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Audit dodávek energií ušetřil městu a občanům
za plyn, elektřinu a teplo více než 600 tis. Kč

Vážení spoluobčané,
jistě jste v poslední době zaznamenali ve sdělovacích pro-

středcích množství informací o auditech spotřeby energií a 
výběrových řízení na dodavatele plynu a elektřiny. Odborníci 
tento postup doporučují, kraje a obce se chlubí výší úspor, 
kterých tímto postupem dosáhnou.

Troufám si říci, že město Králíky bylo v této oblasti průkop-
níkem. Rada města již v roce 2009 uzavřela s externí firmou 
smlouvu na provedení auditu cen za energie a následnou orga-
nizaci výběrového řízení na dodavatele elektřiny a plynu pro 
město Králíky, jeho příspěvkové organizace a Služby města 
Králíky s.r.o. Nemohu říci, že by v roce 2009 byli tomuto 
postupu nakloněni všichni. Oponenti argumentovali nejen 
„zbytečnou“ pracností procesu změny dodavatele energií, ale 
hlavně „vysokou“ cenou, kterou město za tuto službu zaplatilo. 
Bylo třeba počkat celý rok, abychom se mohli přesvědčit o 
správnosti našeho postupu. Nejen že jsme ušetřili na provozu 
úřadu, škol, školek, muzea, knihovny a kulturního domu v 
dodávkách energií nebo tepla, ale především jsme ušetřili 

Deklarace Šumperské nemocnice
Vážená paní
Jana Ponocná
starostka
Město Králíky
V Šumperku dne 16. 2. 2011
Vážená paní starostko,
vedení Šumperské nemocnice vnímá současnou nejistotu v po-

skytování zdravotnické péče pro naše občany.  Jelikož Váš region 
hraniční se spádovým územím Šumperské nemocnice a.s., považu-
jeme za důležité seznámit Vaše občany s touto deklarací.

Lékaři Šumperské nemocnice se nepřipojili k protestním 
akcím a provoz Šumperské nemocnice není nikterak omezen, 
ba naopak, jsme připraveni přijmout a ošetřit všechny pacienty 
z hraničních regionů ve všech oborech, které Šumperská nemoc-
nice provozuje. Nabídka zahrnuje plánované operační výkony, 
ambulantní ošetření a využití služeb šumperské porodnice.

S pozdravem MUDr. Radan Volnohradský, v.r.
ředitel nemocnice  Šumperská nemocnice a.s.

peníze občanů bydlících v městských bytech i soukromých 
bytových domech. V průběhu ledna až dubna obdrží nájem-
níci v městských bytech vyúčtování tepla s celkovou úsporou 
289 tis. Kč a vlastníci bytů spravovaných společností Služby 
města Králíky s.r.o. 198 tis. Kč. Úspory dosažené během 
prvního roku bohatě pokryly náklady vynaložené na audit a 
výběrové řízení. Abychom zajistili trvale nízké ceny energií 
i pro následující období, proběhlo na konci roku 2010 nové 
výběrové řízení a byli vybráni noví dodavatelé. Tento postup 
budeme opakovat i v dalších letech.

Jana Ponocná, starostka

Obnova drobných památek
Králická kulturní společnost, o.s. se v posledních letech začala 

zabývat výstavbou a údržbou zapomenutých objektů, převážně 
církevních, na Králicku. 

V letech 2008-2009 byla od základu postavena Čarodějnická 
kaplička a na podzim r. 2009 za účasti veřejnosti slavnostně vysvě-
cena. Na obnově objektu spolupracovalo několik soukromých pod-
nikatelů (p. Heš P. část stavebních prací, p. Zezulka Zd. klempířské 
práce, Mlčuch J. fasádní nátěry) a také dobrovolníci (p. Novotný B. 
krovy, p. Strnad Zd. dveře, p. Grenar mříže) a dále p. Faitová A., 
Neterdová M., Neterda A.jnr, Bárta Z. a Belko P. Sochu Ježíše Krista 
zprostředkoval od řádu Redemptoristů p. Bc. Kubiš J., správce 
poutního areálu na Hoře Matky Boží. Náklady dosáhly téměř 70tis. 
Kč a bylo odpracováno 230 hodin dobrovolnické práce. 

V roce 2010 došlo k dohodě s ředitelem tvrze Hůrka Ing. Rábo-
něm o obnově božích muk, které patří k objektu č. 10 téže tvrze. 
Stavební práce provedla fa p. Heše, dokončovací práce Neterda A., 
Neterdová M., úpravu a údržbu okolí Ing. Šrámek J. z Brna. Obraz 
Maria Maggiore poskytl Bc. Kubiš J. Nápis a zarámování obrazu 
zajistí v jarních měsících dle počasí p. Ing. R. M. Sicha. Náklady 
na opravu božích muk dosáhly cca 16tis.Kč.

Tyto aktivity byly financovány ze zisku PLESU 2008, 2009 a 
2010. Z důvodu těchto akcí již nezbylo tolik peněz na rozdělení pro 
tradiční příjemce našich finančních darů, i když na některé kulturní 
a sportovní podniky jsme přispěli.

V Králické kulturní společnosti působí členové Antonín Neterda, 
Ing. Jaroslav Šrámek, Ing. Ladislav Tóth.

Za Králickou kulturní společnost Antonín Neterda
Fotografie k článku na straně 2 Slavnostní vysvěcení kapličky „U čardějnic“.
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Fotografie k článku 
ze strany 1.
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BŘEZEN 2011

6. 3. 2011
Koncert VUS Pardubice - bližší info 

strana 2 tohoto čísla zpravodaje.

DUBEN 2011

23. - 24. 4. 2011
Společný víkend muzeí v Králické 

pevnostní oblasti“ I.
Provozovatelé všech muzeí v Králické 

pevnostní oblasti prodlouží obvyklou ote-
vírací dobu jednotlivých objektů a připraví 
pro návštěvníky řadu atrakcí. Na některých 
muzeích bude možné shlédnout průvodce v 
dobových uniformách s dobovou výzbrojí, 
různé výstavy. Samozřejmostí bude pro-
dej pevnostní literatury a upomínkových 
předmětů.

Kontakt: Vojenské muzeum Králí-
ky, Prostřední Lipka 1, 561 69 Králíky, 
tel.: 465632466 nebo 604407901, www.
kpo1938.com, www.armyfort.com, e-mail: 
muzeum@armyfort.com.

KVĚTEN 2011

5. 5. 2011
Absolventský koncert I.
Absolventský koncert žáků Základní 

umělecké školy.
Kontakt: Základní umělecká škola, Ná-

dražní 483, 561 69 Králíky, tel.: 465631242, 
www.zuskraliky.cz.

14. 5. 2011 
Eurorando 2011
Výstup na Králický Sněžník z Dolní 

Moravy.
Kontakt: KČT Horal Ústí nad Orlicí, tel.: 

608919299, www.kcthoral.cz, kcthoral@
tiscali.cz.

19. 5. 2011
Absolventský koncert II. 
Absolventský koncert žáků Základní 

umělecké školy
Kontakt: Základní umělecká škola, Ná-

dražní 483, 561 69 Králíky, tel.: 465631242, 
www.zuskraliky.cz.

20. 5. - 21. 5. 2011
10. Cyklo Glacensis
Mezinárodní setkání milovníků cyklisti-

ky. Cyklotrasy 70 až 100 km. Jedna z tras 
startuje také v Králíkách.

Kontakt: PhDr. Jana Staňková, Knapovec 
122, 562 01 Ústí nad Orlicí, tel.: 465524782, 
603569884, jana.stanko@centrum.cz.

21. 5. 2011
Pivovarská čtvrtka
Tradiční turistický pochod Pivovarská 

Kalendář kulturních a sportovních akcí
v Králíkách a okolí v roce 2011

čtvrtka do pivovaru Hanušovice aneb pu-
tování za ryzím pivem z hor. Každoročně 
se akce zúčastní několik stovek turistů, 
pro které jsou připraveny 4 trasy různé 
délky i obtížnosti. Na svůj pochod za ry-
zím pivem z hor mohou účastníci vyrazit 
i z Králík.

Kontakt: Pivovar Holba Hanušovice, 
www.holba.cz.

28. - 29. 5. 2011
Společný víkend muzeí v Králické 

pevnostní oblasti“ II.
Provozovatelé všech muzeí v Králické 

pevnostní oblasti prodlouží obvyklou ote-
vírací dobu jednotlivých objektů a připraví 
pro návštěvníky řadu atrakcí. Na některých 
muzeích bude možné shlédnout průvodce 
v dobových uniformách s dobovou vý-
zbrojí, různé výstavy. Samozřejmostí bude 
prodej pevnostní literatury a upomínkových 
předmětů.

Kontakt: Vojenské muzeum Králí-
ky, Prostřední Lipka 1, 561 69 Králíky, 
tel.: 465632466 nebo 604407901, www.
kpo1938.com, www.armyfort.com, e-mail: 
muzeum@armyfort.com.

ČERVEN 2011

11. 6. 2011
Cyklistický silniční závod Králické 

okruhy - 6. ročník
Závod je zařazen do seriálu Moravského 

poháru.
Kontakt: Jiří Kalousek, Leoše Janáčka 

812, 561 69 Králíky, tel.: 721698023, www.
sk-mp.cz.

18. 6. 2011
Festival příhraničí
Sportovně společenské odpoledne - se-

tkání partnerských měst Králíky - Międ-
zylesie.

Kontakt: Město Králíky, Velké náměstí 
5, 561 69 Králíky, tel: 465670721 (odbor 
Školství, kultury a tělovýchovy).

18. 6. 2011
Muzejní noc na Cihelně V. ročník
Akce se koná ve spolupráci s Horou Mat-

ky Boží a Evropským domem Králíky.
Kontakt: Vojensko-historický klub 

ERIKA Brno, Pěchotní srub K-S 14, tel.: 
603517932, http://cihelna.militaryclub.info, 
e-mail: rollo@centrum.cz.

21. 6. 2011
Vítání léta hudbou
Koncert neprofesionálních hudebníků vy-

cházející z celoevropské tradice hudebního 
uvítaní prvního letního dne.

Kontakt: Klub Na Střelnici, Karla Čapka 
374, 561 69 Králíky, tel.: 465631473, www.
strelnice.cz, e-mail: strelnice@strelnice.cz 

a Základní umělecká škola, Nádražní 483, 
561 69 Králíky, tel.: 465631242, www.
zuskraliky.cz.

22. 6. - 25. 6. 2011
Tančíme pro radost
Vystoupení žáků Základní umělecké 

školy.
Kontakt: Základní umělecká škola, Ná-

dražní 483, 561 69 Králíky, tel.: 465631242, 
www.zuskraliky.cz.

Králický pětiboj - 4. ročník 
Turnaj v atletických disciplínách, spor-

tovní areál při ZŠ Moravská (skok do dálky, 
skok do výšky, vrh koulí, běh na 1500 m, 
běh na 100 m).

Kontakt: Odbor školství MÚ Králíky 
www.kraliky.cz, e-mail: j.divisek@orlicko.
cz; ředitel závodu p. Jiří Hlava, e-mail: 
hlava.ji@seznam.cz 

25. 6. 2011
Putování za písničkou - 6. ročník
Festivalová hudební akce na rozhledně 

Křížová hora u Červené Vody.
Kontakt: David Švestka, tel. 605840449, 

http://www.cervenavoda.cz/host/putovani.

25. - 26. 6. 2011
Společný víkend muzeí v Králické 

pevnostní oblasti“ III.
Provozovatelé všech muzeí v Králické 

pevnostní oblasti prodlouží obvyklou ote-
vírací dobu jednotlivých objektů a připraví 
pro návštěvníky řadu atrakcí. Na některých 
muzeích bude možné shlédnout průvodce 
v dobových uniformách s dobovou vý-
zbrojí, různé výstavy. Samozřejmostí bude 
prodej pevnostní literatury a upomínkových 
předmětů.

Kontakt: Vojenské muzeum Králí-
ky, Prostřední Lipka 1, 561 69 Králíky, 
tel.: 465632466 nebo 604407901, www.
kpo1938.com, www.armyfort.com, e-mail: 
muzeum@armyfort.com.

29. 6. 2011
Králický ovál
Závody v běhu zařazené do poháru 

ISCAREX CUP 2011. Sportovní areál při 
ZŠ Moravská.

Kontakt: TJ Jiskra Králíky-Červená 
Voda, Bedřich Novotný, Dolní 247, 561 69 
Králíky, tel.: 737754286.

ČERVENEC 2011

Králický pařez - 14. ročník
Tradiční turnaj v malé kopané v Dolní 

Moravě. Areál Snů Dolní Morava.
Kontakt: Petr Vrzal, Obec Dolní Mo-

rava, Dolní Morava 35, Králíky, e-mail: 
petr.vrzal@skisneznik.cz, tel.: 602378190, 
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Kalendář kulturních a sportovních akcí
v Králíkách a okolí v roce 2011

465634122.

9. 7. 2011
Běh do vrchu Mladkov - Suchý vrch 

- 29. ročník
Závod v běhu do vrchu. Vypsané katego-

rie: junioři-juniorky,muži-ženy,veteráni-ve-
teránky, zařazen do českého poháru v běhu 
do vrchu a poháru ISCAREX CUP 2011.

Kontakt: Tělovýchovná jednota Sport 
Mladkov, tel.: 737957608, e-mail: sport.
mladkov@orlicko.cz.

16. 7. 2011
ART-EX Králíky
Hudební festival na králickém Velkém 

náměstí. Žánr - rocková hudba.
Kontakt: Klub Na Střelnici, Karla Čapka 

374, 561 69 Králíky, tel.: 465631473, www.
strelnice.cz, e-mail: strelnice@strelnice.cz.

Jeřáb 1003 – III. ročník 
Závod horských kol, prezentace - sportov-

ní areál FC Jiskra Králíky - Červená Voda 
v Červené Vodě

Kontakt: www.fcjiskra.com 

24. - 29. 7. 2011
Bikechallenge 2011
Mezinárodní etapový závod horských 

kol. Město Králíky je cílem (25. 7. 2011) a 
zároveň následný den (26. 7. 2011) místem 
startu etapy. Součástí akce je kulturní večer 
na Velkém náměstí.

Kontakt: Město Králíky www.kraliky.
cz, e-mail: j.divisek@orlicko.cz, pořadatel: 
www.mtbchallenge.com.

29. - 31. 7. 2011
Slet Chroustů
Tradiční akce v tradičním prostředí 

s tradiční atmosférou a s překvapujícími 
bonusy.

Kontakt: Sportovní letiště Červený 
Potok, www.mechy.cz, marek.snajdar@
seznam.cz, tel.: 775290780.

30. - 31. 7. 2011
Společný víkend muzeí v Králické 

pevnostní oblasti“ IV.  
Provozovatelé všech muzeí v Králické 

pevnostní oblasti prodlouží obvyklou ote-
vírací dobu jednotlivých objektů a připraví 
pro návštěvníky řadu atrakcí. Na některých 
muzeích bude možné shlédnout průvodce 
v dobových uniformách s dobovou vý-
zbrojí, různé výstavy. Samozřejmostí bude 
prodej pevnostní literatury a upomínkových 
předmětů.

Kontakt: Vojenské muzeum Králíky, 
Prostřední Lipka 1, 561 69 Králíky, tel.: 465 
632 466 nebo 604407901, www.kpo1938.
com, www.armyfort.com, e-mail: muze-
um@armyfort.com.

SRPEN 2011

6. 8. 2011
Časovka jednotlivců na Suchý vrch - 

27. ročník
Cyklistický závod amatérů Červená Voda 

- Suchý vrch.
Kontakt: Jaroslava Špačková, tel.: 

724860598.

13. 8. 2011
Králický triatlon - 24. ročník
Veřejný závod: běh – 5 km, plavání – 400 

m, cyklistika 20 km.
Kontakt: František Krátký, Zahradní 468, 

561 69 Králíky, tel.: 465632045 nebo pan 
Vacek tel.: 732874160.

14. 8. 2011
Hlavní církevní pouť na Hoře Matky 

Boží u příležitosti svátku Nanebevzetí  P. 
Marie

Pouť se koná v neděli, která je nejblíže 
datu 15. srpna.

Kontakt: Poutní místo Hora Matky Boží, 
tel.: 318429930 nebo 605912840, www.kra-
liky-klaster.cz, e-mail: basilica@svata-hora.
cz nebo info@poutnidum.cz.

19. - 21. 8. 2011
CIHELNA 2011 + Společný víkend mu-

zeí v Králické pevnostní oblasti“ V.
Společná akce klubů vojenské historie a 

sběratelů militárií, města Králíky, civilních 
subjektů, ve spolupráci s armádou ČR. 
Hlavním lákadlem jsou ukázky historických 
bitev v prostoru československého pevnost-
ního pásma.

Kontakt: Vojenské muzeum Králíky, 
Prostřední Lipka 1, 561 69 Králíky, tel.: 
465632466 nebo 604407901, www.kpo1938.
com, www.armyfort.com, e-mail: muzeum@
armyfort.com.

20. 8. 2011
Cena firmy ISCAREX Dolní Morava - 

Králický Sněžník - 12. ročník
Závod v běhu do vrchu. Vypsané kategorie: 

juniorky a junioři 19 let a mladší, muži do 39 
let, nad 40, 50, 60 a 70 let, ženy do 34 let, nad 
35 a 50 let, lidový běh. Zařazen do českého 
poháru v běhu do vrchu a poháru ISCAREX 
CUP 2011. Délka hlavního závodu 13 km. 
Prezentace Areál Snů Dolní Morava.

