
Duben 2013/číslo 4   Ročník XI. (Králicko XXIII.)   Cena 12 Kč

Dům s pečovatelskou službou končí?!
Vážení spoluobčané, rád bych touto cestou odpověděl na hro-

madící se dotazy ohledně aktuální situace a budoucnosti Domu 
s pečovatelskou službou č.p. 583 v ulici Františka Palackého (nad 
parkem u Střelnice).

Rada města Králíky se na svém jednání dne 30. 1. 2013 zabývala 
zásadními změnami v pravidlech pro pronajímání bytů ve vlast-
nictví města. Součástí těchto pravidel jsou také ustanovení, která 
řeší otázku tzv. Domů s pečovatelskou službou (dále jen DPS). 
Naše město mělo dosud vyčleněny dva domy s tímto označením, 
ve kterých se byty přidělovaly dle specifických pravidel. Jednalo 
se o domy č.p. 193 v ulici Na Křižovatce s celkem 18 byty a č.p. 
583 v ulici Fr. Palackého s celkem 8 byty. V těchto domech pak 
má své zázemí také pečovatelská služba (dále jen PS). Jedná se 
o službu, kterou město Králíky poskytuje svým občanům prostřed-
nictvím své organizační složky Sociální služby Králicka (dále jen 

SSK), a to nejen v těchto domech, ale také na území celého města 
a v přilehlých obcích, přímo v bytech či domech klientů. Jak jsem 
již zmínil, podléhá přidělování bytů v DPS zvláštnímu režimu, ze-
jména s ohledem na sociální situaci žadatelů, nicméně se, de facto, 
jedná o běžné nájemní byty, které mohou nájemníci využívat bez 
nutnosti využívat placených služeb SSK. 

Je nutno poznamenat, že pojem Dům s pečovatelskou službou se 
v zákoně o sociálních službách, od jeho velké úpravy v roce 2006 
(platnost od 1. 1. 2007), již nevyskytuje. Existence těchto domů je 
již tedy jakousi historickou skutečností, nicméně stále plnící svou 
nezastupitelnou roli v poskytování pečovatelské služby. Nově je 
tedy ze zákona poskytována „pouze“ pečovatelská služba bez 
nutnosti vazby na konkrétní objekt či dům. Proto je tato služba 
označována jako terénní. Pro svoji činnost ale tato služba samo-
zřejmě potřebuje zázemí a prostory. V našem konkrétním případě 
je v současnosti zázemí služby rozděleno do dvou domů a tedy na 
dvě místa, což klade zvýšené nároky na výkon některých úkonů a 
jejich sladění s požadavky klientů a přesuny zaměstnanců. 

Dalším zásadním faktem, který ovlivňuje situaci v posledních 
letech, je čím dál problematičtější obsazování uvolněných bytů 
v DPS. Zejména v posledních měsících se opět projevil trend, kdy 
skutečných zájemců o tyto byty ubývá a je čím dál obtížnější obsadit 
volný byt skutečně potřebnými zájemci, kteří by si získáním bytu 
nejen vyřešili svoji bytovou otázku, ale také potřebovali využít 
služeb SSK. Naopak naše PS má neustále poptávku po poskytování 
péče v domácím prostředí občanů, kteří chtějí žít ve svém přiroze-
ném prostředí a nemají potřebu se stěhovat.

Tyto důvody byly zásadními při rozhodování rady města o návrhu 
vyřadit dům č.p.583 z režimu DPS. A zde se dostávám k asi nej-
častějším „obavám“ tazatelů na dopad tohoto rozhodnutí, jehož 
součástí je také záměr prodeje tohoto bytového domu. K prodeji 
jednotlivých bytů by mělo, dle záměru, docházet až v okamžiku, 
kdy dojde k jejich uvolnění. Byty se již nebudou obsazovat v režimu 
DPS, ale nabídnou se k prodeji. Stávajících nájemníků a klientů SSK 
by se toto rozhodnutí nemělo nijak dotknout, protože pečovatelská 
služba jim bude i nadále poskytována ve stejné kvalitě a rozsahu 
sjednaném ve smlouvách o poskytování PS. Změna se tak dotkne 
„pouze“ zázemí PS, které bude z domu č.p. 583 postupně přesunuto 
do prostor v domě č.p. 193 a dojde tak k jeho sjednocení.  

Závěrem bych chtěl ujistit všechny občany i klienty SSK, že 
poskytování pečovatelské služby prostřednictvím SSK zůstává 
zachováno v plném rozsahu tak, jako doposud. Výše uvedené 
změny budou mít pouze organizační charakter a přispějí, jak 
pevně věřím, hlavně k efektivnějšímu využití bytů v DPS dle 
účelu, za kterým byly zřízeny. Pokud máte jakékoliv další dotazy 
k poskytování pečovatelské služby či fungování SSK, obracejte se 
na nás na tel.: 724 894 938 nebo e-mailu: css.kraliky@centrum.cz. 
Dotazy, týkající se vlastního prodeje bytů a způsobů jeho realizace, 
směřujte přímo na pracovníky Majetkového odboru Městského 
úřadu Králíky.

