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Informace - Sněžnický motoráček
Město Hanušovice a město Králíky, ve spolupráci se ZUŠ Králíky, ZUŠ Hanušovice a dobrovolníky z řad příznivců železnice, 

pořádají 9. března 2013 jízdu historického motorového vlaku na trati Králíky – Dolní Lipka – Hanušovice spojenou s kulturním 
programem. Podrobnosti o programu najdete na plakátech a v příštím čísle zpravodaje. V níže zveřejněném jízdním řádu se 
uvedená jízda do Starého Města pod Sněžníkem neuskuteční.

Vím já kostelíček
Myšlenka zviditelnit drobné i větší historické církevní stavby 

v našem nejbližším okolí vznikla už dávno před tím, než se muzi-
kanti a zpěváci sešli na předvánoční putování s názvem „Vím já 
kostelíček“, které se uskutečnilo 22. prosince 2012.

Vánoční zpěvy zazněly v Dolní Lipce v kapli Panny Marie, 
v Heřmanicích v kostele nejsvětější Trojice, v Horní Lipce v kostele 
sv. Anny a v Prostřední Lipce v kostele Neposkvrněného Početí 
blahoslavené Panny Marie. Stavby, které byly vybudovány našimi 
předky, využívány v době osídlení místními k pravidelným setkáním 
při modlitbě, v posledních letech památky opomíjené, si zaslouží 
naši pozornost zejména proto, že je třeba v rámci péče o ně zakon-
zervovat, zachránit i obnovit a restaurovat to, co je cenné a co je 
třeba zachovat pro další čas.

Ve všech výše uvedených kostelích jsou instalovány varhany. 
U varhan v Prostřední Lipce byly zjištěny drobnější technické záva-
dy, ostatní nástroje zatím čekají na odborné posouzení současného 
havarijního stavu. Věříme, že již v letošním roce budou zahájeny 
první opravné a záchranné práce. Předpokládáme, že před sebou 
máme dlouholetou cestu, ale každý krok po ní bude znamenat 
uchování jednoho historického pokladu, místní kulturní tradice, a 
bude také projevem úcty k šikovnosti lidí, kteří tu žili před námi.

Jsme rádi, že se nám podařilo oslovit tolik dobrovolníků z Dolní 
Lipky, Heřmanic, Horní Lipky a Prostřední Lipky, kteří ochotně 
pomáhali s organizací celého prosincového koncertního pásma. 
Děkujeme jim za výzdobu kostelíků a za báječné pohoštění. Všech-
na čtyři zastavení byla symbolicky propojena krásným adventním 

věncem, který pro tuto akci darovalo Květinářství Zuzana Vítková. 
Děkujeme Městu Králíky za finanční podporu celé akci. Děkujeme 
návštěvníkům, kteří podpořili koncertní putování jako diváci a 
štědří dárci. Do veřejné sbírky určené na opravu varhan věnovali 
celkem 10 100,- Kč. V současné době je již zřízen otevřený účet 
(účelový účet Města Králíky) s číslem: 1324193309/0800- varia-
bilní symbol: 333. Na tento účet veřejné sbírky je možné posílat 
peněžní dary v neomezené výši jednorázově i pravidelně. Za první 
novoroční příspěvek 2 440,- Kč patří náš dík členům Příležitostného 
Půlnočního sboru.

Těšíme se na shledanou při dalším putování „Vím já kostelíček“ 
a doufejme, že to bude dřív než o Vánocích.

Kristina Brůnová a Denisa Hejtmanská
autorka textu Jana Švestková
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Vím já kostelíček

Tříkrálová sbírka 2013
V Králíkách, Heřmanicích, Prostřední Lipce a na Hedeči se kole-

dovalo především v sobotu 5. ledna, několik skupinek chodilo také 
v neděli. Letos se sice dobrovolníci nemuseli brodit sněhem, místo toho 
se museli smířit s drobným, ale vytrvalým deštěm. Jedenáct vedoucích 
a přibližně čtyřicet dětí (z toho přibližně polovina místní skauti) vybralo 
částku 52 096 Kč. Všem koledníkům i štědrým dárcům patří velký dík.

Oproti minulým rokům bylo letos méně skupinek. Z toho důvodu 
museli někteří vedoucí i děti chodit vícekrát a několik ulic zůstalo 
bez Tříkrálové návštěvy, vůbec se nechodilo v Červeném Potoce a 
Boříkovicích. Na jednu stranu stojí Tříkrálová sbírka mnoho úsilí 

všech organizátorů i koledníků samotných, na druhou stranu přináší 
radost navštíveným, kterým Tři králové zazpívají, popřejí mnoho 
zdraví a štěstí a samozřejmě díky všem štědrým dárcům přináší 
Tříkrálová sbírka finanční pomoc na potřebné projekty. Pro příští 
rok je potřeba, aby Tříkrálových dobrovolníků bylo více. Bylo by 
možné zmenšit některé trasy, odstranit nebo zmenšit místa, která 
se běžně nestíhají a všichni by mohli chodit jen jedenkrát. Případní 
dospělí zájemci se mohou předběžně a nezávazně přihlásit na tel: 
725 023 426 – Josef Koukol (nejlépe sms se jménem a adresou).

Všem občanům přejeme hodně štěstí, pevné zdraví a ať se v celém 
roce 2013 úspěšně daří.

Za všechny vedoucí i děti Josef Koukol
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Živý Betlém 2012
Tradiční Živý Betlém pořádaný skauty 

z Červené Vody a Králík přispěl na konto 
Likvidace lepry částkou 
6 172 Kč. Hercům, orga-
nizátorům a především 
všem dárcům patří velký 
dík.

Josef Koukol

Poděkování za Tříkrálovou sbírku 2013
Třináctá Tříkrálová sbírka je za námi. 

Akce, pořádaná Charitou ČR, proběhla 
v našem okrese v padesáti obcích a měs-
tech a s její organizací pomáhalo kolem 
1500 obětavých dobrovolníků. Jen díky 
jim může být sbírka uskutečněna v tako-
vém rozsahu. 

Cílem Tříkrálové sbírky však není jen 
vybírání peněz – koledníci přinášejí do 

našich domovů také přání štěstí, zdraví 
a pokoje. Právě proto se zejména starší 
lidé na koledníky už těší: „Každý rok 
na ně čekám, už si to bez nich nedovedu 
představit. Jezdím sem na chalupu z Pra-
hy, tam něco takového není,“ říká paní 
z malé vesničky a její sousedka dodává: 
„Taky na ně pokaždé čekám. Oceňuji, že 
děti stále chodí, udržují soudržnost obce 
i tradici svátku Tří králů.“

Upřímně děkujeme zástupcům farnosti 
a města, děkujeme všem, kdo se sbírkou 
jakkoliv pomáhali. Děkujeme kolední-
kům a také vám všem, kdo jste koledníky 
přijali, a svým darem projevili podporu 
Charitě, která prostřednictvím svých 
služeb pomáhá potřebným.

O vybraných částkách v jednotlivých 
obcích a záměrech použití se můžete 
informovat na www.uo.charita.cz . Ob-
lastní charita disponuje s 65 % celkově 
vybrané částky a letos ji použije např. na 
provoz služeb občanského poradenství 
v pěti místech okresu nebo na provoz 
služby „Šance pro rodinu“ – sociálně 
aktivizační služby pro rodiny s dětmi, 

Tříkrálová sbírka 2013

která má v současné době v péči 20 rodin 
z celého okresu.

Děkujeme za Vaši podporu a věříme, 
že jste se na oplátku nechali obdarovat 
„královským“ přáním štěstí, zdraví a 
pokoje do roku 2013.

Iva Marková
Oblastní charita Ústí nad Orlicí

Tisková zpráva Oblastní charity 
Ústí nad Orlicí ze dne 21. 1. 2012.

Tříkrálová sbírka, organizovaná 
Oblastní charitou Ústí nad Orlicí, se 
setkala opět s úspěchem. V  orlickoús-
teckém regionu se vykoledovalo celkem 
1.943.681,- Kč do 458 pokladniček. 
Sbírka může být v takovém rozsahu 
uskutečněna jen díky spolupráci řady 
subjektů a dobrovolníků. Charita je za 
tuto pomoc velmi vděčná a děkuje všem, 
kdo do sbírky přispěli.

Tříkrálová sbírka si za 13 let své 
existence získala důvěru občanů. Pro 
Charitu je důležitým příjmem, ze 
kterého může podporovat některé své 
služby. Tato akce je založena na spo-
lupráci Charity, měst a obcí, farností 
i spolků, např. skautů, a zejména asis-
tentů v jednotlivých místech. Se sbírkou 
v regionu nezištně pomáhá cca 1600 
dobrovolníků.

Upřímně děkujeme všem, kdo se 

podíleli na průběhu Tříkrálové sbírky 
2013. Děkujeme každému, kdo přispěl 
do sbírky, a podpořil tak Charitu, která 
prostřednictvím svých služeb pomáhá 
potřebným.

 Tříkrálová sbírka ale není jen samot-
ným vybíráním peněz. Zejména starší 
lidé se už dlouho těší na „královské“ 
přání štěstí, zdraví a pokoje do nového 
roku: „Každý rok na ně čekám, už si to 
bez nich nedovedu představit. Jezdím 
sem na chalupu z Prahy, tam jsem to 
nezažila,“ říká paní z malé vesničky 
a její sousedka dodává: „Taky na ně 
pokaždé čekám. Oceňuji, že děti stále 
chodí, udržují tradici svátku Tří králů i 
soudržnost obce.“

65 % z výtěžku Tříkrálové sbírky je 
určeno přímo Charitám, které sbírku 
v daném regionu organizují. Oblastní 
charita Ústí nad Orlicí tento obnos v r. 
2013 použije k těmto záměrům:

- provozní náklady Občanské poradny 
v Ústí nad Orlicí a čtyř jejích kontakt-
ních míst v okrese

- provozní náklady sociálně aktivi-
zační služby pro rodiny s dětmi „Šance 
pro rodinu“ 

- úprava suterénních prostor pro Cha-
ritní ošetřovatelskou službu v Ústí n.O.

- provozní náklady Rodinného centra 
Kopretina Sloupnice

- stavební úpravy Centra pod střechou 
v Letohradě

- materiálové dovybavení Centra 
sociálních služeb v Lanškrouně

- fond na rozvoj a rozšíření stávajících 
projektů

- přímá pomoc

Více informací o Tříkrálové sbírce 
naleznete na:

www.uo.charita.cz
www.trikralovasbirka.cz

Iva Marková
Oblastní charita Ústí nad Orlicí

Tel. 465 620 249
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Obnova železničního provozu
na trati Dolní Lipka - Hanušovice

Na základě objednávky Pardubického kraje dnem 2. 2. 2013 bude obnoven železniční 
provoz na trati Dolní Lipka - Hanušovice. Na trati bude vedeno 5 párů vlaků, vždy v 
sobotu, neděli a svátek.

Předvánoční putování po vesnických kostelích
Tímto článkem chceme poděkovat 

za zorganizování krásného kulturního 
zážitku v předvánočním čase, který 
se konal na Králicku poprvé a velice 
se vydařil. Tato novinka byla předem 
avizovaná na plakátech a v Králic-
kém zpravodaji pod názvem „Vím, 
já kostelíček“. Věříme, že většinu ná-
vštěvníků ta pouť duševně obohatila 
a zanechala vzpomínky a měli jsme 
zajímavé téma po návratu domů. Byla 
to ojedinělá příležitost nahlédnout do 
téměř zapomenutých (často vykrade-
ných), ale přitom pozoruhodných pa-
mětihodností našeho okolí. V sobotu 
22. 12. 2012 bylo mrazivé odpoledne 
a vzápětí zasněžený večer. Putovali 
jsme autobusem p. Pinkase a mnozí 
osobními auty do kaple Panny Marie 
v Dolní Lipce, do kostela Nejsvětější 
Trojice v Heřmanicích, do kostela 
sv. Anny v Horní Lipce a do kostela 
Neposkvrněného Početí Panny Marie 
v Prostřední Lipce.

Všude byly dveře široko otevřené a 
místní občané se postarali o výzdobu 

a pořádek v kostelích. Ve vstupu do 
chrámu šikovné hospodyňky nabízely 
vonící cukroví, různé pochoutky, 
chutné vánočky a zahřívací nápoje. 
Chvályhodná akce se konala pod 
záštitou starostky města p. Jany 
Ponocné a místního faráře p. Pavla 
Plíška, který v každém kostelíku uve-
dl řeč o dané památce s návazností na 
blížící se svátky. P. Kristina Brůnová 
nás v každém kostele s úsměvem 
vítala a poutavě uváděla program. 
Talentovaná hudebnice a dirigentka 
Denisa Hejtmanská zajistil a nacviči-
la výběr vánočních skladeb a sklou-
bila Králické zpěváky, muzikanty 
a dobrovolný Heřmanicko-Lipecký 
vánoční soubor, včetně dětí. Sotva 
se vešli u každého oltáře.