Kontakt: Iscarex, s.r.o., Moravská 340, 
560 02 Česká Třebová, tel.: 465 530 214, 
www.iscarex.cz, e-mail: team@iscarex.cz.

28. 8. 2011
Králická cyklistická časovka - 9. roč-

ník
Závod je zařazen do seriálu Moravského 

poháru

Kontakt: Jiří Kalousek, Leoše Janáčka 
812, 561 69 Králíky, tel.: 721698023, www.
sk-mp.cz.

ZÁŘÍ 2011

2. - 3. 9. 2011
Výstava hub a mykologická poradna
Kontakt: Městské muzeum a IC Králíky, 

Velké náměstí 365, 561 69 Králíky, tel.: 
465631117, www.muzeumkraliky.cz, e-mail: 
info@muzeumkraliky.cz.

Rally Pohoda - 7. ročník
Celodenní nenáročné soutěže se zábavou a 

výletem pro rodiny s dětmi do 15 let. 
Kontakt: Mgr. Jiří Souček, Mgr. Hana 

Moravcová.

17. 9. 2011
Králický Lískovec - 5. ročník
Závod v běhu do vrchu. Vypsané katego-

rie: všechny, od ročníku 2003 a mladší až 
po ženy A, B a muže A,B,C,D Zařazen do 
Orlické běžecké ligy a poháru ISCAREX 
CUP 2011. Délka hlavního závodu: 8 km. 
Prezentace - areál koupaliště Králíky.

Kontakt: Lyžařský oddíl TJ Jiskra Králí-
ky, p. Bedřich Novotný, Dolní 247, 561 69, 
Králíky, tel.: 737754286, e-mail: skiklub.
kraliky@centrum.cz.

24. - 25. 9. 2011
Společný víkend muzeí v Králické pev-

nostní oblasti“ VI.
Provozovatelé všech muzeí v Králické 

pevnostní oblasti prodlouží obvyklou ote-
vírací dobu jednotlivých objektů a připraví 
pro návštěvníky řadu atrakcí. Na některých 
muzeích bude možné shlédnout průvodce 
v dobových uniformách s dobovou vý-
zbrojí, různé výstavy. Samozřejmostí bude 
prodej pevnostní literatury a upomínkových 
předmětů.

Kontakt: Vojenské muzeum Králíky, 
Prostřední Lipka 1, 561 69 Králíky, tel.: 465 
632 466 nebo 604407901, www.kpo1938.
com, www.armyfort.com, e-mail: muzeum@
armyfort.com.

ŘÍJEN 2011

1. - 2. 10. 2011
Svatomichalská pouť
Kontakt: Městské muzeum a IC Králíky, 

Velké náměstí 365, 561 69 Králíky, tel.: 
465631117, www.muzeumkraliky.cz, e-mail: 
info@muzeumkraliky.cz.

2. 10. 2011
15. Orlicko-kladský varhanní festi-

val - v návaznosti na Dny Evropského 
dědictví

Varhanní koncert v Městském muzeu 
Králíky v rámci 14. Orlicko-kladského var-
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hanního festivalu. 
Kontakt: Klub Na Střelnici, Karla Čapka 

374, 561 69 Králíky, tel.: 465631473, www.
strelnice.cz, e-mail: strelnice@strelnice.cz 
nebo Městské muzeum a IC Králíky, Velké 
náměstí 365, 561 69 Králíky, tel.: 465631117, 
www.muzeumkraliky.cz, e-mail: info@
muzeumkraliky.cz.

28. - 30. 10. 2011
Společný víkend muzeí v Králické pev-

nostní oblasti“ VII.
Provozovatelé všech muzeí v Králické 

pevnostní oblasti prodlouží obvyklou ote-
vírací dobu jednotlivých objektů a připraví 
pro návštěvníky řadu atrakcí. Na některých 
muzeích bude možné shlédnout průvodce 
v dobových uniformách s dobovou vý-
zbrojí, různé výstavy. Samozřejmostí bude 
prodej pevnostní literatury a upomínkových 
předmětů.

Kontakt: Vojenské muzeum Králíky, 
Prostřední Lipka 1, 561 69 Králíky, tel.: 
465632466 nebo 604407901, www.kpo1938.
com, www.armyfort.com, e-mail: muzeum@
armyfort.com.

LISTOPAD 2011

5. 11. 2011
54. Výstup na Králický Sněžník
Kontakt: KČT Slovan Pardubice, Dag-

mar Ehrenbergerová, tel.: 739569070, 
466050217, www.kct-slovan-pardubice.info, 
e-mail: ehrenbergerova@szs.pardubice.cz.

Cyklus vlastivědných a přírodopisných 
přednášek

Kontakt: Městské muzeum a IC Králíky, 
Velké náměstí 365, 561 69 Králíky, tel.: 

Kalendář kulturních a sportovních akcí
v Králíkách a okolí v roce 2011

465631117, www.muzeumkraliky.cz, e-mail: 
info@muzeumkraliky.cz.

PROSINEC 2011

27. 11., 4. 12., 11. 12. a 18. 12. 2011
Adventní koncerty ZUŠ
Seriál adventních koncertů žáků ZUŠ 

Králíky; včetně vystoupení dětí ZŠ, MŠ při 
zpívání pod vánočním stromem na Velkém 
náměstí. Poslední adventní neděli se koná 
vánoční jarmark.

Kontakt: Základní umělecká škola, Ná-
dražní 483, 561 69 Králíky, tel.: 465631242, 
www.zuskraliky, Odbor školství MÚ Králíky 
www.kraliky.cz, e-mail: j.divisek@orlicko.
cz.

Patriot Cup 2011 - VII. ročník
Halový žákovský turnaj v minikopané 

v tělocvičně ZŠ 5. května.
Kontakt: Občanské sdružení Patriot CZ a 

TJ Jiskra Králíky - Červená Voda.

Vánoční výstava v ZŠ Moravská
Základní škola Moravská - tradiční vánoč-

ní výstava dětských prací s mezinárodní účas-
tí  ve školní jídelně ZŠ Moravská Králíky. 
Součástí této akce jsou  ukázky prací studentů 
Střední hotelové školy V. Priessnitze v Jese-
níku a Odborného učiliště Žamberk včetně 
předvádění výrobních postupů a technik.

Kontakt: ZŠ Moravská, Moravská 647, 
561 69 Králíky, tel.: 465631603.

Vánoční výstava
Městská knihovna Králíky – tradiční 

vánoční výstava prací žáků Zvláštní školy 
v Králíkách.

Kontakt: Městská knihovna, Velké ná-
městí 273, Králíky, tel.: 465631215, www.

orlicko.cz/Kraliky/knihovna, e-mail: mekn-
kraliky@zamberk.alberon.cz.

Seriál vánočních koncertů na Hoře 
Matky Boží

Amatérský pěvecký sbor z Králík  s ná-
zvem „Příležitostný půlnoční sbor“, pěvecký 
sbor Corale při Gymnázium Žamberk a další 
hudební tělesa.

Kontakt: www.kraliky-klaster.cz.

Vánoční turnaj ve stolním tenisu
Tradiční vánoční turnaj registrovaných 

hráčů stolního tenisu.
Kontakt: Oddíl stolního tenisu při TJ Jisk-

ra Králíky-Červená Voda, Antonín Vyšohlíd, 
tel.: 466670703.

Pravidelné celoroční akce:
Krátkodobé výstavy a varhanní koncer-

ty -  Městské muzeum Králíky
Městské muzeum a IC, Velké náměstí 

365, 561 69 Králíky, tel.: 465 631 117, www.
muzeumkraliky.cz, e-mail: info@muzeum-
kraliky.cz.

Koncerty, divadelní představení, kul-
turní akce, společenské akce – Klub Na 
Střelnici

Klub Na Střelnici, Karla Čapka 374, 561 
69 Králíky, tel.: 465631473, www.strelnice.
cz, e-mail: strelnice@strelnice.cz.

Tématické výstavky, přednášky, kul-
turní akce „malých forem“ - Městská 
knihovna

Městská knihovna, Velké náměstí 273, 561 
69 Králíky, tel.: 465 631 215,  www.orlicko.
cz/Kraliky/knihovna/, e-mail: mekn-krali-
ky@zamberk.alberon.cz.

ŠUMPERSKÁ NEMOCNICE JE PŘIPRAVENA
PŘIJMOUT ZVÝŠENÝ POČET RODIČEK

Těhotné ženy, které v následujících 
týdnech očekávají příchod svého 
potomka na svět a chtějí rodit v Šum-
perské nemocnici, která je členem 
skupiny AGEL, se nemusejí obávat, že 
budou odmítnuty. I v případě, že by se 
zhoršila dostupnost porodnické péče 
v sousedních regionech, je šumperská 
porodnice připravena zajistit kvalitní 
lékařskou péči o matky a jejich čerstvě 
narozené děti. 

Každá porodnice zažívá čas od času 
situace, na které musí být kapacitně 
i personálně připravena. Stejně tak 
gynekologicko-porodnické oddělení 
Šumperské nemocnice by mělo být 
schopno postarat se i o 15 až 20 procent 

více žen, než je běžná provozní kapacita 
porodnice. Například v úterý 15. února 
porodilo v šumperské porodnici mezi 8. 
a 22. hodinou, tedy za 14 hodin, plných 
devět rodiček. „Porod se obvykle nedá 
naplánovat. V průměru rodí na našem 
porodním sále tři rodičky denně. I v pří-
padě, že by byl zájem o naši porodnici 
zvýšený, nepochybuji, že by byla rodič-
kám poskytnuta adekvátní péče,“ říká 
primář gynekologicko-porodnického 
oddělení Šumperské nemocnice MUDr. 
Miloš Vysloužil.

V roce 2010 se v Šumperské nemocni-
ci narodilo 516 chlapečků a 514 holčiček, 
tedy celkem 1030 dětí. Do Šumperské 
nemocnice přijíždí rodit maminky nejen 

ze Šumperka a blízkého okolí. Všech 10 
pokojů porodnického oddělení je zaří-
zeno v systému rooming-in. Znamená 
to, že splňují náročná kritéria Světové 
zdravotnické organizace a dítě zůstává 
s maminkou celých 24 hodin denně.

Výroba a prodej
• dřevěných briket
• palivového dřeva
• třísek na zátop
Tel: 737 27 43 31



Králický zpravodaj 3/2011 - 6

KAŽDÉ SUDÉ ÚTERÝ
9.00 hod. - 12.00 hod

V PATŘE NAD ŠKOLNÍ JÍDLENOU
Možnost objednání na tel. 465 520 520

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

Město Králíky
Městský úřad Králíky - majetkový odbor

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

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

oznamuje, že Město Králíky hodlá:
P R O N A J M O U T

Nemovitost: nebytový prostor v čp. 354
Číslo popisné: 354 - Velké náměstí
Katastrální území: Králíky
Výměra prostoru: 92 m2

Minimální výše nájemného: 960,- Kč/m2/rok
Splatnost nájemného společně se zálohou na služby měsíč-

ně dopředu vždy nejpozději do 5. dne příslušného měsíce.
Stanovení vhodného druhu podnikání: není omezeno.
Prohlídka nebyt. prost. a bližší informace: po dohodě se 

správcem - Služby města Králíky, s.r.o., Králíky 462, 
tel.: 465 631 366.

Termín uzavření náj. smlouvy: nejdříve od 21. 3. 2011
Konečný termín přijímání žádostí: 14. 3. 2011
Způsob podání žádosti: dle čl. 4 Pravidel pro pronají-

mání nebytových prostorů v majetku města Králíky.
Podle citovaného zákona mají zájemci možnost po 

dobu vyvěšení tohoto oznámení (tj. do 14. 3. 2011) se 
vyjádřit nebo podat své připomínky a nabídky.

Město Králíky
Městský úřad Králíky - majetkový odbor

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

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

oznamuje, že Město Králíky hodlá:

P R O N A J M O U T
Nemovitost: nebytový prostor v čp. 374
Číslo popisné: 374 - ul. Karla Čapka
Katastrální území: Králíky
Bližší určení: nebytový prostor ve 2. n.p. v čp. 
354, kavárna a sklady o celkové výměře  125 m2

Minimální výše nájemného: 6.500 Kč/měsíc
Náklady za odběr plynu a elektřiny dle samostatných 
měřidel, náklady za spotřebu vody paušálem. Nájemné 
a další náklady spojené s užíváním nebytového prostoru 
budou splatné měsíčně na základě fakturace prováděné 
pronajímatelem. součástí pronájmu je i movitý majetek.
Stanovení vhodného druhu podnikání: hostinská činnost.
Prohlídka nebytového prostoru: po dohodě s ředitelem 
Klubu Na Střelnici, tel.: 465 631 473, 603 849 460.

Termín uzavření náj. smlouvy: nejdříve od 1. 4. 2011.
Konečný termín přijímání žádostí: 17. 3. 2011.
Příjem žádostí: Klub Na Střelnici - Ing. Pavel Strnad
Způsob podání žádosti: dle čl. 4 Pravidel pro pronají-

mání nebytových prostorů v majetku města Králíky.
Podle citovaného zákona mají zájemci možnost po 

dobu vyvěšení tohoto oznámení (tj. do 17. 3. 2011) se 
vyjádřit nebo podat své připomínky a nabídky.

Článek 4 - Podmínky pro podání žádosti o pronájem
1. O pronájem nebytového prostoru ve vlastnictví města 

může požádat každý. Pokud podá žádost žadatel, který 
je veden v seznamu dlužníků města, a dluh ke dni podání 
žádosti není uhrazen, RM k žádosti nepřihlíží. 

2. Žádost o pronájem nebytového prostoru se nepodává 
na předepsaném formuláři.

3. Žádost o pronájem nebytového prostoru musí obsa-
hovat:

a) identifikační údaje fyzické osoby (RČ a trvalý pobyt), 
podnikající fyzické osoby nebo právnické osoby (IČ a sídlo 
podnikání)

b) specifikaci předmětu nájmu dle zadané nabídky
c) předmět a účel nájmu, předmět podnikání
d) prohlášení, že žadatel nemá vůči Městu Králíky žádné 

nevypořádané závazky
e) souhlas se stanovenými nájemními podmínkami
f) nabídku nájemného (minimálně ve výši stanovené 

RM)
g) souhlas se zpracováním, uchováním a zveřejněním 

osobních údajů (platí pouze pro fyzické osoby)
4. Je-li zájemců o nájem nebytového prostoru více, bude 

zájemce, s nímž bude uzavřena nájemní smlouva, vybrán 
na jednání RM s přihlédnutím k nabízené výši nájemného 
a k předmětu a účelu nájmu.

5. Žádá-li zájemce o pronájem o sjednání podmínek proná-
jmu odlišných od těchto pravidel, předloží majetkový odbor 
věc k rozhodnutí RM, a to společně s předcházejícím vyjá-
dřením odboru VTS, odboru ÚPaSÚ, je-li nebytový prostor 
v MPZ tak také odbor ŠKT, a správce bytového fondu.

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 zveřejňuje informaci

o oznámení koncepce
„Program rozvoje Pardubického kraje“

Tato koncepce bude podrobena zjišťovacímu řízení podle 
ustanovení § 10 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování 
vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejí-
cích zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Do oznámení je možné nahlížet na úřední desce MěÚ Králí-
ky nebo na webové stránce města Králíky www.kraliky.eu.
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Stanovisko zastupitelů za ČSSD k situaci nejen v SMK
Dne 7. 1. 2011 jsme se za přítomnosti p. Pavla Moronga 

seznámili s předloženými písemnými podklady, které se týkají 
Služeb města Králíky s.r.o., IČ 26007959 (dále jen SMK), o je-
jichž zpřístupnění všem zastupitelům města na prosincovém jed-
nání zastupitelstva města požádal Ing. Roman Kosuk. Bohužel 
tyto podklady byly neúplné. Doloženy nebyly zápisy z jednání 
dozorčí rady z let 2006 - 2010, zápisy z jednání valné hromady 
z let 2006 - 2010, rozhodnutí oprávněného orgánu společnosti 
o provedení auditu společností AV-AUDITING spol. s r.o. a její 
zmocnění k provedení tohoto auditu a rozhodnutí oprávněného 
orgánu společnosti o provedení tzv. rekonstrukce účetnictví.

Zjištěné závěry:
1. Dozorčí rada, která měla dohlížet na činnost jednatele, 

nahlížet do obchodních a účetních knih a jiných dokladů a 
kontrolovat tam obsažené údaje, přezkoumávat roční účetní 
závěrky, podávat jednou ročně zprávy o kontrolní činnosti je-
dinému společníkovi, kontrolovat smluvní vztahy společnosti 
a namátkově kontrolovat soulad účetních dokladů se stavem 
skutečným, v uplynulých letech ani současné době nekonala 
a nekoná.

2. Činnost a rozhodnutí valné hromady reprezentované ra-
dou města není zdokumentována formou, která by měla oporu 
v platné legislativě. Rozhodování rady města není v souladu se 
stanovami přijatými v roce 2004, které do dnešní doby nebyly 
měněny či doplňovány.

3. Zastupitelstvo obce bylo nečinné ač mělo samo o sobě 
či z podnětu rady města, jednající ve věcech města Králí-
ky jako jediného společníka obchodní společnosti SMK, 
přijímat rozhodnutí prostřednictvím usnesení zastupitelstva 
v záležitostech obligatorně vyžadovaných zákonem o obcích, 
požadovat formou usnesení zastupitelstva od dozorčí rady 
zprávu o její kontrolní činnosti, vydávat dle schválených stanov 
souhlas jednateli s uzavřením smluv za společnost o úvěru, 
půjčce nebo bezúplatném převodu majetku či vyjadřovat se 
k rozhodnutí valné hromady o schvalování účetních závěrek, 
rozdělení zisku a způsobu úhrady ztráty společnosti,  jmenování 
a odvolání jednatele společnosti nebo navrhování členů dozorčí 
rady společnosti k jejich volbě.

