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Jednání starostů k řešení připomínek k jízdním řádům
15. 2. 2012 proběhlo další jednání starostů obcí našeho regionu 

a odpovědných pracovníků firmy OREDO za účasti náměstka 
hejtmana Pa kraje pana Jana Tichého, zástupců osadních výborů 
jednotlivých obcí, soukromého dopravce pana Pinkase a členů 
dopravní komise RM k  připomínkám nových jízdních řádů. Dle 
zadání hejtmana Pa kraje pana Radko Martínka měla firma ORE-
DO podat vyjádření ke všem připomínkám, které od jednotlivých 
obcí obdržela. Jednotlivé připomínky obcí byly projednány s jejich 
zástupci a o jejich vyřešení byl pořízen zápis.

Od 1. 4. 2012 by pak mělo mimo jiné  platit to, že autobusy 
budou zastavovat na všech zastávkách a nebudou žádné projíž-
dět, budou zajištěny návaznosti na vlaková spojení v Lichkově 
(do budoucna má být zřízeno dispečerské středisko, které bude 

zajišťovat koordinaci dopravy), místo přímého autobusu Žamberk 
- Hanušovice bude zaveden přímý spoj Lanškroun - Lichkov. 
Spoj Žamberk - Hanušovice bude nahrazen dvěma spoji Žamberk 
Králíky a Králíky - Hanušovice. Ranní spoj do Prostřední Lipky 
bude posunut (odj. 6:45 hod Králíky) tak, aby občané stíhali včas 
zaměstnání. Místo spojů 110 a 113 budou přes Prostřední Lipku 
vedeny spoje 108 a 111. Bude nově zaveden spoj pro boříkovické 
školáky , který bude jezdit z Lichkova přes Boříkovice (otáčka na 
horní točně) a přes D.Lipku přímo do Králík, takže naši nejmenší 
školáci nebudou muset již vstávat před 6 hodinou. Ranní školkový 
autobus do Prostřední Lipky zůstává zachován.

V jednání je i nově zavedení tzv. celního autobusu z Červené 
Vody do Ústí nad Orlicí, vše je odvislé od pana Pinkase, který se 
nabídl tuto linku jezdit soukromě - předpokladem je další jednání 
na ministerstvu dopravy. Pa kraj tuto linku bude tolerovat pouze 
v případě, nebude-li docházet k souběhům s objednávanými 
spoji.

Nově upravené jízdní řády by měly vyjít ve známost minimálně 
14 dní před jejich platností, aby se občané mohli s nimi dostateč-
ně seznámit. Navrhovaná opatření k novým JŘ jsou v současné 
době omezena nemožností posunutí časů u vlakových spojů. Do 
jaké míry se nám podaří vyřešit další připomínky si ale musíme 
počkat do června, kdy bude snad možnost časově upravit některé 
vlakové spoje.

Neutěšená situace v dopravní obslužnosti se nás velice dotýká, 
a proto podnikáme veškeré kroky k tomu, aby co nejlépe sloužila 
našim občanům, proto je zveme na jednání, proto jsme zřídili we-
bovou adresu na připomínky, sbíráme připomínky, spolupracujeme 
se starosty okolních obcí a iniciujeme jednání s firmou OREDO. 
Věřím, že se nám společnými silami podaří tento problém vyřešit 
ke spokojenosti našich občanů.

Antonín Vyšohlíd

Ohlédnutí za 52. ročníkem
králického karnevalu

Další ročník tradičního králické-
ho karnevalu je za námi. Jako kaž-
doročně byla návštěvnost o něco 
nižší, než v minulém ročníku. Pro-
daných vstupenek bylo 465 (527 
loni) plné vstupné, 84 (127 loni) 
vstupné maska. Velký úbytek byl 
hlavně v maskách. Poděkování pat-
ří všem sponzorům a vedení našeho 
města, kteří neodmítli jakoukoliv 
formou 52. ročník podpořit. 

Na stránkách karnevalu: http://
www.karnevalkraliky.estranky.cz/ se můžete zapojit do hodnocení 
letošního ročníku. 

Organizační výbor     

Jako včera…
Vzpomínám na to, jako by to bylo včera. Probouzím se v cha-

loupce u dědy a babičky na Červené Vodě, kousek pod hostincem U 
Klimešů. Paprsky slunce se derou malými okny, slibují pěkný den. 
A venku se něco děje. Vyhlédnu ven a spatřím vojáky bez košil. 
Přiběhli od nedalekých kasáren, teď cvičí, pak odcházejí se zpěvem. 
Už neusnu. Babička chystá snídani a venku krásně cvrlikají ptáci. 
Moc se mi tu líbí. Na kytkách v zahrádce pod okny bzučí včely, 
zrají bobule rybízu. Hned za domečkem protéká potok. Vzduch je 
směskou vůně zavadajícího sena a kvetoucích lip.

Je si tu kde hrát. A na půdě jsou knížky, spousta knížek, které ještě 
neumím číst, ale mají pěkné obrázky. Od plotny to už zase voní, co 
nevidět je oběd.  Děda už pokukuje po své špacírce, má svůj obvyklý 
nedělní odpolední plán. Po louce, zkratkou kolem kapličky jdeme 
k nádraží Moravský Karlov. Tenkrát, ještě za haléře, byla malá kar-
tonová jízdenka, kterou jsem byl pověřen podat panu průvodčímu 
k proštípnutí. Naším cílem byly v Králíky. Už tehdy jsem se těšil na 
krásné a poklidné náměstíčko s kašnou uprostřed, lavičkami, stromy 
poskytujícími za parna chladivý stín, podloubím, které zachraňovalo 
při bouřce. To všechno jsme poprocházeli, přičemž děda se občas 
zdravil se svými známými. Asi hodinku před odjezdem vlaku jsme 
vždycky zašli do Besedy, dostal jsem svoji limonádu a oplatek. 

(pokračování na straně 5)
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Tisková zpráva - Pardubický kraj
Králická pevnostní oblast - Vojenské muzeum králíky

Díky spolupráci Vojenského muzea Králíky s Ministerstvem 
obrany České republiky - Odborem komunikace a propagace 
mohou návštěvníci muzea shlédnout výstavu s názvem:

Česká armáda doma a ve světě aneb „Víte, že.“
Výstava informuje o působení AČR při plnění úkolů doma 

i v zahraničních misích a přibližuje práci našich vojáků. Tvoří ji 
16 samonosných panelů o rozměrech 1x2 m. Dominantní složkou 
výstavy jsou kvalitní velkoplošné fotografické snímky, doplněné 
krátkým informačním textem, který navazuje na otázku z názvu 
výstavy „Víte, že.“ 

Návštěvníci muzea se tak mohou dozvědět řadu informací 
z výcviku AČR, o pomoci při živelních pohromách v rámci 
Integrovaného záchranného systému, o letecké záchranné služ-
bě, ale i ze zahraničních misí (Afghánistán). Věnuje se rovněž 
nasazení vojenských pozorovatelů v problematických místech 
světa (Sinaj, Kongo, Somálsko).

Snímky v Afghánistánu fotil zejména podpraporčík Daniel 
Hlaváč ze 4. BRN během svého nasazení v operaci IFOR 
v rámci působení českého PRT v Lógaru, vojenský novinář 
Vladimír Marek, fotoreportér A-reportu, některé fotografie jsou 
od Miroslava Šindeláře a obrázky z Kosova nafotila příslušnice 
15. kontingentu KFOR podplukovnice Jana Zechmeisterová a 
další příslušníci resortu. 

Výstava měla premiéru vernisáží v Ústřední vojenské nemoc-
nici v Praze - Střešovicích dne 20. října 2010 za účasti NGŠ 
AČR Vlastimila Picka.

Vojenské muzeum Králíky (VMK)

Vojenské muzeum Králíky je ústředním objektem v Králické 
pevnostní oblasti (KPO) s celoročním provozem. V letech 2009-
2010 prošlo zásadní modernizací a přestavbou financovanou 
ze zdrojů EU. Stalo se tak nejmodernějším muzeem s tímto 
zaměřením na území ČR. V expoziční hale s plochou 2 400 m2 

představuje formou průřezu historii československé a české 
armády, její spojence a nepřátele v roce 1938, čs. opevnění, 2. 
světovou válku, historii odboje a okupaci, vojenské osobnosti a 
problematiku obrany státu. K hale přiléhá venkovní přístřešek 
(700 m2) pro velké exponáty. V expozicích muzea se lze setkat 
s těžkou bojovou a vojenskou technikou, municí, prostředky 
ochrany proti bojovým otravným látkám a zbraním hromadného 
ničení, materiály o osobnostech (životní osudy významných 
mužů - vojáků: armádní generál Ludvík Krejčí, brigádní generál 
Bohuslav Fiala, divizní generál Karel Husárek); výstrojí a pě-
chotní výzbrojí. Součástí muzea je předváděcí polygon (40 000 
m2) - určený k ukázkám bojové a těžké vojenské techniky 
v pohybu a činnosti.

Při VMK je provozováno TIC čs. opevnění (podává aktuální 
informace o všech přístupných, nebo zpřístupňovaných objek-
tech čs. pevnostního systému z konce 30. let minulého století). 
VMK je východištěm k dalším muzeím a památníkům v KPO 
(www.kpo1938.com). 

Otvírací doba: Celoročně každý den kromě pondělí (zavírací 
den také: 24. 12.; 31. 12.; 1. 1.). V říjnu až dubnu od 10 do 16 
hodin, v květnu až září od 9 do 17 hodin. Během akcí v KPO 
bývá provozní doba prodloužena (většinou od 9 do 17 hodin, 
ale bez záruky!). Nutné je se informovat na níže uvedených 
kontaktech.