Poděkování patří i švadlenkám 
pod vedením p. Jaroslavy Coufalové. 
Mezi námi návštěvníky, dost se jich 
přiznalo, že některé chrámy viděli 
poprvé v životě a jsou v důchodovém 
věku.

V kostele v Horní Lipce svítily 
v ten večer jen svíce a zpěváci u ol-
táře, aby viděli na zpěvníky, použili 
svítilny. V každém chrámu zaznělo 6 
až 10 písní. Lavice byly plné místních 
i cizích posluchačů.  Kostelík v Horní 
Lipce nebyl tak rozzářený více jak 
20 let. V letech 1970-90 za děkana 
Antonína Kubáta se tam konala každý 
rok Anenská pouť a také ve všech 
kostelích se konala aspoň jednou 
v měsíci bohoslužba, ale tolik lidí, co 
letos 22. prosince, tam nikdy nebylo, 
hlavně mladší generace. 

Rovněž v Prostřední Lipce byl 
v předvánoční sobotu kostel zaplněn 
a vesele se tam zpívalo a koledovalo. 
Putovní akce byla ukončena v obec-
ní klubovně posezením u vánoční 
medoviny. Výtěžek z této akce bude 
věnován do fondu na opravu varhan 
a kostelních mobiliářů ve vesnických 
kostelích.

Závěrem děkuji jménem spokoje-
ných návštěvníků všem nejmenova-
ným spoluobčanům z navštívených 
obcí za jejich snahu a pohostinnost. 
Přejeme si, aby se toto vydařené 
předvánoční putování konalo i letos 
v roce 2013, a aby se toho zúčastnili 
další občané, kterým to v prosinci 
nevyšlo.

Děkujeme
Janina Maurerová a přátelé

Koupím chatu na pěkném 
místě, nejlépe u sjezdov-
ky. Tel: 734 622 739.

Sháním ke koupi chalupu 
na králicku popřípadě 
jinde v okr. UO.
Tel: 734 255 150.
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Poplatek za odpady v roce 2013
Prvním lednem letošního roku vstoupila 

v platnost Obecně závazná vyhlášku Města 
Králíky č. 4/2012 týkající se výše poplatku 
za odpady pro rok 2013. Výše poplatku 
zůstává stejná jako v roce 2012, 500 Kč za 
poplatníka a kalendářní rok. Částečně se 
však mění okruh poplatníků, a to z důvo-
du novely zákona o místních poplatcích. 
Podrobné znění vyhlášky lze nalézt na webo-
vých stránkách města, připomínáme některé 
jednotlivé pojmy a povinnosti z vyhlášky. 

Poplatníkem se rozumí fyzická osoba, 
která má ve městě Králíky trvalý pobyt, které 
byl ve městě Králíky podle zákona upravují-
cího pobyt cizinců na území České republiky 
povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt 
na dobu delší než 90 dnů, která podle zákona 
upravujícího pobyt cizinců na území České 
republiky pobývá na území České republiky 
přechodně po dobu delší 3 měsíců nebo které 
byla udělena mezinárodní ochrana podle 
zákona upravujícího azyl nebo dočasná 
ochrana podle zákona upravujícího dočas-
nou ochranu cizinců.

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

Od poplatku jsou osvobozeny fyzické 
osoby mladší 18 let umístěné v zařízeních 
ústavní výchovy, a to po dobu tohoto 
umístění. 

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

Rozsah služeb poskytovaných letos 
v rámci odpadového hospodářství zůstává 
stejný. Opět bude prováděn mobilní sběr 
velkoobjemových odpadů, termíny budou 
zveřejněny v Kralickém zpravodaji, veškeré 
vzniklé odpady včetně ledniček a dalších 
elektrozařízení mohou občané Králík a 
integrovaných obcí odevzdat bezplatně také 
ve sběrném dvoře. Sběrný dvůr je otevřen 
od pondělí do pátku, v sobotu dopoledne od 

1. dubna do 31. října.
Připomínáme, že sběrný dvůr nepřijímá 

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

Nakládání s odpady musí mít ve svých 

provozovnách vyřešené také všichni pod-
nikatelé. Na požádání je třeba doložit 
způsob nakládání s odpadem, tj. příslušné 
smlouvy nebo potvrzení o předání odpadů 
osobám oprávněným k jejich převzetí. 
MěÚ připravuje letos kontroly v provozov-
nách zaměřené právě na nakládání s odpady.

Na závěr bychom rádi poděkovali všem, 
kteří ke třídění a nakládání s odpady při-
stupují zodpovědně. Každá vytříděná tuna 
odpadu nejen ušetří městu na dopravě a 
poplatcích za uložení na skládce zhruba 
1700 Kč, ale také přinese bonusy od firmy 
EKO-KOM. Snižování množství skládkova-
ného komunálního odpadu je jedinou cestou, 
jak lze i v budoucnu udržet výši poplatku 
v rozumných mezích.

Pavel Brandejs, odbor ŽP MěÚ Králíky

Ohlašovací povinnosti - odpady 2013
V minulém roce došlo k zásadním změ-

nám v dosavadním postupu při ohlašování 
produkce odpadů za uplynulý rok pro podni-
katelské subjekty. Stejný systém platí i letos 
a není tedy možné podávat hlášení v listinné 
podobě, ani zasílat hlášení v elektronické 
podobě přímo na ORP Králíky.

Kdo je povinen hlášení Roční hlášení 
o produkci a nakládání s odpady dle přílohy 
20 vyhlášky 383/2001 Sb. za uplynulý rok 
podat? Především původce odpadů, jehož 
produkce odpadů (včetně nakládání s nimi) 
přesáhne zákonem stanovený limit 100 kg 
nebezpečného nebo 100 t ostatního odpa-
du za rok. Hlášení musí být podáno do 15. 
února za každou samostatnou provozovnu. 
Povinnost se týká také provozovatelů sklá-
dek, sběrných dvorů, zařízení atd.

Vznikne-li tato povinnost, jsou podni-
kající osoby povinny své hlášení podat 
prostřednictvím ISPOP (zákon 25/2008 Sb. 
o IRZ a ISPOP), kromě přílohy 24 vyhlášky 
383/2001 Sb. Tato příloha se stále zasílá 
v elektronické podobě přímo na ORP. Pro pře-
nos hlášení musí být dodržen datový standard 
vydaný Ministerstvem životního prostředí.

Pro splnění ohlašovací povinnosti pro-
střednictvím ISPOP musí být ohlašovatel 
v tomto systému zaregistrován. Bez regis-
trace není možné hlášení podat. Registrace 
subjektu umožňuje ohlašovateli odeslat 
hlášení přímo do systému a dále přístup 
k uživatelskému účtu v ISPOP, ve kterém 
jsou zobrazena všechna zaslaná hlášení a 
stav jejich zpracování. Způsob registrace je 
uveden na stránkách ISPOP. Subjekty, které 
se registrovaly v předcházejících letech, 
mají přidělená přístupová hesla a znovu 
se neregistrují.

Hlášení v rozsahu jednotlivých příloh lze 
vytvořit buď v elektronické podobě pomocí 
specializovaných počítačových programů 
nebo pomocí PDF formuláře na stránkách 
ISPOP. Vytvořené hlášení je možno zaslat 
do ISPOP: 

a) Zasláním do systému ISDS (datové 
schránky MŽP). Datová schránka má název: 
ISPOP (Ministerstvo životního prostředí), 

zkratka (ID): 5eav8r4. Hlášení zaslané do 
datové schránky je považováno za autori-
zované.

b) On-line zasláním do systému ISPOP 
přímo po zadání přihlašovacího jména a 
hesla do systému. Přímo na stránkách ISPOP 
lze po přihlášení vyplnit, zkontrolovat a 
odeslat PDF formulář hlášení. Důležité je, 
aby byly elektronicky zaslané dokumenty 
autorizovány

Autorizaci lze provést jedním z následu-
jících způsobů:

a) Připojením elektronického podpisu 
k souboru s hlášením. Elektronický podpis 
musí odpovídat požadavkům zákona č. 
227/2000 Sb., o elektronickém podpisu. 
Vlastníkem elektronického podpisu musí 
být osoba s podpisovým právem za subjekt 
ohlašovatele. 

b) Použitím datové schránky zřízené 
pro účely ISPOP (5eav8r4). Formuláře 
zaslané touto cestou budou považované za 
autorizované.

c) Listinnou formou v souladu se 
zákonem č. 500/2004 Sb., správního řádu 
prostřednictvím potvrzení, které je po přijetí 
hlášení v ISPOP automaticky doručeno na 
elektronickou adresu (e-mail, který subjekt 
uvede při vytváření účtu v ISPOP). Toto 
potvrzení k zaslanému hlášení lze také nalézt 
v uživatelském účtu ISPOP. Doporučujeme 
ho při tomto způsobu autorizace vytisknout, 
podepsat statutárním zástupcem a odeslat na 
poštovní adresu CENIA do pěti pracovních 
dnů. Ohlašovatele může v komunikaci s IS-
POP (podání hlášení) zastupovat zmocněnec 
na základě plné moci. 

Stručně shrnuto: Kdo v roce 2012 naklá-
dal s více než 100 kg nebezpečných odpadů 
nebo 100 t ostatních odpadů, je povinen do 
15. února 2013 podat elektronické hlášení 
prostřednictvím ISPOP, které musí být 
autorizované. Více podrobností naleznete 
na stránkách ISPOP, doplňující informace je 
možno získat i na odboru ŽP MěÚ Králíky, 
tel.: 465 670 882.

Pavel Brandejs
odbor ŽP MěÚ Králíky
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Město Králíky
Městský úřad Králíky - majetkový odbor

Velké náměstí 5,  561 69 Králíky, IČ 00279072,
tel. 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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Od karate k baletu

Malý tanečník.

Když jsem si ve zpravodaji přečetla, že králická ZUŠ pořádá v led-
nu 2. ročník setkání tanečních souborů z celé republiky, okamžitě se 
mi vybavilo jméno profesionálního tanečníka Šimona Kubáně, který 
první taneční krůčky dělal u nás v Králíkách. (Více se o TANEČNÍM 
SETKÁNÍ můžete dočíst v tomto čísle v článku paní učitelky MgA. 
Moniky Dolečkové)

Možná se i vy ve vzpomínkách vrátíte ke krásnému zážitku z 20. 
ledna 2009, kdy se na Střelnici představilo Taneční centrum Praha – 
Balet Praha Junior, jehož členem byl i „náš“ tanečník Šimon Kubáň. 

Když nás vloni v létě s maminkou Pavlínou v Králíkách navštívil, 
požádala jsem ho o svolení, zda bych o jeho cestě za baletem mohla 
někdy napsat článek pro náš zpravodaj. Zdejší ZUŠ vychovala za 
dobu svého trvání velký počet vynikajících umělců, ale Šimon je první 
absolvent tanečního oboru, který se tanci profesionálně velmi úspěšně 
věnuje. Ochotně s mým návrhem souhlasil a já jen čekala na vhodnou 
příležitost na zveřejnění článku o něm. 

Myslím, že teď právě nastal ten správný čas, kdy účastníci tanečního 
setkání mají ještě v živé paměti krásné choreografie, které mohli shléd-
nout, a jsou plni dojmů a odhodlání. Vyprávění o Šimonovi by pro ně 
mohlo být dobrou inspirací a ukázkou toho, jak je dobré mít odvážné 
sny a pracovat na jejich uskutečnění. 

O pár vzpomínek jsem požádala Šimonovu učitelku tance MgA. Mo-
niku Dolečkovou, která se netajila tím, že je na svého žáka velmi hrdá:

Jako jsou vaše vzpomínky na první setkání se Šimonem?
Ať vzpomínám, jak vzpomínám, tak na úplně první setkání se Ši-

monem si vůbec nepamatuji. Mám ho v paměti jako velmi milého a 
usmívajícího se chlapce, kterého jsem si hned velmi oblíbila a u kterého 
taneční nadání bylo zřejmé už od počátku. Byl velmi rytmický, cítil 
dobře hudbu a jeho pohybový projev působil přirozeně. Další jeho 
předností bylo herecké nadání a jeho vzhled. 

Vím, že původně se chtěl v ZUŠ učit na bicí, ale bohužel se tento 
obor nevyučoval, tak šel do tanečního oboru. Dával nějak najevo 
zklamání, měl vůbec o tanec zájem?

Nikdy jsem z něho necítila, že by o tanec vyloženě neměl zájem. 
Choval se jako každé dítě, které se přihlásí do tanečního oboru. Když 
mu něco nešlo, tak ho to samozřejmě nebavilo, ale neodradilo ho to 
od toho, aby to stále nezkoušel. Jak se to naučil, měl velkou radost. 
Většinou mu ale šlo všechno hned. 

Působil na mě velmi cílevědomě. Myslím, že byl z domu veden 
i k tomu, že když se do něčeho pustí, měl by u toho vydržet, nevzdávat 
se při první překážce a dělat věci naplno a pořádně.

Často jsem s ním jezdívala vlakem, když dojížděl do Jablonného 
nad Orlicí na karate. Karate ho moc bavilo, zcela jistě víc než tanec. 
Jak jste to vnímala vy?

