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Pojeďte s námi vlakem
Železniční trať mezi Dolní Lipkou a Hanušovicemi, přes 

veškerou snahu zástupců všech obcí na trati, v prosinci roku 
2011 osiřela a zdálo se, že to bude natrvalo. Protože jsme chtěli 
udržet provoz na trati alespoň v minimálním rozsahu, rozhodli 
jsme se v srpnu loňského roku objednat propagační jízdu histo-
rického motorového vlaku na 9. března 2013. Bylo to v době, 
kdy nikdo netušil, že v únoru 2013 bude obnoven provoz na trati 
víkendovými spoji. 

Přestože dnes vlaky v sobotu a v neděli jezdí podle prozatím-
ního jízdního řádu, náš záměr, přiblížit život na regionální trati 
dospělým i dětem zábavnou formou, jsme neopustili. Naopak. 
Město Králíky a město Hanušovice ve spolupráci se ZUŠ Králíky, 
ZUŠ Hanušovice, Klubem železničních cestovatelů a ostatními 
přáteli železnice pro Vás připravili na sobotu 9. března 2013 
bohatý kulturní program ve vlaku i na nádražích.

Pojeďte s námi vlakem na trati Králíky – Hanušovice a prožijte 
zajímavý den. Na setkání ve vlaku se těší 

Ivana Vokurková, starostka města Hanušovice
Jana Ponocná, starostka města Králíky

Turistické informační
kiosky Pardubického kraje

Téměř každý si již všiml dotyko-
vé obrazovky, která 24 hodin denně 
osvětluje podloubí na náměstí 
v Králíkách. Protože bude přístroj 
teprve doplněn návodem k obsluze, 
rádi bychom vás seznámili alespoň 
s jeho původem a smyslem.

Přístroj nese název Multime-
diální informační kiosek a po 
Pardubickém kraji jich je umístěno 
celkem 15.

Jejich cílem je poskytovat infor-
mace nejen z oblasti cestovního 
ruchu, ale také z oblasti místní 
samosprávy a okolního dění. 
Každý kiosek zobrazuje jiné in-

(pokračování na straně 3)
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ternetové webové stránky, které si návštěvník 
prohlíží dotykem na obrazovku. V Králíkách 
jsou dostupné především tyto prezentace: 
Pardubický kraj, Turistický rozcestník 
Pardubického kraje, Zpravodajský portál 
ČT 24, IDOS - vyhledávání jízdních řádů, 
portál Města Králíky, portály propagující 
turistiku v oblasti Králického Sněžníku, 
Králické pevnostní oblasti a na Hoře Matky 
Boží v Králíkách.

Instalace multimediálního informačního 
kiosku proběhla v rámci projektu Podpora turi-
stického informačního systému v Pardubickém 
kraji, který je spolufinancován z Regionálního 
operačního programu NUTS II Severovýchod 
a který realizovala Destinační společnost Vý-
chodní Čechy ve spolupráci s MěÚ Králíky a 
společností Králický Sněžník o.p.s.

Králický Sněžník o.p.s.

Turistické
informační kiosky
Pardubického kraje
(dokončení ze strany 1)

Ohlédnutí za
53. králickým
karnevalem

53. králický karneval je minulostí. Celková 
návštěvnost byla v počtu prodaných vstupenek 
opět nižší. Masek bylo ale rekordně hodně, 
bylo jich více jak 150 a to je určitě dobře, 
protože karneval dělají masky. Ve všech pro-
vozovnách, ve kterých se vybíralo vstupné, 
hrála živá hudba.  Dětský karneval uváděl 
klaun Ferda, kterého si naši nejmenší určitě 
užili. Sobotní večerní program jsme museli na 
poslední chvíli vyřešit videodiskotéku, skupině 
Hergott onemocněl zpěvák. A tak lze hodnotit 
letošní karneval pozitivně, i když konečná část-
ka, která bude rozdělena mezi místní sportovní 
oddíly, nebude zdaleka tak velká jako v letech 
minulých. Poděkování patří všem sponzorům 
a vedení našeho města, kteří neodmítli jakou-
koliv formou 53. ročník podpořit.

Organizační výbor
Sdružení pro králický karneval připravuje 

na 27. dubna 2013 koncert Aleše Brychty.

Dvojí přístup k Tříkrálové tradici
V únorovém Králickém zpravodaji jsme 

četli chvályhodné články o zdařilé Tříkrálové 
sbírce, která se konala letos v našem okres 
po třinácté, a zúčastnilo se jí 1500 obětavých 
dobrovolníků, kteří vykoledovali okolo 2 mil. 
Kč. V republice byla sbírka opět rekordní a 55 
tisíc dobrovolníků vykoledovalo 76,9 mil. Kč. 
Ve zpravodaji mě potěšil článek p. J. Koukola 
z Králík a p. E. Marečkové z Ústí n. Orlicí, 
kteří psali o štědrosti spoluobčanů na potřebné 
projekty v sociální oblasti.

Každý rok je tato akce avizovaná v rozhlase, 
denním tisku a TV. Z důvodů nemoci jsem 
fandila našim králickým dobrovolníkům a 
litovala, že i po Červeném Potoce nikdo ne-
koleduje. Dříve jsem se účastnila mnohokrát, 
i jako vedoucí tříkrálové skupinky. Prošli jsme 
celé Boříkovice až k domkům u hranic, další 
den všechny Lipky. Koledovali jsme po Velké 
Moravě, Červeném Potoku, Zlatém Potoku 
i části Králík. V jednom roce jsme naplnili 
2 pokladničky od štědrých dárců. V albumu 
mi zůstanou hezké fotografie v zasněžených 
končinách a hlavně přející dárci i vděčnost 
za návštěvu. Nikdo nám nenadával a stávalo 
se, že nemocní stařečkové si přáli koledovat u 
postele a připomínali, abychom nezapomněli 

na nápis na dveřích, který zdůrazňuje to, v co 
lidé věří – hlavně zdraví, štěstí a pokoj do 
dalšího roku - Žehnej bože tomu domu.

Letos svátek Tříkrálový byl v neděli. 
V kostele na Velké Moravě podaroval nás, co 
jsme tam byli, pan farář z Hanušovic svěcenou 
křídou za účelem zapsání nápisu na dveře. Bez 
pokladničky, jen s koledou, jsme navštívili pár 
věřících na Velké Moravě, kteří nás pochválili 
za krátkou a Bohu libou návštěvu.

Po návratu domů jsem rovněž napsala na 
vstupní dveře, tak jak jsem to nejlépe doved-
la, K + M + B + 2013. Bydlím tady 35 let 
v bytovce. Za několik dní se mi „pochlubil“ 
soused, vzorný tatínek, že nemám čmárat po 
drahých dveřích. Byl hrdý a pyšný na to, že 
moji, prý čmáranici, odstranil. A dodal, že ty 
dveře jsou drahé a nejsou na čmárání. Složilo 
se na ně 6 rodin, co tu bydlí, aby hlavně v zimě 
bylo tepleji (bydlím v přízemí). Je to výchov-
ný a omluvitelný příklad teď v zimě? Určitě 
jsem neměla v úmyslu ničit dveře. Ostatním 
rodinám v obci to nikdy nevadilo. Tříkrálová 
sbírka je užitečná v oblasti péče o nejslabší a 
k tomu patří i nápis křídou. Já jsem letos po 
nikom korunu nežádala a nikomu nápisem 
neublížila. Tisíce lidí se nestydí za to, co mu 

koledníci na dveře napíší. Na svůj názor má 
každý nárok. Mě to mrzí a jiní kroutí hlavou. 
I malé děti vědí, že obdarovávání patří k vá-
nocům a vzniklo proto, že před 2013 lety přišli 
„Tři králové“ do Betléma obdarovat Ježíška. 
Proč se tato tradice, tak jak několik jiných, 
chvályhodných, vymazává?

Proto přeji budoucím vedoucím skupinek, 
malým koledníčkům ze školky, školákům, 
skautům, rodičům i prarodičům hodně zdravíč-
ka letos i v příštím roce při jejich koledování, 
slušné počasí a hlavně, aby jejich Tříkrálový 
nápis nikdo nevymazal za několik dní, ale 
naopak všechny mile potěšil a pohladil na duši.

Redakce obdržela příspěvek podepsaný, 
jméno je uloženo v redakci, autorka článku 
požádala o nezveřejnění jména. 
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Ani poledne nedrží, přece pracují pro město
V minulých číslech Králického ZPRAVO-

DAJE jsme se dočetli, jak úspěšně hodnotí 
uplynulé období více jak šesti let svého půso-
bení na radnici paní starostka. Závažná zjištění 
z auditu operace č. 25/2011/AO (Název auditu: 
Vojenské muzeum Králíky) dodnes občanům 
nevysvětlila ani je se zprávou z tohoto au-
ditu neseznámila. Celá investiční akce byla 
realizována v době vedení města, kandidáty 
za TOP 09 a ODS pro volby 2010 do Posla-
necké sněmovny Parlamentu České republiky. 
Pod jejich vedením byl realizován i projekt 
„Technická vybavenost Na Skřivánku – I.eta-
pa“, který je s projektem „Vojenské muzeum 
Králíky“ v některých aspektech spojený či 
podobný. Zastupitelé města svým usnesením 
č. ZM/2011/05/107 odmítli 11 hlasy realizaci 
projektu „Technická vybavenost Na Skřiván-
ku – I.etapa“ podrobit nezávislé kontrole. 
Ani oni dodnes občanům nevysvětlili motivy 
svého rozhodnutí. U posledního vojenského 
projektu, revitalizace tvrze Hůrka se snaží 
někteří zastupitelé při zvýšení rozpočtovaných 
nákladů dopátrat, případné odpovědnosti osob 
s touto akcí spojených.

Na časté dotazy vztahující se k již vrácené 
části přijaté dotace a k možnému vrácení 
dotace v řádu milionů, z proplacené dotace 
projektu „Vojenské muzeum Králíky“ bohužel 
nedokážeme odpovědět. Vedení města veš-
keré informace úzkostlivě tají. Pro vytvoření 
vlastního názoru předkládáme alespoň přepis 
zprávy auditu, jimž byly identifikovány ne-
srovnalosti a nedostatky. Pro úplnost uvádíme, 
že tuto zprávu zastupitelé města od vedení 
města dosud neobdrželi, ani ji neprojednávali. 
Hrozí kraji či městu Králíky vrácení části do-
tace do rozpočtu ROP Severovýchod, kterou 
podle auditního orgánu čerpalo neoprávněně?

Věříme, že schválený rozpočet pro rok 2013 
bude dodržen (snad nepřijdeme i o kino) a ne-
bude muset být měněn z důvodu vyměřených 
odvodů či sankcí. Vždyť plánovaných priorit 

s připravovanými projekty, v letech nejbližších 
pravděpodobně bez dotací, má město Králíky 
zajisté bezpočet. 

JUDr. Milan Ježek a Ing. Roman Kosuk
zastupitelé města Králíky 

Ref.č. auditu: 25/2011/AO 
Název: Vojenské muzeum Králíky 
Finanční vyjádření nedostatků: 48 851 

149,18 Kč 
Finanční vyjádření nedostatků dle názoru 

AO: 10 273 326,6 Kč 
Zjištění č. 1: Podlimitní veřejná zakázka 

na stavební práce – vícepráce - S vybraným 
uchazečem na podlimitní veřejnou zakázku 
„Vojenské muzeum Králíky - generální doda-
vatel stavby 2“ na stavební práce, společností 
STRABAG a. s., byly uzavřeny dodatky ke 
Smlouvě o dílo ze dne 31. 8. 2009. 

Celková hodnota víceprací činí 36% původní 
smluvní ceny bez DPH (63.656.737,- Kč), což 
přesahuje hranici 20% stanovenou v § 23, odst. 
7 a) bod 3. Zákona č. 137/2006 Sb. pro zahájení 
jednacího řízení bez uveřejnění. Zadavatel měl 
tudíž vypsat nové otevřené nebo užší zadávací 
řízení na plnění dodatečných prací. 

Změny související s výše uvedenými dodatky 
měly charakter zásadních úprav konstrukčního 
systému budovy. V případě, že by byla veřej-
ná zakázka vyhlášena v podobě, v jaké byla 
finálně realizována, mohlo by to mít dopad na 
nabídky ostatních uchazečů, případně by se do 
soutěže mohli přihlásit i jiní potencionální do-
davatelé. Uvedeným postupem byly porušeny 
zásady transparentnosti, zákazu diskriminace 
a rovného zacházení definované v §6 zákona 
č. 137/2006 Sb. 

Zjištění č. 2: Veřejná zakázka na zpra-
covatele žádosti o dotaci, výběrového řízení 
a dotační management - Příjemce dotace 
v rámci projektu uskutečnil veřejnou zakázku 
malého rozsahu na služby, jejímž předmětem 
bylo zpracování žádosti o dotaci, výběrového 
řízení a dotační management. 

Při kontrole tohoto výběrového řízení a 
souvisejících výdajů nárokovaných v rámci 
auditované operace bylo zjištěno následující: 

Regionální rada na základě provedené kon-
troly žádosti o platbu podané dne 17. 12. 2009 
identifikovala výdaje související s fakturami do-
davatele RAVEN EU Advisory Brno v celkové 
částce 954.380,- Kč s DPH jako nezpůsobilé. 

Dle Výzvy k odstranění nedostatků ze dne 
5. 3. 2010 a Oznámení o výsledku adminis-
trativní kontroly PA/0176/IS/A/01 ze dne 2. 
4. 2010 byla důvodem nezpůsobilosti výdajů 
skutečnost, že výběrové řízení bylo Regionální 
radou vyhodnoceno jako netransparentní z ná-
sledujících důvodů: 

• Předmětem veřejné zakázky a následně 
uzavřené Rámcové smlouvy s dodavatelem ze 
dne 14. 1. 2008 byly poradenské služby souvi-
sející s projektem v rámci Operačního programu 
Přeshraniční spolupráce ČR – Polsko. 