Adresa: Prostřední Lipka 1, Králíky, 561 69
Telefon: 465 632 466, nebo 604 407 901, Fax: 465 632 466
E-mail: muzeum@armyfort.com, http: www.armyfort.com
Přístupové trasy: Motoristé odbočí ze státní silnice č. 11 

(Hradec Králové-Ostrava) v Červené Vodě na Králíky. Ve městě 
je cesta k muzeu značena. VMK leží na severozápadním okraji 
Králík, u silnice na Prostřední Lipku. Cca 400 m od VMK se 
nachází zastávka ČD Prostřední Lipka, můžete využít i stanici 
ČD Králíky. VMK je od ní vzdáleno cca 1 500 m.
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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. 6
Číslo popisné: 352 - Příční
Katastrální území: Králíky
Velikost bytu a jeho vybavení: 3 + 1, celková plocha bytu 
83,15 m2, vytápění plynové, sociální zařízení v bytě, 
termostatický ventil, sporák plynový, karma.
Předpis měsíčního nájemného: 3.424,- Kč
Předpokládaná měsíční záloha na služby/1 os.: 2.475,- Kč
Prohlídka bytu: po dohodě se správcem – Služby města 
Králíky s.r.o., Králíky 462, tel.  465 631 366.
Termín uzavření náj. smlouvy: nejdříve od 1. 4. 2012.
Konečný termín přijímání žádostí: 15. 3. 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. 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., Králíky 462, tel.  465 631 366.
Termín uzavření náj. smlouvy: nejdříve od 1. 4. 2012.
Konečný termín přijímání žádostí: 15. 3. 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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Finanční úřad v Žamberku
Pionýrů 1360, tel: 465678111, fax: 465678398

ÚřeDNÍ DNY, PODATeLNA A POKLADNA V březNU 2012

Od 12. 3. 2012 do 23. 3. 2012 bude úředním dnem každý pracovní den v následujícím rozsahu:
Den Úřední den a podatelna Pokladna

Pondělí 8:00 - 17:00 8:00 - 11:00  13:00 - 16:00
Úterý 8:00 - 15:00
Středa 8:00 - 17:00 8:00 - 11:00  13:00 - 16:00
Čtvrtek 8:00 - 15:00
Pátek 8:00 - 14:00

Od 26. 3. 2012 do 2. 4. 2012 bude úředním dnem každý pracovní den v následujícím rozsahu
Den Úřední den a podatelna Pokladna

Pondělí 8:00 - 18:00 8:00 - 11:00  13:00 - 16:00
Úterý 8:00 - 18:00 8:00 - 11:00  13:00 - 16:00
Středa 8:00 - 18:00 8:00 - 11:00  13:00 - 16:00
Čtvrtek 8:00 - 18:00 8:00 - 11:00  13:00 - 16:00
Pátek 8:00 - 18:00 8:00 - 11:00  13:00 - 16:00

A dále budou pracovníci finančního úřadu přebírat přiznání k dani z příjmů v zasedacích 
místnostech  těchto měst v termínech:

- 21. 3. 2012 v Letohradě 13:00 - 17:00 hodin
- 22. 3. 2012 v Jablonném nad Orlicí 12:00 - 17:00 hodin
- 26. 3. - 2. 4. 2012 v Králíkách 8:30 - 12:00 a 13:00 - 16:00 hodin

Z technických důvodů nebude na těchto místech možno platit daň v hotovosti.

V Žamberku dne 14. 12. 2011 Ing. Miroslav Buryška v.r., ředitel

Gastronomické slavnosti
Magdaleny Dobromily
Rettigové v Litomyšli

Na dny 14. až 20. května připravuje Smetanova Litomyšl, o.p.s. 
festival dobrého jídla, pojmenovaný podle slavné hospodyňky a 
velké litomyšlské buditelky. Od pondělí do pátku se budou akce ode-
hrávat především v restauracích, v sobotu a neděli pak na Smetanově 
a Toulovcově náměstí. V sobotu program zahájí průvod kuchařů od 
hrobu M. D. Rettigové na Smetanovo náměstí, kde budou po celý 
den prezentovat své umění slovutní kuchařští mistři i studenti ho-
telových škol Pardubického kraje, ve stáncích se představí nejlepší 
restaurace, producenti kvalitních regionálních potravin i výrobci 
nejrůznějšího sortimentu pro gastronomii. Návštěvníci budou moci 
ochutnávat, posuzovat, soutěžit, učit se kuchařským dovednostem, 
speciální kuchařská školička bude připravena i pro nejmenší. Na 
Toulovcově náměstí souběžně proběhne oblastní kolo Mistrovství 
České republiky ve vaření kotlíkového guláše. V neděli festival 
uzavře společný oběd - sváteční husička - v restauraci „s nejvyšším 
stropem“, na Smetanově náměstí. Slavností se mohou zúčastnit 
restaurace, výrobci produktů a všeho, co s gastronomií souvisí. 
Podmínky účasti naleznou na www.gastroslavnosti.cz.

V zimě, zřejmě o plesové sezóně, tam pamatuji na zdech vždy stejné 
ohromné obrazy s loveckými motivy. Děda zemřel náhle a neoče-
kávaně, když mi bylo pouhých šest let. Babička prodala chaloupku 
za třináct stovek a bydlela pak s námi v Bukovici. Králíky ale dál 
zůstávaly naším oblíbeným místem, jen k tomu vláčku bylo dál, až 
na Mlýnický Dvůr. Nebo posloužil autobus.

Toulavé nohy se u nás dědily. Po létech jsem našel dědovy 
fotky z účasti na mezinárodním setkání skautů v Maďarsku. 
Babičce nohy dobře sloužily do devadesáti. Turistika zaťala 
drápek i u mne. Viděl jsem spoustu krásných míst, zejména po 
naší vlasti, stovky městeček. Na rozlohou vyhlášeném náměstí 
v Českých Budějovicích jsem byl v poledne za parného léta... a 
nikde žádný strom, ani truhlík s květinami. Gril! Vzpoměl jsem si 
tady na příjemné náměstíčko v Králíkách, na jeho kašnu, stromy, 
příjemné posezení.. Mohu říct, že není mnoho takových rynečků. 
Jinde dělá listí nepořádek, stromy ohrožují lidi, ubírají místa pro 
parkování aut. Rozhlédnu se kolem na krásné štity a fasády. Kolem 
a dokola! Nikde žádné oku bolavé místo, jaké najdete ve Znojmě 
i v Havlíčkově Brodě. Nevidím tady středověkou atrapu, jakou 
je třeba radnice v Lanškrouně. Blahopřeji městu Králíky a jeho 
obyvatelům k tomuto neobvyklému pokladu.

Alex Krobot

Jako včera…
(pokračování ze strany 1)
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MAS ORLICKO v roce 2012
Také v roce 2012 pro Vás připravujeme 

několik příležitostí k předložení žádostí 
o podporu i další zajímavé projekty.

Další dvě kola příjmu žádostí o podpo-
ru z programu LEADER

Po úspěšné IV. výzvě z roku 2011, kdy 
bylo na podporu celkem 35 projektů v regi-
onu Orlicko rozděleno více než 11 miliónů 
korun, v letošním roce získají šanci získat 

podporu pro své projekty další subjekty.
MAS ORLICKO vyhlásí celkem 2 výzvy 

k předkládání žádostí o podporu, v rámci 
nichž budou své žádosti moci předkládat 
obce, podnikatelé a neziskové organizace. 
Předpokládaná data příjmu žádostí jsou 
začátek května a září.

Více informací o připravovaných vý-
zvách naleznete na našich webových strán-
kách www.mas.orlicko.cz v sekci „Výzvy“, 

informace o podpo-
řených projektech 
v sekci „Podpořené 
projekty“. Více in-
formací také nalez-
nete v novém 3. čísle 
zpravodaje Místní 
akční skupiny, který 
je volně k vyzvednutí 
na obcích a informač-
ních centrech.

Další projekty Místní akční 
skupiny

Katalog užitečných kontaktů pro regi-
on ORLICKO

Katalog užitečných kontaktů pro region 
ORLICKO je jedním z projektů MAS, 
zaměřených na podporu odbytu místních 
podnikatelů a producentů a současně na 
podporu rozvoje neziskových organizací 
v regionu.

Orlické hory pro všechny
Je projektem spolupráce MAS NAD 

ORLICÍ, MAS ORLICKO a MAS POHO-
DA venkova. Společným a hlavním cílem 
projektu je zlepšit možnosti trávení volného 
času nejen pro handicapované osoby regio-
nu Orlických hor a Podorlicka.

Více informací o těchto projektech na-
leznete v nové sekci „Ostatní projekty“ 
na našich webových stránkách www.mas.
orlicko.cz.

Darují krev, zdarma
Kraj přispěje na jejich ocenění

Ústí nad Orlicí (6. 2. 2012) – Pardubický 
kraj v letošním roce podpoří bezpříspěv-
kové dárce krve částkou 100 tisíc korun. 
Dobrou zprávu sdělil v pondělí radní Mar-
tin Netolický zodpovědný za zdravotnictví 
řediteli Úřadu OS ČČK Ústí nad Orlicí Ji-
římu Preclíkovi. Každý ze čtyř oblastních 
spolků Českého červeného kříže obdrží 
z krajského rozpočtu 25 tisíc korun.

Příspěvek kraje je určen na každoroční 
oceňování bezpříspěvkových dárců krve, 
které provádí již od roku 1960 Česko-
slovenský, následně Český červený kříž. 
Pravidelní dárci obdrží Jánského plaketu, 
nebo Zlatý kříž, a to podle počtu odběrů.  
V loňském roce převzalo v Pardubickém 
kraji ocenění 1638 dárců. 

„Překvapilo mě, jak velké množství lidí je 
opakovaně připraveno poskytnout bezplatně 
cennou tekutinu a přispět tak k záchraně 
druhého člověka. Jen na Ústeckoorlicku je 
evidováno 616 dobrovolníků, kteří mají na 
svém kontě stovky odběrů,“ uvedl radní pro 

zdravotnictví Martin Netolický. Pardubický 
kraj si váží těch, kteří jsou ochotni nezištně 
pomáhat druhým a snaží se morálně tyto 
dárce ocenit. „Transfuzní služba ve vyspě-
lých zemích je založena na principu národní 
soběstačnosti a bezpříspěvkového dárcov-
ství. Symbolické ocenění má spíše morální 
hodnotu, přesto je vyjádřením vděčnosti za 
obětavost a vytrvalost,“ dodal radní Martin 
Netolický.

