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Návštěva evropského parlamentu ve Štrasburgu

To, že dlouholetá spolupráce partnerských města Králíky 
a Międzylesie není jenom nějakým prázdným pojmem, se 
ukázalo nedávno v rámci Euroregionu Glacensis. Euroregin 
Glacensis vypsal soutěž o nejlepší česko-polská partnerství. 
Hlavní cena, věnovaná místopředsedou Evropského parlamentu 
Ing. Oldřichem Vlasákem pro vítěze jednotlivých kategorií, 
byla velmi zajímavá - dvoudenní pracovní cesta pro dvě osoby 
z každého partnerského města do Štrasburku se zaměřením na 
činnost evropských institucí. Program byl zaměřen jak na bližší 
seznámení se s fungováním hlavních evropských institucí (Rada 
Evropy, Evropský parlament), tak i krátce na poznání historie 
města Štrasburku. 

Naše partnerská města soutěžila ve dvou kategoriích, „Spo-
lupráce v oblasti společných kulturních akcí“ a „Spolupráce 
v oblasti zachování a obnovy historického dědictví“. V první 
kategorii jsme se umístili, díky dlouhodobé partnerské spolupráci, 
na předním místě, kategorii „Spolupráce v oblasti zachování a 
obnovy historického dědictví“ jsme spolu s naším partnerským 
městem vyhráli. Pracovní cesta pro zástupce zůčastněných 

Památník
obětem internace

Dne 27. dubna 2012 byla v klášteře Na Hoře Matky Boží v Krá-
líkách za účasti významných hostů slavnostně otevřena expozice 
Památníku obětem internace (dále jen Památník). Zřizovatelem 
Památníku je Muzem čs. opevnění z let 1935 – 38, Pěchotní srub 
K-S 14 „U cihelny“ Králíky. Při příležitosti otevření Památníku se 
od 17:00 hod. konala v poutním kostele kláštera na Hoře Matky 
Boží pontifikální mše svatá k uctění obětí internace. Bohoslužbu 
sloužil pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP. Po mši svaté 
následoval slavnostní koncert vážné hudby pod záštitou europoslan-
ce Jana Zahradila a za podpory města Králíky. Následující den byl 
Památník otevřen pro veřejnost, o víkendu 28. a 29. dubna 2012 
byl pro návštěvníky vstup zdarma.

Památník, který vznikl pod záštitou pražského arcibiskupa kardi-
nála Dominika Duky OP, si klade za cíl seznámit širokou veřejnost 
(formou expozice uvnitř kláštera) s problematikou perzekuce ře-
holníků a kněží v letech 1950–1961. V tomto období našich dějin 
byl klášter využíván k tzv. centralizaci komunistickému režimu 
nepohodlných osob. Památník je důstojnou připomínkou internace 
řeholníků, kteří byli na základě takzvané státem řízené centralizace 
deportováni a byli na tomto místě v období let 1950 - 1961 komunis-
tickým režimem omezeni na osobní svobodě. Nesoustředí se pouze 
na dokumenty a příběhy samotných vězňů jednoho z největších in-
ternačních táborů pro příslušníky mužských řeholních řádů, ale i na 
jejich dozorce a na činnost žamberecké pobočky StB. Internačním 
klášterem v Králíkách v letech 1950 - 1961 prošlo přes 500 lidí. 
Mnozí z nich byli pro svoji víru a přesvědčení dále odsouzeni a 
vězněni v komunistických věznicích nebo táborech nucené práce 

měst se uskutečnila ve dnech 
18. - 19. 4. 2012. Za město 
Králíky se zúčastnila starostka 
města paní Jana Ponocná a ve-
doucí odboru školství, kutury 
a tělovýchovy Jan Divíšek, za 
partnerské město se zúčastnila 
paní Justyna Dzik a pan Piotr Marchewka.

Pracovní návštěva Evropského parlamentu (EP) a Rady Evropy 
byla velmi velmi zajímavá. Hodně informací přinesla také diskuse 
s místopředsedou evropského parlamentu panem Ing. Odřichem 
Vlasákem zaměřená na aktuální problémy přeshraniční spolupráce. 
Tento pracovní seminář se odehrál přímo v prostorách EP. Mimo 
vlastní problematiku přeshraniční spolupráce byly diskutovány 
i jiné aktuální otázky týkající se evropské integrace. Pro všechny 
zučastněné byla podnětná i přednáška o  fungování EP, kterou vedl 
zaměstnanec návštěvnického oddělení EP Pavel Černoch.

Jan Divíšek

Foto: Jaroslav Kosek (pokračování na straně 5)
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Památník obětem internace

Fotografie k článku „Památník obětem internace“ na straně 1. 
Foto: Jaroslav Kosek
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Od května budou ve VMK k vidění dvě nové výstavy
První z nich nese název Provinční rekon-

strukční tým PRT Lógar České republiky 
v Afghánistánu a společně ji připravilo 
Ministerstvo obrany a Ministerstvo zahranič-
ních věcí ČR. Ve Vojenském muzeu Králíky 
bude instalována díky úzké spolupráci muzea 
s Ministerstvem obrany České republiky – 
Odborem komunikace a propagace.

Výstava je prezentací o působení českého 
PRT a propagací přínosu českých vojáků 
i civilních expertů v rámci rekonstrukce 
země. Autory vystavovaných fotografií jsou 
Marek Štys (společnost Člověk v tísni), 
Michal Novotný (LN), Jan Rybář (MFD), 
Roman Pekař (externě ČT, LN) a nezávislá 
fotografka Iva Zímová. 

Výstavu tvoří deset panelů obsahují-
cích základní informace o Afghánistánu, 
o historických souvislostech, které vedly 
k současnému stavu v zemi, o mezinárodní 
asistenci a podílu ČR na zabezpečení stabi-
lizačního procesu, o systému provinčních 
rekonstrukčních týmů i o konkrétních lidech 
v PRT České republiky v Afghánistánu.

Součástí výstavy jsou také předměty 
denní potřeby z Afghánistánu (například 
kolo, součásti oblečení nebo šperky) a další 
artefakty spojené s působením PRT Lógar. 
Představeny jsou i školní pomůcky a dárky, 
které PRT poskytuje Afgháncům v rámci 
pomoci rekonstrukce jejich země. 

K doplnění infopanelů jsou k dispozici 
fotografie z práce PRT týmu – např. velko-
formátové černobílé snímky pprap. Daniela 
Hlaváče ze 4. BRN Žatec.

Vernisáž této putovní výstavy se usku-
tečnila v Poslanecké sněmovně Parlamentu 
ČR, aktualizovaná a doplněná se postupně 

představuje v dalších městech České re-
publiky. 

Druhá výstava nese název Válečný 
humor a představí vybrané kousky z dílen 
válečných humoristů. Nepůjde o humor 
dobře známý z kultovního amerického 
seriálu M.A.S.H. ale o kresby a karikatury 
zachycující události a zejména protagonisty 
II. světové války. Ve více než 70 karikatu-
rách, kreslených či psaných vtipech najdete 
zastoupeny práce autorů jako jsou: Boris 
Jefimov, David Low, Stephen a Giles - Daily 
Express.

Jako ochutnávka jeden krátký:
Nápis na podstavci sochy Svatého Václa-

va po přijetí Mnichovského diktátu vládou 
ČSR: „Pro nedostavení se spojenců – Válka 
se nekoná!“

A jeden dlouhý, který ukazuje, jak složité 
to někdy může být:

Čas: Na sklonku II. světové války.
Místo: Slavnostní recepce v jednom jiho-

americkém městě.
Hlavní hrdina: Vyslanec Hortyovského 

Maďarska. 
Když vyslanec vešel, pozdravil vztyčením 

pravice. Hostitel se podivil a začal se vyptá-
vat na poměry za oceánem:

„Pane vyslanče, ráčil jste pozdravit 
nacistickým pozdravem, že? Určitě jste 
příslušníky světlovlasé nordické rasy, není-
liž pravda?“ 

„Ne, prosím, my jsme mongolského 
původu.“ 

„Ach tak, Váš stát tedy leží někde v 
Asii?“ 

„Ne, my jsme evropský stát.“ 
„Jestli se nemýlím, máte titul královského 

velvyslance. Ráčíte být tedy z království. Jak 
se daří Jeho Veličenstvu?“ 

„Promiňte, to je omyl, my už krále dávno 
nemáme. Nám vládne admirál.“ 

„Jste tedy přímořský stát – námořní 
velmoc?!“ 

„Ne, vnitrozemský!“ 
„Zajímavé. Jste zapletení do té velké 

evropské války?“ 
„Bojujeme statečně na všech bojiš-

tích!“ 
„Jistě máte velké územní požadavky.“
„Ano, naše územní požadavky jsou dost 

velké.“ 
„A na kom je uplatňujete, pane královský 

velvyslanče?“ 
„Na Slovácích a na Rumunech.“ 
„To jsou tedy Vaši nepřátelé?“ 
„Kdepak, to jsou naši spojenci.“ 
„Vaši spojenci? A proti komu vlastně 

bojujete?“ 
„Proti Sovětskému svazu.“ 
„Aha, a proti němu máte také územní 

požadavky, že?“ 
„Ne, vůči němu žádné územní požadavky 

nemáme.“
„To je opravdu podivné. Co na to říká 

Váš vládce, admirál?“ 
„Toho se bohužel nemůžeme zeptat, je 

v zajetí.“ 
„Admirál je v zajetí? Kdo ho zajal?“
„Němci.“ 
„To jsou taky Vaši nepřátelé?“ 
„Ale kdepak! To jsou naši nejvěrnější 

spojenci!“
Armyfort, s.r.o.

Sportovně branný dětský den v Králické pevnostní oblasti
Město Králíky, Muzeum opevnění - dělostřelecká tvrz Hůrka. Vojen-

ské muzeum Králíky a Muzeum čs. opevněni pěchotní srub K - S 14 U 
cihelny“ pořádá dne 9. června 2012 sportovně branný dětský den.

Začátek programu pro aktivní děti, jejich rodiče a prarodiče je 
ve vstupním areálu tvrze Hůrka v době od 9.30 hodin. Na děti čeká 
celá řada soutěžních, zábavných i naučných disciplín na několika 
stanovištích. Disciplíny si mohou vyzkoušet i rodiče a prarodiče. Děti 
(včetně doprovodu) se budou pod vedením organizátorů přesouvat ze 
vstupního areálu podzemím tvrze Hůrka až na její povrch (ti nejmenší 
a ostatní po vytyčené trase po povrchu), odtud sestoupí směrem k Vo-
jenskému muzeu. Celá uvedená trasa bude zahrnovat soutěžně zábavná 
stanoviště. Děti na začátku akce obdrží kartičku pro zapisování bodů 
získaných v bodovaných disciplínách a malé občerstvení na cestu.

Zakončení bude v areálu vojenského muzea, kde soutěžící obdrží 
polní oběd. Pro dospělé a ostatní účastníky bude občerstvení zjištěno 
v areálu vojenského muzea.

Na soutěžící čekají mimo jiné tyto atrakce: laserová střelnice, 
skládání makety kamionu, malováni, hod granátem (míčkem nebo 
čímkoliv), střelba ze vzduchovky, orientace v terénu, zábavné soutěže, 
soutěže pro nejmenší, vědomostní soutěže, zpíváni a nakonec i tanec. Ti 
odvážní se budou moci svézt zdarma obrněným bojovým vozidlem.

Další informace budou v předstihu zveřejněny na internetových 
stránkách Společnosti přátel čs. opevnění, o. p. s.: www.boudamu-
seum.com a internetových stránkách Králické pevnostní oblasti: 
www.kPo1936.com a v městském rozhlase.

Přijďte se pobavit malí i velcí, strávit s námi příjemný den.
Město Králíky a Společnost přátel čs. opevněni, o. p. s.
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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
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Vážení spoluobčané,
jistě jste si všimli čilého stavebního ruchu podél silnice do Červené 

Vody. Vzniká zde jedna z etap dlouho připravovaného projektu Sdru-
žení obcí ORLICKO. Původním záměrem projektu bylo vybudovat 
cyklostezku, která by navazovala na již vybudované trasy z Letohradu 
do Žamberka a do Ústí nad Orlicí s dalším pokračováním až do Chocně 
a spojila Letohrad s Červenou Vodu. Vybudování cyklostezky mělo 
být dalším příspěvkem k rozvoji cestovního ruchu na významné části 
území Sdružení obcí ORLICKO. V průběhu přípravy tohoto odváže-
ného záměru, se však v některých úsecích vyskytly problémy nejen 
technického rázu, ale také některá omezení související s ochranou 
přírody, která prozatím brání jeho uskutečnění. 

Neplatí to však pro všechny úseky a tak zatím co se mezi Letohradem 
a Králíkami pracuje na vyznačení cyklotrasy využívající převážně 
stávajících komunikací, které jdou mimo hlavní dopravní tahy, v úseku 
mezi Králíkami a Červenou Vodou vznikne cyklostezka s asfaltovým 
povrchem. Při přípravě tohoto úseku bylo vedle podpory cestovního 
ruchu rozhodující také hledisko bezpečnosti silničního provozu podél 
silnice, která je velmi frekventovaná a současně hodně využívaná 
cyklisty nejen k turistice, ale i k dopravě do zaměstnání a na nákupy. 
To bylo také jedním z důvodů, proč nebyla pro stavbu cyklostezky 
využita komunikace vedoucí od elektrárny pod lesem na Orlici a dále 
do Červené Vody, kterou, přestože existuje a je bezpečná, lidé k cestám 
do zaměstnání a za nákupy nevyužívají. 

Po dlouhém úsilí a mnoha pokusech získat na stavbu cyklostezky 
dotaci se v loňském roce podařilo tento projet připravit tak, aby 
splnil podmínky pro poskytnutí dotace ze Státního fondu životního 
prostředí. Ještě před přiznáním dotace proběhlo výběrové řízení na 
dodavatele stavby, jehož vítězem se stala s nejnižší nabídkovou cenou 
cca 21 mil. Kč firma STRABAG, a.s. Výše poskytnutí dotace je cca 
9 mil. Kč. Stavba by podle smlouvy měla být dokončena v listopadu 
letošního roku, ale je velký předpoklad, že by mohla být dokončena 
dříve. V současné době probíhá výběrové řízení na poskytovatele 
úvěru, který bude použit k financování celé akce. Příjemcem úvěru je 
Sdružení obcí ORLICKO a bude splacen částečně poskytnutou dotací 
a zbývající část zaplatí společně město Králíky a obec Červená Voda 
prostřednictvím příspěvků, které poskytnou sdružení. Výše ročního 
zatížení městského rozpočtu bude závislá na délce splácení úvěru. 
Stejný princip financování byl v rámci sdružení použit i při stavbě 
cyklostezky Letohrad – Žamberk, kde úvěr splácí města Žamberk a 
Letohrad a obec Lukavice.