Teprve následně byl jako vhodnější zvolen 
Regionální operační program Severovýchod 
a projekt byl podán v rámci tohoto operačního 
programu. Následně byla dne 28. 3. 2008 uza-
vřena Příloha č. 1 k Rámcové smlouvě, týkající 

se změny dotačního programu, a dne 15. 10. 
2008 Dodatek č. 1 k Rámcové smlouvě ohledně 
úpravy cenových podmínek. 

• Faktury klasifikované regionální radou 
jako nezpůsobilé, mají datum uskutečnění 
zdanitelného plnění 3. 10. 2008, což znamená, 
že k plnění došlo dříve, než byl uzavřen Dodatek 
č. 1 k Rámcové smlouvě. Vlastní plnění tak 
proběhlo na základě jiného právního dokumentu 
(Dodatku č. 1), než který byl výstupem soutěže 
o veřejnou zakázku. Dodatek č. 1 nebyl nikdy 
předložen ke schválení na příslušný Úřad 
regionální rady. 

• Příjemce dotace do své projektové žádosti 
nezahrnul výběrové řízení na aktivitu „zpraco-
vání projektu.“ 

• Nebyl dodržen způsob hodnocení kritérií 
dle znění Výzvy k předložení nabídky ze dne 
24. 10. 2007, neboť nebyl předložen výstup 
zhodnocení kritérií bodovací metodou (kri-
tériem výběru dodavatele byla ekonomická 
výhodnost nabídky). 

Ostatní náklady související s plněním poskyt-
nutým dodavatelem RAVEN EU Advisory Brno 
(a následně po prodeji společnosti dodavatelem 
GRANTIKA České spořitelny, a. s.) na základě 
Mandátní smlouvy č. OP08/0641/P01, Smlou-
vy o vykonávání dotačního managementu 
č. OP08/0644/P01 a Mandátní smlouvy č. 
OP08/0743/P01, které byly zahrnuty jako způ-
sobilý výdaj do auditované operace v celkové 
částce 205.870,- Kč, byly Regionální radou 
uznány jako způsobilé. 

Tyto smlouvy byly uzavřeny na základě 
Rámcové smlouvy, která byla výstupem výše 
uvedené veřejné zakázky. Jelikož byla tato 
veřejná zakázka z již zmíněných důvodů vyhod-
nocena jako netransparentní, měly by veškeré 
výdaje související s touto veřejnou zakázkou 
být zahrnuty do nezpůsobilých výdajů projektu. 

V rámci auditu byla identifikována 2 
zjištění s vysokou mírou závažnosti. Zjištění 
nebylo hlášeno Řídícímu orgánu ROP SV 
jako podezření na nesrovnalost a porušení 
rozpočtové kázně podle zákona č. 250/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, v platném znění z důvodu zaslané 
informace (e-mail ze dne 1. 12. 2011) od 
ředitele Úřadu regionální rady regionu sou-
držnosti Severovýchod na AO, že na základě 
informací samotných příjemců a předání 
zpráv z auditu Deloitte Advisory, s.r.o. těmito 
příjemci, je již v systému nahlášena nesrov-
nalost ve fázi řešení opodstatněnosti. 

Vyjádření AO: 
Dle § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 

Sb., o veřejných zakázkách, může veřejný zada-
vatel zadat veřejnou zakázku na stavební práce v 
jednacím řízení bez uveřejnění, jestliže jde o sta-
vební práce, které nebyly obsaženy v původ-
ních zadávacích podmínkách, jejichž potřeba 
vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných 
okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou 
nezbytné pro provedení původních stavebních 
prací, a to za předpokladu, že celkový rozsah 
dodatečných stavebních prací nepřekročí 20 
% ceny původní veřejné zakázky. 

V případě veřejného zadavatele tedy nesmí 
(pokračování na následující straně)
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Ani poledne nedrží,
přece pracují pro město

cena, kterou má veřejný zadavatel uhradit za 
dodatečné stavební práce (nikoliv tedy předpo-
kládaná hodnota), překročit 20 % ceny původní 
veřejné zakázky (nikoliv tedy předpokládané 
hodnoty původní veřejné zakázky, ale ceny, na 
kterou byla uzavřena původní smlouva) – 
daná podmínka představuje cenovou limitaci 
rozsahu víceprací. 

Dle Zprávy o auditu operace č. 25/2011/AO 
(Název auditu: Vojenské muzeum Králíky) 
činí celková hodnota víceprací 36 % původní 
smluvní ceny bez DPH (63 656 737 Kč), což 
přesahuje uvedenou hranici 20 % stanovenou v 
§23 odst. 7 písm. a) bod 3 zákona č. 137/2006 
Sb. v souvislosti s možností zahájení jednacího 
řízení bez uveřejnění. 

Případy, které odůvodňují použití vyjed-
návacího řízení bez zveřejnění oznámení o 
zakázce upravuje čl. 31 Směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2004/18/ES, o koordinaci 
postupů při zadávání veřejných zakázek na 
stavební práce, dodávky a služby, jenž v odst. 4 
písm. a) stanoví, že souhrnná hodnota zakázek 
zadaných na dodatečné stavební práce nesmí 
překročit 50 % částky původní zakázky. S 
touto hranicí rovněž operuje dokument COCOF 
07/0037/03 (Pokyny ke stanovení finančních 
oprav, které se použijí výdaje spolufinancované 
ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti v 
případě nedodržení pravidel pro veřejné zakáz-
ky). Český zákonodárce je však přísnější. Jak je 
uvedeno výše, stanovil maximální hranici pro 
celkový rozsah dodatečných stavebních prací 

na úroveň 20 % ceny původní veřejné zakázky.  
Zpráva o auditu operace č. 25/2011/AO neuvádí 
skutečnosti, které by vedly k závěru, že při za-
dání hlavní zakázky nebyla dodržena relevantní 
ustanovení právních předpisů ohledně zadávání 
veřejných zakázek, případně ostatní zákonné 
podmínky pro možnost realizovat vícepráce. 
Při stanovení finanční korekce je tak v případě 
Vojenského muzea Králíky třeba postupovat dle 
bodu 4 COCOF 07/0037/03, rozhodná hranice 
nicméně nebude ve výši 50 % ceny původní 
veřejné zakázky, nýbrž ve výši 20 % ceny 
původní veřejné zakázky, a korekce bude činit 
cca 16,14 % z 63 656 737 Kč. Její výše bude 
10 273 326, 6 Kč. 

(Postup pro výpočet: 63 656 737/5= 12 
731 347,4; 23 004 674–12 731 347,4=10 273 
326, 6). 

Na základě získaných podkladů, které 
AO dodatečně získal (od Úřadu regionální 
rady regionu soudržnosti Severovýchod a 
Územního odboru regionální rady regionu 
soudržnosti Severovýchod) a následné 
analýze AO dospěl k závěru, že zjištění č. 
2 je opodstatněné a je ponechána v plném 
finančním rozsahu. 

Dle názoru Auditního orgánu se daná 
nesrovnalost u zjištění č. 1 měla vyčíslit podle 
COCOF 07/0037/03. Při stanovení finanční 
opravy 20 % z celkové částky způsobilých 
výdajů činí nezpůsobilé výdaje 10 273 326,6 
Kč. Auditní orgán vnímá výše uvedenou 
částku jako relevantní a tato částka bude 
zahrnuta do celkové chybovosti. 

(dokončení z předchozí strany)

Ahoj kamarádi!
Kolik generací lidí z Králík je nějakým 

způsobem spjato s táborovou základnou 
v Hněvkově? Tři nebo čtyři? Je jasné, že 
určitá souvislost tu byla, je a doufejme 
i bude. O historii se zde rozhodně roze-
pisovat nechceme, rádi bychom Vás však 
seznámili s přítomností a budoucností nejen 
táborové základny. 

Jako skupina vedoucích jsme na letním 
táboře v roce 2011 začali uvažovat o tom, 

jak bychom mohli zachránit právě prodá-
vaný objekt základny, protože nikdo z nás 
si letní prázdniny bez Hněvkova nedokázal 
představit. Po několika jednáních s paní 
starostkou, radními a zastupiteli jsme se 
rozhodli založit občanské sdružení, které 
by mohlo provozovat nejen letní dětské 
rekreace, ale také další volnočasové aktivity 
pro děti z Králík a okolí. A tak se také stalo. 
V květnu loňského roku vzniklo občanské 
sdružení K. O. T. V. A. (Králická organizace 
tvorby volnočasových aktivit).

Od léta 2011 do května 2012 jsme pro děti 
dokázali uspořádat několik akcí (akční ví-
kend v Hněvkově, Mikulášská párty, Valen-
týnský karneval a Čarodějnice v Králíkách), 
na kterých jsme vždy přivítali mnoho dětí. 
První naší větší akcí byla letní dětská rekrea-
ce s názvem „Jsme ve vesmíru sami?“. I tuto 
zkoušku jsme zvládli a v dalších týdnech 
základnu pronajímali dalším zájemcům. 
V srpnu v Králíkách proběhla další akce – 
Divadlo pod stromy. Tuto událost bychom 
rádi opakovali v dalších letech. Na konci 
léta jsme uspořádali Tajuplný víkend, při 
kterém se okolí Moravské Sázavy proměni-
lo v ráj všech upírů od Zábřeha po Hoštejn. 
V letošním roce se nám podařila Novoroční 
párty, kde „rychlé špunty“ létaly vzduchem 
a děti se vlnily na parketě při nejrůznějších 
peckách a hitech. Do prázdnin pro naše 
věrné účastníky chystáme ještě minimálně 
jednu akcičku, na které se rozhodně nudit 
nebudou ;-) A prázdniny? Bez Hněvkova ani 
náhodou! Zanedlouho se dočkáte plakátů a 
informací týkajících se právě letního tábora.

Pro více informací o členech sdružení, 
táboře, pořádaných akcích nebo např. pro 
prohlédnutí fotografií z těchto aktivit navštiv-
te naši stránku na Facebooku – K. O. T. V. A. 

Doufáme, že nám věrni zůstanete a bude-
me se moci těšit na mnoho aktivit v dalších 
letech. Mnohokrát děkujeme všem sponzo-
rům a městu Králíky za podporu a pomoc. 
Rádi bychom se stali další generací, která 
posune tábor v Hněvkově kupředu.

Občanské sdružení K. O. T. V. A.
Fotografie k článku na straně 2

Králický Sněžník
aktuálně 2013

Turistické informační centrum Evropský 
dům Králíky dne 30. 1. 2013 uskutečnilo 
druhé setkání „íček“ ze svého okolí, pod 
třetí nejvyšší horou v ČR. Akce vycházela 
z poptávky návštěvníků po informacích 
o rozvoji a investicích do oblasti turistic-
kého ruchu v této oblasti.

Zástupci TIC Ústí nad Orlicí, Letohradu, 
Hanušovic a Štítů měli možnost nahléd-
nout pod pokličku jak nejmodernějších 
lanových drah ve Skiparku Červená Voda 
a Relax & sport resortu Dolní Morava, tak 
Městského a Vojenského muzea v Králí-
kách. Třešničkou na dortu byla prohlídka 
nového Wellness hotelu Vista na Dolní 
Moravě.

Rádi bychom tímto poděkovali za 
ochotu a přístup všech výše uvedených 
společností a institucí. Z reakcí pracovníků 
Informačních center jsme si opět uvědomi-
li, jaké jedinečné a profesionální služby 
jsou poskytovatelé služeb v našem okolí 
schopni turistům nabídnout.

Miroslav Beran a Zdena Křížková
Turistické informační centrum

Evropský dům - 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 boni-
fikací (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, sou-
částí kupní ceny není příslušné technické zařízení na pozemku.

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

Označení
pozemku

Výměra
v m2

Označení
pozemku

Výměra
v m2

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

Město Králíky
Městský úřad Králíky - majetkový odbor

Velké náměstí 5, 561 69 Králíky, IČ 00279072,
tel. 465670741, 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
Označení bytu: č. 4/5  Bytový dům čp.: 4

Ulice a obec: Velké náměstí, Králíky

Stavební parcela: č. 234 Katastrální území: Králíky

Další údaje: velikost bytu 2+1, byt je ve II. n.p., cel-
ková podlahová plocha bytu je 90,72 m2, byt není 
obsazen nájemníkem

Nejnižší kupní cena: 333.065 Kč

Výše spoluvlastnického podílu: 1107/10000

Způsob prodeje: dle zákona č. 72/1994 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů

Prohlídka bytu: po dohodě se správcem - Služby 
města Králíky s.r.o., Králíky 462, tel.: 465 631 366

Podle citovaného zákona mají občané možnost po dobu 
od vyvěšení do 30 dnů tohoto oznámení se vyjádřit nebo 
podat své připomínky a nabídky.

