraných skupin občanů 
nebo reprezentantů různých spolků. Mů-
žeme si položit otázku, pro koho bylo vý-
hodné investovat do Vojenského muzea, 
Evropského domu nebo inženýrských sítí 
na Skřivánku. Nikdo doposud nespočítal 
ztráty z těchto dotovaných projektů.

Nezodpovědné sestavení a schválení 
rozpočtu města na letošní rok, přinese ce-
lou řadu problémů s naplněním příjmové 
stránky. Zahrnutí příjmu z prodeje domu 
čp. 658 v ulici V Bytovkách, osobně po-
važuji za neuvěřitelnou drzost a pohrdání 
názory občanů. Stávající nájemníci se 
většinově nechtějí podřídit diktátů vedení 
radnice o prodeji jejich bytů, které dlouhá 
léta užívají a řádně platí nájem. 

Vedení města vykazuje nedostatek 
koncepčního myšlení v otázce sociálního 
bydlení. Nakládání s majetkem obce je 
chaotické, bez ohledu na zájmy a potřeby 
občanů. Město se bohužel nestará o svůj 

majetek dobře a neudržuje ho v řádném 
stavu. Výnosy z nájemného nejsou in-
vestovány zpět do oprav a rekonstrukcí 
daných staveb. Rozhodnutí o prodeji je 
především rozhodnutím přenést problém 
zajištění nezbytných oprav a rekonstruk-
cí na nové vlastníky a zároveň zajistit 
významný příjem z prodeje bytových 
jednotek do rozpočtu města, následně 
pak i pravidelný roční příjem daně z ne-
movitostí. 

Paní Ponocná neustále opakuje, že není 
žádný politik, že ona pracuje pro občany. 
Pokud jde o tvrzení, že není politik, tak 
s tímto názorem je možno souhlasit. Ov-

Vážený pane Kosuku podruhé
Ve svém článku v lednovém čísle Králic-

kého zpravodaje jste uvedl, že „V Králíkách 
se dlouhodobě dělí občané na občany první 
a druhé kategorie. V první kategorii převlá-
dají spřátelené rodiny, vlivní funkcionáři 
a političtí úředníci. Ostatní, méně privile-
govaní občané patří do té druhé skupiny“. 
Problémem dělení králických občanů se 
zabýváte již delší dobu, jak dokládá Váš 
článek uveřejněný v Králickém zpravodaji 
v dubnu 2015 a v červnu 2015. V květno-
vém čísle jsem Vás vyzvala, abyste svá 
tvrzení konkretizoval. Nestalo se tak. Zřej-
mě z důvodu Vašeho časového zaneprázd-
nění, protože šíře Vašich zájmů je opravdu 
bezbřehá (např. obědy pro školáky, vznik 
CHKO, územní plánování, školní uniformy, 
neustálé napadání vedení města, výběrová 
řízení, zacházení s majetkem města). V led-
novém čísle jste již trochu poodkryl, „kdo 
kam patří“. Přesto Vás žádám, mohl byste 

v sobě najít odvahu a napsat to zcela kon-
krétně? Já osobně netuším, kdo je politický 
úředník a který ze zaměstnanců úřadu je 
nepolitický. Vlivní funkcionáři se ve Vašem 
podání týkají sportu nebo politických stran? 
A spřátelenými rodinami myslíte každou 
rodinu, která udržuje přátelské kontakty 
s druhými?

Jak jsem psala už ve svém prvním Vám 
adresovaném článku, ráda bych se Vás na 
to zeptala osobně v rámci vstupu občanů 
během zasedání zastupitelstva. Bohužel, 
často se po Vašem příspěvku a nezbytném 
hlasování omluvíte a jednání zastupitelstva 
opustíte (konkrétně z posledních pěti zase-
dání zastupitelstev roku 2015 to bylo třikrát, 
jednou jste nebyl vůbec), takže se části, 
kdy mají prostor občané, již neúčastníte. 
Že byste měl ze svých spoluobčanů, za něž 
tak vytrvale bojujete, strach?

Monika Hejkrlíková

šem nad tou druhou částí je možno pouze 
kroutit hlavou, protože ona vůbec nezná 
skutečné potřeby obyčejných lidí. Prodej 
domu čp. 658 je vysloveně politické 
rozhodnutí, které bohužel činí amatéři, 
kteří dávají přednost krátkodobému 
příjmu, před dlouhodobou prosperitou 
a spokojeností občanů města Králíky. 
Získané peníze nebudou investovány do 
lepšího života občanů, ale použity na 
splácení starých dluhů.

Osobně říkám dost, nezodpovědnému 
nakládání s obecním majetkem.

Ing. Roman Kosuk, 
zastupitel zvolený za ČSSD

Vážení spoluobčané,
k prodeji bytového domu čp. 658 jsem se 

velmi podrobně vyjádřila v minulém čísle 
zpravodaje, proto dnes okomentuji pouze 
tvrzení kolegy Kosuka o tom, že peníze, 
které město získá z prodeje domu, budou po-
užity na úhradu dluhů z minulých let. Jedná 
se opět o účelovou manipulaci s veřejným 
míněním. Město Králíky splácí ročně cca 4 
mil. Kč na úhradu řádného úvěru s velmi 
nízkou úrokovou sazbou. Úvěr byl přijat 

v souvislosti s výstavbou inženýrských 
sítí pro budoucí sídliště rodinných domků 
v lokalitě Skřivánek, kde dnes výstavba 
probíhá. Tato lokalita je v současné době 
jediné místo, které může město k výstavbě 
nabídnout a pokud by nebyla vybudována 
muselo, by být za stejné peníze připraveno 
jiné území nebo by občané města nemohli 
v Králíkách rodinné domy stavět.

Ke schvalování rozpočtu byly připraveny 
dvě varianty pro případ, že prodej domu 
čp. 658 zastupitelé neschválí. V zákonné 
lhůtě byla zveřejněna varianta, která byla 
zastupitelstvem schválena. V případě, že by 
nebyl schválen prodej domu čp. 658, bylo 
by z rozpočtu vyřazeno dokončení autobu-
sového nádraží (4 mil. Kč) a vybudování 
umělé ledové plochy (4 mil. Kč).

Jana Ponocná, starostka

Oznámení
lyžařského oddílu

Dne 27. 2. 2016 se za příznivých sně-
hových podmínek uskuteční již 41. ročník 
Memoriálu Slávy Hernycha v běhu na 
lyžích. Muži běží 30 km (klasicky), ženy 
10 km (klasicky). Závod je otevřen také 
juniorským a dorosteneckým kategoriím. 
Závod pořádá lyžařský oddíl při TJ Jiskra 
Králíky, z.s., propozice závodu budou 
zveřejněny na konci měsíce ledna. 

Výpis z jednání Rady města Králíky
nosti v oblasti poskytování informací 
za rok 2015“ a ukládá odboru vnitřních 
věcí její zveřejnění v souladu s ustano-
vením Čl. 12 odst. 1 Směrnice č. 17/2007 
o poskytování informací.