V této souvislosti bych Vám ráda alespoň stručně přiblížila fungo-
vání Sdružení obcí ORLICKO, které je dobrovolným svazkem obcí 
a bylo založeno před 20ti lety. Členy sdružení jsou obce v severový-
chodní části bývalého okresu Ústí nad Orlicí. Nejvyšším orgánem je 
valná hromada, kde jsou zastoupeny všechny členské obce s různou 
váhou hlasů podle jejich velikosti. Valná hromada volí ze svého středu 
předsedu, místopředsedu a správní radu. V rámci své činnosti sdružení 
realizovalo množství projektů, které přispěly k rozvoji území a mají 
různý význam a různý rozsah. I financování projektů probíhá různě 

podle jejich charakteru. Na financování projektu, jehož výstupem 
bylo vydání společných propagačních materiálů se podílely všechny 
obce. Naopak např. údržbu lyžařských stop v oblasti Suchého vrchu a 
vybudování informačního centra na Červenovodském sedle financují 
prostřednictvím příspěvků všechna města a obce v jejichž katastru se 
projekt dotýká. S činností sdružení budete mít možnost se podrobně 
seznámit v rámci oslav, které proběhnou při příležitosti 20tého výročí 
založení sdružení 8. září v Pastvinách, kde bude kromě informací 
o činnosti připraven také bohatý kulturní program.

Jana Ponocná, starostka

na území tehdejší ČSR a někteří na následky útrap zemřeli. V Pa-
mátníku máte možnost seznámit se s osudy některých z nich.

Pracovníkům Muzea čs. opevnění z let 1935 – 38, Pěchotní srub 
K-S 14 „U cihelny“ Králíky se podařilo vybudovat ojedinělou a 
velmi zajímavou expozici, která je velkým přínosem pro součas-
nou i budoucí generaci. Expozice vznikla ve spolupráci Muzea 
československého opevnění, Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele 
– Redemptoristé a firmy JK CONSULTING GROUP, s.r.o.

Historická expozice chronologicky přímo navazuje na expozici 
v nedalekém Muzeu čs. opevnění z let 1935-38, Pěchotního srubu 
K-S 14 „U cihelny“ o historii a vývoji čs. státu do roku 1938 a 
některých souvislostech poválečného vývoje Československa.

Památník
obětem internace

(pokračování ze strany 1)

Morální hazard
Optimální sestavení vyrovnaného rozpočtu města se započtením 

reálných příjmů je do značné míry složité. V letošním roce je situace 
s ohledem na předpokládaný propad příjmů města ze sdílených daní 
a nižší dotaci na výkon státní správy daleko složitější než v letech 
minulých. Předložený návrh rozpočtu města na rok 2012 radou města 
na jednání zastupitelstva zcela popírá vývoj hospodářství v České 
republice. Těsně před schválením musel být rozpočet mimo jiné 
opravován a měněn z důvodu zjištění významných součtových chyb 
členy finančního výboru. Ve výdajích je prioritně zpracován směrem 
k provozním nákladům, podpoře soukromého provozovatele vojen-
ského muzea a dofinancování projektu „Zvýšení turistické atraktivity 
Králické pevnostní oblasti – revitalizace tvrze Hůrka“ na úkor ostatních 
investic a podpory občanských aktivit. Občané se tedy nedočkají zahá-
jení nových investic s  možností čerpání dotací z  evropských fondů, 
slibované podpory mladých rodin s dětmi, stávajících občanských 
sdružení či sportovních spolků, podpory výstavby nových rodinných 
domů či oprav a modernizace stávajícího bytového fondu, komunikací 
nebo potřebných budov města sloužících veřejnosti. 

Hlavní důvod proč jsme pro schválení rozpočtu v předložené po-
době nehlasovali (proti přijetí rozpočtu hlasoval i zastupitel p. Pavel 
Morong) je již zmíněné započtení dofinancování projektu revitalizace 
tvrze Hůrka z příjmů města. Pro tento projekt rada města v lednu 
2010 jmenovala realizační tým ve složení starostka města pí Ponocná, 
místostarosta Bc. Doubrava, vedoucí odboru VTS p. Čuma, referent 
finančního odboru sl. Hájková, odborní konzultanti p. Vlček a Ing. 
Ráboň a dne 14. dubna 2010 schválila smlouvu o poradenské činnosti 
k danému projektu s fi. Redea Žamberk s.r.o.

Důvodem navýšení výdajů uvedeného projektu je snaha dodavatele 
stavebních prací uplatnění údajně vzešlých víceprací ve výši 2,3 mil. 
Kč. Dle sdělení místostarosty p. Vyšohlída, které učinil na jednání 
zastupitelstva města, se dodavatel nejdříve snažil uplatnit za vícepráce 
3,5 mil. Kč. Dodavatel realizuje stavbu bez změny projektu, který 
předpokládal jeho hodnotu ve výši 20,1 mil. Kč, na základě kterého 
podal nabídku ve veřejné soutěži a tato nabídka byla zadavatelem, 
jmenovanou komisí vybrána jako nejvhodnější za cenu ve výši 16,7 
mil. Kč. 

Nabídnutá cena vybraného dodavatele se však promítla do snížení 
dotace rozvojového operačního programu oproti předpokladu z roku 
2009, kdy zastupitelstvo bylo ujišťováno, že daný projekt nebude 
stát město ani jednu korunu navíc oproti přislíbeným dotacím. Ceny 
nabídek dvou dalších uchazečů, stavebních firem však dosahovaly 
hodnoty 20 mil. Kč. Tyto však v soutěži neuspěly, přestože by jimi 
nabízenou cenu pokryla schválená dotace. Nedochází v tomto případě 
k určité podobnosti při prosazování rozpočtu, s financováním investice 
nových stavebních parcel a sítí v lokalitě na Skřivánku, kde si město 
na zaplacení ceny díla zhotoviteli muselo vzít mnohamilionový jed-
norázový úvěr. Položme si otázku, kde se stala chyba, ponese někdo 
za ni odpovědnost?

Přesvědčování zastupitelů o správnosti několika milionového navý-
šení výdajů na tento projekt a nezbytnosti schválit předložený rozpočet 
města na rok 2012 ze strany starostky 

pí Ponocné a místostarosty p.Vyšohlída bylo morálním hazardem. 
Zastupitelé za svá rozhodnutí nenesou hmotnou odpovědnost a proto 
se mnohdy nechají zmanipulovat ke schválení  nehospodárné a nedů-
vodné dispozice s obecním majetkem. Jsou to lidé, které znáte - lidé, 
kterým můžete důvěřovat.

Ing. Roman Kosuk a JUDr. Milan Ježek
zastupitelé města Králíky
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Oficiální večer
partnerských měst

Velký sál Střelnice
pátek 18. 5. 2012 v 17.00 hod.

Slavnostní večer u příležitosti 16 let trvání kon-
taktů mezi partnerskými městy Králíky a Villmar.

Složenky k úhradě daně
z nemovitostí na rok 2012

míří k poplatníkům
31. květen je posledním dnem lhůty pro zaplacení daně 

z nemovitostí na rok 2012, nebo její první splátky. Od polo-
viny dubna do poloviny května budou postupně rozesílány 
složenky na úhradu této daně, kde bude na alonži uvedena 
aktuální výše daňové povinnosti a případný nedoplatek 
daně. 

Poplatníci, u kterých došlo ke změně výše daně a nová 
částka jim nebude sdělena platebním výměrem, mohou 
aktuální výši své daňové povinnosti zjistit z hromadného 
předpisného seznamu, a to od 16. dubna 2012 na kterémkoli 
finančním úřadě v České republice.

Stejně jako v předchozích letech, bude i v letošním roce 
česká daňová správa poplatníkům daně z nemovitostí rozesílat 
složenky na úhradu této daně. Složenky budou expedovány 
od  16. dubna 2012 tak, aby všem poplatníkům byly doručeny 
nejpozději do poloviny května. Poplatníci platící daň z nemo-
vitostí v obvodech místní příslušnosti více finančních úřadů 
obdrží složenky v jedné zásilce, přičemž každá ze složenek bude 
obsahovat výši aktuální daňové povinnosti. Aby se předešlo 
tvorbě front při placení v hotovosti na pokladnách finančních 
úřadů, budou složenky poplatníkům do jednotlivých lokalit 
distribuovány postupně (tzn. že ani v rámci jedné obce nemusejí 
poplatníci dostat složenky ve stejný den). 

Poplatníci, u nichž roční daň nepřesáhne částku 5 000 Kč, 
mají povinnost daň z nemovitostí uhradit do 31. května tohoto 
roku. V případě, že roční daň překročí hranici 5 000 Kč, musí 
poplatníci nejpozději do stejného termínu uhradit první splát-

ku daně. Pokud se rozhodnou 
daň uhradit najednou, musí 
tak učinit do 31. května 2012. 
Tento termín se nevztahuje na 
poplatníky provozující země-
dělskou výrobu a chov ryb.

Poplatníkům, u nichž na zdaňovací období roku 2012 došlo 
ke změně výše daně oproti předchozímu roku, případně oproti 
částce vypočtené v daňovém přiznání, sdělí správce daně její 
novou výši platebním výměrem zasílaným individuálně, nebo 
hromadným předpisným seznamem. Tyto seznamy budou 
zpřístupněny od 16. dubna 2012 na dobu 30 dnů tak, aby do 
každého z nich bylo poplatníkům umožněno nahlédnout na 
kterémkoli finančním úřadě. 

Nejvýhodnějším způsobem úhrady daně je bezhotovostní 
převod na účet finančního úřadu, který bude uveden na slo-
žence či hromadném předpisném seznamu. Hotovostní úhradu 
daně bude možné provést na poště prostřednictvím obdržené 
složenky nebo v rámci pokladních hodin na finančním úřadě. 
Zde se však vzhledem ke kapacitním možnostem pokladen 
a množství poplatníků mohou tvořit fronty. Předejít jim lze 
právě úhradou daně bezhotovostním převodem případně ho-
tovostně na poště. 

Daň je třeba uhradit včas tak, aby byla dne 31. května 2012 
připsána na účet finančního úřadu. V případě bezhotovostní 
platby či platby složenkou je nutné s tímto faktem počítat a po-
ukázat daň s několikadenním předstihem. Při pozdní úhradě 
daně více než 4 dny hrozí úrok z prodlení.

Kompletní informační servis k placení daní je možné vyhledat 
na internetových stránkách české daňové správy http://cds.
mfcr.cz, a to v části „Placení daní“. 

V Praze dne 16. dubna 2012
JUDr. Jaroslava Musilová

tisková mluvčí Generálního finančního ředitelství

Kraj posílá pět milionů
dobrovolným hasičům

Pardubice (13. 4. 2012) – Zastupitelstvo Pardubického kraje 
ve čtvrtek schválilo rozdělení pěti milionů korun pro jednotky 
sboru dobrovolných hasičů.  Krajskou dotaci využijí sbory 
na zlepšení materiálně-technického vybavení. Pořizují si za 
tyto prostředky nejen zásahové obleky a přilby, ale zejména 
dopravní vozidla a další nezbytnou techniku. 

„Dotace z Pardubického kraje jsou na rozdíl od státních stabil-
ní. Navzdory stále sílícím úsporným opatřením drží kraj poslední 
čtyři roky dotaci ve stejné výši, protože dobrovolní hasiči sehrávají 
klíčovou roli nejen v ochraně lidí a majetku, ale také v rozvoji spo-
lečenského života v obcích,“ vysvětluje postoj kraje hejtman Radko 
Martínek.  Peníze se rozdělují podle pravidel schválených na celé 
volební období. Obce podávají žádosti na kraj, kde se sumarizují. 
Návrh rozdělení dotací posuzuje odborná komise, v níž jsou za-
stoupeni profesionální i dobrovolní hasiči. „Ti nejlépe vědí, jestli 
jsou požadavky obcí reálné a kam je potřeba peníze směřovat,“ 
dodává hejtman Martínek. 

Starosta krajského Sdružení dobrovolných hasičů Čech, Moravy 
a Slezska Josef Bidmon vždy informuje starosty okresních sdružení, 
návrh rozdělení dotací konzultuje i s vedením HZS Pardubického 
kraje:  „Dbáme na to, aby dotace byly rozdělovány rovnoměrně a 
reagovaly na potřeby hasičů v jednotlivých místech. Současně aby 
naplňovaly plošné pokrytí území kraje a předurčenost jednotek 
k zásahům.“ Starosta Bidmon je přesvědčený, že díky zavedenému 
systému se daří postupně obměňovat vozový park. Staré avie nahra-
zují mikrobusy, na které kraj přispívá částkou 120 tisíc korun.  

 Rozdělení dotací za několik posledních let Pardubický kraj 
zveřejňuje na svých internetových stránkách, kde se každý může 
přesvědčit o tom, kolik peněz jednotlivé obce obdržely. „Krajské 
peníze jsou pouze příspěvkem, protože obce mají na základě zákona 
o požární ochraně povinnost zřizovat svoji jednotku a samozřejmě 
ji také materiálně i finančně zabezpečovat,“ vysvětluje princip 
podpory dobrovolných hasičů vedoucí oddělení krizového řízení 
Krajského úřadu Pardubického kraje Aleš Boňatovský. 

Pardubický kraj podporuje činnosti jednotek dobrovolných hasičů 
od roku 2002. Od té doby se částka vyšplhala z 800 tisíc korun až 
na 5 milionů. Změnil se také systém přidělování peněz. Určují ho 
jasná a všem dopředu známá pravidla, která jsou veřejně dostupná 
na webu Pardubického kraje (http://www.pardubickykraj.cz/financ-
ni-podpora-jednotek-sboru-dobrovolnych-hasicu-obci).
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Výpis z jednání Rady města Králíky

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)

29. 3.
RM schvaluje záměr pronájmu části po-

zemku p.p.č. 2256 – trvalého travního porostu 
o výměře cca 125 m2 v k.ú. Červený Potok za 
účelem zřízení zahrady za roční nájemné ve 
výši 375 Kč a ukládá MO záměr pronájmu 
zveřejnit.

RM schvaluje záměr pronájmu části po-
zemku p.p.č. 2256 – trvalého travního porostu 
o výměře cca 101 m2 v k.ú. Červený Potok za 
účelem zřízení zahrady za roční nájemné ve 
výši 303 Kč a ukládá MO záměr pronájmu 
zveřejnit.