Osvěta dárcovství  je jednou z rozšiřu-
jících témat výuky první pomoci u dětí a 
mládeže s kterou začínají v Ústí nad Orlicí. 
„Ty jsou mnohem přístupnější a zábavným 
způsobem se jim dá vnuknout základní 
myšlenka tohoto projektu, záchrana života 
a pomoc druhému. To, že seznamování se 
s principy ochrany zdraví je nejúčinnější 
u dětí školního věku a mládeže, máme ově-
řeno dlouholetou praxí,“ přiblížil ředitel 
Preclík principy projektu, jímž působí na 
širokou škálu dětí v české republice již 
několik desítek let.

Přehled oceněných bezpříspěvkových dárců krve v Pardubickém kraji za rok 2011 
medailemi profesora MUDr. Jana Jánského a Zlatým křížem

Okres
Ústí nad Orlicí

Okres
Chrudim

Okres
Svitavy

Okres
Pardubice

BRONZ - 10 odběrů 236 106 120 190
STŘÍBRO - 20 odběrů 186 72 105 155
ZLATO - 40 odběrů 145 61 74 75
ZLATÝ KŘÍŽ - 80 odběrů 49 22 7 35
Celkem 616 261 305 455
Celkem Pardubický kraj 1 638

Poradenské středisko Českého klubu nedoslýchavých HELP v Ústí nad Orlicí
ve spolupráci s městem Králíky pořádají

PORADNU
PRO NeDOSLÝCHAVÉ

Poradna se koná dne 10. 4. 2012 (ÚTeRÝ)
od 8:00 hod. do 13:00 hod.

V poradně Vám budou provedeny drobné opravy kompenzačních pomůcek, 
některé kompenzační pomůcky pro nedoslýchavé předvedeny, poskytnuto 
odborné sociální poradenství. 

Výstava se uskuteční v budově Městského úřadu Králíky,
ul. Karla Čapka 316, v zasedací místnosti ve II. NP.

Velikonoční
skautské

kuřátko 2012
Již počtvrté budou skauti pomáhat 

touto sbírkou akci „Pomozte 
dětem!“. Na schůzkách děti 
vyrábějí papírová kuřátka, 
která pak v termínu 26. – 31. 
3 budou dávat za příspěvek do 
kasičky. Minulý rok jsme díky 

milým a štědrým dárcům mohli odeslat na 
konto sbírky 8 308 Kč.

Skautský ples 2012
I letos pořádalo skautské středisko Bílá 

liška ples pro tancechtivou veřejnost. Před-
tančení se letos ujal taneční obor Základní 
umělecké školy Králíky a mezi účinkující-
mi byly i červenovodské skautky a skaut. 
K tanci a poslechu hrála již tradičně kapela 
Monitor. Ples navštívilo na 100 lidí a hudba 
hrála do ranních hodin. Do tomboly přispěli 
firmy a podnikatelé z Červené Vody, Králík 
a okolí, za jejichž 
přispění a vstřícnost 
velmi děkujeme. Se-
znam všech sponzorů 
je zveřejněn na inter-
netové adrese: skau-
tikraliky2.webnode.
cz/ples.
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Výpis z jednání Rady města Králíky
1. 2.
RM doporučuje schválit záměr prodeje 

pozemku p.p.č. 2579 – ostatní plocha o vý-
měře 3228 m2 v k.ú. Horní Lipka za kupní 
cenu ve výši znaleckého posudku + náklady 
spojené s převodem a ukládá MO předložit 
na jednání ZM záměr prodeje pozemku.

RM schvaluje zveřejnit záměr pronájmu 
bytu č. 6 o velikosti 3 + 1 v čp. 352 v Příční 
ulici v Králíkách ve lhůtě do 15. 3. 2012, a 
to v souladu s pravidly pro pronajímání bytů, 
tj postupovat obdobně, jako u pronájmu 
nástavbových bytů.

RM schvaluje zveřejnit záměr pronájmu 
bytu č. 9 o velikosti 3 + 1 v čp. 274 na 
Velkém náměstí v Králíkách ve lhůtě do 
15. 3. 2012, a to v souladu s pravidly pro 
pronajímání bytů, tj postupovat obdobně, 
jako u pronájmu nástavbových bytů.

RM souhlasí s prodloužením hodiny noč-
ního klidu na 3:00 hod., a to v souvislosti 
s pořádáním „43. Celnický ples“ v Klubu Na 
Střelnici v Králíkách, dne 3. 2. 2012, a to za 
splnění následujících podmínek:

pořadatel je povinen zabezpečit akci 
dostatečným počtem pořadatelů; 

pořadatel akce musí v souladu s OZV 
č. PP/84/V/2009, 1/2009, o podmínkách 
k zabezpečení 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 připojení města Králíky 
k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ a 
schvaluje vyvěšení tibetské vlajky na budo-
vu městského úřadu dne 10. března 2012.

RM schvaluje nové platové výměry 
ředitelů/ředitelek škol zřizovaných městem 
Králíky s účinností od 1. 1. 2012.

RM schvaluje smlouvu o dílo č. 11/12 
předloženou firmou Ing. Tomáš Kocman, 
635 00 Brno, Teyschlova 30 o zajištění 
funkční způsobilosti měrných bodů lokál-
ního výstražného systému budovaného 
z projektu „Operační program Životní 
prostředí oblast podpory 1.3.1 Omezování 
rizika povodní a pověřuje starostku podpi-
sem této smlouvy. 

RM schvaluje zpětvzetí žádostí o udělení 
výjimky a žádostí o povolení podaných dne 
18. 10. 2010 ke Krajskému ředitelství policie 
Pardubického kraje.

RM/2012/05/069: RM schvaluje ode-
vzdání zbrojní licence skupiny I, č. CF 
123704 orgánům Policie ČR.

RM bere na vědomí informaci vedoucího 
odboru sociálních věcí a zdravotnictví o  ak-
tuální situaci v sociální oblasti.

RM bere na vědomí informaci o novele 
loterijního zákona a ustavuje pracovní sku-
pinu pro novelizaci vyhlášky o stanovení 
míst, kde mohou být provozovány VHA ve 

složení: členové rady, Bc. B. Strnad, Mgr. 
M. Mlynářová, M. Macháček MBA(Hons) 
a zástupce sociální komise.

8. 2.
RM souhlasí s provedením oplocení 

pozemků p.p.č. 3512 – t.t. porostu o výmě-
ře 354 m2 a části p.p.č. 1902/20 – ostatní 
plochy o výměře cca 55 m2 vše v k.ú. Krá-
líky provizorním dřevěným plotem panem 
Dobrohruškou, Králíky.

RM schvaluje pronájem 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 panu Vašinovi, Králíky.

RM schvaluje pronájem pozemku p.p.č. 
2508 - t.t. porostu o výměře 3051 m2 v k.ú. 
Horní Lipka za účelem údržby pozemku 
panu Řezníkovi, Králíky.

RM bere na vědomí informace majetko-
vého odboru o výsledcích poptávky na zpra-
cování znaleckého posudku na nemovitosti 
specifikované pravidly.

RM nedoporučuje prodej pozemků st.p.č. 
787/1 – zastavěná plocha o výměře 53 m2 a 
p.p.č. 339 – zahrada o výměře 95 m2, 340 
- zahrada o výměře 48 m2 a 3309 – ostatní 
plocha o výměře 392 m2 v k.ú. Králíky a 
ukládá MO předložit na jednání ZM záměr 
prodeje pozemků.

RM bere na vědomí informace týkající se 
prodeje části pozemku p.p.č. 1071/1 v k.ú. 
Králíky za účelem výstavby obchodního 
zařízení – prodejny textilu KIK.

RM doporučuje zrušení rozhodnutí 
ZM/2011/02/033 ze dne 14. 3. 2011. Záro-
veň RM ukládá MO jednat se společností 
RHINOCEROS, a.s., Most o ukončení 
zprostředkovatelské smlouvy ze dne 20. 8. 
2010 na prodej uvedených nemovitostí. 

RM schva lu je  smlouvu  č .  12_
SOP_01_4120761279 o připojení výrobny 
k distribuční soustavě mezi ČEZ Distribuce, 
Teplická 874/8, 405 02 Děčín - Podmokly a 
městem Králíky a pověřuje starostku podpi-
sem této smlouvy. 

RM souhlasí s prodloužením hodiny noč-
ního klidu na 3:00 hod., a to v souvislosti 
s pořádáním „Květinkového plesu“ v Klubu 
Na Střelnici v Králíkách, dne 11. 2. 2012, a 
to za splnění následujících podmínek:

pořadatel je povinen zabezpečit akci 
dostatečným počtem pořadatelů; 

pořadatel akce musí v souladu s OZV 
č. PP/84/V/2009, 1/2009, o podmínkách 
k zabezpečení 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.

R M  r u š í  u s n e s e n í  č í s l o 
RM/2012/04/050.

15. 2.
Město Králíky jako vlastník pozemků 

p.p.č. 3013 – ostatní plochy, 3014 – ostatní 
plochy, 3015 – ostatní plochy, 3038 – ostatní 
plochy, 3039 – ostatní plochy, 3045 – ostatní 
plochy a 3822 – ostatní plochy vše v k.ú. 
Králíky souhlasí s umístěním stavby pro 
účely územního řízení dle stavebního zá-
měru „Reko VTL Šanov – RS Králíky I (za-
kázka č. 9.410000666.21)“ investora stavby 
firmy VČP NET, s.r.o.,  Hradec Králové, a 
to za podmínky, že během pokládky plyno-
vodu nedojde k překopu nově vybudované 
cyklostezky Králíky – Červená Voda. 

R M  v  n á v a z n o s t i  n a  u s n e s e n í 
RM/2012/04/033 schvaluje požádat o smě-
nu pozemku p.p.č. 2232/11 – ostatní plocha 
(silnice) o výměře 4 m2 ve vlastnictví města 
Králíky za pozemek p.p.č. 2232/9 – ostatní 
plocha (ostatní komunikace) o výměře 
642 m2 ve vlastnictví Pardubického kraje, 
s právem hospodaření Správy a údržby 
silnic Pardubického kraje. Dále RM uklá-
dá MO po vyjádření PK předložit bod na 
jednání ZM.