Město Králíky
Městský úřad Králíky - majetkový odbor

Velké náměstí 5, 561 69 Králíky, IČ 00279072,
tel. 465670741, fax 465631321

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

oznamuje, že Město Králíky hodlá:

P R O D A T
Označení bytu: č. 4/1  Bytový dům čp.: 4

Ulice a obec: Velké náměstí, Králíky

Stavební parcela: č. 234 Katastrální území: Králíky

Další údaje: velikost bytu 2+1, byt je ve II. n.p., cel-
ková podlahová plocha bytu je 118,05 m2, byt není 
obsazen nájemníkem

Nejnižší kupní cena: 433.090 Kč

Výše spoluvlastnického podílu: 1440/10000

Způsob prodeje: dle zákona č. 72/1994 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů

Prohlídka bytu: po dohodě se správcem - Služby 
města Králíky s.r.o., Králíky 462, tel.: 465 631 366

Podle citovaného zákona mají občané možnost po dobu 
od vyvěšení do 30 dnů tohoto oznámení se vyjádřit nebo 
podat své připomínky a nabídky.
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Králický Sněžník o.p.s. nabízí vý-
hodný tisk a distribuci vizitek v tzv. sys-
tému Vizitkovníků. Jedná se dřevěné 
přihrádky na vizitky umístěné na 30 
turisticky nejfrekventovanějších mís-
tech Turistické oblasti Králický Sněžník 
(rozhledny, muzea, hotely, akiareály). 
Cena 0,23 Kč za vizitku + distribuce. 
Bližší informace získáte v Turistickém 
informačním centru v Evropském 
domě (evropskydum@email.cz, tel.: 
608620743). Obrázek: Vizitka obsah.

Přehled akcí v Králické pevnostní oblasti na rok 2013
BŘEZEN - druhé mimořádné zimní otevření tvrze Bouda   - Velikonoční prázdniny v KPO
 - třetí speciální prohlídka tvrze Hůrka   - první železniční prohlídka tvrze Hůrka
DUBEN - Velikonoční prázdniny v KPO   - první Společný víkend muzeí v KPO
 - čtvrtá speciální prohlídka tvrze Hůrka    - propagační jízda vozidel Praga V3S 
   z expozice VMK k 60. výročí zahájení jejich výroby
KVĚTEN - druhý Společný víkend muzeí v KPO
 - první Výroční nadstandardní prohlídka (6 hodin na opevnění – tvrz Bouda – 
   Muzeum Vysoký kámen)   - pátá speciální prohlídka tvrze Hůrka
 - turistický pochod „Toulání kolem Orlice“ aneb z Těchonína
   k vojenským pevnostem
ČERVEN - třetí Společný víkend muzeí v KPO
 - Dětský sportovně branný den na muzeích v KPO
 - VII. ročník Muzejní noci na pěchotním srubu K - S 14
 - šestá speciální prohlídka tvrze Hůrka
ČERVENEC - čtvrtý Společný víkend muzeí v KPO
SRPEN - pátý Společný víkend muzeí v KPO
 - další ročník akce Cihelna s bojovými ukázkami a historickou vojenskou
   technikou, speciální autobusová linka z „bojiště“ na tvrz Bouda
 - druhá Výroční nadstandardní prohlídka (6 hodin na opevnění – tvrz
   Bouda – Muzeum Vysoký kámen)
 - „Oživená pevnost“ - víkend v režii průvodců ve tvrzi Hůrka
ZÁŘÍ - šestý Společný víkend muzeí v KPO
 - první ročník pochodu po Betonové hranici k 75. výročí mobilizace
   čs. branné moci
 - Oživený bunkr (dobově uniformovaní a ukázky na pěchotním srubu K – S 5)
 - třetí Výroční nadstandardní prohlídka (6 hodin na opevnění –
   tvrz Bouda – Muzeum Vysoký kámen)
ŘÍJEN - sedmý (závěrečný) Společný víkend muzeí v KPO
 - čtvrtá Výroční nadstandardní prohlídka (6 hodin na opevnění –
   tvrz Bouda – Muzeum Vysoký kámen)
 - sedmá speciální prohlídka tvrze Hůrka
LISTOPAD - osmá speciální prohlídka tvrze Hůrka

Termíny akcí a podrobné informace naleznete v aktualitách na www.kpo1938.com.
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Koncepce prevence kriminality
Pardubického kraje na léta 2013 - 2016

Krajský úřad Pardubického kraje zpra-
coval dokument s názvem „Koncepce 
prevence kriminality Pardubického kraje 
na léta 2013 – 2016“, dále jen dokument. 
Dokument je to obsáhlý, dle mého ná-
zoru poměrně zajímavý, co se poměru 
délka a obsah týče. Součástí dokumentu 
je analytická část obsahující, mimo 
jiné, informace o zasažení jednotlivých 
částí  kraje v roce 2011 kriminalitou 
z pohledu obvodních policejních oddě-
lení. Informace do této části dokumentu 
dodávala Policie ČR. Informace dodané 
policií byly krajským úřadem sumari-
zovány a přepočítány na počet obyvatel 
hlášených na území spadajícím do působ-
nosti konkrétního policejního oddělení 
(index na 10000 obyvatel). U nás na 
Králicku je obvod oddělení Policie ČR 
totožný s obvodem obecního úřadu obce 
s rozšířenou působností, MěÚ Králíky. 
Pardubický kraj hodnotil kategorie trest-
né činnosti: násilná + mravnostní, krádeže 
prosté, krádeže vloupáním. Z uvedených 
kategorií pak byla vyhodnocena celková 
kriminalita. 

Údaje sdělené místním oddělením policie 
a vyhodnocené krajským úřadem podle 
použité metody zařadili místní policejní 
oddělení následovně:

Zatíženost obvodních oddělení dle vybraných ukazatelů v okrese Ústí nad Orlicí.

Pořadí obvodních oddělení dle zatíženosti dle indexu nápadu trestnou činností v okrese 
Ústí nad Orlicí.

V Pardubickém kraji se pak, z hlediska 
míry zatíženosti obvodních oddělení policie, 
umístilo to králické na 3. místě z celkových 
26. Dokument „Koncepce prevence kri-
minality Pardubického kraje na léta 2013 
– 2016“ naleznete na adrese http://www.
pardubickykraj.cz/prevence-kriminality.

Zastupitelé města Králíky dostali do-
kument Pardubického kraje na vědomí 

před únorovým zasedáním zastupitelstva. 
Únorové zastupitelstvo se konalo dne 11. 2. 
2013 a vystoupil na něm npor. Ing. Němec, 
vedoucí obvodního oddělení Policie ČR 
v Králíkách. Zastupitelům a dalším přítom-
ným sdělil aktuální informace z práce policie, 
představil některé statistiky o výskytu trestné 
činnosti na Králicku, s rozklíčováním na 
jednotlivé obce spadající do působnosti 
obvodního oddělení Králíky. K vystoupení 
Ing. Němce a dokumentu Pardubického kraje 
proběhla na zastupitelstvu krátká diskuse. 

Dalším výstupem z analýz, tentokrát Mini-
sterstva vnitra ČR, které město získalo, je vy-
hodnocení rizikovosti obcí s obecním úřadem 
s rozšířenou působností (ORP) za rok 2012. 
Toto hodnocení vypracovalo Ministerstvo 
vnitra ČR. K hodnocení ministerstvo vnitra 
použilo kritéria – míra nezaměstnanosti, 
vyplácené sociální dávky a kriminalita, to 
celé přepočteno indexem na 10000 obyvatel. 
Území ORP Králíky se umístilo na 61. místě 
z celkových 206 obcí s obecním úřadem 
s rozšířenou působností v České republice. 
V Pardubickém kraji jsme v této statistice na 
čtvrtém místě za Českou Třebovou, Morav-
skou Třebovou a Svitavami.

Ve druhé polovině února 2012 vedení 
města požádalo vedoucího obvodního 
oddělení Policie ČR Králíky o rozklíčo-
vání údajů o jednotlivých druzích trestné 
činnosti na Králicku, z nějž bude zřejmé, 
na jakou oblast, oběti, se pachatelé trestné 
činnosti zaměřují. Tyto výstupy by pak 
mohly být použity k dalším opatřením, 
pokud samosprávné orgány města uznají za 
vhodné v této oblasti nějaké kroky učinit. 
Mým cílem bylo zprostředkovat čtenářům 
zpravodaje informace, s nimiž jsem přišel 
do styku v rámci svého zaměstnání.

B. Strnad
odbor sociálních věcí a zdravotnictví 

MěÚ Králíky 



Králický zpravodaj 3/2013 - 10

„Věci se hýbou...“
Služba občanského poradenství je částečně podporována z Tříkrá-

lové sbírky. Je bezplatná a otevřená každému zájemci.  Nabízíme vám 
jeden z případů s dobrým koncem:

Klientka navštívila občanskou poradnu za sebe a svého manžela. 
Přestože bylo chladno, přišla nalehko. Na otázku: „S čím vám můžeme 
pomoci?“ paní odpověděla jednoznačně: „Nemáme peníze na jídlo 
ani bydlení.“

Z rozhovoru jsme zjistili, že s manželem už nějakou dobu přebývají 
po ubytovnách. Doporučili jsme jí proto, aby se oba evidovali na 
úřadu práce, aby za sebe měli hrazené zdravotní a sociální pojištění. 
Klientka by mohla požádat o invalidní důchod, možná i příspěvek na 
péči a manžel může zkusit brigádu. Evidence na úřadu práce umožňuje 
přivýdělek do 4.000,- Kč měsíčně. Pokud by měli stálý příjem, mohou 
požádat o oddlužení (tj. osobní bankrot). Tuto návštěvu jsme ukon-
čili s tím, že na kontaktním místě úřadu práce podle svého trvalého 
bydliště požádají o dávku Mimořádné okamžité pomoci ze systému 
dávek Pomoci v hmotné nouzi. 

Po nějaké době jsme se s klientkou na poradně setkali znovu. Mi-
mořádnou okamžitou pomoc nedostali. Vysvětlili jsme paní, že dávka 
není nároková. Existují přísné podmínky k rozhodování o tom, komu 
kontaktní místo úřadu práce tuto dávku poskytne a komu ne. Klientka 
se nám svěřila, že se její zdravotní stav nezlepšuje. S nastávající zimou 
je jí čím dál hůře. S manželem se navíc hodlají rozvést. Manžel dosud 
přispíval na společné bydlení, protože si našel brigádu. Ona sama však 
nebude mít na nájem. Děsila se představy, že by se svým zdravotním 
stavem zůstala „bez domova“.

V občanské poradně jsme se s paní viděli ještě několikrát. Pomohli 
jsme jí s návrhem na rozvod a nabídli kontakty na pobytová sociální 
zařízení, kde by ji mohli přijmout. Ze svého invalidního důchodu si 
zatím zvládala platit ubytovnu. Protože manželé mají právo na stejnou 
životní úroveň, doporučili jsme klientce, aby svého manžela žádala 
o dorovnání financí. Manžel jí tedy začal přispívat alespoň na stravu.

Nedávno se za námi paní opět zastavila, aby se podělila o svoji 
radost: „Musím vám poděkovat za pomoc. Věci se hýbou... Budu se 
stěhovat!“

Bc. Veronika Dušková, Občanská poradna Ústí n. O.

Třídění odpadů
Vážení čtenáři, dnes se budeme věnovat třídění a zpracování 

skleněných obalů a skla.
Sklo, které se v domácnostech stává odpadem, jsou převážně lahve od 

nápojů, zavařovací sklenice nebo rozbité skleničky. Pro uložení těchto 
odpadů je šikovným řešením plastová nebo kovová krabice, či kbelík i 
pevnější taška. Místem, kde budete doma uchovávat tříděný skleněný 
odpad před odnesením do kontejneru, může být komora či sklep.

Sklo se vhazuje do zeleného nebo bílého kontejneru. Pokud jsou 
k dispozici oba, je důležité třídit sklo i podle barev. Do zeleného 
kontejneru můžeme vhazovat barevné sklo, například lahve od vína, 
alkoholických i nealkoholických nápojů. Vhodit do zeleného kon-
tejneru můžete také tabulové sklo z oken a ze dveří. Do bílého kon-

tejneru vhazujte sklo čiré, tedy 
sklenice od kečupů, marmelád 
či zavařenin a rozbité skleničky.

Pokud na stanovišti kontejnerů 
je pouze zelený kontejner na 
sklo, pak do něj dávejte sklo bez 
ohledu na barvu. Vytříděné sklo 
není nutné rozbíjet, bude se dále 
třídit! Díky svým vlastnostem se 
dá skleněný odpad recyklovat do 
nekonečna.

Do kontejnerů na sklo nepatří 
keramika a porcelán. Nepatří sem 
ani autosklo, zrcadla nebo třeba 

drátované sklo, zlacená a pokovená skla. Vratné zálohované sklo 
vracejte zpět do obchodu.

Používání tříděného skleněného odpadu představuje ve sklárnách 
obrovské úspory energií a také náhradu primárních surovin. Do vsád-
ky může přijít podle technologie 60 – 85 % tříděného skla. Střepy, 
které tvoří součást sklářského kmenu, jsou společně s jeho dalšími 
částmi taveny při teplotách kolem 800-1400°C. Z roztavené hmoty 
je možné vyfouknout nebo odlít nové výrobky. Velkou výhodou 
recyklace skla je fakt, že ho lze recyklovat neomezeně stále dokola.

Z vytříděného skla se vyrábí nejčastěji obalové sklo - lahve na 
minerálky, alkohol a pivo a jiné skleněné výrobky. Sklo se dále 
používá pro výrobu tepelných izolací – skelné vaty a pěnového skla 
nebo jako přísada do speciálních druhů betonů a do brusných hmot.
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Koupím byt 3+1 nebo 3+kk v osob-
ním vlastnictví. Tel: 734 255 150.

Koupím chalupu nebo větší chatu, 
Králicko a okolí. Tel: 734 622 739.

Další anketa spokojenosti
pacientů startuje

Pardubice (6. 2. 2013) – Po loňské zkušební anketě spoko-
jenosti pacientů ve čtyřech nemocnicích kraje odstartovalo 
na začátku února další kolo, tentokrát už ve všech pěti 
nemocnicích akutní péče. Pacienti nemocnic v Pardubicích, 
Chrudimi, Ústí nad Orlicí, Litomyšli a Svitavách mohou nyní 
hodnotit svou spokojenost s hospitalizací, s ambulantní péčí 
a s porodnicí na tištěných dotaznících nebo on line na webu 
nemocnic či na webu Pardubického kraje.

