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Vážení spoluobčané,
právě skončil rok 2011 a stojíme 

na začátku roku s letopočtem 2012. 
Co nám tento rok přinese jen tuší-
me. Mnoho změn nás čeká v oblasti 
sociální, daňové a pracovně právní. 
Po roce, ve kterém nebyly po dlouhé 
době žádné volby, nás letos čekají 
volby do krajského zastupitelstva a 
v některých částech republiky do jedné 
třetiny senátu.

Rok 2011 byl prvním rokem nově 
zvoleného zastupitelstva a protože 
ani v tomto roce nedošlo ke zlepšení 
finanční situace města především v ob-
lasti příjmů, od který se odvíjely možné 
výdaje, zaměřili jsme se především 
na zajištění běžného provozu úřadu a 
investiční akce financované z dotací, 
o kterých jsem se podrobně zmiňovala 
v zářijovém čísle zpravodaje. Přes 
veškerou snahu o co největší úspory 
budeme však některé závazky z roku 
2011 doplácet v letošním roce.

Velkým problémem uplynulého roku 
a pravděpodobně i roku nového byla a 
bude změna organizace veřejné dopra-
vy v našem regionu. Od dubna probí-
hající jednání o optimalizaci dopravy 
v Pardubickém kraji byla velmi složitá. 
Strávili jsme mnoho hodin s tvůrci 
nových jízdních řádů, snažili jsme se 
vyjednat co nejlepší podmínky. Bohu-
žel výsledek zatím vzbuzuje všechny 
pocity, kromě spokojenosti občanů. 
V průběhu ledna budeme mít možnost 
nové jízdní řády znovu připomínkovat. 
Abychom mohli jednat o konkrétních 
problémech cestujících, zřídili jsme 
speciální e-mailovou adresu jizdnira-
dy@kraliky.eu, na které očekáváme 
Vaše připomínky.

Velmi mě těší, že přes všechny pro-
blémy, které život přináší, zůstaly ve 
společenském kalendáři města tradiční 
akce pořádané pro nás všechny množ-
stvím dobrovolníků a nadšenců. Jmé-
nem vedení města děkuji pořadatelům 

všech sportovních a kulturních akcí za 
čas, který jejich přípravě věnují a za 
stále nové nápady, kterými jednotlivé 
akce obměňují a doplňují.

Vážení spoluobčané, přeji Vám do 

nadcházejícího roku hodně zdraví, 
štěstí a spokojenosti v osobním i pro-
fesním životě, hodně síly na zdolávání 
všech překážek, které následující rok 
přinese a především hodně vzájemné 
úcty, ohleduplnosti a tolerance.

Jana Ponocná, starostka 

Rozloučení s Václavem Havlem
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Setkání seniorů 24. 11. 2011
Klub Na Střelnici

Ilustrační fotografie k článku „Jedenáct sezón Vojenského muzea 
Králíky“ umístěného na straně 3.

Nová nájezdová rampa pro vozíčkáře, maminky s kočárky u 
zdravotního střediska.
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Jedenáct sezón Vojenského muzea Králíky
Čas nám rychle utíká a naše muzeum začalo již dvanáctý ročník 

svého provozu. Jaké byly poslední dva roky? Myslím, že nebudu 
přehánět, když řeknu, že velmi úspěšné.

Před hlavní sezónou 2010 jsme otevřeli zásadním způsobem 
zmodernizovaný areál muzea s novou expoziční halou. Tato 
investice posunula Vojenské muzeum Králíky (VMK) na špičku 
nejen v republice, ale i mezi nejmodernější obdobné instituce v 
Evropě. Díky tomu můžeme postupně vystavit exponáty, které 
se do té doby tísnily v depozitu muzea. Pod střechu se dostala 
většina exponátů, vystavovaná dříve přímo pod oblohou. V are-
álu muzea můžeme pořádat další doprovodné akce. A hlavně 
zmizela jedna z jizev na tváři jinak tak pěkného města, jakým 
Králíky jsou.

V letošním roce se navíc podařily dvě zásadní věci. Už na 
konci září jsme s návštěvností překročili magickou hranici 20 
tisíc osob. A to v jedenácté sezóně muzea, které do té doby bylo 
provozováno pouze v jedné malé, zrekonstruované hale kravína, 
na volných plochách kolem ní a které začalo prakticky od nuly 
před deseti lety. Navíc akce, na které se VMK zásadní mírou 
podílí, Cihelna 2011, sama o sobě přitáhla dalších 21 tisíc lidí. 
Část z těchto více než 40 tisíc lidí jistě utratila další peníze v ob-
chodech, restauracích, penziónech nebo za benzín. Což je další, 
nezanedbatelný přínos pro Králicko.

Druhá, ještě podstatnější informace pro Vás je ta, že v loňském 
roce byl navržen vyrovnaný rozpočet muzea a byl dodržen a 
naplněn. To znamená, že od loňského roku ročně provoz Vojen-
ského muzea Králíky nezatěžuje městskou pokladnu ani korunou 
a přitom uživí 4 stálé zaměstnance.

Nyní bych Vás chtěl seznámit s prací a záměry muzea pro další 
roky. Nová expozice se otvírala jako „holý“ základ navržené 
koncepce, kterou plánujeme postupně vybudovat v rozmezí cca 
5 let. Bude se jednat o – svým pojetím – moderní expozici, věno-
vanou československé armádě od jejího vzniku (1918) s legionáři 
až po současnou AČR s částí věnovanou druhé světové válce. 
Návštěvník bude procházet po pomyslné časové přímce kolem 
diorám, vitrín a výkladových tabulí. Někde nahlížet „z terénu“ do 
okopu pro kanón, někde naopak procházet jako voják zákopem 
a uvidí tak nejen tank nebo pušku, nýbrž i drobné věci z výstro-
je, výzbroje a výbavy vojáka. A to vše na jednom místě – pod 
jednou střechou. Expozice bude doplněna interaktivními prvky, 
aby návštěvníka vtáhly do děje. V jednu chvíli tak budete moci 
konfrontovat oděv a vystrojení vojáků s rozdílem takřka 100 
let. V expozici nebude chybět ani malý kinosál s promítanými 

dokumenty.
Celá expozice je navržena navíc tak, aby pohyblivé exponáty 

mohly z výstavy během roku vyjíždět a představit se na předvá-
děcí ploše nebo na akci Cihelna.

Protože se jedná o městské muzeum, mají od roku 2010 (po 
modernizaci) místní občané celoroční vstup zdarma. Můžete tak 
vzít svoje známé na prohlídku několikrát do roka, aniž by Vás 
to něco stálo a pochlubit se místními aktivitami. Také školy už 
začínají využívat možnosti zapojení expozice muzea do výuky, 
včetně zrealizovaného provizorního kinosálu, kde se mohou pustit 
i dokumenty dodané školou. Ostatně toto bylo jedním z našich 
záměrů už od začátku – zintenzivnit podporu výuky dějepisu 
o naší republice a historii.

Odvážný cíl, který jsme si dali, je ale finančně i časově náročný. 
Muzeum se proto snaží získat další prostředky a podporu napří-
klad u Pardubického kraje. Ten muzeum a Králickou pevnostní 
oblast významně podporoval už od svého vzniku. I v loňském roce 
získalo muzeum dotaci právě od kraje – tentokrát na výrobu vitrín 
do expozic. Díky tomu tak na jaře budou k vidění další exponáty 
a další kus historie v postupně se plnící expozici.

Rovněž venkovní plocha postupně dozná zásadních změn. 
K vidění bude například postup prací u stavby zákopů pomocí 
zákopového pluhu atd. Na předváděcí ploše budou postupně 
vznikat zákopy dle vojenských předpisů různých armád, ruiny 
domů, most přes vodní plochu a další stavby. Dohromady to pak 
vytvoří malé bojiště, kde se bude předvádět technika v pohybu a 
kde se budou konat různé doprovodné akce.

Chci Vás proto pozvat do našeho (Vašeho) muzea. Neváhejte a 
přijďte se podívat na spousty novinek, které se budou v průběhu 
roku v budované expozici objevovat. Na jaře na vás bude navíc 
čekat i právě připravovaná výstava Válečný humor.

Za Vojenské muzeum Králíky, Marek Bartoš

Město Králíky bude
přispívat na rekonstrukce

bytových jader
Rada města Králíky dne 12. 10. 2011 schválila s účinností 

od 1. 1. 2012 nový postup při rekonstrukcích bytových jader 
v ul. V Bytovkách v Králíkách a výměny sociálních zařízení 
včetně instalací v ostatních bytových domech v majetku města 
na náklady nájemníka.

Pokud si nájemník bude chtít vyměnit bytové jádro či opravit 
sociální zařízení na své náklady, město mu z této investice po 
splnění všech předepsaných podmínek proplatí část nákladů 
ve výši 50% z provedené investice, maximálně však ve výši 
30.000 Kč.

Rada města Králíky stanovila maximální počet 10 příspěvků 
na 1 kalendářní rok. Pořadí žádostí je dle data doručení žádosti, 
které se budou přijímat od 1. 1. 2012.

Bližší informace podá majetkový odbor MěÚ.
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Město Králíky
Městský úřad Králíky - majetkový odbor

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

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

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

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

v lokalitě „Na Skřivánku“ - kupní cena 450 Kč/m2,s bonifika-
cí (sleva z kupní ceny) ve výši 100 Kč/m2 po uvedení stavby 
RD do užívání a přihlášení stavebníka k trvalému pobytu 
nejpozději do 4 let od podpisu kupní smlouvy, součástí 
kupní ceny není příslušné technické zařízení na pozemku.

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

Označení
pozemku

Výměra
v m2

Označení
pozemku

Výměra
v m2

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

Město Králíky
Městský úřad Králíky - majetkový odbor

Velké náměstí 5, 561 69 Králíky, IČ 00279072,
tel. 465670743, fax 465631321

O Z N Á M E N Í
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
Bytovou jednotku: č. 9
Číslo popisné: 274 - Velké náměstí
Katastrální území: Králíky
Velikost bytu a jeho vybavení: 3 + 1, celková plocha bytu 
134,11 m2, vytápění plynové, sociální zařízení v bytě, 
bez kuchyňské linky.
Předpis měsíčního nájemného: 3.753,- Kč
Předpokládaná měsíční záloha na služby/1 os.: 920,- Kč
Prohlídka bytu: po dohodě se správcem – Služby města 
Králíky s.r.o., tel.  465 631 366.
Termín uzavření náj. smlouvy: nejdříve od 15. 2. 2012.
Konečný termín přijímání žádostí: 31. 1. 2012 - žádosti 
přijímá majetkový odbor MěÚ.
Přednost budou mít zájemci, kteří jsou v seznamu žada-
telů o nájem městského bytu. O konečném nájemci bytu 
rozhodne Rada města Králíky. 