4. Účetní závěrky byly SMK zpracovávány a odesílány na 
finanční úřad vždy v řádném termínu bez výhrad. O závěrech 
z auditu SMK provedeného soukromou společností nelze tvrdit, 
že by byly bezchybné a dostačující. Provedení kontroly se jeví 
z pohledu fungování společnosti jako neefektivní a nákladné 
opatření, když její řádný chod mohly a byly povinny zajistit 
orgány jediného společníka a orgány SMK.

5. O rekonstrukce účetnictví SMK  za období 2006 – 2008 
provedenou pracovnicí SMK p. Monikou Hejkrlíkovou a na 
dohodu o provedení práce uzavřenou s SMK sl. Evou Procház-
kovou (pracovnicí účetní kanceláře p. Jany Ponocné) a p. Janou 
Ponocnou, která současně zpracovávala řádné daňové přiznání 
za rok 2009 rovněž nelze tvrdit, že by tyto úkony byly bez-
chybné. Rekonstrukcí účetnictví došlo mimo jiné i ke zkreslení 

hospodářského výsledku SMK 
za rok 2009. Rekonstrukce 
účetnictví se jeví z pohledu po-
rovnání nákladů na provedení 
a přínosů jako neopodstatněná, 
zbytečně zvyšující ztrátu SMK 
o náklady na její provedení.

Pokud rada města hovoří 
o manažerském selhání jed-
natele a ředitele společnosti 
p. Pavla Moronga, měla by 

rovněž hovořit o selhání dozorčí rady a valné hromady před-
stavované radou města. Zcela zodpovědně si musíme říci, 
že nejen jednatel neplnil povinnosti plynoucí z obchodního 
zákoníku a stanov společnosti minimálně od roku 2007, ale 
své povinnosti neplnila dozorčí rada ani valná hromada, před-
stavovaná radou města. Kontrolní systém společnosti nejméně 
do září 2009 nebyl nastaven či plněn. Členové těchto orgánů 
společnosti vykonávající funkce v těchto orgánech společnosti 
v letech 2007 - 2010 jsou především odpovědní za současný 
stav a měli by rovněž ze svého manažerského selhání vyvodit 
osobní důsledky. Vždyť právě členové rady mezi jednáními 
zastupitelstva vykonávají v rámci zákonů působnost nejvyššího 
orgánu města a musíme konstatovat, že si ji svými rozhodnutími 
a jednáním přisvojili. Mít pravomoci především znamená nést 
přímou odpovědnost za svá rozhodnutí a konání. Mravně a 
morálně vyzrálí lidé, kteří aktivně aplikují etiku veřejné správy, 
by v této situaci přehodnotili svoje další působení v radě města 
a orgánech SMK tak, aby dále nepoškozovali důvěryhodnost a 
prestiž těchto institucí.

Nemáme potřebu detailně hodnotit, co si kdo dovolit může 
a co už nesmí, (rada města x zastupitelstvo města, zákon o ob-
cích x obchodní zákoník x stanovy SMK) a kličkovat mezi 
zněním zákonů a stanovami společnosti. Domnívali jsme se, 
že je vhodnější najít konsensus mezi všemi zastupiteli tak, aby 
vzniklá situace v SMK, jejíž stabilita má pro město a jeho ob-
čany velký význam, byla řešena společně ku prospěchu jejího 
dlouhodobého a bezproblémového fungování. Naše snaha a 
dosud učiněné podněty, vedené v dobré víře prospěšnosti pro 
SMK, město Králíky a jeho občany, však ze strany rady města 
nebyly vyslyšeny. Naše návrhy s oporou v přijatých stanovách 
SMK, dle našeho názoru vyjadřující vůli tehdejšího zastupitel-
stva, tedy nejvyššího orgánu města se staly terčem kritiky od 
těch, kteří jsou z titulu zastávaných funkcí přímo zodpovědní 
za současnou situaci v SMK z důvodu neplnění a opomíjení 
zákonných povinností. Spojení soukromé podnikatelské akti-
vity s SMK je nejen možným střetem zájmů jednoho ze členů 
rady města, ale i důvodem možné a časově nastavené účelové 
manipulace s veřejným míněním a hledáním zástupného a 
pozdního důvodu odvolání jednatele a ředitele společnosti 
p. Pavla Moronga. 

Za dosažené provozní výsledky SMK v době svého působení 
se p. Pavel Morong stydět rozhodně nemusí, to však neplatí 
o plnění jeho povinností vztahujících se k vedení společnosti 
jako jednatele. V tomto kontextu se nedá ovšem říci o vedení 
města Králíky, že by na své dosažené výsledky mohlo být pyšné. 
V uplynulém volebním období vzrostla zadluženost města ne 
zcela hospodárným nakládáním s nemovitým majetkem města, 
tolik diskutovanými veřejnými zakázkami nebo výdaji na chod 
úřadu. Díky těmto excesům jsou současní zastupitelé postaveni 
do role vazalů věřitelů města. 

Zastáváme názor, že práce všech zastupitelů města by měla 
být založena zejména na jejich vzájemné důvěře, respektu názo-
rové plurality, slušnosti, veřejném zájmu a činnosti pro město. 
Paní Jana Ponocná, které svoji volbou projevilo důvěru 548 
občanů, reprezentujících 15,05 % všech oprávněných voličů, 
naši důvěru pozbyla. Věříme však, že se zastupitelé města pro-
berou z povolební letargie, povznesou se nad osobní antipatie a 
začnou napříč politickým spektrem společně a usilovně pracovat 
nejen na obnově vzájemné důvěry, ale především na rozvoji 
města tak, aby byli schopni řešit výzvy současnosti, náročné 
problémy chodu města, měli odvahu hledat nová řešení a svůj 
osobní zájem nebo zájem úzké skupiny občanů či zájmových 
uskupení nebudou povyšovat nad zájem veřejný.

JUDr. Milan Ježek a Ing. Roman Kosuk
zastupitelé města Králíky za ČSSD
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V roce 2011 podpoří MAS ORLICKO další projekty a vydá zpravodaj
I v roce 2011 bude Místní akční skupina 

ORLICKO přispívat k rozvoji regionu 
Orlicko a v rámci jedné prodloužené výzvy 
mezi vhodné žadatele rozdělí víc než 10 
miliónů korun. 

S podpořenými žadateli, i jejich zkuše-
nostmi, seznámí ve zpravodaji.

Hlavní aktivitou Místní akční skupiny 
ORLICKO (MAS ORLICKO) bude i v roce 
2011 realizace dotačního programu s ná-
zvem „LEADER“.

Právě z tohoto programu bylo v loňském 
roce podpořeno celkem 32 projektů. Mezi 
nimi 15 projektů neziskových organizací 
(např. vybavení divadelního souboru v Lip-
ce, RAFT KLUBU Gymnázia v Letohradě, 
nebo Vojensko – historického klubu ERI-
KA), 6 projektů obcí (např. obnova veřej-
ného prostranství v Klášterci nad Orlicí, 
nebo vybudování Skateparku v Proutnici) 
a 11 projektů drobných podnikatelů (např. 
modernizace truhlářských provozoven 
v Jamném nad Orlicí, Jablonném nad Orlicí, 
nebo obci Bystřec).

Se zkušenostmi podpořených žadatelů 
i podpořenými projekty se občané budou 
moci seznámit ve zpravodaji MAS OR-
LICKO. První číslo bude vydáno během 

Sídlo MAS ORLICKO v Žamberku.
února a zdarma distribuováno jak v infor-
mačních centrech a na jednotlivých obcích 
Orlicka, tak v kanceláři MAS ORLICKO.

Které projekty a v jakém rozsahu 
budou podporovány v roce 2011 na to 
jsme se zeptali manažerky sdružení, 
Ivany Vanické:

„U neziskových organizací budeme pod-
porovat zkvalitňování zázemí pro činnost 
aktivních spolků na Orlicku, a to dotacemi 
ve výši až 90% z celkových nákladů. Mezi 
příjemci z řad podnikatelských subjektů 
bude podpora zaměřena na projekty podni-

katelů v dřevozpracujícím průmyslu (dotace 
až 60%) a projekty zaměřené na moderniza-
ci zemědělských podniků (dotace 40 – 60%). 
V neposlední řadě budou, podobně jako 
v minulých letech, podporovány projekty 
obcí, jejichž předmětem bude zkvalitňování 
základní i doprovodné infrastruktury (dota-
ce až 90%).“ 

A kdy budou žadatelé moci začít před-
kládat své žádosti?

„Předpokládáme, že výzvu k předkládání 
žádostí vyhlásíme během jara letošního 
roku. Příjem žádostí potom plánujeme na 
období od poloviny června do poloviny 
července. Své projektové záměry však 
mohou potenciální žadatelé konzultovat 
v kanceláři MAS prů-
běžně“, doplnila ještě 
Ivana Vanická. Na závěr 
uvedla, že všechny ak-
tuální informace mohou 
případní žadatelé najít 
na webových stránkách 
sdružení. 

Místní akční skupina ORLICKO
rozšiřuje členskou základnu

Pro další rozvoj naší činnosti hledáme nové aktivní členy z řad podnikatelů, 
neziskových organizací i občanů.
Více informací naleznete na našich webových stránkách www.mas.orlicko.cz.
MAS ORLICKO je občanské sdružení se sídlem v Žamberku, které podporuje 

rozvoj venkova na Orlicku a zajišťuje administraci programu LEADER.

OMLUVA
V číslo 5/2008 jsme otiskli dílčí výňatek 

z rozsáhlého vědecko-výzkumného projektu. 
Redakce Králického zpravodaje požádala 
řešitelku projektu paní PhDr. Helenu Nosko-
vou, CSc. o možnost otištění dílčí části z to-
hoto projektu věnované dopadům komunis-
tické reformy na střední školství na Králicku. 
Konkrétně se jedná se o historickou studii, 
která byla určena pro vědecký sborník. V 
rámci této studie řešitelka popisovala komu-
nistické reformy a jejich vliv na vzdělávání 
na Králicku. Ve své práci se autorka nevě-
novala pouze problematice tehdejšího krá-
lického gymnázia, ale zabývala se vývojem 
ČS. školství od roku 1945 - 48, potažmo jeho 
dalším vývojem až do roku 1954 v rámci 
širších souvislostí. Konkrétní popis tehdejší 
situace byl zpracován ze všech dostupných 
materiálů (Národní archiv, Státní okresní 
archív Ústí nad Orlicí, záznamy gymnázia, 
kronika obce Králíky, odborná literatura). 
Zpracovatelka postupovala při zpracování 
dostupných podkladů metodicky a věcně 
nezaujatě. Výsledná práce byla otištěna 
v recenzovaném vědeckém sborníku a byla 

odbornou veřejností velmi kladně hodnoce-
na. Byla přednesena na konferenci Sdružení 
obcí Orlicko před představiteli regionu, kde 
k ní rovněž nezazněly připomínky.

Po dvou letech redakce KZ obdržela 
elektronickou cestou reakci na výše uvedený 
článek, příspěvek byl zaslán elektronickou 
poštou. Tento příspěvek jsme otiskli v čísle 
9/2010 bez ověření uváděných informací. 
Zveřejněním příspěvku pana Štefana Ka-
pusníka, který ve svém příspěvku napadl jak 
odbornost a osobnost PhDr. Heleny Noskové, 
CSc., tak i kvalitu a důvěryhodnost zpraco-
vaných informací, byla znevážena výsledná 
odborná vědecká práce a osobnost paní PhDr. 
Heleny Noskové, CSc. V dopise zaslaném 
redakci se p. Štefan Kapusník vyjadřuje k zá-
ležitostem, které nebyly předmětem článku 
a nebyly v článku vůbec uvedeny. Otištěním 
tohoto příspěvku byla poškozena osobnost 
a odbornost paní PhDr. Heleny Noskové, 
CSc. A byl znevážen celý vědecko-historický 
projekt AV ČR realizovaný ve spolupráci se 
Sdružením obcí Orlicko.

Protože o možnost otištění požádala 
redakce KZ a redakce KZ otiskla tento ne-
odborný příspěvek s osobními invenktivami, 

omlouvám se jménem redakce paní PhDr. 
Heleně Noskové, CSc. za zveřejnění tohoto 
příspěvku.

Za redakci KZ Jan Divíšek
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Poděkování
Děkujeme za podporu všem sponzorům, kteří nám pomohli 

v uspořádání 9. Sportovního plesu. Výnos z tohoto plesu nám kaž-
doročně kryje největší část rozpočtu mužstva dospělých i žáčků. 
Vážíme si rovněž hojné účasti plesajících a velmi se těšíme na 
setkání na příštím, výročním 10. Sportovním plese.

TJ Sokol Boříkovice

Kulturní akce
v Červené Vodě

Ples - Skauti
pátek 4. březen 2011, Sál SDH

Nový Zéland - cestovatelské promítání
sobota 5. březen 2011, kinosál SPUK

Cestovatelské promítání o putování po vzdálené zemi. První 
část - severní ostrov.

Dětský karneval
sobota 5. březen 2011, Sál SDH - pořádá Skaut 

Masopustní večer
úterý 8. březen 2011, Sál SDH
pořádá Klub čilých babiček 

Nový Zéland - cestovatelské promítání 2
pátek 11. březen 2011, kinosál SPUK
Druhá část, jižní ostrov. Promítá a vypráví Hana Stružková. 

Jiskra – výroční schůze a Jeans ples
sobota 19. březen 2011, Sál SDH

16. 2. úsek Lichkov - Dolní Lipka, zásah hasičů ze stanice Králíky. 
Řidič vozidla nepřizpůsobil jízdu stavu a povaze vozovky (namrzlá 
silnice). Foto: HZS Pardubického kraje
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Letní tábor Hněvkov
Vážení rodiče, informace k letošnímu ročníku 

letní dětské rekreace naleznete na:
www.tabor-hnevkov.webnode.cz

KRÁLICKÁ ROZVOJOVÁ S.R.O. POŘÁDÁ
CESTOPISNÝ PROGRAM S PROMÍTÁNÍM

„LADAKH - MALÝ TIBET“
PŘEDNÁŠÍ JIŘÍ KOVALČÍK
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

V PÁTEK 1. 4. 2011 V 18:00 HODIN
V EVROPSKÉM DOMĚ V KRÁLÍKÁCH

Ladakh patří mezi nejunikátnější místa na zemi, které by 
měl člověk navštívit alespoň jednou za život. Nachází se v 
himalájském a karakorámském pohoří na severu Indie u hra-
nic s Tibetem a Pákistánem. V Ladakhu stále přežívá kultura, 
náboženství a jazyk, které jsou příbuzné těm tibetským, proto 
se mu také přezdívá Malý Tibet. Na rozdíl od skutečného Ti-
betu zde tento národ žije svobodně a může si tak uchovávat 
svoje tradice. Průměrná nadmořská výška je zde 3,5 km nad 
mořem, hlavní město Leh má cca 3200 metrů nad mořem, 
průsmyky, přes které vedou treky jsou běžně přes 5 tisíc a 
hory mají i 6 až 7 tisíc. Ladakh je vlivem srážkového stínu za 
himalájským masivem velmi suchý. I tak se většině lidí vryje 
hluboko do srdce, protože se tu prostě cítí skvěle. Místní lidé 
jsou velmi milí a přátelští, člověk se rád nechá nakazit jejich 
pozitivním přístupem k životu. Životní motto Ladačanů je, 
že své životní štěstí ze sebe musejí vyzařovat všude kolem 
sebe. Pocítíte sami, že na tom něco je.

Ohlédnutí na Maturitním plesem 2011
Maturita se blíží rychleji než by si většina z nás maturantů krá-

lického gymnázia přála, přesto se naše oči ke zkoušce z dospělosti 
zatím tolik neupírají. Myšlenkami se totiž zas a znovu vracíme na 
náš maturitní ples. Zorganizovat tuhle akci bylo občas možná těžší 
než odmaturovat – alespoň si to myslíme teď. Datum 11. 2. 2011 si 
ale budeme jistojistě všichni pamatovat, protože se do našich srdcí 
vrylo skutečně hluboko. Emocemi nabitá noc byla nakonec ještě 
o kousek povedenější, než jsme vůbec doufali. Kdo se nedostavil, 
o dost přišel, protože na programu bylo nachystáno víc než jen 
zábava pro nás.

Intenzívní podívanou zahájilo výtečné předtančení, po němž 
jsme štafetový kolík převzali pro změnu my, studenti. Po nástupu 
podbarveném písní Golden Eye si od nás kolík nikdo vzít nepřišel, 
pokračovali jsme šerpováním. Šerpy vedle naší současné třídní 
učitelky Martiny Bergmanové střídavě předávaly také všechny tři 
bývalé třídní – Jana Elstnerová, Petra Kosková a Alena Krabcová. 
Nostalgikové v tu chvíli zamáčkli slzu. Jedním z vyvrcholení páteč-
ního večera byla „Bubble show Mateje Kodeše“, mýdlové bubliny 
tohoto profesionála a rekordmana učarovaly celému publiku bez 
rozdílu věku. Na závěr přišla řada opět na nás maturanty. Myslím, 
že při půlnočním překvapení i následném šlapání šerp jsme si 
skvěle zařádili. A to jste jakožto diváci neměli příležitost shlédnout 
následné bujaré oslavy v zákulisí...