RM schvaluje záměr pronájmu pozemku 
p.p.č. 2284 – ostatní plochy o výměře 306 
m2 a části pozemku p.p.č. 2256 – trvalého 
travního porostu o výměře cca 726 m2 v k.ú. 
Červený Potok za účelem údržby pozemku 
a manipulační plochy za roční nájemné ve 
výši 923 Kč a ukládá MO záměr pronájmu 

zveřejnit.
RM schvaluje pronájem pozemků urče-

ných k plnění funkcí lesa a jiných pozemků 
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 výměře 
5778 m2; p.p.č. 132 – lesní pozemek o výměře 
11117 m2; p.p.č. 135 – lesní pozemek o vý-
měře 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 vý-
měře 2111 m2; p.p.č.  668 – lesní pozemek o 
výměře 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. 220/1 – lesní 
pozemek o výměře 5915 m2; p.p.č. 220/2 – 
lesní pozemek o výměře 177 m2;

- k.ú. Králíky: p.p.č. 3050 – lesní poze-
mek o výměře 71010 m2; p.p.č. 3136 – lesní 
pozemek o výměře 21788 m2; p.p.č. 3260 
– lesní pozemek 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 poze-
mek o výměře 766 m2; p.p.č. 3765 – lesní 
pozemek o výměře 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 společnosti Služby města 
Králíky s.r.o. Nájemní vztah se uzavírá na 
dobu neurčitou. 

RM doporučuje schválit záměr prodeje 
části pozemku p.p.č. 2074/13 – ostatní plocha 
o výměře cca 38 m2 v k.ú. Králíky za kupní 
cenu ve výši 70 Kč/m2 + náklady spojené 
s převodem a ukládá MO předložit na jednání 
ZM záměr prodeje pozemku.

RM schvaluje smlouvu o dílo předloženou 
firmou Služby města Králíky s.r.o., se sídlem 
Králíky, Růžová 462 o zajištění úklidu v are-
álu veřejného dětského hřiště „V Bytovkách, 
Králíky“ a pověřuje starostku podpisem. 
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RM schvaluje smlouvu o dílo týkající se 
zajištění úklidu města Králíky předloženou 
firmou Služby města Králíky s.r.o., se sídlem 
Králíky, Růžová 462 a pověřuje starostku 
podpisem.

RM projednala podání pana Hangurbadža 
a s postupem školy při řešení konfliktu mezi 
žáky a rodiči Gymnázia a základní školy 
v Králíkách souhlasí. 

RM bere na vědomí délku nepřetržitého 
výkonu funkce u vedoucího příspěvkové or-
ganizace Školní jídelna Králíky pana Zdeňka 
Večeře a rozhodla o nevyhlášení konkurzu. 

RM zmocňuje starostku města k vydání 
potvrzení o prodloužení funkčního období 
panu Zdeňku Večeřovi.

RM bere na vědomí délku nepřetržitého 
výkonu funkce u ředitelky příspěvkové 
organizace Mateřská škola Červený Potok, 
Králíky, okres Ústí nad Orlicí paní Draho-
slavy Kholové a rozhodla o nevyhlášení 
konkurzu. 

RM zmocňuje starostku města k vydání 
potvrzení o prodloužení funkčního období 
paní Drahoslavě Kholové.

RM bere na vědomí délku nepřetržitého 
výkonu funkce u ředitelky příspěvkové orga-
nizace Mateřská škola Pivovarská, Králíky, 
okres Ústí nad Orlicí paní Jarmily Kainkové 
a rozhodla o nevyhlášení konkurzu. 

RM zmocňuje starostku města k vydání 
potvrzení o prodloužení funkčního období 
paní Jarmile Kainkové.

RM bere na vědomí délku nepřetržitého 
výkonu funkce u ředitele příspěvkové orga-
nizace Gymnázium základní škola Králíky 
pana Mgr. Vlastimila Kubíčka a odkládá 
rozhodnutí na období březen 2013. 

RM bere na vědomí délku nepřetržitého 
výkonu funkce u ředitelky příspěvkové orga-
nizace Základní umělecká škola Králíky paní 
Mgr. Olgy Zajacové a odkládá rozhodnutí na 
období březen 2014. 

RM bere na vědomí délku nepřetržitého 
výkonu funkce u ředitelky příspěvkové or-
ganizace Mateřská škola Moravská, Králíky, 
okres Ústí nad Orlicí paní Hany Motlové a 
rozhodla o vyhlášení konkurzu.

RM ukládá vedoucímu ŠKT zajistit ne-
zbytné právní náležitosti spojené s přípravou 
a vyhlášením konkurzu na místo ředitele/ředi-
telky příspěvkové organizace Mateřská škola 
Moravská, Králíky, okres Ústí nad Orlicí.

4. 4.
RM schvaluje nové znění nájemní smlouvy 

č.j. 5089/2008 mezi městem Králíky a panem 
Barnou, Králíky, týkající se zvýšení ročního 
nájemného, nově se dále smlouva uzavírá 
do dobu určitou a to od 5. 4. 2012 do 31. 
12. 2013.

RM bere na vědomí odstoupení společnosti 
ZEOS, s.r.o., Prostřední Lipka od uzavření 
kupní smlouvy na prodej pozemků v k.ú. 
Prostřední Lipka z důvodu vysoké kupní 
ceny a ukládá MO předložit na jednání ZM 
zrušení usnesení ZM/2012/02/053 ze dne 

19. 3. 2012.
RM schvaluje pronájem pozemků st.p.č. 

105 – zastavěné plochy o výměře 7 m2 a 
st.p.č. 106 – zastavěné plochy o výměře 18 m2 
vše v k.ú. Dolní Lipka za účelem - zastavěná 
plocha pod stavbami přístřešku na popelnice 
a septiku nájemcům:

J. a V. Bednářovým, Králíky
M. a A. Ješinovým, Králíky
J. Knesplové, Králíky
J. Miltákovi, Králíky
M. a J. Skalickým, Králíky
Stavebnímu bytovému družstvu Žam-

berk
RM schvaluje pronájem pozemků p.p.č. 

2019 – ostatní plochy o výměře 21108 m2, 
p.p.č. 2039 – ostatní plochy o výměře 1417 
m2, p.p.č. 2041 – ostatní plochy o výměře 
4615 m2, p.p.č. 2119 – ostatní plochy o vý-
měře 3885 m2, p.p.č. 2121 – ostatní plochy 
o výměře 3540 m2, p.p.č. 2446 – ostatní 
plochy o výměře 704 m2, p.p.č. 2447 – 
ostatní plochy o výměře 172 m2, p.p.č. 2466 
– ostatní plochy o výměře 1691 m2, p.p.č. 
2485 – ostatní plochy o výměře 5280 m2, 
p.p.č. 2487 – ostatní plochy o výměře 1639 
m2 a p.p.č. 2512 – ostatní plochy o výměře 
7164 m2 v k.ú. Červený Potok za účelem 
zemědělského hospodaření panu Pařízkovi, 
Králíky.

RM schvaluje pronájem části pozemku 
p.p.č. 161/4 – zahrady o celkové výměře cca 
111,5 m2 v k.ú. Králíky za účelem zastavěné 
plochy a zahrady paní Řepkové, Králíky.

RM schvaluje výpůjčku areálu hřiště a 
pozemků p.p.č. 2133 – t. t. porostu o výmě-
ře 2471 m2 a p.p.č. 2134 – ostatní plochy 
o výměře 2626 m2 v k.ú. Červený Potok za 
účelem vybudování multifunkčního hřiště na 
volejbal, nohejbal a další sporty, a to na dobu 
určitou 6 let Sportovnímu sdružení Červený 
Potok, Králíky. 

RM schvaluje záměr pronájmu části 
pozemku p.p.č. 2072/27 – ostatní plochy 
o výměře cca 160 m2 v k.ú. Králíky za úče-
lem údržby pozemku a chovu slepic za roční 
nájemné ve výši 320 Kč a ukládá MO záměr 
pronájmu zveřejnit.

RM schvaluje záměr pronájmu pozemků 
st.p.č. 67 – zastavěné plochy o výměře 210 
m2, st.p.č. 222/2 – zastavěné plochy o výměře 
29 m2, p.p.č. 137/5 – ostatní plochy o výměře 
571 m2 v k.ú. Prostřední Lipka a dále p.p.č. 
2726 – ostatní plochy o výměře 1977 m2 a 
p.p.č. 2754 – ostatní plochy o výměře 891 m2 
v k.ú. Horní Lipka za účelem zemědělského 
hospodaření a zastavěná plocha stavbami 
sloužícími zemědělské výrobě, pozemky 
přilehlé a navazující ve funkčním celku a 
společném využití s nimi za roční nájemné ve 
výši 3.441 Kč a ukládá MO záměr pronájmu 
zveřejnit.

RM schvaluje zřízení věcného břemene 
spočívající v právu chůze a jízdy na pozemku 
p.p.č. 667/7 – ostatní plocha o výměře 779 
m2 v k.ú. Králíky pro oprávněnou akciovou 
společnost Vodovody a kanalizace Jablonné 

nad Orlicí, a.s., a to na dobu neurčitou a za 
jednorázovou náhradu 779 Kč + DPH. 

RM vzala na vědomí zprávu o posouzení 
a vyhodnocení cenových nabídek veřejné za-
kázky „Zpracování úplné aktualizace územně 
analytických podkladů správního území ORP 
Králíky“ a stanovila jako vítěze soutěže firmu 
Ekotoxa s.r.o., Brno. 

14. 4.
RM doporučuje schválit prodej pozemků 

st.p.č. 43 – zastavěná plocha o výměře 86 
m2, p.p.č. 35/1 – t. t. porost o výměře 504 
m2 a p.p.č. 35/2 – t. t.porost o výměře 47 m2 
v k.ú. Heřmanice u Králík za kupní cenu ve 
výši znaleckého posudku + náklady spojené 
s převodem a ukládá MO předložit na jednání 
ZM záměr prodeje pozemků.

RM doporučuje schválit prodej pozemku 
p.p.č. 3785 – t. t. porost o výměře 34 m2 
v k.ú. Králíky za kupní cenu ve výši 70 Kč/
m2 + náklady spojené s převodem a ukládá 
MO předložit na jednání ZM záměr prodeje 
pozemku.

RM schvaluje v návaznosti na rozhodnutí 
ZM/2012/02/075 ze dne 19. 3. 2012 dohodu 
o ukončení zprostředkovatelské smlouvy 
ze dne 20. 8. 2010 mezi městem Králíky a 
společností RHINOCEROS, a.s., Most na 
zprostředkování prodeje nemovitostí LT 
Hněvkov.

RM schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o dílo 
080/2011 mezi městem Králíky a firmou 
Agile spol. s r.o. Ústí nad Orlicí na stavbu: 
„Zvýšení turistické atraktivity Králické 
pevnostní oblasti – revitalizace tvrze Hůrka, 
reg. č. CZ.1.13/3.100/14.00900“ a pověřuje 
starostku podpisem. 

RM schvaluje investiční akci: celková re-
konstrukce elektrických rozvodů v bytě č. 18 
v čp. 658/2, ulice V Bytovkách, Králíky.

RM schvaluje investiční akci: celková 
rekonstrukce bytového jádra v bytě č. 22 v čp. 
660/3, ulice V Bytovkách, Králíky.

16. 4.
RM schvaluje pronájem nebytového pro-

storu – zasedačky v čp. 316 v Králíkách pro 
Českou republiku – Úřad práce ČR, Karlovo 
náměstí 1359/1, Nové Město na dny 23. 4. 
2012, 24. 4. 2012 a 26. 4. 2012 za celkové 
nájemné ve výši 900 Kč.

RM souhlasí se zpětvzetím výpovědi 
z pronájmu nebytových prostor v čp. 414 v ul. 
5. května v Králíkách podané MUDr. Janem 
Suchomelem, praktickým lékařem pro děti a 
dorost. Nájemní smlouva ze dne 29. 4. 1996 
zůstává i nadále v platnosti. Zároveň RM 
ukládá MO sejmout z úřední desky záměr 
pronájmu těchto nebytových prostorů.

25. 4.
RM bere na vědomí sdělení Generali 

Pojišťovny a.s. ke škodní události ze dne 26. 
1. 2012 nahlášené paní Fučíkovou, Králíky, 
tj. že město Králíky nenese odpovědnost a 
poškozená nemá vůči městu Králíky právní 

Výpis z jednání Rady města Králíky
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Výpis z jednání Rady města Králíky
nárok na náhradu škody, a ukládá MO po-
stoupit sdělení poškozené.

RM bere na vědomí sdělení Generali Po-
jišťovny a.s. ke škodní události ze dne 20. 1. 
2012 nahlášené panem Součkem, Králíky, 
tj. že město Králíky nenese odpovědnost a 
poškozený nemá vůči městu Králíky právní 
nárok na náhradu škody, a ukládá MO po-
stoupit sdělení poškozenému.

RM bere na vědomí sdělení Generali Po-
jišťovny a.s. ke škodní události ze dne 20. 2. 
2012 nahlášené paní Štolcovou, Králíky, tj. že 
město Králíky nenese odpovědnost a poško-
zená nemá vůči městu Králíky právní nárok 
na náhradu škody, a ukládá MO postoupit 
sdělení poškozené.

RM bere na vědomí sdělení Generali 
Pojišťovny a.s. ke škodní události ze dne 
31. 1. 2012 nahlášené paní Štěpanovičovou, 
Králíky, tj. že město Králíky nenese odpověd-
nost a poškozená nemá vůči městu Králíky 
právní nárok na náhradu škody, a ukládá MO 
postoupit sdělení poškozené.

RM doporučuje schválit prodloužení 
splatnosti kupní ceny za prodej pozemků a 
podpisu kupní smlouvy mezi městem Králíky 
a panem Kaplanem, Králíky, a to nejpozději 
do 30. 6. 2012, a ukládá MO předložit bod 
na jednání ZM.

RM ukládá MO pozvat oba žadatele o pro-
dej pozemku p.p.č. 2579 v k.ú. Horní Lipka 
na jednání ZM dne 14. 5. 2012.

RM nedoporučuje schválit snížení kupní 
ceny za prodej pozemku p.p.č. 1003/2 v k.ú. 
Dolní Boříkovice na částku 24.113 Kč + 
náklady spojené s převodem, tj. 26.604 Kč, a 
ukládá MO předložit bod na jednání ZM.

RM doporučuje schválit záměr prodeje 
části pozemku p.p.č. 1071/1 – orná půda o 
výměře cca 489 m2 v k.ú. Králíky za kupní 
cenu ve výši 200 Kč/m2 + náklady spojené 
s převodem za účelem výstavby bytového 
domu a ukládá MO předložit na jednání ZM 
záměr prodeje pozemku.