„Chceme, aby nemocnice byly bezpečné a u jejich klientů, tedy 
pacientů, převažovala jednoznačně spokojenost. Z minulé ankety 
se nám sešla celá řada podnětů a nemocnice na nich nyní pra-
cují,“ říká první náměstek hejtmana Roman Línek, zodpovědný 
za zdravotnictví. „Do budoucna bychom chtěli do těchto anket 
zapojit také rodiče dětí a samotné děti od 12 let a také příbuzné 
pacientů, kteří sami nejsou schopni odpovídat,“ prozrazuje další 
strategii Línek. 

„Anketa je anonymní a pacienti se nemusí bát napsat své zku-
šenosti. Vyhodnocení se uskuteční vždy mimo danou nemocnici, 
a to nezávislými osobami,“ připomíná Eva Havlíková, která se na 
přípravě ankety ve spolupráci s Fakultou zdravotnických studií 
Univerzity Pardubice podílela. V současné anketě jsou oproti té 
minulé některé otázky zjednodušeny a upraveny.

V prvním kole se ankety zúčastnilo 2300 pacientů. Při znám-
kování hospitalizační péče dalo nemocnicím jedničku a dvojku 
95 procent dotázaných, u porodnic 91 procent. Celkové výsledky 
byly tedy velmi dobré, ale pacienti poukázali na některé nedo-
statky například v úklidu, v režimu buzení, v kvalitě stravování, 
v přístupu k informování pacientů či k jejich důstojnosti.

Novou anketu najdete i na stránkách Pardubického kraje na: 
http://www.pardubickykraj.cz/anketa-pro-pacienty.
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Výpis z jednání Rady města Králíky
30. 1.
RM schvaluje navýšení mandátní odměny 

pro sdružení Vojensko-historický klub ERIKA 
Brno, o.s., na částku 13.500 Kč + DPH s účin-
ností od 1. 2. 2013 z provozních prostředků 
schválených v rozpočtu na rok 2013 a ukládá 
MO upravit výši odměny dodatkem k mandát-
ní smlouvě uzavřené dne 16. 5. 2008.

RM doporučuje zrušení stávajících Pravidel 
pro pronajímání bytů ve vlastnictví města 
Králíky ze dne 9. 6. 2009 k datu 28. 2. 2013 
a ukládá MO předložit bod na jednání ZM.

RM doporučuje vyřadit bytový dům č.p. 
583 v ul. Františka Palackého v Králíkách 
z režimu domu s pečovatelskou službou a 
doporučuje schválit záměr prodeje bytové-
ho domu, a to dle zákona č. 72/1994 Sb., 
v platném znění a ukládá MO předložit bod 
na jednání ZM. Zároveň RM ukládá řediteli 
organizační složky Sociální služby Králicka 
zahájit kroky k přemístění pracoviště pečo-
vatelek do bytového domu č.p. 193 v ul. Na 
Křižovatce v Králíkách.

RM souhlasí s podnájmem části ocelové 
haly na st.p.č. 1048/3 v k.ú. Králíky v ul. 
Hradecká za účelem skladování a dále k pro-
vádění sběrných dvorů nové společnosti EKO 
Králíky, v.o.s., Růžová č.p. 462, Králíky. 

RM bere na vědomí ukončení zjišťovacího 
řízení vedeného podle zákona o posuzování 
vlivů na životní prostředí záměru společnosti 
ZEOS, s.r.o., Prostřední Lipka 126, 561 69 
Králíky „Odchovna jalovic – farma Dolní 
Lipka“.

RM bere na vědomí zájem paní D. P., Králí-
ky o prodej bytové jednotky č. 4/4 v bytovém 
domě č.p. 4 na st.p.č. 234 a spoluvlastnického 
podílu ve výši 1222/10000 na společných 
částech domu a pozemku st.p.č. 234 vše v k.ú. 
Králíky. RM ukládá MO po splnění podmínky 
úhrady dluhů žadatelkou předložit bod na 
jednání ZM.

RM bere na vědomí neuhrazení nájemného 
za 4. čtvrtletí 2012 za pronájem části podniku 
dle smlouvy o nájmu části podniku ze dne 30. 
6. 2004 mezi městem Králíky a společností 
Služby města Králíky, s.r.o., Králíky 462.

RM doporučuje nákup části pozemku ve 
zjednodušené evidenci p.č. 146 GP v k.ú. 
Dolní Hedeč od paní M. K., Králíky za kupní 
cenu ve výši znaleckého posudku a ukládá MO 
předložit bod na jednání ZM.

RM bere na vědomí žádost Ing. arch. Aleše 
Granáta, majitele a provozovatele ubytovacího 
zařízení „Špice“, Leoše Janáčka 818, Králíky 
o osvobození od poplatkové povinnosti a 
konstatuje, že není kompetentní v této věci 
rozhodnout.

RM schvaluje připojení města Králíky 
k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ a 
schvaluje vyvěšení tibetské vlajky na budovu 
městského úřadu dne 10. března 2013.

RM schvaluje smlouvu s firmou AV – AU-
DITING, spol. s r.o., Pardubice, o kontrolní 
činnosti v příspěvkových organizacích města 
Králíky na období let 2013 – 2015.

RM schvaluje uzavření smlouvy s o pro-
pagaci města Králíky na multimediálním 
informačním panelu v Náchodě na dobu tří let. 

RM pověřuje odbor VTS k zajištění pro-
jektové dokumentace na celkovou přestavbu 
tělocvičny s využitím stávajícího projektu 
a s požadavkem na rozfázování projektu na 
jednotlivé realizační etapy. 

RM schvaluje program jednání ZM dne 
11. 2. 2013. 

6. 2.
RM souhlasí se vstupem na pozemky p.

p.č. 1277/1, p.p.č. 428/1, p.p.č. 428/3, p.p.č. 
428/4 a p.p.č. 430/1 v k.ú. Dolní Boříkovice 
při stavební činnosti při akci „Boříkovický 
potok – čištění“, jejíž investorem jsou LESY 
ČR, s.p., s tím, že pozemky včetně přilehlých 
komunikací a mostků budou po dokončení 
akce uvedeny do původního stavu.

RM ruší část usnesení č. RM/2012/45/705 
ze dne 18. 11. 2012 týkající se uveřejnění 
inzerce na dvou billboardech a schvaluje zadat 
u společnosti Služby města Králíky, s.r.o., 
zhotovení 2 ks dřevěných držáků na umístění 
reklamního banneru a jejich instalaci v areálu 
sběrného dvora v ul. Hradecká v Králíkách a 
na plotě u tvrze Hůrka za cenu ve výši 23.158 
Kč + DPH, a to z prostředků převedených MO 
do nové položky propagace z rozpočtu OŠKT 
položka propagační materiál. Zároveň RM 
ukládá MO po zhotovení a instalaci dřevěných 
držáků zadat vypracování tří kusů reklamních 
bannerů u společnosti COLLEGIUM s.r.o., 
zastoupené jednatelem panem V. V., a to rov-
něž z prostředků převedených MO do nové 
položky propagace z rozpočtu OŠKT položka 
propagační materiál.

RM schvaluje záměr pronájmu pozemku 
p.p.č. 2426 – trvalého travního porostu o vý-
měře 1232 m2 v k.ú. Červený Potok za účelem 
údržby pozemku za roční nájemné ve výši 616 
Kč a ukládá MO záměr pronájmu zveřejnit.

RM bere na vědomí porušení dohody 
o splacení dlužného nájemného za měsíce 
09-12/2012 a za měsíce 01-02/2013 od paní 
J. B., Boboszów za pronájem nemovitosti č.p. 
9 na st.p.č. 67 v k.ú. Dolní Lipka a ukládá MO 
pozvat nájemce na jednání s vedením města o 
úhradě dlužného nájemného včetně uplatnění 
smluvní pokuty.

RM schvaluje zřízení věcného břemene 
v souvislosti s plánovanou realizací liniové 
stavby „Kanalizace a ČOV aglomerace Králí-
ky“ s vlastníky pozemku p.p.č. 483 – zahrady 
v k.ú. Králíky paní M. Ř. a M. Ř., Králíky, 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 doporučuje schválit nový postup a 

způsob projednávání majetkových operací na 
jednání Zastupitelstva města Králíky s plat-
ností od 1. 3. 2013 a ukládá MO předložit tento 
návrh na jednání ZM v informacích z MěU.

RM schvaluje výpůjčku nebytových prosto-
rů ve 2. NP – pravé křídlo budovy čp. 367 na 
st.p.č. 228 a st.p.č. 229 v k.ú. Králíky sdružení 
Vojensko-historický klub ERIKA Brno, o.s., 
Brno za účelem vybudování stálé expozice a 
pro ukládání muzejních sbírek, a to na dobu 
neurčitou, paušální částka na úhradu nákladů 
na služby spojené s užíváním nebytových 
prostor je ve výši 30.000 Kč/rok včetně DPH. 

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 Sboru 
Jednoty bratrské v Králíkách, Pod Dětským 
domovem 459, 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 včetně DPH. 

RM schvaluje výpůjčku nebytových prosto-
rů 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 sdružení KLUB 
SENIORŮ Králíky, o.s., Na Křižovatce 193, 
Králíky za účelem provozování klubové 
činnosti pro seniory, a to na dobu neurčitou, 
paušální částka na úhradu nákladů na služby 
spojené s užíváním nebytových prostor ve výši 
13.300 Kč/rok včetně DPH. RM ukládá ve 
smlouvě ošetřit povinnost vypůjčitele uvolnit 
učebnu pro potřeby půjčitele – např. pro případ 
konání voleb.

RM schvaluje smlouvu číslo 103083 o běž-
ném účtu, uzavřenou mezi Českou národní 
bankou, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, a 
městem Králíky.

RM bere na vědomí dopis Klubu seniorů 
Králíky a informaci o proběhlém jednání 
s vedením města a ukládá starostce zaslat 
odpověď.

RM bere na vědomí Rozhodnutí o po-
skytnutí dotace č. 79/89 Zvýšení kvality 
poskytovaných služeb městem Králíky a řízení 
MěÚ Králíky. 

13. 2.
RM schvaluje Zprávu o posouzení a hod-

nocení nabídek veřejné zakázky Regenerace 
památné aleje ke klášteru na Hoře Matky Boží 
v Králíkách ze dne 6. 2. 2013 a schvaluje 
uzavřít smlouvu o dílo s firmou Petr Zvědělík, 
Jihlava.

RM bere na vědomí informaci o krácení 
projektu a souhlasí s odstoupením od realizace 
projektu č. CZ.3.22/3.3.02/12.03468 s názvem 
„Partnerské setkání Králíky – Międzylesie 
(Jak vidím svoje a tvoje město – nakresli ho 
v počítači). RM souhlasí s vypracováním no-
vého projektu na podporu místních hudebních 
uskupení.

Děkujeme všem, kteří se zúčastnili 
posledního rozloučení s naším dra-
hým manželem, tatínkem panem 

Václavem Suchomelem. 
Také děkujeme za projevenou sou-
strast a květinové dary.

Zarmoucená manželka
a děti s rodinami
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Výpis z jednání Rady města Králíky
20. 2.
RM schvaluje nový záměr prodeje volné bytové jednotky č. 4/5 

v čp. 4 na Velkém náměstí v Králíkách za nabídkovou kupní cenu ve 
výši 333.065 Kč a ukládá MO záměr prodeje zveřejnit na dobu 60 dnů.

RM doporučuje majetkoprávní vypořádání stavby – jiná stavba na 
st.p.č. 678/3 v k.ú. Králíky, tzn. doporučuje schválit záměr prodeje stav-
by – jiná stavba na st.p.č. 678/3 v k.ú. Králíky za symbolickou 1 Kč + 
náklady spojené s převodem a ukládá MO předložit bod na jednání ZM.

RM bere na vědomí inventarizační zprávu ÚIK ze dne 18. 2. 2013 
včetně přijatých opatření ke zlepšení průběhu inventur.

RM schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v umístění, 
zřízení a provozování plynárenského zařízení – akce „Reko VTL Šanov 
– RS Králíky I“ a dále právu vstupovat a vjíždět na pozemky p.p.č. 3038, 
p.p.č. 3039, p.p.č. 3045 a p.p.č. 3822 vše v k. ú. Králíky v souvislosti 
se zřizováním, stavebními úpravami, opravami a provozováním dis-
tribuční soustavy a plynovodních přípojek pro oprávněnou VČP Net, 
s.r.o., Hradec Králové. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou a 
za jednorázovou úhradu 282 Kč + DPH za každý započatý metr daných 
pozemků zatížených plynárenským zařízením. Zároveň RM souhlasí 
do doby realizace stavby uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy 
o zřízení věcného břemene. 

RM schvaluje požádat ČR – SSHR o bezúplatný převod nepotřeb-
ného movitého majetku státu dle přílohy č.j. 00574/13-SSHR/OPH, a 
to ve smyslu ustanovení § 22 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a 
jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů. 
Evidovaná celková minimální kupní cena majetku ve výši 101.500 Kč. 

RM schvaluje požádat ČR – Ministerstvo obrany, Sekci správy 
majetku, Odbor pro nakládání s nepotřebným majetkem, Praha o bez-
úplatný převod nepotřebného movitého majetku státu – majetek uvedený 
v seznamu vypracovaný Vojenským muzeem Králíky, a to ve smyslu 
ustanovení § 22 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystu-
pování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů. 

RM souhlasí s výsadbou stromů na pozemku p.p.č. 3593 – trvalém 
travním porostu v k.ú. Králíky při akci modernizace silnice II/312 Králíky 
– Červený Potok, jejímž investorem je Pardubický kraj.