RM/2016/03/043: RM schvaluje před-
ložený projekt „ArtEx 2016“ a ukládá 
vedoucímu odboru ŠKT podat žádost 
o dotaci z rozpočtu Pardubického kraje.

RM/2016/03/044: RM schvaluje před-
ložený projekt „Elektronické zabezpeče-

ní expozic a exponátů Vojenského muzea 
Králíky“ a ukládá vedoucímu odboru 
ŠKT podat žádost o dotaci z rozpočtu 
Pardubického kraje. 

RM/2016/03/045: RM schvaluje po-
dání žádosti o dotaci s názvem „Králíky 
- Dolní Boříkovice, restaurování Sloupu 
se sousoším Nejsvětější Trojice“, rej. č. 
ÚSKP ČR 15183/6-3864 a ukládá odbo-
ru ŠKT podat žádost o dotaci z rozpočtu 
Pardubického kraje.

RM/2016/03/046: RM schvaluje odpi-
sový plán příspěvkové organizace Klub 
Na Střelnici na rok 2016 dle přílohy.

RM/2016/03/047: RM schvaluje Or-
ganizační řád Městského úřadu Králíky 
v předloženém znění. RM stanovuje 
s účinností od 1. 2. 2016 počet zaměst-
nanců města zařazených do městského 
úřadu v úřední profesi na 47 a počet za-
městnanců organizační složky Sociální 
služby Králicka na 4.
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Ohlédnutí za „EXPEDICÍ BERLÍN 2015“
V září nám naši němčináři oznámili, že 

se naše škola zapojila do projektu EU, který 
poskytuje týdenní jazykový pobyt v Německu, 
konkrétně v jeho hlavním městě. Výjezd byl 
omezen pouze na 10 žáků a 2 učitele, tudíž 
našim němčinářům nezbývalo nic jiného než 
stanovit kritéria a podle nich vybrat tu „TOP 
desítku“ studentů. 

„TOP desítka“ byla následující: Zuzka 
Doubravová, Fíla Hájek, Matěj Hejkrlík, On-
dra Kubíček, Lucka Nováková, Míša Novotná, 
Roman Pavelka, Péťa Sedláček, Lea Žižková 
a já. Důležitý doprovod nám dělal pan učitel 
Dušan Krabec a paní učitelka Klára Tomanová. 

V neděli 22. 11. 2015 v poměrně brzkých 
ranních hodinách plní elánu, nadšení i zvěda-
vosti vůči momentální politické situaci jsme 
se vydali směr Berlín. V autobuse už na nás 
čekali naši budoucí kamarádi z Uherského 
Brodu, Loštic a po cestě se ještě přidali 
kamarádi z Košťan. Ze začátku jsme byli 
rozpačití z toho, jestli si budeme rozumět, ale 
stačila opravdu malá chvíle a všichni jsme se 
chovali, jako kdybychom se už dávno znali. 
Při cestě do Berlína nás čekala malá zastávka 
v  Drážďanech, kde na nás čekala průvodkyně 
Mája, která se nám celý týden věnovala. Po 
prohlídce města a jeho nejznámějších památek 
jako je např. Frauenkirche a Zwinger, přišla už 
očekávaná cesta přímo do Berlína. 

Další den nás pan řidič zavezl do centra 
Berlína, kde jsme si prohlédli Parlament, 
Braniborskou bránu, Alexander Platz nebo 
sídlo Angely Merkelové, kterému se hovorově 
v překladu říká „Pračka“. Celou prohlídku 
jsme završili nákupy v nákupním centru Alexa, 
dále se kluci vydali do obchodu Saturn a holky 
do obchodu Primark, kde platilo pravidlo: 
všude dobře v Primarku nejlíp!:). V podve-
černích hodinách autobus zamířil zpět na naše 
příjemné ubytování, ale nejdříve vždy byla 
večeře, kde jsme si sdělovali zážitky a dojmy 
společně s našimi učiteli. 

V úterý nás čekaly další prohlídky města. 
Nejdříve památník obětem holocaustu, který 
jsme si řádně prohlídli bez obav, že se ztratíme! 
Dále na nás čekalo Sony centrum, které bylo 
opravdu velmi moderní. Po nadšení ze Sony 
centra, přišla trochu ta smutnější část a to byly 
zbytky Berlínské zdi. Další částí prohlídky byl 
Checkpoint Charlie, kde vojáci předváděli 
různé scénky, jejichž součástí jste se mohli stát 
i vy, pokud jste se šli s nimi vyfotit. A jelikož 

se má zkusit vše, tak se takto členem jedné 
scénky stala i naše Míša:). Dnešní prohlídky 
jsme zakončili prvním kurzem v jazykové škole 
Sprachenatelier Berlin, kde jsme se naučili 
spoustu nových německých slovíček, správnou 
výslovnost a také spoustu říkadel a písniček.

Středa byla velmi kulturním dnem, protože 
jsme se vydali na „ostrov muzeí“. Nejdříve 
jsme navštívili muzeum Pergamonu, kde byla 
vystavena Ištařina brána ze Starého Babylonu 
v životní velikosti. Po Pergamonu jsme si 
zkrátili svačinový čas krmením holubů a dal-
ších různých ptáků, kteří si pro naše drobečky 
přiletěli – a opravdu jsme se u toho hodně 
zasmáli! Další dnešní prohlídkou byla Národní 
galerie, kde jsou vystaveny ta nejkrásnější díla 
německých umělců. Po její prohlídce následo-
val další kurz ve Sprachenatelieru.

Ve čtvrtek jsme toho zase hodně nachodili. 
Našimi posledními zastávkami byl Pamětní 
kostel Viléma I., který v roce 1943 byl bombar-
dován. Hned naproti již zmiňovanému kostelu 
stojí další kostel, který jsme taky navštívili 
a oproti kostelu Viléma I. je opravdu moderně 
vystavěn a vybaven. Po procházce městem 
jsme navštívili Berlínské akvárium. Uvnitř na 
nás čekala spousta akvárií a terárií s různými 
živočichy od rybiček přes medúzy až po ještěry 
a pavouky. V tento den nás také čekal poslední 
kurz ve Sprachenatelieru a předání certifikátů. 
Po kurzu pro nás měli všichni učitelé překva-
pení. Za odměnu, že jsme všechno zvládli, 
umožnili nám uskutečnit naposledy průvan 
v peněženkách a vydat se nakupovat, abychom 

domů nepřijeli s prázdnou.
V pátek jsme se nalodili na cestu domů. 

Ještě nás čekala zastávka v aquaparku Tro-
pical Island, kde jsme se pořádně vymáchali 
a vyřádili. Značně unaveni jsme nabrali kurs 
směr DOMOV!  Nejdříve následovalo loučení 
s kamarády z Košťan, kde jsme si společně 
všichni naposledy řekli pěkně z plna hrdla 
ČŮŮŮŮŮS! Další, dle rodičů velmi dojemné 
loučení nastalo v Králíkách a poloprázdný au-
tobus odvezl naše kamarády domů do Loštic 
a Uherského Brodu. Na nás samozřejmě čekali 
naši rodiče, kterým jsme po cestě domů ještě 
pěkně zatepla líčili všechny zážitky, a že jich 
málo tedy nebylo!!