Také si pamatuji na karate v Jablonném a musím říci, že jsem toho 
i využívala. Motivačně jsem ho směřovala k tomu, že taneční průprava 
je pro takový sport velmi dobrá a naopak i karate bylo dobrou průpravou 
pro tanec. Myslím, že si to díky úspěchům v karate uvědomoval i on.

Jakým byl žákem?
Mám na něho jen dobré vzpomínky. Jen kdyby bylo více takových 

žáků.
Mám hezkou vzpomínku na to, když jsme jeli do Prahy na přijímačky. 
Musím začít tím, že ani Šimon ani Bára (pozn. Kubínová) a jejich 

rodiče nevěděli, že na nějaké přijímačky jedou. Jeli do Prahy s tím, že je 
jedu ukázat do tanečního centra pedagogům, kde jsem v té době studova-
la, a oni viděli moji choreografii, kde Šimon s Bárou tančili a oba se jim 
moc líbili. Šimonovi a Báře jsem chtěla ukázat, jak to na konzervatoři 
chodí a využít to motivačně v jejich další práci. Před zkouškami jsem 
jim řekla, že pokud se budou snažit a udělají ty zkoušky, zvu je na pizzu. 
Ani ve snu by mě nenapadlo s jakou lehkostí tyto zkoušky zvládnou. 
Pedagogové z nich byli nadšení, já měla obrovskou radost a děti měly 
obrovskou radost hlavně z pizzy. Když jsme se vraceli autobusem zpět 
do Králík, rodiče čekali na autobusovém nádraží a při vystupování 
jsme jim oznámili, že děti jsou přijaty na taneční konzervatoř v Praze. 
Vzpomínám, že na nás nevěřícně koukali a co jim probíhalo potom 
v hlavě, to si z nás asi nikdo neumí představit.

Jaká byla spolupráce s maminkou?

Velmi dobrá, zpočátku ho vodila na taneční hodiny a vždy jsme si 
příjemně popovídaly. Šimona hodně motivovala, pomáhala mu. Velká 
zásluha patří právě jí. Může být na svého syna velmi pyšná.

Dokázala byste poslat do světa svoje děti ve věku 11 let, ve kterém 
šli do Prahy Šimon s Bárou?

Nedokážu na tuto otázku jednoznačně odpovědět. Když jsem ještě 
svoje děti neměla, odpověděla bych okamžitě, že ano. Teď už mám děti 
a hodně bych se rozmýšlela. Děvče by muselo být opravdu velm,velmi 
talentované, ale i tak mají velkou konkurenci, nehledě na to, jakou si 
projdou dřinou, a jejich kariéra končí v 35 letech. U kluka s talentem 
a zájmem o tanec bych se rozmýšlela méně. Ti mají uplatnění daleko 
větší, konkurence je menší a kariéra je podstatně delší. Jako maminka 
bych ale každopádně velmi trpěla.

Jak prožíval svá veřejná vystoupení se „zuškou“?
Myslím, že rád vystupoval. Při skupinovém vystupování děti nemají 

tak velkou trému a na jevišti si to užívají. Je jim dokonce líto, když už 
vystoupení končí. Našla jsem fotku z jednoho vystoupení, kde jeho ob-
ličej přesně vyjadřuje, jak se cítí při vystoupení.(viz foto Malý tanečník) 

Šimon chce se svou partnerkou šířit taneční umění nejen na jeviš-
tích, pořádají workshopy. Dovedete si představit, že by takový proběhl 
třeba i v Králíkách nebo v Červené Vodě? 

Pokud to finanční podmínky dovolí, tak jistě. Už jsme si se Šimonem 
i na toto téma mailovali, ale zatím je to ve fázi pouze informativní. 
Každopádně by to byl přínos.

Na dětství svého syna zavzpomínala i maminka Pavlína:
„Jako malý kluk Šimon moc nemluvil, ale bez problémů se s každým 

domluvil rukama - nohama. Rád poskakoval při hudbě, spontánně se 
vyjadřoval pohybem. Paní učitelka v mateřské škole asi rozpoznala 
jeho talent, takže ho často obsazovala do rolí při různých besídkách. Do 
„zušky“ šel k zápisu s tím, že chce hrát na buben a když jsme zjistili, že 
na buben ve škole neučí, tak jsme řekli, že přijdeme za rok. Ale ani za rok 
se hra na buben nevyučovala, tak už jsme vzali nabízený taneční obor. 
První rok ho učila paní Iva Musilová, pak přešel k Monice Altmanové 
(dnes Dolečkové). Víc než balet ho ale bavilo karate, které pěstoval 
v Karate klubu Krátký v Jablonném nad Orlicí. Často vyhrával soutěže 
karatistů v disciplíně volný styl, kde měl prostor při tvorbě vlastních 
sestav, což se výborně kloubilo s tancem.

První období, když začal jezdit do Tanečního centra v Praze, bylo pro 
mě jako pro mámu hodně těžké, ale Šimon na mě působil tak jistě, že 
jsem o správnosti rozhodnutí časem přestala pochybovat. Lhala bych, 
kdybych říkala, že nebyly problémy, byla i těžká období, ale nakonec 
vše dobře dopadlo. 

Šimon měl štěstí, že potkával výborné lidi, kteří mu ukázali různé 
možnosti. Bylo mi ale jasné, že při jeho povaze bude hledat svou 
vlastní cestu.“

A o tom, že tento charismatický mladý muž věděl a ví, co chce, 
svědčí následující stručný přehled jeho dosavadní cesty světem tance. 

(Pro ty z vás, kteří by se chtěli dozvědět více než můžu napsat na 
omezeném prostoru v městském zpravodaji, doporučuji zadat si do 
jakéhokoliv vyhledavače na internetu Šimon Kubáň a najdete množství 
odkazů, kde můžete číst, vidět videa …) 

(pokračování na následující straně)
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Od karate k baletu
(pokračování z předchozí strany)

Na fotografii Šimon Kubáň se svou partnerkou Nikol Šneiderovou
Šimon Kubáň dokončil v roce 2010 studium na konzervatoři - Taneční 

centrum Praha, kde působil v souboru Balet Praha Junior. Již během 
studií hostoval ve Státní opeře Praha.

Při studiích také začal rozvíjet svou vlastní choreografickou tvorbu 
a spolu se svou partnerkou Nikol Šneiderovou vytvořili první práci 
„Look Forward“, která byla oceněna jako vítězná choreografie na soutěži 
v polském městě Bytomi. 

Svou tvorbu prezentoval např.na různých představeních Baletu Praha 
Junior a na festivalu Zlatá Praha.

Po ukončení studia působil v letech 2010 – 2012 v Baletu Jihočeského 
divadla v Českých Budějovicích pod vedením maďarského choreografa 
a uměleckého šéfa Attily Egerháziho. Ztvárnil celou řadu rolí, nadšený 
divácký ohlas i úspěch u kritiků měl např. v roli Romea v baletu Romeo 
a Julie, který byl inscenován na otáčivém hledišti v Českém Krumlově.

Dále se zúčastnil celé řady workshopů a kurzů vedených předními 
světovými tanečními pedagogy. 

Se svým baletním uměním procestoval už i pěkný kus světa – vy-
stupoval v Maďarsku, Skotsku, Slovensku, Švýcarsku, Španělsku, 
Francii, Německu a v Gruzii.

V roce 2012 s Nikol Šneiderovou založili vlastní soubor s názvem 

Taneční setkání
pod Králickým Sněžníkem

TANEČNÍ SETKÁNÍ proběhlo v sobotu 12. 1.2013 jako 2. ročník 
netradiční soutěžní přehlídky dětských a juniorských amatérských 
tanečních souborů. Na jevišti Klubu na Střelnici jsme viděli celkem 
21 choreografií ve třech kategoriích v oboru scénický tanec a volný 
styl. Setkání se zúčastnily  soubory z Králík, Červené Vody, Rychnova  
nad  Kněžnou, Hradce Králové, České Třebové, Jablonného nad Orlicí 
a Přelouče. Zúčastnit se měly i soubor y ze Slatiňan, Úpice a také ze 
slovenské Žiliny, ale z důvodu velké nemocnosti nemohly soubory přijet.

Soutěžilo se ve třech kategoriích podle věku tanečníků: 1. kategorie 
- děti do 6 let - předškoláci, 2. kategorie děti od 1. do 5. třídy ZŠ a 3. 
kategorie starší školní věk 6. – 9. třída ZŠ.

Odborná porota pracovala ve složení Blanka Rejholdová (ZUŠ Čer-
vený Kostelec), Blanka Matysková (ZUŠ Trutnov), Lenka Hajduková 
(taneční terapeut), Kristina Brůnová (LDO ZUŠ Králíky) a Libuška 
Opravilová (zástupce veřejnosti). Porotkyně znaly pouze názvy cho-
reografií a hodnotily tajně.

Hlavní organizátorkou TANEČNÍHO SETKÁNÍ byla Iva Musilová 
a patří jí velký dík za krásné taneční odpoledne! Nesmím opomenout 
i velkou podporu Města Králíky, paní starostky a sponzorů.

Každý soubor dostal od poroty ocenění za své choreografie.  Porota 
v choreografii každého tance našla klady, všichni získali diplomy. Nebylo 
žádného smutného účastníka! Po soutěži mohl každý vedoucí využít  
„rozborový seminář“ , s porotou si  pohovořit  o svých choreografiích – 
o kladech i záporech i o doporučení poroty, kterých dalších  tanečních  
soutěží (třeba i prestižnějších) by se mohl soubor  zúčastnit.(např.SCÉ-
NICKÝ TANEC NIPOS ARTAMA, SOUTĚŽ ZUŠ).

Na závěr každý soubor dostal plnou tašku odměn od bonbónů, sla-
ného pečiva, krásných brožur o Králicku, pohledů králického betléma, 
hrnečků, pexesa až po dětské šampaňské).

Krásným dárkem byl také kalendář Tanečního setkání, který pro nás 
vyrobil Jiří Opravil a hlavní stránku vytvořila Kristina Brůnová, která 
je také autorkou hezkých diplomů a plakátů. 

Dětem se soutěž moc líbila, oslava po soutěži také a už se ptaly, kdy 
pojedou zase. Krásné je, že děti v soutěži získávají nové kamarády, vidí 
jiné choreografie, soubory a tzv.se otrkávají. Získají tím motivaci k další 
práci a jednoduše řečeno - baví je to.

Po letošním zdařilém ročníku už plánujeme ten další!
Monika Dolečková 

Anglická knihovna
na základní škole

V polovině listopadu se nám podařilo významně rozšířit sbírku 
titulů v naší anglické knihovně na počet 82. Jedná se o zjednodušenou 
anglickou četbu – „Easy Readers“ z vydavatelství Oxford University 
Press. Knihy jsou roztříděny do úrovní (levels) 1-6  podle rozsahu slovní 
zásoby a podle gramatické obtížnosti. V každé úrovni máme možnost 
výběru beletristických knih či literatury faktu, která rozšíří žákovské 
znalosti v oboru biologie, zeměpisu, sociologie, sportu... 

Právě četba anglických čítanek pomůže našim žákům zvedat úroveň 
jejich čtenářské gramotnosti, o které se již dlouhá léta hodně hovoří 
v oblasti českého jazyka, ale je samozřejmě důležitá i při studiu jazyka 
cizího, neboť postupy jejího získávání jsou totožné. V hodinách anglič-
tiny se při práci s textem zaměřujeme především na tři kroky: obecné 
porozumění, získávání informací a vytváření interpretace. 

Pro lepší spolupráci mezi anglickou knihovnou a žáky je na školním 
webu k dispozici jmenný seznam všech titulů barevně odlišených po-
dle úrovní a žánru. (www.gazskraliky.cz → Akce školy → Školní rok 
2012/13 → Projekty v AJ → Anglická knihovna) Děti si mohou v klidu 
doma vybrat titul, který je zaujal, a přijít si čítanku vypůjčit.

Naším přáním je, aby si chlapci a děvčata našli svoji cestu k anglické 
četbě, neboť její účinky jsou, stejně jako u české četby, blahodárné.

Velká pochvala patří žákům 8. tříd, kteří se vrhli do čtení po hlavě a 
jsou prozatím nejaktivnějšími čtenáři na naší škole.

Touto cestou děkujeme firmě ELKO VALENTA za finanční příspě-
vek, díky němuž mohla být naše objednávka knih „objemnější“.

Za učitele AJ na GaZŠ Králíky Mgr. Helena Strnadová

Sandalfon Dance Company, prezentující jejich tvorbu a komponovaná 
díla společně s umělcem Janem Mrkvičkou a jsou tzv. na volné noze.

Pořádají celou řadu workshopů, na kterých předávají své zkušenosti 
dalším.

Hostuje v Národním divadle v Rusalce a od sezony 2012/13 je sólistou 
Pražského komorního baletu. 