RM schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o užití, implementaci a provoz-
ní podpoře informačního systému FENIX č. F-10-01075 se společností 
Asseco Solutions.

RM souhlasí s prodloužením doby pro pořádání hudební produkce 
na 04:00 hod., a to v souvislosti s pořádáním „Maturitního plesu SOUo 
Králíky“ v Klubu Na Střelnici v Králíkách, dne 9. 3. 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 překro-
čena zákonem stanovená mez.

RM souhlasí se skácením 5 smrků, 1 douglasky, 7 olší, 5 jasanů, 3 
jív a 1 třešně na p.p.č. 3592, 3590 a 3589, vše v k.ú. Králíky a současně 
souhlasí s uzavřením písemné dohody o zpracování dřevní hmoty se 
správcem dělostřelecké tvrze Hůrka za podmínky, že veškeré práce 
budou provedeny na jeho náklad a vlastní nebezpečí, pouze náhradou za 
vzniklé palivové dříví, bez ohledu na jeho kvalitu. Dřevo bude použito 
pro otop budov v areálu tvrze Hůrka. 

RM schvaluje zařazení žádosti o spoluúčast při realizaci 2. ročníku 
promítání filmů s ekologickou tématikou pro žáky škol na Králicku do 
oblasti přímé podpory v rámci dotačního a příspěvkového programu 
města Králíky pro rok 2013 a starostka města Králíky přijímá návrh na 
převzetí záštity nad konáním akce v Králíkách.

RM vyjadřuje podporu záměru občanskému sdružení Mlýn o.s. Pro-
střední Lipka k vypracování studie vytvoření návsi v Prostřední Lipce.

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

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

pořádají

PORADNU
PRO NEDOSLÝCHAVÉ

Poradna se koná dne 13. 3. 2013 (středa)
od 8:30 hod. do 14:00 hod.

V poradně Vám bude poskytnuto odborné sociální pora-
denství, provedeny drobné opravy sluchadel, vyměněny 
hadičky u koncovek, dodány nové koncovky, baterie a 
příslušenství ke sluchadlům. Dále Vám budou předvedeny 
některé kompenzační pomůcky pro nedoslýchavé, včetně 
zprostředkování jejich případného prodeje.
Poradna se uskuteční v budově Městského úřadu Králíky,

ul. Karla Čapka 316, v zasedací místnosti ve II. NP.
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Výpis ze zasedání Zastupitelstva města
č. 1 konaného 11. února 2013

Přítomní členové zastupitelstva města: 
Jana Ponocná, starostka; Antonín Vyšohlíd, 
místostarosta; Vladimír Hejtmanský; JUDr. 
Milan Ježek; Arnošt Juránek; Mgr. Dušan 
Krabec;  Ladislav Křivohlávek; Mgr. Vlas-
timil Kubíček, radní; Pavel Morong; Iva 
Musilová; Mgr. Zdeněk Nesvadba; Ing. Pavel 
Strnad; Ing. Ladislav Tóth, radní.

Z jednání omluveni: Ing. Roman Kosuk, 
Jan Mlynář; z části jednání omluvena Iva 
Musilová.

Za MěÚ: Ing. Bouška, Mgr. Mlynářová, 
pí Prausová, Ing. Kubíčková, pí Pecháčková, 
Bc. Strnad.

Program:
1. Zahájení, prezence

a určení ověřovatelů
2. Schválení programu
3. Zpráva z jednání RM
4. Hlavní jednání

4.1. Majetkové operace
4.2. Informace Policie ČR

o bezpečnosti 
4.3. Kontrola usnesení

5. Informace z městského úřadu
6. Vstupy občanů
7. Vstupy zastupitelů
1. Zahájení, prezence a určení ověřo-

vatelů
Starostka města Jana Ponocná zahájila 

zasedání přivítáním přítomných zastupitelů 
a občanů a konstatovala, že ZM bylo řádně 
svoláno a vyhlášeno a je přítomno 12 členů 
zastupitelstva. Zastupitelstvo je tedy usnáše-
níschopné. Ověřovatelé zápisu z jednání ZM 
ze dne 10. 12. 2012 pan Křivohlávek a Ing. 
Strnad nevznesli připomínky. Ověřovateli 
tohoto zápisu byli navrženi a schváleni Pavel 
Morong a Vladimír Hejtmanský.

ZM/2013/01/001: ZM schvaluje ově-
řovateli dnešního zápisu jednání pana 
Pavla Moronga a pana Vladimíra Hejt-
manského.

Hlasování: 11:0:1 (schváleno, pí Musilová 
se neúčastnila jednání)

2. Schválení programu
Nebyla navržena žádná změna ani doplně-

ní programu. Paní starostka navrhla hlasovat 
o zveřejněném návrhu programu.

ZM/2013/01/002: ZM schvaluje pro-
gram jednání ZM č. 01. 

Hlasování: 12:0:0 (schváleno, pí Musilová 
se neúčastnila jednání)

3. Zpráva z jednání rady města
Výběr usnesení z jednání rady města 

přednesl místostarosta města pan Antonín 
Vyšohlíd. Nebylo přijato žádné usnesení.

4. Hlavní jednání
4.1. Majetkové operace
4.1.1. Prodej bytu č. 4/2 v čp. 4 na Velkém 

náměstí v Králíkách 
ZM/2013/01/003: ZM schvaluje prodej 

bytové jednotky č. 4/2 v bytovém domě 
čp. 4 na st.p.č. 234 a spoluvlastnického 
podílu ve výši 1146/10000 na společných 
částech domu a pozemku st.p.č. 234 vše 
v k.ú. Králíky paní P., Králíky za kupní 
cenu 344.882 Kč.

Hlasování: 12:0:0 (schváleno, pí Musilová 
se neúčastnila jednání)

4.1.2. Prodej bytu č. 4/4 v čp. 4 na Velkém 
náměstí v Králíkách 

ZM/2013/01/004: ZM schvaluje prodej 
bytové jednotky č. 4/4 v bytovém domě 
čp. 4 na st.p.č. 234 a spoluvlastnického 
podílu ve výši 1222/10000 na společných 
částech domu a pozemku st.p.č. 234 vše 
v k.ú. Králíky paní P., Králíky za kupní 
cenu 367.543 Kč. 

Hlasování: 12:0:0 (schváleno, pí Musilová 
se neúčastnila jednání)

4.1.3. Prodej pozemku p.p.č. 40/2 v k.ú. 
Dolní Boříkovice 

ZM/2013/01/005: ZM schvaluje prodej 
pozemku p.p.č. 40/2 – ostatní plocha 
o výměře 1493 m2 v k.ú. Dolní Boříkovice 
manželům W., Králíky za kupní cenu 
87.066 Kč. 

Hlasování: 12:0:0 (schváleno, pí Musilová 
se neúčastnila jednání)

4.1.4. Prodej pozemku p.p.č. 859/3 v k.ú. 
Dolní Boříkovice 

ZM/2013/01/006: ZM schvaluje prodej 
pozemku p.p.č. 859/3 – trvalý travní porost 
o výměře 44 m2 v k.ú. Dolní Boříkovice 
panu B, Praha  za kupní cenu 6.704 Kč. 

Hlasování: 12:0:0 (schváleno, pí Musilová 
se neúčastnila jednání)

4.1.5. Záměr prodeje pozemku p.p.č. 448/1 
v k.ú. Králíky 

Do jednacího sálu se dostavila paní Musi-
lová. Mgr. Krabec navrhl usnesení:

ZM/2013/01/007: ZM odkládá schválení 
záměru prodeje pozemku p.p.č. 448/1 – 
zahrada o výměře 520 m2 v k.ú. Králíky 
a ukládá pozvat oba zájemce na příští 
jednání ZM. 

Hlasování: 9:4:0 (schváleno)
4.1.6. Záměr prodeje pozemků p.p.č. 533/7 

a p.p.č. 531/1 v k.ú. Prostřední Lipka
ZM/2013/01/008: ZM neschvaluje 

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. Pro-
střední Lipka. 

Hlasování: 12:0:1 (schváleno)
4.1.7. Záměr prodeje pozemku st.p.č. 220 

v k.ú. Prostřední Lipka 
ZM/2013/01/009: ZM schvaluje 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 záměr prodeje zveřejnit. 

Hlasování: 13:0:0 (schváleno)
4.1.8. Nákup části pozemku ve zjednodu-

šené evidenci p.č. 146 GP v k.ú. Dolní Hedeč
ZM/2013/01/010: ZM schvaluje nákup 

části pozemku ve zjednodušené evidenci 
p.č. 146 GP v k.ú. Dolní Hedeč (pouze pod 
místní komunikací) od paní K., Králíky za 
kupní cenu ve výši znaleckého posudku. 

Hlasování: 12:0:1 (schváleno)
4.1.9. Smlouva o bezúplatném převodu 

nemovitostí 
ZM/2013/01/011: ZM schvaluje smlou-

vu o bezúplatném převodu nemovitostí 
č. UZSVM/HUO/8793/2012-HUOM-
-7054-Za mezi městem Králíky a ČR – 
Úřadem pro zastupování státu ve věcech 
majetkových na převod pozemku st.p.č. 
577 – zastavěná 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.

Hlasování: 13:0:0 (schváleno)
4.1.10. Zrušení pravidel pro pronajímání 

bytů ve vlastnictví města Králíky
ZM/2013/01/012: ZM ruší stávající Pra-

vidla pro pronajímání bytů ve vlastnictví 
města Králíky ze dne 9. 6. 2009 a to k datu 
28. 2. 2013. ZM doporučuje RM schválit 
nová Pravidla pro pronajímání bytů ve 
vlastnictví města Králíky s účinností od 
1. 3. 2013. 

Hlasování: 12:0:1 (schváleno)
ZM/2013/01/013: ZM schvaluje vyřaze-

ní bytového domu č.p. 583 na st.p.č. 729 
v ul. Františka Palackého v k.ú. Králíky 
z režimu domu s pečovatelskou službou 
a schvaluje připravit tento bytový dům 
v prodeji dle zákona č. 72/1994 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů. 

Hlasování: 12:0:1 (schváleno)

4.2. Informace Policie ČR o bezpečnosti
O bezpečnostní situaci na Králicku infor-

moval přítomné npor. Ing. Roman Němec, 
vedoucí obvodního oddělení Policie v Krá-
líkách. Nebylo přijato žádné usnesení.

4.3. Kontrola usnesení
Starostka seznámila přítomné s plněním 

usnesení, která na minulém jednání zastupi-
telstvo uložilo radě města. 

ZM/2013/01/014: ZM bere na vědomí 
informaci o plnění usnesení z jednání ZM 
10. 12. 2012. 

Hlasování: 12:0:1 (schváleno)
5. Informace z MěÚ
Nebylo přijato žádné usnesení.
6. Vstupy občanů
Nebylo přijato žádné usnesení.
7. Vstupy zastupitelů
Nebylo přijato žádné usnesení.
Starostka ukončila jednání ve 21.00 hodin.
Výpis zajistila redakce KZ
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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.

JARNÍ BLEŠÍ TRH
SE KVAPEM BLÍŽÍ

Organizátorky blešího trhu z Městské knihovny a Mateřského 
centra EMMA všem příznivcům „blešáku“ oznamují, že vybraly 
termín jarního blešího trhu, který po loňském úspěchu rádi zo-
pakujeme. Zapište si do kalendáře, že bude v sobotu 27. dubna 
2013 v budově gymnázia na Velkém náměstí.

Všichni se už jistě těšíme na jaro, Velikonoce i na jarní úklid. 
Určitě při něm objevíte věci, které už nepotřebujete a které mů-
žou udělat radost jiným, a to je přesně to, co můžete nabídnout 
na „blešáku“.

V příštím čísle Králického zpravodaje se dočtete bližší in-
formace.

Už dnes se těšíme na prodejce i kupující.
Ivana Marečková a Justýna Švandová

Nepřehlédněte nové soutěžní otázky pro dospělé!
Vážení čtenáři, dříve než vám nabídneme nové soutěžní 

otázky, dovolujeme si vás srdečně pozvat na losování vítězů 
únorového kola, které se uskuteční v  pondělí 4. března 2013 
v 15 hodin v půjčovně pro dospělé v Městské knihovně.

Do klobouku budou vloženy lístky, na kterých jsou správ-
né odpovědi na únorové soutěžní otázky, které znějí takto:

První úkol: patřit, město, stolice, čtyřlístek, Stockholm, 
pětiboj.

Druhý úkol: Ponechal si obě funkce, takže seděl na dvou 
židlích. - Chci ti něco říct jen mezi čtyřma očima. - Dali 
hlavy dohromady a našli řešení. - Musíme táhnout za jeden 
provaz. - Určitě se prosadí, má dost ostré lokty.

A zde jsou nové úkoly na měsíc březen:
1. Vaším úkolem je vybrat jméno hlavního hrdiny z knihy 

známého českého humoristy, která vyhrála v anketě Kniha 
mého srdce. Napovíme vám, že tento hrdina zažívá neob-
vyklé situace, které řeší s klidem sobě vlastním, a vyniká 
navíc svérázným smyslem pro humor.