Tímto bych chtěla za celou „TOP desítku“ 
poděkovat všem našim kamarádům a jejich 
učitelům za skvělý týden a doufám, že se ještě 
někdy všichni uvidíme:). Také samozřejmě dě-
kuji naší průvodkyni Máje, že zvládla všechny 
puberťáky zaujmout. Poděkování patří také 
našim rodičům, kteří i přes velmi vypjatou 
politickou situaci v Německu potlačili své 
obavy a vyslali nás vstříc novým zážitkům. Ale 
NEJVĚTŠÍ DÍK PATŘÍ NAŠIM SKVĚLÝM 
UČITELŮM Mgr. Dušanu Krabcovi a Mgr. 
Kláře Tomanové, že to s námi vydrželi i přes 
všechny naše pubertální výjevy a hlavně za 
to, že nám se vším pomohli, povídali si s námi 
o všem možném i nemožném a měli jsme od 
nich veškerou podporu. Takže, pane učiteli 
a paní učitelko MOCKRÁT ZA VŠECHNO 
DĚKUJEME! :-)

Za celou „TOP desítku“ Nela Zezulková
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Hledáme páníčky
Služby města Králíky s.r.o. zajišťují 

odchyt toulavých psů na území města. 
V současné době jsou v objektu králické 
čističky odpadních vod umístěni zde 
vyfocení psi, které je možno si přisvojit. 
S nalezenými psy je možno se seznámit 
a prohlédnout si je každý pracovní den 
od 8:00 do 13:00 hod.

Významné dny v únoru
2. únor – Hromnice
Prapůvod tohoto svátku vychází z pohan-

ských dob, kdy v tento čas slovanský bůh 
hromu a blesku Perun ohlašoval svůj příchod 
po „zimním spánku“. Jeho příchod byl oče-
káván v podobě jarního zahřmění. Svátek byl 
také spojen s ochranou před ohněm, bouří a 
bleskem. V tento den probíhalo svěcení svící, 
takzvaných hromniček, které se pak během 
bouře dávaly do oken a měly tak ochránit 
domácnost. 

S příchodem křesťanství byl původní vý-
znam Hromnic nahrazen katolickým svátkem 
Uvedení Páně do chrámu. Svátek připomíná 
událost z evangelií, kdy Ježíšova matka Maria 
přinesla podle židovského obyčeje svého syna 
40. dne po narození do jeruzalémského chrá-
mu, aby jej zasvětila jako prvorozeného Bohu. 

Na Hromnice se tradičně sklízel betlém 
a někde také vánoční stromek.

Nejznámější pranostikou je „Na Hromnice 
o hodinu více“, která poukazuje na prodlužu-
jící se dny.

10. únor – Popeleční středa 
Popeleční středa je v římskokatolickém 

liturgickém kalendáři první den postní doby. 
Následuje čtyřicetidenní půst spolu se šesti 
nedělemi. Neděle se do postní doby nezapočí-
távají, poněvadž se za postní dny nepovažují. 
Z časového hlediska tedy Popeleční středa 
připadá na 46. den před Velikonoční nedělí. 
Pro každý rok platí jiné datum Velikonoc, což 
ovlivňuje i stanovení data Popeleční středy.

Popeleční středou vstupují věřící do čtyřice-
tidenního postního období, které je přípravou 
na oslavu Velikonoc. Na Popeleční středu se 
věřícím na čelo uděluje znamení kříže pope-
lem (tzv. popelec) s vyslovením biblického 
verše: „Pamatuj, že prach jsi a v prach se 
obrátíš“ nebo „Obraťte se a věřte evangeliu“. 
Přijetí popelce je znamením pomíjivosti 
člověka a odhodlání zříci se zlého jednání 

(hříchu).  Popel, symbol smrti a nicotnosti, se 
získává ze spálených větví „kočiček“ posvě-
cených v předešlém roce na Květnou neděli.

Popeleční středa je v katolické církvi 
dnem přísného postu (zdržení se konzumace 
masa). Během postního období jsou tradič-
ními prostředky pokání modlitba, odříkání 
(půst) a „almužna“ – tedy dobrodiní činěné 
ve prospěch těch, kdo jsou na tom hůře než 
my. V současné době se v řadě zemí rozšiřuje 
např. „ekologický půst“ tj. omezení zbyteč-
ných jízd autem nebo půst od věcí, které nám 
zabírají zbytečně mnoho času jako např. půst 
od počítače, sociálních sítí apod. Zejména je 
půst zaměřen na zkvalitnění vztahu k Bohu, 
k druhým lidem i k sobě samému, a tím může 
ve svých důsledcích vést i ke zlepšení života 
a atmosféry v celé společnosti.

14. únor – Svátek zamilovaných (sv. 
Valentýn)

Tento den se začal slavit v anglosaských 
zemích jako svátek lásky a náklonnosti mezi 
partnery. Postupně se slavení tohoto svátku 
rozšířilo po celé Evropě, zejména z komerč-
ních důvodů. Tradičně se posílají nebo předá-
vají dárky, květiny, cukrovinky a pohlednice 
s tematikou srdce, jako symbolu lásky.

Svátek je pravděpodobně odvozen od 
svátku Lupercalia slaveném ve starověkém 
Římě. V předvečer tohoto dne byly do „urny 
lásky“ vloženy lístečky se jmény dívek. Každý 
mladý muž potom tahal lísteček a dívka, jejíž 
jméno si vytáhl, se měla stát jeho „miláčkem“ 
v následujícím roce.

Jiná legenda říká, že tento den začal být 
známý až díky knězi Valentýnovi. Claudius 
II., vládce Říma, zakazoval svým vojákům, 
aby se ženili nebo jen zasnubovali. Bál 
se, že by chtěli zůstat doma u svých rodin 
a nešli do boje. Valentýn vzdoroval vládci 
a tajně oddával mladé páry. Byl uvězněn 
a odsouzen k smrti. Za jeho pobytu ve vězení 

za ním chodili mladí lidé, kteří házeli květy 
a psané dopisy do okna jeho cely. Ve vězení 
se prý Valentýn zamiloval do dcery vrchního 
žalářníka a v den, kdy byl popraven, tedy 14. 
února 296, jí napsal dopis zakončený slovy 
„S láskou Tvůj Valentýn“.

Zamilovaní si v současnosti nejčastěji daru-
jí valentýnská přáníčka (tzv. Valentýnky) nebo 
společně uzamykají zámeček lásky především 
na zábradlí mostů, čímž způsobují přetížení 
mostů a problémy městským správám s ná-
kladným odstraňováním zámků.