RM bere na vědomí sdělení Generali Po-
jišťovny a.s. ke škodní události ze dne 16. 2. 
2012 nahlášené paní Mrklovskou, Králíky, 
tj. že město Králíky nenese odpovědnost a 
poškozená nemá vůči městu Králíky právní 
nárok na náhradu škody, a ukládá MO po-
stoupit sdělení poškozené.

RM bere na vědomí sdělení Generali Po-
jišťovny a.s. ke škodní události ze dne 2. 2. 
2012 nahlášené paní Podolskou, Králíky, tj. 
že nebylo prokázáno, že by ke vzniku škody 
došlo v důsledku porušení právní povinnosti 
či zaviněním města Králíky, a ukládá MO 
postoupit sdělení poškozené.

RM schvaluje pronájem movitých věcí – 
dlouhodobého drobného hmotného majetku 
vymezeného seznamy vyhotovenými ke 
dni 24. 1. 2012 v hodnotě 181.551 Kč za 
roční nájemné ve výši 9.600 Kč + DPH, 
účel pronájmu výkon činností Úřadu práce 
České republiky, nájemní vztah na dobu 
určitou – po dobu uzavření nájemního vztahu 
na nebytové prostory – kanceláře v objektu 

čp. 316 na st.p.č. 920 v k.ú. Králíky, nejdéle 
však na dobu 2 let od uzavření této nájemní 
smlouvy ČR - Úřadu práce České republiky, 
se sídlem 128 01 Praha 2 – Nové Město, 
Karlovo náměstí 1359/1. 

RM schvaluje pronájem nebytových 
prostorů - kanceláří včetně příslušenství  
v objektu čp. 316 na st.p.č. 920 v k.ú. Králíky 
o celkové výměře 114,46 m2 za roční nájemné 
ve výši 54.941 Kč, účel pronájmu – zřízení 
kanceláří pro výkon činností Úřadu práce 
České republiky, nájemní vztah na dobu ur-
čitou - do doby získání jiných prostor úřadem 
práce, nejdéle však na dobu 2 let od uzavření 
nájemní smlouvy ČR - Úřadu práce České 
republiky, se sídlem 128 01 Praha 2 – Nové 
Město, Karlovo náměstí 1359/1.

RM schvaluje záměr pronájmu pozemků 
p.p.č. 2404 - zahrady o výměře 776 m2 a p.p.č. 
2433 – trvalého travního porostu o výměře 
397 m2 v k.ú. Červený Potok za účelem údrž-
by pozemku za roční nájemné ve výši 587 Kč 
a ukládá MO záměr pronájmu zveřejnit.

RM schvaluje výpůjčku nebytového pro-
storu (garážového stání) v budově bez čp/
ev - garáže na st.p.č. 1157/1 v k.ú. Králíky 
za účelem parkování rolby na led TJ Jiskra 
Králíky, o.s., oddílu ledního hokeje, Králíky, 
a to na dobu neurčitou.

RM schvaluje výpůjčku nebytových 
prostorů v 1. n.p. v budově čp. 354 na st.p.č. 
214 v k.ú. Králíky za účelem klubovní čin-
nosti dětí a mládeže Junáku – svazu skautů 
a skautek ČR, středisku „Bílá liška“ Červená 
Voda a to na dobu neurčitou.

RM bere na vědomí podání paní Salajové, 
Ústí nad Orlicí a ukládá MO předložit bod 
na jednání ZM k vyjádření. Dále RM ukládá 
MO sdělit jmenované, jaké podklady byly 
předloženy ZM k projednávanému bodu.

RM bere na vědomí podání paní Salajové, 
Ústí nad Orlicí a ukládá MO sdělit jmenované 
stanovisko Pozemkového úřadu Ústí nad Or-

licí ohledně přístupu na pozemek p.p.č. 2592 
v k.ú. Horní Lipka, který je ve vlastnictví 
pana Salaje.

RM ukládá odboru VTS ve spolupráci 
s odborem ÚPaSÚ a MO rozparcelovat 
pozemky p.p.č. 666/1, p.p.č. 3316 a p.p.č. 
3741 v k.ú. Králíky k zástavbě rodinnými 
domy a následně připravit podmínky prodeje 
nově utvořených pozemků a poté ukládá 
MO předložit záměr prodeje připravených 
pozemků na jednání ZM. 

RM schvaluje výpůjčku pozemku p.p.č. 
661/1 v k.ú. Králíky za účelem pořádání 
skautské akce – pálení čarodějnic dne 27. 4. 
2012 v době od 14.00 do 19.00 h, a to Junáku 
– svazu skautů a skautek ČR, středisku „Bílá 
liška“ Červená Voda.

RM schvaluje dohodu o postoupení práv 
a povinností z investorství mezi městem 
Králíky a ČEZ Distribuce a.s., Děčín a dále 
schvaluje prodloužení termínu dokončení 
výstavby elektro přípojky z distribučního 
rozvodu NN do nové přípojkové skříně – 
termín dokončení 15. 8. 2012. RM pověřuje 
starostku podpisem  této dohody.

RM souhlasí s odstraněním 1 ks javoru na 
pozemku p.č. 3581 v k.ú. Králíky a současně 
souhlasí s uzavřením písemné dohody o zpra-
cování dřevní hmoty z tohoto stromu s panem 
Krištofem, Králíky, s podmínkou, že veškeré 
práce budou provedeny na jeho vlastní náklad 
a nebezpečí, pouze náhradou za vzniklé pali-
vové dříví bez ohledu na jeho kvalitu. 

RM souhlasí se skácením 19 ks označených 
dřevin a současně souhlasí s uzavřením písem-
né dohody o zpracování dřevní hmoty s paní 
Špontákovou za podmínky, že veškeré práce 
budou provedeny dle vyznačení na její náklad 
a vlastní nebezpečí, pouze náhradou za vzniklé 
palivové dříví, bez ohledu na jeho kvalitu. 

RM bere na vědomí informaci o složení 
školské rady při Gymnáziu a základní škole 
Králíky pro nové volební období.
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Školská rada při
GaZŠ Králíky informuje

Dne 29. 3. 2012 se ke svému prvnímu jednání sešla Školská rada 
(dále ŠR) při Gymnáziu a základní škole Králíky, a to v novém složení, 
které určily výsledky voleb, konané dne 21. 3. 2012, a také zřizovatel. 
ŠR je orgánem, v němž jsou rovným dílem zastoupeni pracovníci 
školy, zástupci rodičů žáků školy i zřizovatele. Mandát této rady je 
dle zákona tříletý. 

Členy ŠR se stali: Ivana Marečková a Mgr. Jiří Stejskal - jme-
novaní zřizovatelem školy (Radou města Králíky), Mgr. Jarmila 
Berková a Mgr. Zdeňka Fialová - zvolené pedagogy školy a Mgr. 
Jiří Švanda a Mgr. Martin Hejkrlík - zvoleni rodiči žáků a zletilými 
žáky školy.

Prvním bodem jednání bylo schválení jednacího řádu, který do-
znal několika drobných změn (zveřejňování zápisů usnesení ŠR na 
stránkách školy, zvýšení četnosti jednání, možnost konání veřejného 
jednání, apod.).

Dalším bodem byla volba předsedy ŠR. Předsedou byl zvolen Mgr. 
Martin Hejkrlík.

Kromě svých zákonných povinností si již na svém prvním jednání 
rada stanovila jako zásadní úkol zlepšit informovanost široké veřej-
nosti, především té rodičovské, o své činnosti a jejích výsledcích a 
napomoci tak k lepší komunikaci mezi školou a rodiči.

Rádi bychom Vás tímto informovali, že kompletní přehled o čin-
nosti ŠR najdete na webových stránkách školy www.gazskraliky.cz 
v sekci Školská rada. Na těchto stránkách byste měli postupně nalézt 
všechny potřebné informace, dokumenty, ale také kontakty na její 
jednotlivé členy.

Budeme rádi, pokud se budete o naši práci zajímat. Budete-li mít 
jakékoliv podněty, nápady či připomínky, obracejte se na kteréhokoliv 
člena ŠR osobně nebo elektronicky.

Děkujeme všem, kteří dali ve volbách svůj hlas voleným zástup-
cům, a pevně věříme, že činnost ŠR bude přínosem k rozvoji školy 
i jejímu fungování a stane se také spojovacím článkem mezi odbornou 
a laickou veřejností.

Za ŠR při GaZŠ Králíky Martin Hejkrlík

K článku „Návštěva evropského parlamentu ve Štrasburku“ na 
straně 1.

Sháním rodinný domek k re-
konstrukci. Tel: 734 622 739.

Saxana a lexikon kouzel
Dexempo krumplex, de-

xempo multo šupoplex… 
Také marně přemýšlíte nad 
tím, co to může být za jazyk a 
jaký mají tato slova význam? 
Děti ze školní družiny v Krá-
líkách s tímto zajisté problém 
nemají. O jarních prázdninách 
podnikly výlet za Saxanou, 
která je těmto kouzlům nauči-
la. Základnou pro putování do 
světa kouzel se na dva dny již 
tradičně stala chata v Červené 
Vodě. Hned po příjezdu ale na 
chatě bylo něco zvláštního, 
jak si většina dětí všimla – 
z okna visela dlouhá ruka 
čarodějnice Saxany. Až po 
nalezení dopisu děti zjistily, 
že Saxana je uvězněná ve svě-
tě kouzel a že jejich úkolem 
je ji vysvobodit. Úkol nebyl 
zcela jednoduchý, proto si 
děti vyrobily vlastní lexikony 
kouzel, pomocí kterých byly 
schopny boj vyhrát. Aby byly 
nenápadné a splynuly s ostat-
ními strašidly a jinými stvo-
řeními, tak nemohly chybět 
ani čarodějné pláště a hábity, 
ve kterých se děti vydaly na 
cestu za dobrodružstvím. 
Cesta nebyla vždy snadná, 
práce v týmech přinášela 
také spoustu problémů. Po 
dlouhém boji vše ale nakonec 
zvládly a samotná Saxana jim 
v noci přišla poděkovat za vy-
svobození a jako poděkování 
každému odvážlivci darovala medailonek.

Za školní družinu Jana Kyllarová

Klub seniorů o.s.
pro měsíc květen připravuje
3. 5. 2012 v 17.00 hodin - Výbor klubu.
Projednání zabezpečení akcí v měsíci 

květnu, pobytový zájezd do Chorvatska.
15. 5. 2012 v 13.00 hodin - Zájezd na 

koupání do bazénu v Zábřehu. Možné i pro 
nečleny klubu. Přihlášky u Mgr.Bednářové 
na tel: 774059589, nebo v klubu seniorů.

25. 5. 2012 v 14.00 hodin - Posezení na 
Amálce spojené s opékáním s cílem dušev-
ní pohody. Možné i pro nečleny klubu.

29. 5. 2012 v 7.00 hodin - Zájezd na zá-
mek Hrádek u Nechanic. Možné i pro ne-
členy klubu. Přihlášky u Mgr.Bednářové.

31. 5. 20012 v 16.00 hodin - Společen-
ský večer seniorů Králík a okolí organizo-
vaný ve spolupráci se Sociální komisí MěÚ 
Králíky s hudbou a tancem.

Předseda: J Dobrohruška
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Tajemství minulosti
Ve dnech 31. 3. – 1. 4. 2012 proběhlo v Prostřední Lipce první 

setkání realizačního týmu projektu Tajemství minulosti. Jeho cílem 
je sepsat příběhy pamětníků z Prostření Lipky, vytvořit koncept pro 
kroniku obce a další aktivity, o kterých budeme informovat v průbě-
hu. Slavnostní ukončení projektu se uskuteční v červenci 2012.

Aktivity jsou realizovány občanským sdružením Mlýn o. s. a 
jsou financovány Českou národní agenturou Mládež.

Mgr. Miroslav Beran, předseda sdružení

Koupím chatu na letní rekreaci.
Pěkné místo. Tel: 734 255 150.
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STŘEDOVĚK A MY
Chcete- li vidět v knihovně i něco jiného než knihy, máte 

nyní jedinečnou možnost.
Prostory knihovny využily naše školy, aby ukázaly, co 

zajímavého s dětmi podnikají:
Ve vstupní chodbě se můžete potěšit výtvarnými pracemi 

žáků Dětského domova a výchovného ústavu  v Králí-
kách 

V půjčovně pro dospělé zaujmou nové výstavní panely 
s prezentací projektu Základní školy praktické a speciální 
v Králíkách – Historie zemědělství v Králíkách a ekofarmy 
na Hedeči, v Heřmanicích a v Prostřední Lipce.

Poslední zajímavá nabídka je od žáků sedmých tříd Zá-
kladní školy na Moravské ulici. 

V osmi sešitech nejrůznějším způsobem zpracovali žáci 
obou sedmých tříd téma Středověk a my.

Někteří to pojali naprosto seriozně, někteří nám pro změnu 
rozhýbali bránice. Můžete sami vyzkoušet buď v dětském 
oddělení nebo v čítárně.

Jako „návnadu“ z toho, co vás čeká, vybíráme:
Z Rozhovoru  s Karlem IV.
Ahoj Karle. Co tě vedlo k založení Karlovy univerzity?
„Ahoj, hlavně jsem chtěl zvýšit inteligenci mého lidu. 

Samozřejmě také proto, aby mé jméno žilo, zatímco já ne“
Z rubriky Inzeráty aneb reklama se vždycky hodí:
Zúčastním se vaší bitvy a vyhrajete! Pokud to ovšem ne-

bude bitva u Kresčaku.
Těšíme se na vaši návštěvu.

Ivana Marečková

Historie pro budoucnost
Dějiny Králicka a další akce 

Nejprve u žáků gymnázia a v podvečerních hodinách 
v Městském muzeu Králíky proběhly přednášky autora 
knihy Dějiny Králicka prof. PhDr. Františka Musila CSc. 
Během 2 hodin se pan profesor věnoval nejdůležitějším 
momentů historie od počátku osídlení až do poloviny 20. 
století. Poutavý výklad zahrnoval osvětlení skutečností 
v kontextu s vývojem v tehdejší společnosti, vysvětlení 
vztahů tehdejší společnosti i úskalí běžného života. Protože 
nelze postihnout celé období dějin v omezeném čase a 
posluchači projevili zájem proniknout hlouběji do téma-
tu, dohodli jsme se s panem profesorem na pokračování 
přednášky, která bude věnována více 19. a 20. století. Pro 
vytíženost pana prof. Musila budeme ale pokračovat na 
podzim tohoto roku.