Jak se jmenoval?
a) Milouš
b) strýc František
c) Saturnin
2. Série dobrodružných románů, ve kterých vystupuje pěti-

ce kluků, ovlivnila mnoho generaci. Jejich příběhy jsou plné 
napětí, dobrodružství a tajemství. Parta správných kluků, 
kteří touží rozluštit největší tajemství, ovšem nejsou jediní, 

kteří by chtěli znát návod na sestavení Létajícího kola. Jak 
se tato parta jmenuje? 

a) Rychlé šípy
b) Bratrstvo Kočičí pracky
c) Společenstvo Prstenu
3. Hlavní hrdina pochází z vážené rodiny. Jeho otec, 

obchodník, je velmi přísný a pro rákosku nejde daleko, což 
vyvažuje hodná a starostlivá maminka. Společně se svými 
čtyřmi kamarády tropí různé klukoviny, nejraději si dobírají 
továrníkova rozmazleného syna a jeho vychovatelku. Na-
opak pro svou spolužačku, dceru cukráře, by udělal všechno 
na světě. Jak se chlapec jmenuje?

a) Petr Bajza
b) Josef Zilvar
c) Eda Souček
4. Najděte v následujících řádcích jména deseti po-

hádkových postav
HFÁMŠNSPEJBLMNĚTDŘAVEWK
HLÍVNICZRÝŽMHISZKRAKONOŠ
LŮKARKULKAMVJKLSKEŽŽUFJV
ŽEBŠUGBAJAJAMVLÍČEKTEŽĚEJ
DSCIPÍSEKMLDJÝBSDĚAMGKDIJ
ÁŠEBESTOVÁMBLHÍTJGDŘADEH
JCFÍKMVNUÁERCGDLŮPRMCNAB
BUDULÍNEKMNXEWVETDFKHJIK
ÍJŮMLÍJKTŽEJCHJBOBEKMDNOP
EJVMÝRŽŠBSEDFRGSUDIČKABI
Odpovědi na tyto otázky jako obvykle zašlete opět mai-

lem 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 31. březen 
2013.

Na vaše odpovědi se těší a štěstí při losování přejí kni-
hovnice.
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BŘEZEN 2013 - MĚSÍC ČTENÁŘŮ

Letošní březen bude sladký!

První jarní měsíc s sebou už tradičně 
přináší celostátní akci Březen-měsíc 
čtenářů, která chce zaměřit pozornost 
celé společnosti na problematiku čte-
nářství a nečtenářství všech věkových 
kategorií.

Králická knihovna se svým malým 
i velkých čtenářům nejrůznějším 

způsobem věnuje celoročně. Zdaleka 
nejsme jenom půjčovnou knih, pořádá-
me celou řadu akcí, o kterých vás také 
pravidelně na stránkách zpravodaje 
informujeme.

Letošní březen chceme věnovat ze-
jména mládeži.

Hlavní organizátoři celorepublikové 

březnové kampaně vybrali týden od 4. 
do 8. března jako Týden čtení a nazvali 
ho „Čtení sluší každému“. U nás ve 
městě v tomto týdnu navštíví všechny 
děti z mateřských škol dětské oddělení, 
kde pro ně chystáme překvapení - Po-
hádkové čtení s babičkou.

Starší žáci z 5. – 9. ročníků základní 
školy budou „vzorkem“, u kterého ve 
spolupráci s vyučujícími českého ja-
zyka provedeme dotazníkové šetření, 
jehož výsledky bychom mimo jiné také 
rády využily pro zkvalitnění naší práce 
v knihovně, pro rozšíření nabídky slu-
žeb a přínosem bude samozřejmě i pro 
pedagogy.

V březnu bude také probíhat hlaso-
vání o nejlepší původní českou knihu 
vydanou v roce 2012. Podrobnosti se 
dočtete v článku Nejlepší české knihy 
vydané v roce 2012.

Tradičně nás v březnu čekají velké 
přípravy na Noc s Andersenem, která 
bude letos 5. – 6. dubna a zúčastní se 
jí kolem pětatřiceti dětí.

O tom, jak naše akce proběhly, vás bu-
deme rády postupně 
informovat v dalších 
číslech zpravodaje.

Ivana Marečková

Už několikátý rok není měsíc březen 
měsícem knihy, ale měsícem čtenářů. 
Pro každý ročník vymýšlí hlavní iniciátor 
akce Svaz knihovníků a informačních 
pracovníků nějaké vtipné motto.

Naše městská knihovna se k celostátní 
akci připojí způsobem vážným i neváž-
ným.

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

Tolik část nevážná.
Zcela vážně je myšlená pozvánka 

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

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

Začátek besedy je v 16 hodin v dět-
ském oddělení Městské knihovny v Krá-
líkách.

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

Přibližně čtyřicet dětí spolu s deseti 
dospělými prožije pestrou a na kvalitní 
spánek chudou noc - NOC S ANDER-
SENEM.

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

Městská knihovna se promění v Trn-
kovu Zahradu, ale víc vám pochopitelně 
nemůžeme teď napsat, protože Králický 
zpravodaj čtou i děti a nechceme, aby pře-
dem věděly, jaké „nástrahy“ na ně čekají. 
O tom, jak jsme se vyspali, vám vzhledem 
k termínům uzávěrek měsíčníku napíšeme 
až v květnu.

O poslední akci, kterou budeme jenom 
spoluorganizovat, se můžete dočíst v tom-
to čísle zpravodaje v článku s názvem 
DEJTE HLAS SVÉ ČESKÉ KNIZE.

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

Ivana Marečková

Nejlepší české knihy
vydané v roce 2012

Čtenáři v České republice mají opět 
možnost hlasovat v anketě Magnesia 
Litera.

Cílem udělování výročních knižních 
cen Magnesia Litera je propagovat kva-
litní literaturu a dobré knihy. Veškerá 
domácí knižní produkce je pro účely 
ankety Magnesia Litera rozdělena do 
těchto devíti kategorií: Litera za na-
kladatelský čin, Litera za překladovou 
knihu, Litera za populárně naučnou 
literaturu, Litera pro objev roku, Litera 
za poezii, Litera za prózu, Litera za 
dětskou knihu, Litera za přínos české 

literatuře a hlavní cena Magnesia Litera 
za knihu roku. 

Ti, kteří chtějí hlasovat v anketě 
o Cenu čtenářů, musí vybrat knihu, 
která splňuje tyto podmínky: poprvé 
vyšla v roce 2012 a je to původní čes-
ká beletrie - tedy próza, poezie nebo 
kniha pro děti.

Pokud byste si chtěli oživit, jaké nové 
české knížky vloni vyšly a máme je ve 
fondu naší knihovny, podívejte se do 
seznamu na naší webové stránce http://
knihovna.kraliky.orlicko.cz nebo v půj-
čovně pro dospělé.

A JAK MŮŽETE HLASOVAT?
V Městské knihovně v Králíkách pro 

vás budeme mít připravené speciální 
korespondenční lístky, které můžete 
v knihovně nebo doma vyplnit, přinést 
nám je zpět do knihovny (nebo vhodit do 
poštovní schránky na budově knihovny) 
a my je potom všechny najednou ode-
šleme organizátorům ankety do Prahy. 
Na lístku je třeba uvést název knihy 
a jejího autora, ale také vaše jméno, 
adresu a e-mail, protože každý platný 
lístek nebo mail zaslaný prostřednictvím 
hlasovacího formuláře na internetu na 
stránkách http://www.magnesia-litera.
cz bude zařazen do slosování. (link na 
hlasovací formulář najdete i na webové 
stránce naší knihovny).

Vylosováno bude 500 čtenářů, kteří 
získají poukázku v hodnotě 200,- Kč na 
nákup knih v internetovém knihkupectví 
Kosmas nebo v síti prodejen Kosmas. 
Seznam výherců bude zveřejněn na 
webových stránkách http://www.mag-
nesia-litera.cz. Ve čtenářské soutěži 
zvítězí kniha, která do 18. dubna 2013 
získá nejvíce hlasů. Uzávěrka hlaso-
vání je tedy 18. dubna 2013. Čtenáře, 
kteří budou odevzdávat své hlasovací 
lísky přímo u nás v knihovně, prosíme, 
aby nám je předali nejpozději do 12. 
dubna 2013.

Přejeme vám šťastnou volbu.
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
02. 03. So MUDr. Kopecký Lanškroun Strážní 151 465 322 907
03. 03. Ne MUDr. Kopecký Lanškroun Strážní 151 465 322 907
09. 03. So MUDr. Krčálová Žamberk Gen. Knopa 837 465 676 824
10. 03. Ne MUDr. Krčálová Žamberk Gen. Knopa 837 465 676 824
16. 03. So MUDr. Mareš Žamberk Školská 834 465 613 103
17. 03. Ne MUDr. Mareš Žamberk Školská 834 465 613 103
23. 03. So MUDr. Milota Lanškroun Svobody 356 465 322 787
24. 03. Ne MUDr. Milota Lanškroun Svobody 356 465 322 787
30. 03. So MUDr. Pavlová Žamberk Gen. Knopa 837 465 676 822
31. 03. Ne MUDr. Pavlová Žamberk Gen. Knopa 837 465 676 822
01. 04. Po MUDr. Strnadová Jablonné n. O. Na Dílech 622 465 642 765
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

HASIČI DĚKUJÍ
Sbor dobrovolných hasičů města 

Králíky, děkuje všem sponzorům, 
kteří přispěli svými dary na 4. Ha-
sičský ples. Dále děkujeme všem 
hasičům, kteří svoji prací zajistili 
zdárný průběh plesu zvláště pak 
br. Pavlu Dominikusovi, který ho 
organizoval. DĚKUJEME.

Za výbor SDH města Králíky
Křivohlávek Ladislav starosta

Klub seniorů Králíky pro
měsíc březen 2013 připravuje

5. 3. v 17:00 hodin Výbor Klubu - vyhodnocení vý-
sledků Valné hromady ze dne 26. 2. 2013

5. 3. v 13:00 hodin Koupání v Zábřehu pro členy i ne-
členy klubu. Přihlášky u pí. Bednářové tel: 774 059 589

21. 3. v 18:00 hodin účast na operetě Polská krev 
v divadle Šumperk. Cena pro členy 320,- Kč, nečleny 
350,- Kč. Odjezd z autobusového nádraží. Poplatek ve 
dnech 11. 3., 13. 3. a 15. 3. v Klubu seniorů od 14:00 do 
15:00 hodin. Zabezpečuje pí. Bednářová.

29. 3. v 9:00 hodin Jarní Turnaj v šachu. Určeno pro 
zájemce o tento sport jak členy i nečleny klubu. Zabez-
pečuje p. Josef Hošpes a ing. Brychta.

Upozornění: výběr poplatků za účast na pobytovém 
zájezdu do Chorvatska bude 5. 4., 8. 4. a 17. 4. v Klubu 
seniorů. Zabezpečuje pí.Šturcová a pí. Bednářová.

předseda: Josef Dobrohruška
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Program na BŘEZEN
úterý   12.   SEDM PSYCHOPATŮ   zač. ve 20:00 hod
Hollywoodský scenárista Marty má potíže s novým scénářem. 

Nezištně mu chce pomoci kamarád Billy, který má se starším 
přítelem Hansem zavedený „podnik“: unášejí psy a pak je jako 
nálezci vracejí majitelům, za což dostanou patřičnou odměnu. 
Jenže Billy na vlastní pěst ukradne psa gangsterskému bossovi 
Charliemu, který svého mazlíčka miluje více než psí láskou. 
Rozpoutá tím krvavý kolotoč, v němž se prolínají „reální“ 
psychopaté s psychopaty z Martyho scénáře. Vtipný snímek 
má spád a připomíná jak Tarantina, tak sourozence Coenovy.

Vstupné 55,-; přístupný od 12 let; titulky; ŠUP; 110 min.

úterý   26.   YUMA   zač. ve 20:00 hod
Po rozpadu východního bloku na začátku devadesátých 

let se nejen v polsko-německém pohraničí začalo šířit tzv. 
yumování, tedy krádeže a 
pašování spotřebního zboží, 
zejména oblečení a elektroni-
ky. Mnozí to tehdy považovali 
za téměř legální způsob obživy 
a něco na způsob reparací. 
Mladík Ziga však při této 
činnosti narazí na daleko 
větší kšeftování s alkoholem, 
které provozuje ruská mafie. 
Polskému dramatu prospívá 
občasná nadsázka a černý 
humor.

Vstupné 55,-; přístupný od 
12 let; titulky; ŠUP; 110 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 bu-
deme promítat mimo pravidelný promítací profil, případně vůbec. 
Děkujeme za pochopení.

Klub Na Střelnici Králíky
BŘEZEN 2013

pátek   1.   PLES 2013   zač. v 19:30 hod
Tradiční podnik plesové sezóny, hudba Classic Kroměříž, 

vstupenky 737 754 286, 605 836 391.

sobota   9.   MATURITNÍ PLES SOU   zač. v 19:00 hod
Pořádá Střední odborné učiliště Králíky, informace tel. 

465 631 106.

PETR NOUZOVSKÝ A PŘÁTELÉ
středa   20.   zač. v 19:00 hod
Známý violoncellista Petr Nouzovský je častým a milým hos-

tem koncertů Kruhu přátel hudby v Králíkách. Tentokrát přiveze 
v rámci projektu „Česko-slovensko-polské hudební prolínání“ 
slovenského klavíristu Filipa Štraucha a polského houslistu Jakuba 
Rabizu. Na programu koncertu jsou díla skladatelů Karla Pexidera, 
Jiřího Temla, Romana Haase, Guillame Connessona a Zoltána 
Kodályho. Vstupné 60,- Kč, děti a mládež zdarma. Koncert se 
koná v Evropském domě.

Petr Nouzovský (ČR)   Filip Štrauch (SK)    Jakub Rabizo (PL)

neděle   24.   MOTÝLI   zač. v 19:00 hod
„Co je víc? Milovat, nebo být volný jako motýl?“ Love story 

plná humoru a nečekaných poznání. V hlavní roli Vojta Kotek 
a Valérie Zawadská, dále hrají Klára Jandová a Richard Trsťan.