21. únor – Mezinárodní den mateřského 
jazyka

Tento svátek vyhlásilo v roce 1999 
UNESCO na oslavu zhruba 6 000 jazyků, 
jimiž se ve světě mluví. Cílem je chránit 
jazykovou různorodost, zvyšovat povědomí 
o významu mateřského jazyka jako součásti 
společného dědictví lidstva. Jazyk slouží 
jednak ke komunikaci, je ale také důležitým 
prostředkem k vyjádření kultury a identity. 
Každý jazyk je jiný, nejenom svou abecedou, 
zněním a výslovností, ale i vyjádřením vize 
světa. Jedním z důvodů, proč UNESCO vy-
hlásilo tento mezinárodní den je skutečnost, 
že mnoha jazykům hrozí zánik (jedná se 
o jazyky používané v celosvětovém měřítku 
malou skupinou lidí) a díky faktu, že některé 
z jazyků nemají svou písemnou podobu, hrozí 
jejich zánik úmrtím posledních lidí, kteří tímto 
jazykem hovoří. Během několika generací 
může až polovina jazyků zcela vymizet. 
Jazyky jsou velmi křehkými poklady lidstva, 
neboť v každém jazyce nalezneme jedinečné 
zkušenosti a znalosti týkající se prostředí, 
vlivů počasí, mytologie či počítání a vnímání 
času apod. Necelá jedna čtvrtina jazyků se učí 
ve školách, je používána na internetu nebo 
ve sdělovacích prostředcích. Mluvčí malých 
jazyků postupně přebírají cizí jazyk silnější 
populace, který jim umožňuje jednat s úřady, 
studovat či sledovat média. 

21. únor byl vybrán záměrně, protože toho 
dne v roce 1952 v tehdejším Pákistánu devět 
obhájců jazyka Bangla (dnes oficiální státní 
jazyk Bangladéše) tu obětovalo svůj život, 
aby byl tento jazyk uznán za úřední.
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MC EMMA – PROGRAM ÚNOR 2016
Aktivity pro maminky s dětmi Aktivity pro dospělé

Úterý 2. 2. od 10:00 Písničky a říkadla s Hankou Středa 3. 2. od 17:00 Cvičení pro těhotné

Čtvrtek 4. 2.

od 9:15 Cvičení s kojeňátky 7-13 měsíců Středa 3. 2. od 16:30 Anglická konverzace pro dospělé

od 10:00 Cvičení s batolátky–chodící děti Čtvrtek 4. 2. od 17:00 Jóga pro těhotné

od 10:45 Cvičení s kojeňátky 0-6 měsíců Čtvrtek 4. 2. od 18:00 Jóga 

Úterý 9. 2. od 10:00 Tvoření s Peťou Středa 10. 2. od 17:00 Cvičení pro těhotné

Čtvrtek 11. 2.

od 9:15 Cvičení s kojeňátky 7-13 měsíců Středa 10. 2. od 16:30 Anglická konverzace pro dospělé

od 10:00 Cvičení s batolátky–chodící děti Čtvrtek 11. 2. od 17:00 Jóga pro těhotné

od 10:45 Cvičení s kojeňátky 0-6 měsíců Čtvrtek 11. 2. od 18:00 Jóga 

Úterý 16. 2. od 9:30 Říkadla s babi Maru Středa 17. 2. od 17:00 Cvičení pro těhotné

Čtvrtek 18. 2.

od 9:15 Cvičení s kojeňátky 7-13 měsíců Středa 17. 2. od 16:30 Anglická konverzace pro dospělé

od 10:00 Cvičení s batolátky–chodící děti Čtvrtek 18. 2. od 17:00 Jóga pro těhotné

od 10:45 Cvičení s kojeňátky 0-6 měsíců  Čtvrtek 18. 2. od 18:00 Jóga

Úterý 23. 2. od 9:30 Dětský karneval Středa 24. 2. od 17:00
od 18:00

Cvičení pro těhotné
Předporodní kurz

Čtvrtek 25. 2.

od 9:15 Cvičení s kojeňátky 7-13 měsíců Středa 24. 2. od 16:30 Anglická konverzace pro dospělé

od 10:00 Cvičení s batolátky–chodící děti Čtvrtek 25. 2. od 17:00 Jóga pro těhotné

od 10:45 Cvičení s kojeňátky 0-6 měsíců Čtvrtek 25. 2. od 18:00 Jóga 

Mateřské centrum Emma
Milé maminky a přátelé centra. S programem centra se můžete 

blíže seznámit v tabulce. Naši nejmenší se na konci měsíce mohou 
těšit na DĚTSKÝ KARNEVAL, masky a spousty zábavy. Kromě 
toho na ně čeká oblíbené čtvrteční cvičení a úterní herny plné říkadel, 
pohádek a tvoření.

Na dospělé, v rámci odpoledních aktivit, taky čeká několik 
novinek. K hojně navštěvované klasické józe jsme nově přidali 
i GRAVIDJÓGU, probíhá každý čtvrtek od 17:00 do 18:00. Kon-
cem měsíce začne osmitýdenní PŘEDPORODNÍ KURZ. Bližší 
informace rozešleme emailem nebo je najdete na našem Facebooku.

Na závěr bychom chtěli ještě jednou poděkovat všem, kteří nás 
podporovali v roce 2O15. Právě díky této podpoře jsme mohli naše 
prostory trochu zvelebit.  Vytvořili jsme nový MIMI - KOUTEK, 
který zároveň slouží jako zázemí pro kojící maminky a vybudovali 
INTERAKTIVNÍ HOROLEZECKÝ STROM. Na louku kolem 
stromu mohou děti připevňovat mnoho herních prvků, což využijeme 
při výuce angličtiny pro nejmenší, tak při říkadlech a hýbánkách. 
Přijďte se podívat!

Těšíme se na Vás! Kolektiv MC Emma

KURZ PŘEDPORODNÍ
PŘÍPRAVY

pro maminky s termínem porodu
duben, květen, červen 2016

začínáme ve STŘEDU 24. února 2016
v 18,00 hod. v MC Emma Králíky

• 24. 2. 2016 - Příprava na porod
• 2. 3. 2016 - Porod teorie
• 9. 3. 2016 - Porod praxe
• 16. 3. 2016 - Kojení
• 23. 3. 2016 - Potíže při kojení
• 30. 3. 2016 - Šestinedělí a péče o dítě



Králický zpravodaj 2/2016 - 14

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
06. 02. So MDDr. Nováková Žamberk Raisova 814 465 613 441
07. 02. Ne MDDr. Nováková Žamberk Raisova 814 465 613 441
13. 02. So MDDr. Pavlová Žamberk Gen. Knoppa 837 465 676 822
14. 02. Ne MDDr. Pavlová Žamberk Gen. Knoppa 837 465 676 822
20. 02. So MUDr. Špičková Králíky 5. května 414 465 631 274
21. 02. Ne MUDr. Špičková Králíky 5. května 414 465 631 274
27. 02. So MUDr. Špička Králíky 5. května 414 465 631 154
28. 02. Ne MUDr. Špička Králíky 5. května 414 465 631 154
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

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 ochra-

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

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

Spolek seniorů Králicka
na měsíc únor připravuje

9. 2. v 17.00 hodin výbor spolku.
- schválení dokumentů Výroční schůze 26.2.

9.2 ve 13.00 hodin Koupání v Zábřehu pro členy i nečleny spolku

26. 2. ve 14.00 hodin Výroční schůze spolku seniorů
- Zpráva výboru o činnosti o plnění Plánu činnosti 2015
- Plán činnosti Spolku na období 2016
- Zpráva o finančním hospodaření
- Volba nového výboru a kontrolní komise
- Diskuse k předneseným zprávám 
- Závěr
Účast členů spolku nutná.