Moderování se ujala jako vždy vtipná dvojice Babic & Strnad, 
která krátila volné chvíle, během nichž se toho moc nedělo. Když si 
kluci zrovna z nikoho nedělali srandu, hrála k tanci kapela Letrando, 
jejíž výkon si rovněž zaslouží pochvalu. Zpětně se podivuji, kdy si 
v tom shonu všichni našli čas na nákup lístků do tomboly. Skoro 
600 cen (za toto číslo patří dík všem sponzorům) ale zjevně bylo 
dostatečnou motivací, protože prodej zakrátko skončil. Dopomohla 
k tomu nepochybně i lákavá hlavní výhra – LCD televizor, který 
věnovalo občanské sdružení JUKRA, za což mu děkujeme. Alena 
Krabcová nám ostatně s Jarkou Jungvirtovou z JUKRA o.s. aktivně 
pomáhala po celou dobu příprav plesu, oběma tedy dlužíme mnohé. 

Samozřejmě by byl velký hřích přejít mlčením velkolepou výzdobu 
s hlavním motivem kasína, na níž má největší zásluhu naše spolu-
žačka Aneta Moravcová.

V podstatě vše lze donekonečna vylepšovat, ať už hovoříme 
o čemkoliv. Proto je zvláštní, že když se snažím vymyslet, co bych 
na našem plese zlepšil, nic moc mne nenapadá. Docela se těším 
na příští maturiťák, protože studenti současné septimy slibují 
ještě lepší zážitek. Pokud se jim to povede, bude to pořádná show. 
Ať si říká, kdo chce, co chce, letos se nám podařilo uspořádat 
kvalitní ples. A i kdyby byl příští maturitní ples o ten pověstný 
fous lepší a velkolepější (a že to septimánům přeji!), na kvalitě 
naší akce se to už nijak neprojeví. Nadále na ni budeme moci 
vzpomínat jako na jedinečný večer, který takřka neměl chybu a 
vyvedl se, jak nejvíce mohl! Tímto děkuji všem zúčastněným, 
učitelskému sboru za trpělivost s námi, občanskému sdružení 
JUKRA za pomoc s organizací, sponzorům za množství pěkných 
cen, kapele Letrando, panu Jungvirtovi za zajištění hudby po vy-
stoupení kapely Letrando, Lukáši Babicovi a Pavlu Strnadovi za 
profesionální moderování, personálu prodávajícímu ve stáncích 
pití a jídlo a každému, kdo se podílel na přípravách a hladkém 
průběhu Maturitního plesu 2011.

Petr Urban
PS: Jak to bývá, přípravy se neobešly úplně bez problémů. 

Objevily se pomluvy obviňující zejména naši paní třídní učitelku 
(vlastně i celé Gymnázium Králíky) z toho, že ples bojkotovala a 
odmítla se angažovat. Nevěřte všemu, co se říká!
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Výpis z jednání Rady města Králíky
26. 1.
RM schvaluje záměr pronájmu části po-

zemku p.p.č. 651/19 v k.ú. Králíky za účelem 
zřízení zahrádky za roční nájemné 560 Kč a 
ukládá MO záměr pronájmu zveřejnit.

RM schvaluje pronájem části pozemku 
p.p.č. 3123 o výměře cca 4857 m2 v k.ú. Krá-
líky za účelem údržby sekání travního porostu 
panu Skalickému, Králíky.

RM bere žádost na vědomí a uděluje 
souhlas Základní umělecké škole Králíky 
k uzavření nájemní smlouvy s paní Jílkovou, 
bytem Horní Orlice za účelem vedení kurzů 
břišních tanců v období od února 2011 do 
června 2011, a to maximálně do počtu 29 dnů. 
Tento způsob pronájmu je v souladu s čl. VII 
oddílem A bodem 6) písm. c) zřizovací listiny 
ZUŠ Králíky ze dne 12. 4. 2010.

RM schvaluje zřízení věcného břemene 
v souvislosti s plánovanou realizací liniové 
stavby „Kanalizace a ČOV aglomerace Krá-
líky“ s novým vlastníkem pozemku p. p. č. 
158/1 v k. ú. Dolní Boříkovice pro oprávněné 
město Králíky, věcné břemeno se zřizuje na 
dobu neurčitou a bezúplatně. RM zároveň 
schvaluje do doby realizace stavby uzavřít s 
vlastníkem pozemku smlouvu o uzavření bu-
doucí smlouvy o zřízení věcného břemene.

RM schvaluje odstranění a okleštění 
stromoví ohrožující venkovní vedení ČEZ 
Distribuce na pozemcích p.p.č. 1211/3, 966/1, 
1003/2, 959, 921/2 a 174 v k.ú. Dolní Boříko-
vice zástupcem provozovatele DS firmou Jiří 
Červinka – ABS, Dolní Libchavy.

RM schvaluje smlouvu NN č. 16168 1/2010 
o sdružených službách dodávky elektřiny s fir-
mou V-ELEKTRA s.r.o., Velké Meziříčí.

RM schvaluje smlouvu č. CPTSP-102242 
o sdružených službách dodávky plynu s firmou 
United Energy Trading a.s., PRAHA 1.

RM souhlasí se skácením 1 jasanu na p.p.č. 
497/1 v k.ú. Dolní Lipka a současně souhlasí s 
uzavřením písemné dohody o zpracování dřev-
ní hmoty z tohoto stromu s panem Herzigem, 
bytem Dolní Lipka, s podmínkou, že veškeré 
práce budou provedeny na náklad a vlastní 
nebezpečí žadatele, pouze náhradou za vzniklé 
palivové dříví, bez ohledu na jeho kvalitu.

RM schvaluje sportovní komisi v tomto 
složení: Předseda komise Mgr. Vlastimil Ku-
bíček; Antonín Vyšohlíd, stolní tenis; Jarmila 
Hejtmanská, ASPV; Jiří Hlava, hokej, fotbal; 
Mgr. Karel Hlava, tenis, volejbal; Bedřich 
Novotný, TJ Jiskra, lyžařský oddíl.

RM schvaluje komisi Regenerace MPZ 
Králíky v tomto složení: Předseda komise 
Vyšohlíd Antonín, místostarosta města;  Čuma 
Jan, vedoucí odboru VTS; Ing. Orlita Josef, 
vedoucí odboru ŽP; Bc. Divíšek Jan, vedoucí 
odboru ŠKT; Ing. Plánský Slavomír, referent 
odboru ŠKT; Prausová Jitka, referentka kan-
celáře úřadu; Pecháček Ivo, ředitel Městského 
muzea Králíky; Mlynář Jan, člen rady města 
Králíky; Ing. Mariánek Milan, Krajský úřad 
Pardubice.

RM schvaluje sociální komisi v tomto 
složení: Předsedkyně Mgr. Jarmila Berková; 
Antonín Vyšohlíd, místostarosta; MUDr. Jin-

dřiška Bartáková, MUDr. Jan Suchomel, Ladi-
slav Křivohlávek, Milada Mrklovská, Rudolf 
Altman, Anna Beranová, Alena Suchomelová, 
Marie Černohousová, Eva Holubcová, Marie 
Čumová, Marie Látalová.

RM schvaluje smlouvu o dílo č. 23/10/20 
s firmou CESA, a.s., Pardubice na akci: „Tech-
nologické centrum ORP Králíky“ a pověřuje 
starostku jejím podpisem.

2. 2.
RM schvaluje zřízení věcného břemene 

v souvislosti s plánovanou realizací liniové 
stavby „Kanalizace a ČOV aglomerace Králí-
ky“ s novými vlastníky pozemků p. p. č. 119/3 
v k. ú. Červený Potok a p. p. č. 261 v k.ú. 
Dolní Lipka pro oprávněné město Králíky, 
věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou 
a bezúplatně. RM zároveň schvaluje do doby 
realizace stavby uzavřít s vlastníky pozemků 
smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 
věcného břemene. 

RM schvaluje zřízení věcného břemene 
spočívající ve zřízení (uložení), provozu, 
údržby a oprav plynárenského zařízení na 
p.p.č. 3510, p.p.č. 3511 a p.p.č. 3526 v k.ú. 
Králíky pro oprávněnou společnost VČP Net, 
s. r. o., se sídlem Hradec Králové, a to na dobu 
neurčitou za jednorázovou náhradu 600 Kč 
včetně DPH. 

RM schvaluje pronájem nebytového pro-
storu v budově čp. 420 – stavbě technického 
vybavení na st.p.č. 567 a pozemku p.p.č. 
3331 - ostatní plochy v k.ú. Králíky za účelem 
využití jako skladové prostory při drobném 
podnikání panu Brůnovi, bytem Králíky, a to 
na dobu neurčitou, předmětem podnikání je 
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje. 

RM doporučuje schválení změny katastrální 
hranice uvnitř obce Králíky mezi k.ú. Horní 
Lipka a k.ú. Heřmanice u Králík, a to sloučení 
p.p.č. 1280 v k.ú. Heřmanice u Králík do p.p.č. 
1342 v k.ú. Horní Lipka a převodu do k.ú. 
Horní Lipka (dle schváleného návrhu KPÚ 
Horní Lipka je nové označení parcely č. 2773 
v k.ú. Horní Lipka). Zároveň RM ukládá MO 
předložit bod na jednání ZM.

RM schvaluje spolufinancování akce: 
„Úprava stávajících přechodů pro chodce na 
průtahu sil. I/43 v Králíkách“ do 100 % výše 
celkových nákladů v roce 2011 ve formě 
peněžního plnění. 

RM schvaluje:
- převzetí záštity města nad 51. ročníkem 

tradičního králického karnevalu,
- spolupořadatelství města při zajištění reali-

zace akce tradičního kralického karnevalu, 
- úhradu nákladů na ohňostroj z prostředků 

města v souvislosti s pořádáním tradičního 
kralického karnevalu do maximální výše Kč 
30.000,-

- použití městského znaku při propagaci 
akce 51. ročníku tradičního kralického kar-
nevalu,

- prodloužení hodiny nočního klidu dne 
18. 2. 2011 do 06:00 hod. následujícího dne – 
provozovny, které jsou zapojeny do organizace 
karnevalu,

- nepřetržitý provoz prodejního stánku FC 
Jiskra Králíky – Červená Voda, o.s. ve dnech 
18. – 19. 2. 2011 na Velkém náměstí včetně 
připojení na el. zařízení

- prodloužení hodiny nočního klidu dne 19. 
2. 2011 do 04:00 hod. následujícího dne – Klub 
Na Střelnici

- částečnou uzávěru Velkého náměstí dne 
18. 2. 2011 od 15:00 hod. a úplnou uzávěru 
od 17:00 do 20:00 hodin.

9. 2.
RM bere na vědomí rozhodnutí Pozemko-

vého úřad Ústí nad Orlicí o vlastnictví ze dne 
27. 5. 2009 a schvaluje vrácení kupní ceny 
ve výši 6.362 Kč paní Brychové, Červený 
Potok.

RM schvaluje užití znaku města Králíky 
firmě Kristek, Lanškroun, za účelem umístění 
na vydaných pohlednicích města Králíky.

RM schvaluje přímý příspěvek 5.000 Kč na 
úhradu provozních výdajů spojených s pořada-
telstvím kulturně společenské akce „Taneční 
setkání pod Králickým Sněžníkem“ a starostka 
města přijímá záštitu nad touto akcí. 

RM nesouhlasí s pravidelným pořádáním 
prodejních trhů a ukládá vedoucím odborů 
ŠKT a vnitřních věcí projednat se žadatelem 
termín realizace jarního trhu.

RM schvaluje dodatek č. M01/2011 
ke smlouvám o využití programového vyba-
vení s firmou PORS software a.s. a pověřuje 
starostku jeho podpisem.

RM schvaluje zřízení věcného břemene 
v souvislosti s plánovanou realizací liniové 
stavby „Kanalizace a ČOV aglomerace Krá-
líky“ z důvodu změny trasy na pozemcích 
ve zjednodušené evidenci p.č. 358 GP a 108 
GP v k. ú. Dolní Lipka a pozemku p.p.č. 20/2 
v k.ú. Prostřední Lipka pro oprávněné město 
Králíky. RM zároveň schvaluje do doby rea-
lizace stavby uzavřít s vlastníkem pozemků 
smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 
věcného břemene. 

16. 2.
RM doporučuje bezúplatný převod pozem-

ku p.p.č. 2080/22 v k.ú. Králíky od ČR – Ře-
ditelství silnic a dálnic ČR na město Králíky a 
ukládá MO požádat o převod. Zároveň ukládá 
MO předložit bod na jednání ZM.

RM schvaluje odstranění a okleštění 
stromoví ohrožující venkovní vedení ČEZ 
Distribuce na pozemcích p.p.č. 179/1, 8 
a pozemku ve zjednodušené evidenci p.č. 
923 GP v k.ú. Dolní Boříkovice zástupcem 
provozovatele DS firmou Červinka – ABS, 
Dolní Libchavy.

RM doporučuje snížení nabídkové kupní 
ceny u nemovitostí areálu letního tábora Hněv-
kov na 1.500.000 Kč a ukládá MO předložit 
bod na jednání ZM.

RM bere na vědomí informace týkající se 
prodeje pozemků či případné směny nemo-
vitostí se společností Agrostav, a.s., Ústí nad 
Orlicí a ukládá starostce města ve spolupráci 
s vedoucí MO učinit poslední výzvu společ-
nosti k majetkoprávnímu vypořádání pozemků 
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Výpis z jednání Rady města Králíky
v areálu firmy.

RM schvaluje zřízení věcného břemene 
spočívající ve zřízení (uložení), provozu, 
údržby a oprav přípojky elektro na p.p.č. 
1067/2v k.ú. Prostřední Lipka pro oprávně-
ného M. Brůnu, bytem Prostřední Lipka, a to 
na dobu neurčitou a za jednorázovou úhradu 
dle znaleckého posudku. 

RM schvaluje záměr pronájmu nebytového 
prostoru – kavárny ve 2. n.p. v nemovitosti čp. 
374 v ul. Karla Čapka v Králíkách (Kulturní 
dům Střelnice) za měsíční nájemné minimálně 
ve výši 6.500 Kč a ukládá MO záměr proná-
jmu zveřejnit.

RM schvaluje dodatek č. 1 k nájemní 
smlouvě č. 269 N 10/50 mezi městem Králí-
ky a Pozemkovým fondem ČR na pronájem 
pozemku p.p.č. 260/1 v k.ú. Králíky za roční 
nájemné 549 Kč.

RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení 
věcného břemene spočívající v uložení liniové 
stavby – vedení kanalizace a práva vstupu na 
pozemek za účelem oprav a údržby zařízení 
na pozemku p.p.č. 1822/11 v k.ú. Králíky 
s manžely Brůnovými, Králíky, pro oprávněné 
město Králíky, věcné břemeno se zřizuje na 
dobu neurčitou a bezúplatně.

RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení 
věcného břemene spočívající v uložení liniové 
stavby – vedení kanalizace a práva vstupu na 
pozemek za účelem oprav a údržby zařízení 
na pozemku p.p.č. 1822/4 v k.ú. Králíky se 
spoluvlastníky panem Grebeněn, Králíky a 
paní Malečkovou, Dolní Orlice, pro oprávněné 
město Králíky, věcné břemeno se zřizuje na 
dobu neurčitou a bezúplatně.

RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení 
věcného břemene spočívající v uložení liniové 
stavby – vedení kanalizace a práva vstupu na 
pozemek za účelem oprav a údržby zařízení 
na pozemku p.p.č. 1822/3 v k.ú. Králíky s paní 
Slawinskou, Bohumín, pro oprávněné město 
Králíky, věcné břemeno se zřizuje na dobu 
neurčitou a bezúplatně.

RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení 
věcného břemene spočívající v uložení liniové 
stavby – vedení kanalizace a práva vstupu na 
pozemek za účelem oprav a údržby zařízení 
na pozemku p.p.č. 1046/58 v k.ú. Králíky s J. 
a V. Krystkovými, Králíky, pro oprávněné 
město Králíky, věcné břemeno se zřizuje na 
dobu neurčitou a bezúplatně.

RM Králíky schvaluje přílohu č. 1/2011 
ke Smlouvě o dílo o údržbě veřejné zeleně se 
společností Služby města Králíky s.r.o.. 

RM souhlasí se skácením 2 javorů na p.p.č. 
155/1 v k.ú. Králíky a současně souhlasí s uza-
vřením písemné dohody o zpracování dřevní 
hmoty z těchto stromů s panem Halaničem, 
bytem V Bytovkách, s podmínkou, že veškeré 
práce budou provedeny na náklad a vlastní 
nebezpečí žadatele, pouze náhradou za vzniklé 
palivové dříví, bez ohledu na jeho kvalitu. 

RM souhlasí s prodloužením hodiny 
nočního klidu na 03:00 hod., a to v souvis-
losti s pořádáním „Maturitního plesu SOUo 
Králíky“ v Klubu Na Střelnici v Králíkách, 
dne 25. 2. 2011, a to za splnění následujících 

podmínek:
pořadatel je povinen zabezpečit akci dosta-

tečným počtem pořadatelů; 
pořadatel akce musí v souladu s OZV č. 

PP/84/V/2009, 1/2009, o podmínkách k za-
bezpečení požární ochrany při akcích, kterých 
se zúčastňuje větší počet osob, zabezpečit 
veškeré náležitosti plynoucí z citované právní 
úpravy tak, aby předešel vzniku požárních ri-
zik; pořadatel je povinen vhodnými opatřeními 
minimalizovat především vibrace a hlukové 
imise působící na okolí akce tak, aby nebyla 
překročena zákonem stanovená mez.