Město Králíky
Městský úřad Králíky - majetkový odbor

Velké náměstí 5, 561 69 Králíky, IČ 00279072,
tel. 465670743, fax 465631321

O Z N Á M E N Í
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
Bytovou jednotku: č. 32
Číslo popisné: 660/1 - V Bytovkách
Katastrální území: Králíky
Velikost bytu a jeho vybavení: 2 + 1, celková plocha bytu 
48,64 m2, vytápění ústřední, sociální zařízení v bytě, 
kuchyňská linka, sporák kombi., karma.
Předpis měsíčního nájemného: 1.506,- Kč
Předpokládaná měsíční záloha na služby/1 os.: 1.685,- Kč
Prohlídka bytu: po dohodě se správcem – Služby města 
Králíky s.r.o., tel.  465 631 366.
Termín uzavření náj. smlouvy: nejdříve od 15. 2. 2012.
Konečný termín přijímání žádostí: 2. 2. 2012 - žádosti 
přijímá majetkový odbor MěÚ.
Přednost budou mít zájemci, kteří jsou v seznamu žada-
telů o nájem městského bytu. O konečném nájemci bytu 
rozhodne Rada města Králíky. 
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Sociální reforma I - sociálních dávky od
1. 1. 2012 budou vyplácet úřady práce

Od 1. 1. 2012 dochází k podstatným 
změnám v oblasti agendy sociálních dá-
vek. Agenda dávek vyplácených  v sou-
časné době na pověřených obecních 
úřadech a úřadech obcí s rozšířenou 
působností přechází k datu 1. 1. 2012 
na úřady práce. Pro občany Králík, 
Červené Vody, Dolní Moravy, Mlad-
kova a Lichkova to znamená, že jejich 
žádosti o níže vyjmenované dávky bude 
posuzovat a stávající dávky vyplácet 
Úřad práce České republiky – krajská 
pobočka v Pardubicích, pracoviště 
Králíky.

Z Městského úřadu Králíky, odboru 
sociálních věcí a zdravotnictví, pře-
cházejí na úřad práce dávky hmotné 
nouze, dávky pro zdravotně postižené 
a příspěvek na péči.

Pracovníci úřadu práce v Králíkách 
budou působit na stávajících místech, 
tedy v ulici Příční – stávající úřad 
práce - dále v budově Městského 
úřadu Králíky, ul. Karla Čapka 316, 
stávající prostory úřadu práce - referát 
státní sociální podpory (boční vchod) 
a na stejné adrese v prostorách odboru 
sociálních věcí a zdravotnictví (příze-
mí). Pro občany to znamená, že budou 
v případě potřeby navštěvovat fakticky 
stejná místa, jako doposud, bude se 
však jednat již o jinou instituci - Úřad 
práce ČR.

V případě dávek pro zdravotně 
postižené dochází k největším změnám 
v právní úpravě od r. 1991. Stávající 
vyhláška MPSV č. 182/1991 Sb., která 
oblast dávek pro zdravotně postižené 
upravuje, bude k 1. 1. 2012 nahrazena 
Zákonem č. 329/2011 Sb. o poskyto-
vání dávek osobám se zdravotním po-
stižením. Většina dávek pro zdravotně 
postižené bude zrušena. Podle zmíně-
ného zákona zůstanou dva druhy dávek 
pro zdravotně postižené, a to příspěvek 
na mobilitu a příspěvek na zvláštní 
pomůcky. Zákon je ke stažení na webu 
Ministerstva vnitra ČR - http://aplikace.
mvcr.cz/sbirka-zakonu. Doporučujeme 
příjemcům dávek pro osoby zdravotně 
postižené se o nové právní úpravě 
informovat. Ostatní zákony, které jsou 
součástí tzv. Sociální reformy I, nejsou 
v okamžiku přípravy tohoto textu ve 
Sbírce zákonů ČR vyhlášeny, pro ales-
poň nejnutnější informování veřejnosti 
o změnách bylo třeba tuto informaci 
zpracovat do 21. 11. 2011.

Změny jsou tak zásadní, že je nelze 
na tomto místě podrobně popsat. Za 

zásadní považuji informovat o zrušení 
následujících příspěvků pro zdravotně 
postižené:

zaniká nárok na příspěvek na pro-
voz motorového vozidla

zaniká  nárok na příspěvek na indi-
viduální dopravu

zaniká nárok na mimořádné výhody 
(průkazy ZT, ZTP, ZTP/P podrobněji 
níže)

Stávající přiznané mimořádné 
výhody II. a III. stupně (průkazky 
ZTP  a  ZTP/P)  se považují za platné 
do doby vyznačené v průkazu mimo-
řádných výhod, nejdéle však do 31. 
12. 2015 (příklad: mimořádné výhody 
přiznané do 31. 12. 2013 končí 31. 12. 
2013, mimořádné výhody přiznané do 
31. 12. 2018 končí 31. 12. 2015, mi-
mořádné výhody přiznané trvale končí 
31. 12. 2015).

Držitelé mimořádných výhod II. a 
III. stupně (průkazky ZTP a ZTP/P) 
mají od 1. 1. 2012 nárok na příspěvek 
na mobilitu. Bude se jednat o měsíční 
pravidelně se opakující dávku ve výši 
400,- Kč. Vyplácena bude   s měsíčním 
zpožděním. Aby mohlo dojít k vy-
placení dávky za měsíc leden v mě-
síci únoru roku 2012 je třeba, aby 
se stávající držitelé mimořádných 
výhod II. a III. stupně (průkazky 
ZTP a ZTP/P) v měsíci lednu 2012 
dostavili na úřad práce a o příspěvek 
na mobilitu požádali.

O platnosti průkazů mimořádných 
výhod budou jejich držitelé informová-
ní dopisem, který jim bude městským 
úřadem zaslán do konce roku 2011. Do-
pis nebude zasílán do vlastních rukou, 
proto volíme i tuto formu informování 
veřejnosti.

Příspěvek na úhradu za užívání 
bezbariérového bytu a garáže bude 
vyplacen naposledy v prosinci 2011.

Žádosti o dávky a příspěvky podané 
městskému úřadu do konce r. 2011 
budou předány k rozhodnutí úřadu 
práce.

Závazky z příspěvků poskytnutých 
podle vyhlášky MPSV č. 182/1991 Sb. 
(např. nemožnost prodeje motorového 
vozidla zakoupeného z příspěvku po-
skytnutého do 31. 12. 2011, vlastnictví 
ke kompenzačním pomůckám, na je-
jichž pořízení byl poskytnut příspěvek, 
…) zůstávají nedotčeny, tzn. příjemci 
příspěvků je musí dodržet. V případě 
nejasnosti doporučujeme, ověřit si další 
postup na úřad práce, a tím se vyhnout 
vymáhání poměrné části příspěvků 
poskytnutých před 31. 12. 2011.

Příspěvek na péči podle zákona č. 
108/2006 Sb., o sociálních službách, 
bude nadále vyplácen v měsíčních in-
tervalech, výplatní termíny stanoví úřad 
práce. V případě dětí zařazených do 2. 
stupně závislosti na pomoci jiné osoby 
se příspěvek na péči zvyšuje počínaje 
lednem 2012 o 1000,- Kč.

Ostatní agendy odboru sociálních 
věcí a zdravotnictví městského úřadu, 
vyjma přesouvaných dávek, zůstávají 
nezměněny.

Děkuji kolegyním z odboru za dosa-
vadní spolupráci. Kolegyním přechá-
zejícím na úřad práce chci ještě navíc 
popřát hodně energie na novém místě, 
a to zvláště na začátku roku 2012.

Bohumír Strnad
odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Městského úřadu Králíky
Pozn. Zveřejněno již v předchozím 

čísle zpravodaje

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)
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Družicový hlídač pro tísňová volání – DRUH
Mobilní telefon
a GPS přijímač

v jednom
Oblastní charita v Ústí nad Orlicí nabízí 

zapůjčení nové pomůcky. 
Družicový hlídač DH – 1 je přístroj, který 

pomocí družicové navigace GPS a mobilní 
telefonní sítě zajišťuje bezpečnost uživatelů, 
kteří zůstávají sami doma a jsou odkázání na 
pomoc druhých, např. senioři s omezenou 
soběstačností, lidé s chronickým onemoc-
něním či zdravotním postižením atd. 

NOUZOVÉ SMS – varovná SMS  zprá-
va – na 3 předem naprogramovaná čísla 
– aktivovaná stiskem nouzového tlačítka. 
Lidé si tak mohou přivolat pomoc v kritické 
situaci – když je přepadne slabost, když 
mají bolesti, když upadnou a nemohou 
vstát, když někdo nepovolaný narušuje 
jejich soukromí atd.

GPS – Poskytuje přesné informace o po-
hybu uživatele.

TELEFON - Přístroj obsahuje mikrofon 
a reproduktor, takže jej lze použít jako 
jednoduchý mobilní telefon.

Družicový hlídač DH-1 lze nosit jako 
přívěsek - na kroužku nebo na šňůrce

jednoduchá obsluha – pouze 3 tlačítka 
a vypínač. Všechny funkce lze naprogra-
movat dle potřeb uživatele (např. zjištění 
polohy přístroje z předem nastavených 
telefonních čísel, při špatné prostorové 
orientaci; funkce SOS, volání na předem 

nastavená čísla; indikace stavu akumulá-
toru apod.).

Bližší informace: 
Oblastní charita Ústí nad Orlicí

Na Kopečku 356, 561 51 Letohrad
tel: 465 621 281
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Výpis z jednání Rady města Králíky
30. 11.
RM schvaluje „Smlouvu o poskytnutí úče-

lové neinvestiční dotace v požární ochraně na 
výdaje JSDHO Králíky pro rok 2011 – ostatní 
části dotace“, která je uzavírána mezi Pardubic-
kým krajem a Městem Králíky. 