RM doporučuje schválit zřízení před-
kupního práva jako práva věcného k ne-
movitostem:

pozemky v k.ú. Králíky: st.p.č. 1653 – za-
stavěná plocha o výměře 27 m2, p.p.č. 3025 
– ostatní plocha o výměře 3607 m2, p.p.č. 
3754 – trvalý travní porost o výměře 497 
m2, p.p.č. 3769 – lesní pozemek o výměře 
1594 m2, pozemek v k.ú. Dolní Hedeč: p.p.č. 
595/7 – orná půda o výměře 360 m2, a ukládá 
MO předložit bod na jednání ZM.

RM nedoporučuje schválit prodej části 
pozemku st.p.č. 199/2 – zastavěná plocha 
o výměře 252 m2 v k.ú. Králíky a ukládá 
MO předložit na jednání ZM záměr prodeje 
pozemku.

RM schvaluje dohodu o užívání pozemků 
ve zjednodušené evidenci p.č. 587/2 (GP) 
o výměře 1471 m2, p.č. 592/1 (GP) o výměře 
32582 m2, p.č. 594 (GP) o výměře 8682 m2, 
p.č. 597 (GP) o výměře 59686 m2, p.č. 1096 
(GP) o výměře 1399 m2 a pozemku p.p.č. 
599/4 – ostatní plocha o výměře 197 m2 
v k.ú. Prostřední Lipka mezi městem Králíky 
a panem Barnou, Králíky.

RM schvaluje dohodu o vstupu na pozem-
ky p.p.č. 563/2 – orná půda o výměře 5810 
m2, p.p.č. 565 – trvalý travní porost o vý-
měře 4306 m2, p.p.č. 579 – ostatní plocha o 
výměře 583 m2 a p.p.č. 567 – trvalý travní 
porost o výměře 644 m2 vše v k.ú. Prostřední 
Lipka mezi městem Králíky a společností 
ZEOS, s.r.o., Prostřední Lipka a to na dobu 
určitou od 1. 8. 2012 do 31. 8. 2012. 

RM schvaluje dohodu o vstupu na po-
zemky ve zjednodušené evidenci p.č. 562/2 
(GP) o výměře 33821 m2, p.č. 563/1 (GP) 
o výměře 25623 m2 a p.č. 577 (GP) o vý-
měře 1482 m2 v k.ú. Prostřední Lipka mezi 
městem Králíky a společností ZEOS, s.r.o., 
Prostřední Lipka a to na dobu určitou od 1. 
8. 2012 do 31. 8. 2012. 
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Výpis z jednání Rady města Králíky
RM schvaluje smlouvu o mobilních služ-

bách se společností EMEA s.r.o. a pověřuje 
starostku města podpisem této smlouvy. 
Zároveň RM pověřuje starostku města 
podpisem výpovědi pevné telefonní linky 
465 325 665.

RM souhlasí s prodloužením hodiny noč-
ního klidu na 4:00 hod., a to v souvislosti 
s pořádáním „Maturitního plesu“ v Klubu 
Na Střelnici v Králíkách, dne 24. 2. 2012, a 
to za splnění následujících podmínek:

pořadatel je povinen zabezpečit akci 
dostatečným počtem pořadatelů; 

pořadatel akce musí v souladu s OZV 
č. PP/84/V/2009, 1/2009, o podmínkách 
k zabezpečení 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 opat-
řeními minimalizovat především vibrace 
a hlukové imise působící na okolí akce 
tak, aby nebyla překročena zákonem sta-
novená mez.

22. 2.
RM bere na vědomí inventarizační zprávu 

ÚIK ze dne 16. 2. 2012 a ukládá tajemníkovi 
ve spolupráci s ÚIK ustanovit u jednotlivého 
majetku města zodpovědnou osobu.

RM schvaluje záměr pronájmu pozemků 
určených k plnění funkcí lesa a jiných po-
zemků souvisejících s lesem nebo sloužících 
lesnímu hospodářství:

- k.ú. Dolní Lipka: p.p.č. 129/1 – lesní 
pozemek o výměře 3503 m2, p.p.č. 129/2 – 
lesní pozemek o výměře 61 m2, p.p.č. 130/1 
– lesní pozemek o výměře 2398 m2, p.p.č. 
130/2 – lesní pozemek o výměře 5767 m2, 
p.p.č. 130/3 – lesní pozemek o výměře 40 
m2, p.p.č. 130/4 – lesní pozemek o výměře 
197 m2, p.p.č. 131/1 – lesní pozemek o vý-
měře 5778 m2, p.p.č. 132 – lesní pozemek 
o výměře 11117 m2, p.p.č. 135 – lesní po-
zemek o výměře 2230 m2, p.p.č. 139 – lesní 
pozemek o výměře 637 m2, p.p.č. 345/1 
- lesní pozemek o výměře 13066 m2, - k.ú. 
Horní Lipka: p.p.č. 2150 – lesní pozemek 
o výměře 48402 m2, p.p.č. 2151 – lesní 
pozemek o výměře 6293 m2, p.p.č. 2227 
– lesní pozemek o výměře 695 m2, p.p.č. 
2325 – lesní pozemek o výměře 22726 m2, 
p.p.č. 2647 – lesní pozemek o výměře 3744 
m2, p.p.č. 2649 – lesní pozemek o výměře 
3150 m2, - k.ú. Červený Potok: p.p.č. 2024 
– lesní pozemek o výměře 832 m2, p.p.č. 
2050 – lesní pozemek o výměře 76529 m2, 

p.p.č. 2114 – lesní pozemek o výměře 46943 
m2, p.p.č. 2188 – lesní pozemek o výměře 71 
m2, p.p.č. 2294 – lesní pozemek o výměře 
1276 m2, - k.ú. Dolní Hedeč: p.p.č. 630/2 – 
lesní pozemek o výměře 9349 m2, p.p.č.  632 
– lesní pozemek o výměře 2169 m2, p.p.č. 
633/1 – lesní pozemek o výměře 6344 m2, 
p.p.č. 633/2 – lesní pozemek o výměře 741 
m2, p.p.č. 633/3 – lesní pozemek o výměře 
299 m2, p.p.č. 667 – lesní pozemek o výměře 
2111 m2, p.p.č. 668 – lesní pozemek o výmě-
ře 910 m2, - k.ú. Heřmanice u Králík: p.p.č. 
483 – lesní pozemek o výměře 956 m2, p.p.č. 
484 – lesní pozemek o výměře 3457 m2, 
p.p.č. 694 – lesní pozemek o výměře 4853 
m2, p.p.č. 1222 – lesní pozemek o výměře 
42 m2, p.p.č. 1244 – lesní pozemek o výměře 
259 m2, - k.ú. Prostřední Lipka: p.p.č. 501/2 
– lesní pozemek o výměře 1286 m2, p.p.č. 
525/2 – lesní pozemek o výměře 2821 m2, 
p.p.č. 525/8 – lesní pozemek o výměře 801 
m2, p.p.č. 793/2 – lesní pozemek o výměře 
242 m2, - k.ú. Dolní Boříkovice: p.p.č. 220/2 
– lesní pozemek o výměře 177 m2, - k.ú. Krá-
líky: p.p.č. 3050 – lesní pozemek o výměře 
71010 m2, p.p.č. 3136 – lesní pozemek o 
výměře 21788 m2, p.p.č. 3260 – lesní poze-
mek o výměře 17562 m2, p.p.č. 3341 – lesní 
pozemek o výměře 22511 m2, p.p.č. 3350 
– lesní pozemek o výměře 3534 m2, p.p.č. 
3351 – lesní pozemek o výměře 4868 m2, 
p.p.č. 3353 – lesní pozemek o výměře 2106 
m2, p.p.č. 3354 – lesní pozemek o výměře 
766 m2, p.p.č. 3765 – lesní pozemek o vý-
měře 26915 m2, p.p.č. 3766 – lesní pozemek 
o výměře 23215 m2, p.p.č. 3767 – lesní 
pozemek o výměře 5503 m2, p.p.č. 3768 – 
lesní pozemek o výměře 680 m2, p.p.č. 3769 
– lesní pozemek o výměře 1594 m2, p.p.č. 

3771 – lesní pozemek o výměře 32327 m2, 
p.p.č. 3831 – lesní pozemek o výměře 55299 
m2, a to za roční nájemné ve výši 0,3 Kč/m2 
+ DPH, nájemní vztah se uzavírá na dobu 
neurčitou. Zároveň RM ukládá MO záměr 
pronájmu pozemků zveřejnit.

RM schvaluje dodatek č. 9 nájemní 
smlouvy o nájmu nebytových prostor v čp. 
352 - kanceláří včetně příslušenství v ob-
jektu čp. 352 na st.p.č. 203 v k.ú. Králíky 
s Českou republikou - Úřadem práce České 
republiky, Praha 2 – Nové Město, další usta-
novení původní nájemní smlouvy zůstávají 
nezměněna. 

RM schvaluje dodatek č. 4 ke smlouvě 
o umístění technického zařízení na sběr a 
další zpracování dat pro cestovní pasy se 
strojově čitelnými údaji a s nosičem dat 
s biometrickými údaji a pověřuje starostku 
podpisem tohoto dodatku.

RM souhlasí s prodloužením hodiny 
nočního klidu na 4:00 hod., a to v souvis-
losti s pořádáním „Plesu 2012“ v Klubu Na 
Střelnici v Králíkách, dne 2. 3. 2012, a to za 
splnění následujících podmínek:

pořadatel je povinen zabezpečit akci 
dostatečným počtem pořadatelů; 

pořadatel akce musí v souladu s OZV 
č. PP/84/V/2009, 1/2009, o podmínkách 
k zabezpečení 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 opatře-
ními minimalizovat především vibrace a 
hlukové imise působící na okolí akce tak, 
aby nebyla překročena zákonem stanovená 
mez.
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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)

Skautský karneval 2012
Mezi již tradiční akce, které pořádá skautské středisko Bílá liška, 

patří dětský masopustní karneval, který se letos již potřetí konal 
v sále SDH u nemocnice a to v sobotu 28. ledna od 15:30. 