RM souhlasí s návrhem na bezplatnou di-
gitalizaci městských kronik a schvaluje užití 
znaku města Králíky Státním okresním archi-
vem Ústi nad Orlicí pro potřeby digitalizace 
městských kronik.

RM schvaluje investiční akci: celková re-
konstrukce elektrických rozvodů v bytě č. 13 
v čp. 658/2, ulice V Bytovkách, Králíky.

RM schvaluje investiční akci: celková 
rekonstrukce elektrických rozvodů v bytě č. 
4 v čp. 352, ulice Příční, Králíky.

23. 2. 
RM bere na vědomí zahájení zjišťovacího 

řízení ke koncepci „Program rozvoje Pardu-
bického kraje“ a ukládá odboru ŽP zpracovat 
za město písemné vyjádření k oznámení 
koncepce Ministerstvu ŽP ve smyslu usta-
novení § 10c odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., 
v platném znění.

RM schvaluje dodatek č. 1 mandátní 
smlouvy ze dne 16. 5. 2008 s Vojensko – his-
torickým klubem „Erika“, Brno upravující 
hodnotu spravovaného majetku města a výši 
paušální odměny.

RM doporučuje prodej pozemku p.p.č. 506 
v k.ú. Králíky a navrhuje kupní cenu 250 Kč/
m2 + náklady spojené s převodem a ukládá MO 
předložit na jednání ZM záměr prodeje.

RM schvaluje záměr podnájmu nebyto-
vého prostoru v budově čp. 462 - kanceláře 
v k.ú. Králíky za účelem zřízení přijímacích 
a kancelářských prostor za nájemné ve výši 
2.000 Kč/měsíc a paušální měsíční částku na 
služby ve výši 500 Kč včetně DPH (spotřeba 
el. energie, plynu a vody), podnájem na dobu 
určitou - 6 měsíců a ukládá MO záměr pod-
nájmu zveřejnit. 

RM schvaluje pronájem části pozemku 
p.p.č. 651/19 v k.ú. Králíky za účelem zřízení 
zahrádky manželům Matouškovým, bytem 
Řečany nad Labem.

RM schvaluje záměr prodeje dětského 
kočárku zn. TAKO za minimální kupní cenu 
400 Kč + DPH a ukládá MO záměr prodeje 
zveřejnit.

RM schvaluje dodatek č. 5 Smlouvy 
o výpůjčce uzavřené dne 30. 12. 2005 mezi 
městem Králíky a občanským sdružením Vo-
jensko-historický klub ERIKA Brno se sídlem 
Brno-Židenice, týkající se změny hodnoty 
movitého majetku.

RM souhlasí s písemným závazkem města 
Králíky nápravy nesouladu pozemku p.p.č. 
3570 v k.ú. Králíky zařazeného v ÚP Králíky 

do plochy občanské vybavenosti. Zároveň RM 
ukládá odboru ÚPaSÚ při nejbližší změně ÚP 
Králíky spornou část pozemku p.p.č. 3570 
v k.ú. Králíky (občanská vybavenost), resp. 
lokalitu dát do souladu s provedenou KPÚ 
Králíky II (veřejná zeleň).

RM souhlasí s pobytem (ubytováním) paní 
J. Byczek, trvale bytem Boboszów  Między-
lesie, Polsko v nemovitosti čp. 9 na st.p.č. 67 
v k.ú. Dolní Lipka.

RM schvaluje požádat vlastníka pozemků 
p.p.č. 96/1, 96/3, 1203/3, 1900/3, 1924/2, 
1964/3, 2072/35, 3140, 3231 a 3617 vše 
v k.ú. Králíky, tj. ČR – Pozemkový fond ČR, 
o zřízení věcného břemene - uložení podzemní 
liniové stavby kanalizace a práva vstupu za 
účelem oprav a údržby zařízení pro oprávně-
né město Králíky na uvedených pozemcích. 
Zároveň RM ukládá MO ve spolupráci 
s odborem VTS zadat geometrické zaměření 
trasy kanalizace.

RM bere na vědomí návrh rozpočtu Města 
Králíky pro rok 2011 a doporučuje zastupitel-
stvu města schválit rozpočet v předloženém 
znění 

RM souhlasí s konáním závodu v orientač-
ním běhu, kategorie sprint, v intravilánu města 
v termínu 26. 5. 2012, pořádaném SK Severka 
Šumperk – klub orientačního běhu. 

RM schvaluje připojení města Králíky 
k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ a 
schvaluje vyvěšení tibetské vlajky na budovu 
městského úřadu dne 10. března 2011.

RM schvaluje poskytnutí propagačních 
předmětů a místostarosta přejímá záštitu nad 
prvním ročníkem nočního turnaje memoriálu 
Jana Ďurovského.

V měsíci únoru neproběhlo jednání zastu-
pitelstva města.

Informace
rubrika životní jubilea

Z důvodu ochrany osobních údajů a 
možného vzniku bezpečnostních rizik při 
jejich zneužití, přestane redakce KZ zve-
řejňovat automaticky informaci o životním 
jubileu našich spoluobčanů. Konkrétně se 
jedná o ta životní výročí, kde byly již dříve 
dány souhlasy s tímto zveřejněním. Tento 
souhlas byl vydán formou podpisu na listi-
ně, se kterou obcházel jubilanty pracovník 
městského úřadu. 

Nyní budeme zveřeňovat tato výročí 
podle nových pravidel. Pokud projeví ju-
bilant zájem o zveřejnění svého životního 
jubilea, musí osobně požádat paní Janu 
Panchártkovou, odbor vnitřních věcí MěÚ 
Králíky, tel. 465 670 873, e-mail j.pancha-
rtkova@orlicko.cz. V tomto případě bude 
toto životní jubileum zveřejněno.

Obdobná pravidla budou i v případě zve-
řejnění informace o úmrtí - tuto záležitost 
vyřizují pozůstalí. Sňatky vyřizuje obdob-
ným způsobem paní Jitka Maixnerová, 
matrikářka MěÚ Králíky.

Tato nová pravidla budou účinná od 
červnového čísla zpravodaje.
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Sčítání lidu 2011
Sčítání lidu, domů a bytů patří k nejroz-

sáhlejším statistickým zjišťováním v rámci 
statistických šetření. Výsledek sčítání přináší 
velké množství cenných údajů, které nelze 
jiným způsobem efektivně zjistit. V roce 
2011 se poprvé v historii uskuteční sčítání 
obyvatel všech 27 členských států Evropské 
unie, což umožní vytvořit srovnatelné údaje 
o EU a jejích členech. Následující sčítání je 
připravováno na březen 2011 – rozhodným 
okamžikem bude půlnoc z 25. na 26. března 
2011.

Sčítání lidu se týká všech osob, které se 
v rozhodný okamžik (půlnoc z 25. na 26. 
března 2011) nacházejí na území České re-
publiky nebo mají na území ČR trvalý nebo 
povolený přechodný pobyt. Z toho vyplývá, 
že by se této akce měli zúčastnit i cizinci, 
kteří v ČR žijí nebo tu v této době budou 
pobývat jako turisté. Pro ty, kdo neumějí 
česky, jsou připraveny pomocné formuláře 
a vysvětlivky v osmi jazycích: angličtina, 
francouzština, ruština, vietnamština, němči-
na, polština, ukrajinština a romština.

Cizinci, kteří v dobu sčítání budou v hote-
lích, na ubytovnách či kdekoliv jinde v ČR 
na dovolené, nebudou vyplňovat formuláře 
celé, ale pouze prvních šest otázek osobního 
listu. Formuláře budou připraveny na recep-
cích, vyplnit by je se zahraničními hosty měl 
personál ubytovacího zařízení.

Každý občan ČR obdrží formulář mini-
málně deset dní před sčítáním. Distribuci 
formulářů zajistí Česká pošta a sběr bude 
možný několika způsoby: buď opět pro-
střednictvím poštovních doručovatelů, nebo 
elektronicky prostřednictvím chráněného 
formuláře on-line či prostřednictvím datové 
schránky. Sčítání lidu, domů a bytů pro rok 
2011 v České republice zajišťuje Český 
statistický úřad.

Sčítání lidu se na území ČR koná už od 
roku 1869. Nově se letos objeví otázka 
na registrované partnerství. Sčítání lidu 
v žádném případě nezjišťuje majetkové ani 
finanční poměry dotazovaných. Kdo by chtěl 
průzkum bojkotovat, dostane pokutu ve výši 
až 10 tisíc korun.

Sčítací formuláře
Při sčítání se zjišťují nejen základní údaje 

o osobách, domech a bytech, ale také údaje, 
které nelze zjistit jiným způsobem, protože 
nejsou evidovány v žádném informačním 
systému veřejné správy. http://scitani.cz/
sldb2011/redakce.nsf/i/scitaci_formulare

Ve sčítacích formulářích se již nezjišťuje 
vybavenost domácností spotřebiči, osobním 
automobilem, chatou apod. Jediná otázka pro 
Sčítání lidu, domů a bytů, týkající se tohoto 
tématu, je vybavenost domácnosti osobním 
počítačem a přístupem na internet, ta je však 
opodstatněná vzhledem k překotnému vývo-
ji v této oblasti a vzhledem k možnostem, 
které využití internetu dává občanům, např. 
v komunikaci s úřady. Nezjišťuje se přitom 

vlastnictví počítače konkrétní osobou ani 
počet počítačů v domácnosti.

Jedním z inovačních prvků sčítání v roce 
2011 je využití dostupných administrativ-
ních zdrojů dat k předvyplnění sčítacích 
formulářů. Příslušná osoba pak pouze ověří 
správnost údajů, případně je opraví a na 
formulářích vyplní ty údaje, které nejsou 
předvyplněny. Tato inovace by měla vést ke 
snížení administrativní zátěže respondentů. 

JAK SE BUDEME SČÍTAT
Před návštěvou komisaře:
1. Od 26. února do 6. března 2011 budou 

sčítací komisaři roznášet do schránek letá-
ček se základními informacemi o sčítání 
lidu a lísteček Informace o kontaktních 
osobách a místech, kde bude uvedeno 
jméno sčítacího komisaře, který formuláře 
přinese, číslo jeho průkazu a termín, kdy do 
domácnosti přijde předat sčítací formuláře.

2. Čas návštěvy budou volit komisaři 
nejčastěji v pracovní den v podvečer nebo 
o víkendu, aby zastihli rodinu doma. 

Pokud vás sčítací komisař nezastihne v 
avizovaném termínu, vhodí vám do schránky 
Oznámení o termínu doručení sčítacích for-
mulářů, kde bude opět uvedeno jméno komi-
saře, číslo průkazu a termín, kdy se dostaví 
podruhé. Pokud by vám ani druhý termín 
nevyhovoval, můžete zavolat na bezplatnou 
linku a domluvit si jiný čas návštěvy.

3. Jméno komisaře a číslo obvodu, ve 
kterém provádí sčítání, bude možné ověřit 
v každé obci na úřední desce. Seznam všech 
sčítacích komisařů bude zveřejněn na www.
scitani.cz.

Komisař přinese formuláře:
4. Od 7. do 25. března navštíví sčítací 

komisaři každou domácnost v ČR a pře-
dají jí dotazníky pro všechny osoby, které 
tam žijí (včetně návštěv či podnájemníků, 
kteří budou v době rozhodného okamžiku 
v domácnosti třeba jen přechodně).

5. Sčítací komisař bude při roznosu for-
mulářů nosit viditelně umístěný speciální 
průkaz sčítacího komisaře, kterým se na 
požádání prokáže společně s občanským 
průkazem při návštěvě v každé domácnosti. 
Zároveň bude mít přes rameno modrou tašku 
s velkým žlutým logem Česká pošta.

6. Sčítací komisař navštíví Vaši domácnost 
a předá Vám sčítací formuláře. Do vašeho 
bytu nevstoupí, pokud ho sami nevyzvete. 
Požádá Vás o potvrzení jejich převzetí 
formulářů podpisem. Zároveň Vám předá 
vysvětlivky k vyplnění formulářů a poskytne 
další potřebné informace.

7. Komisař přinese do domácnosti celkem 
tři formuláře s vysvětlivkami: 

• Zelený sčítací list osoby (každý člověk 
v domácnosti dostane svůj vlastní) 

• Žlutý bytový list (každá domácnost 
dostane jeden) 

• Oranžový domácí list (ten dostanou 
pouze majitelé nebo správci domů) 

8. Převzít formuláře pro všechny členy 
domácnosti může osoba starší 15 let.

9. Při předání formulářů se vás komisař 
zeptá, jakým způsobem budete chtít vypl-
něné formuláře odevzdat, a nabídne vám 
tři základní možnosti: 

• On-line vyplnění a odeslání na inter-
netu 

• Osobní odevzdání komisaři (pokud 
preferujete tuto cestu, komisař si s vámi 
hned domluví termín schůzky, kdy přijde 
formuláře vyzvednout) 

• Odeslání poštovní obálkou do P.O.Bo-
xu ČSÚ (pokud vyberete tuto možnost, 
předá vám komisař předtištěnou obálku 
formátu A4, žádné poštovné v tomto případě 
domácnost neplatí) 

10. Pokud vás sčítací komisař nezastih-
ne v avizovaném termínu, vhodí vám do 
schránky Oznámení o termínu doručení 
sčítacích formulářů, kde bude opět uvede-
no jméno komisaře, číslo průkazu a termín, 
kdy se dostaví podruhé. 

Pokud by vám ani druhý termín nevyho-
voval, můžete zavolat na bezplatnou linku, 
která bude v provozu od 26. února do 20. 
dubna 2011 denně 8 – 22 hod a domluvit 
si jiný čas návštěvy. Pokud vás pak ani 
podruhé komisař nezastihne, najdete ve 
schránce Oznámení o náhradním termínu 
doručení sčítacích formulářů s informací, 
že si můžete formuláře vyzvednout na tzv. 
sběrném místě (poště, jejíž adresa a provozní 
doba jsou uvedeny na letáčku, vhozeném 
sčítacím komisařem do Vaší schránky) do 
14. dubna.

Vyplnění formulářů:
11. Než začnete formuláře vyplňovat, 

pečlivě si prosím přečtěte vysvětlivky. Pro 
cizince a národnostní menšiny budou připra-
veny vysvětlivky v osmi jazycích (angličti-
na, němčina, ruština, romština, vietnamština, 
francouzština, ukrajinština a polština).

12. K vyplnění papírových formulá-
řů použijte nejlépe černou kuličkovou 
tužku. Formuláře prosím nepřekládejte, 
budou zpracovány hromadným strojovým 
skenováním.

13. Formuláře můžete vyplnit elektronic-
ky. K tomu potřebujete počítač připojený 
na internet (můžete využít veřejný in-
ternet v městské knihovně a Evropském 
domě) a papírové formuláře, které Vám 
přinesl sčítací komisař. Na papírových 
formulářích najdete vpravo dole u čárového 
kódu dva unikátní kódy (jeden čistě číselný 
a jeden, který kombinuje čísla a písmena). 
Těmi se na www.scitani.cz přihlásíte (po 
rozhodném okamžiku - půlnoci z 25. na 26. 
března 2011), otevře se vám váš formulář 
a můžete začít vyplňovat. Z důvodu co 

(pokračování na následující straně)
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nejvyšší bezpečnosti je pro on-line vyplnění 
potřeba Adobe Reader verze 9.0 a vyšší. 
Pokud máte na svém počítači nižší verzi, 
bude přímo na stránkách, kde se formuláře 
vyplňují, odkaz na bezplatné stažení potřeb-
né vyšší verze Adobe Readeru.

14. Pokud vás při roznosu formulářů 
zastihne komisař v místě vašeho trvalého 
bydliště, bude už na formuláři dopředu 
předtištěno vaše jméno a příjmení. Po-
kud vám bude formuláře předávat na jiné 
adrese, vyplní komisař údaje v hlavičce 
ručně do prázdného formuláře. Některé 
údaje dostupné z administrativních registrů 
a evidencí budou ve formulářích předvy-
plněny. Správnost údajů ověříte, případně 
je opravíte. Tato inovace by měla vést ke 
snížení administrativní zátěže respondentů. 
V žádném případě však nebudou předvypl-
něny osobní údaje.

15. O pomoc s vyplněním můžete požádat 
sčítacího komisaře. Jeho úkolem není pouze 
roznést a sebrat formuláře, ale také pomoci 
každému, kdo nebude některé z kolonek 
rozumět či nebude mít sílu sám formuláře 
vyplnit. V takovém případě jsou komisaři 
připraveni nechat si údaje např. od nemoc-
ného, staršího či nevidomého člověka nadik-
tovat a formuláře za ně kompletně vyplní. 
Můžete zavolat na bezplatnou informační 
linku, která bude v provozu od 26. února do 

20. dubna 2011 denně 8 – 22 hod.
Veškeré informace najdete na www.sci-

tani.cz, dotazy můžete posílat e-mailem na 
info@scitani.cz.

16. Informace do sčítacích formulářů 
se vyplňují podle skutečnosti platné v tzv. 
rozhodný okamžik, tím je půlnoc z 25. na 
26. března.

Příklad: Pokud se miminko narodilo dvě 
hodiny po půlnoci, ještě nebylo v rozhodný 
okamžik na světě a do sčítání se nepočítá. 
Pokud se ale narodilo hodinu před půlnocí, v 
rozhodný okamžik mezi námi bylo a je třeba 
jej do sčítání uvést. Po rozhodném okamžiku 
začíná sběr formulářů.