7. 12.
RM doporučuje schválit záměr prodeje 

pozemků st.p.č. 111/1 – zastavěná plocha o 
výměře 8 m2, st.p.č. 111/3 – zastavěná plocha 
o výměře 6 m2 za kupní cenu 70 Kč/m2 + ná-
klady spojené s převodem, p.p.č. 46 – zahrada 
o výměře 66 m2  a p.p.č. 47/2 – zahrada o 
výměře 38 m2 za kupní cenu ve výši 50 Kč/m2 
+ náklady spojené s převodem vše k.ú. Dolní 
Lipka a ukládá MO předložit na jednání ZM 
záměr prodeje pozemků. Zároveň RM schvaluje 
zřízení věcného břemene spočívající v právu 
stavby ve vlastnictví města Králíky na jiné 
stavbě – nemovitosti čp. 33 na st.p.č. 38 v k.ú. 
Dolní Lipka pro oprávněné město Králíky, 
věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou 
a bezúplatně.

RM schvaluje záměr pronájmu pozemků 
p.p.č. 465/2 – t.t. porostu o výměře 266 m2, 
p.p.č. 465/3 – t.t. porostu o výměře 357 m2 a 
p.p.č. 463/2 – t.t. porostu o výměře 542 m2 
v k.ú. Dolní Hedeč za účelem údržby pozemků 
a sekání trávy za roční nájemné ve výši 583 Kč 
a ukládá MO záměr pronájmu zveřejnit.

Město Králíky souhlasí dle § 96 odst. 3 písm. 
e) stavebního zákona se stavebním záměrem 
„projekt Králíky, Dolní Boříkovice, Fetl – nn, 
knn. Výměna stávajícího dřevěného „A“ PB 
u čp. 23 na p.p.č. 1137/1 za betonový, přepo-
jení stávající přípojky pro čp. 186, po novém 
opěrném bodě svod do SP100. Dále bude 
vybudováno knn AYKY 4x25 pod komunikací 
v délce 25 m, kabelové vedení bude ukončeno 
v pilíři SS na hranici p.p.č. 340/2, vše v k.ú. 
Dolní Boříkovice“ investora stavby, ČEZ Dis-
tribuce, a.s., Děčín.

RM schvaluje záměr výpůjčky nebytového 
prostoru v objektu čp. 367 na st.p.č. 228 a 229 
v k.ú. Králíky – místnosti bývalé dílny v suteré-
nu budovy gymnázia za účelem uložení sbírek 
pevnostní povahy, vzduchotechniky, filtrů, lafet, 
pomocného materiálu a souprav FKPV a ukládá 
MO záměr výpůjčky zveřejnit.

Město Králíky jako vlastník pozemku p.p.č. 
2094 v k.ú. Dolní Boříkovice souhlasí s umís-
těním stavby pro účely územního řízení dle sta-
vebního záměru „umístění vodovodního potrubí 
pro přívod vody k navržené akci „Lyžařský areál 
Suchý vrch, Červená Voda“ investora stavby fir-
my CVS Žamberk s.r.o., za podmínky uzavření 
smlouvy o zřízení věcného břemene.

RM doporučuje schválit záměr prodeje 
pozemku st.p.č. 538/2 – zastavěná plocha 
o výměře 2 m2 v k.ú. Králíky za kupní cenu ve 
výši 130 Kč/m2 + náklady spojené s převodem 
+ náhrada za ušlé nájemné za poslední 3 roky 
ve výši 30 Kč a ukládá MO předložit na jednání 
ZM záměr prodeje pozemku.

RM doporučuje schválit záměr prodeje po-
zemku st.p.č. 862 – zastavěná plocha o výměře 
16 m2 v k.ú. Králíky za kupní cenu 130 Kč/m2 
+ náklady spojené s převodem + náhrada za 
ušlé nájemné za poslední 3 roky ve výši 240 

Kč a ukládá MO předložit na jednání ZM záměr 
prodeje pozemku.

RM doporučuje schválit záměr prodeje 
pozemků p.p.č. 2027 – trvalý travní porost 
o výměře 766 m2 a p.p.č. 2032 – trvalý travní 
porost o výměře 151 m2 v k.ú. Horní Lipka 
za kupní cenu 100 Kč/m2 + náklady spojené 
s převodem a ukládá MO předložit na jednání 
ZM záměr prodeje pozemků.

RM nedoporučuje schválit záměr směny 
pozemků p.p.č. 2530 – ostatní plocha o výměře 
465 m2 a p.p.č. 2572 – ostatní plocha o výměře 
6473 m2 ve vlastnictví města Králíky za poze-
mek p.p.č. 2592 – ostatní plocha o výměře 6952 
m2 ve vlastnictví pana  Salaje vše v k.ú. Horní 
Lipka a ukládá MO předložit na jednání ZM 
záměr směny pozemků.

RM schvaluje pronájem pozemků p.p.č. 
1725/5 a 1725/6 v k.ú. Králíky za účelem údrž-
by pozemků za roční nájemné ve výši 14.334 
Kč, a to formou dodatku č. 4 nájemní smlouvy 
k nemovitostem ze dne 19. 2. 2009 s účinností 
od 1. 1. 2012.

RM doporučuje schválit záměr prodeje 
pozemku p.p.č. 2072/25 – zahrada o výměře 
342 m2 v k.ú. Králíky za kupní cenu 70 Kč/
m2 + náklady spojené s převodem a ukládá 
MO předložit na jednání ZM záměr prodeje 
pozemku.

RM doporučuje schválit záměr prodeje po-
zemku p.p.č. 2530 – ostatní plocha o výměře 
465 m2 v k.ú. Horní Lipka za kupní cenu 50 
Kč/m2 + náklady spojené s převodem a ukládá 
MO předložit na jednání ZM záměr prodeje 
pozemku.

RM bere na vědomí výsledek kontroly 
antén a dalších zařízení na domech v majetku 
města pracovní komise a schvaluje další postup 
v této věci:

- ukládá odboru VTS zlegalizovat zařízení 
pro datový přenos na nemovitostech čp. 3, čp. 
5 a čp. 316 v k.ú. Králíky

- ukládá MO vyzvat ředitele PO Gymnázium 
a základní škola Králíky k legalizaci zařízení 
pro datový přenos na nemovitostech čp. 367 a 
čp. 412 v k.ú. Králíky

- ukládá MO vyzvat ředitelku PO Mateřská 
škola, Pivovarská, Králíky k legalizaci zařízení 
pro datový přenos na nemovitosti čp. 423 v k.ú. 
Králíky

- ukládá MO ve spolupráci se správcem 
bytového fondu společností Služby města 
Králíky, s.r.o., vyzvat vlastníky těchto zařízení 
na bytových domech k legalizaci zařízení na 
nemovitostech čp. 4, čp. 274, čp. 275, čp. 354 
a čp. 363 v k.ú. Králíky

- ukládá MO ve spolupráci se správcem by-
tového fondu společností Služby města Králíky, 
s.r.o., oznámit všem nájemníkům bytových 
domů čp. 658, čp. 660 a čp. 662 v ul. V bytov-
kách v Králíkách, že instalace těchto zařízení po 
zateplení a nové omítce nebude již možná. 

Rada města Králíky schvaluje Směrnici 
k provádění inventarizace majetku a závazků 
města Králíky č. PP/126/S/2011 a plán inventur 
na rok 2011 v předloženém znění. 

RM souhlasí s realizací stavby a dočasným 
záborem u pozemků v k.ú. Králíky: p.p.č. 
1208/4 - zahrady, 2231/2 – ostatní plochy, 
2231/3 – ostatní plochy a 2231/8 – ostatní plo-

chy, pro realizaci stavby „I/43 Králíky – oprava 
mostu ev. č. 43-082“ a pověřuje starostku 
podpisem souhlasu.

RM souhlasí s odstraněním 2 ks břízy na 
pozemku st.p.č. 566 v k.ú. Králíky a současně 
souhlasí s uzavřením písemné dohody o zpra-
cování dřevní hmoty z těchto stromů s panem 
Šebkem, Králíky, s podmínkou, že veškeré 
práce budou provedeny na jeho vlastní náklad a 
nebezpečí, pouze náhradou za vzniklé palivové 
dříví bez ohledu na jeho kvalitu. 

RM souhlasí s odstraněním 1 ks vrby na po-
zemku p.č. 253/3 v k.ú. Dolní Lipka a současně 
souhlasí s uzavřením písemné dohody o zpra-
cování dřevní hmoty z tohoto stromu s panem 
Nejedlým, Králíky, s podmínkou, že veškeré 
práce budou provedeny na jeho vlastní náklad a 
nebezpečí, pouze náhradou za vzniklé palivové 
dříví bez ohledu na jeho kvalitu.  

RM Králíky schvaluje uzavření smlouvy 
o dílo na zpracování Lesních hospodářských 
osnov pro LHC Ruda nad Moravou s firmou 
Lesní taxační společnost s.r.o., Bezručova 1501, 
500 02 Hradec Králové a pověřuje starostku 
podpisem.

RM schvaluje rozpočtové opatření čís-
lo 10050, 2011/83694, 2011/86101-221 a 
10051711 přidělené městu Králíky rozhodnutím 
Krajského úřadu Pardubického kraje a resort-
ních ministerstev, kterými se zvyšuje schvá-
lený rozpočet v příjmech a výdajích o částku 
6.071.787,17 Kč.

RM schvaluje navýšení závazných ukaza-
telů přidělovaných zřizovatelem pro rok 2011 
příspěvkové organizaci Gymnázium a základní 
škola Králíky o částku ve výši 250.000 Kč na 
zajištění dofinancování mezd na gymnáziu.

RM schvaluje odměny ředitelům škol a 
vedoucímu ŠJ.

RM schvaluje předložený projekt a ukládá 
vedoucímu odboru ŠKT ve spolupráci s pří-
spěvkovou organizací Gymnázium a základní 
škola podat žádost o grant z rozpočtu Pardubic-
kého kraje pro rok 2012. 

RM bere na vědomí informaci starostky 
o současné finanční situaci města, souhlasí 
s převedením části nároků příspěvkových orga-
nizací do roku 2012 a ukládá starostce informo-
vat ředitele příspěvkových organizací.

14. 12.
RM schvaluje předložený projekt a ukládá 

vedoucímu odboru ŠKT ve spolupráci s pří-
spěvkovou organizací Klub Na Střelnici podat 
žádost o grant z rozpočtu Pardubického kraje 
pro rok 2012. 

RM schvaluje předložený projekt a ukládá 
vedoucímu odboru ŠKT ve spolupráci s or-
ganizací Vojenské muzeum Králíky podat 
žádost o grant z rozpočtu Pardubického kraje 
pro rok 2012. 

RM schvaluje smlouvu ve výši 7.500 Kč 
(včetně DPH) s organizací EXPREXNET.
CZ, Zahradní 173/2, 326 00 Plzeň na realizaci 
projektu „Cyklotoulky Králíky“ a pověřuje 
starostku města podpisem smlouvy. 