Karnevalem děti provázel Krtek, ale 
byly zde k vidění i jiné masky, např. 
Pirát, Hrášek nebo Želvy ninja, které 
se také staraly o program. Dětí tu bylo 
kolem 60. Z přítomných rodičů byla vy-
tvořena porota, která hodnotila masky. 
Děti se mohly umístit ve třech kategori-
ích: do 4 let, od 5 do 8 a od 9 let. 

Masky si mohly zatancovat nebo 
soutěžit na stanovištích s různými úko-
ly, za jejichž splnění dostaly razítka do 
své kartičky a po splnění všech úkolů obdržely skautské pexeso. 
Vyhlášení masek proběhlo po 17. hodině. V každé kategorii bylo 
odměněno 5 masek. Bylo vidět, že si rodiče dali záležet a i pro 
porotu bylo těžké rozhodnout, která je ta nejhezčí. 

Po celou dobu konání bylo k dispozici občerstvení, k poslechu 
a tanci hrál DJ z 80. let a hudba se mu opravdu vydařila. Velký dík 
patří všem, kteří se nějak podíleli na přípravě a průběhu karnevalu 
a věřím, že si všichni užili pěknou zábavu. Fotky z karnevalu je 
možné zhlédnout na adrese picasaweb.google.com/bilaliskacv3/
skautskykarneval2812012.

Žáci se letos připravují
na přijímací zkoušky
téměř ve všech krajích

Pardubice (8. 2. 2012) Do 15. března mohou žáci devátých ročníků 
podávat přihlášky ke studiu na středních školách. Pardubický kraj 
v letošním roce už po druhé připravil jednotné přijímací zkoušky 
pro všech 49 krajem zřizovaných středních škol s maturitními obory 
vzdělání, přistoupil však k některým změnám. Na rozdíl od loňského 
roku letos  organizuje jednotné přijímací zkoušky už celkem 8 krajů 
včetně sousedních Královehradeckého a Vysočiny a dalších pět 
krajů nechává přijímačky na rozhodnutí ředitelů škol. První kolo 
přijímacích zkoušek se uskuteční 23. a 24. dubna.

 „Po jednání s řediteli škol a dalšími odborníky jsme v přijímacím 
řízení provedli některé úpravy,“ říká radní pro oblast školství Jana 
Pernicová. „Hlavní změnou je pevná bodová hranice pro přijetí žáků 
v dalších kolech přijímacího řízení, aby nemohlo docházet k tomu, že 
ředitelé v honbě za vyšším počtem studentů přijmou i žáky, kteří nesplňují 
studijní předpoklady,“ vysvětluje radní.

Dodavatelem testů bude opět společnost SCIO a uchazeči o studium ve 
čtyřletých oborech vzdělání budou psát testy z českého jazyka, matemati-
ky a obecných studijních předpokladů, uchazeče o studium na osmiletých 
gymnáziích čeká pouze test z obecných studijních předpokladů.

Nově bylo sjednoceno také přidělování bodů za prospěch na základní 
škole na všech krajem zřizovaných gymnáziích. 
U nich je bodová hranice nutná pro přijetí 
stanovena ze všech získaných bodů, tedy bodů 
za testy, za prospěch ze základní školy a za 
další aktivity.

Obchodní akademie a ostatní střední školy 
mají na rozdíl od gymnázií pevně stanoveno, 
kolik bodů musí uchazeč získat přímo v testech, 
aby mohl být přijat ke vzdělávání. Hodnocení 
prospěchu ze základní školy a hodnocení dal-
ších aktivit stanovují samostatně ředitelé škol. 

Přijímací zkoušky nanečisto v letošním 
roce organizují samotné střední školy podle 
vlastního harmonogramu, většinou v průbě-
hu března.

Podrobná fakta a kritéria hodnocení na-
jdete na http://www.pardubickykraj.cz/pro-
verejnost a také na internetových stránkách 
jednotlivých škol.
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Historie pro budoucnost
nový projekt sdružení JUKRA

Pod hlavičkou volnočasového občanského sdružení Jukra se roz-
bíhá nový projekt Historie pro budoucnost  - opět projekt podpořený 
Národní agenturou Mládež MŠMT z podprogramu Mládež v akci. 
Projekt Staří mladí nebo mladí staří zaměřený na mezigenerační 
spolupráci bude pokračovat nadále, byť v omezené podobě. 

„Nejeden z nás, kdo bude v tomto školním roce skládat maturitní 
zkoušku, si najednou uvědomil, že sice víme něco o národních 
a světových dějinách ze školy, ale o historii našeho regionu Krá-
licka víme pramálo nebo jen tak letmo. Zapátrali jsme v paměti, 
zda vůbec se veřejně známé a významné osobnosti na Králicku 
narodily, žily, tvořily nebo i jen navštívily“, podotkl hlavní iniciátor 
projektu. Skupina kolem Lukáše Babice se bude zabývat hledáním 
osobností ve spolupráci s Městskou knihovnou, Muzeem Králíky 
i dalšími institucemi v regionu. 

Cykus přednášek a besed nezahájí nikdo jiný než autor knihy 
Dějiny Králicka, prof. PhDr. František Musil CSc., o jehož pomoc 
při hledání osobností Králicka jsme požádali. Můžete se ale mj. těšit 
i na další přednášku pana prof. PhDr. Miroslava Vernera, DrSc., 
významného českého archeologa a egyptologa. Oba vědci přivítali 
naši iniciativu a vyslovili podporu.

Součástí projektu budou workshopy s místními umělci zabývající 
se výtvarným uměním a hudbou, výstavy, umělecká vystoupení 
i návštěvy kulturních představení.

Věříme, že náš záměr přijde vhod i návštěvníkům regionu. 
Chceme totiž poznatky shromáždit a vytisknout pro případ, kdy 
zrovna nebudou počasí i nálada přát užít si přírody. Třeba takové, 
jak jsou popsány v díle Aloise Jiráska F. L. Věk, kterým se chceme 
zabývat tak, aby se Thámova věta ”Čert nám byl dlužen ty Králíky!” 
neopakovala.

Přáli bychom si ale zapojit do projektu i vás. Budeme rádi, když 
nám pomůžete s hledáním osobností našeho kraje. Kontakt a bližší 
informace o akcích najdete na webu: www.jukra.cz nebo u vedou-
cího projektu Lukáše Babice (baba.lukas@centrum.cz). 

Mgr. Bc. Alena Krabcová, předsedkyně sdružení JUKRA
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Letošní  březen bude sladký!
Už několikátý rok není měsíc březen 

měsícem knihy, ale měsícem čtenářů. Pro 
každý ročník vymýšlí hlavní iniciátor akce 
Svaz knihovníků a informačních pracovníků 
nějaké vtipné motto.

Pro březen roku 2012 motto zní: 
Sladký život s knihovnou!

Naše městská knihovna se k celostátní akci 
připojí způsobem vážným i nevážným.

Každý čtenář, který navštíví v březnu 
některé z oddělení knihovny, bude sladce 
odměněn. Pochopíte jistě, že aby to bylo 
překvapení, nemůžeme předem prozradit, 
jaká odměna to bude. Přijďte si půjčit 
pěknou knížku nebo časopis z naší bohaté 
nabídky a uvidíte . Tolik část nevážná.

Zcela vážně je myšlená pozvánka pro 
rodiče žáčků, kteří chodí letos do první 
třídy, a rodiče, jejichž děti byly nedávno u 
zápisu do základní školy a po prázdninách 
zasednou poprvé do školních lavic.

Na středu 28. března 2012 pro ně chystáme 
besedu, kde si budeme povídat o tom, kterak 
osladit život našich dětí čtením knížek.

Začátek besedy je v 16 hodin v dětském 
oddělení Městské knihovny v Králíkách.

Něco mezi vážnem a nevážnem vypukne 
v pátek 30. března v 19 hodin a skončí až 
v sobotu ráno kolem deváté hodiny ranní.

Přibližně čtyřicet dětí spolu s deseti do-
spělými prožije pestrou a na kvalitní spánek 
chudou noc - NOC S ANDERSENEM.

Zúčastní se jí děti, které od listopadu do 
února úspěšně plnily úkoly ve čtenářské 
soutěži Bylo – nebylo. Letošní ročník mezi-
národní akce Noc s Andersenem je věnován 
100. výročí ilustrátora Jiřího Trnky. 

Městská knihovna se promění v Trnkovu 
Zahradu, ale víc vám pochopitelně nemůže-
me teď napsat, protože Králický zpravodaj 
čtou i děti a nechceme, aby předem věděly, 
jaké „nástrahy“ na ně čekají. O tom, jak jsme 
se vyspali, vám vzhledem k termínům uzávě-
rek měsíčníku napíšeme až v květnu.

O poslední akci, kterou budeme jenom 
spoluorganizovat, se můžete dočíst v tomto 

čísle zpravodaje v článku s názvem DEJTE 
HLAS SVÉ ČESKÉ KNIZE.

Těšíme se v březnu na shledanou se 
všemi čtenáři, kteří si rádi mlsnou.

Ivana Marečková

DeJTe HLAS SVÉ ČeSKÉ KNIze
Čtenáři v České republice mají jedinečnou možnost stát se členy velké poroty. Ta vybere knihu, 

která získá prestižní cenu nazvanou Albatros Media CENA ČTENÁŘŮ v soutěži Magnesia Lite-
ra za rok 2011. Slavnostní předávání cen bude 4. dubna 2012 ve Stavovském divadle v Praze.

Cílem udělování výročních knižních cen Magnesia Litera je propagovat kvalitní literaturu a dobré 
knihy a to bez ohledu na žánry. Stejnou pozornost si zaslouží spisovatelé, básníci, překladatelé, 
nakladatelé i vědci a teoretici. Proto bylo ocenění rozvrženo do devíti kategorií, které se snaží 
obsáhnout veškerou domácí knižní produkci: Litera za nakladatelský čin, Litera za překladovou 
knihu, Litera za populárně naučnou literaturu, Litera pro objev roku, Litera za poezii, Litera za 
prózu, Litera za dětskou knihu, Litera za přínos české literatuře a hlavní cena Magnesia Litera 
za knihu roku. 

Magnesia Litera si za dobu svého trvání už získala své nepřehlédnutelné místo mezi různými 
výročními cenami, které jsou každoročně udělovány.