Odevzdání vyplněných formulářů:
17. Vyplněné formuláře můžete odevzdat 

následujícími způsoby: 
• vyplníte a odešlete je elektronicky 
• předáte je sčítacímu komisaři při jeho 

druhé návštěvě jako volné listy nebo v 
zalepené obálce, kterou Vám komisař na 
požádání vydá 

• zašlete je bezplatně ČSÚ poštou v obálce 
s předtištěnou adresou P.O. Boxu 

• osobně je odevzdáte na sběrném místě 
(v letáčku uvedené poště) 

18. Ať zvolíte kteroukoliv cestu ode-
vzdání, formuláře prosím odevzdejte do 14. 
dubna 2011.

Odpovědi na další dotazy získáte na 

Sčítání lidu 2011

infolince Českého statistického úřadu nebo 
na infomailu info@scitani.cz. 

K čemu například slouží výsledná data 
ze sčítání:

Výsledky sčítání jsou významným zdro-
jem informací, které pomáhají obecnímu 
zastupitelstvu posoudit situaci v různých 
aspektech života obce a vydat příslušná 
rozhodnutí. Jsou např. podkladem v těchto 
oblastech:

* formulace strategických plánů a záměrů 
rozvoje obce a jejich částí,

* sestavení obecního rozpočtu,
* rozhodování o posílení či redukci 

kapacit vzdělávacích zařízení nebo zřízení 
sociální péče ve správě obce,

* jako podklad k tvorbě územního 
plánu,

* k řešení problematiky dopravní ob-
služnosti - podle dat ze sčítání lze zjistit, 
jaká je například dojížďka z Králicka, jaké 
jsou přepravní proudy z místa bydliště do 
zaměstnání nebo do školy. Na jejich základě 
zjištěných dat pak může Pardubický kraj 
dopravu naplánovat tak, aby odpovídala 
aktuálnímu vývoji a trendům. Tato otázka 
je nyní velmi aktuální, Pardubický kraj plá-
nuje nepříjemné změny v oblasti železniční 
veřejné dopravy v našem regionu a zjištěné 
výsledků mohou pomoci vedení města a obcí 
k prosazování zájmu občanů v této oblasti 

* k tvorbě evakuačních plánů i k ope-
rativnímu rozhodování při záchranných 
zásazích,

* k vypracování protipovodňových 
opatření,

* ke své prezentaci a marketingu (např. 
směrem k potenciálním investorům),

* mnohé informace ze sčítání jsou po-
vinnou součástí žádostí o dotace a granty z 
národních i unijních fondů aj.,

* za každou obec bude zpracováno více 
než 1000 údajů (stejný rozsah budou mít i 
výstupy za základní sídelní jednotky). 

Výsledky sčítání jsou určeny i jiným 
složkám, útvarům, např.:

- pro hasiče - je to například materiál 
nosných zdí, počet nadzemních podlaží 
nebo počet lidí v budově. Tato data společně 
s daty z jiných zdrojů dávají dohromady 
databázi, která pomáhá hasičům v jejich 
rozhodování

- ministerstvo zdravotnictví podle dat ze 
sčítání plánuje nákup vakcín pro děti - je 
například důležité vědět, kolik jedno či 
dvouletých dětí je v daném regionu (re-
publice). 

Tolik namátkou výběr možných uplatnění 
výsledků zjišťování.

Zpracoval:
Miroslav Macháček, Jan Divíšek

Zdroj: www.scitani.cz  

KAMENICKÉ PRÁCE
Julius Kováč

Každou sobotu: 8:50 až 9:05 hodin
si na hřbitově v Králíkách

můžete objednat veškeré kamenické práce.
Tyto kamenické práce vám provedeme

i na okolních hřbitovech.
Příjem zakázek každý den - mobil 605 94 64 68

provozovna Potůčník (2km od Hanušovic - směr Jeseník)

Osud nevrací co vzal
jen jedno vrací:

vzpomínku, stesk a žal.
Ten nezemřel,
kdo v srdcích našich žije…

 
Dne 21. 3. 2011 uplyne desátý rok, kdy nás navždy opustil náš 

milý tatínek a dědeček Vojtěch Molnár a dne 12. 5. 2011 to bude 
již třináct let, kdy nás navždy opustila naše drahá maminka a 
babička Alena Molnárová.

S láskou vzpomínají Alice a syn Vojtěch s rodinami.
Všem, kteří vzpomínají děkujeme.
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PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE
z veterinárně kontrolovaných chovů, které zaručují kvalitu a 
vysokou užitkovost 16 hod. Králíky (autobus. nádraží)

Prodej 31. 3. 2011 při objednání 10 ks kuřic – 1 kuřice
ZDARMA!!!. Kuřice černé, červené, bílé (nesou bílá vejce) stáří: 
14 - 18 týd., cena: 130 - 150 Kč.
Prodej 11. 5. 2011 Kuřice černé, červené, stáří: 14 - 18 týd., cena: 
130 - 150 Kč. Kačeny pekingské (bílé brojlerové), stáří 1 - 3 týd., 
cena 60 - 80 Kč. Kačeny barbarie (husokačeny), stáří 1 - 3 týd., 
cena 90 - 110 Kč. Husy (bílé), stáří 1 - 3 týd., cena 130 - 150 Kč. 
Husy (landeské), stáří 1 - 3 týd., cena 130 - 150 Kč Krůty (kanad-
ské širokoprsé brojlerové), stáří  6 - 8 týd., cena 250 - 290 Kč.
Prodej 15. 9. 2011 Kuřice černé, červené, stáří: 14 - 18 týd., 
cena: 130 - 150 Kč.
Drůbež, prosím objednávejte na adrese: Gallus Extra s.r.o., 
Pražská 8, 586 01 Jihlava, tel. 567 212 754, 567 214 502, 
mob. 731 701 331, po - pá 8 - 15h! gallusextra@centrum.com.

Poplatek za odpady v roce 2011
Prvním lednem letošního roku vstoupila v platnost Obecně zá-

vazná vyhlášku Města Králíky č. 2/2010 týkající se výše poplatku 
za odpady pro rok 2011. Tuto vyhlášku zastupitelstvo města Králíky 
schválilo na svém říjnovém jednání. Výše poplatku zůstává stejná 
jako v roce 2010, to je 500 Kč za poplatníka a kalendářní rok. 

Podrobné znění vyhlášky lze nalézt na webových stránkách 
města. Zde připomínáme některé jednotlivé pojmy a povinnosti 
vycházející z vyhlášky o odpadech. Poplatníkem se rozumí fy-
zická osoba, která má v obci trvalý pobyt; za domácnost může 
být poplatek odveden společným zástupcem, za osoby nezletilé 
zákonným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo 
správcem; tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména osob, za 
které poplatek odvádějí. Poplatníkem se rovněž rozumí fyzická 
osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící 
k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu 
žádná fyzická osoba; má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, 

jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši 
odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.

Od poplatku jsou osvobozeny fyzické osoby mladší 18 let umís-
těné v zařízeních ústavní výchovy, a to po dobu tohoto umístění. 
Nárok na osvobození musí být řádně doložen potvrzením zařízení, 
ve kterém je uvedená osoba umístěna. Toto potvrzení musí obsa-
hovat zejména údaj o době umístění. 

Poplatek je splatný buď jednorázově za celý kalendářní rok, a 
to do 31.3. nebo formou dvou splátek do 31.3. za I. pololetí a do 
30.9. za II. pololetí kalendářního roku. Poplatek lze uhradit for-
mou 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 Městského úřadu Králíky, a to na účet Měst-
ského úřadu Králíky č. 1324193309/0800 u České spořitelny a.s., 
pobočka Králíky, konstantní symbol 1319, variabilní symbol tvoří 
číslo generované počítačovým zpracováním. 

Rozsah služeb v rámci odpadového hospodářství zůstává v roce 
2011 nezměněný. V roce 2011 bude opět prováděn mobilní sběr 
velkoobjemových odpadů, termíny budou zveřejněny v Kralickém 
zpravodaji, veškeré vzniklé odpady včetně ledniček a dalších 
elektrozařízení mohou občané Králík a integrovaných obcí 
odevzdat bezplatně také ve sběrném dvoře. 

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

Na závěr bychom rádi poděkovali všem, kteří ke třídění a naklá-
dání s odpady přistupují zodpovědně a v souladu s předpisy. 

P. Brandejs, odbor ŽP MěÚ Králíky

Setkání dvou generací žáků DDŠ
Ve středu 9. února zavládl už od rána v našem zařízení zvláštní 

rozruch. Žáci byli předem seznámeni s programem tohoto dne a 
tak o přestávkách diskutovali s dozorujícími učiteli o tom, co je 
čeká: “Kdo jsou asi ti, se kterými budeme besedovat? Jak vypadají? 
Odkud jsou děvčata, která naši návštěvu doprovodí hrou na hudební 
nástroj a na jaký asi?“ Pořadatelům akce se podařilo všechny hosty 
po příchodu do budovy před zvědavými zraky žáků utajit a teprve 
po velké přestávce vše vypuklo.

Nejprve byla chlapcům představena obě koncertující děvčata - 
Mirka Kandráčová a Dáša Ulrichová – navštěvující již posledním 
rokem zdejší ZUŠ – obor hra na kytaru i jejich učitel pan Josef 
Bergman. Poté sál přivítal hlavní účastníky besedy - bývalé žáky 
našeho zařízení - pány Emila Rajse a Radka Tomíka, kteří nás 
opustili postupně v roce 1994 a 1995.

Po úvodních zahraných skladbách oba vyprávěli o svém životě 
po odchodu od nás. Jak se jako zedníci „postavili na vlastní nohy“, 
oženili se, Emil dokonce založil vlastní firmu, postavil si dům a oba 
dodnes vedou spořádaný rodinný život. Dále děvčata opět předvedla 
část svého umění a následovala beseda. Při ní nejen bývalí žáci, ale 
i hostující děvčata odpovídali na nejrůznější otázky zde přítomných 
chlapců. O nebývalém zájmu žáků svědčí skutečnost, že vlastní 
diskuze trvala přes 1 hodinu a tím daleko předčila plánovaný čas 
pořadatelů. V průběhu diskuze děvčata zahrála ještě další skladby. 
Naši chlapci se dozvěděli pravdivé informace o skutečném životě 
z úst povolaných. Po skončení akce odcházeli všichni spokojeni.

Závěrem bychom chtěli poděkovat jak děvčatům ze ZUŠ a jejich 
učiteli, tak i našim bývalým žákům za čas, který našemu zařízení 
věnovali.

za organizátory akce Mgr. Jiří Souček
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Hledáme
páníčky

Služby města Králíky s.r.o. zajiš-
ťují odchyt toulavých psů na území 
města. V současné době jsou v ob-
jektu králické čističky odpadních 
vod umístěni zde vyfocení psi, které 
je možno si přisvojit. S nalezenými 
psy je možno se seznámit a prohléd-
nout si je každý pracovní den od 8:00 
do 13:00 hod.

K přijímacímu řízení na střední školy
V poslední době se mezi odbornou 

veřejností i v médiích zevrubně diskutuje 
o novém systému přijímacích zkoušek na 
střední školy, které Pardubický kraj povinně 
zavádí na svých školách. Ačkoliv má systém 
nepochybně a nutně své „mouchy“, jedno 
mu nelze upřít – jedná se o pokus učinit 
krok ke světu, v němž výuční list bude zase 
průkazem šikovného řemeslníka, maturita 
na odborné škole zárukou solidních pro-
fesních znalostí daného oboru a vysvědčení 
z gymnázia pak nejlepší vstupenkou ke 
studiu skutečně kvalitní univerzity.  

Letohradské soukromé gymnázium kráčí 
v tomto ohledu již léta, řečeno s Franzem 
Kafkou, VYROVNANÝM KROKEM.  Ni-
kdy jsme o zrušení přijímacích zkoušek ne-
uvažovali. Jsou pro nás nejen prostředkem 
k seřazení uchazečů do jakéhosi žebříčku, 
ale především nám skvěle slouží ke zjištění, 
v jakých tématech mají budoucí studenti 

mezery – a tedy na jaká témata mají naši 
kantoři v prvních měsících studia zaměřit 
svoji pozornost.

Nadále také považujeme za rozumné 
umožnit žákům, kteří na své základní škole 
dosahují vynikajících výsledků, vstup na 
gymnázium bez přijímacích zkoušek.  Jedná 
se nejen o výraz naší důvěry v práci kolegů 
na základních školách, ale také o naše pře-
svědčení, že trvale dobře pracující žák má 
být odměněn alespoň malým benefitem při 
vstupu na zvolenou střední školu. 

LSG tedy stejně jako v letech předchozích 
nabízí přehledný systém přijímacího řízení, 
který lze shrnout do dvou bodů:

buď opravdu dobře pracujete na své 
základní škole – pak na Vás čeká bonus 
v podobě přijetí bez nutnosti konat přijímací 
zkoušky 

nebo přijdete, vykonáte zkoušky z Vám 
známého učiva ZŠ a do 24 hodin víte, zda 
a kde budete od září studovat. 

Přejeme letošním páťákům a deváťákům 
hodně štěstí při výběru své střední školy. 
Pokud Váš zápisový lístek bude ve finále 
směřovat na Letohradské gymnázium, jsme 
připraveni pomoci Vám nejen kvalitně 
zvládnout středoškolské učivo, ale také 
získat sebevědomí, rozhled a dovednosti 
nezbytné pro následné studium na uni-
verzitě. 

Vratislav Šembera, ředitel LSG

Šance pro rodinu
Nový projekt Oblastní charity Ústí nad 

Orlicí, zaměřený na podporu ohrožených 
rodin. Podstata projektu spočívá v preven-
ci – vytvořit v rodině takové prostředí, aby 
v ní děti mohly bezpečně vyrůstat a nemu-
sely být umisťovány v dětských domovech 
nebo jiných ústavních zařízeních. Projekt 
je založen na úzké spolupráci s odděleními 
sociálně právní ochrany dětí, která fungují 
při pověřených obecních úřadech, a která 
ohrožené rodiny vyhledávají. Pracovníci 
„Šance pro rodinu“ pak v rodině podle jejích 
konkrétních potřeb pracují. Může se jednat 
o pomoc s nácvikem sociálních dovedností 
(úklid, hygiena), s hospodařením v do-
mácnosti, s výchovnými činnostmi, řešení 
problémů s přípravou dětí do školy nebo 
s péčí o dítě, můžou zprostředkovat kontakt 
s odborníky nebo specialisty atd. Tato služba 
nenahrazuje rodičovskou péči. Její snahou 
je naučit rodiče samostatně pečovat o děti 

a domácnost.
Projekt je částečně 

financován z Tříkrá-
lové sbírky a budeme 
vám vděčni za podpo-
ru formou dárcovské 
SMS, a to:

jednorázově ve tvaru:
DMS SANCEPRORODINU
na číslo 87777
nebo roční podpora ve tvaru:
DMS ROK SANCEPRORODINU
na číslo 87777

Cena 1 DMS je 30 Kč, Oblastní charita 
Ústí n. O. obdrží 27 Kč. Při roční podpoře 
vám bude automaticky odečítána částka 
30 Kč každý měsíc. Více na http://www.
darcovskasms.cz

Děkujeme vám.

Výsledky soutěže pořádané Jk Lipka o.s.
Z kategorie  4 - 8 let byli vylosováni:
- Davídek, Jaroušek, Karinka, Linda, Marek, Natálka, Fílípek, Eliška
z Mateřské školky Prostřední Lipka, A. M. Severýnová z Mladkova, Terezka Stejskalová 

z Dolní Dobrouče.
Z kategorie  8 - 13 byli vylosováni:
Matoušková Michaela a Simona Jirásková z Chocně.
Všem zúčastněným moc děkujeme za nádherné obrázky a na vylosované čeká pozvání 

do našeho Jezdeckého klubu s povozením na koni a dárečkem.
Tým Jk Lipka o.s.
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DNY ZDRAVÉ VÝŽIVY pro ZŠ ČERVENÁ VODA
uspořádala ve dnech 25. – 27. 1. 2011

Společnost pro zvířata – z. o. ČSOP s podporou Nadačního fondu Albert
Cílem bylo předání a zprostředkování 

informací o zdravé výživě žákům (a rodi-
čům) a pracovníkům škol a jídelen. Program 
pro děti byl uzpůsoben tak, aby předávané 
informace získaly formou zážitkových in-
teraktivních aktivit a her. Pro žáky 2. stupně 
byl program doplněn odbornou prezentací 
a diskusí. 

Žáci prvního stupně si připravili svoji 
zdravou svačinu (z potravin bez chemic-
kých přísad a přidaným cukrem, se zeleni-
nou, s celozrnným pečivem, s rostlinnými 
pomazánkami, pravým bílým jogurtem, 
s lupínky a obilnými vločkami, obilnými 
slady a bio džemy, s obilnými klíčky, se 
sluneč. semínky a oříšky); ochutnali 100 % 
ovocné džusy společnosti Tropico a luště-
ninové potraviny od společnosti Sunfood; 
poznávali obiloviny a luštěniny; užili si 
pohybové aktivity se zeleninou a ovocem 
včetně aktivity Skoč do kruhu od Zdravé 
Pětky; vyslechli příběh Alenky a Péti; tvo-
řili obrázky ze zeleniny; diskutovali, které 
potraviny jsou spíše zdravé, a které nezdra-
vé včetně značení potravin a vysvětlení 
pojmu bio – ekologické zemědělství. 