RM doporučuje schválit záměr prodeje 
pozemku st.p.č. 1441 – zastavěná plocha o vý-
měře 142 m2 v k.ú. Králíky za kupní cenu ve 
výši 130 Kč/m2 + náklady spojené s převodem 
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Výpis z jednání Rady města Králíky
a ukládá MO předložit na jednání ZM záměr 
prodeje pozemku.

RM doporučuje schválit záměr prodeje po-
zemků p.p.č. 3583 – ostatní plocha o výměře 
437 m2 a p.p.č. 3584 – ostatní plocha o výměře 
373 m2 v k.ú. Králíky za kupní cenu ve výši 
znaleckého posudku + náklady spojené s pře-
vodem a ukládá MO předložit na jednání ZM 
záměr prodeje pozemků.

RM doporučuje schválit záměr prodeje 
pozemků st.p.č. 67 – zastavěná plocha o vý-
měře 210 m2, p.p.č. 222/2 – zastavěná plocha 
o výměře 29 m2 a p.p.č. 137/5 – ostatní plocha 
o výměře 571 m2 v k.ú. Prostřední Lipka za 
kupní cenu ve výši ve výši znaleckého posudku 
+ náklady spojené s převodem + náhrada za 
ušlé nájemné za poslední 3 roky ve výši 465 
Kč a ukládá MO předložit na jednání ZM záměr 
prodeje pozemků.

RM doporučuje schválit nákup pozemků 
p.p.č. 439/4 – t. t. porost o výměře 1192 m2, 
p.p.č. 439/5 – orná půda o výměře 6782 m2, 
p.p.č. 439/7 – orná půda o výměře 938 m2 a 
p.p.č. 439/12 – orná půda o výměře 4 m2 v k.ú. 
Dolní Lipka a ukládá MO předložit tento bod 
na jednání ZM a ukládá MO zjistit cenové 
podmínky od insolvenčního správce.

RM bere na vědomí harmonogram příprav-
ných kroků k úpravě vztahu k pozemkům 
v areálu společnosti Agrostav, a.s., stavebního 
závodu Králíky a ukládá MO informovat o jed-
notlivých krocích ZM.

RM doporučuje schválit bezúplatný převod 
pozemků p.p.č. 492/1 – t. t. porost o výměře 
1441 m2 a p.p.č. 478/1 – ostatní plocha o výměře 
2513 m2 v k.ú. Králíky od ČR – Pozemkového 
fondu ČR na město Králíky, a to dle § 5 odst. 
1 písm. a) zákona č. 95/1999 Sb., v platném 
znění. Zároveň RM ukládá MO předložit bod 
na jednání ZM.

RM schvaluje ukončení výpůjčky drobného 
dlouhodobého hmotného majetku – motorové 
stříkačky PS 8, inv. č. 1/A v hodnotě 30.060 Kč 
s panem Kováčem, Horní Lipka a to dohodou 
ke dni 15.12.2011.

RM schvaluje odstoupení od nájemní 
smlouvy č. O911090274 uzavřené ze dne 8. 
7. 2009 mezi městem Králíky a Povodí Labe, 
s.t., Hradec Králové na pronájem pozemků 
v k.ú. Horní Lipka, Dolní Boříkovice, Králíky a 
Prostřední Lipka, a to dle ustanovení čl. 6 odst. 
4. nájemní smlouvy. 

RM Králíky schvaluje uzavření Smlouvy 
o dílo na zabezpečení provozu systému shro-
mažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálního odpadu s firmou 
SMK s.r.o. Králíky a pověřuje starostku pod-
pisem této smlouvy. 

RM schvaluje dodatek č. 1 k příloze č. 1 
Smlouvy o poskytnutí příspěvku Sdružení obcí 
Orlicko na rok 2011.

RM schvaluje doplnění výzvy k podání 
nabídky na zpracování změny č. 1 územního 
plánu Králíky a ukládá odboru ÚPaSÚ zaslat 
doplnění firmám SURPMO, a.s Hradec Krá-
lové , Ing. arch. Dagmar Vaníčková, Jablonné 
nad Orlicí, Atelier AURUM, s.r.o. Pardubice, 
URBAPLAN, spol. s.r.o. Hradec Králové, RE-
GIO, projektový ateliér s.r.o., Hradec Králové 
a uveřejnit na stránkách města. 

21. 12.
RM schvaluje snížení výše měsíčního nájem-

ného o 1.500 Kč u městského bytu č. 9 v čp. 274 
na Velkém náměstí v Králíkách a zveřejnění 
záměru pronájmu tohoto bytu na dobu do 31. 
1. 2012. V případě více zájemců postupovat 
obdobným způsobem jako u pronajímání bytů 
v nástavbách (Čl. 10, 11 a 12 Pravidel pro 
pronajímání bytů ve vlastnictví města Králíky) 
a ukládá MO záměr zveřejnit. 

Město Králíky souhlasí se stavebním zámě-
rem „stavební úpravy a přístavba objektu čp. 
9 na st.p.č. 67 v k.ú. Dolní Lipka“ a pověřuje 
starostku podpisem smlouvy o právu provést 
stavbu na pozemku ve vlastnictví města Krá-
líky, tj. pozemku st.p.č. 67 – zastavěná plocha 
o výměře 2108 m2 v k.ú. Dolní Lipka s firmou 
„CARO“ Byczek, Miedzylesie, Polsko.

RM schvaluje pronájem pozemků p.p.č. 
3512 – t.t. porostu o výměře 354 m2 a části p.p.č. 
1902/20 – ostatní plochy o výměře cca 20 m2 
vše v k.ú. Králíky za účelem údržby pozemků a 
sekání trávy panu Dobrohruškovi, Králíky.

RM schvaluje pronájem části pozemku 
p.p.č. 220/1 – t.t. porostu o výměře cca 144 m2 
v k.ú. Králíky za účelem zřízení zahrady paní 
Darebné, Králíky.

RM schvaluje záměr pronájmu pozemků 
p.p.č. 331 - zahrady o výměře 50 m2 a st.p.č. 
54 – zastavěné plochy o výměře 180 m2 v k.ú. 
Dolní Hedeč za účelem zřízení manipulační 
plochy za roční nájemné ve výši 460 Kč a ukládá 
MO záměr pronájmu zveřejnit.

RM schvaluje záměr pronájmu pozemku 
p.p.č. 2508 - t.t. porostu o výměře 3051 m2 
v k.ú. Horní Lipka za účelem údržby pozemku 
za symbolické nájemné 100 Kč/rok a ukládá 
MO záměr pronájmu zveřejnit.

RM souhlasí s prodloužením hodiny nočního 
klidu na 04:00 hod., a to v souvislosti s pořá-
dáním „Hasičského plesu 2012“ v Klubu Na 
Střelnici v Králíkách, dne 14. 1. 2012, 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 zabez-
pečení požární ochrany při akcích, kterých se 
zúčastňuje větší počet osob, zabezpečit veškeré 
náležitosti plynoucí z citované právní úpravy 
tak, aby předešel vzniku požárních rizik;

- pořadatel je povinen vhodnými opatřeními 
minimalizovat především vibrace a hlukové 
imise působící na okolí akce tak, aby nebyla 
překročena zákonem stanovená mez.

RM schvaluje rozpočtové opatření číslo 
10053 a PU/0914/S přidělené městu Králíky 
rozhodnutím Krajského úřadu Pardubického 
kraje a resortních ministerstev, kterými se zvy-
šuje schválený rozpočet v příjmech a výdajích 
o částku 1.325.502,59 Kč.

RM souhlasí s uzavřením písemné dohody 
o zpracování dřevní hmoty z jasanu rostoucího 
na p.p.č. 1899 a ze smrku rostoucího na p.p.č. 
393/1, vše v k.ú. Králíky s panem Marečkem, 
Králíky s podmínkou, že veškeré práce budou 
provedeny na jeho náklad a vlastní nebezpečí, 
pouze náhradou za vzniklé palivové dříví (bez 
ohledu na jeho kvalitu) a náhradou za 2 hodiny 
práce vysokozdvižné plošiny použité pro bez-

pečné kácení. 
RM schvaluje užití znaku města Králíky orga-

nizaci Klub seniorů Králíky na logo klubu.
RM podporuje realizaci institutu veřejné 

služby podle zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci 
v hmotné nouzi, u organizací zřizovaných 
městem Králíky v roce 2012. Organizacím zři-
zovaným městem Králíky, které se rozhodnou 
do realizace institutu veřejné služby zapojit, RM 
doporučuje trvat na uzavření „Smlouvy o orga-
nizaci a výkonu veřejné služby“ na dobu určitou 
s možností výpovědi smlouvy jeden kalendářní 
měsíc. RM doporučuje organizacím zřizovaným 
městem Králíky, které se rozhodnou do realizace 
institutu veřejné služby zapojit, jednat s úřadem 
práce o výběru vhodných klientů k výkonu 
veřejné služby. 

28. 12.
RM doporučuje schválit nákup pozemků 

p.p.č. 439/4 – t. t. porost o výměře 1192 m2, 
p.p.č. 439/5 – orná půda o výměře 6782 m2, 
p.p.č. 439/7 – orná půda o výměře 938 m2 a 
p.p.č. 439/12 – orná půda o výměře 4 m2 v k.ú. 
Dolní Lipka za maximální cenu stanovenou ve 
znaleckém posudku a ukládá MO předložit tento 
bod na jednání ZM.

RM schvaluje ukončení smlouvy o posky-
tování služeb v oblasti přenosu dat s firmou 
R-net, s.r.o., Letohrad, a to dohodou ke dni 31. 
12. 2011.

RM schvaluje Směrnici pro odpisování 
dlouhodobého majetku města Králíky č. 
PP/128/S/2011 – odpisový plán. 

RM bere na vědomí návrh obecně závazné 
vyhlášky o místních poplatcích a ukládá OVV 
předložit tento návrh ke schválení na následu-
jícím jednání ZM.

RM doporučuje ZM vhledem k předpokláda-
né finanční situaci města v roce 2012 odsunout 
digitalizaci kina na rok 2013. 

RM nesouhlasí se snížením odměn neuvolně-
ným členům ZM, kteří pracují jako předsedové 
komisí a výborů a členové RM. 

RM ukládá starostce zajistit organizaci 
výběrového řízení na poskytovatele úvěru na 
přeúvěrování stávajících závazů města tak, aby 
nový smluvní vztah mohl být uzavřen s platností 
od 1. 4. 2012. 