Působivý příběh se odehrává 
v bytě ve východní části 11.uli-
ce v New Yorku, který si pro-
najme mladý muž Don Baker. 
Potřebuje se osamostatnit a 
vymanit z vlivu své nadmíru 
pečlivé maminky. Jeho záměr 
poněkud „nabourává“ fakt, že 
byt je rozdělen na dva menší 
byty, přičemž ten druhý obývá 
velice půvabná a také velmi 
svérázná dívka Jill. Příběh plný bystrých a vtipných dialogů 
mezi oběma protagonisty a starostlivou maminkou, která Dona 
pochopitelně vypátrá. Téměř všední příběh je ovšem kompliko-
ván handicapem hlavní postavy, což dodává hře nové významy 
a poselství. 

Vstupné 200,- Kč, předprodej vstupenek 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 sou-
časné době jsou v objektu 
králické čističky odpadních 
vod umístěni zde vyfocení 
psi, které je možno si přisvo-
jit. S nalezenými psy je mož-
no se seznámit a prohlédnout 
si je každý pracovní den od 
8:00 do 13:00 hod.

Kočka a domácí lékárnička
Mnohdy, když je naše zvíře nemocné, 

zvažujeme, jestli je stav závažný nato-
lik, abychom museli navštívit veterináře 
nebo se jedná o nemoc, kterou zvíře 
zvládne samo, popřípadě jsme schopni 
mu pomoci sami. Samozřejmě, že cho-
roby, jako jsou lehké nachlazení nebo 
krátce trvající průjem nevyžadují oka-
mžité ošetření a mnohdy jsme schopni 
pomocí pár „lidových“ zásad problém 
velmi umírnit, ne-li vyřešit. Bohužel, 
majitelé se často uchýlí k tomu, že 
vytáhnou některý z léků z domácí lé-
kárničky. Taková léčba mnohdy může 
způsobit výrazné zhoršení stavu zvířete, 

ne-li jeho usmrcení. Je pravdou, že jsou 
určitá léčiva, která působí „mezidru-
hově“. Ta jsou využívána jak v oblasti 
lidské, tak i veterinární medicíny. Je 
však spoustu výjimek, kdy lék vhodný 
pro jeden druh není vhodný pro druh 
jiný. Nemusíme ani dlouho hledat 
příklad a zmíníme například acylpyrin, 
užitečné to léčivo pro člověka, avšak 
smrtelný jed pro kočku. Nebo například 
„protiklíšťové a protibleší“ kapky pro 
psy mohou obsahovat sloučeniny, které 
jsou pro kočky jedem. Proto v těchto 
případech neaplikujte tyto přípravky 
kočkám, není-li v informacích o léčivu 

tato možnost uvedena. Další věcí je 
podávání brufenu a podobných léčiv 
psům. Tyto lidské léky způsobují žalu-
deční vředy, které jsou častou kompli-
kací takto nasazené domácí léčby.

Při léčbě našeho zvířete se tedy držme 
pouze základních opatření v rámci „do-
mácích mantinelů“ jako je úprava diety, 
omezení vycházek a podobně. Nasazení 
léčiv přenechme odborníkům!
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Kulturní program Jablonné nad Orlicí – březen 2013
Odbor kultury a Divadelní společnost 

Lipka vás všechny srdečně zvou na divadel-
ní představení KVĚT SAKURY v sobotu 
2. března 2013 od 19 hod., sál kina v Jab-
lonném nad Orlicí. Je to příběh ženatého 
muže, který si myslel, že našel bezpečný 
způsob, jak uniknout z šedi dvacetiletého 
manželství. Události však nakonec mají 
jiný spád. „Jde o to, co se děje v každém 
manželství, zvláště když vám odejdou děti 
do života a vy o sebe doma tak zvaně za-
kopáváte,“ říká autor hry Arnošt Juránek. 
„Možná se v tom pozná spousta mužů. 
Záměrně jsme si zvolili téma internetu, 
v kterém i ti starší z nás objevili nový svět. 
Možná také mladí by si mohli uvědomit, že 
internet a sociální sítě nejsou jen o tom s 
někým flirtovat či si dělat z někoho legraci, 
ale že pokud člověk zabředne do otázky 
citů, může se mu klidně stát totéž, co Jin-
drovi v naší hře.“ 

Pozvánka na výstavu Z JABLONNÉHO 
NA HAITI. Vernisáž se uskuteční  v nedě-
li 10. března v 15 hodin v Inform. centru 
čp. 30, výstava potrvá do 31. 3. 2013. O.s. 
FIDCON se mimo jiné zabývá výstavbou 
studní s pitnou vodou na Haiti. V rámci 
výstavy získáte informace nejen o tomto 
projektu, ale prohlédnete si i lidové umění 
z Haiti, fotografie a seznámíte se i historií 
Haiti. Na vernisáži zhlédneme krátký film 
o projektu, bude možnost ochutnávky hait-
ského rumu a kávy a možnost zakoupení 
ručně malovaných obrazů z Haiti.

Expediční kamera, 23. 3. od 14,00, sál 
kina. Festival filmů spojených s cestova-
telskou tematikou. Doprovodný program 
v prostorách kina: výstava cestovatel-
ských fotografií, výstava cizokrajných 
předmětů, občerstvení na celý den zajištěno 
v podobě exotického kiosku, na místě 
minicestovatelská soutěž o cestovatelské 
ceny a další.

Odbor kultury a cestovního ruchu vás zve 
na divadelní představení Klicperova diva-
dla    KOULE úterý 9. 3. v 19 hodin, sál 
kina v Jablonném nad Orlicí. V divadel-
ním představení Davida Drábka z Klicpe-
rova divadla v Hradci Králové se představí: 
Pavla Tomicová, Zora Valchařová-Poulová, 
Kamila Sedlárová, Isabela Smečková 
Bencová, Jiří Zapletal, Tomáš Lněnička, 
Zdeněk Petrák. Divadelní rozšířená podoba 
původně rozhlasové hry, která po svém 
uvedení rozpoutala doslova mediální smršť. 
Hra s podtitulem „Příběh vrhačky“ je tra-
gikomickým fiktivním portrétem zestárlé 
československé těžké atletky Mileny, která 
lásce ke sportu obětovala všechno, i když ji 
stát nutil užívat doping, rozhodoval o účasti 
na závodech v zahraničí, vybíral jí přátele 
a zbavil soukromí. Milena nyní svůj život 
plný komických i bolestných protikladů 
rekapituluje v rozhlasovém pořadu. Jedná 
se opravdu o nevšední zážitek, což dokazuje 
také to, že hra je v Klicperově divadle na 
měsíce dopředu beznadějně vyprodaná.

Program digitálního kina Jablonné 
nad Orlicí Březen 2013

1. 3., 10. 3. a 14. 3. v 17:30 hod - Čtyřlístek 
ve službách krále – animovaný, rodinný. 
Populární komiksový seriál ČTYŘLÍSTEK 
oslavil letos už 40 let od svého „narození“.
Teprve nyní se však Fifinka, Myšpulín , Piňďa 
a Bobík dostávají na filmové plátno. 2D, 90 
min, 120,- Kč, ČR, přístupný.

1. 3. v 19:30 hod - Let - drama. Denzel 
Washington si ve filmu zahraje pilota porou-
chaného 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 alkoholu a drog. 2D, 138 min, 100,- Kč, 
USA, přístupný od 15 let.

3. 3., 6. 3. v 17:30 hod - Hledá se Nemo 
3D – animovaný, rodinný. Ve vodách Velké 
útesové bariéry žije Marlin a jeho syn Nemo. 
. Nemo je  velmi zvídavý a chce tajemný 
útes prozkoumat. Když je pak unesen, ocitne 
se Marlin nečekaně v roli hrdiny na cestě k 
záchraně svého syna. 3D, 100 min, 155,- Kč, 
do 15 let 135,- Kč, USA, přístupný.

3. 3. v 19:30 hod, 6. 3. ve 13:30 a v 19:30 
hod, 9. 3. v 19:30 hod - Babovřesky - kome-
die. Film Zdeňka Trošky je úsměvnou komedií 
ze života současné jihočeské vesnice Babovře-
sky, která s nadhledem a komediální nadsáz-
kou, tak trochu v duchu Slunce, seno, sleduje 
kupící se nedorozumění a souhry náhod, které 
pořádně zamotají hlavu její obyvatelům. 2D, 
133 min, 120,- Kč, ČR, přístupný, od 12 let.

4. 3., 8. 3. a 15. 3. v 19:30 hod - Jeníček 
a Mařenka: Lovci čarodějnic – akční, 
fantasy. V úvodu si zopakujeme klasickou 
pohádku. Pak už se ale jde na věc. Ocitáme 
se v typickém středověkém městečku, které 
sužují čarodějnice obývající okolní hluboké 
lesy. Starosta proto pozve na záchrannou misi 
legendární lovce čarodějnic Jeníčka a Mařen-
ku. 3D, 83 min, 150,- Kč, USA, Německo, 
přístupný od 12 let.

5. 3., 10. 3. a 12. 3. v 19:30 hod - Terapie 
láskou – romantický, psychologický. Učitel 
dějepisu, Pat Solatano (Bradley Cooper), 
přišel  během psychické krize o všechno.  
Jediné, co získal, bylo osm měsíců strávených 
v psychiatrické léčebně.. A tady začíná  příběh  
excelentního filmu, který se pyšní 4 nomina-
cemi na Zlaté Glóby a dokonce 8 nominacemi 
na Oscary. 2D, 122 min, 100,- Kč, USA, 
přístupný od 15 let.

11. 3., 16. 3. a 20. 3. v 19:30 hod - Martin 
a Venuše – romantický, komedie. Výtvarnice 
Vendula se seznámí s manželem na vernisáži 
a pak společně založí rodinu. Martin buduje 
kariéru a Vendula se stará o rodinu.  Události 
naberou spád uzavřenou sázkou, kdy Martin 
slíbí, že se postará o děti a domácnost během 
jednoho měsíce. 2D, 120 min, 110,- Kč, ČR, 
přístupný.

13. 3. a 25. 3. v 19:30 hod - Hašišbába - 
komedie. Paulette je zapšklá stará babka žijící 

sama v paneláku na předměstí Paříže. Důchod 
má malý, exekuce jí zabavila skoro všechen 
nábytek, odstřihli jí telefon a ona neví, jak dál. 
Rozhodne se stát dealerkou, bude prodávat 
hašiš. 2D, 87 min, 90,- Kč, Francie, přístupný 
od 15 let.

18. 3. a 29. 3. v 19:30 hod - Smrtonosná 
past: Opět v akci - akční. Bruce Willis se 
vrací se svou nejslavnější rolí, tedy jako John 
McClane, „lidový“ hrdina, který díky svým 
schopnostem nakonec vždycky přežije všech-
no a všechny. Tentokrát jako polda, který vyra-
zí do Mosky, aby pomohl synovi Jackovi. 2D, 
105 min, 120,- Kč, USA, přístupný od 12 let.

19. 3. a 27. 3. v 19,30 hod - Na šrot - 
komedie. Jeffovi je právě 21 a plnoletost se 
musí pořádně oslavit. Zpít se na šrot se však 
nedoporučuje noc před největší zkouškou 
na medicíně. 2D, 92 min, 100,- Kč, USA, 
přístupný od 15 let.

21. 3., 24. 3. a 28. 3. v 17:30 hod - Mocný 
vládce Oz – akční, fantasy. Když se Oscar 
Diggs (James Franco), druhořadý cirkusový 
kouzelník dostane do  Země Oz, myslí si, že 
vyhrál v loterii. Sláva a bohatství jsou jeho, 
dokud nepotká tři čarodějky. Nechtěně se  
zaplete do velikých problémů a musí se naučit 
odlišovat dobré lidi od zlých dřív, než bude 
příliš pozdě. 3D, 125 min, 155,- Kč, USA,  
přístupný.

22. 3. ve 21:30 hod noční hororové před-
stavení - Mama – mysteriózní horor. Pět let 
Lucas (Nikolaj Coster-Waldau) vytrvale hledal 
malé neteře, které po násilné matčině smrti 
zmizely i s otcem neznámo kam. Obě dívky se 
podaří najít v opuštěné chatě stojící uprostřed 
hlubokých lesů.  Lucas s přítelkyní se jim snaží 
nahradit rodinu, ale zdá se, že si s dívkami 
přivedli domů i někoho dalšího. Někoho, kdo 
Lilly a Victorii pomáhal celou tu dobu přežít 
a teď se jich nechce vzdát. 2D, 100 min, 110,- 
Kč,  Španělsko, Kanada, přístupný od 12 let.

24. 3. a 27. 3. v 19:30 hod - Hledá se 
prezident - dokument. První přímou volbu 
hlavy státu v České republice – zachytil režisér 
Tomáš Kudrna v novém dokumentárním filmu 
Tvůrcům  se podařilo zachytit obraz jednot-
livých kandidátů tak, jak je nebylo možné 
poznat prostřednictvím zpravodajských médií. 
2D, 90 min, 80,- Kč, ČR, přístupný.

30. 3. v 17:30 hod - Croodsovi - dobro-
družný, animovaný. Je to příběh první pravěké 
rodiny na světě, která se jmenuje Croodsovi. 
Když dojde k zničení jejich rodinné jeskyně, 
podniknou cestu do neznáma, výlet do krajiny 
plné nejrůznějších, neuvěřitelných a  někdy 
i pěkně nebezpečných stvoření. 3D, 90 min, 
150,-/130,- Kč, USA, přístupný.