Výčet aktivit Šimona a Nikol by byl ještě hodně dlouhý, vybírám z něj 
jen několik jako ukázku jejich současné práce: vystoupení na slavnostním 
večeru při udělování cen Českého rozhlasu, představení v gruzinském 
městě Tbilisi s Pražským komorním baletem v choreografii Pavla Šmoka, 
hostování v Bohemia Baletu v choreografii Un Ballo Jiřího Kyliána, 
kterou natáčela Česká televize, poskytli interview, které je součástí filmu 
americké dokumentaristky, hostování v libereckém Divadle F.X.Šaldy 
v inscenaci Louskáček.

Jako závěr povídání o Šimonovi použiji část textu z předmluvy ke 
krásné knížce „Balet nás baví – první kniha o baletu pro děti i rodiče“, 
kterou napsala Anna Novotná:

„Je báječné, že někdo se baletu věnuje jen tak pro svoji zábavu, 
někdo hodně, protože chce opravdu být velkou baletní hvězdou, žije jen 
tancem, jiný má balet rád, ale věnuje se v životě něčemu úplně jinému 
a zůstane vášnivým divákem. To všechno je možné. Navíc balet v sobě 
skrývá mocné kouzlo – rozumí mu lidé po celém světě! Není svázaný řečí, 
všechno vyjadřuje pohybem doprovázeným hudbou nebo jen tichem. 
Všichni porozumí smutku umírající labutě…“

kontakty: Facebook: Sandalfon Dance Company
 e-mail: simon.kuban@gmail.com

Ivana Marečková
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Domov – místo nejbezpečnější?
Osobně považuji obydlí za místo, kde 

bychom se měli cítit nejbezpečněji. Vstup 
do obydlí je bránou do našeho soukromí, 
mělo by být na naší úvaze, koho si do 
obydlí pozveme, koho do obydlí vpustíme, 
i když nebyl vyloženě zván. V dalších 
větách uvádím informace, které mám 
zprostředkovaně. Je možné, že věci se 
měly jinak. V minulých týdnech se po 
Králíkách měl údajně pohybovat člověk, 
který sháněl informace o osobách věřících, 
ty měl pak kontaktovat a vyžadovat po 
nich pomoc, jídlo. V některých případech 
měl „zvaný nezvaný“ uspět, byl vpuštěn 
do domácnosti, požadovaná pomoc mu 
byla poskytnuta. Následně se o tom hos-
titelé začali svěřovat svým známým, podle 
interpretace některým hostitelům nebyla 
návštěva příjemná. Možná až dodatečně 
si uvědomili, co vše se mohlo stát. Ro-
zumím tomu, že někteří z nás nedokážou 
odmítnout vstup nezvanému hostu. Takový 
host si umí vybrat svého hostitele, ví na 
koho zacílit, na jakých tématech stavět 
rozhovor, aby zaujal, ví, kdo má potřebu 
si o čem popovídat.

Kromě hosta výše popsaného se nám 
občas někdo snaží vysvětlit, že potře-
bujeme koupit něco, co jsme do té doby 
nepotřebovali. Na místě předvede zboží, 
snad je hostiteli nemístné, že když mu 
pán věnoval tolik času, si od něj nic ne-
koupí, tak objednávku podepíše. Nebo, co 
to vlastně podepsal? Pán je totiž školen, 
jak si prosadit svou, čeho dosáhnout. Pán 
nepřišel strávit čas ve Vašem bytě a odejít 
bez výdělku. 

Popsané postupy lze označit za ma-
nipulaci. Manipulaci neumíme všichni 
rozpoznat. Každý jsme nějak osobnostně 
nastaven, ne každý předpokládáme, že 
druhá strana bude dělat něco, co bychom 
nikdy neudělali my sami.

Jak se v takových případech bránit? 

Nejlépe se do takové situace nedostat. 
Popsaných případů v mediích, v našem 
bezprostředním okolí, je přehršel, stejně 
se stále opakují. Nejhorším, často však 
setrvalým důvodem změny chování, je 
špatná zkušenost, která nám otevře oči - 
koupit, co nepotřebuji, být okraden. Opa-
kovaně se stejného chování pak nejspíše 
nedopustíme.

Co svět světem stojí budou na něm lidi, 
kteří se snaží využít důvěřivosti druhých. 
Tak tomu bude pořád dokola. Smysl může 

mít pořád dokola o takových případech 
mluvit, upozorňovat své blízké na možná 
rizika takového chování.

Ohledně podomního prodeje – nabízení 
zboží ve Vašem obydlí - jsem byl kolegou 
Ing. Macháčkem z městského úřadu upo-
zorněn na Nařízení města Králíky - Tržní 
řád, který stanoví, že „na celém území 
města Králíky je zakázán pochůzkový a 
podomní prodej zboží a podomní nabídka“. 
Za porušení povinností vyplývající z této 
vyhlášky lze ukládat sankce.

Pokud tedy vyloženě nechcete strávit 
Váš čas ve Vašem bytě s někým, kdo se 
Vám snaží nabídnout něco, co nepotře-
bujete, máte oporu v předpisu města. 
Nemluvě o dalších možných následcích. 
Pokud bude prodejce nebo kdokoliv jiný 
na prahu Vašeho obydlí neodbytný, bude 
se dožadovat vstupu do Vašeho obydlí, je 
na místě volat policii.

Bohumír Strnad
odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Městského úřadu Králíky

Kontejnery na starý textil
Podle statistických údajů každý z nás roč-

ně vyprodukuje zhruba 15 kg starého šatstva, 
které v případě odložení do popelnice končí 
na skládce. Zatím se jedinou, ekonomicky a 
ekologicky schůdnou cestou jeví strategie, 
která tyto oděvy vrací zpět lidem pro opě-
tovné použití.

Město Králíky uvítalo nabídku firmy 
REVENGE a.s., na umístění sběrných 
kontejnerů na šatstvo a boty a slibuje si od 
toho snížení množství směsného komunál-
ního odpadu. Společnost REVENGE a.s. 
komodity tohoto typu sbírá, třídí, recykluje 
a obchodně realizuje na trzích celého světa. 
Bez dodatečných finančních požadavků 
na rozpočet se tak otevírá možnost smyslu-
plného využití odpadu, který dosud většinou 
končil na skládce, kde se za jeho uložení 
platily nemalé částky.

V moderním třídícím závodě v Boskovi-
cích se zabývá 100 lidí v trvalém pracovním 
poměru tříděním a zpracují zhruba 400 tun 
šatstva i bot měsíčně. Z této hromady se po-
daří 50 % oblečení zachránit tak, aby mohlo 
posloužit svému původnímu účelu. Dalších 
35 % se zpracuje pro průmyslové využití, 
zbytek je zatím odpad.

Kontejnery budou u nás zatím ve zku-
šebním provozu umístěny dva, s největší 
pravděpodobností již v únoru. První bude 
v areálu sběrného dvora v Růžové ulici 
a druhý bude umístěn v Berlínské ulici u 
stanoviště tříděného odpadu. Žádáme obča-
ny, aby šatstvo, které měli v úmyslu odložit 
do popelnice, odložili do těchto kontejnerů. 
O umístění a případně dalších kontejnerech 
rohodne jejich využití a rentabilita. Zároveň 
upozorňujeme, že ukládané šatstvo a boty 

nesmí být znečištěné a že do kontejneru 
rozhodně nepatří jakýkoliv jiný odpad.

Pavel Brandejs
odbor ŽP MěÚ Králíky

FOR MODEL 2013 pro všechny hravé
Začátek března bude na olomouckém výsta-

višti Flora patřit všem, co si rádi hrají. Příznivci 
modelování z papíru, plastu, dřeva či jiných ma-
teriálů a sběratelé nejrůznějších kuriozit obsadí 
od 1. do 3. března výstavní pavilony E, G a H.

11. ročník výstavy modelů a sběratelství 
FOR MODEL představí v kapesním vydání 
historické bitevní lodě, letadla, automobily, 
železniční i bojovou techniku. Návštěvníci se 
mohou těšit na hasičská a policejní vozidla, 
bugginy, pohyblivé modely vláčků, vrtulníků, 
létající ultralehká „éra“ a další zajímavosti. 

Příznivci sběratelství se mohou těšit na 
kolekce turistických známek, mincí, odznaků, 
starých hraček, hudebních nástrojů, vojenskou 
i hasičskou výzbroj a výstroj, či sbírky nejrůz-
nějších kuriozit. 

Brány výstavy budou otevřeny denně od 9 
do 18, poslední den do 17 hodin. Vstupné je 
50 Kč, zlevněné pro důchodce a děti 20 Kč. 

Zdarma mohou na For Model děti do 10 let a 
držitelé průkazů ZTP, ZTP- P.
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Výpis z jednání Rady města Králíky
9. 1.
RM nesouhlasí s realizací záměru „Vě-

trný park Lichkov a Mladkov“, jelikož 
realizace záměru je v rozporu s koncepcí 
rozvoje cestovního ruchu v regionu a měla 
by zásadní negativní vliv na krajinný ráz.

RM doporučuje schválit záměr prodeje 
pozemku st.p.č. 220 – zastavěná plocha 
o výměře 23 m2 v k.ú. Prostřední Lipka za 
minimální kupní cenu ve výši znaleckého 
posudku, nejméně však ve výši 70 Kč/m2 + 
náklady spojené s převodem a ukládá MO 
předložit na jednání ZM záměr prodeje.

RM nedoporučuje schválit záměr prodeje 
pozemků p.p.č. 531/1 – t. t. porost o výměře 
4659 m2 a p.p.č. 533/7 – t. t. porost o výměře 
7285 m2 v k.ú. Prostřední Lipka a ukládá 
MO předložit na jednání ZM záměr prodeje.

RM schvaluje nový záměr prodeje volné 
bytové jednotky č. 4/1 v č.p. 4 na Velkém 
náměstí v Králíkách za nabídkovou kupní 
cenu ve výši 433.090 Kč a ukládá MO 
záměr prodeje zveřejnit na dobu 60 dnů.

RM schvaluje nové znění nájemní smlou-
vy č.j. 4430/2008 mezi městem Králíky a 
panem J. M., panem A. M., panem M. M., 
panem Š. M., paní E. M., paní L. M., kteří 
jsou zastoupení panem J. M., Prostřední 
Lipka, a dále paní L. M., Moravský Písek, 
a to z důvodu změny pronajímatele.

RM bere na vědomí úhradu dlužného 
nájemného za měsíce 05-07/2012 od paní 
J. B., za pronájem nemovitosti č.p. 9 na 
st.p.č. 67 v k.ú. Dolní Lipka a ukládá MO 
informovat RM o splacení zbývajícího 
dlužného nájemného. 

RM nemá připomínky k zahájení zjiš-
ťovacího řízení záměru společnosti ZEOS, 
s.r.o., Prostřední Lipka 126 „Odchovna 
jalovic – farma Dolní Lipka“. 

RM schvaluje pronájem nemovitosti čp. 
353 na st. p. č. 213 v ul. Dlouhá v obci a 
k.ú. Králíky (Evropský dům Králíky) spo-

lečnosti Králická rozvojová s. r. o., Žamberk 
za účelem provozování veřejné budovy:

- regionální informační centrum a veřejný 
internet

- destinační management turistické ob-
lasti Králický Sněžník, turistický incoming

- pomoc podnikatelům na Králicku z po-
hledu získávání dotací z fondů EU

- a dále ke komerčním účelům bez ome-
zení, za roční nájemné ve výši 60.000 Kč a 
to na dobu neurčitou s jednoměsíční výpo-
vědní lhůtou  s tím, že v nájemní smlouvě 
bude ošetřeno užívání za bezesmluvní ob-
dobí, tj. od 1. 1. 2013 do uzavření nájemní 
smlouvy. 

RM souhlasí, aby společnost Telefónica 
O2 Czech Republik, a.s., 140 22 Praha 
4 – Michle použila pro vybudování konco-
vého bodu a přípojného vedení k tomuto 
koncovému bodu naše vedení v budově 
čp. 364 na st.p.č. 223 v k.ú. Králíky, pokud 
bude k tomuto účelu vyhovující. Jedná se 
o souhlas k provedení nezbytných úkonů 
vyvolaných potřebou nájemce - společností 
Česká spořitelna, a.s., 140 00 Praha 4.

RM schvaluje ukončení nájemního vzta-
hu k pozemku st.p.č. 220 – zastavěné ploše 
o výměře 23 m2 v k.ú. Prostřední Lipka 
s panem A. B., Králíky, a to dohodou ke 
dni 30. 4. 2013.

RM schvaluje pronájem části pozemku 
st.p.č. 154/1 – zastavěné plochy o výměře 
cca 497 m2 v k.ú. Králíky za účelem par-
kování vozidel, manipulační a jiné plochy 
paní Z. B., Králíky.

RM schvaluje pronájem části pozemku 
st.p.č. 154/1 – zastavěné plochy o výměře 
cca 497 m2 v k.ú. Králíky za účelem par-
kování vozidel, manipulační a jiné plochy 
panu Z. P., Králíky.

RM schvaluje pronájem části pozemku 
st.p.č. 154/1 – zastavěné plochy o výměře 
cca 497 m2 v k.ú. Králíky za účelem par-

kování vozidel, manipulační a jiné plochy 
panu V. J., Králíky.