RM schvaluje výpůjčku nebytového prostoru 
v objektu čp. 367 na st.p.č. 228 a 229 v k.ú. Krá-
líky – místnosti bývalé dílny v suterénu budovy 
gymnázia Vojensko–historickému klubu ERIKA 
Brno, o.s., Brno-Židenice, za účelem uložení 
sbírek pevnostní povahy, vzduchotechniky, 
filtrů, lafet, pomocného materiálu a souprav 
FKPV, a to na dobu neurčitou. 

RM schvaluje pronájem pozemků p.p.č. 
465/2 – t.t. porostu o výměře 266 m2, p.p.č. 
465/3 – t.t. porostu o výměře 357 m2 a p.p.č. 
463/2 – t.t. porostu o výměře 542 m2 v k.ú. Dolní 
Hedeč za účelem údržby pozemků a sekání trávy 
panu Hrdinovi, Králíky.

RM uděluje souhlas TJ Jiskra Králíky o. s.,  
s podnájmem nebytového prostoru v čp. 359  
v Králíkách pro pana Tomka, Králíky, a to za 
podmínky, že výše podnájemného nepřekročí 
částku 3.339 Kč/měsíc a doba podnájmu bude 
korespondovat s nájemní smlouvou mezi měs-
tem Králíky a TJ Jiskra Králíky o.s.
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Pozvánka na kurz
Manželské večery

od 13. ledna do 2. března 2012
Srdečně Vás zveme na kurz Manželské večery, určený pro 

všechny manželské páry, které chtějí vybudovat pevný a trvalý 
vztah, chtějí své manželství zlepšit, nebo procházejí náročným 
obdobím.

Každé setkání začíná lehkou večeří, následuje shlédnutí videozá-
znamu promluvy, které vytvořili Nicky a Sila Leeovi, zakladatelé 
Manželských večerů z Anglie. Po promluvě mají manželé příležitost 
si spolu popovídat o tématu večera i o důležitých otázkách, na které 
ve spěchu všedního dne nezbývá čas. Vše probíhá v příjemném 
prostředí a přátelské atmosféře. Soukromí každého páru je respek-
továno, skupinová diskuse není součástí kurzu, o svém vztahu 
nemusíte nikomu dalšímu nic říkat.

Kurz, ačkoliv je založen na křesťanských principech, velmi 
prospěje všem manželským párům.

Témata jednotlivých večerů jsou:
13. ledna Vybudovat pevné základy
20. ledna Umění komunikace
27. ledna Řešení konfliktů
  3. února Síla odpuštění
10. února Rodiče a rodiče partnera
17. února Dobrý sex
24. února Láska v akci
  2. března Slavnostní závěrečná večeře
Kurz se koná v Evropském domě v Králíkách a povedou jej 

manželé Petr a Laďka Applovi. Každý večer začne v 19 h a potrvá 
cca do 21 h. Kursovné za manželský pár je 240 Kč a zahrnuje 16 
večeří a dvě příručky účastníka. 

Kurz je možné navštívit i jednorázově „na zkoušku“ abyste se 
měli možnost rozhodnout, zda se Vám způsob kurzu zamlouvá a 
chcete ho dále absolvovat.

Zájemci, prosím, nahlaste se na tel. číslo 732 380 283 nebo na 
e-mailu kraliky@jbcr.info.

Těšíme se na setkání s Vámi
Za organizátory kurzu Petr a Laďka Applovi 

Dětská vánoční slavnost
Již popáté se králický sbor Jednoty bratrské pokusil místním 

dětem a jejich rodičům zpříjemnit adventní čas svou Dětskou 
vánoční slavností. Ta letošní se konala v neděli 11. prosince 
v příjemném prostředí školní jídelny. V úvodu se svým pásmem 
vánočních písniček vystoupily děti a paní učitelky z mateřské 
školy Pivovarská. Toto vystoupení je již tradiční součástí slav-
nosti. Pak následoval, jako každoročně, hraný vánoční příběh 
o narození Ježíška prokládaný písničkami. Tentokrát však hlav-
ními postavami byli mladý oslík a starý osel, kteří přivedli diváky 
až do Betléma k jesličkám. K rozsvícenému vánočnímu stromku 
si následně všechny děti přišly pro dáreček. Po nezbytném hro-
madném fotografování skončil hlavní program a začala oblíbená 
„neformální“ část. Zatímco děti na několika stanovištích kreslily, 
skládaly obrázky, hrály kuželky, házely na cíl nebo si hrály, rodiče 
odpočívali nebo si povídali nad šálkem kávy a u připraveného 
občerstvení. Zajímavým zpestřením pro větší děti byly taneční 
podložky. Nejoblíbenější dětskou aktivitou letos bylo vyrábění 
korálkových náramků pod vedením a za pomoci trpělivého 
„strejdy a tety“, takže domů si odnášely malé i velké parádnice 
kromě hezkého pocitu i novou ozdobu.

Děkujeme všem přítomným rodičům za účast, podporu i fi-
nanční příspěvky a dětem za ukázněnost. Školní jídelně jsme 
vděční za zázemí a vstřícnost.

Jednota bratrská Králíky

Klub seniorů Králíky
v měsíci lednu

2012 - připravuje
10. 1. 2012 ve 13.00 hodin
Zájezd na koupání do Zábřehu. Akce 

určená pro členy i nečleny klubu.

18. 1. 2012 v 17.00 hodin
Výbor klubu. Místo: klubovna Gymná-

zium. Z důvodu přípravy Valné hromady 
je možné podávat podmětné návrhy do 
zapracování do Plánu činnosti pro rok 
2012 členy klubu.

31. 1. 2012 v 17.00 hodin
Výbor klubu - schvalování podkladů pro 

Valnou hromadu v měsíci únoru a zabez-
pečení potřebných kroků pro její zdárný 
průběh.

Předseda: J. Dobrohruška
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V KNIHOVNĚ
BYLY KŘTINY

Jak jste se dočetli v posledním loňském 
čísle Králického zpravodaje, křtila se ve 
středu 7. prosince 2011 v městské knihovně 
nová knížka KOUZELNÁ MAPA, kterou 
napsala 11letá Klára Bajtová a ilustrovala o 
půl roku starší Zuzana Mačátová z Králík.

Protože tato výjimečná událost neunikla 
pozornosti Českého rozhlasu, Mladé fronty 
Dnes (15. 12.) a Orlického deníku (17. 12.), 
nebudeme se už slovně vracet k příjem-
né akci, kterou přes hustou chumelenici 
navštívilo přes padesát malých i velkých 
účastníků.

Fotografie Jiřího Stodůlky zachycuje 
okamžik, kdy kmotra, kterou si děvčata 
vybrala, paní učitelka Iva Kalousová, křtí 
pramenitou vodou Kouzelnou mapu.

Pokud chcete vidět víc, stačí se podívat 
na internet na webovou stránku městské 
knihovny www.orlicko.cz/Kraliky/knihov-
na, kde najdete videozáznam a fotografie 
z křestu.

Pro čtenáře, kterým se knížka líbila, 
mám dobrou zprávu: děvčata připravují její 
pokračování.

Ivana Marečková

Paní učitelka Kalousová křtí Kouzelnou mapu.

I DOSPĚLÍ MOHOU POMOCI
MÍŠOVI ČERMÁKOVI

K Vánocům patří pohádky a příběhy 
s dobrým koncem. 

Nedávno byl jeden takový rozepsán Je to 
příběh o jedenáctiletém Míšovi Čermákovi 
z Dolní Moravy. 

Dětská mozková obrna způsobi-
la, že Míša nemůže chodit ani mluvit. 
Míša a celá jeho rodina hrají v tom příběhu 
roli bojovníků. Naštěstí ale nejsou v těžkém 
boji osamoceni. Městská knihovna v Králí-
kách iniciovala vloni na podzim sbírku na 
speciální počítač, který by Míša mohl ovlá-
dat jen pohybem očí. Potřebných 89800,- Kč 
se podařilo získat díky dětem z celé repub-
liky, které se zapojily do projektu ČTENÍ 
POMÁHÁ, a 21. prosince dovezli do Zá-
kladní školy praktické první část počítače. 
Více informací o projektu najdete na webu 
naší knihovny www.orlicko.cz/Kraliky/
knihovna a  www.ctenipomaha.cz

Míšův příběh oslovil i množství dospě-
lých lidí, kteří se začali zajímat, jak by 
mohli finančně pomoci.

Proto jsme požádali, aby byl u Konta 
Bariéry otevřen na dobu jednoho roku pro 
Míšu sbírkový podúčet. Z peněz, které se 
na účtu shromáždí, by rodiče chtěli pořídit 

ještě jeden počítač, který by mohl Míša 
používat doma, a speciální invalidní vozík, 
který by Míšovi sloužil v Základní škole 
praktické v Králíkách, kterou navštěvuje.

Pokud se rozhodnete přispět, zašlete, 
prosím, finanční prostředky na účet Konta 
Bariéry číslo 777 777 222/0800 a jako va-
riabilní symbol uveďte 0008176157. 

Konto Bariéry Vám na požádání vysta-
ví potvrzení nebo smlouvu o poskytnutí 
finančních prostředků

(Žádosti adresujte na adresu: Konto Ba-
riéry, Melantrichova 5, 110 00 Praha 1 nebo 
na e-mail: nadace77@bariery.cz)

Předem moc děkujeme a těšíme se, že 
díky štědrosti dárců bude život Míši zase 
lepší a veselejší.

---------------------------------------------
A nakonec ještě citujeme pár řádek 

z článku Šárky Mikulecké, který vyšel 
o Míšově příběhu v Orlickém deníku 16. 
prosince 2011:

„Strašně moc děkuju všem, jsem šťast-
ná,“ říká maminka Emilie a pokračuje: 
„Zájem lidí mě překvapil, pořád tomu 
nemůžu ani věřit, že je to pravda. Říkala 
jsem si, jestli se na počítač nasbírá za rok, 

za dva, nakonec se nasbíralo během krátké 
doby. Je to úžasné, nemám slov. Podpora 
lidí, nejen ta finanční, ale především ta 
lidská, je pro Emilii Čermákovou důležitá. 
Ví, že na handicap svého syna jsou sice 
sami, ale ne tak úplně... „Občas mi někdo 
podkopne nohy, řekne ´dej ho do ústavu, 
máš toho moc, dvojčata, Míšu, to nemůžeš 
stíhat´. Když se pak stalo tohle, lidi ukázali, 
že o nás mají zájem, je to nádherné, mám 
chuť pracovat s Míšou dál. Stačí i pár 
slov: ´jsi šikovná, Míša je čím dál lepší´, 
tak potom máte chuť dál cvičit, i když už 
nemáte sílu,“ svěřuje se maminka. „Míša 
dělá pokroky, pro někoho malé, pro mě ob-
rovské. Někdo řekne, ́ no tak hejbe trochu 
rukou´. Ale pro mě je to nádherné, protože 
vím, že mi tu ruku dá, že mě pohladí, že to 
už není facka, ale že ji už ovládá. Samo-
zřejmě bychom si přáli, aby byl na nohách. 
Říká nám, že bude chodit. I když mi to říká 
očima, já mu věřím.“

Rodina Čermákova moc děkuje všem 
dětem, které se zapojily do projektu Čtení 
pomáhá, a prosí je, aby četly dál a pomáha-
ly i dalším, kteří jejich pomoc potřebují.