Čas mezi přednáškami nestrávil pan profesor jinak, než 
sběrem materiálu pro svoji novou publikaci o zámcích a 
hradech Východních Čech. Po přijetí PaedDr. Milošem Har-
nychem, starosty obce Červená Voda zavítal do Mlýnického 
Dvora, aby se podíval na současný stav zámečku.

Vážení přátelé, 
zveme Vás na další akce projektu Historie pro budouc-

nost podporovaným Českou národní agenturou Mládež, ve 
kterém se zabýváme osobnostmi regionu:

11. 5. 2012 v 17 hodin pořádáme vernisáž výstavy akad. 
mal. Marie Karenové s názvem Fotografie – struktury. 
Výstava, která bude doplněna také o tvorbu žáků, potrvá 
v Evropském domě do konce června. 

18. 5. 2012 zavítá do Králík významný světový egypto-
log Prof. PhDr. Miroslav Verner DrSc., aby Vás seznámil 
s výsledky svého celoživotního bádání i Českého egypto-
logického ústavu.

Protože již nyní vnímáme zvýšený zájem o přednášku 
s panem profesorem Vernerem, chtěli bychom Vás požádat 
o nezávazné potvrzení účasti, abychom pro Vás zajistili 
dostatek míst. Vyberte z následujících: 

Web: www.jukra.cz, 
mail: baba.lukas@centrum.cz
sms: 732 620 793
osobně: Monika Kudláčková – Květinka

Na setkání s Vámi se těší
Lukáš Babic - vedoucí projektu Historie pro budoucnost 

Velikonoční skautské
kuřátko 2012 

Již počtvrté jsme touto, pro nás již tradiční, akcí pomohli 
sbírkovému projektu Pomozte dětem! 
Na schůzkách členové 2. a 3. oddílu 
vyráběli kuřátka, která pak v pátek 30. 3. 
a v neděli 1. 4. nabízeli lidem v Králíkách 
jako poděkování za přispění do kasičky. 
Akci znepříjemňovalo chladné a zamra-
čené počasí. I přesto jsme díky milým 
a štědrým dárcům mohli odeslat 6 892 
Kč. Děkujeme!

2. a 3. oddíl Králíky
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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.

Český den proti rakovině
16. květen 2012

I letos se Městská knihovna ve spolupráci 
se Základní školou a gymnáziem v Králíkách 
zapojí do celostátní sbírky známé pod dřívějším 
názvem KVĚTINOVÝ DEN.

16. května od 9:00 hodin bude mládež nabí-
zet kytičky a letáky nejen v Králíkách, ale i ve 

všech okolních vesnicích – od Mladkova až po Dolní Moravu. 
V Červené Vodě sbírku zajišťují už několikátý rok samostatně.

Hlavním tématem letošní sbírky jsou nádory ledvin.
V počtech tohoto onemocnění jsme předběhli nejen celou 

Evropu, ale i celý svět!
Za posledních 35 let narostl výskyt nádorů ledvin v naší re-

publice téměř na čtyřnásobek.
Věříme, že i v letošní sbírce budeme úspěšní a pomůžeme 

tak dobré věci!
Ivana Marečková

Zahrada v knihovně
V noci z pátku 30. na sobotu 31. března se proměnila Městská 

knihovna v Králíkách v prostornou zahradu, která přilákala 31 dětí, 
aby tady společně se 7 dospělými strávili Noc s Andersenem.

Děti se ocitly v prostředí, které připomínalo knihu Jiřího Trnky. 
Při přípravě pestrého programu letošní noci se knihovnice inspi-
rovaly  Trnkovou krásnou knihou Zahrada.

Na děti čekaly na několika stanovištích v budově knihovny 
zábavné úkoly. Stanoviště se jmenovala U psího vína, U mouchy, 
U trpaslíka, U zahradní branky a U Trnky.

Největším překvapením pro holky i kluky bylo osobní setkání 
s protivným mrzutým starým kocourem a moudrou velrybou 
neustále něco čtoucí. 

Kocour jim dal třeba nelehký úkol, aby se propletli hustým 
houštím. Za každý nedovolený dotek těla houštím je kocour 
pěkně poškrábal „krvavou“ rtěnkou. Velryba byla na rozdíl od 
kocoura na děti velmi milá a pomohla jim vyluštit i docela těžkou 
křížovku. 

Všechny děti vyzrály na nástrahy, které na ně cestou čekaly, a 
byly odměněny pěkným hrníčkem s obrázkem kocoura.

Pěkné odměny čekaly i na děti, které se 
zapojily do výtvarné části celoroční soutěže 
a mile nás všechny překvapily svými nápa-
ditými výrobky. 

Výmluvnější než dlouhé komentáře o tom, 
jak se nám Noc s Andersenem vydařila, budou citáty, které jsem 
vypsala z „Dojemné tabule“, na kterou v průběhu večera a noci 
holky a kluci psali své dojmy:

• Je to tady úplně skvělý (hrozná legrace)!
• Je to tu žůžo – labůžo!
• Nej kocour a verliba
• Ubíhá to moc rychle, tak to může ubíhat pomalu, a nikdy 

neskončit!
• Super zážitek navždycky.
• Nejlepší byla ta zahrada.
Letošní Noc by nebyla tak krásná, kdyby nám nepomohli 

dobrovolníci z řad studentů, maminek, kocour s velrybou a štědří 
sponzoři:

Pavlína Hanáková- velryba, Blanka Jandová, Markéta Jílková, 
Renata Kochová, Mgr. Michal Kos – kocour, Barbora Kožnarová, 
maminky (vyrobily skvělé koláče, bábovky aj. dobroty), Mgr. Jana 
Obrová, MUDr. Eva Rýcová, Pavel Strnad ml., MUDr. Marie 
Špičková, MUDr. Jan Špička, Romana Zaspalová.

Protože máme v současné době trochu problémy s webovou 
stránkou knihovny, fotografie, které vypoví vše ostatní, najdete 
na webové stránce našeho města v sekci Galerie fotografií pro rok 
2012 a na webu králické základní školy www.gazskraliky.cz

V sobotu ráno se děti rozcházely domů šťastné a spokojené a 
vůbec jim nevadilo, že se opravdu málo vyspaly!

Ivana Marečková

Mezinárodní
čtenářský maratón
Prvního června bude ve 14:00 hodin odstartován v oddělení 

pro mládež Městské knihovny v Králíkách už 2. ročník mezi-
národního čtenářského maratonu.

Jedinou podmínkou účasti je, že každý účastník musí umět 
číst nahlas.

Podrobnosti najdete na webové stránce knihovny, základní 
školy a samozřejmě v knihovně.

Zveme všechny - účast není věkově omezená. Na každého 
čeká malá odměna.

Věříme, že překonáme loňský rekord!
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
01. 05. Út MUDr. Krčálová Žamberk Gen. Knopa 837 465 676 824
05. 05. So MUDr. Mareš Žamberk Gen. Knopa 837 465 613 103
06. 05. Ne MUDr. Mareš Žamberk Gen. Knopa 837 465 613 103
08. 05. Út MUDr. Milota Lanškroun Svobody 356 465 322 787
12. 05. So MUDr. Strnadová Žamberk Raisova 814 465 613 441
13. 05. Ne MUDr. Strnadová Žamberk Raisova 814 465 613 441
19. 05. So MUDr. Strnadová Jablonné n. O. Na Dílech 622 465 642 765
20. 05. Ne MUDr. Strnadová Jablonné n. O. Na Dílech 622 465 642 765
26. 05. So MUDr. Špička Králíky 5. května 414 465 631 154
27. 05. Ne MUDr. Špička Králíky 5. května 414 465 631 154
02. 06. So MUDr. Špičková Králíky 5. května 414 465 631 274
03. 06. Ne MUDr. Špičková Králíky 5. května 414 465 631 274
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

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.“

Jiří Valenta - Monika Budišová
Ondřej Novák - Ludmila Malá

Patrik Poledno - Jana Bartošková

DVD Ballet Magnificat
Originální tituly DVD se záznamem sedmi různých představení 

Ballet Magnificat (kromě Marnotratného putování, které je prozatím 
vyprodáno) a dvou pracovních DVD pro studenty baletu je možno 
za cenu 25 USD/kus (490 Kč) objednat na internetové adrese http://
www.balletmagnificat.com.

Pro zájemce nabízíme uskutečnění hromadné objednávky, čímž 
můžete ušetřit na poštovném. Poštovné, které stojí 15 USD, se roz-
počítá podle celkového počtu objednaných DVD.

Zájemci o DVD formou hromadné objednávky volejte na číslo 
732 380 283, nebo pište na e-mail kraliky@jbcr.info.

Petr Appl

Dne 29. dubna 2012 oslavili 
manželé Věra a Václav Kon-
čičtí padesát let společného 
života. Pevné zdraví, pohodu 
a spokojenost přeje rodina.

Poděkování
Děkujeme za květinové dary a 

projevenou účast při posledním 
rozloučení s naší drahou maminkou 
paní Ludmilou Bulovou dne 14. 
dubna 2012.

Poděkování též záchranářům 
Záchranné služby Červená Voda 
- MUDr. Kalinovi, MUDr. Kalinové, 
MUDr. Dolečkovi.

Zvláště pak děkujeme paní Anně 
Řezníčkové za důstojné uspořádá-
ní smutečního obřadu.

Zarmoucená rodina
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Program na KVĚTEN
sobota   5.   ANONYM   zač. ve 20:00 hod
Film režiséra Rolanda Emmericha je postaven na známé spe-

kulaci, zpochybňující autorství díla Williama Shakespeara. Příběh 
z alžbětinské Angli nabízí jednu z verzí, kdy autorem her i básní 
je oxfordský hrabě Edward a Shakespeare je jen opileckým vý-
tržníkem, ovšem s velkou láskou k divadlu. Snímek vyprávěný 
v několika časových rovinách odmění pozorného diváka příjemným 
zážitkem s nádhernou historickou výpravou.

Vstupné 55,-; přístupný od 12 let; titulky; 125 min.

pátek   11.   MERUŇKOVÝ OSTROV   zač. ve 20:00 hod
Film odehrávající se na jižním Slovensku, na samotě ukryté 

v meruňkových sadech, přináší podmanivý a romantický snímek 
o ženě mezi třemi muži. Slunce, vůně dozrávajících meruněk a 
hledání vlastního štěstí v příběhu silné ženy, která miluje a touží být 
milována… jako my všichni. Po delší době se k nám opět dostávají 
zajímavé slovenské filmy (Dům, Viditelný svět aj.).

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

úterý  15.   ALVIN A CHIPMUNKOVÉ 3   zač. v 17:00 hod
Ve volném pokračování veselé rodinné komedie se tentokrát 

šestice muzikálních hlodavců ocitne na luxusní výletní lodi, kte-

rou svým dováděním během chvíle obrátí naruby. Veškerá legrace 
ovšem končí ve chvíli, kdy loď ztroskotá na opuštěném ostrově, ze 
kterého, jak se zdá, není úniku. Brzy se ale ukáže, že ostrov není 
tak opuštěný, jak to na první pohled vypadalo...

Vstupné 55,-; přístupný; české znění; 85 min.

pátek   18.   ČTYŘI SLUNCE   zač. ve 20:00 hod
Uznávaný režisér Bohdan Sláma uvedl svoji novinku v rámci 

prestižního amerického festivalu Sundance, což je pro český film 
významné ocenění. Ve čtvrtém celovečením snímku pokračuje ve 
vytříbeném stylu, opírajícím se zejména o realistické zobrazení 
venkovského života, samozřejmostí je jeho empatie k postavám, 
které se potácejí v nejistotách a v intimních trablích. Sláma velmi 
dobře vede výborné herce, vynikající je kamera a hudba. Podle 
reakcí diváků i recenzentů (od nadšeného přijetí po odsudek) se 
evidentně povedlo to, co by mělo splnit každé umělecké dílo: vy-
provokovat reakci, názor či polemiku, nezůstat tedy v lhostejném 
zapomenutí.

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

úterý   22.   MODRÝ TYGR   zač. v 17:00 hod
Co se stane, když se ve městě objeví modrý tygr? Dobrodružný, 

magický a humorný rodinný film vtáhne děti i jejich rodiče do světa 
fantazie. Středobodem všeho dění je trochu zapomenutá, ale stále 
kouzelná botanická zahrada, ukrytá uprostřed hlučícího města, ve 
které bydlí malá Johanka s kamarádem Matyášem. Pro králické 
diváky je jistě zajímavé, že v doprovodné výtvarné soutěži k filmu 
uspěla Maruška Sotonová z Hedeče – byla vybrána mezi tři nejlepší 
z celkového počtu 14 000 soutěžících dětí! Marušku uvádíme jako 
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zvláštního hosta před projekcí filmu, bude nám vyprávět o natáčení 
krátkého snímku podle jejího námětu. Květiny a čokoláda pro 
Marušku jsou vítány.

Vstupné 55,-; přístupný; 90 min.

Klub Na Střelnici Králíky
KVĚTEN 2012

pátek   4.   HROBKA S VYHLÍDKOU   zač. v 19:30 hod
Poslední rozloučení neboli derniéra detektivní komedie anglické-

ho dramatika Normana Robbinse v podání divadelního souboru Tyl 
Králíky. 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 rodinném 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, Ale-
na Pinkasová, Hanka Stará, Líba Opravilová, Katka Michaličková, 
Vladimír Hejtmanský, Martin Kos, Miroslav Černohous a Martin 
Hejkrlík. Vstupné 50,- Kč.

sobota   12.   KLÍČE NA NEDĚLI   zač. ve 20:00 hod
Divadelní soubor Tyl Meziměstí přijíždí s komedií známého herce 

a scénáristy Antonína Procházky. Píše se rok 1980, na Hradě je s. 
Husák, bony jsou za pět korun a do Jugoslávie se podívá jen pár 
vyvolených. Průměrná mzda je 2656 Kč, pomeranče jsou k dostání 
jen o Vánocích, na barevnou televizi se stojí dva dny fronta, každá 
schůze začíná budovatelskou písní pionýrů, američtí imperialisté 
nás neustále ohrožují a v práci se popíjí nejen na MDŽ... A právě 
v této době se odehrává děj komedie Klíče na neděli. Lékařka a 
profesor ekonomie, nespokojený se státní ekonomikou, se sejdou 
s kamarády. S malířem, který nemá rád svoji práci, a s jeho ženou, 
kterou prý nikdo nechápe. Občasné rozptýlení v nudné šedi so-
cialistického rodinného života jim přináší společná pijatika. Ale 
při jedné z nich se to malinko nepovede. Tak trochu si vzájemně 
„půjčí“… sebe. Na víkend si zkrátka prohodí manželky. Ale pokud 
má právě o víkendu přijít tchyně na oběd či na návštěvu valutová 
tetička z ciziny, tak se to „půjčení se“ může řádně zvrtnout... 
Vstupné 70,- Kč.