Podmínkou pro ty, kteří chtějí hlasovat v anketě o Cenu čtenářů, je, 
aby vybrali knihu, která musí splňovat tyto podmínky: poprvé vyšla 
v roce 2011 a je to původní česká beletrie - tedy próza, poezie nebo 
kniha pro děti. 

Pokud byste si chtěli oživit, které nové české knížky vloni vyšly, najdete 
na webové stránce naší knihovny seznamy knih, které jsme v loňském 
roce nakoupili jako novinky do fondu knihovny.

A JAK MŮŽETE HLASOVAT?
V Městské knihovně v Králíkách pro vás máme připravené speciální 

korespondenční lístky, které můžete v knihovně nebo doma vyplnit, 
přinést nám je zpět do knihovny (nebo vhodit do poštovní schránky na 
budově knihovny) a my je potom všechny najednou odešleme organi-
zátorům ankety do Prahy. Na lístku je třeba uvést název knihy a jejího 
autora, ale také vaše jméno a adresu, protože každý platný lístek nebo 
mail zaslaný prostřednictvím hlasovacího formuláře na internetu, bude 
zařazen do slosování. Vylosováno bude 1000 čtenářů, kteří svou výhru-
poukázku na knihu z produkce nakladatelství Albatros Media v hodnotě 
250,- Kč dostanou poštou na svou adresu. Seznam výherců bude zveřejněn 
na webové stránce http://www.magnesia-litera.cz/.

Ve čtenářské části ankety Magnesia Litera zvítězí kniha, která do 24. 
března letošního roku získá od čtenářů nejvíce hlasů. 

Pokud budete chtít, abychom za vás tištěný hlasovací lístek poslali my 
z knihovny (ušetříte za poštovné), prosíme vás, abyste ho do knihovny 
doručili nejpozději do 19. března 2012.

Hlasovat můžete i prostřednictvím hlasovacího formuláře na internetu 
na webové adrese http://www.magnesia-litera.cz/. Link na hlasovací 
formulář najdete i na webové stránce naší knihovny http://knihovna.
kraliky.orlicko.cz/

Posledním dnem, kdy můžete hlasovat na internetu, je 24. březen 
2012. 

Neváhejte a dejte hlas své vyvolené 
Ivana Marečková
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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
03. 03. So MUDr. Beranová Jablonné n. O. U koupaliště 149 465 642 267
04. 03. Ne MUDr. Beranová Jablonné n. O. U koupaliště 149 465 642 267
10. 03. So MUDr. Filipová Lanškroun Strážní 151 465 325 212
11. 03. Ne MUDr. Filipová Lanškroun Strážní 151 465 325 212
17. 03. So MUDr. Hrdinová Lanškroun Opletalova 17 456 324 829
18. 03. Ne MUDr. Hrdinová Lanškroun Opletalova 17 456 324 829
24. 03. So MUDr. Jáňová Mladkov č.p. 133 465 635 441
25. 03. Ne MUDr. Jáňová Mladkov č.p. 133 465 635 441
31. 03. So MUDr. Jaslovská Žamberk Gen. Knopa 837 465 676 818
01. 04. Ne MUDr. Jaslovská Žamberk Gen. Knopa 837 465 676 818
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

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.

Společenská kronika
Vážení rodiče, pokud máte zájem o zveřejnění Vašeho právě naro-

zeného 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.

MANŽeLSTVÍ  „Gratulujeme a přejeme štěstí.“

Zdeněk Kamlar - Zdeňka Večeřová

Co mohu udělat pro své zdraví?
Organizace Českého červeného kříže v Mladkově Vás srdečně 

zve na přednášku terapeuta a spoluau-
tora metody computerové kinezilogie 
pana Ing. Otakara Morávka z Centra 
zdraví JONA Pardubice, který se více 
jak 30 let zabývá ověřováním efektu 
tradičních léčebných metod a celostním 
pohledem na člověka a spolupracuje 
s řadou odborných a zdravotnických 
zařízení.

Přednáška se koná v Mladkově 21. 
března 2012 od 18:00 hodin.

Prodám byt v Králíkách, 
rozměr cca 60 m, centrální 
část města. Byt je po celko-
vé rekonstrukci, nová Euro 
okna, vlastní topení (plyno-
vý kotel). Cena dohodou. 
Kontakt: 737360934.
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Program na březeN
úterý   6.   OŠETŘOVATEL   zač. v 17:00 hod
Ošetřovatel Griffin netuší, že po jeho odchodu z práce panuje 

v ZOO čilý společenský ruch mezi zvířaty, která umějí mluvit. 
Dobrosrdečná stvoření mají svého ošetřovatele rádi, a tak když 
se nesmělý smolař nešťastně zamiluje, jsou připravena mu ihned 
poradit. Vtipná romantická komedie pro celou rodinu.

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

pátek   9.   HAPPY, HAPPY   zač. ve 20:00 hod
V zasněžené norské krajině bydlí v sousedních domcích dva 

manželské páry a během krátké doby zažijí události, jež změní 
jejich životy. Hořká komedie pojednává o podstatných věcech života 
se sympatickým nadhledem, otevřeně a bez moralizování, civilní 
snímek staví na dobře načasovaných humorných situacích.

Vstupné 55,-; přístupný od 12 let; titulky; 90 min.

úterý  20.  PARANORMAL ACTIVITY 3  zač. ve 20:00 hod
Úspěšné dva předchozí díly přilákaly do kin překvapivé množ-

ství diváků, třetí pokračování se 
dějově vrací na úplný začátek, 
do roku 1988. Prostřednictvím 
autentických videozáznamů 
sledujeme hlavní hrdinky - sestry 
Kate a Christie, které se již v dět-
ském věku staly oběťmi řádění 
zlých duchů.

Vstupné 55,-; přístupný od 12 
let; titulky; 85 min.

pátek   23.   POUPATA   zač. ve 20:00 hod
Krátký výsek ze života několika lidí v nevlídném prostředí 

zpustošené průmyslové krajiny na západě Čech byl natočen podle 
právem oceněného scénáře a s řadou výborných hereckých výkonů 
(skvělý Vladimír Javorský jako gambler a životní loser). Autorský 
debut režiséra Zdeňka Jiráského je podivuhodně kompaktní dílo 
v poněkud opomíjeném žánru sociálního dramatu a zcela jistě se 
jedná o jeden z nejlepších českých titulů poslední doby.

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

úterý   27.   VYMĚŘENÝ ČAS   zač. ve 20:00 hod
Lidé v blíže neurčené budoucnosti žijí jen do pětadvaceti let, 

pak se “vyčasují” a zemřou, pokud si ovšem neseženou další čas. 
S časem se tedy obchoduje, platí, čas se půjčuje i krade... Akční 
sci-fi thriller s Justinem Timberlakem se dotýká i takových témat, 
jakými jsou touha po věčném mládí a sociální rovnosti a vzpoura 
proti nespravedlivým pořádkům.

Vstupné 55,-; přístupný od 12 let; titulky; ŠUP; 115 min.

Klub Na Střelnici Králíky
březeN 2012

pátek   2.   PLES 2012   zač. v 19:30 hod
Předposlední podnik letošní bohaté plesové sezóny, vstupenky 

a informace p. Antonín Neterda, 737 928 569.

sobota   10.   MATURITNÍ PLES SOU   zač. v 19:30 hod
Pořádá Střední odborné učiliště Králíky, informace tel. 

465 631 106.

HROBKA S VYHLÍDKOU
pátek - sobota 16. - 17.   zač. v 19:30 hod
Divadelní soubor Tyl Králíky uvádí premiéru detektivní komedie 

anglického dramatika Normana Robbinse. Do vily na samotě, ve 
které žije rozvětvená rodinka různým způsobem trhlých podivínů, 
přijíždí právní zástupce otevřít závěť po otci, který, jak se ukáže, 
svým potomkům nic moc neodkázal a dokonce možná vůbec 
nezemřel. Vilu navštíví také spisovatelka dívčích románů se svým 
legračně nesmělým průvodcem. A vzápětí se v pochmurném ro-
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dinném sídle začnou dít divné události, při kterých v žilách tuhne 
krev a do posledního okamžiku není jasné, kdo a co bude dědit, 
kdo komu líčí past a jestli vůbec někdo přežije. V režii Zdeňka 
Němečka hrají Kamila Uhlířová, Iva Musilová, Alena Pinkasová, 
Hanka Stará, Líba Opravilová, Katka Michaličková, Vladimír 
Hejtmanský, Martin Kos, Miroslav Černohous a Martin Hejkrlík. 
Vstupné 70,- Kč, vstupenky jsou v předprodeji u paní Kubešové 
v obchodě HALENS na Velkém náměstí, tel. 732 202 193. (Další 
představení se konají 31.3. v Kunvaldu, 4. 4. v Žamberku, 14. 4. 
ve Štítech, 20. 4. v Červené Vodě a 21. 4. v Brněnci.)