Zpracovala Ivana Marečková

„Kořenem všeho zla je nedostatek poznání.“ Buddha
Bude nám potěšením, když na Vaší cestě za poznáním jed-

nou ze zastávek bude králická městská knihovna.
Na setkání s vámi se těší knihovnice.
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Stomatologické služby
Oblast Červené Vody Letohradu, Jablonného nad Orlicí, Králicka, Žamber-

ka a Lanškrouna - Ordinační hodiny - sobota, neděle, svátky 8 - 11 hod
POZOR!! Případné změny jsou k dispozici na Poliklinice Žamberk tel.: 

465 676 811 a internetové adrese www.pardubickykraj.cz, konkrétně v sekci: Kraj-
ský úřad/Informace z odborů/Zdravotnictví/Aktuální informace

den lékař/ka obec místo telefon
07. 01. So MUDr. Valentová  Lanškroun Strážní 151 465 322 907
08. 01. Ne MUDr. Valentová  Lanškroun Strážní 151 465 322 907
14. 01. So MUDr. Vebrová Žamberk Raisova 814 465 613 441
15. 01. Ne MUDr. Vebrová Žamberk Raisova 814 465 613 441
21. 01. So MUDr. Vítková Červená Voda č.p. 333 (Moviom) 465 626 460
22. 01. Ne MUDr. Vítková Červená Voda č.p. 333 (Moviom) 465 626 460
28. 01. So MUDr. Vlasatá Jablonné n. O. Na Dílech 622 465 642 765
29. 01. Ne MUDr. Vlasatá Jablonné n. O. Na Dílech 622 465 642 765
04. 02. So MUDr. Vojtková  Žamberk Gen. Knopa 837 465 676 821
05. 02. Ne MUDr. Vojtková  Žamberk Gen. Knopa 837 465 676 821
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.

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

Hezký vstup do Nového roku!!!
My jsme se s tím loňským rozloučili v prosinci hnedle 

dvěmi akcemi - Mikulášskou besídkou pro děti a Posezením 
s medovinou.

Výzdobu pro mikulášskou družinu si připravily děti sami, 
nakreslily nejen Mikuláše, ale namalovaly i andílky a čertov-
ské polštáře pěkně naklepaly. Pak si v pátek počkaly, jestli si 
nějaký ten pytlíček za básničku odnesou domů.

A 20. prosince jsme si přišli odpočinout od starostí o cuk-
roví, úklidu a vytahování ozdob na stromeček. Nalili jsme 
do kalíšků výborné medoviny a snědli všechno, co k jídlu 
bylo. Šťastlivci si z donesené tomboly odnesli veselé a vtipné 
dárečky. 

Příští rok Vás zveme a máme jedno veliké překvapení…

Za osadní výbor Dana Procházková
Foto Lucie Brůnová, Miroslav Beran

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.
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Program na LEDEN
pátek   6.   DŮM   zač. ve 20:00 hod

Maturantka Eva žije v pod-
horské vesnici a každou volnou 
chvíli musí trávit na stavbě 
domu, který pro ni staví otec. 
Mladá žena má ale o své bu-
doucnosti úplně jiné představy, 
než její sveřepý a mlčenlivý 
rodič. Česko-slovenský komorní 
snímek s charismatickým Miro-
slavem Krobotem v hlavní roli.

Vstupné 55,-; přístupný od 15 
let; 110 min.

TINTINOVA DOBRODRUŽSTVÍ
úterý   10.   zač. v 17:00 hod
Autor známého komiksu, belgický kreslíř Hergé, už za svého 

života prohlásil, že jediným filmařem, schopným převést na filmové 
plátno dobrodružství mladičkého reportéra Tintina a jeho psíka Filu-
ty, je Steven Spielberg. A skutečně - slavný režisér natočil “na stará 
kolena” svůj první animovaný film a podařilo se mu zachovat vše, co 
obsahuje předloha: humor, napětí, nadhled a osobitou atmosféru.

Vstupné 55,-; přístupný; české znění; ŠUP; 105 min.

MOJE KRÁSNÁ UČITELKA
pátek   13.   zač. ve 20:00 hod

Pomalu stárnoucí Larry přijde 
o práci v supermarketu kvůli 
nedostatečnému vzdělání, roz-
hodne se tedy nastoupit znovu do 
školy. Jeho život změní setkání 
s mnohem mladšími spolužáky 
i s frustrovanou učitelkou, která 
se zprvu netají despektem vůči 
takovým studentům. Hererc 
a režisér Tom Hanks si zahrál 
hlavní roli po boku stále krásné 
Julie Robertsové.

Vstupné 55,-; přístupný od 12 
let; titulky; ŠUP; 95 min.

úterý   17.   ŠMOULOVÉ   zač. v 17:00 hod
Šmoulové se chystají slavit festival modrého měsíce, ale do 

jejich vesnice vtrhne čaroděj Gargamel. Na útěku se dostanou do 
současného New Yorku, Gargamela mají ovšem stále v patách. 
Celovečerní snímek navazuje na velký úspěch televizního seriálu a 
dětský divák se setká se všemi oblíbenými modrými postavičkami. 
Snímek byl v našem kině nejnavštívenějším filmem minulého roku 
a opakujeme jej na přání diváků.

Vstupné 55,-; přístupný; české znění; 100 min.

pátek   20.   NÁKAZA   zač. ve 20:00 hod
Skvěle obsazený katastrofický thriller uznávaného režiséra Ste-

vena Soderbergha je tak přesný, že téměř působí jako rekonstrukce 
skutečné události. Tvůrci přibližují počátek globální epidemie ne-
známé smrtící choroby i narůstající paniku a s ní souběžně mnoho 
lidských osudů v širokém vyprávěcím rámci.

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

úterý   24.   OCELOVÁ PĚST   zač. v 17:00 hod
Charlie Kenton je bývalý boxer, jehož milovaný sport ovládli 

dva a půl metru vysocí oceloví roboti. Protože nemá s kým zápasit, 
je nucen živit se jako promotér robotických zápasů. Jakž takž se 
protlouká tím, že dává dohromady vysloužilé roboty a cestuje 
s nimi kamkoliv, kde je schopen si nějak přivydělat. Perfektně 
technicky zvládnutý snímek s detailně vyšperkovanými akčními 
scénami.

Vstupné 55,-; přístupný; české znění; ŠUP; 125 min.
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ROCK ŽIVOTA
středa  25.  zač. v 19:00 hod
Olda Říha, zakládající člen 

a šéf skupiny Katapult, v roce, 
kdy mu zemřeli celoživotní 
přítel a spoluhráč – Jiří „Dědek“ 
Šindelář a tehdejší bubeník Kata-
pultu Karel Jahn. Příběh rockera, 
kterému se rozpadl svět a musí 
tak v pokročilém věku začínat 
od nuly. Rány osudu přitom vní-
má jako přihrávky. Rock života 
není jen hudebním dokumentem 
či bilancujícím portrétem, ale 
hlavně setkáním s životní sílou 

obyčejného Oldy, který dokázal neobyčejné věci a stojí si stále 
za svým jako pařez. Promítáme v Evropském domě! 

Vstupné 30,-; přístupný; DVD; 85 min.

PERFECT DAYS – I ŽENY MAJÍ SVÉ DNY
pátek 27. zač. ve 20:00 hod
Čtyřicátnice Erika je atraktiv-

ní, vtipná, bohatá, seběvědomá 
– ale také osamělá a zoufale 
toužící po dítěti. Je sice formálně 
vdaná, jenže s manželem nežije 
a není schopná navázat známost, 
o pomoc tedy požádá homo-
sexuálního kamaráda. Ovšem 
věci se samozřejmě vyvinou 
úplně jinak... Po mnoha letech 
má vynikající herečka Ivana 
Chýlková konečně hlavní roli v 
dobré komedii, a to zásluhou režisérky Alice Nellis.

Vstupné 55,-; přístupný od 12 let; ŠUP; 100 min.

Klub Na Střelnici Králíky
LEDEN 2012

HASIČSKÝ PLES
sobota   14.   zač. v 19:30 hod
Pořádá SDH Králíky, informace a vstupenky na tel.: 731 166 

481, p. Dominikus.

PLES FC JISKRA KRÁLÍKY – ČERVENÁ VODA
sobota   21.   zač. v 19:30 hod
Pořádá fotbalový oddíl FC Jiskra, předprodej vstupenek p. 

Opravil, tel.: 607 539 800.

SPORTOVNÍ PLES SOKOLA BOŘÍKOVICE
sobota   28.   zač. v 19:30 hod
Pořádá TJ Sokol Boříkovice, rezervace vstupenek na tel.: 

465 631 039, p. Dostálek.