Josef Dobrohruška, předseda

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

PORADNU
PRO NEDOSLÝCHAVÉ

poradna se koná dne 24. 2. 2016 (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.

Koupíme chalupu v 
Orlických horách. 
Tel. 734 622 739.

Rádi bychom poděkovali 
všem přátelům a známým, 
kteří se přišli rozloučit s pa-
nem Jaroslavem Egnerem 
dne 16. 1. 2016 do rozluč-
kové síně v Červené Vodě. 
Zároveň děkujeme zaměst-
nancům rozlučkové síně 
v Červené Vodě za profesi-
onální přístup.

S poděkováním
rodina Egnerova
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ÚNOR 2016
středa 3.  DRUHÁ ŠANCE   (drama/thriller Dánsko)  20:00 hod

Detektivové Andreas a Simon 
žijí zcela rozdílné životy. Andre-
as je spořádaný manžel, zatímco 
čerstvě rozvedenému Simonovi 
se všechno hroutí pod rukama. 
Situace se náhle změní poté, co 
jsou přivoláni k brutální hádce 
mezi párem narkomanů. Když 
Andreas objeví jejich zanedba-
ného syna, rozhodne se porušit 
zákony, které má hájit, a kojence 
unese. Nyní je řada na Simonovi, 
aby znovu nastolil rovnováhu 
mezi dobrem a zlem.

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

PADESÁT ODSTÍNŮ ČERNÉ    (komedie USA)
čtvrtek 4.   20:00 hod
Držte si kalhotky i bránice, do 

kin přichází dráždivá a na pa-
desát způsobů šťavnatá parodie 
„Padesát odstínů černé“. Stejně 
jako šedé bestsellery přináší 
některá šokující odhalení a hned 
tím prvním je, že erotický hit 
a drzá poťouchlá komedie jdou 
nehorázně dobře dohromady! 
Emotivně vypjatá a děsně vážná 
romance si pořádný výprask hru-
bozrnou a přímou legrací prostě 
zaslouží. Cílem proto tentokrát 
nebudou erotogenní zóny a od-
vážné představy, ale především 
centra smíchu. Co kdyby byl Christian spíše Black než Grey, prachy 
získal dost pochybným způsobem a v posteli by byl úplně marný?

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

ALVIN A CHIPMUNKOVÉ: ČIPERNÁ JÍZDA (komedie 
USA)  úterý 9.  17:00 hod

Čiperné veverky Alvin, Simon 
a Theodore jsou zpět! A jsou jako 
vždy nabité energií, písničkami 
a především naprosto šílenými 
nápady. Jejich nový příběh začíná 
tradičně: velkým nedorozuměním. 
Alvin, Simon a Theodore totiž do-
stanou podezření, že Dave, jejich 
velký člověčí kamarád a ochránce, 
chce požádat svou přítelkyni 
o ruku. A oni touto svatbou zís-
kají jednoho naprosto příšerného, 
nesnesitelného, vyženěného bratra 
Milese a navíc je Dave možná 

nakonec i úplně opustí. Toto žádání o ruku se má odehrát za tři dny 

až v Miami, a tak mají naši chlupatí hrdinové hodně málo času a před 
sebou o to více kilometrů, aby zabránili této naprosto příšerné katastro-
fě. I když se Chipmunkové vždy snaží udělat správnou věc, nakonec 
ji udělají tím nejhorším představitelným způsobem. Ostatně hned od 
začátku jejich výpravy mají v patách hodně naštvaného palubního 
detektiva z letadla, protože chtěli udělat dobrý skutek. Což znamená, 
že osvobodili všechny přepravované domácí mazlíčky a pustili je ze 
zavazadlového prostoru mezi cestující. Za letu. Jak jinak. A tak se 
i teď můžete těšit na naprosto šílenou jízdu nacpanou přehršlí vtipů 
a hromadou té pravé chlupaté „chipmunčí“ muziky.

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

úterý 9.  HALLOWEEN   (horor USA)   20:00 hod
Snímek s podtitulem PŘED-

VEČER SVÁTKU VŠECH 
SVATÝCH se vrací do roku 1963, 
kdy o halloweenské noci ubodal 
šestiletý Michael svou patnácti-
letou sestru Judith. Po patnácti 
letech v ústavech se mu podaří 
právě v předvečer svátku všech 
svatých utéct. Nikdo neví a nikdo 
ani nechce vědět, co se stane 31. 
října 1978, kromě doktora Loomi-
se, Michaelova psychiatra. Ten si 
je jistý, že se Michael vrací zpátky 
do Haddongield, ale když to zjistí 
zbytek města, je už pro mnoho lidí pozdě. Téměř čtyřicet let starý 
snímek odstartoval éru slasherových hororů a děsí dodnes.

Vstupné 100,-; přístupný od 15 let; titulky; 90 min.

středa 10.  13 HODIN: TAJNÍ VOJÁCI Z BENGHÁZÍ    
(akční thriller USA)   20:00 hod

Film rekonstruuje útok islámských milicí na americkou ambasádu 
v libyjském Benghází, k němuž došlo 11. září roku 2012. Hlavními 
hrdiny akčního thrilleru jsou členové speciální ochranky ambasády, 
kteří se snaží islamisty odrazit.

Vstupné 110,-; přístupný od 12 let; titulky; 140 min.

DÁNSKÁ DÍVKA   (romantické drama Velká Británie)
čtvrtek 11.   20:00 hod
Oscarový režisér Tom Hooper natočil podle stejnojmenné knihy 

milostný příběh inspirovaný skutečným životním osudem dánské 
malířky Gerdy Wegener a jejího partnera Einara. Ten zjistí, že je 
ženou v mužském těle a jako první na světě podstoupí operaci 
vedoucí ke změně pohlaví.

Vstupné 110,-; přístupný od 12 let; titulky; 120 min.
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AGENTI DEMENTI  (ani-
movaná komedie Španělsko)

úterý 16.   17:00 hod
Mortadelo a Filemón jsou ti 

„nejcennější“ superšpióni T.I.A. 
(Tajné vládní agentury). Řeší 
zločiny, které žádný jiný agent 
nevyřeší... nebo spíše zpacka-
jí situaci tak, jak to nikdo jiný 
nedokáže. Aby bylo zřejmé, jak 
těžké je jejich poslání, Mortade-
lo a Filemón využívají převleky 
stejně tak jako bizarní a dost 
často nepoužitelné nápady, které 
spolu s jejich originálním ost-
rovtipem zvrátí misi v bláznivé 
dobrodružství, které ve světě zločinu nemá obdoby.