RM schvaluje pronájem části pozemku 
st.p.č. 154/1 – zastavěné plochy o výměře 
cca 497 m2 v k.ú. Králíky za účelem par-
kování vozidel, manipulační a jiné plochy 
manželům J. a I. S., Králíky.

RM schvaluje dodatek č. 1 smlouvy 
o nájmu č.j. 454/2012 ze dne 25. 5. 2012 na 
pronájem movitého majetku s ČR - Úřadem 
práce České republiky, se sídlem 128 01 
Praha 2 – Nové Město, Karlovo náměstí 
1359/1 v předloženém znění. 

RM schvaluje dodatek č. 1 smlouvy 
o nájmu nebytových prostor č.j. 144/2012 
ze dne 31. 5. 2012 na pronájem nebyto-
vých prostor s ČR - Úřadem práce České 
republiky, se sídlem 128 01 Praha 2 – Nové 
Město, Karlovo náměstí 1359/1 v předlo-
ženém znění. 

RM schvaluje znění zadávací dokumen-
tace podlimitní veřejné zakázky na služby – 
zadání veřejné zakázky (akce) „Regenerace 
památné aleje ke klášteru na Hoře Matky 
Boží v Králíkách“.

RM schvaluje odpisový plán příspěvkové 
organizace Gymnázium a základní škola 
Králíky pro rok 2013.

RM schvaluje bezplatné umístění odka-
zujícího baneru klubu Moravská pohraniční 
na webu města za podmínky umístění odka-
zujícího baneru města Králíky na webových 
stránkách www.moravska-pohranicni.cz.

RM bere na vědomí informaci o vyhláše-
ní výzvy k podávání žádostí do Dotačního 
a příspěvkového programu města Králíky 
pro rok 2013 a ukládá vedoucímu OŠKT 
zpracovat přehled žádostí a předložit po-
dané žádosti na jednání RM s návrhem na 
rozdělení podpory.

16. 1.
Město Králíky jako vlastník pozemků 

p. p. č. 276/1, 284/3, 284/5, 284/1, 284/4, 
284/6, 284/7 a 2138/4 a dále st. p . č. 770/1, 
770/2, 772 a 774 vše v k.ú. Králíky souhlasí 
dle § 96 odst. 3 písm. e) stavebního zákona 
se stavebním záměrem – „uložení metro-
politní optické sítě na p.p.č. 276/1, 284/3, 
284/5, 284/1, 284/4, 284/6, 284/7 a 2138/4 
a dále na st.p.č. 770/1, 770/2, 772 a 774 
(+ instalace datových rozvodů v domech) 
vše v  k.ú. Králíky“ společnosti Alberon 
Letohrad, s.r.o., se sídlem Letohrad, za 
podmínky zřízení věcného břemene za 
jednorázovou úhradu ve výši 50 Kč/bm + 
DPH. Věcné břemeno se zřizuje na dobu 
neurčitou. Zároveň RM souhlasí do doby 
realizace stavby uzavřít smlouvu o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene.

RM doporučuje schválit smlouvu o bez-
úplatném převodu nemovitostí č. UZSVM/
HUO/8793/2012-HUOM-7054-Za mezi 
městem Králíky a ČR – Úřadem pro za-
stupování státu ve věcech majetkových na 
převod pozemku st.p.č. 577 – zastavěná 



Králický zpravodaj 2/2013 - 11

plocha o výměře 28 m2 a budovy bez čp/
če – jiná stavba na st.p.č. 577 vše v k.ú. 
Králíky v předloženém znění a ukládá MO 
předložit bod na jednání ZM.

RM schvaluje výpůjčku nebytových 
prostorů ve 2. NP – pravé křídlo budovy čp. 
367 na st.p.č. 228 a st.p.č. 229 v k.ú. Králíky 
za účelem vybudování stálé expozice a pro 
ukládání muzejních sbírek, a to na dobu ne-
určitou, paušální částka na úhradu nákladů 
na služby spojené s užíváním nebytových 
prostor je ve výši 30.000 Kč/rok. 

RM schvaluje výpůjčku nebytových 
prostorů – dvou učeben a jednoho kabinetu 
ve 2. NP – levé křídlo budovy čp. 367 na 
st.p.č. 228 a st.p.č. 229 v k.ú. Králíky za 
účelem konání bohoslužeb pro veřejnost, 
klubů pro děti a mládež a dalších aktivit 
sboru pro veřejnost, a to na dobu neurčitou 
s výpovědní lhůtou 6 let, paušální částka 
na úhradu nákladů na služby spojené 
s užíváním nebytových prostor je ve výši 
12.500 Kč/rok. 

RM schvaluje výpůjčku nebytových 
prostorů v přízemí vlevo (knihovna, učebna, 
dílna, sklad, WC) v budově čp. 367 na st.p.č. 
228 a st.p.č. 229 v k.ú. Králíky za účelem 
provozování klubové činnosti pro seniory, 
a to na dobu neurčitou, paušální částka na 
úhradu nákladů na služby spojené s užívá-
ním nebytových prostor ve výši 13.300 Kč/
rok. RM ukládá ve smlouvě ošetřit povin-
nost vypůjčitele uvolnit učebnu pro potřeby 
půjčitele – např. pro případ konání voleb.

RM schvaluje pronájem nebytového 
prostoru v 1. NP – lékařské ordinace v čp. 
414 na st.p.č. 558/1 v k.ú. Králíky za účelem 
výkonu lékařské praxe - praktický lékař pro 
děti a dorost, nájemní vztah se uzavírá na 
dobu neurčitou s účinností od 1. 5. 2013, a 
to paní MUDr. Olze Měchurové, Červená 
Voda.

RM schvaluje požádat ČR – SSHR o bez-
úplatný převod nepotřebného movitého 
majetku státu ve smyslu ustanovení § 22 
zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České 
republiky a jejím vystupování v právních 
vztazích, ve znění pozdějších předpisů, 
z nabídky pro fyzické a právnické osoby 
č.j. 00025/13/SSHR o převod movitého 
majetku, a to o:

- VZV DESTA MV 12 B, inv.č. S00566, 
evidovaná minimální kupní cena 71.600 Kč

- nebo VZV DESTA MV 12 B, inv.č. 
S01097, evidovaná minimální kupní cena 
69.700 Kč

- nebo VZV čelní DESTA MV 12 B, 
inv.č. S00396, evidovaná minimální kupní 
cena 63.700 Kč

- nebo čelní vysokozdvižný vozík DVHM 
2022 LX, inv.č. S01120, evidovaná mini-
mální kupní cena 32.410 Kč 

- vozík vysokozdvižný terénní BVHM 
1321, inv.č. S01794, evidovaná minimální 
kupní cena 20.510 Kč

- čelní vysokozdvižný vozík DVHM 

Výpis z jednání Rady města Králíky
2022 LX, inv.č. S01170, evidovaná mini-
mální kupní cena 51.910 Kč

- elektrický nízkozdvižný paletizační vo-
zík, inv.č. S00467 nebo S00468, evidovaná 
minimální kupní cena 9.670 Kč

- universální dřevoobráběcí stroj, inv.č. 
S00726, evidovaná minimální kupní cena 
32.500 Kč

- nízkozdvižný vozík dopravní, inv.č. 
S01279 nebo S01280, evidovaná minimální 
kupní cena 8.030 Kč nebo 7.810 Kč

nízkozdvižný vozík, inv.č. S03177 nebo 
S03178, evidovaná minimální kupní cena 
21.380 Kč

- generátor el. soustrojí se vznětovým 
motorem, inv.č. S03454, evidovaná mini-
mální kupní cena 29.970 Kč

RM jmenuje komisi pro otevírání obálek 
s nabídkami veřejné zakázky „Regenerace 
památné aleje ke klášteru na Hoře Matky 
Boží v Králíkách“ ve složení: člen komise 
Ing. Aleš Houserek, Antonín Vyšohlíd, 
Ing. Josef Orlita; jako náhradník: Lenka 
Potrusilová, DiS., Ing. Ladislav Tóth, Pavel 
Brandejs.

RM jmenuje komisi pro posouzení 
a hodnocení nabídek veřejné zakázky 
„Regenerace památné aleje ke klášteru na 
Hoře Matky Boží v Králíkách“ ve složení: 
členové komise Ing. Aleš Houserek, Ing. 
Lucie Vrbková, Jana Ponocná, Jiří Pauk, 
Ing. Josef Orlita; jako náhradníci: Lenka 
Potrusilová, DiS., Roman Hlaváč, Bc. Jan 
Mlynář, Ing. Ladislav Tóth, Pavel Brandejs 
a pověřuje starostku města podpisem jme-
novacího dokumentu, který bude nedílnou 
součástí dokumentace výše uvedené veřejné 
zakázky.

RM bere na vědomí „Výroční zprávu 
města Králíky o činnosti v oblasti poskyto-
vání informací za rok 2012“ a ukládá odbo-
ru vnitřních věcí její zveřejnění v souladu 
s ust. Čl. 12 odst. 1 Směrnice č. 17/2007 
o poskytování informací.

RM souhlasí s prodloužením doby pro 
pořádání hudební produkce na 4:00 hod., a 
to v souvislosti s pořádáním „Hasičského 
plesu 2013“ v Klubu Na Střelnici v Krá-
líkách, dne 19. 1. 2013, a to za splnění 
následujících podmínek:

- pořadatel je povinen zabezpečit akci 
dostatečným počtem pořadatelů; 

- pořadatel akce musí v souladu s OZV 
č. PP/84/V/2009, 1/2009, o podmínkách 
k zabezpečení požární ochrany při akcích, 
kterých se zúčastňuje větší počet osob, 
zabezpečit veškeré náležitosti plynoucí 
z citované právní úpravy tak, aby předešel 
vzniku požárních rizik;

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

RM souhlasí s prodloužením doby pro 
pořádání hudební produkce na 4:00 hod., a 

to v souvislosti s pořádáním „Maturitního 
plesu“ v Klubu Na Střelnici v Králíkách, 
dne 22. 2. 2013, a to za splnění následujících 
podmínek:

- pořadatel je povinen zabezpečit akci 
dostatečným počtem pořadatelů; 

- pořadatel akce musí v souladu s OZV 
č. PP/84/V/2009, 1/2009, o podmínkách 
k zabezpečení požární ochrany při akcích, 
kterých se zúčastňuje větší počet osob, 
zabezpečit veškeré náležitosti plynoucí 
z citované právní úpravy tak, aby předešel 
vzniku požárních rizik;

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

RM schvaluje smlouvu o provedení audi-
tu ukončeného projektu financovaného z OP 
LZZ „Vzdělávání pracovníků ORP Králíky 
v eGON centrech“.

RM bere na vědomí předložený materiál 
a ukládá odboru VTS ve spolupráci s od-
borem ŠKT a vedením školy, zpracovat 
technické posouzení střechy objektu č.p. 
647, stavu budovy č.p. 412, stavu budov 
sloužících pro tělesnou výchovu a zadat 
vypracování odborného revizního posudku 
tartanového povrchu a předložit výsledky 
k projednání RM do 31. 5. 2013.

RM schvaluje:
- převzetí záštity města nad 53. ročníkem 

tradičního králického karnevalu,
- spolupořadatelství města při zajištění 

realizace akce tradičního kralického kar-
nevalu, 

- úhradu nákladů na ohňostroj z prostřed-
ků města v souvislosti s pořádáním tradič-
ního kralického karnevalu do maximální 
výše 30.000 Kč

- použití městského znaku při propagaci 
akce 53. ročníku tradičního kralického 
karnevalu,

- prodloužení hodiny nočního klidu dne 
15. 2. 2013 do 6:00 hod. následujícího dne 
pro provozovny, které jsou zapojeny do 
organizace karnevalu,

- nepřetržitý provoz prodejního stánku 
FC Jiskra Králíky – Červená Voda, o.s. ve 
dnech 15. – 16. 2. 2013 na Velkém náměstí 
včetně připojení na el. zařízení

- prodloužení hodiny nočního klidu dne 
16. 2. 2013 do 5:00 hod. následujícího dne 
pro organizaci taneční zábavy v Klubu Na 
Střelnici

- částečnou uzávěru Velkého náměstí dne 
15. 2. 2013 od 15:00 hod. (prostor u gymná-
zia a budovy spořitelny) a úplnou uzávěru 
dne 16. 2. 2013 od 17:00 do 20:00 hodin.

23. 1.
RM schvaluje zřízení věcného břemene 

v souvislosti s plánovanou realizací liniové 
stavby „Kanalizace a ČOV aglomerace 
Králíky“ – nová trasa „B“ kanalizace 
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Výpis z jednání Rady města Králíky
s vlastníky pozemků p.p.č. 126/5 a 1841/12 v k.ú. Králíky manžely 
Karlem a Lenkou Macháčkovými, oba trvale bytem Lichkov čp. 
27, a to pro oprávněné město Králíky. Věcné břemeno se zřizuje 
na dobu neurčitou a bezúplatně. RM zároveň schvaluje do doby 
realizace stavby uzavřít s vlastníky pozemků smlouvu o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene. 