30. 3. 19:30 hod - G.I.Joe: Odveta - akční. 
Modrá planeta se ocitla na pokraji zkázy vinou 
intrik mocné organizace Cobra. Ve chvíli, 
kdy zoufalství vrcholí, zrodí se plán s krycím 
označením „Druhá americká revoluce“. Jeho 
klíčovou součástí je angažování Josepha Col-
tona (Bruce Willis). 3D, 120 min, 150,- Kč, 
Kanada, USA, přístupný od 12 let.
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Vzpomínka na Králíky
Již jsme si zvykli na to, že nás oddíl ASPV úspěšně repre-

zentuje mimo region. Reprezentace je nejenom sportovní, ale 
i kulturní a společenská a přináší i nečekaná setkání. Tato setkání 
jsou velmi krásná a určitým způsobem doplňují střípky naší his-
torie. O jednom takovém setkání nás informovala paní Jarmila 
Hejtmanská. Na všesokolském sletu v loňském roce se naše člen-
ky setkaly díky výrazným tričkům s nápisem „KRÁLÍKY“ s paní 
Drahuší Kukalovou, které posléze napsala dopis členkám oddílu 
ASPV. Tento dopis bychom chtěli pro vaši nformaci zveřejnit 
v našem zpravodaji.

Praha 2. ledna 2013
Milé sestry z Králík, vloni, když jsem se vracela ze Sletu a 

potkala vás u busu, měla jsem moc velkou radost!
V roce 1950 jsem u vás v Králíkách pod Sněžníkem byla při-

jata do gymnásia, ač jsem měla rodiče v Poděbradech, ale tam 
mě „z důvodu původu“ do školy nevzali. Když se to „soudruzi“ 
dozvěděli, napsali do Králík dotaz, jak je možné, že jsem byla 
přijata, když mám buržoazní původ? Tehdejší ředitel Šantl jim 
odepsal, že jsem přišla s výborným prospěchem, složila zkoušky, 
takže nevidí důvod, proč bych nemohla studovat, „zvláště když 
budu z vlivu rodičů bydlet v internátě“. Tam se nás sešlo víc s 
podobným osudem - z Prahy, Pardubic, Rychnova nad Kněžnou.

Králíky jsem si moc oblíbila. I někteří profesoři z Prahy zde 
byli za trest.

Pan ředitel Šantl nás učil fotografovat, chodili jsme do Sokola 
i do Skautu. Nad diplomem za atletiku se usmívám, protože nás 
moc nebylo - na vrh koulí tři a ta třetí to vrhla do okna a byla 
vyřazena. První taneční v Sokolovně - to byl také krásný zážitek. 
Nebo vycházky ke klášteru, kde bylo vězení.

Po návratu do Poděbrad se problémy opakovaly. Na Geologic-
ko-geografickou fakultu UK jsem byla přijata po četných odvo-
láních a díky „ztrátě“ mých kádrových materiálů se zpožděním a 
jen jako posluchač podmínečně řádný a po ukončení studia, po 

promoci, jsem byla „dána do průmyslu“ do sklárny v Dubí. Po 
tvrdé práci ve výrobě jsem se dostala do výzkumu a po 4 letech 
do Geografického ústavu ČSAV. Provdala jsem se za geologa, 
díky jemu jsem si splnila sen - podívat se do světa - Irák, Kuvajt, 
Kuba, Jižní Amerika.

Pak jsem 20 let připravovala geografické programy v pražském 
Planetáriu. A tam jsem po letech potkala pana ředitele Šantla. 
Byl vyhublý po devíti letech práce v Jáchymovských dolech. Po 
vězení mu bylo nabídnuto, že může pracovat v Jáchymově nebo 
na opravách střech pražských kostelů. Volil to druhé, ale každý 
měsíc se musel hlásit na VB. Ze střech kostelů měl krásné fotky, 
a tak jsme udělali výstavu v Planetáriu „Praha ze střech viděná“. 
Po revoluci přišel zničený, že je v Cibulkově seznamu. Když 
se musel pravidelně hlásit na VB, vždy se ho ptali „o čem se ti 
faráři baví, že vědí, že se s nimi setkává“: 

- o všem možném
- ale kdyby se bavili o politice, tak nám soudruhu řekneš?! no 

jo „tak nám to podepiš!!!!
Nic neřekl, jenom podepsal.
Krátce potom zemřel.
V začínajícím roce 2013 vám přeji zdraví, pohodu a radost 

z pohybu.
Drahuš Kukalová, roz. Blažková
Součástí dopisu je i seznam spolužáků z Gymnázia v Králí-

kách, u některých jsou různé osobní poznámky včetně poznámky 
nejsmutnější:

Barnetová, Bartoš, Beranová, Blažková, Boučková, Davido-
vá, Fogl, Gloserová, Hovad, Hovorková, Chodobová, Javurek, 
Korgerová, Kosinová, Lyex (případně Lyer) - nečitelné, Mertová, 
Morávek, Peltan, Plášek, Ptáček, Rous, Ryšavý, Stejskal, Šebek, 
Trejtnarová, Zburníková 

Dále paní Kukalová přiložila i získaná čestná uznání, jejichž 
fotokopi přikládáme.

Obrázek o tehdejší době si po přečtení tohoto krásného dopisu 
jistě udělá každý sám.
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38. ročník memoriálu S. Hernycha
Místo konání Dolní Hedeč (rozhledna Val), celkem 40 závod-

níků, klasicky.
Dorostenky, Juniorky, Ženy - délka trati 10 km (ročníky 

1996 a starší): 1. Költö Andrea (TJ Jiskra Králíky) 0:47:24,2; 2. 
Wawrzyckova Zuzana (SKI areál Šanov) 0:57:02,4; 3. Jedličková 
Jana (SK Žamberk) 1:07:15,3.

Dorostenci, Junioři - ročníky 1993 - 1996 (i mladší), délka 
trati 10 km: 1. Feranec Matouš (FORTEX - SKI, Moravský 
Beroun) 0:57:46,5; 2. Gregora Jan (ACTIVITY Lanškroun) 
1:17:05,1.

Muži A - ročník 1992 - 1973, délka trati 30 km: 1. Javůrek Petr 
(Apache LOKO Trutnov) 1:38:51,3; 2. Kalous Petr (SK Žamberk) 
1:48:59,0; 3. Vlček Petr (CYKLO-SKI Klub Polička) 1:51:46,7.

Muži B - ročník 1972 - 1963, délka trati 30 km: 1. Sas La-
dislav (FORTEX - SKI, Moravský Beroun) 1:52:53,7; 2. Liška 
Pavel (FORT SMC Ústí nad Orlicí) 1:53:36,2; 3. Gregora Milan 
(ACTIVITY Lanškroun) 1:54:20,2.

Muži C - ročník 1962 - 1953, délka trati 30 km: 1. Novotný 
Luděk (3D Fitnes) 1:49:57,5; 2. Ženčák Jaroslav (ASPV OA 
Šumperk) 1:52:15,4; 3. Klepárník Otakar (CYKLO-SKI Klub 
Polička) 2:06:35,1; 11. Jiráska Jan (Králíky) 2:21:19,1.

Muži D - ročník 1952 a starší, délka trati 30 km: 1. Metelka 
Josef (SPARTAK Police) 1:51:18,4; 2. Kubíček Václav (Víno 
Karabina Šumperk) 1:54:25,3; 3. Javůrek Jiří (Maratonstav 
Úpice) 1:56:43,3.

Českomoravský pohár
v běhu na lyžích 2012/2013

Pořadatelem Českomoravského poháru jsou kraje Vysočina a 
kraj Pardubický. Dne 23. 2. 2013 se uskutečnil v Králíkách 2. 
závod ČMP (odložený závod z 5. 1. 2013). Místo konání: Amál-
ka, celkem 76 závodníků, klasicky (všechny disciplíny). Závod 
se uskutečnil za obtížných sněhových podmínek – vytrvalé husté 
sněžení.

Benjamínci (chlapci), ročník 2007 a ml., délka trati  300 m: 1. 
Kačena Matěj (TJ Spartak OEZ Letohrad) 0:02:04,2; 2. Suchodol 
Ondřej (TJ Spartak OEZ Letohrad) 0:02:30,5; 3. Látal Jakub (TJ 
Jiskra Králíky) 0:03:36,7.

Benjamínci (dívky), ročník 2007 a ml., délka trati  300 m: 1. 
Kubíčková Nina (TJ Spartak OEZ Letohrad) 0:02:34,4.

Předžáci (chlapci), ročník 2005 - 2006, délka trati 600 m: 1. 
Kamarád Vít (SK Svratka) 0:03:13,1; 2. Ješina Kryštof (TJ Jiskra 
Králíky) 0:03:55,2; 3. Nový Tomáš (TJ Spartak OEZ Letohrad) 
0:04:06,7; 4. Vondráček Adam (TJ Jiskra Králíky) 0:04:25,2; 5. 
Ješina Ondřej (TJ Jiskra Králíky) 0:05:21,5.

Předžáci (dívky), ročník 2005 - 2006, délka trati 600 m: 1. 
Marková Nikola (TJ Spartak OEZ Letohrad) 0:03:18,2.

Žákyně nejmladší, ročník 2003-2004, délka trati 1 km: 1. Mi-
kysková Svatava (TJ Spartak OEZ Letohrad) 0:04:09,2; 2. Kánská 
Lucie (TJ Spartak OEZ Letohrad) 0:04:33,6; 3. Stoklasová Zuzana 
(SK Svratka) 0:04:48,3; 5. Ješinová Eliška (TJ Jiskra Králíky) 
0:06:18,2; 6. Malečková Denisa (TJ Jiskra Králíky) 0:06:49,1; 7. 
Hejkrlíková Mirka (TJ Jiskra Králíky) 0:06:52,7.

Žáci nejmladší, ročník 2003-2004, délka trati 1 km: 1. Költö 
Matěj Theo (TJ Jiskra Králíky) 0:04:07,1; 2. Suchodol Vít (TJ 
Spartak OEZ Letohrad) 0:04:37,7; 3. Gregor Jan (SKI KLUB 
Česká Třebová) 0:04:49,7; 8. Šebek Dominik (TJ Jiskra Králíky) 
0:07:08,7.

Žákyně mladší, ročník 2001 - 2002, délka trati 2 km: 1. 
Louvarová Gabriela (KKL Hlinsko v Čechách) 0:06:44,6; 2. 
Kubíčková Nikita (TJ Spartak OEZ Letohrad) 0:07:19,4; 3. Ka-
marádová Marie (SK Svratka) 0:07:30,3; 6. Novotná Michaela (TJ 
Jiskra Králíky) 0:09:05,7; 11. Martincová Stanislava (TJ Jiskra 
Králíky) 0:11:27,7.

Žáci mladší, ročník 2001 - 2002, délka trati 2 km: 1. Remeš 
Tadeáš (KKL Hlinsko v Čechách) 0:06:37,2; 2. Abrahám Luděk 

(TJ Spartak OEZ Letohrad) 0:07:05,1; 3. Pilný Michal (KKL Hlin-
sko v Čechách) 0:07:12,7; 14. Ďuriš Michal (Králíky) 0:09:04,7.

Žákyně starší, ročník 1999 - 2000, délka trati 3 km: 1. Tráv-
níčková Aneta (SK Svratka) 0:08:46,7; 2. Stoklasová Daniela (SK 
Svratka) 0:09:25,0; 3. Zrníková Adéla (SK Svratka) 0:09:26,8.

Žáci starší, ročník 1999 - 2000, délka trati 3 km: 1. Stehno 
Filip (KKL Hlinsko v Čechách) 0:08:24,7; 2. Olbrich Martin (SKI 
KLUB Česká Třebová) 0:10:06,2; 3. Procházka Jakub (SK SKOL 
Brno) 0:11:52,7; 4. Unzeitig Kristián (TJ Jiskra Králíky) 0:13:17,7.

Dorostenky mladší, ročník 1997 - 1998, délka trati 5 km: 
1. Čermáková Jana (SK SKOL Brno) 0:17:57,9; 2. Svobodová 
Eliška (KKL Hlinsko v Čechách) 0:22:09,7; 3. Hladíková Lucie 
(SK SKOL BRNO) 0:22:27,5.

Dorostenci mladší , ročník 1997 - 1998, délka trati 4 km: 
1. Crha Radek (SK SKOL Brno) 0:14:38,7; 2. Beneš Ondřej (SK 
SKOL Brno) 0:14:42,8.

Dorostenky starší, ročník 1995 - 1996, délka trati 5 km: 1. 
Pospíšilová Klára (SK SKOL Brno) 0:24:19,7.

Junioři,  ročník 1994-1993, délka trati 10 km: 1. Divíšek Jan 
(TJ Jiskra Králíky) 0:39:42,8.

Ženy,  ročník 1992 a starší, délka trati 5 km: 1. Pospíšilová 
Lucie (SK SKOL Brno) 0:29:40,3.

Muži, ročník 1992 - 1974, délka trati 10 km: 1. Bogdał Paweł 
(Międzygórze PL) 0:45:32,7.

Muži veteráni, ročník 1973 a starší, délka trati 10 km: 1. Svo-
boda Pavel st. (KKL Hlinsko v Čechách) 0:30:00,7; 2. Kulhánek 
Martin (SK SKOL Brno) 0:33:05,7; 3. Pospíšil Martin (SK SKOL 
Brno) 0:33:51,5; 4. Švéda Roman (TJ Jiskra Králíky) 0:42:44,1.

V neděli 24. 2. 2013 se v Novém Městě na Moravě uskutečnil 
závěrečný závod letošního Českomoravského poháru. Na základě 
dosažených výsledků se přeborníkem Pardubického kraje v běhu 
na lyžích v kategorii „Žáci nejmladší, ročník 2003-2004“ stal 
Költö Matěj Theo, člen lyžařského oddílu TJ Jiskra Králíky, o.s. 
K tomuto dosaženému výsledku mu blahopřejeme.

Za TJ Jiskra Králíky, o.s., lyžařský oddíl
Bedřich Novotný a Jan Divíšek
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