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

DO POSLEDNÍHO DECHU    (drama/thriller USA)
úterý 16.   20:00 hod
Akční thriller vypráví pozoruhodný příběh nejodvážnější plavby 

malého záchranného člunu v historii pobřežní stráže. Novou Anglii 
zasáhla 18. února 1952 rozsáhlá bouře, označovaná místními též 
jako nor‘easter. Města na východním pobřeží byla bičována vlnami 
a bouře ničila vše, co jí přišlo do cesty, včetně lodi SS Pendleton, 
ropného tankeru třídy T2, mířící do Bostonu. Ta byla doslova roz-

tržena vedví a ve svém rychle se 
potápějícím trupu uvěznila více 
než 30 námořníků. Zástupce 
hlavního strojníka Ray Sybert 
(Casey Affleck) si jakožto nej-
výše postavený lodní důstojník 
na palubě záhy uvědomuje, že 
je jen na něm, aby se ujal ve-
lení nad vystrašenou posádkou 
a přiměl ji k tomu, aby její čle-
nové zapomněli na své neshody 
a společnými silami udrželi loď 
na hladině během jedné z nej-
horších bouří, jaké kdy východní 
pobřeží USA zasáhly. Zatímco 

se bouře blíží k základně americké pobřežní stráže v Chathamu 
v Massachusetts, nařizuje velící důstojník Daniel Cluff (Eric 
Bana) odvážnou operaci ve snaze ztroskotanou posádku zachránit. 
Navzdory obrovským potížím se čtyři muži pod vedením kapitána 
Bernieho Webbera (Chris Pine) vydávají na moře ve dřevěném člunu 
se špatným motorem a téměř bez navigace, kde společně odolávají 
mrazivému počasí, dvacetimetrovým vlnám a vichru o síle hurikánu.

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

středa 17.  LEMMY    (hudební dokument USA)   20:00 hod
Alkoholem a drogami poháněná kariéra zpěváka s chraplavým 

hlasem se více jak čtyři dese-
tiletí protíná s mnoha mezníky 
v dějinách rockové hudby. Viděl 
Beatles v Cavern Club, jezdil 
jako roadie s Jimim Hendrixem, 
důvěrně radil Sidu Viciouso-
vi, hrál v rockových kapelách 
Merseybeat a Psychadelic před-
tím, než spojením punkových 
a metalových prvků s kapelou 
MOTÖRHEAD inspiroval vznik 
trash metalu. Na své cestě se 
stal věčnou inspirací takovým 
legendám, jako Dave Grohl, 
Slash, Metallica - ty všechny ve 
filmu uvidíme spolu s Ozzym 

Osbournem, Alice Cooperem a mnoha dalšími... Po dobu tří let 
sledovala kamera tohoto neklidného rockového válečníka na cestě 
z jeho zaneřáděného hollywoodského bytu na evropské stadiony. 
Zachycuje Lemmyho při klidných, sebeodhalujících chvílích doma, 
při jam sessions s Davem Grohlem i jako rockového hrdinu, řidiče 
válečného tanku. Odhalí muže, který je osobitější, filozofující a má 
větší smysl pro humor, než by většina lidí očekávala.

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

čtvrtek 18.  DEADPOOL    
(akční fantasy USA)   20:00 hod

Nejnetradičnější komiksový 
antihrdina společnosti Marvel, 
bývalý člen speciálních jednotek 
a zběhlý žoldák Wade Wilson 
se podrobil experimentu, díky 
kterému získal schopnost rych-
lého samouzdravování. Wade po 
tomto experimentu přijme alter 
ego Deadpool. Vyzbrojený no-
vými schopnostmi a zvráceným 
černým humorem, pronásleduje 
muže, který mu téměř zničil život.

Vstupné 110,-; přístupný; 
titulky; 105 min.

pátek 19.  PADESÁTKA    (komedie ČR)   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 jaká-
koliv. Lyžařka s jednou nohou, 
rolbař, jenž na Tři krále nepije, 
legendární lovec žen ozdobený 
neplodností, barman se zálibou ve 
věštění. A také Pavka, nejstarší ži-
jící člen tradiční běžkařské rodiny 
Bulánů. Vždyť jeho otec zlomil 
během padesátky hůlku a stejně 
doběh jedenáctej, a svého syna 

nechal 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 zno-
vu 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 100,-; přístupný od 12 let; české znění; 95 min.

úterý 23.  ROBINSON CRUSOE: NA OSTROVĚ ZVÍŘÁ-
TEK.   (animovaný Francie)   17:00 hod

Na malém exotickém ostrově žije velmi přátelský papoušek 
Úterý ve společnosti svých zvířecích přátel. Úterý celý život 
sní, že bude objevovat svět. Po 
strašlivé bouři najde Úterý na 
pláži stvoření, které nikdy nevi-
děl: člověka jménem Robinson 
Crusoe. Úterý velmi rychle po-
chopí, že tenhle dvounohý tvor 
by mohl být jeho šancí dostat 
se z ostrova pryč. Stejně tak 
Robinson Crusoe zjistí, že aby 
přežil na neobydleném ostrově, 
musí využít pomoci chytrého 
papouška a jeho kamarádů. Pro 
Robinsona není sbližování prá-
vě snadné, protože zvířata neu-
mí mluvit člověčí řečí. Pomalu 
se však stávají přáteli a začínají 
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společný život plný dovádění, zábavy a dobrodružství. Jejich klid 
však jednoho dne naruší dvě divoké kočky, které chtějí všechny 
na ostrově zotročit.Schyluje se k velké bitvě. Robinson a jeho 
přátelé musejí spojit své síly. Aby zachránili svůj domov, musí 
zlotřilé kočky porazit.

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

úterý 23.  RODINNÝ FILM    (drama ČR)   20:00 hod
Jak se vypořádají s nečeka-

nou 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? „Rodinný 
film je podle mě existenciální 
dobrodružný příběh. To pravé 
dobrodružství přitom paradox-
ně 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; české znění; 95 min.

čtvrtek 25.  ROSA A DARA   (animované pásmo ČR)  17:00 hod
Animované dobrodružství 

pro celou rodinu. Sedmiletá 
dvojčata Rosa a Dara zaží-
vají spolu s rošťáckým psem 
Laikem, úžasnou babičkou 
vynálezkyní a dědou, co doká-
že všechno opravit, napínavá 
dobrodružství, díky kterým 
se dozví spoustu zajímavých 
věcí o světě kolem nás. Diváci 
shlédnou krátké příběhy, ve 
kterých Rosa s Darou mimo 
jiné vysvětlí, proč prší nebo 
co je gravitace. Zároveň diváci 
uvidí i tři oceňované krátké 
animované filmy z produkce 

FAMU – Nový druh, Malý Cousteau a Mythopolis. Rosa s Da-
rou celé pásmo také moderují.

Vstupné 50,-; přístupný; české znění; 60 min.

čtvrtek 25.  SAULŮV SYN   (drama Maďarsko)   20:00 hod
Snímek se odehrává ve vyhlazovacím táboře v Osvětimi. 

Pojednává o Saulu Auslanderovi, maďarském Židovi a přísluš-
níkovi tzv. Sonderkommanda, jehož členové byli od ostatních 
osvětimských vězňů zpravidla 
izolováni a měli na starosti ty 
nejstrašnější práce. Saul chce 
uprostřed mašinérie průmys-
lového vyvražďování důstojně 
pohřbít svého nevlastního 
syna. Film připomíná až „umě-
lecký horor“ a poprvé v ději-
nách kinematografie ukazuje 
Osvětim jako chaotickou a při-
tom bezchybnou továrnu na 
smrt, jejíž chod musí udržovat 
sami vězni.