RM schvaluje ukončení nájemního vztahu k nebytovým prosto-
rům – zubní ordinaci ve 3. NP v budově čp. 414 – objektu občanské 
vybavenosti na st.p.č. 558/1 v k.ú. Králíky s MUDr. Marií Špič-
kovou, Králíky, a to dohodou ke dni 28. 2. 2013. Současně RM 
schvaluje záměr pronájmu nebytových prostorů - zubní ordinace ve 
3. NP v budově čp. 414 – objektu občanské vybavenosti na st.p.č. 
558/1 v k.ú. Králíky při zachování původních podmínek nájemního 
vztahu – tj. nájemní vztah na dobu neurčitou, účel pronájmu – 
zřízení zubní ordinace pro výkon lékařské praxe, nájemné ve výši 
24.055 Kč/rok a ukládá MO záměr pronájmu zveřejnit.

RM schvaluje ukončení nájemního vztahu k nebytovým prosto-
rům – zubní ordinaci ve 3. NP v budově čp. 414 – objektu občan-
ské vybavenosti na st.p.č. 558/1 v k.ú. Králíky s MUDr. Janem, 
Špičkou, Králíky, a to dohodou ke dni 28. 2. 2013. Současně RM 
schvaluje záměr pronájmu nebytových prostorů - zubní ordinace ve 
3. NP v budově čp. 414 – objektu občanské vybavenosti na st.p.č. 
558/1 v k.ú. Králíky při zachování původních podmínek nájemního 
vztahu – tj. nájemní vztah na dobu neurčitou, účel pronájmu – 
zřízení zubní ordinace pro výkon lékařské praxe, nájemné ve výši 
23.466 Kč/rok a ukládá MO záměr pronájmu zveřejnit.

RM schvaluje ukončení nájemního vztahu k movitým věcem 
– zubařskému křeslu inv. č. 702 a soupravě k zubařskému křeslu 
inv. č. 701 s MUDr. Janem, Špičkou, Králíky, a to dohodou ke dni 
28. 2. 2013. Současně RM schvaluje pronájem movitých věcí – 
zubařského křesla inv.č. 702 a soupravy k zubařskému křeslu inv.č. 
701 Kč při zachování původních podmínek nájemního vztahu – tj. 
nájemní vztah na dobu neurčitou, výpovědní lhůta 6 měsíců, účel 
pronájmu – plnění odborné lékařské praxe.

RM schvaluje smlouvu o výpůjčce multimediálního infor-
mačního kiosku 26BOT-Classic Wall, identifikační číslo licence 
D8317CAO-3970-11E2-B4A2-B8C16188709B s Destinační 
společností Východní Čechy, Pardubice.

RM schvaluje nové složení DIK č. 6 k provedení inventarizace:
- předseda: Milan Kacálek
- člen:  Antonín Žižka
a ukládá ÚIK nového předsedu proškolit.
RM schvaluje rozpočtová opatření číslo 129 a 130 přidělená 

městu Králíky rozhodnutím Krajského úřadu Pardubického kraje 
a resortních ministerstev, kterými se zvyšuje schválený rozpočet 

v příjmech a výdajích o částku 122.190,65 Kč a interní rozpočtové 
opatření číslo 121206, kterým se snižuje schválený rozpočet v pří-
jmech a výdajích o -250.000 Kč.

RM schvaluje rozpočtové opatření číslo 1 přidělené městu Krá-
líky rozhodnutím Krajského úřadu Pardubického kraje a resortních 
ministerstev, kterým se zvyšuje schválený rozpočet v příjmech a 
výdajích o částku 252.000 Kč. 

RM souhlasí s prodloužením doby pro pořádání hudební pro-
dukce na 4:00 hod., a to v souvislosti s pořádáním „Sportovního 
plesu“ v Klubu Na Střelnici v Králíkách, dne 26. 1. 2013, a to za 
splnění následujících podmínek:

- pořadatel je povinen zabezpečit akci dostatečným počtem 
pořadatelů; 

- pořadatel akce musí v souladu s OZV č. PP/84/V/2009, 1/2009, 
o podmínkách k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se 
zúčastňuje větší počet osob, zabezpečit veškeré náležitosti plynoucí 
z citované právní úpravy tak, aby předešel vzniku požárních rizik;

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

Návštěva ve Formplastu
V rámci učiva prvouky o přírodninách a lidských výtvorech 

jsme ve čtvrtek 20. prosince vyrazili do místní firmy Formplast. 
Srdečně nás přivítal dispečer výroby pan Zdeněk Sedlačík, uvedl 
nás do místnosti, kde nás seznámil s výrobním programem. Potom 
jsme se rozdělili na dvě skupiny. První z nás se šli podívat přímo 
do výrobní haly a tam jsme pozorovali, jak se lisují plasty a co se 
s nimi dál děje. Druhá skupina mezitím zkompletovala plastová 
autíčka z přichystaných vylisovaných součástek. Když jsme se 
navzájem vystřídali, čekalo nás velké překvapení. Každý z nás 
dostal barevné autíčko nebo plastový výlisek pro maminku či 
pro tatínka. 

Panu Sedlačíkovi bychom chtěli touto cestou poděkovat nejen 
za prohlídku firmy i za neočekávanou nadílku, která mile přispěla 
k příjemnému strávení dopoledne.

Mgr. Dana Švédová, Mgr. Petra Vostrčilová a žáci 3. A a 3. B
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PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE
(z veterinárně kontrolovaných chovů,

které zaručují kvalitu a vysokou užitkovost)
Prodej 4. 4. 2013 - 15 hod Králíky (autobus.nádraží)
Kuřice černé, červené, bílé (nesou bílá vejce) stáří:12-18 
týd.cena: 120-180,- Kč. Chovní kohoutci 12-18 týd. 120-
180,- Kč. Kačeny pekingské (bílé brojlerové) 1-3 týd. 70-
90,- Kč. Moularden (kříženec pižmová + peking. kachny) 
1-3 týd. 70-90,- Kč. Kačeny barbarie (francouzský hybrid 
pižmové kačeny) 1-3 týd. 110-130,- Kč. Husy bílé 1-3 
týd. 140-160,- Kč. Husy landenské 1-3 týd. 140-160,- Kč.
Sortiment, stáří a cena drůbeže se může lišit dle aktuální 
nabídky!
Drůbež, prosím, OBJEDNÁVEJTE na adrese: Gallus 
Extra s.r.o., Pražská 8, 586 01 Jihlava, tel. 567 
212 754, 567 214 502, mob. 731 701 331, po-pá 8-15h! 
gallusextra@centrum.cz

Nová služba SKI - BOARD
servisu Jablonné nad Orlicí
Sběrna lyží, běžek a snowboardů

na broušení skluznic a hran.
Králiky, Červenovodská 310, DŮM BAREV

odvoz úterý - dovoz čtvrtek
www.sportdolecek.cz

info. 604 284 253, 603 275 691

Klub seniorů o.s.
pro měsíc únor připravuje

5. 2. - výbor Klubu – 17:00 hodin
Rozdělení úkolů členům výboru ke zpracování do-

kladů Valné hromady. Možná účast členů s podnětnými 
návrhy do Plánu činnosti pro rok 2013.

12. 2. – 13:00 hodin - Zájezd na koupání v Zábře-
hu. Zájezdu se mohou zůčastnit i nečleni Klubu seniorů. 
Přihlášky u paní Bednářové v Klubu  pondělí, středa, 
pátek od 14:00 do 17:00 hodin.

19. 2. - výbor Klubu – 17:00 hodin
Kontrola úplnosti dokladů Valné hromady, určení 

průběhu - program, ustanovení kontrolní skupiny fi-
nančního hospodaření klubu za rok 2012, účast členů 
klubu není omezena.

26. 2. -14.00 - VALNÁ HROMADA KLUBU SE-
NIORŮ v hotelu BESEDA

Program:
- Zahájení a přivítání přítomných a zástupců družební 

organizace z Miedzylesie
- Zpráva výboru o činnosti klubu za rok 20012
- Zpráva o finančním hospodaření klubu za rok 20012
- Plán činnosti klubu na rok 2013
- Diskuse k předneseným dokumentů
- Volná zábava
- Ukončení v 19.00 hodin
Při registraci bude vybírán členský příspěvek schvále-

ný Valnou hromadou v únoru 2012 ve výši 100,- Kč/rok.
Výbor doporučuje členům klubu, účast na tomto 

jednání z důvodu přijímání uvedených dokumentů pro 
rok 2013.

Josef Dobrohruška, předseda
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Únorové soutěžní
otázky pro dospělé

Do slosování, které proběhne v půjčovně pro dospělé Městské 
knihovny v Králíkách v pondělí 4. února 2013 v 15 hodin budou 
zařazeny lístky se jmény účastníků, kteří na lednové otázky od-
pověděli takto:

Na otázku č. 1 správně odpověděli ti, kteří napsali, že Alena 
Vránová v pohádce Pyšná princezna hrála roli princezny Krasomily, 
Marie Kyselková v pohádce Princezna se zlatou hvězdou na čele 
princeznu Ladu, Andrea Černá v pohádce Princezna ze mlejna 
Elišku a Milena Dvorská v pohádce Sůl nad zlato Marušku.

Správná odpověď na otázku č. 2 zněla takto: DRAK, ČERT, 
VÍLA, PRINCEZNA, RUMCAJS, HONZA, VODNÍK.

V otázce s číslem 3 bylo jména zvířat z pohádek potřeba 
spojit takto: liška Bystrouška, motýl Emanuel, kocour Mikeš, 
včelka Mája, králík Bob.

Na krátký měsíc únor jsme připravili 
jen dva soutěžní úkoly, se kterými si hravě 
poradíte.

V prvním úkolu si trochu „započítáte“. 
V následujících slovech je vždy část slova 

nahrazena číslicí. 
Rozluštěte těchto pět slov: pa3t, mě100, 100lice, 4lístek, 

100ckholm, 5iboj

Druhý soutěžní úkol bude vyžadovat trochu znalostí z anatomie 
i matematiky. 

Ve známých úslovích jsou vynechány názvy částí těla a číslovky 
a vaším úkolem bude je doplnit na vytečkovaná místa:

Ponechal si obě funkce, takže seděl na ……………… židlích.
Chci ti něco říct jen mezi …………… očima.
Dali ………………… dohromady a našli řešení.
Musíme táhnout za ……………… provaz.
Určitě se prosadí, má dost ostré …………………

Odpovědi na tyto otázky zašlete mailem na adresu 
Mekn-kraliky@zamberk.alberon.cz, nebo je můžete vhodit do 

poštovní schránky na budově Městské knihovny v Králíkách. Další 
možnost odevzdat odpovědi mají návštěvníci půjčovny pro dospělé 
nebo čítárny, kde je umístěna označená krabička pro vhození lístku.

Poslední termín pro odevzdání odpovědí je poslední kalen-
dářní den v měsíci, tj. 28. února 2013. 

Na vaše odpovědi se těší a štěstí při losování přejí vaše kni-
hovnice.

Sejde z očí,
nesejde z mysli

Až do roku 1999 vznikal městský zpravodaj KRÁLICKO díky 
nadšení skupiny amatérských nadšenců, kteří se snažili přinášet 
kromě informací o aktuálním dění ve městě a okolních obcích 
také rozhovory se zajímavými osobnostmi našeho regionu.

Nedávno jsem si vzpomněla na jeden zářijový den roku 1991, 
kdy jsme s šéfredaktorkou Evou Chaloupkovou navštívili na 
faře pana Aloise Baschanta, abychom si s ním popovídaly a 
představily ho čtenářům jako nového kněze, který nastoupil 
13. července do naší farnosti. (pozn.: článek vyšel v říjnu 1991)

Přiznám se, že jsem tenkrát měla ze setkání docela trému, pro-
tože před tím jsem nikdy v životě s žádným knězem nemluvila. 
Brzy jsem ale zjistila, že mé obavy byly zbytečné, náš rozhovor 
plynul příjemně, bez zábran jsme si povídali o všem možném.

Nebudu se dlouze rozepisovat o tom, jaký člověk pan farář byl, 
protože za tu dlouhou dobu, kdy s námi v Králíkách spokojeně 
žil, ho mnozí z nás důvěrně poznali.

Chci se však aspoň krátce zastavit u toho, jak pan farář z na-
šeho města odcházel.

V průběhu roku 2012 se začala šířit mezi lidmi informace, 
že by pan farář měl z Králík odejít a místo něj přijít nový kněz.

Protože já jsem s panem farářem vždy hovořila naprosto 
otevřeně, zeptala jsem se ho, zda je tato informace pravdivá. 
Na to mi odpověděl, že se to chystá, ale nevěděl tehdy ještě nic 
konkrétního.

Na podzim tato záležitost nabrala docela rychlý spád a tak 
pouťová mše na počest sv. Michaela byla mší poslední, při které 
se pan farář s věřícími své farnosti rozloučil.