KRÁLÍCI Z KLOBOUKU
úterý   15.   zač. v 8:30 a 10:00 hod
Veselá pohádka a zpívání s ušatými kamarády, známými z popu-

lárního večerníčku. Představení je vhodné pro předškolní a mladší 
školní děti, vstupné 30,- Kč. Školní představení; vstup pro maminky 
s dětmi je možný po předchozí domluvě – tel. 603 849 460 nebo 
strelnice@strelnice.cz 

pátek   25.   VŠECHNOPARTIČKA   zač. ve 20:00 hod
Z úspěšného televizního pořadu Všechnoparty vychází komorní 

Všechnopartička. Oblíbený a vtipný moderátor Karel Šíp tentokrát 

zpovídá jednoho hosta, ovšem 
pořádného – komika Josefa 
Aloise Náhlovského. Ve volném 
dialogu proberou umělecké za-
čátky, zážitky ze studentských 
let, společně pohovoří o svých 
sportovních aktivitách i cestách 
do zahraničí, to vše opředené 
veselými historkami. Prostor 
dostávají i dotazy diváků. Vstup-
né 200,- Kč, vstupenky jsou 
v předprodeji u paní Kubešové v obchodě HALENS na Velkém 
náměstí, tel. 732 202 193.

čtvrtek   31.   SETKÁNÍ SENIORŮ   zač. v 16:00 hod
Tradiční jarní setkání seniorů s kulturním programem, občerst-

vením, zpěvem a tancem. Vstupné dobrovolné.

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

BIG BAND LETOHRAD
s hostem

FELIXEM SLOVÁČKEM
pořádá 3. SWINGOVÝ VEČER
sobota 5. května v 19.30 hod
Dům kultury Letohrad

vstupné 200,- Kč
předprodej vstupenek 
TEXTIL JAS náměstí 58, tel: 465 620 767
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Taneční obor ZUŠ
Králíky informuje

V měsíci únoru, březnu a dubnu se naše tanečnice a tanečníci 
zúčastnili soutěží, o jejichž průběhu bych Vás ráda informovala. 

14. 2. 2012 žáci tanečního oboru tančili v Chocni na Okresní 
přehlídce tanečních oborů ZUŠ. Získali krásná ocenění a postupy 
do krajského kola.

1. ročník, ve složení Karolínka Babicová, Mirečka Hejkrlíková, 
Verča Švédová, Terezka Ročková, Irenka Muchová, Natálka Mucho-
vá, Verunka Halířová, Andrejka Tomková, Terka Luksová, Natálka 
Hrdová, Kačka Kubišová a Eliška Pecháčková, získal s choreografií 
Ivy Musilové „Vlnky“ ocenění za interpretaci s přímým postupem 
do krajského kola. 2. ročník, ve složení Martin Brůna, Ondra Heš, 
Matěj Rychetský, Anežka Peterová, Terka Luksová, Natálka Hr-
dová, Ivetka Mezulianová, Kačka Kubišová, si s choreografií Ivy 
Musilové „V rákosí“ vytančil ocenění za hmyzí ztvárnění s návrhem 
na postup do krajského kola, které bylo později potvrzeno. Do třetice 
všeho dobrého, 6. a 7. ročník, jmenovitě Monika Vostrčilová, Pája 
Švédová, Barča Ďurišová, Kamča Sedlačíková, Eliška Záleská, 
Terka Kašparová, Káťa Malá, Nikola Břízová, Kristýna Ptáčková 
a Kateřina Šemrová, získal s choreografií Soni Kaliankové ,,Jedna, 
dva, tři...“ ocenění za interpretaci s návrhem na postup do krajského 
kola, které bylo také později potvrzeno.

Krajské kolo přehlídky tanečních oborů se konalo opět v Chocni 
v úterý 6. 3. 2012. Všem se vystoupení moc povedlo a ani tentokrát 
jsme neodjeli s prázdnou. Ocenění za působivé propojení hudby, 
slova a tance získaly malé tanečnice z 1. ročníku s choreografií 
„Vlnky“.

Poslední štací našich tanečníků a tanečnic byla Krajská postupová 
přehlídka dětských skupin scénického tance v Roškotově divadle 
v Ústí nad Orlicí, která se konala ve čtvrtek 12. 4. od 14.00 hodin. 
Také tady byli naši žáci velmi úspěšní! 

Z 24 choreografií získali malí tanečníci z 2. ročníku za choreo-
grafii Ivy Musilové ,,V rákosí“ nominaci na postup do Celostátní 
přehlídky v Kutné Hoře a ocenění za jevištní a kompoziční zpra-
cování tématu. Další ocenění za kompoziční zpracování námětu 
a interpretaci získaly dívky z 6. a 7. ročníku v choreografii Soni 
Kaliankové ,,Jedna, dva, tři…“. A opět do třetice, choreografie Soni 
Kaliankové ,,Cestou, necestou“ v podání žáků 5. ročníku, ve složení 
Míša Musilová, Lenka Barnová, Roman Švéda, Martina Grobelná, 
Sabča Seidlová, Káťa Tomanová, Nikča Prausová, získala ocenění 
za radost v tanci.

Ráda bych touto cestou poděkovala všem tanečnicím a taneč-
níkům za zodpovědný přístup k přípravě choreografií a také za 
skvělou reprezentaci naší školy a města. Děkuji také rodičům, kteří 
děti podporovali a připravovali na cesty.

Iva Musilová

20 let Oblastní charity Ústí nad Orlicí
Řada Charit si letos připomíná 20 let od svého vzniku. Také Oblastní 

charita Ústí nad Orlicí. Původních sedm Farních charit, vzniklých v r. 
1992, (Česká Třebová, Jablonné n. O., Lanškroun, Letohrad, Choceň, 
Sloupnice, Ústí n. O.) se v roce 2003 transformovalo do Oblastní cha-
rity Ústí nad Orlicí se sídlem v Letohradě. Ředitelem této organizace 
byl až do loňského odchodu do důchodu pan Štefan Čanda.

Posláním Oblastní charity (OCH) je pomoc potřebným - například 
starým lidem, osobám se zdravotním a mentálním postižením, rodičům 
s dětmi, dětem a mládeži, sociálně slabým rodinám, lidem v osobní 
krizi, opuštěným, migrantům a uprchlíkům atd.

Během 20 let se Oblastní charita rozrostla na současných cca 100 
zaměstnanců a více než desítku poskytovaných služeb na území celého 
orlickoústecka. Jedná se zejména o charitní ošetřovatelskou službu, 
pečovatelskou službu, domácí hospicovou péči, občanské poradenství, 
osobní asistenci, denní stacionář pro seniory a handicapované občany, 
půjčovnu zdravotnických kompenzačních pomůcek, rodinná centra, 
nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, služby na podporu ohroženým 
rodinám, sociální šatník atd.

Z historie Oblastní charity: Už v r. 1991 vznikla v Letohradě a Ústí 
n. O. první střediska domácí ošetřovatelské služby v orlickoústeckém 
regionu. Postupně se přidala pracoviště v Chocni a České Třebové a 
v r. 1993 také v Lanškrouně. V letech 1991-1997 pomáhala Oblastní 
charita ve spolupráci s letohradskou farností organizovat celkem šest 
pobytů běloruských dětí postižených černobylskou havárií v čes-
kých rodinách. V r. 1997 byl v Letohradě uskutečněn I. charitní ples, 
který letos proběhl již pošestnácté. V r. 1995 byla otevřena prodejna 
levných oděvů v Letohradě, z jejíhož výtěžku byl částečně hrazen 
provoz charitních služeb. Sortiment této prodejny byl změněn v r. 
2009 na papírenské zboží. V r. 1997 a následných letech se Oblastní 
charita zapojila do pomoci lidem zasaženým povodněmi. Jednalo se 
zejména o pomoc s vysoušením domácností, organizaci humanitárních 
i peněžních sbírek, přímou finanční pomoc a provádění sanačních 
omítek. Po povodni v r. 1997 byly zrekonstruovány zchátralé bytovky 
v Ústí n.O.-Kerharticích a v r. 1999 zde byl otevřen Dům pokojného 
stáří sv. Kryštofa se 17 byty. Součástí DPS se stala i služba denního 

stacionáře pro seniory. V r. 2000 se Oblastní charita zapojila společně 
s letohradskou farností do projektu Adopce na dálku. V r. 2001 
zahájil provoz sociální šatník v Pobytovém středisku žadatelů o azyl 
v Kostelci n. Orl. a uskutečněna první Tříkrálová sbírka. V r. 2002 
byla otevřena půjčovna zdravotnických kompenzačních pomůcek 
v Letohradě a Ústí n. O. V r. 2003 vznikla Občanská poradna Ústí 
nad Orlicí, která má v současné době 4 kontaktní místa (Lanškroun, 
Letohrad, Králíky, Vysoké Mýto) a její služby jsou velmi využívané.   
V této době se rozvinuly také asistenční terénní služby poskytované 
lidem odkázaným na pomoc druhé osoby. V Centru pod střechou bylo 
otevřeno Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Letohradě a 
převzat zde také provoz Rodinného centra Mozaika. V r. 2004 se OCH 
stala zřizovatelem Rodinného centra Kopretina ve Sloupnici. V r. 
2010 byl zahájen projekt ošetřovatelské služby na podporu umírajícím 
pacientům a jejich rodinám:  Domácí hospicová péče. Rok 2011 - 
posledním zahájeným projektem je „Šance pro rodinu“ – sociálně 
aktivizační služby na pomoc ohroženým rodinám. V tomto roce se 
stala ředitelkou OCH paní Ing. Marie Malá.

Doprovodné akce:
Oblastní charita Ústí nad Orlicí si 20leté výročí připomene progra-

mem pro širokou veřejnost. 8. září 2012 u příležitosti Dne charity na 
farní zahradě v Ústí nad Orlicí.

Program: 14.30 h. mše sv. v Kostele Nanebevzetí P. Marie v Ústí n. 
O. Poté na farní zahradě: představení charitních služeb, poděkování 
příznivcům a doprovodný kulturní program - 17.00 h. koncert skupiny 
TRABAND.

Diecézní charita Hradec Králové pořádá oslavy 20 let Charity 
v úterý 5. června 2012. V 10 hod. bude sloužena mše sv. v katedrále 
Sv. Ducha v Hradci Králové a zde převezmou nominovaní kandidáti 
Cenu Diecézní charity, mezi jinými i pan Štefan Čanda. Program skončí 
v 18 hod. koncertem dětského sboru Boni Pueri. 

Bližší informace o nabízených službách i doprovodných akcích 
naleznete na www.uo.charita.cz

Iva Marková, Oblastní charita Ústí nad Orlicí
Na Kopečku 356, Letohrad, tel. 465 620 249
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MARKÉTA ŠAFÁRIKOVÁ (www.safarikova.cz)
Markéta Šafáriková se narodila v roce 1975 v Praze, 

kde také žije a pracuje. V letech 1996-2002 studovala 
na Akademii výtvarných umění v Praze v ateliérech: 
Grafika I. (doc. Jiří Lindovský), Intermediální škola 
(prof. Milan Knížák). Od roku 1998  vystavuje doma 
i v zahraničí. Kromě volné tvorby se věnuje také navr-
hování kostýmů a interiérů.

MALBA NA FOTOGRAFII
„... pro svoji práci si vybírám fotky nedokonalé, na kterých mi 

něco chybí, vadí nebo kde se otevírá nějaká možnost „něco“ za nimi 
objevit. Vyhovuje mi, že vstupuji rovnou do děje, do skutečnosti, která 
se mě týká, u které jsem osobně byla. Vycházím z reality na fotografii a 
vím, že s ní mohu pracovat úplně svobodně. Třeba namalovat někomu 
křídla nebo někoho úplně vymazat... Občas tam z původní kompozice 
nezbude vůbec nic a přes to by ten výsledek bez té původní fotky vůbec 
nemohl vzniknout, přestože už není vidět, zůstává stále přítomna...“

Absolventi 2011-2012
V letošním školním roce budou v naší Základní umělecké škole 

Králíky absolvovat tito žáci:
V hudebním oboru studiu I. stupně
ve hře na klavír - Pavlíková Kateřina, Břízová Nikol, Malá 

Kateřina
ve hře na kytaru - Hořínková Anna, Náglová Simona
ve hře na saxofon - Brandejsová Kateřina
ve hře na violoncello - Venzara Bartoloměj
v sólovém zpěvu - Bartíková Jana, Pavlíková Kateřina

V hudebním oboru studiu II. stupně
ve hře na příčnou flétnu - Kristýna Schweidlerová
ve hře na trubku - Lukáš Babic
Koncerty absolventů hudebního oboru proběhnou v Evrop-

ském domě 10. a 17. května v 18.30hod.

V tanečním oboru studiu I. stupně: Břízová Nikol

V tanečním oboru studiu II. stupně: Bílá Anna, Malá Kateři-
na, Koubková Simona, Ptáčková Kristýna, Prokopcová Markéta, 
Šemrová Kateřina, Opravil Martin, Temňáková Denisa

Absolventi tanečního oboru mít své závěrečné vystoupení 
v rámci komponovaného pořadu „Tančíme pro radost“ 22. 
května 2012.

V literárně-dramatickém oboru studiu I. stupně: Ďurišová 
Bára, Grobelná Martina, Musilová Michaela, Široká Adriana, 
Švédová Pavlína, Švéda Roman, Trlicová Adéla, Vystrčilová 
Monika.

Žáci literárně-dramatického oddělení budou mít absolvent-
ské představení na Střelnici 24. května 2012.

Ve výtvarném oboru studiu I. stupně: Brandejsová Kateřina, 
Matyášová Petra.

Absolventské práce žáků výtvarného oboru budou předsta-
veny v rámci koncertů hudebního oboru.

Držitelé tří platinových desek
AWOLNATION (USA)

na JamRocku!
Festival se letos očekává vyprodaný – omezený počet vstupenek.
Tři platinové desky, čtvrtá na spadnutí a ocenění za nejlepší fes-

tivalovou kapelu – to jsou AWOLNATION (USA), hlavní hvězda 
letošního JamRocku. Jenže to zdaleka nekončí – páté narozeniny 
se slaví opravdu mohutně – poprvé v historii vystoupí na českém 
festivalu Wanastowi Vjecy, dále Tomáš Klus s úplnými novinkami, 
čerství držitelé zlaté desky i ceny Anděl skupina Mandrage, na 
festivalech nejžádanější Hor-
kýže Slíže, Dan Bárta s Alicí, 
Wohnout, Anna K., Vypsaná 
Fixa, UDG a desítky dalších 
z ČR i zahraničí.