Vstupné 100,-; přístupný od 
15 let; titulky; 105 min.

HODNÝ DINOSAURUS    
(animovaná komedie USA)

pátek 26.   17:00 hod
Animovaná komedie si po-

hrává s otázkou: Co kdyby 
asteroid, který jednou provždy 
změnil život na Zemi, naši pla-
netu minul a obří dinosauři by 
nikdy nevyhynuli? Zveme vás 
na dobrodružnou výpravu do 
světa dinosaurů, kde se Apato-
saurus jménem Arlo spřátelí s 
člověkem. Na cestách drsnou, 
ale překrásnou divočinou se 
Arlo naučí čelit svému strachu 
a zjistí, že je schopen velkých 
činů. Opakujeme na přání diváků.

Vstupné 80,-; přístupný; české znění; 100 min.

DECIBELY LÁSKY    (komedie/muzikál ČR) 
pátek 26.   20:00 hod
Decibely lásky jsou příběhem tří generací, které prožívají své 

touhy, sny, naděje i zklamání, a přitom nepřestávají věřit na lásku, 
přátelství a lidské souznění. Okolnosti se mění, ale věčná touha 
milovat a být milován zůstává. Mladý umělec Dan sní o úspěchu, 
ale zatím si odpykává veřejně prospěšné práce při úklidu města. 
Jeho šéfem je Kristián Hovorka, který spolu s Otou (Pavel Horváth) 
pracuje v Technických službách na Plzeňském magistrátu, kde mají 
na starosti úklid města. Dan se na diskotéce seznámí s Betkou, 
Kristiána zaujme Danova pohledná sestra Danka, která za bratra 
stále žehlí jeho průšvihy. Ne všechno ale vychází. Betčina nepře-
jícná kamarádka a její přítel Robert se rozhodnou vše zkomplikovat 
nefér hrou. A zatímco Danka s Kristiánem hledají cestu, jak konečně 
zakotvit „v neklidných vodách života“, tak Kristiánův táta Láďa 
a Betčina šarmantní tetička (Iva Janžurová) dokazují celému svě-
tu, že věk je pouhé číslo. Kristiána navíc čeká, spolu s nápravou 
dávné křivdy, jak mu to radí jeho nejlepší kamarádka Lenka (Lucie 
Vondráčková), i nalezení „cesty“ k dceři Jitce.

Vstupné 120,-; přístupný; české znění; 85 min.

Klub Na Střelnici Králíky
ÚNOR 2016

pátek 5. 2.  PLES ZUŠ   zač. v 19:30 hod
Pořádá Základní umělecká škol Králíky, předprodej vstupenek 

v kanceláři ZUŠ, tel.: 778 523 034.

VLADIMÍR MERTA &  ONDŘEJ FENCL
sobota 6. 2.   zač. v 19:00 hod
Základní stavební kámen českého písničkářství Vladimír Merta 

a dvakrát mladší klavírista a kytarista Ondřej Fencl (Hromosvod, 
5P Luboše Pospíšila, Schodiště, Marsyas…) pokračují v čilém 
koncertování napříč republikou. Kostru playlistu tvoří Mertovy 
kultovní songy ze 70. a 80. let (Astrolog, Omamná květina pravdy, 
Chtít chytit vítr, Kocovina, Praha magická, Vzdálené výstřely, 
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K pětadvaceti, Staré dopisy, Harmonie…). V  jistém smyslu se 
v duu s klavírem a druhou kytarou jedná o návrat k písničkovosti, 
tak jak ho protagonista předvádí na aktuálních povedených albech 
Domilováno (2013) a Imagena (2014). Obě mimo jiné znovu do-
kazují, že Merta nepatří do starého železa a má co říct nejen skrz 
své dávné hymny. V případě dua jsou ale právě tyto kultovní songy 
ze 70. a 80. let základem playlistu. A jak došlo ke kooperaci napříč 
generacemi? „Ondřej Fencl napsal email, že by mi rád poslal desku 
jeho kapely Hromosvod. Já na to: přijď dnes večer do klubu Kaštan, 

mám tam koncert. Zahrajem si a je to! A bylo to,“ vzpomíná Merta 
na iniciační zážitek z jara 2011. „Hráli jsme bez zkoušení celou 
hodinu. To se může stát leda tak Dylanovi. Nebo mně.“ Vřele přijaté 
vystoupení pak vyústilo do dlouhodobější spolupráce. – Koncert 
se koná v Evropském domě, vstupenky jsou v předprodeji u paní 
Kubešové v obchodě Dětský textil (tel.: 732 202 193).

pátek 12.2.  MATURITNÍ PLES SOU   zač. v 19:00 hod
Pořádá Střední odborné učiliště Králíky, informace na tel. 

465 631 106.

56. KRÁLICKÝ KARNEVAL
sobota a neděle 20. a 21.2.   zač. v 19:00 hod
Pořádá Sdružení pro králický karneval, informace a vstupenky 

pan Jiří Hlava, tel. 724 244 123.

sobota 27.2.  ABSOLVENTSKÝ PLES   zač. v 19:30 hod
Ples pořádá skupina bývalých studentů bývalého Gymnázia 

Králíky. Vstupenky a místenky v předprodeji u paní Kubešové 
v obchodě Dětský textil, tel.: 732 202 193.

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

Bezva lyžák
V pondělí 11. 1. 2016 byl zahájen 5-denní lyžařský 

kurz pro mateřské školy. Z MŠ Prostřední Lipka se ly-
žařského kurzu zúčastnilo 5 dětí (3 děvčata a 2 chlapci). 
Náplní kurzu byla skupinová výuka lyžování, přizpů-
sobena dětem předškolního věku. Cílem bylo osvojení 
si základních dovedností, popř. jejich rozvoj formou 
zábavných her na sněhu. Kurz byl ukončen závody 
a karnevalem v maskách. Po celou dobu výcviku fandil 
dětem Brumík, který je každé ráno při rozcvičce přišel 
navštívit a popřát dětem pěkný den. Poděkování patří 
panu Nešněrovi a pedagogům, za jejich kvalitní výuku 
a přístup k dětem.

Za MŠ Prostřední Lipka děti a paní učitelky

Návštěvní den - den
otevřených dveří na LSG

Vážení uchazeči o studium, vážení rodiče, přátelé školy, absol-
venti z let minulých, dovolte mi pozvat Vás srdečně na tradičně 
pořádaný Den otevřených dveří, který se v Letohradském soukro-
mém gymnáziu uskuteční v úterý 16. února 2016 od 16 hodin.  

Budu upřímně potěšen, pokud se rozhodnete nás navštívit.  Naši 
studenti vás rádi provedou moderně vybavenou školou v příjemném 
prostředí letohradského zámku.  Nad dobrou kávou pak můžeme 
probrat nejen radosti a zádrhele českého školství... 