VLADISLAV BLÁHA (kytara) a VÍT SPILKA (klarinet)
čtvrtek   22.   zač. v 19:00 hod
Další koncert Kruhu přátel hudby (94.) představí pedagogy z br-

něnské JAMU. Vít Spilka patří mezi přední české klarinetisty. Vystu-
doval Janáčkovu akademii múzických umění v Brně, v letech 1987 
– 1997 působil jako sólový klarinetista Státní filharmonie Brno, od 
roku 1993 vyučuje na Hudební fakultě JAMU. Vyučuje také na do-
mácích i zahraničních interpretačních kurzech, je děkanem Hudební 
fakulty JAMU v Brně. Vladislav Bláha studoval v Brně, Bratislavě 
a německém Výmaru. Je předsedou České společnosti klasické 

kytary ČHS, ředitelem Mezi-
národního kytarového festivalu 
Brno, docentem Janáčkovy aka-
demie múzických umění v Brně 
a externím profesorem hry na 
kytaru Univerzity Guanajuato 
v Mexiku. V Německu a v USA 
vychází jeho samostatné edice 
not. Bývá členem mezinárodních 
porot, vede mistrovské kursy na 
zahraničních festivalech a vyso-
kých hudebních školách a vystu-

puje na koncertech mezinárodních hudebních festivalů. Koncertoval 
sólově i s orchestry v 35 zemích Evropy, Asie, Latinské Ameriky 
a USA (zde obdržel čestné občanství města Dallas). Na programu 
králického koncertu jsou skladby A. Piazzoly, A. Vivaldiho, N. 
Paganiniho ad., vstupné 70,- Kč, děti do 15 let mají vstup zdarma. 
Koncert se koná v obřadní síni Radnice, Velké náměstí čp. 5.

pátek   30.   BRATŘI EBENOVÉ   zač. ve 20:00 hod
Známý moderátor, herec a muzikant Marek Eben, jeho bratři 

Kryštof a David a famózní doprovodná kapela zahrají písně nové 
i ty léty prověřené. Hudební vrchol letošního jara! Kapela je pro-
slulá velkými mezerami mezi deskami a dlouhými přestávkami, 
kdy nekoncertuje. První koncert odehráli jako trio na sklonku 
sedmdesátých let (získali mj. Interpretační cenu na slavné Portě). 
První řádné album Malé písně do tmy vydali v roce 1984 a dalších 
jedenáct let trvalo, než vznikl titul Tichá domácnost (1995). To byl 
obrovský úspěch, ale Ebenové jakoby si toho nevšímali, ani Zlaté 
desky za výtečný prodej si dodnes nevyzvedli. Po sedmi letech 
přichází album Já na tom dělám (2002) a “krátce” na to poslední 
CD Chlebíčky (2008). V současné době připravují aktuální a zatím 

bezejmenné album.
Bratři Ebenové si velkou část hudební kariéry vystačili sami – 

Marek je zpěvák a kytarista (a samozřejmě autor a textař), Kryštof 
– občanským povoláním matematik – hraje na klávír či flétny a 
David vystudoval konzervatoř, vede mužský sbor Schola Grego-
riana Pragensis a hraje na klarinet a saxofon. Ovšem na deskách 
jim hostují vynikající muzikanti (např. Iva Bittová) a v posledních 
letech vystupují s “kapelou snů”, kterou tvoří kytarista Pavel Ská-
la, baskytarista Jiří Veselý, bubeník Jiří Zelenka a kontrabasista 
Jaromír Honzák. 

Vstupné 250,- Kč, vstupenky jsou v předprodeji u paní Kubešové 
v obchodě HALENS na Velkém náměstí, tel. 732 202 193.

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

Klub seniorů o.s. pro měsíc
březen 2012 připravuje

2. 3. 2012 v 17.00 hodin - Výbor Klubu:
- vyhodnocení Valné hromady
- posezení nového výboru, zpracování závěrů do práce v 

novém období roku 2012 v Plánu činnosti Klubu seniorů

6. 3. 2012 v 13.00 hodin
- zájezd na koupání do Zábřehu - autobusové nádraží, 

možná účast i nečlenů Klubu.

13. 3. 2012 v 15.00 hodin
- společenské posezení v Besedě při hudbě a tanci - 

OSLAVA MDŽ.

15. 3. 2012 v 15.30 hodin
- zájezd na divadelní představení v Šumperku - autobu-

sové nádraží - přednost mají členové Klubu.

23. 3. 2012 od 14.00 - do 25. 3. 2012 17.00
- výstava ručních prací polských seniorů v Besedě.

27. 3. 2012 v 13.00 hodin
- TURNAJ V ŠACHU za účasti polských šachistů v 

Klubu seniorů.
Předseda: Josef Dobrohruška
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Kulturní program Jablonné nad Orlicí – březen 2012
Jarní a naše … - Neděle 4. března,  17 hodin, vernisáž v kul-

turním a inf. centru 
Prodejní velikonoční výstava, při které své výtvory představí Do-

mov pod hradem Žampach, výstava potrvá do 15. dubna 2012.

Na paloučku - Neděle 25. března, 15:30 hodin sál kina v Jab-
lonném nad Orlicí

Jů a Hele a další loutky v nadživotní velikosti představí skupina 
podílející se na pořadech ČT „Hřiště 7“ a „Studio Kamarád“. Při pís-
ničkách, pohádkách a soutěžích se děti aktivně účastní představení.

Přejezd hřebenu Jeseníků - Sobota 31. března, akci pořádá 
Ski club Jablonné nad Orlicí 

Odjezd je v 6 hod. z nám. 5. května, uskuteční se dle sněhových 
podmínek.

Program širokoúhlého kina v Jablonném 
nad Orlicí březen 2012

středa 7. března v 18,00 hodin – Kocour v botách – USA 
Je tu další příběh z Království za sedmero horami! Tentokrát 

se dozvíme něco víc o Kocourovi v botách a o tom, jaké příhody 
předcházeli jeho střetnutím se Shrekem a Oslíkem. Je to psanec a 
zločinec, na jehož hlavu vypsali bohatou odměnu, ale copak by ty 
obrovské černé oči dokázaly podvádět a krást?

90 min., vstupné: 64 + 1 Kč, přístupný.

úterý 20. března v 19,30 hodin – Mission: Impossible– Ghost 
Protocol– USA

Špionážní agentura IMF má obrovský problém. Právě když její 
eso, Ethan Hunt (Tom Cruise), provádělo tajnou operaci v Moskvě, 
spáchal kdosi úspěšný bombový útok na Kreml. Ruští představitelé 
jsou rozezlení na nejvyšší míru a mluví dokonce o válečném aktu. 
A protože se všechny nitky sbíhají právě u IMF, americký prezident 
dá pro jistotu od agentury oficiálně ruce pryč vyhlášením „Ghost 
Protocolu“, čímž ji odřízne od zdrojů, zázemí, podpory a z jejích 
členů udělá lidi na odstřel.

132 min., vstupné: 59 + 1 Kč, přístupný od 15 let.

čtvrtek 29. března v 18,00 hodin – Alvin a Chipmunkové 
3 – USA

Tentokrát si naši staří známí vyrážejí užít prázdniny na luxusní 
výletní loď, kterou svým dováděním během chvíle obrátí naruby. 
Chimpunkové a Chipettky páchají na parníku, který se stal dočasně 
jejich hracím hřištěm, jednu lumpárnu za druhou a zpestřují tak 
prázdniny nejen sobě, ale i všem ostatním pasažérům. Veškerá 
legrace ale končí ve chvíli, kdy ztroskotají na opuštěném ostrově, 
ze kterého, jak se zdá, není úniku.

87 min., vstupné: 59 + 1 Kč, přístupný.

Hledáme páníčky
Služby města Králíky s.r.o. zajišťují odchyt toulavých psů 

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

Plán výletů odboru KČT
Jiskra Králíky na rok 2012

31. 3. Zahájení turistické sezóny - Hlinsko
8. 4. Lokalita bledulí - Pastviny
9. 4. Odpolední vycházka - Šanov

14. 4. Setkávání 2012 - Ústí nad Orlicí
29. 4. Bludov - Trlina - Brníčko - Bludov

1. 5. Tajný výlet
6. 5. Kocanda - Horní Studénky - Štíty

13. 5. Mladkov - Kamienczyk
18. 5. Cyklo Glacensis
27. 5. Značkařská neděle

3. 6. Svatá Trojice
10. 6. Bludov - Háj - U Kostelíčka - Ruda nad Moravou
17. 6. Králíky - Klepý - Jodlów 
24. 6. Štíty - Lázek

5. 7. Suchý vrch - znovuotevření chaty
29. 7. Orlické hory
12. 8. Hanušovice - Kaple sv. Anny
19. 8. Bystřické hory
26. 8. Králický Sněžník

2. 9. Křížová hora
9. 9. Vlaské - Žleb - Vysoká

16. 9. Mlýnický Dvůr - Písařov - Čečel
23. 9. Jeseník - Čertovy kameny - Zlatý chlum 
30. 9. Černovír - Lanšperk
14. 10. Těchonín - Kobylí důl - Jablonné nad Orlicí
28. 10. Česká Třebová - Kozlovský vrch - Ústí nad Orlicí
Srdečně zveme všechny příznivce pěší turistiky. Jednotlivé výlety 

budou publikovány ve vývěsní skříňce na náměstí.
Změna programu vyhrazena.
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Kategorie Dorostenky, Juniorky, Ženy
délka trati 10 km (ročníky 1995 a starší)
Költövá Andrea Jiskra Králíky 1972 0:54:52
Lišková Růžena Ústí nad Orlicí 1965 0:59:37
Jedličková Veronika SK Žamberk 1996 1:02:50
Wawrzycková Zuzana Jeřáb 1003 1974 1:09:12
Čermáková Magdalena FSMB Moravský Beroun 1991 1:12:34
Kubínová Markéta Jiskra Králíky 1989 1:18:12
Trejtnarová Dana TJ Sokol Žamberk 1957 1:20:14

Kategorie Dorostenci, Junioři
ročníky 1992 - 1995 (i mladší), délka trati 10 km
Štrégl Tomáš Ski klub Jablonec n. Nisou 1993 0:46:52
Kopal Kryštof Ski klub Jablonec n. Nisou 1993 0:48:01

Kategorie Muži A - ročník 1991 - 1972, délka trati 30 km
Melša Zdeněk FSMB Moravský Beroun 1982 1:48:37
Kalous Petr SK Žamberk 1977 1:53:56
Doleček Martin SK Žamberk 1973 1:54:18
Mařík Jiří SK Žamberk 1972 2:02:25
Pavlík Josef FSMB Moravský Beroun 1979 2:03:56
Sás Ladislav FSMB Moravský Beroun 1972 2:05:07
Strouhal Tomáš FSMB Moravský Beroun 1974 2:10:45
Vitešnik Adam FSMB Moravský Beroun 1983 2:14:34
Kysilko Filip Jeřáb 1003 1985 2:26:42

Kategorie Muži B - ročník 1971 - 1962, délka trati 30 km
Strnad Tomáš SK Žamberk 1969 1:52:38
Novotný Luděk SK Žamberk 1962 1:55:15
Liška Pavel FORT MCC Ústí nad Orlicí 1963 2:02:02
Roubalík Radov FSMB Moravský Beroun 1964 2:07:18
Diblík Milan SD Líšnice 1968 2:07:26
Suchodol Josef SK Žamberk 1967 2:08:08
Diviš Josef Olomouc 1969 2:09:50
Heger Zbyněk SK Žamberk 1966 2:43:29
Šilar Tomáš SK Staročernsko 1963 2:55:03