Myslím, že pro každého, zejména pro staršího člověka, je 
zvládání jakýchkoliv změn dost stresová záležitost. A nebylo 
tomu jinak ani u pana Baschanta. Opouštět po 21 letech město 
a lidi, které miloval, nebylo nic lehkého. Když jsem se s ním 
přišla na faru v pošmourném říjnovém dni rozloučit, bylo to 
opravdu smutné. 

Dnes, kdy píši tyto řádky, už smutek naštěstí pominul. 
V sobotu 19. ledna 2013 jsem se s panem farářem setkala 

v jeho novém působišti v hospici v Červeném Kostelci a viděla 
jsem, jak je spokojený a jak krásně ho tam mezi sebe všichni 
přijali.

Proto jsem se rozhodla o tom napsat, aby se to dozvěděli 
všichni lidé, kteří na něj s láskou vzpomínají jako na nezapo-
menutelného kněze. Pan Baschant dobře znal obyčejný všední 
život, protože studium na semináři v Litoměřicích zahájil až jako 
32letý. Měl tedy mnoho zkušeností z civilního života, a proto měl 
tak nevšední pochopení pro lidské slabosti, uměl poradit i potěšit.

V tu sobotu 19. ledna 2013 se v Hospici Anežky České v Čer-
veném Kostelci konalo setkání lidí, jejichž blízcí v poslední 
době ukončili životní pouť v tomto charitním zdravotnickém 
zařízení. Jedním z nich byl i dlouholetý přítel mého tatínka a 
proto jsem s manželem přijala pozvání přítelovy rodiny a jeli 
jsme společně na setkání do hospicu. Věděla jsem, že v tomto 
zařízení působí pan farář Baschant, ale nebylo jisté, jestli bude 
tomuto setkání přítomen.

Když jsme přišli do kaple, která je součástí hospicu, a uviděli 
pana faráře, měli jsme ze setkání velkou radost – a on taky!

Na chvíli přerušil své přípravy na mši a opravdu srdečně jsme 
se pozdravili. 

Posezení v hospicu.

(pokračování na následující straně)
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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
02. 02. So MUDr. Jedličková Bystřec č.p. 182 465 642 990
03. 02. Ne MUDr. Jedličková Bystřec č.p. 182 465 642 990
09. 02. So MUDr. Johnová Letohrad Šedivská 498 465 622 216
10. 02. Ne MUDr. Johnová Letohrad Šedivská 498 465 622 216
16. 02. So MUDr. Karásková Letohrad U Dvora 815 465 620 358
17. 02. Ne MUDr. Karásková Letohrad U Dvora 815 465 620 358
23. 02. So MUDr. Kobzová Lanškroun 5. Května 2 465 322 897
24. 02. Ne MUDr. Kobzová Lanškroun 5. Května 2 465 322 897
02. 03. So MUDr. Kopecký Lanškroun Strážní 151 465 322 907
03. 03. Ne MUDr. Kopecký Lanškroun Strážní 151 465 322 907
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

Sejde z očí,
nesejde z mysli

(pokračování z předchozí strany)
Po mši bylo připraveno pro hosty malé občerstvení a měli 

jsme tak příležitost si posedět a popovídat.
Z pana Baschanta vyzařovala spokojenost a z chování perso-

nálu hospicu jsme vycítili, jak jsou vzájemně silně propojeni. 
Pan farář nám vyprávěl o tom, jak obětavě pečují pracovníci 

hospicu o těžce nemocné pacienty a jak se on podílí na péči 
duchovní. 

Dvakrát týdně slouží mši a na požádání přichází k lůžkům 
pacientů a rozmlouvá s nimi. Asi každý člověk se v průběhu 
vážné nemoci začne zabývat otázkami o smyslu života. Nemocný 
člověk potřebuje vědět, že mu bylo odpuštěno, potřebuje smíření. 
Potřebuje vědět, že jeho život měl smysl a má ho i ve chvílích 
nemohoucnosti. Úkolem kněze je i naslouchat.

Spirituální péče o nevyléčitelně nemocné se tak stala pro pana 
faráře novou výzvou a on ji přijal jako další poslání s neobyčej-
ným zaujetím a láskou.

Po odchodu z Králík ho v Červeném Kostelci čekalo i milé 
překvapení. Je ubytován nedaleko hospicu v dalším objektu 
patřícím Oblastní charitě a zjistil, že ve stejné budově bydlí 
taky jeho spolužák Alois ze semináře v Litoměřicích, kterého 
naposledy viděl před 10 lety na srazu absolventů! Staří známí, 
kteří spolu mnohé zažili, tak vzpomínají a vzájemně se podporují.

O oba je vzorně postaráno, strava, úklid… vše výborné, po-
chvaloval si pan farář.

Samozřejmě, že se živě zajímal i o život v Králíkách, a těší se, 
že až bude lepší počasí, přijede se do Králík podívat.

Ráda vyřizuji jeho srdečné pozdravy všem lidem z Králík a 
okolí a jeho přání všeho dobrého do roku 2013.

Ivana Marečková

Pan farář slouží mši.

KAŽDÉ SUDÉ ÚTERÝ
9 hod. - 12 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.

VZPOMÍNKA
Dne 14.  února 
2013 tomu bude 6 
let, co nás navždy 
opustil náš milova-
ný manžel, tatínek 
a dědeček pan

Jaromír Všetečka
Ten nezemřel, kdo

v srdcích našich žije… 

Vzpomíná manželka
a děti s rodinami
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Program na ÚNOR
pátek   8.   V TEMNOTĚ   zač. ve 20:00 hod
Drama natočené podle skutečných událostí, které se odehrály 

v nacisty okupovaném Lvově (tehdy Polsko, nyní Ukrajina). Leo-
pold Socha, malý polský zlodějíček a zároveň údržbář místních 
kanalizací, schová za peníze v podzemním labyrintu skupinu 
Židů, kteří se snaží uniknout likvidaci lvovského ghetta. Zpočátku 
je hlavním Leopoldovým motivem cynická snaha vydělat, 
postupně ale vzniká mezi ním a skupinou zvláštní pouto, které 
se s každou novou dramatickou událostí v podzemí prohlubuje. 
Když skupině dojdou peníze, Leopold vidí, že je nemůže opustit 
a skrývá její členy dále, za což jemu i celé jeho rodině hrozí smrt. 
Výjimečný příběh mužů, žen i dětí, kteří se čtrnáct měsíců snaží 
za neustále vzrůstajícího nebezpečí vyhnout smrti, se vymyká 
obvyklým žánrovým schématům, ve kterých jsou pouze dobré 
a špatné postavy.

Vstupné 55,-; přístupný od 12 let; titulky; 140 min.

úterý   26.   NADĚJNÉ VYHLÍDKY   zač. ve 20:00 hod
Jedenáctiletý Pip, sirotek z chudých poměrů, vyrůstá u své 

přísné sestry. Aby si vydělal na živobytí, začne pracovat u velmi 
bohaté slečny Havishamové. Excentrická a podivínská stará 
panna žije v ústraní, nenávidí muže a již roky nevychází na denní 
světlo. Pip má za úkol dělat společníka její dvanáctileté chráněnce 

Estelle. O deset let později se 
na Pipa usměje štěstí, když mu 
neznámý dobrodinec odkáže 
velké množství peněz. Pip se 
stěhuje do Londýna a rozmařilý 
život ve velkoměstě ho rychle 
mění v povýšeného snoba. Jako 
bohatý a perspektivní gentle-
man se znovu začne ucházet 
o svou dětskou lásku Estellu. 
Ale pravda o jeho dobrodinci 
a záhadně získaném bohatství 
může zničit vše, na čem mu 
záleží…

Vstupné 55,-; přístupný od 
12 let; titulky; ŠUP; 120 min.

Upozornění pro návštěvníky kina Střelnice: Dočasně skončilo 
pravidelné promítání našeho kina, důvodem je nedostatek filmo-
vých titulů ve „starém“ formátu 35 mm. Nový digitální formát 
promítat nemůžeme, jelikož zatím nemáme digitální technologii. 
Digitalizace kina je naplánována na letošní rok, zkušební provoz 
zahájíme pravděpodobně v květnu nebo v červnu. Do té doby 
budeme promítat mimo pravidelný promítací profil, případně 
vůbec. Děkujeme za pochopení.

Klub Na Střelnici Králíky
ÚNOR 2013

sobota   9.   BOHUŠ MATUŠ   zač. ve 20:00 hod
Koncert populárního zpěváka známého ze sólových projektů 

i z českých muzikálů. Hostem koncertu je zpěvačka Leona 
Šenková. Vstupné 200,- Kč, předprodej vstupenek u paní 
Kubešové v obchodě Halens na Velkém náměstí, tel. 732 202 193.

53. KRÁLICKÝ KARNEVAL
pátek 15. – sobota 16.   zač. v 19:00 hod
Pořádá Sdružení pro králický karneval, informace a vstupenky 

pan Jiří Hlava, tel. 724 244 123.

KRAFT QUARTET
středa   20.   zač. v 19:00 hod
Koncert mladých umělců 

v čele s primáriem kvarteta 
Dmitriem Večerem a houslist-
kou Markétou Dominikusovou. 
Dále účinkují Adam Pechočiak 
– viola a Zachar Fedorov – vi-
oloncello. Program koncertu: 
Joseph Haydn - Kvartet G dur 
op.76, č.1; Antonín Dvořák- 
Kvartet F dur č.12-Americký; 
Antonín Dvořák – Dva valčíky. 
Koncert se koná v obřadní síni 
králické Radnice, vstupné 60,- 
Kč, děti a mládež zdarma.

MATURITNÍ PLES GYMNÁZIA KRÁLÍKY
pátek   22.   zač. v 19:00 hod
Poslední maturitní ples králického gymnázia. Hudba One 

Classic & Orchestra, cena vstupenky s místenkou 120,- Kč, bez 
místenky 90,- Kč, předprodej u paní Kubešové v obchodě Halens 
na Velkém náměstí.

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

Pavel Strnad, Klub Na Střelnici Králíky
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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.

Označování psů a koček
Možná jste i Vy někdy řešili ztrátu vašeho psa nebo kočky. Ať 

už se zvíře zaběhne nebo dojde k odcizení, k dohledání psa i kočky 
výrazně pomůže „označení“ zvířete.

Existuje několik způsobů označení. Nejběžnější je klasické teto-
vání do ucha nebo k tříslům, které obvykle vyžaduje chovatelský 
klub, v případě, že se jedná o chovné zvíře „s papírama“. Obecně 
nejrozšířenějším značením i „oříšků“ je obojková známka, kterou 
dostanete při povinné registraci vašeho zvířete (psa) na městském 
či obecním úřadě.

Další možností je „čipování zvířete“. Čip lze zvířeti aplikovat 
ve dvou měsících věku, dává se zvířeti pod kůži jehlou, úkon ne-
zabere více času, než běžné očkování. Zvíře k čipu dostává pas a 
čip i s pasem je registrován do internetové databáze. Když se zvíře 
ztratí, veterinář nebo policie načte čtečkou číslo čipu, číslo vyhledá 
v databázi, kde zjistí majitele. Čip je funkční po celou dobu života 
a čtečky čipů jsou univerzální po celém světě. Čipování zvířete je 
nezbytnou podmínkou, kterou vyžadují pojišťovny, pakliže chcete 
své zvíře pojistit. Čip je také nutný při cestování do zemí EU, kam 
bude po červnu 2013 pravděpodobně patřit i námi nejnavštěvova-
nější Chorvatsko.

Na závěr důležitá legislativní informace, která souvisí spíše 
s toulajícími se zvířaty než s označováním jako takovým. Lesní stráž 
(nejčastěji členové mysliveckého spolku) je oprávněna odstřelit 
toulajícího se psa, který se pohybuje bez doprovodu více jak 200 
metrů od nejbližší budovy. V tomto případě nehraje označení zvířete 
žádnou roli, stejně jako to, jestli má zvíře obojek či ne.
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Kulturní program Jablonné nad Orlicí – únor 2013
MALÉ ZASTAVENÍ -VÝSTAVA 
Společná výstava obrázků Ivany 

Andresové a soch Zdeňka Macháčka
 Výstava potrvá do 24. února 2013.

Odbor kultury a cestovního ruchu vás 
zve na divadelní představení pražského 
divadla Kalich NA  MĚLČINĚ, neděle 
17. února v 19 hodin, sál kina v Jab-
lonném nad Orlicí. Na mělčině je hořká 
komedie, ve které tři ženy rekapitulují po 
smrti manžela a otce svůj život.Režisér 
Jakub Nvota vybral k Ivě Janžurové její 
dceru Sabinu Remundovou a Barboru 
Munzarovou a k nim skvěle padnoucího 
Miroslava Vladyku.“ Představení je plné 
příjemných životních paradoxů a svéráz-
ného černého humoru, který v některých 
případech nezanechá ani jedno oko suché. 

O.S.Kamarádi vás všechny srdečně zve 
na II. Českomoravský ples. V sobotu 
23. února 2013 od 20.00 hod., hostinec 
U Špičáků, Bystřec. Převážně klasické 
tance hudebně doprovodí cimbálová mu-
zika pod vedením primáše Jana Dostála.
Vstup ve společenském obleku, popřípadě 
v moravských krojích. Stylové občerstvení 
zajištěno. Předprodej místenek v infor-
mačním centru čp.30, Jablonné nad Orlicí.