Žáci druhého stupně si také připravili 

svoji zdravou svačinu, ochutnali 100 % 
ovocné džusy společnosti Tropico, diskuto-
vali o složení a značení potravin, včetně in-
formace o chem. přísadách a ekologickém 
zemědělství. Jejich program pak doplnila 
zajímavá přednáška nejen o stravování, 
ale i o zdravém životním stylu MVDr. M. 
Mathesové (Národní síť podpory zdraví). 
Víte, že denně bychom měli ujít alespoň 
10 000 kroků? A že energetické nápoje 
obsahují plno přísad zdraví a často i životu 
nebezpečných? 

Obecně bylo žákům vysvětleno, že 
o svoje zdraví je třeba pečovat v každém 
věku, že spoustu zdravotních problémů 
lze vyřešit správnou výživou a životním 
stylem, že je třeba rozlišovat, jaké potra-
viny nakupovat a konzumovat, číst složení 
potravin a dávat přednost potravinám bez 
chemických přísad, umělých sladidel, 
velkého množství cukru a soli, a také, že 
ekologické potraviny – logo Bio – jsou 
lepší jak pro lidské zdraví, tak pro přírodu 
a chovaná zvířata. 

Pro rodiče školáků, pracovníky školy 
a další zájemce se konala v úterý 25. 1. 
odpolední beseda s ochutnávkou potravin 
a jídel podle zásad zdravé výživy a 100 % 

ovocných džusů. Besedu vedly odbornice 
na zdravou výživu a zdravý životní styl: 
MVDr. M. Mathesová a Ing. J. Lukešová 
(majitelka prodejen a restaurace se zdra-
vou výživou Bazalka, Hradec Králové). 
Účastníci ochutnali výborná jídla včetně tří 
polévek a celozrnných pizz, získali praktic-
ké informace o přípravě a složení pro tělo 
zdravých a nezatěžujících pokrmů. 

Za možnost zrealizování Dnů zdravé 
výživy děkujeme Nadačnímu fondu Albert, 
a také společnosti: TROPICO – za jejich 
aktivní účast, spolupráci a poskytnutí 
100 % přírodních džusů bez přísad; firmě 
BioPLANETA – za poskytnutí bioobalů – 
konkrétně menu boxů a dřevěných lžiček;  
a společnosti SUNFOOD – za poskytnutí 
potravin pro ochutnávky a svačiny. 

Společnost pro zvířata – z.o. ČSOP, 
Infocentrum Červená Voda, Dita Micha-
ličková

Odpolední beseda pro dospělé. Poznávání obilovin a luštěnin.

Příprava zdravé svačiny. Z prezentace.
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KLUB SENIORŮ o. s. informuje
Akce v měsíci březnu:
8. 3. 2011 - zájezd na koupání v Zábřehu. Možná účast 

i nečlenů klubu. Přihlášky u Mgr. Bednářové na čísle 774 059 
589. Odjezd ve 13.00 hodin z autobusového nádraží.

10. 3. 2011 - Společenská zábava - Večer seniorů při hudbě 
a tanci v hotelu BESEDA. Vstupné 30.00 Kč.

12. - 13. 3. 2011 - Výstava ručních prací seniorů v Klubu, po 
oba dny v době od 9 do 16 hodin. Vstupné dobrovolné.

17. 3. 2011 - Soutěž seniorů v šachách - možná účast 
i nečlenů Klubu.

Zveme seniory, členy i nečleny, na těchto akcích k prohlou-
bení přátelských vztahů a vzájemného porozumění.

J. Dobrohruška

VÝŽIVOVÉ PORADENSTVÍ
Víte, že....
- dnešní člověk solí 12x více, než je zdravé!
- jíme 2,5x více cukru!
- ČR má světové prvenství v rakovině tlustého střeba!
  (velké množství masa, málo zeleniny)
- jíme málo ovoce a zeleniny!
- spolu s jídlem sníme 2,5 kg chemikálií ročně?
- nadváha zkracuje věk!
- každý 10. člověk je diabetik, každá 16. žena má nádor
  prsu, každé 4. dítě se narodí s alergií nebo atopickým
  ekzémem!!!

Nabídka služeb
• ANALÝZA VÝŽIVOVÉHO STAVU
(skutečné procento tělesného tuku, vody v těle, svalové 

hmoty, bazální metabolilsmus, biologický věk, viscerální 
tuk, kondice, hmotnost kostí, hmotnost svalů a procento 
tuků odděleně pro jednotlivé končetiny a trup)

• PORADENSTVÍ V OBLASTI VÝŽIVY
• SNIŽOVÁNÍ NADVÁHY INDIVIDUÁLNĚ NEBO SKU-

PINOVĚ V KURZU
• KONTROLA SPRÁVNÉHO HUBNUTÍ
• GREEN WAYS - 100 % čisté přírodní produkty (www.

gw-int.net)

Monika ČERMÁKOVÁ
 
Karla Čapka 503, Králíky
tel.: 739 302 764
E-mail: moncacermakova@seznam.cz

BŘEZEN – MĚSÍC ČTENÁŘŮ
V České republice se stává tradicí, 

že měsíc březen je zasvěcen všem 
čtenářům a knihám. Vloni poprvé 
proběhla  kampaň s názvem „BŘE-
ZEN - MĚSÍC ČTENÁŘŮ.“

Svátek tak mají celý měsíc všichni, 
kteří v době internetu aj. moderních 
technologií zůstávají věrni tištěné 
knize.

Naše městská knihovna se ke 
kampani připojí těmito akcemi:

• ve spolupráci se Základní ško-
lou a gymnáziem propojíme webové 
stránky knihovny a školy, aby měly 
děti usnadněný přístup k informa-
cím z knihovny, nabídce nových 
titulů, které zařazujeme do fondu 
knihovny apod.

• prvňáčci, kterým jsme v den, 
kdy dostávali své první vysvědčení 
(a měli ho všichni krásné se samými 
jedničkami) věnovali zdarma čte-
nářský průkaz do oddělení pro mlá-
dež, přijdou na společnou návštěvu 
do knihovny, kde pro ně připravíme 
program s překvapením :-)) 

• děti, které se 
zapojily do dlou-
hodobé soutěže, 
ve které si testují 
už od listopadu 
své znalosti o lid-
ském těle a první pomoci, se chys-
tají na devátou Noc s Andersenem, 
která bude v pátek 1. dubna – a není 
to apríl! Bude to zase asi čtyřicítka 
dětí, pro které jsme zajistily malý 
dárek díky sponzorskému daru 
firmy Pro-Bio ze Starého Města 
pod Sněžníkem

• na dospělé čtenáře, kteří nás 
v březnu navštíví, čeká malé pře-
kvapení – ale samozřejmě nemů-
žeme prozradit jaké :-))

Přejeme všem malým i velkým čte-
nářům, aby si hezky užili svůj svátek, 
který mají celý měsíc!

Za Městskou knihovnu
Ivana Marečková

Pojeďte
s námi

do Villmaru
Partnerský spolek v Králíkách 

pořádá ve dnech 4. – 8. května 
2011 zájezd do družebního města 
Villmar.

Odjezd bude ve středu 4. května 
v 17 hodin, vrátíme se v neděli 8. 
kolem půlnoci.

Protože ještě není zaplněna celá 
kapacita autobusu, nabízíme mož-
nost podívat se k přátelům do Ně-
mecka i nečlenům spolku.

Villmarští už pro nás připravují 
pestrý program – mimo jiné i krásnou 
projížďku po řece Rýn.

Cena zájezdu je 1800,- Kč pro 
osobu.

Přihlášky přijímá do 11. března 
2011 

Ivana Marečková 
telefon 776 683 853 
e-mail: IMareckova@seznam.cz
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Společenská kronika

ŽIVOTNÍ JUBILEA - Své životní jubileum v měsíci březnu oslaví 
tito občané. „Přejeme pevné zdraví do dalších let.“

98 let - Irena Šínová
89 let - Jan Moravec
85 let - Jaroslav Schuster
81 let - Miluška Šponarová,
 - Marta Habasová
80 let - Nina Jirešová
79 let - Emilie Nosková,
 - Josef Mlčúch
77 let - Zdeněk Krejčí,
 - Antonie Králová,
 - Filomena Skalová
76 let - Václav Beran,
 - Arno Dušek,
 - Otto Janeček,
 - Vlasta Kubíčková
75 let - Josef Wotawa,
 - Luboš Hejkrlík,

 - Jindřiška Kalousová,
 - Anna Kubíčková,
 - Ludmila Egnerová
74 let - Marie Vyhnálková,
 - Josef Berka
73 let - Anna Dostálková,
 - Ladislav Faltýsek,
 - Vladislav Vrána
72 let - Anna Kutláková
71 let - Jan Sokolov,
 - František Václavek,
 - Jan Ketzl,
 - Zdenka Strachotová
70 let - Jiřina Pavlíčková,
 - Drahoslava Slaninová,
 - Anna Štorkánová

Vážení rodiče, pokud máte zájem o zveřejnění Vašeho právě narozeného děťátka v měsíčníku 
Králický zpravodaj, přijďte na Městský úřad, Karla Čapka 316, evidence obyvatel, s rodným 
listem dítěte.                            Jana Panchártková, Odbor vnitřních věcí MěÚ Králíky

Uvedené informace jsou v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.
o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.

Důležité upozornění viz. strana 12!!!

František Křivan, Wladyslawa Danielová, Ludmila Mynaříková, Jan Reichl
ÚMRTÍ                 „S láskou budeme vzpomínat.“

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: Kraj-
ský úřad/Informace z odborů/Zdravotnictví/Aktuální informace

den lékař/ka obec místo telefon
05. 03. So MUDr. Ulman Tatenice č.p. 268 465 381 212
06. 03. Ne MUDr. Ulman Tatenice č.p. 268 465 381 212
12. 03. So MUDr. Vacková Lanškroun Hradební 227 465 322 348
13. 03. Ne MUDr. Vacková Lanškroun Hradební 227 465 322 348
19. 03. So MUDr. Valentová Lanškroun Strážní 151 465 322 907
20. 03. Ne MUDr. Valentová Lanškroun Strážní 151 465 322 907
26. 03. So MUDr. Vebrová Žamberk Raisova 814 465 613 441
27. 03. Ne MUDr. Vebrová Žamberk Raisova 814 465 613 441
02. 04. So MUDr. Vítková Červená Voda č.p. 333 (Moviom) 465 626 460
03. 04. Ne MUDr. Vítková Červená Voda č.p. 333 (Moviom) 465 626 460
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.

Dne 11. března 2011 uplyne 10 
dlouhých let, kdy nás navždy 
opustil milý manžel, tatínek, 
dědeček a pradědeček

pan Josef Jireš
S láskou vzpomínají

manželka Nina,
synové Jaroslav, Václav a

Jiří s rodinami

Vzpomínka
Dne 19. 3. 2011 by se dožil 
80. let
pan Vladimír Čurda
Zavzpomínejte s námi 

S láskou manželka
a dcery s rodinami

MANŽELSTVÍ             „Gratulujeme a přejeme štěstí.“
Petr Kubelka – Eva Bartošová

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem, kteří se přišli 
naposledy rozloučit s mým man-
želem a naším tatínkem panem 
Janem Reichlem, za květinové 
dary a projevy soustrasti.
Také děkujeme paní A. Řez-
níčkové za důstojné vypravení 
pohřbu.

Manželka, syn
a dcera s rodinami
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Program na BŘEZEN
pátek   4.   TACHO    zač. ve 20:00 hod

Nový film Daniela Landy a jeho 
ženy, režisérky Mirjam Landa, se 
hlásí k žánru tragikomedie, kom-
binuje ovšem také prvky vypjatého 
dramatu ze sportovního prostředí, 
konkrétně ze světa automobilových 
závodů. Těžce nemocný Alex se 
chystá s novou spolujezdkyní na 
svůj poslední závod, v němž chce 
konečně porazit svého letitého 
soupeře.

Vstupné 55,-; přístupný od 12 
letů 95 min.

úterý   8.   MEGAMYSL   zač. v 17:00 hod
Téměř současně s komedií “Já, padouch” přichází do kin podobná 

animovaná podívaná se záporným titulním hrdinou. Svižný snímek 
má inteligentní scénář, paroduje filmy o superhrdinech a je nabitý 
slovními hříčkami i sarkastickými hláškami, které si nejvíc užijí 
větší děti a samozřejmě i dospělí diváci. 

Vstupné 55,-; přístupný; české znění; ŠUP; 95 min.

pátek   11.   THE SOCIAL NETWORK   zač. ve 20:00 hod
Vznik nejrozšířenější globální internetové sítě očima těch, kteří byli 

před několika lety u toho. Hrdiny snímku jsou zakladatel Facebooku 
Mark Zuckerberg a jeho spolužáci a děj je rámován dvěma žalobami, 
které na Zuckerberga podali právě jeho bývalí přátelé ze studií.

Vstupné 55,-; přístupný; titulky; ŠUP; 120 min.

PARANORMAL ACTIVITY 2
úterý   15.   zač. ve 20:00 hod
Pokračování úspěšného mystifikačního hororu vychází ze stej-

ného principu jako první díl – znovu v něm děsivé neviditelné síly 
terorizují obyvatele domu, čtyřčlenou rodinu s novorozencem. 
Tentokrát sice tvůrci nepředstírají, že jde o nalezené domácí video, 
s diváckým strachem však pracují obdobně.

Vstupné 55,-; přístupný od 15 let; titulky; 90 min.

pátek   18.   DĚCKA JSOU V POHODĚ   zač. ve 20:00 hod
Vtipný, energický a skvěle vykreslený portrét moderní rodiny. 

Dvě matky žijí se svými dospívajícími dětmi Joni a Laserem, které 
se snaží najít svého biologického otce. Dosáhnou cíle a když do 
života rodiny vstoupí Paul, začíná pro všechny nová kapitola, v níž 
jsou postupně definovány, přehod-noceny a pak znovu formulovány 
rodinné vztahy. Snímek má čtyři nominace na letošní Oscary. 

Vstupné 55,-; přístupný od 12 let; titulky; 105 min.

DÍVKA, KTERÁ KOPLA DO VOSÍHO HNÍZDA
úterý   22.   zač. ve 20:00 hod
Závěrečný díl trilogie Milénium podle knižní předlohy švédské-

ho spisovatele Stiega Larssona. Svérázná a poněkud nebezpečná 
Lisbeth Salanderová se štěstím a těžkými zraněními vyvázla ze 
střetu s vlastním otcem a s pomocí novináře Mikaela Blomkvista 
čelí obvinění z vraždy.

Vstupné 55,-; přístupný od 15 let; titulky; 140 min.

úterý   29.   NA VLÁSKU   zač. v 17:00 hod
Animovaná hudební rodinná komedie o dívce, která má velmi 

dlouhé a kouzelné zlaté vlasy. Princezna Locika je unesena z hradu 
svých rodičů již jako dítě a zamčena v tajné věži, kde touží po 
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dobrodružství. Spolu s temperamentním banditou se chystá provést 
husarský kousek...

Vstupné 55,-; přístupný; české znění; 95 min.

Klub Na Střelnici Králíky
BŘEZEN 2011

TANEČNÍ SETKÁNÍ POD KRÁLICKÝM SNĚŽNÍKEM
sobota   5.   zač. v 16:00 hod
První ročník nesoutěžní taneční přehlídky. Představí se taneční 

obor ZUŠ Králíky, ale také tanečnice a tanečníci z Červeného Kos-
telce, Slatiňan, Holešova, Jablonného nad Orlicí a Hradce Králové. 
Vstupné dobrovolné.

neděle  6.  Antonín Dvořák: MŠE D DUR   zač. v 15:00 hod
Koncert pěveckého sboru – Vysokoškolského uměleckého soubo-

ru Pardubice se koná v Poutním kostele Nanebevzetí Panny Marie 
na Hedeči. Vstupné dobrovolné, doprava na koncert autobusem 
zdarma, odjezd ve 14:30 hodin z autobusového nádraží. 

sobota   12.   SKLENĚNÝ ZVĚŘINEC   zač. v 19:30 hod
Stejně jako hrdinové něžné a zároveň kruté hry Skleněný zvěřinec 

nedokázal se po celý život od své rodiny zcela odpoutat ani její autor 

Tennessee Williams. V nadmíru obyčejném malém domově žije 
nesnesitelně milující matka Amanda, stárnoucí syn Tom a jeho sestra 
Laura. Amanda nechtíc své děti zavaluje a neurotizuje mateřskou 
péčí. Tom, balancující mezi rolí syna – bratra – otce – manžela, 
se brání výbuchy vzteku, úniky do světa filmu a nakonec útěkem 
z domova. Laura se zdá na první pohled usměvavě smířená se 
svým osudem. Závan zdánlivě normálního světa přináší do rodiny 
potenciální ženich Jim. „Inscenace nabízí místo jímavé tragédie, 
při které by nikdo ani nehlesl, příběh, při kterém se hlediště i často 
směje, až pláče“, napsala divadelní kritička Radka Tesárková. A 
my dodáváme: občas se divadelní zázrak přihodí i na malém městě. 
V režii debutanta Petra Dostálka hrají členové divadelního spolku 
Diviš ze Žamberka, vstupné 60,- Kč.