Kategorie Muži C - ročník 1961 - 1952, délka trati 30 km
Jedlička Václav SK Žamberk 1961 2:22:34
Holeček Petr Labe Tri Club 1959 2:31:18
Steiger Jaroslav FSMB Moravský Beroun 1954 2:41:30
Novotný Přemysl SKI Pastviny 1959 3:03:31
Kavka Jiří Biatlon Letohrad 1959 vzdal

Kategorie Muži D - ročník 1951 a starší, délka trati 30 km
Vorlický Zbyněk SK Žamberk 1950 2:17:38
Koblížek Jindřich SK Žamberk 1948 2:23:47
Šponar Josef Žamberk 1947 2:39:38
Bělčík Jindřich Lichkov 1940 2:44:25

Výsledková listina Veřejného závodu
v běhu na lyžích v kategorii dospělých

a současně 37. ročníku memoriálu S. Hernycha
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Panu hraběti s láskou
Je tomu již přes 100 let (na konci 19. 

století), kdy k nám do Čech přivezl ze svých 
severských cest pan hrabě Harrach svá první 
zahnutá prkénka, jež zdobila nohy jeho 
lesních dělníků a po norském způsobu SKI 
zvána byla. SKI brzy zakotvily i v našem 
středoevropském regionu a našly si zde 
velké množství horlivých vyznavačů. K nim 
přibývají každý rok další adepti „lyžnictví 
nordického, kteříž ladnými koordinovanými 
oblouky z kopců a hor do údolí sjížděti ráčí, 
případně napříč krajinou se prohánějí“.

K novým adeptům lyžařského umění 
se letos přiřadilo dalších téměř 150 žáků 
z Gymnázia a základní školy v Králíkách. 
V rámci školních lyžařských výcviků vyra-

zili tradičně žáci 5. tříd do lyžařské stopy, 
aby ochutnali kouzla běžek. Nevadil jim ani 
extrémní mráz, i když se některé výjezdy 
musely částečně omezit. Přes 50 žáků 6. tříd 
zase okusilo lyžařský svah na Šanově při 
tzv. dojížděcím kurzu. Mnozí z nich stáli na 
lyžích či snowboardu úplně poprvé a jejich 
začátky nebyly vůbec jednoduché. Naštěstí 
dobře vysněžený a upravený svah dokonale 
tlumil počáteční pády a naopak nezlomil 
jejich elán. Na konci týdne již zvládali svah 
v pohodě. Na pobytový lyžařský kurz do 
Štědrákovy Lhoty se vydalo na 40 žáků 7. 
tříd. Ti si jízdu na lyžích mohli vychutnat 
nejlépe, neboť již měli za sebou dobrou 
průpravu z loňského roku. Jejich největším 

zážitkem bylo setkání s nejlepším českým 
sjezdovým lyžařem současnosti – Ondrou 
Bankem, který za nimi dorazil na krátkou 
večerní besedu.

Musíme pochválit všechny žáky za snahu 
a píli při nácviku. Naučili se toho opravdu 
hodně a ukázali se být důstojnými následníky 
lyžařské tradice, jejíž základy u nás položil 
již zmíněný hrabě Harrach. Rodiče bychom 
chtěli poprosit o podporu vzniklého zájmu 
svých dětí. To i s vědomím toho, že nejde prá-
vě o levného koníčka. Děti dostanou do vínku 
dovednosti, které jim pomohou snáze odolat 
některým pseudolákadlům naší doby.

Za učitele Gymnázia a základní školy 
Králíky

Dušan Krabec
fotografie k článku na následující straně

Hokejisté Králík bojují o medaili
Sezona 2011/12 se pomalu blíží ke svému 

konci. Po nepovedeném začátku sezony se 
v posledních čtyřech zápasech pokusíme 
vybojovat alespoň bronzovou medaili. Sou-
těži vévodí týmy Chocně „B“ a Čestic, oba 
v minulých sezónách hráli krajskou soutěž. 
My se v posledních kolech utkáme postupně 
s Řetovou, Semanínem, Dlouhoňovicemi a 
Verměřovicemi. Jako již tradičně se nám 
podařilo odehrát tři utkání na domácím 
přírodním ledě. Nejprve jsme podlehli 
Žamberku na trestná střílení, poté porazili 
Voděrady a dokázali porazit i vedoucí tým 
soutěže Choceň „B“. Jedno utkání jsme ode-
hráli v Česticích také na přírodním ledě, kde 
jsme prohráli po samostatných nájezdech. 
Více se dozvíte na našich stránkách: http://
www.ledhokejkra.estranky.cz/. 

V mezioresní ústecko-rychnovsté soutěži 
máme dva mládežnické týmy přípravky a 
mladších žáků pod vedením Jaroslava Kap-
lana. Přípravka je zatím na prvním místě, 
mladší žáci jsou čtvrtí.

11. února se přípravka zúčastnila turnaje 
v Česticích, který vyhrála, o den později 
také v Česticích hráli i mladší žáci, ti skon-

čili třetí.
Výsledky o pohár 

starosty Čestic pří-
pravky:

Králíky : Čestice 9:1, Semechnice 5:5, 
Rychnov nad Kněžnou 9:1.

O konečném pořadí musely rozhodnout 
samostatné nájezdy, které naše naděje 
zvládly lépe.

1. TJ Jiskra Králiky 23:7
2. TJ Sokol Semechnice 25:5
3. TJ Sokol Čestice 4:18
4. HC Rychnov nad Kněžnou 4:26
Nejlepším brankařem byl v turnaji vy-

hodnocen Michal Borovička.

Výsledky o pohár starosty Čestic 
mladších žáků:

Králíky : Nové Město nad Metují  5:6, 
Čestice 0:2, Semechnice 2:0.

1 TJ Spartak Nové město n. M 13:7
2. HC Čestice 6:4
3. TJ Jiskry Králíky 8:9
4. Sokol Semechnice 1:8
Nejlepším obráncem byl v turnaji vyhod-

nocen Robin Kaplan.
Za oddíl lední hokeje Jiří Hlava

Hry V. zimní olympiády dětí a mládeže ČR: Pardubický kraj čtvrtý
Pardubice – Hry V. zimní olympiády dětí a 

mládeže České republiky v Moravskoslezském 
kraji jsou minulostí. Soutěž je určena kategorii 
mladších a starších žáků. Přestože výprava 
Pardubického kraje nepatřila k těm největším, 
dosáhla velmi dobrého výsledku, když skončila 
se ziskem 115 bodů na senzačním čtvrtém 
místě. Šestašedesát sportovců z našeho kraje 
zasáhlo do bojů o medaile v alpském a běžec-
kém lyžování, biatlonu, krasobruslení, ledním 
hokeji, rychlobruslení, snowboardingu a ša-
chách. Celkem získali 19 medailí, z toho bylo 
šest zlatých, šest stříbrných a 7 bronzových. 

Vítězem Her V. zimní olympiády dětí a mlá-
deže ČR, které se konaly ve dnech 29. 1. – 3. 2. 
2012, se stal favorizovaný Liberecký kraj (192 
bodů) před Jihočeským (122) a Královehra-
deckým (122) krajem. Her se zúčastnilo přes 
1000 sportovců, kterým při jejich výkonech 
asistovalo 248 trenérů.

Zimní olympiády se zúčastnil i odchovanec 
králického lyžařského oddílu Petr Večeř, který 
pro Pardubický kraj získal bronzovou medaili 
(disciplína biatlon – vytrvalostní závod klasic-
kou technikou na 4 km, kategorie ml. žáci). Petr 
Večer je žákem školy Gymnázium a základní 
škola Králíky, nyní závodí za klub KB OEZ 
Letohrad. Bližší informace včetně startovních 
listin, výsledků, profilů jednotlivých sportovců 
lze nalézt na www.odm2012.cz

Přehled získaných medailí reprezen-
tantů Pardubického kraje:

Biatlon: Mikuláš Karlík (kategorie mlad-
ší žáci): zlato: vytrvalostní závod klasickou 

technikou 4 km; zlato: rychlostní závod vol-
nou technikou 3 km; zlato: štafetový závod 
volnou technikou 3 km; Tomáš Suchomel 
(kategorie starší žáci): zlato: štafetový 
závod volnou technikou 3 km; stříbro: vy-
trvalostní závod klasickou technikou 5 km; 
Lukáš Kavka (kategorie starší žáci): zlato: 
štafetový závod volnou technikou 3 km; 
bronz: rychlostní závod volnou technikou 
4 km; Petr Večeř (kategorie mladší žáci): 
bronz: vytrvalostní závod klasickou tech-
nikou 4 km; Dora Novotná (kategorie starší 
žákyně): stříbro: rychlostní závod volnou 
technikou 4 km; stříbro: vytrvalostní závod 
klasickou technikou 5 km; bronz: štafetový 
závod volnou technikou 3 km; Simona 
Faltusová (kategorie starší žákyně): bronz: 
štafetový závod volnou technikou 3 km; 
Dana Mrklovská (kategorie starší žákyně): 

bronz: štafetový zá-
vod volnou technikou 
3 km.

Rychlobruslení: 
Vojtěch Budík (ka-
tegorie starší žáci): 
zlato: super sprint 111 
m (1 kolo); zlato: 16 kol štafeta žáci; bronz: 
333 m (3 kola); bronz: 500m (4,5 kola); 
Jaroslav Faltýnek (kategorie starší žáci): 
zlato: 16 kol štafeta žáci; stříbro: 500 m (4,5 
kola); Lukáš Frydrych (kategorie mladší 
žáci): zlato: 16 kol štafeta žáci; zlato: 500 
m (4,5 kol);  stříbro: super sprint 111 m (1 
kolo); Filip Zadina (kategorie mladší žáci): 
zlato: 16 kol štafeta žáci; stříbro: 500 m (4,5 
kol); · bronz: 333 m (3 kola); bronz: super 
sprint 111 m (1 kolo).

fotografie k článku na následující straně
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