Program digitálního kina Jablon-
né nad Orlicí - únor 2013

1. 2. v 10:00 hodin - Doba ledová 4  
– rodinný, animovaný. Oslavte pololetní 
vysvědčení návštěvou kina. AKCE 3D 
BRÝLE ZDARMA. 3D, 94 min, 130,- 
Kč, USA.

4. 2., 8. 2. v 19:30 - Nic nás nerozdělí – 
akční thriller. Silný příběh filmu je založen 
na skutečné události jedné rodiny, která 
v roce 2004 přežila úder ničivé vlny tsu-
nami v Indickém oceánu.Idylická rodinná 
dovolení náhle a nečekaně skončí dva dny 
po Štědrém dnu, když jihovýchodní pobře-
ží Asie zasáhne vlna tsunami. Obrovská 
masa vody se valí na hotelový komplex, 
a rozdělí i prchající rodinu. 2D, 114 min, 
100,- Kč,  Španělsko, USA, přístupný 
od 12 let.

4. 2., 6. 2., 8. 2. v 17:30 - Čtyřlístek 
na službách krále – rodinná komedie. 
Postavy populárního komiksového  seriálu  
ČTYŘLÍSTEK - Fifinka, Myšpulín, Piňďa 
a Bobík se dostávají na filmové plátno, a 
to v dobrodružném příběhu se spoustou 
humorných situací, nečekaných zápletek 
a překvapení. 2D, 90 min, 120,- Kč, ČR, 
přístupný.

5. 2. v 17:30 - Doba ledová 4 - Země 
v pohybu - animovaný, dobrodružný. 
Do kin se vrací oblíbená mamutí rodin-

ka Mannyho, Ellie, jejich teenagerské 
dcerunky Broskvičky, lenochoda Sida, 
šavlozubého tygra Diega a potřeštěného 
krysoveverčáka Scratta, aby prožili nové 
napínavé dobrodružství. 3D, 94 min, 130,- 
Kč, USA, přístupný.

6. 2. v 19:30 - Pí a jeho život - dobro-
družný. Hlavní hrdina Pí vyrůstal v indické 
zoo.Rodina se rozhodne přestěhovat do 
studené Kanady, i s některými zvířaty .Za 
bouře se však loď potopí. Chlapec se šťast-
nou náhodou ocitl v záchranném člunu, 
spolucestující tvoří poraněná zebra, hyena, 
samice orangutana a mohutný bengálský 
tygr. 3D, 127 min, USA, od 12 let.

7. 2. v 17:30 - Raubíř Ralf- animovaný, 
rodinný. Wreck-It Ralph touží po tom, aby 
byl milován, takže když přichází moderní 
hra ve stylu kdo dřív vystřelí, kde se objeví 
neoblomná Sergeant Calhoun, vidí to jako 
příležitost k hrdinství a štěstí. Vplíží se 
do hry s cílem vyhrát medaili – ale brzy 
zničí všechno a nechtěně vypustí smrtel-
ného nepřítele, který ohrožuje každou hru 
v arkádě.  3D, 94 min, 130,- Kč, USA, 
přístupný.

9. 2., 16. 2. v 19,30 - Paříž – Manha-
ttan – romantická komedie. Alice je mla-
dá, krásná a miluje svou práci lékárnice. 
Jediný problém je v tom, že je stále sama. 
Raději hledá útočiště u svého oblíbeného 
Woodyho Allena a odolává tak nátlaku 
rodiny, aby si někoho našla. Nicméně je 
možné, že setkání s Victorem vše změní. 
2D, 77 min, 90,- Kč,  Francie, přístupný 
od 12 let.

11. 12., 12. 2., 15. 2. v 19,30 - Konečná 
– akční krimi. Z Las Vegas do mexické 
věznice se snaží FBI přepravit nebezpeč-
ného šéfa mexické mafie Gabriela Corteze.  
Při následné přepravě ho Gabrielův kartel 
vysvobodí a snaží se prchnout do své 
domoviny. Šéf FBI John Bannister proto 
volá šerifovi maloměsta Rayovi Owen-
sovi, ke kterému se uprchlý zločinec i se 
svým gangem pomalu blíží. Šerif se proto 
s dalšími policisty připravuje na dopadnutí 
gangu, který se jen tak bez boje nenechá 
zastavit. 2D, 107 min, 100,- Kč, USA, 
přístupný od 15 let.

13. 2. v 13:30 a v 19:30 - Monstra 
oceánů – naučný, přírodovědecký. Jak 
již název napovídá, uvidíte  ve filmu 
vyjimečné mořské plazy z éry dinosaurů. 
Úžasná zvířata od dlouhokrkého Styxo-
saura a mořských ozubených ptáků po 
šestimetrové „buldočí“ ryby Xiphactinuse 
a Tyranosaura Rexe oceánů – dvanáctime-
trového predátora Tylosaura. 3D, 40 min, 
70,- Kč, Španělsko, přístupný.

19. 2. v 13:30 a v 19:30 - Bídníci – dra-
ma. Hlavním hrdinou filmu, natočeného 
podle románu Victora Huga je Jean Valje-
an, který je odsouzen na galeje proto, že 
ukradl kousek chleba. 2D, 152 min, 100,- 
Kč, VB, přístupný od 12 let.

20. 2. v 13:30 a v 19:30 - Království 
hmyzu – naučný, přírodovědecký. Tento 
film je  cestou do světa, kde vládne hmyz!  
Je to úžasný svět, kde děšťové kapky padají 
jako ruční granáty, lístek váží více než auto 
a stébla trávy se tyčí do oblak. Film byl 
natáčen mimo jiné na Borneu  a zde použita 
nejmodernější makroskopická technologie 
a vzrušující hudba. 3D, 40 min, 70,- Kč, 
Španělsko, přístupný.

22. 2. v 21:00, noční představení ve 
3D - Peter GABRIEL: NEW BLOOD 
- koncert. New Blood: Živě z Londýna  
zachycuje vystoupení Petera Gabriela  s or-
chestrem New Blood čítajícím 46 členů. 
Jejich repertoár je složený z coververzí 
z Gabrielova alba „Schratch My Back“, 
které obsahuje dnes již klasické písně 
z celého průběhu jeho sólové kariéry.Ga-
brielova živá  vystoupení jsou pověstná, 
jeho pódiové charisma a nezaměnitelný 
hlas se ideálně doplňují se zvukovou pale-
tou orchestru. 3D, 162 min, 150,- Kč, VB.

25. 2., 26. 2. v 19:30 - Let - drama. 
Denzel Washington si ve filmu zahraje 
pilota porouchaného letadla, který dokáže 
úspěšně přistát a zachrání tak stovku životů 
na palubě. Zatímco svět jej oslavuje jako 
pravého amerického hrdinu, vyšetřování 
ukáže, že noc předtím vydatně kalil a do 
kabiny letadla zasedl pod vlivem alkoho-
lu a drog. 2D, 138 min, 100,- Kč, USA, 
přístupný od 15.

27. 2. v 19:30 hodin - Nespoutaný 
Django - drama. Kultovní režisér Quentin 
Tarantino natočil jižanské dobrodružné 
drama z období před vypuknutím Občan-
ské války, jehož hlavním hrdinou je otrok 
Django. Ten má šanci získat svobodu, 
pokud se mu povede dopadnout vraždící 
bratry Brittlovi. Djangovi se tak zároveň 
naskytne příležitost najít ženu, kterou 
musel před lety nedobrovolně opustit. 2D, 
165 min, 90,- Kč, USA, od 15 let.

28. 2., 1. 3., 3. 3., 6. 3. v 17:30 hodin 
- Hledá se Nemo – animovaný, rodinný. 
Ve vodách Velké útesové bariéry žije 
ve svém příbytku ze sasanek Marlin a jeho 
jediný syn Nemo. Nemo je však velmi zví-
davý a chce tajemný útes prozkoumat. Když 
je pak nečekaně unesen  a skončí v akváriu,  
ocitne se Marlin v roli hrdiny na cestě k zá-
chraně svého syna. 3D, 100 min, 155,- Kč, 
děti do 15 let 135,- Kč, USA, přístupný.
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Vánoční turnaj ve stolním tenisu 2012
Tradičně každý rok 27. 12. pořádá oddíl stolního tenisu TJ Jiskra 

Králíky vánoční turnaj ve stolním tenisu pro registrované a 28. 12. 
pro neregistrované, žáky a dorost. Turnaj se stal již oblíbeným a 
scházejí se zde známí hráči, kteří na náš turnaj jezdí pravidelně každý 
rok. Členové oddílu Sokol Velké Losiny a Orel Orlice již 15 let, 
naši polští přátelé již více než 20let. Letos nám rovněž počasí přálo, 
silnice byly bez větší vrstvy sněhu a tak doprava do našeho městečka 
byla bez problémů a všichni účastníci přijeli a odjeli v pořádku.

Turnaj je oblíben hlavně pro svůj herní systém, díky kterému si 
účastníci zahrají minimálně 6 zápasů v soutěži jednotlivců a minimál-
ně jednou ve čtyřhrách. Turnaje registrovaných 27. 12. 2012 se letos 
zúčastnilo celkem 30 hráčů z 8 oddílů. Zastoupení jednotlivých od-
dílů – Miedzylesie 6, Ústí nad Orlicí 2, Bystrica Klodzka 3, TJ Jiskra 
Králíky 13, Velké Losiny 3, Jedlí 1, Lhoty u Potštejna 1, Choceň 1.

Bylo odehráno celkem 146 zápasů a 544 setů, z toho ve skupi-
nách 36 zápasů a 224 setů, 30 zápasů a 120 setů v hlavní soutěži, 25 
zápasů a 100 setů v soutěži útěchy, 25 zápasů a 100 setů ve čtyřhrách.

Výsledky turnaje registrovaných 27. 12. 2012
Hlavní soutěž muži: 1. Dubik Mateusz. – Bystřice PLR, 2. 

Bezdíček Martin – US Steinerová Choceň, 3. Štíbr Břetislav – TTC 
Lhoty u Potštejna, 4. Dostál Luděk – TJ Jiskra Králíky, 5. Honemann 
Vlastimil ml. – Sokol Velké Losiny.

Soutěž útěchy: 1. Lohynský Lukáš – TJ Jiskra Králíky, 2. 
Makowski Tomasz – Bystřice PLR, 3. Kubíček Milan – TJ Jiskra 
Králíky, 4. Schzanowitz Bartek – Miedzylesie PLR.

Čtyřhry: 1. Dubik Mateusz – Schanowicz Arek – PLR Mied-
zylesie, 2. Bezdíček Martin – Štíbr Břetislav – Choceň - Lhoty 
u Potštejna, 3. Honemann Vl. St. – Honemann Vl. ml. – Sokol Vel. 
Losiny, 4. Adamec Lukáš – Kaplan Vojtěch – TTC Ústí nad Orlicí.

Turnajem neregistrovaných a žáků jsme pokračovali 28. 12. 2010.
Turnaje neregistrovaných se zúčastnilo celkem 6 mužů, 3 žáci a 

1 žena. Ve skupinách bylo odehráno celkem 20 zápasů a 83 setů, 
v hlavní soutěži o celkové pořadí bez ohledu na kategorie pak 9 
zápasů a 28 setů. Nejstarší účastník Mrštík Václav 63let, nejmladší 
účastník Dostál Matouš 8 let – Králíky. Malá účast byla ovlivněna 
konáním více turnajů v našem okolí, takže se účastníci rozdělili 
podle vzdálenosti nebo podle oblíbenosti toho kterého turnaje. 

Výsledky turnaje neregistrovaných 28. 12. 2011
Hlavní soutěž dospělých: 1. Kindler Jan – Hradec Králové, 2. 

Švéda Josef – Králíky - Boříkovice, 3. Adamcová Naďa – Letohrad 
- Orlice, 4. Matyáš Pavel – Králíky.

Žáci: 1. Plánka Jakub - Králíky, 2. Dostál Martin ml. – Králíky, 
3. Dostál Matouš - Králíky.

Závěrem mi nezbývá než poděkovat všem organizátorům a hlavně 
účastníkům turnaje, kteří přišli a věnovali svůj volný čas aktivnímu 
pohybu v povánočním čase, dále sponzorům, kteří přispěli buď 
finanční částkou nebo věcnými cenami a postarali se tak o ještě 
větší atraktivitu našeho turnaje a v neposlední řadě i diváků, kteří 
přišli povzbudit své hráče nebo jen tak se podívat na to, jak se hraje 

stolní tenis v Králíkách a že to je i příjemně strávený čas v kruhu 
lidí se stejnými zájmy.

Do Nového roku bych chtěl popřát všem mnoho zdraví, štěstí, 
úspěchů, optimismu, jasnou hlavu, pevnou ruku, abychom se mohli 
za rok ve stejném čase sejít na dalším ročníku  vánočního turnaje 
ve stolním tenisu v Králíkách. 

Za oddíl stolního tenisu Antonín Vyšohlíd
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