Každý den jedno pódium navíc, daleko více stánků od oblečení 
až po šperky, workshopy – sami si vyrobíte hrnky, boty, pomalu-
jete trika atd… Díky velkým předprodejům zůstává i letos cena 
neměnná, nyní jen 450 Kč včetně čtvrtka, kdy vystoupí hlavní 
kapely! Nový areál pojme jen omezený počet diváků! Více na 
www.jamrock.cz.
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Na 6. ročníku
Putování za písničkou

vystoupí Spirituál kvintet
V sobotu 23. června se bude na rozhledně Křížová hora (Červená 

Voda) konat již 6. ročník festivalu Putování za písničkou. Pro 
návštěvníky je připraven hudební program, který nabízí několik 
hudebních seskupení z blízkého i vzdáleného okolí.

Hudební přehlídku otevře pěvecký sbor Corale, jež přijede z přes 
pár kopců vzdáleného Žamberka. Z nedalekého Lanškrouna přivítáme 
také Jirku Hurycha, který náš festival navštívil již v minulosti jako 
moderátor. Z jihomoravského kraje dorazí brněnská skupina Mošny, 
jež nás svou návštěvou potěšila rovněž na dřívějších ročnících fes-
tivalu. Milovníky ryze folkové muziky jistě potěší stálice hudební 
scény – Spirituál Kvintet, která hraje již od roku 1960 a jejíž písně 
si jistě s radostí zazpívá mnohý z nás.

Tradiční součástí festivalu je řemeslný jarmark, kde někteří umělci 
a řemeslníci kromě prodeje tradičních jarmarečních výrobků budou 
svou tvorbu i předvádět. Dokonce i samotní návštěvníci si budou moci 
ve vybraných stáncích výrobu uměleckých předmětů vyzkoušet.

Prostředí rozhledny ozdobí fotografická výstava KEŇA – ZEMĚ 
MNOHA TVÁŘÍ, jejíž autorkou je Ester Starman, a také výstava 
výtvarných prací ZUŠ, která má svou pobočku v Červené Vodě.

Cesta za hudbou je těm nejmenším zpříjemněna pohádkovou 
cestou, která startuje od 13 hodin nad lipovou alejí. V lese budou na 
děti čekat pohádkové postavičky. Budou-li malí návštěvníci šikovní 

Zamilovat se … - Neděle 13. května v 19,30 hod. Hrají: Laura/
Mabel: Paulová Jana, Alex/Fred: Zedníček Pavel.

I sen, který nesníš, se ti může splnit. Člověk ani neví, jak přijde 
k lásce – nečekaně! Dva lidé na nástupišti. Každé ráno cestují do práce 
a z práce. Ranní únavy, podvečerní letargie, rachotící vozy, všude plno 
lidí, mlčící hlavy plné problémů a otázek. Peníze a manželství. A pře-
ce... Dva páry očí se v této spleti nádražního ruchu setkají. A stane se ta 
nejkrásnější a nejjednodušší věc na světě – zamilují se do sebe.

Muž a žena, dva lidé ve středním věku. Už si mysleli, že svůj život 
dožijí starostmi v práci, péčí o už beztak dospělé děti a v manželstvích, 
na něž si už dávno zvykli. Ale láska je doběhla. Než přijede, či odjede 
vlak, neexistuje nic než oni dva. Ale když se souprava pohne, začíná 
návrat do života. Jsou v něm jejich zákonití partneři, výčitky svědomí, 
strach udělat rozhodující krok.

Hra Zamilovat se... není svým tématem prvoplánová komedie, ale je 
v ní obrovské množství humoru pramenícího z prosté lidské snahy o vý-
sadu šíleně se zamilovat i v „seriózním“ věku. Navíc oba protagonisté 
se představí ve dvojrolích milenců i manželů, což znovu s humorem 
potvrzuje starou známou pravdu, že člověk stále hledá a potkává ty 
samé typy svých protějšků.

Zamilovat se... je stejnojmenný americký film z roku 1984 scénáristy 
Michaela Cristofersona, který si scénář upravil podle filmu British 
Encounter z roku 1946. 

Předprodej vstupenek na kulturní akce probíhá v IC na nám. 5.května, 
tel .465 641 371, email:  infojab@orlicko.cz  a v pokladně kina během 
otevírací doby.

Stavebnice MERKUR - Pondělí  21. května – 23. září, kulturní 
centrum čp. 30, Jablonné nad Orlicí. Stavebnice MERKUR je pojem, 
který zná jistě každý z nás.  Připravili jsme pro vás výstavu ze sbírky 
pana Mládka, pro kterého je tato stavebnice celoživotním koníčkem. 
Součástí expozice je i herna pro stavitele z řad návštěvníků. Vstupné: 
děti do 15 let, senioři – 15,- Kč, ostatní 25,- Kč.

Májový koncert - Pátek 25. května 19 hodin, sál kina v Jablonném 
nad Orlicí. Společný koncert PDPS a Jabloňky – sbory ZŠ Jablonné 
nad Orlicí.

Absolventský koncert žáků - Úterý 29. května 17 hodin, sál fary 
v Jablonném nad Orlicí. Společný koncert PDPS a Jabloňky – sbory 
ZŠ Jablonné nad Orlicí.

Kulturní program Jablonné nad Orlicí – duben 2012
V rytmu tance - Čtvrtek 31. května a pátek 1. června 18 hodin, 

sál kina v Jablonném nad Orlicí. Vystoupení žáků tanečního oddělení 
ZUŠ Jablonné nad Orlicí.

Jablonský medvídek - Pátek 8. – sobota 9. června, areál u kou-
paliště v Jablonném nad Orlicí. XVIII: ročník folkového festivalu 
s bohatým kulturním programem a akcemi pro děti i dospělé. Pořádá 
O.S. Kamarádi. Informace – www.jablonskymedvidek.cz.

Program širokoúhlého kina v Jablonném 
nad Orlicí květen 2012

úterý 15. května v 18,00 hodin – Modrý Tygr – ČR 
Co se stane, když se ve městě objeví modrý tygr?
Dobrodružný, magický a humorný rodinný film vtáhne děti i jejich 

rodiče do světa fantazie. Středobodem všeho dění je trochu zapomenutá, 
ale stále kouzelná botanická zahrada, ukrytá uprostřed hlučícího města. 
Dva kamarádi Johanka a Matyáš žijí bezstarostně mezi tropickými 
rostlinami společně s mluvícím papouškem a svými svéráznými rodiči 
v podání Báry Hrzánové a Jana Hartla. 90 min.; vstupné: + 1 Kč; 
přístupný.

úterý 22. května v 19,30 hodin – Okresní přebor – ČR 
„Na žádnej ťukes nemáte, jste dřeváci, a proto taky hrajete vokres.“ 

Málokterý trenér by hru svého mužstva popsal líp. Slavojem Houslice 
prošlo mnoho hráčů a koučů, ale jen on se v něm zapsal navěky. Legen-
dární trenér Pepik Hnátek. Po obrovském úspěchu televizního seriálu 
se producenti z Mediapro Pictures rozhodli přenést současný fenomén 
a možná nejslavnější fotbalový klub v Česku i na plátna kin. 104 min.; 
vstupné: + 1 Kč; přístupný od 12 let.

pondělí 28. května v 19,30 hodin – Probudím se včera – ČR 
Sympatický čtyřicátník Petr Kovář dostane úžasnou šanci vrátit se na 

chvíli do svých studentských let, do června 1989, aby konečně vyznal 
lásku své bývalé spolužačce Elišce. 

Je mu opět osmnáct, ale zůstalo mu vědomí i paměť „čtyřicátníka“. 
Snaží se získat sympatie Elišky, ale musí opět zvládat i studentské 
povinnosti, s čím nepočítal. Zapomněl také, jak odlišné bylo školství 
před sametovou revolucí a co to znamená být opět v kůži studenta za 
časů, kdy se pánům profesorům říkalo „soudruhu“. 120 min.; vstupné: 
+ 1 Kč; přístupný.

a splní různé úkoly, drobná odměna na vrcholu je nemine. Jistě je 
zaujme také divadelní vystoupení žáků místní základní školy a mnoho 
různých her a aktivit, jež si pro ně připraví červenovodští skauti.

Prostředí rozhledny ožije už v noc přecházející tzv. Nocí her.. 
S vlastním vybavením (spacák, popř. stan) je možnost přespání.

Vstupenky lze zakoupit v předprodeji na podatelně OÚ Červená 
Voda a v Evropském domě Králíky, cena 150 Kč, na místě 200 Kč. 
Děti do 130 cm a ZTP zdarma. 

Více na stránkách festivalu: http://www.cervenavoda.cz/host/
putovani

Moc se na Vaši návštěvu těšíme.
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MERKUR
nestárnoucí stavebnice

Mezi nejoblíbenější hračky, zejména u kluků, vždy patřily a dosud 
patří stavebnice. Zvláště pak takové, které mohou napodobovat nej-
různější stroje, vozidla a konstrukce a hlavně takové, ze kterých se dají 
postavit funkční modely, které se hýbou, se kterými se dá dál hrát a 
popouštět uzdu své fantazie.

Dlouhá desetiletí mezi ně patřily kovové stavebnice. Jedna z nich 
se pro české děti v minulosti stala legendou. Nebylo snad domácnosti, 
kde by nebyla součástí dětského pokoje. Vyrostly na ní celé generace 
pozdějších techniků, konstruktérů, přinášela radost do každé rodiny.

Když se vysloví její jméno, jihnou oči mnohých dnešních čtyři-
cátníků i mnohem starších pánů i dam. Její název vyvolá úsměvnou 
vzpomínku na radost, kdy pod vánočním stromečkem rozbalili tu 
velkou krabici plnou koleček, pásků, matiček a šroubků, úhledně 
srovnaných do nesčetných přihrádek.

Když na ní přijde řeč, začnou se ti důstojní dospělí chlubit, jak 
sestrojili výtah, traktor, jeřáb, lokomotivu a na chvilku se vrátí zpátky 
do svého mládí.

V podobě, v jaké dosud přichází na pulty obchodů, se vyrábí již více 
jak 80 let. Zažila období skromných začátků, čas slávy, kdy bezesporu 
kralovala říši českých hraček, i doby, kdy jí hrozil zánik.

Byla a je tu stále s námi. Pro nás i pro naše děti a vnuky. Stačí otevřít 
krabici, vzít z krabičky šroubek a spojit první dva dílky. 

Věříme, že to kouzelné slovo, 
Merkur, vyvolá ve Vás stejné ro-
zechvění jaké jsme prožívali i my 
při instalaci této výstavy. 

Ve světě počítačů, záplavy 
nejrůznější zábavy, tisíců způsobů 
trávení volného času tu zůstává 
Merkur se svým kouzelným svě-
tem i pro dnešní dobu. Svědčí 
o  tom současná kolekce mnoha typů stavebnic nabízející nové modely 
moderních strojů, letadel, raket, motocyklů.  S těmi dávnými mají ale 
jedno společné – stejný systém a i stejný typ součástek. V jednom 
sešroubovaném autíčku se tak mohou spolu setkat dílky, které od sebe 
dělí 80 let a rozdíl bude jen v zašlosti barev.

Velký dík patří současnému výrobci firmě Merkurtoys, a sběrateli 
a znalci dětských kovových stavebnic, panu Jiřímu Mládkovi, bez 
kterého by tato výstava nemohla být realizována.

Obracíme se na Vás ale i s velkou prosbou. Na mapě historie vývoje 
a výroby těchto stavebnice je stále mnoho bílých míst. Jakákoliv in-
formace v podobě reklamních dobových letáků, novin, staré návodové 
knížky, zapomenuté zaprášené stavebnice kdesi na půdě mohou být 
důležitou stopou v pátrání a mohou se stát stálou ozdobou neustále 
rostoucí a doplňované unikátní sbírky.

Můžete-li nějakým způsobem tuto sběratelskou a badatelskou 
činnost obohatit, kontaktujte nás.

Děkujeme Vám a zveme Vás k prohlídce
Kulturní centrum čp. 30, Jablonné nad Orlicí

Snad každý z nás na konci pracovního týdne přemýšlí nad tím, jak 
prožije dva dny volna, vytoužený víkend. Někdo hledá novou inspi-
raci, někdo nové kamarády a někdo kulturní vyžití pro celou rodinu 
v pohodovém a klidném prostředí. Proto jsme pro Vás opět připravili 
další ročník tradičního folkového festivalu, plného kvalitní hudby, 
zábavy pro dospělé i pro děti, jídla, pití a hlavně pohodových lidí. 

Rádi bychom zdůraznili, že Medvídek není klasický velkolepý 
festival, kde jsou tisíce lidí a člověk má občas strach, že bude společně 
se skákajícím davem zašlapán do země. Ba naopak! Naším cílem je 
nabídnout prostor pro pobavení širokému spektru publika – od nej-
mladších po ty nejrozumnější :-). Celým večerem se ponese poklidná 
a houpavá hudba zpěváků a muzikantů v útulném koutku jablonského 
koupaliště, a tak zde každý den zavládne pohoda a mír. 

Kromě hlavního programu na podiu, je přichystán bohatý dopro-
vodný program. V sobotu dopoledne (cca od 10hod) bude v parku 
vedle koupaliště probíhat Pohádkový les pro děti se spoustou zají-
mavých úkolů a odměn. Současně se budou v areálu konat soutěže 
pro dospělé a vězte, že máme pro vymýšlení úkolů velmi bujnou 
fantazii :-). Tradičně zde budou stánky prodejní i řemeslné, ve kte-
rých své umění předvede například kovář, hrnčíř a jiní výtvarníci. 
Svoji šikovnost také předvedou členky z RC Jabličko. Právě zde 
můžete vyzkoušet či uplatnit svůj talent a vyrobit si vlastní suvenýr! 
Účast přislíbil i jezdecký oddíl s koníky, na kterých bude možné se 
povozit. 

A na jaké kapely se letos můžete těšit? Páteční partičku rozehraje 
v 19,30 hod téměř místní skupina Wejvrat, poté nastoupí pražská 
scéna v podání kapel Passage a Lístek. Folk proloží old timovým 
bluegrassem Trativod music band a abychom neopomněli krásu mo-
ravských melodií, na konec večera zahraje Cimbál Classic z Brna. 