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

ČESKÁ RADOST
V ČESKÝCH KINECH

neboli pět večerů s vybranými filmy z Mezinárodního festivalu 
dokumentárních filmů Jihlava 2011. Promítáme v Evropském 
domě v Králíkách vždy od 19:00 hodin, projekce z DVD, vstupné 
30,- Kč. Vaříme čaj a kávu.

středa 25. 1. – ROCK ŽIVOTA, režie: Jan Gogola ml.
Obyčejná legenda Olda Říha jako Katapult osudu
Olda Říha, zakládající člen a šéf skupiny Katapult, v roce, kdy mu 

zemřeli celoživotní přítel a spoluhráč Jiří „Dědek“ Šindelář a tehdejší 
bubeník Katapultu Karel Jahn. Příběh rockera, kterému se rozpadl 
vlastní svět a musí tak v pokročilém věku začínat od nuly. Rány osudu 
přitom vnímá jako přihrávky. Katapult se navzdory svojí jednodu-
chosti, anebo možná právě díky ní, stal legendou: dvojnásobný Zlatý 
slavík, téměř 40 let na pódiích, cca 7000 koncertů a milión prodaných 
nosičů. Písně skupiny se hrají v médiích i u táboráku, řada jejich textů 
zlidověla jako součást obecné češtiny: někdy příště, hlupák váhá, a co 
děti... Rock života není jen hudebním dokumentem či bilancujícím 
portrétem, ale hlavně setkáním s životní sílou obyčejného Oldy, který 
dokázal neobyčejné věci a stojí si stále za svým jako pařez.

středa 1. 2. – POD SLUNCEM TMA, režie: Martin Mareček
Dráty, zkraty a dva čeští světlonoši v zambijské buši
Milan a Tomáš, dva čeští rozvojoví experti, se naposledy vra-

cejí do odlehlé zambijské osady Masuku, kde před čtyřmi lety 
elektrifikovali areál školy a nemocnice. Postupně zjišťují, proč 
některé části systému nefungují, a snaží se vše během hektických 
dnů i černočerných nocí opravit a finálně předat. Zažívají zkraty 
všeho druhu, míjení a prolínání různých světů, ale i oslavné rituály 
vděčnosti. Pod sluncem tma vtipně a naprosto otevřeně sleduje 
úskalí rozvojové pomoci. Je příběhem pokusu předání evropské 

technologie a odpovědnosti, ale i „zlatých českých ručiček“, které 
si dokáží poradit i uprostřed Afriky. 

středa 8. 2. – ZÁVOD KE DNU, režie: Vít Janeček
Film o zavřených fabrikách a o tom, co bude s „přebytečnými“ 

lidmi bez práce
Snímek diskutuje na konkrétních příkladech otázky nezaměstna-

nosti, odborů, práce či lidské mobility. Filosof Václav Bělohradský, 
sociolog Jan Keller, ekonomka Ilona Švihlíková, rozvojový expert 
Tomáš Tožička a několik zaměstnanců, odborářů i nezaměstnaných 
reflektují tato témata v dnešní situaci České republiky a na pozadí 
různorodého spektra lidského podnikání - od textilu, skla, automo-
bilů či sirek až po nadnárodní IT byznys. OP Prostějov, sirkárna 
Solo Sušice, moravská sklárna, kterou zachránily odbory, Hyundai 
Nošovice a lidé mezitím…

Středa 15. 2. - EM a ON, režie: Vladimír Michálek
Něžný buran Xavier Baumaxa
Dokument bez cenzury i autocenzury je věnován dvojici nekon-

venčních umělců a kamarádů z Litvínova. Em Rudenko, nonkon-
formní ukrajinský stavební dělník, básník a alkoholik, je autorem 
absurdních a sexuálně podbarvených básní z dělnického prostředí. 
Xavier Baumaxa je osobitý performer, básník a undergroundový 
bard. Ve své tvorbě paroduje žánry bez rozdílu, karikuje celebrity 
a zesměšňuje takřka cokoliv. Režisér Vladimír Michálek oba sle-
doval více než dva roky na cestách mezi koncerty, na přejezdech 
z jednoho bizarního místa na druhé a natočil řadu jejich vystoupení, 
koncertů a mejdanů. Ve filmu zazní nejznámější Baumaxovy songy 
– groteskní „etno“ Pozitiff peopula, protinacistická balada Nazijazz 
a další. Film zachycuje i mezižánrový projekt s pantomimou Silent 
love či vystoupení s Radimem Hladíkem, Danem Bártou, Lenkou 
Dusilovou. Film o chlastu, cigaretách a bloudění na utajenou štaci. 
Toto je Ozajstný hip-hop!

středa 22. 2. - VENKU, režie: Veronika Sobková
Doopravdy to začíná venku - příběh tří lidí opouštějících 

vězení
Časosběrný dokument režisérky Veroniky Sobkové sleduje osudy 

tří lidí, kteří opouštějí vězení. Den po dni, minutu po minutě, mů-
žeme sledovat jejich cestu ven. Linda už nechce krást ani fetovat 
a přemýšlí o rodině. Mirek si hledá „tu pravou“, která nebude 
odsuzovat jeho kriminální minulost. Tomáš doufá v podmínečné 
propuštění v polovině trestu, a věří, že venku to bude jiné než dřív. 
Hlavní je, aby to šlo bez drog. Všichni se snaží vyrovnat se s vlast-
ní minulostí. Film je metaforou o nakládání se svobodou, časem 
a osudem, o rozhodování na důležitých životních křižovatkách, 
které se týká nejen bývalých vězňů, ale každého z nás. 
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Kulturní program Jablonné nad Orlicí – leden 2012
Vážně i vesele z domova i z ciziny
Neděle 15.ledna 2012 v15 hodin, inform. centrum čp.30
Vernisáž výstavy kreseb pana Rudolfa Malce a fotografií pana 

Evžena Malého a pana  Zdeňka Malce  se uskuteční v kulturním 
a informačním centru čp.30 v Jablonném nad Orlicí v 15 hodin. 
V kulturním programu vystoupí žáci místní ZUŠ. Výstava potrvá 
do 19.úmora 2012. 

O Sněhurce
Středa18. ledna 2012 v 8,10 a 9,50hodin, sál kina v Jablon-

ném nad Orlicí
Divadlo Andělská hora uvádí představení pro  MŠ a 1.st.ZŠ. 

Pořádá odbor kultury.

Hasičský ples
Sobota 28.ledna 20 hodin, sál hotelu U Dubu v Jablonném 

nad Orlicí
SDH zve občany na tradiční ples, k tanci a poslechu hraje kapela 

„Letrando“.

Program širokoúhlého kina v Jablonném 
nad Orlicí - leden 2012

úterý 10. ledna v 19,30 hodin  - PERFECT DAYS - I ženy 
mají své dny – ČR 

Česká komedie režisérky Alice Nellis. Celý příběh začíná čty-
řiačtyřicátými narozeninami Eriky / Ivana Chýlková/, která sice 
nedostane největší kytici jakou si dovede představit , zato ale pěkné 
přáníčko od své bývalé švagrové (Zuzana Bydžovská), trapný vzkaz 
v rozhlasovém pořadu od bývalého manžela (Bob Klepl), krém na 
vrásky od homosexuálního kamaráda Richarda (Ondřej Sokol) a 
dárkový striptýz od své nevyzpytatelné matky (Zuzana Kronerová). 
Dále hrají: Vojtěch Kotek, Jan Vondráček, Martha Issová.

108 min.; přístupný od 12 let.

čtvrtek 19. ledna v 19,30 hodin - Bastardi 2- ČR 
Druhý díl začíná krátce po smrti největšího bastarda Michala 

Dostála. Michalův otec a dědeček jsou přesvědčeni, že učitel Majer 
stál za vraždami všech tří žáků a mstil smrt své sestry. Začnou tak 
Majera psychicky deptat a hledají důkazy. Důkazy hledá také nový 
policejní vyšetřovatel Karas, jenž přebírá agendu po zesnulém poli-
cejním vyšetřovateli Palečkovi. Karasovi se okamžitě v případech 
úmrtí „Bastardů“ něco nezdá a začíná se zaměřovat též na Majera, 
který je v tuto chvíli již ředitelem školy. 

95 min.; vstupné 69 + 1 Kč; přístupný.

Upozorňujeme návštěvníky kina, že vzhledem k postupné-
mu přechodu kin na digitalizaci, dochází k omezení nabídky 
filmových představení v klasickém formátu. Z tohoto důvodu 
se u nás bude promítat v různých dnech týdne.

Akce v Žamberku
leden 2012

8. ledna - neděle od 14:00 hod.
Koncert pěveckého sboru Corale
Kde: Kostel CČSH 
Tradiční novoroční koncert pěveckého sboru Corale z Gym-

názia Žamberk.

11. ledna – středa ve 20:00 hod.
Mistrovský plán
USA – akční komedie
Svěží a vtipná komedie, klasická „oddychovka“. Sympatická 

parta chlápků chce potrestat boháče a napravit jeho zločiny. Musí 
se proto vloupat do jeho pokoje střeženého FBI. Protože nemají 
s „loupením“ žádné zkušenosti, najmou si protřelého zlodějíčka 
a recidivistu (Eddie Murphy).

Dále hrají Ben Stiller, Alan Alda a další...
titulky   104 min.   od 12 let    60,- Kč

14. ledna -  sobota ve 20:00 hod. 
15. ledna – neděle v 17:00 hod.
Twilight sága:  Rozbřesk  1. část
USA – fantasy, romantický
V předposledním dílu strhující upíří romance se Bella a Edward 

po svatbě vydávají na líbánky do Rio de Janeira, kde se konečně 
mohou naplno oddat své lásce. Jejich štěstí ale netrvá dlouho. 
Bellu čeká bouřlivý rok plný lásky, pokušení i ztrát  Musí se 
s konečnou platností rozhodnout, zda vstoupí do temného, ale 
lákavého světa nesmrtelných, nebo zda bude žít plnohodnotným 
lidským životem.

titulky   116 min.   od 12 let   65,- Kč

16. ledna – 18:00 hod.
Vernisáž výstavy fotografií ze skautského setkání ve Švéd-

sku
Putovní výstava fotografií z největšího skautského setkání, 

které proběhlo v létě 2011 v jižním Švédsku. Nevšední zážitky 
zachycené na fotografiích vám během vernisáže přiblíží žam-
berské účastnice tohoto setkání Katka Šmajzrová a Veronika 
Jedličková. Výstava bude k vidění v předsálí Divišova divadla 
(během provozní doby kanceláře divadla a vždy před každým 
představením) do 5. února.

18. ledna – středa v 17:00 !!! a ve 20:00 hod.
Perfect Days  - I ženy mají své dny
ČR – komedie
„Nechápu, jak mi za rok může být pětačtyřicet, když pořád 

ještě nevím, čím chci být, až vyrostu...“ Romantická komedie 
o ženě v pokušení spustit se s mladým milencem a počít dítě se 

(pokračování na straně 15)
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Akce v Žamberku
leden 2012

svým gay kamarádem. Hrají: I.Chýlková, V.Kotek, Z.Kronerová, 
Z.Bydžovská a další.

Režie Alice Nellis.
česky   110 min.   od 12 let   65,- Kč   

Beseda pro děti se známou spisovatelkou PETROU BRAU-
NOVOU

Středa 18. ledna 2012 od 13:30 hod.
Kde/pořádá:  Městská knihovna Žamberk
Beseda se známou českou spisovatelkou je určená dětem. 