Nevyhovuje-li Vám termín, navštivte nás v kterýkoliv jiný den 
a třeba i nahlédněte do výuky.

Těšíme se na setkání.
Vratislav Šembera, ředitel gymnázia

LSG: Přijímačky nanečisto v roce 2016
Stejně jako v minulosti (tradice od roku 2002), i letos nabízíme 

zájemcům o studium na LSG vyzkoušet si nanečisto naše přijímací 
testy (z matematiky, českého jazyka a všeobecného přehledu). Ten-
tokrát v jediném termínu!

Termín: středa 2. března 2016 od 15:00 hodin
Přihlásit se můžete: prostřednictvím přihlašovacího formuláře 

na www.lsg.cz, mailem (lsg@lsg.cz), případně volejte 465 622 249
Podrobnosti naleznete na webu školy www.lsg.cz . Máte-li chuť, 

přijďte! Těšíme se na Vás.
Vratislav Šembera, ředitel LSG
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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.

Proč si nedopřát…?
Rozbitý spotřebič, touha po chytrém mobilu či neobvyklé do-

volené, nezištná finanční pomoc dospělým dětem, návštěva před-
váděcí akce s výletem, obědem a dárkem „zdarma“ a v neposlední 
řadě nákupy velkého množství vánočních dárků – to všechno může 
být spouštěčem bezesných nocí a strachu z budoucnosti.

DOPŘEJTE SI JEN TO, NA CO MÁTE.
Začíná to nevinně. Na nákupy a uspokojení svých tužeb si 

půjčím jednou, potom podruhé, a ještě potřetí. Pak se něco stane 
(přijdu o práci, dlouhodobě onemocním, opustí mě manželka, 
přítel, …). Nezaplatím jednu splátku, druhou, třetí. Začnou se na 
mě hrnout upomínky, výzvy k zaplacení, později platební rozkazy 
a exekuční příkazy. Přestanu poštu přebírat, přestanu ji otvírat, 
„strčím hlavu do písku“. Ze všech stran slyším jen DLUHY, 
DLUHY, DLUHY. 

Svým blízkým nic neřeknu, bojím se a stydím. 
Všichni po mně chtějí peníze, které nemám. Záhy nevím kudy 

kam. 
SVOJI SITUACI ŘEŠTE.
Vaše situace nemusí být tak bezvýchodná, jak na první pohled 

vypadá.
Naše poradna poskytuje bezplatné poradenství. Nejčastěji 

řešíme dluhovou problematiku. 
Pomůžeme Vám zmapovat Vaše dluhy, komunikovat s věřiteli, 

pomůžeme Vám sepsat žádost o splátkový kalendář. V oblasti 
exekucí Vám poradíme, jak komunikovat s věřiteli, pomůžeme 
s podáním návrhu na platební rozkaz, odporu proti platebnímu 
rozkazu, podnětu na zastavení exekuce apod. 

Vysvětlíme Vám doručené dopisy od věřitelů, exekutorů či 
soudů, kterým nerozumíte, poradíme, jak dál postupovat a co 
Vás ještě čeká.

Poskytneme Vám informace o oddlužení, dlužníkům pomůže-
me sepsat návrh na oddlužení, věřitelům pomůžeme s podáním 
přihlášek do insolvenčního řízení.

Kromě dluhového poradenství se zabýváme i pracovním prá-
vem, poradenstvím v oblasti bydlení, sociálních dávek, rozvodů, 
úpravy styku s dětmi, výživného, sousedských vztahů, majetko-
vých vztahů, spotřebitelského práva a další.

Kontaktovat nás můžete osobně, telefonicky nebo e-mailem.
Podrobnější informace zjistíte telefonicky na čísle 734 281 415 

a 465 520 520, nebo na internetu na adrese www.uo.charita.cz.

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

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

obracet děti, rodiče, osoby pečující o děti v případech 
konfliktů mezi partnery; při stanovení výživného; při 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.
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Kulturní program Jablonné nad Orlicí únor 2016

Program digitálního kina Jablonné nad Orlicí - únor

Fotograf na cestách – Splněný sen 
cestopisná beseda – Jiří Kolbaba. Úterý 2. 
února, sál kina Jablonné nad Orlicí, 18 hodin

V této diashow představí známý cestova-
tel množství snímků přírody, lidských tváří, 
zvířat a situací ze všech šesti kontinentů 
planety. Tento exotický výlet objasní spe-
cifika některých oblastí, přiblíží subjektivní 
pocity autora při snímání fotografií a při-
rozeně motivuje diváky k jejich vlastním 
cestovatelským projektům a fotografování. 
Večer plný inspirací mimo jiné objasní 
mechanizmy globálního cestování a zásady 
kompoziční tvorby.

Neděle 7. 2. Noc na Karlštejně
Divadelní spolek KOLÁR Letohrad 

uvede v Jablonném nad Orlicí divadelní 
hru Jaroslava Vrchlického v muzikálovém 
zpracování s hudbou Karla Svobody, texty 
písní Jiřího Štaidla a předlohou Zdeňka Pod-
skalského. Sál kina, 19 hodin, odbor kultury.

Sobota 13. 2. Masopust
10,00 – Průvod městem z náměstí
15,00 – 17,00 Karneval pro děti – sál 

hotelu U Dubu
19,00 – 24,00 Taneční zábava s hudbou 

Styl Music Orchestra - sál hotelu U Dubu

Neděle 14. 2. Historie gymnastiky 
v Jablonném nad Orlicí 

Výstava fotografií ze sbírky pana Strán-
ského a předmětů, které se týkají historie 
gymnastiky a dalších sportovních aktivit 
v Jablonném nad Orlicí. Vernisáž v 15 
hodin v kult. a inf. centru čp. 30, výstava 
potrvá do 20. 3.

Odbor kultury zve na divadelní předsta-
vení Cena za něžnost  

Středa 17. února, sál kina, 19 hodin, 
odbor kultury

Hra předvádí téměř 30 let vztahu dvou 
žen, matky a dcery. Aurora je velmi auto-

ritativní žena, která žije jen pro svou dceru 
Emmu, které se snaží organizovat a kon-
trolovat život. Pak ale Emma one mocní 
rakovinou a vztah obou žen se mění, Aurora 
si konečně uvědomí, jak dceru miluje. 

Osvěžující komediální akcent vnáší do 
hry krom neustálého špičkování se matky 
s dcerou i postava bývalého astronauta, 
opilce a sukničkáře Garretta, který se vy-
trvale pokouší získat nedostupnou Auroru. 

Hrají: Aurora Greenwayová -Jana Janě-
ková, Emma (dcera Aurory) - Jitka Čvan-
čarová, Garrett (milenec Aurory) - Alexej 
Pyško, Patsy - Marcela Holubcová / Daniela 
Choděrová, Maise - Jan Kačer / Petr Pelzer 
/ Jan Fišar, Doris (ošetřovatelka) - Daniela 
Choděrová / Petra Hobzová.

Vstupenky na divadelní představení 
je možné zakoupit od 1. února na IC. 
Rezervované vstupenky na divadelní 
představení je nutno vyzvednout nejméně 
2 pracovní dny před představením.
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