V sobotu v programu uvidíme vystoupením žáků ZUŠ Jablonné 
nad Orlicí, skupinu Barbušíci z Domova pod hradem Žampach a také 
divadlo pro děti v podání arka Vojtěcha. Kolem 18 hod se představí 
skupina historického šermu Lucrezia z Dolní Dobrouče a předvede, 
jak bojovali mušketýři v 17. století. Tato skupina bude mít vystou-
pení již v pátečním večeru, kde nám předvede svoji ohňovou show. 
Jako první v pořadí se na podium v odpoledních hodinách vyhoupne 
dámský oktet z Ústí nad Orlicí – Generace, následovat je budou 

kapely Madam, Marien, Sekvoj, Stráníci a Míra Ošanec. Hudební 
okénko opět uzavře jižanská muzika v podání Tomáš KOČKO & 
ORCHESTR – neboli world music inspirovaná moravskou tradiční 
hudbou. Ale pozor, konec programu ještě neznamená konec večera. 
Kdo má zájem a výdrž, může se společně s hudebníky přesunout 
k hřejivému ohni a zpívat až do bílého rána.

Pokud Vás naše nabídka zaujala, rozhodně si vezměte do ruky diář, 
zaškrtněte 8. a 9. června a přijeďte si s celou rodinou užít poklidného 
víkendu. Navíc jsme pro Vás v letošním roce upravili vstupné na 
velmi příjemnou částku.

Více informací naleznete na www.jablonskymedvidek.cz. Na 
brzkou shledanou se těší pořadatelé o.s. Kamarádi Jablonné nad 
Orlicí.

Pátek 8. června 2012
19:15 - 19:45 - Wejvrat, 19:55 - 20:40 - Passage - Praha, 20:50 

- 21:35 - Trativod - Mělník vítěz Notování Praha, 21:45 - 22:30 - 
Lístek - Praha, 22:30 - 22:50 - Lucrezia - skupina historického šermu 
ohňová show, 22:50 - 23:50 - Cimbál Classic - Brno.

Sobota 9. června 2012
od 10:00 - doprovodný program: výtvarné dílny - lidová řemesla 

(kovář, hrnčířství, ubrousková technika, atd.), netradiční soutěže (lov 
rybiček, vysvobození princezny, střelba z luku atd.), trampolína pro 
děti, ukázka dravých ptáků, jízda na koni, vodní lyže, malování na 
tělo. 13:00 - 13:30 - vystoupení Barbušáci - Žampach, 14:00 - 14:30 - 
vystoupení - bubeníci ZUŠ Jablonné nad Orlicí, 14:45 - 15:45 - Marek 
Vojtěch - divadlo pro děti, 16:00 - 16:30 - Generace - Ústí n. O., 16:40 
- 17:20 - Hluboké Nedorozumění - Praha, 17:30 - 18:10 - Madam 
- Česká Třebová, 18:20 - 19:00 - Lucrezia - skupina historického 
šermu, 19:20 - 20:05 - Marien - Pardubice, 20:15 - 20:55 - Marek 
Vojtěch, 21:05 - 21:45 - Sekvoj - Praha, 21:55 - 22:45 - Stráníci a 
Míra Ošanec, 22:55 - 23:55 - Tomáš Kočko a orchestr.

Mistr zvuku: Zbyněk Kříž – Brno 
Slovem provází: Belmondo a Bublina – Praha 
Po celý víkend otevřeno občerstvení - (kuřecí steak, klobása, 

bramborák, pivo, limo, atd). Pro ty, kteří chtějí přijet s vlastním 
stanem možnost spaní přímo v areálu koupaliště. 

A co za to všechno budeme požadovat? Letos jsme pro vás při-
pravili jednotné vstupné dospělí - 100,- Kč, děti od 6 do 15 let - 50 
Kč, tělesně postižení a děti do 6 let vstup zdarma.

8. – 9. června 2012
XVIII. ročník folkového festivalu
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Rangers - Plavci

MHF Letohrad se blíží!
23. ročník Mezinárodního hudebního festivalu – 

Letohrad 2012 se rychle blíží. Začátek června bude 
tradičně v Letohradě a jeho okolí patřit tomuto vý-
znamnému hudebnímu svátku. Letošní ročník představí 
celkem šest hlavních festivalových koncertů.

V Letohradě se uskuteční tři nejdůležitější koncerty. V sobotu 2. 
června od 19.30 hod. vystoupí v Domě kultury na zahajovacím ga-
lakoncertě populární a vynikající český houslista Václav Hudeček, 
který za doprovodu Filharmonie Hradec Králové se svým šéfdi-
rigentem Ondřejem Kukalem přednese známý houslový koncert 
P. I. Čajkovského. Na koncertě také dále zazní Symfonie č. 6 D dur 
od A. Dvořáka. V rámci tohoto koncertu nás čeká ještě další tradiční 
událost. Vedle předání cen města bude rovněž F. V. Hekem předána 
cena za nejlepší hudební výkon v loňském roce.  GRAND PRIX 
2011 převezme dirigent Bohuslav Mimra a jeho Komorní orchestr 
Jaroslava Kociana.

Druhým letohradským koncertem bude koncert v kostele sv. Václava 
na Václavském náměstí v Letohradě, kde se v pátek 8. června netradičně 
až od 21 hodin představí přední švýcarský varhaník C. Schmiedlin. 
Čeká nás poutavý program koncertu při svíčkách. Krásná atmosféra 
bude navíc umocněna novinkou letošního MHF – výkon varhaníka bude 
přenášen obrazem na velkoplošné plátno umístěné u oltáře!

V neděli 10. června nás pak od 15 hodin čeká na nádvoří zámku v Le-
tohradě závěrečný koncert. Opět propojíme hudební styly, neboť zazní 
populární Jazzová mše (Celebration Jazz Mass) od Karla Růžičky. Na 
jedinečném projektu se budou interpretačně podílet Big Band Chrudim, 
tři pěvecké sbory z Litomyšle (KOS) a Hradce Králové (Jitro, Gybon) a 
řada sólistů.  Všechny tři uvedené letohradské koncerty slibují naprosto 
nevšední zážitek, poutavé programy a zajímavé novinky.

Jako tradičně nás čekají také tři mimoletohradské koncerty, kde 
se představí řada zahraničních a českých umělců. Nejprve v neděli 
3. června od 18 hodin zazní v evangelickém kostele v Horní Čermné 
koncert finského varhaníka H. Gwardaka (Finské inspirace), ve čtvr-
tek 7. června od 20 hodin v kostele v Jablonném nad Orlicí koncert 
německého varhaníka E. Jahna (Populární varhanní skladby) a v so-
botu 9. června od 20 hod. v  kostele v Lukavici koncert Komorního 
orchestru UHK, kde mimo jiné zazní Braniborský koncert č. 3 J. S. 
Bacha, Divertimento B dur W. A. Mozarta, cyklus Čtvero ročních dob 
od A. Piazzolli a také koncert pro bicí a orchestr J. Loussiera.

Ještě krátká informace ohledně vstupenek - předprodej vstupe-
nek na zahajovací galakoncert se uskuteční od 14. května 2012 
v Kulturním centru na Václavském náměstí v Letohradě. Prodej 

vstupenek na ostatní koncerty vždy až 45 min. před zahájením přímo 
na místě koncertu. Další informace o festivalu naleznete na www.
mhf.letohrad.cz.

Opět nás tedy čeká překrásný hudební začátek června. Velký dík 
patří všem sponzorům, kteří také letos festival podporují. Poděkování 
patří rovněž vedení města Letohrad za tradiční podporu této jedinečné 
kulturní události regionu.

Na festivalová setkání se těší
František Vaníček, MHF Letohrad

Díky za krásný zážitek
Dne 19. 4. 2012 nám byl nabídnut nevšední zážitek a podívaná.
Po slušné informovanosti shlédla nabitá Střelnice vystoupení balet-

ního souboru Ballet Magnificat z USA. Profesionální soubor mladých 
tanečníků nám mimo jiné tanečně ztvárnil příběh s názvem Marno-
trapné putování. Opravdová krása pohybu umocněná moderní hudbou. 
Sálající optimismus z projevu mladých tanečnic a tanečníka. Upřímná 
radost učinkujících a vlastně poděkování za pobyt na Králicku.

Děkuji pořadatelům Petru Applovi za Jednotu bratrskou a Klubu Na 
Střelnici za uspořádání a organizaci této akce pro Králíky netradiční.

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

území města. V současné době jsou v objektu králické čističky 
odpadních vod umístěni zde vyfocení psi, které je možno si při-
svojit. S nalezenými psy je možno se seznámit a prohlédnout si 
je každý pracovní den od 8:00 do 13:00 hod.
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2. ročník „Memoriál Jana Ďurovského„
Oddíl stolního tenisu TJ Jiskra králíky uspořádal v sobotu 31. 

3. 2012 2. ročník nočního turnaje ve stolním tenisu pod názvem 
„Memoriál Jana Ďurovského“.

Turnaj byl důstojnou vzpomínkou na našeho bývalého spoluhrá-
če, trenéra a kamaráda pana Jana Ďurovského, který byl významnou 
osobností králického sportu a dokázal svým osobním přístupem 
a láskou ke sportu přitáhnout mnoho dnešních hráčů a hráček ať 
už stolního tenisu, volejbalu nebo nohejbalu. Pod jeho vedením 
začínali mnozí z nás a není utkání či tréninku, abychom na něj 
nevzpomněli „Čest jeho památce“.

Na turnaji se sešlo celkem 28 hráčů ze 7 oddílů, z toho 5 hráčů 
z Polska. Nejstarší účastník Bohdan Zadorožny 63let z Miedzylesie 
– aktivní hráč družstva Králíky B a nejmladší hráč Jakub Plánka 
11 let – aktivní hráč družstva žáků Králíky a jedna žena Kladivová 
Šárka – Sokol Žamberk.

Bylo sehráno celkem 124 zápasů 644 setů. Herní systém byl 
vybrán tak, aby si účastníci co nejvíce zahráli. Nejdříve jsme začali 
v 7 skupinách po čtyřech a potom na dvě porážky v kole vítězů 
a v kole poražených. A jako poslední přišly na řadu čtyřhry, které 
ukončily celý turnaj.

Výsledky:
Hlavní soutěž: 1. Dubik Mateusz – Miedzylesie PLR; 2. Lohyn-

ský Lukáš – TJ Jiskra Králíky; 3. Zadorožný Bohdan – Miedzylesie 
PLR; 4. Bielak Slavomír – Miedzylesie PLR; 5. Chszanowicz Arek 
– Bystrzyca Klodzka PLR; 6. Hlava Karel – TJ Jiskra Králíky; 
7. Dostál Dominik – TJ Jiskra Králíky; 8. Kladivo Josef – Sokol 
Žamberk; 9. Břetislav Havel – Sokol Žamberk; 10. Lžičař Oldřich 
– Sokol Libchavy; 11. Hrubý Radek – Sokol Mostek; 12. Opravil 
Jiří – TJ Jiskra Králíky; 13. Lohynský Milan – TJ Jiskra Králíky; 
14. Plánka Jakub – TJ Jiskra Králíky.

Útěcha: 1. Habivský Karel – TJ Jiskra Králíky; 2. Pospíšil Tomáš 
st. – TJ Jiskra Králíky; 3. Pospíšil Tomáš ml. – TJ Jiskra Králíky; 4. 
Diblík Milan – Sokol Líšnice; 5. Žák Jakub – Sokol Žamberk.

Čtyřhry: 1. Dubik Mateusz – Chszanowicz Arek – Miedzylesie 
PLR; 2. Dostál Dominik – Opravil Jiří – Jiskra Králíky; 3. Hlava 
Karel – Pospíšil Tomáš st. – Jiskra Králíky; 4. Hrubý Radek – Fry-
drych Miroslav – Sokol Mostek.

Závěrem bychom chtěli poděkovat všem sponzorům, kteří nám 
věnovali své věcné či peněžité dary. Bylo jich tolik, že se dostalo na 
všechny účastníky i několikrát. Ještě jednou děkujeme sponzorům a 
účastníkům a věřím, že se příští rok sejdeme ještě ve větším počtu.

Poděkování patří rovněž organizátorům především pak p. Po-
spíšilovi, p. Hlavovi a p. Lohynkému za hladký průběh a zajištění 
občerstvení a za perfektní atmosféru, kterou nám pomohli vytvořit 
i četní návštěvníci.

Za oddíl stol. tenisu Antonín Vyšohlíd

JEDEME NA SLET!
Ve dnech 5. a 6. července 2012 se bude konat XV. 

Všesokolský slet, který se stane vyvrcholením oslav 
150 let založení Sokola.

Naši TJ z oddílu ASPV na této 
sportovní akci bude zastupovat 
21 žen a 1 muž.

Těšíme se na sletová setkání i cvičení a doufáme, že 
budeme dobře reprezentovat naše město.

Hejtmanská Jarmila, vedoucí nácviku

Králické okruhy
Dne 9. 6. 2012 se koná tradiční cyklistic-

ký závod Králické okruhy. Závod je zařazen 
do Moravského poháru a je otevřen i všem 
příchozím.

Bližší informace zveřejní pořadadatelé na 
vývěskové službě a na webu Moravského 
poháru.

Za pořadatele Jiří Kalousek

Lyžařský oddíl
informuje

Přeborníkem Pardubického kraje v duat-
lonu pro rok 2012, kategorie junioři, se stal 
Jan Divíšek (ročník 1993) člen našeho oddí-
lu. Závodník je zároveň členem triatlonové-
ho oddílu Nový Věk triatlonu Trusnov. 

V konečném pořadí Českomoravského 
poháru v běhu na lyžích 2012 se umístili naši 
závodníci takto: v kategorii nejml. žákyně: 10. 
Vendula Šveráková, 11. - 13. Mirka Hejkrlí-
ková; nejml. žáci: 2. Matěj Költö, 20. Matěj 
Mrklovský; ml. žákyně: 20. Michaela Novot-
ná; ml. žáci: 14. Kristián Verner, 17. Matěj 
Hejkrlík, 18. - 19. Kristián Unzeitig; muži a 
junioři: 12. - 16. Jan Divíšek; muži r. 1972 a 
starší: 8. František Krátký, 11. - 14. Jan Křivo-
hlávek, 19. - 20. Vladimír Hejtmanský.

K dosaženým výkonům všem přeje-
me hodně dalších sportovních úspěchů. 
Za lyžařský oddíl při TJ Jiskra Králíky o.s.

Bedřich Novotný
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Noc s Andersenem 2012
Foto: Blanka Jandová.
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