Zájemcům doporučujeme si předem přečíst dětské knihy P. Brau-
nové, které jsou ve fondu MěK Žamberk:

Borůvkové léto s Terezou; Ema a kouzelná kniha; Jak se Vojta 
ztratil; Kuba nechce číst; Nejhorší den v životě třeťáka Filipa L.; 
Neuvěřitelné září. Tajný deník Tomáše S.; Prázdniny za všechny 
prachy; Princové nemyjou záchody; Rošťák Oliver; Terezománie; 
Ztraceni v čase

Filmový klub
19. ledna – čtvrtek v 19:30 hod.
Půlnoc v Paříži
USA, Španělsko – romantická komedie
Každý rok nový film a každý rok nové evropské velkoměsto – 

to je krédo Woodyho Allena v posledních letech. Po Londýně a 
Barceloně se vyznal ze svého obdivu k hlavnímu městu Francie 
v romantické komedii spojené s fantastickou hříčkou cestování 
v čase. U Allena nepřekvapí inteligentní humor, břitké dialogy, 
výborní herci, pečlivě budovaná atmosféra (zvláště při výletech 
do minulosti) a nádherný soundtrack. 

titulky   100 min.   od 12 let   70,- Kč   

21. ledna – sobota ve 20:00 hod.
22. ledna – neděle ve 20:00 hod.
Rodina je základ státu
ČR –  rodinné drama
Učitel Libor se stane bankovním manažerem, záhy je ale vy-

šetřován pro finanční podvod.
S rodinou proto „prchá“ na dovolenou....
„Chtěl jsem napsat satiru na české maloměšťáctví a „rodinnou 

pohodu“,  ale přimotala se mi do toho během roku psaní globální 
finanční krize a debaty o odpovědnosti manažerů za stav světa ... 
a je z toho skutečné rodinné drama.“ Nastiňuje cenami ověnčený 
scénárista a režisér Robert Sedláček (Pravidla lži, Muži v říji, 
Největší z Čechů).

česky   107 min.   od 12 let   60,- Kč  

21. ledna – sobota ve 20:00 hod.
Hasičský ples – v restauraci Na Kopečku
Hudba: LETRANDO, tombola, občerstvení, předtančení. 

Předprodej vstupenek od 9. 1. 2012 v prodejně MODE v pasáži 
Panský dům.

Představení pro školy
23. ledna – pondělí v 8:15, 9:35, 10:55 hod.
Jak se krotí princezna (DAP Praha)
Veselá výpravná pohádka, ve které nechybí napětí, tajemství a 

kouzla. Pro DAP Praha napsala Božena Šimková.

25. ledna – středa v 17:00 hod.
Ocelová pěst
USA – akční sci-fi
Charlie Kenton je bývalý boxer, jehož milovaný sport ovládli 

dva a půl metru vysocí oceloví roboti. Protože nemá s kým zápasit, 
je nucen živit se jako promotér robotických zápasů. Jakž takž se 

(pokračování ze strany 14)

protlouká  tím, že dává dohromady vysloužilé roboty a cestuje 
s nimi kamkoliv, kde je schopen si nějak přivydělat. Perfektně 
technicky zvládnutý snímek s detailně vyšperkovanými akčními 
scénami, nabízí napětí, smích, mráz v zádech i slzy dojetí. Rodinná 
akčně dramatická podívaná.

česky   127 min.   přístupný   70,- Kč   

Představení pro školy
27. ledna – pátek v 10:00 hod.
Klicperovo divadlo Hradec Králové
Petrolejové lampy

27. ledna – pátek v 19:30 hod.
Klicperovo divadlo Hradec Králové
Petrolejové lampy (Jaroslav Havlíček)
Jilemnice, rodné město Jaroslava Havlíčka, na přelomu deva-

tenáctého a dvacátého století, tedy v časech, kdy stačilo „blikavé 
a mírné světlo petrolejek“. Svět tohoto podhorského města je 
zabydlen ostře vykreslenými postavami. V sáze dvou rodů do-
minuje osud mladé Štěpky Kiliánové. Nepoddajné, ale srdečné, 
šaškující, ale přitom s vnitřní důstojností, hrdé, ale zranitelné, plné 
neutuchající energie, se kterou se přes všechny rány osudu snaží 
dosáhnout aspoň kousku štěstí. A to i v nešťastném manželství se 
svým bratrancem, zkrachovalým důstojníkem...Čeká vás emotivně 
silný příběh a vynikající herecké výkony.

V hlavní roli Pavla Tomicová (kadeřnice Simona z tv seriálu 
Ulice). Režie Ivan Rajmont.

Vhodné pro diváky od 12 let.  Vstupné: 200,- Kč

28. ledna – sobota ve 20.00 hod.
29. ledna – neděle ve 20.00 hod.
Poupata
ČR - drama
Kamila, uklízečka nádražních toalet,  pro oživení každodenní 

rutiny v životě malého města s kamarádkami nacvičuje spartaki-
ádní kousek „Poupata“, zatímco její muž Jarda tráví čas u herního 
automatu v místní hospodě nebo lepí do láhví modely ze sirek... 
Kamila hledí s jistotou do budoucna a ve své naivitě si nehodlá 
připustit bídu dnešního dne. Jediný Jarda ví, že svět ani sebe 
nezmění... Snímek vypráví o postupném rozpadu rodiny a reálně 
ukazuje, jak se složité mezilidské vztahy dokáží nenápadně pro-
plést a ovlivnit váš životní příběh.

česky   94 min.   od 12 let   60,- Kč
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Vánoční turnaj ve stolním tenisu 2011
Stalo se již tradicí, že každý rok 27. 12. pořádá oddíl stolního 

tenisu TJ Jiskra Králíky vánoční turnaj ve stolním tenisu pro re-
gistrované a 28. 12. pro neregistrované, žáky a dorost. Turnaj se 
postupem častu stal velice oblíbeným a scházejí  se zde již známí 
hráči, kteří na náš turnaj jezdí pravidelně každý rok. Například 
členové oddílu Sokol Velké Losiny a Orel Orlice již 15 let.

Letos nám rovněž počasí přálo, silnice byly bez větší vrstvy 
sněhu a tak doprava do našeho městečka byla bez problémů. 
Všichni účastníci přijeli a odjeli v pořádku.

Turnaj je oblíben hlavně pro svůj herní systém, díky kterému 
si účastníci zahrají minimálně 6 zápasů v soutěži jednotlivců a 
minimálně jednou ve čtyřhrách . 

Turnaje registrovaných 27. 12. 2010 se letos zúčastnilo celkem 
29 hráčů z 9 oddílů. Zastoupení jednotlivých oddílů – Miedzy-
lesie 3, Orel Orlice 2, Bystrica Klodzka 3, TJ Jiskra Králíky 10, 
Velké Losiny – 4, Jedlí - 1, Postřelmov 2, Lhoty u Potštejna1, 
Choceň 1, Bludov 1, Žamberk 1. 

Bylo odehráno celkem 122 zápasů a 626 setů, z toho ve 
skupinách 46 zápasů a 310 setů, 27 zápasů a 108 setů v hlavní 
soutěži, 24 zápasů a 108 setů v soutěži útěchy, 25 zápasů a 100 
setů ve čtyřhrách. 

Výsledky turnaje registrovaných 27. 12. 2011
Hlavní soutěž muži: 1. Bezdíček Martin – US Steinerová 

Choceň, 2. Štíbr Břetislav  – TTC Lhoty u Potštejna, 3. Dubik 
Mateusz. – Bystřice, 4. Novotný Eduard – Sokol Velké Losiny.

Soutěž útěchy: 1. Smolík Michal – Sokol Velké Losiny, 2. 
Schanowicz Arek – Miedzylesie, 3. Duben Josef – Sokol Žamberk, 
4. Blaťák Marek – Bludov.

Čtyřhry: 1. Bezdíček Martin – Štíbr Břetislav – Choceň - Lhoty 
u Potštejna, 2. Zitta David – Honemann Vlastimil ml. – Sokol Vel.

Losiny, 3. Dubik Mateusz – Schanowicz Arek – PLR Miedzylesie, 
4. Zadotížný Bogdan – Kulak Ryszard. - PLR Miedzylesie.

Turnaj neregistrovaných a žáků pokračoval 28. 12. 2010 .
Turnaje neregistrovaných se zúčastnilo celkem 6 mužů, 7 do-

rostenců, 5 žáků a 2 dívky. Ve skupinách bylo odehráno celkem 
50 zápasů a 68 setů, v soutěži o celkové pořadí bez ohledu na ka-
tegorie pak 17 zápasů a 68 setů. Nejstarší účastník Mrštík Václav 
62let, nejmladší účastník Kubiš Josef 7 let – Králíky.

Výsledky turnaje neregistrovaných 28. 12. 2011
Hlavní soutěž dospělých: 1. Švéda Josef – Králíky - Boříko-

vice, 2. Matyáš Pavel  – Králíky, 3. Zerzán Miroslav. – Králíky, 
4. Mrštík Václav – Praha.

Dorost: 1. Dostál Dominik –  Králíky, 2. Pospíšil Tomáš - Krá-
líky, 3. Opravil Jiří - Králíky, 4. Suchomel Tomáš - Liberec.

Žáci: 1. Dombrowa Mariusz - Miedzylesie, 2. Plánka Jakub 
- Králíky, 3. Gábor Alex – VÚDM Králíky, 4. Dostál Martin 
ml. – Králíky.

Celkové pořadí: 1. Dostál Dominik –  Králíky, 2. Pospíšil 
Tomáš - Králíky, 3. Opravil Jiří - Králíky, 4. Mrštík Václav.

Poděkování: Velký dík patří nejen organizátorům a účastníkům 
turnaje, kteří věnovali svůj volný čas bílému míčku a aktivnímu 
pohybu v povánočním čase, ale hlavně sponzorům turnaje, kteří 
přispěli buď finanční částkou nebo věcnými cenami a postarali se 
tak o ještě větší atraktivitu našeho turnaje. Cen bylo tolik, že jsme 
prakticky podělili všechny účastníky nějakou maličkostí.

Závěrem bychom chtěli popřát všem mnoho zdraví, štěstí, 
úspěchů a optimismu v novém roce a pozvat všechny za rok ve 
stejném čase na další ročník vánočního turnaje ve stolním tenisu 
v Králíkách. 

Za oddíl stolního tenisu, Antonín Vyšohlíd

Hledám páníčka
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 nale-
zenými psy je možno se seznámit 
a prohlédnout si je každý pracovní 
den od 8:00 do 13:00 hod.

Prodám byt 3 + kk v Jablonném nad Orlicí. 
Cena dohodou. Tel.: 775116311.

Pronajmu byt 3 + 1 v Jablonném nad Orlicí. 
Cena dohodou. Tel.: 777845458.
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