SNĚHOVÁ KRÁLOVNA
úterý   15.
zač. v 8:30 a 10:00 hod
Divadelní pohádka na motivy 
klasického příběhu H. Ch. 
Andersena v podání brněn-
ského Divadla Malé(h)ry. 
Účinkují Barbora Seidlová, 
Daniela Zbytovská a Nikola 

Zbytovská. Školní představení. Vstupné 25,- Kč.

doc. JIŘÍ HOŠEK & DOMINIKA HOŠKOVÁ
středa  16.  zač. v 19:00 hod
90. koncert Kruhu přátel hud-

by představí rodinné violon-
cellové duo – doc. Jiří Hošek 
je pedagogem pražské AMU, 
předním českým violoncellistou 
a organizátorem (např. hudební 
festival Žižkovský podzim). 
Dcera Dominika Hošková – tak-
též violoncellistka - po studiích 
na AMU a několika zahraničních 
stážích působí nyní především 
v Izraeli. Je vítězkou prestižních soutěží a spolupracuje s mnoha 
orchestry. Koncert se koná ve varhanním salonku Městského 
muzea, vstupné 60,- Kč.

pátek   18.   JÁNOŠÍK   zač. v 8:30 a 10:00 hod
Nová inscenace Divadla DRAK Hradec Králové vychází z his-

torických faktů. Hlavním záměrem autorů tak není pokračovat 
v nekonečném omílání vžitých polopravd, ale snaha nalézt prav-
divou tvář výjimečného slovenského mladíka. Školní představení. 
Vstupné 30,- Kč.

pátek   25.   PLES 2011   zač. v 19:30 hod
Závěrečný ples letošní plesové sezóny, vstupenky a informace 

p. Antonín Neterda, 737 928 569.

Další informace o pořadech Klubu Na Střelnici a o předprodeji 
vstupenek: kancelář Střelnice, tel.: 465 631 473 nebo 603 849 460, 
a také na internetové adrese www.strelnice.cz.

Pavel Strnad, Klub Na Střelnici Králíky
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Kulturní program Jablonné nad Orlicí březen 2011
Pátek 4. 3. 2011
Volejbalový oddíl Vás zve na 
Maškarní ples
Pátek 4. března od 20:00 hodin – sál hotelu U Dubu
Tradiční ples, k tanci hraje DJ Company 

Středa 16. 3. – Pátek 18. 3. 2011
Rodinné centrum Jablíčko pořádá akci
Burza jarního oblečení
Jedná se o nabídku oblečení pro děti a těhotné ženy. Burza se  

koná v prostorách RC Jablíčko v budově staré školy v Jablonném  
nad Orlicí.

Pátek 18. 3. 2011
Základní umělecká škola v Jablonném nad Orlicí pořádá
Česko-polský koncert komorní a čtyřruční hry
Pátek 18. března 2011 v 18 hodin, sál kina v Jablonném nad Orlicí. 

Máte možnost si poslechnout společný koncert žáků ZUŠ Jablonné 
nad Orlicí a žáků Hudební školy F. Chopina z Klodzka.

Neděle 20. 3. 2011
Odbor kultury zve všechny děti a jejich rodiče na divadelní před-

stavení
Cesta kolem světa
Neděle 20. března 2011 v 16 hodin, sál kina v Jablonném nad 

Orlicí. Činoherní-loutková rodinná pohádka s písničkami. Cestovatel 
Všudybyl se vydává na cestu kolem světa. Přitom poznává světadíly 
a to, co k nim neodmyslitelně patří. V Americe pozná Mexičana a 
Indiána, v Antarktidě zachrání tučňáka, v Africe potká žirafu a ocitne 
se na poušti, v Austrálii pozná, co je protinožec a v Asii v Himalájích 
potká Yettiho. Nakonec  se vrací domů do Evropy. Prodej vstupenek 
na IC Jablonné nad Orlicí

Podělí 21. 3. 2011
Rodinné centrum Jablíčko pořádá
Vynášení Morény
Pondělí 21.března 2011 v 10 hodin  sraz u staré školy.
Pojďte s námi vyprovodit paní Zimu a přivítat jaro.

Pátek 25. 3. 2011 
Zdravý nemocný – Molière
Pátek 25. března 2011 sál kina v 19 hodin 
Komedie o 3 dějstvích s tancem a zpěvem. Argan se domnívá, že 

je nemocen, a musí mít ustavičně lékaře a léky po ruce. Pro svou 
utkvělou myšlenku stává se sobeckým a zaslepeným. Aby se mohl 
věnovat sobě a své domnělé chorobě, chce provdat dceru Angélique 
mladému hlupákovi Tomáši Diafoirusovi, synovci svého lékaře Pur-

gona. Marně usilují všichni, aby mu v tom zabránili.
Divadelní soubor VICENA, Ústí nad Orlicí  
Prodej vstupenek na IC Jablonné nad Orlicí, tel. 465 641 371

Program širokoúhlého kina v Jablonném 
nad Orlicí - březen 2011

pondělí 7. března v 19,30 hodin – Zelený sršeň – USA
Britt Reid je synem jednoho z nejslavnějších a nejrespektova-

nějších mediálních magnátů v Los Angeles a je více než ochotný 
spokojeně pokračovat ve svém marnotratném a bezcílném životě 
plném večírků – až do chvíle, kdy jeho otec za záhadných okolností 
zemře a odkáže Brittovi své rozsáhlé mediální impérium. Ten naváže 
nečekané přátelství s jedním z kreativnějších a vynalézavějších za-
městnanců svého otce, s Katóem , a společně se chopí šance k tomu, 
aby poprvé v životě dělali něco smysluplného…

119 min.; přístupný  od 12 let.

čtvrtek 17. března v 18,00 hodin – Gulliverovy cesty – USA
Lemuel Gulliver je obyčejný cestopisný spisovatel, který se díky 

své práci vydá na plavbu. Ta se stává nezapomenutelnou, když se 
v Bermudském trojúhelníku přežene velká bouře a on vypadne z lodi. 
Probouzí se na ostrově Liliput jako obr...  84 min.; přístupný.

pondělí 21. března v 19,30 hodin – Nevinnost – ČR

Uznávaný lékař, milovaný otec a manžel čelí obvinění z velmi 
těžkého zločinu. Ze dne na den vyměnil dobrou adresu za celu ve 
vazební věznici, odkud se nevina prokazuje hodně těžko, zvlášť 
když protistraně pomáhá člověk, který může být motivován osobní 
pomstou. Pravda prý nakonec vždycky zvítězí nad lží a nenávistí. 
Někdy ani to ale nemusí znamenat vítězství. Někdy je to jen přestávka 
před dalším, mnohem náročnějším zápasem. Zvlášť když ve snaze 
zachránit se obětujete tajemství, která měla zůstat navždy skrytá, 
protože jsou pro vás i pro vaše okolí příliš nebezpečná.

98 min.; přístupný  od 12let.

pondělí 28. března v 19,30 hodin – Hon na čarodějnice – 
USA

Dva přátelé se ve 14. století vrací z křižáckých výprav do rodného 
města, které je zdecimováno morovou epidemií. Dívku obviněnou 
z jejího vyvolání a z čarodějnictví mají rytíři dopravit do odlehlého 
opatství pro vymítačské rituály a následný proces. Děsivé události a 
nevysvětlitelné tajemné síly, kterým budou muset čelit, je postaví na 
samou hranici smrti a ohrozí i rytířský slib zajistit dívce spravedlivý 
soud. 95 min.; přístupný.
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Kulturní program ŽAMBERK březen 2011
Sobota 5. března 2011 od 8.30 do 13.31 

hod Tělocvična U Žirafy
SVČ ANIMO Žamberk
Jarní pohár v aerobiku
Přátelské závody jednotlivců v aerobiku 

– jednotlivé kategorie od 4 do 100 let.

Sobota 12. března 2011 od 21.30 
hod.

Pivnice U divadla
FREE STAGE NO.11
Živé vystoupení kapel. Vstupné dob-

rovolné.

VÝSTAVA PRACÍ členů výtvarných 
kroužků: Barvínek, Paletka, Paleta, 
Malý keramik, Keramika pro školáky, 
Keramika pro teenagery a dospělé

SVČ ANIMO Žamberk
Výstavu si můžete prohlédnout v před-

sálí Divišova divadla v průběhu měsíce 
února a března.

Úterý 15. března 2011 v 18.00 hod.
Městská knihovna Žamberk
UMĚLECKÝ KNIHAŘ JIŘÍ FAL-

TUS
Vzpomínkový večer ke 100. výročí 

narození, křest knihy „Umělecký knihař 
Jiří Faltus, čestný občan města Žamberka“, 
promítání dobových dokumentárních filmů 
s J. Faltusem.

Sobota 19. března 2011 ve 14.00 hod.
Masarykovo náměstí v Žamberku
ODHALENÍ PAMĚTNÍ DESKY 

UMĚLECKéHO KNIHAŘE JIŘÍHO 
FALTUSE

- u příležitosti 100. výročí narození 
Jiřího Faltuse.

Neděle 20. března 2011 od 16.00 
hod.

Divišovo divadlo – Žamberské jarní 
slavnosti

SVČ ANIMO a Městský kulturní podnik 
FIDIKO

O PRINCEZNĚ ROZMAŘILCE
Pohádka 

Pátek 25. března 2011 
Klub Tobogán, Žamberk
Občanské sdružení RosaLie
4. KOMORNÍ PLES

Pátek 25. března 2011
Městská Knihovna Žamberk
NOC S ANDERSENEM

Středa 30. března 2011 od 19.30 hod.
Divišovo divadlo – Žamberské jarní 

slavnosti
Městský kulturní podnik FIDIKO
DS J. K. Tyl Meziměstí
POSTEL PRO ANDĚLA
Divadelní hra.

Městský kulturní podnik FI-
DIKO Žamberk - program 
březen 2011

2. března – středa ve 20.00 hod.
Paranormal Activity 2
USA – horor. Nejočekávanější hororová 

událost roku, která chce opravdu pevné 
nervy. O hrůzyplnosti snímku svědčí už to, 
že po stížnostech diváků přestala americká 
kina zařazovat do reklamních bloků jeho 
upoutávku.

titulky   91 min.   od 15 let   60,- Kč   

6. března – neděle v 17.00 hod.
Megamysl 
USA – animovaná rodinná komedie. 

Megamysl byl původně roztomilým mod-
rým miminem. Vyrostl z něho nešikovný 
otloukánek, který sice vyniká chytrostí, ale 
mezi vrstevníky nezapadá. Rozhodne se na 
ústrky okolí reagovat po svém a nelze mu 
nefandit. Příběh plný vtipu, originálních 
zvratů a nápaditých vychytávek.

česky   96 min.   přístupný   65,- Kč   

9. března – středa ve 20 hod.
Dívka, která kopla do vosího hnízda
Švédsko, Dánsko, Německo – krimi 

thriller. Poslední díl trilogie Milénium 
podle bestselleru  Stiega Larssona. Lis-
beth je obviněna z vraždy a Michael musí 
udělat vše pro to, aby dokázal její nevinu. 
Zároveň na povrch vyplouvají další skryté 
skutečnosti spojené s Lisbeth a její minu-
lostí. Poslední díl má v sobě vše, co se od 
kvalitní detektivky očekává.

titulky   146 min.   od 15 let   60,- Kč

12. března -  sobota ve 20.00 hod.
13. března – neděle ve 20.00 hod.
Nickyho rodina
ČR, Slovensko – dokumentární drama. 

Celovečerní dokumentární film s hranými 
rekonstrukcemi o zachránci několika stovek 
dětí před peklem koncentračních táborů. 
Snímek o Nicholasu Wintonovi přináší do-
sud nezveřejněná fakta, svědectví a osudy 
nově objevených „Wintonových dětí“.

česky   102 min.   přístupný   60,- Kč

19. března  - sobota ve 20.00 hod.
20. března – neděle ve 20.00 hod.
Nevinnost
ČR – drama. Tématem snímku Jana 

Hřebejka je opět rodina, jejíž harmonický 
stav naruší překvapivá odhalení a neblahé 
události. Život Tomáše, který je  uznávaný 
lékař, milující a milovaný otec a manžel, je 
obviněn z velmi těžkého zločinu - ze dne 
na den je nucen vyměnit dobrou pověst a 
adresu za celu ve vazební věznici. Hrají: 
Ondřej Vetchý, Aňa Gaislerová, Luděk 
Munzar, Hynek Čermák

česky   102 min.   přístupný   65,- Kč         

26. března – sobota v 17.00 hod.
27. března – neděle v 17.00 hod.
Letopisy Narnie: Plavba Jitřního 

poutníka
Velká Británie- rodinný dobrodružný. 

Sourozenci Edmund a Lucinka tráví prázd-
niny s nesnesitelným a nudným bratrancem. 
Pomocí oživlého obrazu se ale děti dostáva-
jí do Narnie, kde je na moři zachrání princ 
Kaspian desátý, na jehož lodi Jitřní poutník 
je čekají nevídaná dobrodružství. Výpravná 
rodinná podívaná přinášející nekonečné 
moře fantaskního světa tajemných ostrovů, 
čarodějů, neviditelných stvoření.

česky   114 min.   přístupný   65,- Kč   

FILMOVÝ  KLUB
3. března – čtvrtek v 19.30 hod.
Užívej si, co to jde
USA, Francie – romantická komedie. 

Hlavního hrdinu, Newyorčana s osobitým 
přístupem k životu a lidem, si střihl komik 
Larry David. Ten ztvárňuje rozmrzelého in-
telektuála Borise, který nemá rád lidi. Je to 
prosté, všichni mu připadají příliš přízemní 
a tak se pravidelně stýká jen s několika 
pečlivě vybranými přáteli, zatímco všichni 
ostatní mu lezou na nervy. Jeho poklidný 
život ale naruší příchod naivní dívky ze 
zapadákova. Melody představuje vše, co 
Boris tolik nesnáší - lidskou naivitu.

titulky   92 min.   od 12let   pro členy FK 
45,- Kč, ostatní 60,- Kč

17. března – čtvrtek v 19.30 hod.
Submarino
Švédsko – drama. Drsné severské 

sociální drama o dvou bratrech, kteří na 
kodaňském předměstí zkoušejí překlenout 
drama z dětství a „udržet hlavu nad vodou.“ 
Emotivní snímek, jehož až pochmurná 
atmosféra, herecké výkony a možnost 
vcítění se do těžkých osudů postav způsobí 
hluboký zážitek. (Submarino – způsob 
mučení, při kterém je oběti držena hlava 
pod vodou).

titulky   110 min.   od 12 let   pro členy 
FK 45,- Kč, ostatní 60,- Kč    

31. března – čtvrtek v 19.30 hod.
Gran Torino
USA, Německo – psychologické drama. 

Příběh neústupného válečného veterána, 
který má pocit, že na nový svět už nestačí, 
sousedy různého etnického původu nemá 
rád, podzim svého života spíš jen tak 
přežívá.. Až do oné noci, kdy se mu někdo 
pokusí ukrást jeho chloubu – nablýskaný 
sporťák Gran Torino. Hlavní role a režie 
Clint Eastwood.

titulky   117 min.   od 12 let    pro členy 
FK 40,- Kč, ostatní 55,- Kč 

10. března – čtvrtek v 19.00 hod.
Travesti skupina Kočky Praha
Pekelná kuchyně aneb Ďábelsky vy-

pečená jízda...
Odvážná jízda, ve které uvidíte  Lucii 

Bílou, Helenu Vondráčkovou, Tinu Turner, 
Lady Gaga, Michaela Jacksona a mnoho 
dalších celebrit v osobitém ztvárnění traves-
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Kulturní program ŽAMBERK březen 2011
ti skupiny Kočky. Show je plná nápaditých 
speciálních efektů, pestrých barev, humoru, 
tance a zábavy!

Vstupné v předprodeji 220,- Kč, na místě 
250,- Kč.

12. března – sobota od 21.30 hod
Pivnice U divadla
Free Stage
Živé vystoupení kapel.
Vstupné dobrovolné.

Žamberské jarní slavnosti
20. března – neděle v 16.00 hod.
SVČ ANIMO Žamberk
Princezna Rozmařilka
Poučná pohádka o rozmazlené princezně, 

která se napravila tvrdou prací s pomocí 
kouzelné babičky. Režie: Mgr. Miloslav 
Bělohlávek. Vstupné 50,- Kč dospělí, 
30,- Kč děti.

Žamberské jarní slavnosti
30. března – středa v 19.30 hod.
DS J.K.Tyl Meziměstí
Postel pro anděla  (J.Koloděj)
Společensky unavený muž se po honu 

pozdě v noci vrací k rodině a nachází ve 
svém domě neznámého muže v pyžamu. 
Je to anděl, jeho anděl strážný, kterého 
sestřelil, když mířil Pánu Bohu do oken. 
Postřelený anděl bude u myslivce přebý-
vat až do úplného uzdravení. Zná všechny 
myslivcovy hříchy a do všeho mluví a 
mluví. Režie Irena Kozáková, komedie, 
vstupné 70,- Kč.

POZOR!
Pokud si najednou zakoupíte vstupenku 

na všechna tři představení amatérského 
divadla uváděná v rámci Žamberských jar-
ních slavností (Lumpacivagabundus, Postel 

pro anděla, Skleněný zvěřinec) zaplatíte 
pouze 135,- Kč (běžná cena 210,- Kč).

Připravujeme na duben: Cizinec; The 
Social Network; Rango; 127 hodin; Černá 
labuť.

Úspěchy králického stolního tenisu
Sezóna stolního tenisu vrcholí. Na 

okresních přeborech v Ústí nad Orlicí 
dosáhl Lukáš Lohynský, hráč TJ Jiskra 
Králíky na dvě medailová umístění. 
Z těchto přeborů přivezl do Králík 
zlatou medaili ze čtyřhry a bronzovou 
medaili z dvouhry. Z krajských přebo-

rů Pardubického kraje, kam byl Lukáš 
nominován, přivezl Lukáš rovněž dvě 
medaile a to obě bronzové. 

Za oddíl stolního tenisu
TJ Jiskra Králíky

Milan Lohynský
Foto k článku na následující straně
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Na fotografii - Lukáš Lohynský stůl číslo 14 vlevo. Fotografie je 
z Prague open 2010.
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