Mgr. Martin Hejkrlík – ředitel SSK

Sněžnický motoráček
Na sobotu 9. března 2013 připravila města Králíky a Hanušovice 

ve spolupráci se ZUŠ a Klubem železničních cestovatelů neobvyklou 
propagační akci. Původně zamýšlená jízda historickým vlakem byla po-
stupně obohacena o kulturní program, a také o nápad obléknout všechny 
organizátory a spolupracující dobrovolníky do dobových kostýmů.

Členové klubu Moravská pohraniční se navíc postarali o sestavení 
barevné brožury popisující historii jednotlivých nádraží a zastávek 
na trati z Králík do Hanušovic. Tyto brožurky a originální jízdenky 
vydané v limitované sérii byly do posledního kousku rozdány dych-
tivým cestujícím.

Slavnostního zahájení jízdy na králickém nádraží se účastnilo 
několik stovek návštěvníků. O hudební a výtvarnou podívanou se 
se svými žáky skvěle zasloužili učitelé ZUŠ. Opět tak prokázali, jak 
vzácně sehraným pedagogickým kolektivem dokážou být. Největší 
dík za zdárný průběh a vytvořenou idylu „starých časů“ patří desítkám 
dobrovolníků v kostýmech. Od počátku příprav projevili nadšenou 

(pokračování na straně 3)
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Sněžnický motoráček objektivem fotografů

Jednání přípravného výboru
8. Mezinárodního zimního

turistického srazu v roce 2014

Foto: Jaroslav Kosek, Miroslav Beran.
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Netopýři na Boudě
Tisková zpráva: Pardubický kraj – Těcho-

nín – Muzeum čs. opevnění – dělostřelecká 
tvrz Bouda.

Stav populace netopýrů v prvorepub-
likové pevnosti – setrvalý 

První březnovou sobotu proběhlo sčítání 
netopýrů v podzemních chodbách, sálech 
a bojových srubech dělostřelecké tvrze 

Bouda. Tento pevnostní objekt vybudova-
ný v letech 1936–1938 je nejen unikátní 
fortifikační památkou zapsanou na seznam 
kulturních památek ČR, ale představuje 
také významné zimoviště pro chladnomilné 
druhy chráněných netopýrů. 

Ochranáři z České společnosti pro ochra-
nu netopýrů, pod vedením pana Buřiče, 

ochotu nezištně se zapojit a vlastní nezdolnou 
energií vykouzlili neopakovatelnou přátel-
skou atmosféru. Všechny přítomné bohatě 
zásobovali vtipem, úsměvy a potěšením ze 
setkání.

Doufáme, že neplánovaná stísněnost a jisté 
nepohodlí uvnitř vlaku nám byla laskavými 
cestujícími prominuta, a že i oni si odnesli 
na památku kousek z příjemné pohody celé 
motoráčkové soboty.

V průběhu cesty vznikal stylový černobílý 
němý film, který si můžete prohlédnout na 
webových stránkách obou pořádajících měst.

Poděkování pro všechny milé a ochotné 
spolutvůrce programu

Králíky
• Dechovému orchestru ZUŠ pod vedením 

Milana Fogla
• Panu Hlavovi, rodině Zezulkových a 

jejich pomocníkům
• Fotografovi Aloisi Fotičovi – Miroslavu 

Beranovi
• Výtvarníkům ZUŠ pod vedením Marie 

Karenové a Ivy Dolečkové
• Kostýmovaným hercům nádražních 

příběhů - Líbě Opravilové, Hance Staré a 
její Emičce, Soně a Katce Michaličkovým, 
Lubomíru Petráňkovi, Ivě Dolečkové, Olze 
Zajacové, Marii Karenové

• Uvítacímu krojovanému „výboru“ - Ivě 
Musilové, Monice Dolečkové a její Haničce 
a Terezce 

• Pekárně Falta za upečení a darování 
velkého uvítacího bochníku

• Pěvcům uvítací zdravice – Gábině a Lu-
cce Coufalovým, Tereze Kyllarové, Regině 
Matoulkové, Monice Dolečkové, Marii Kan-
dráčové, Ivě Dolečkové, Kristině Brůnové, 
Martinu Hejkrlíkovi, Davidu Hrdovi, Vladi-
míru Hejtmanskému, Jiřímu Hejtmanskému, 
Mirkovi Beranovi a Denise Hejtmanské

• Panu průvodčímu „štípajícímu lístky“ 
Martinu Bruchtilovi z Chocně

• Ve vlaku hrajícím a zpívajícím trampům - 
Pepovi Bergmanovi, bratrům Hejtmanským, 
Jiřímu Paukovi, Tereze, Regině, Marušce, 
Denise a jejich věrným posluchačům

Dolní Lipka
• Tanečníkům ZUŠ Králíky pod vedením 

Ivy Musilové
Prostřední Lipka
• Vojenské hlídce - Martinu Večeřovi a 

Romanu Švédovi a pašerákovi Eduardu 
Schweidlerovi

Sněžnický motoráček

důkladně prohledali během několika hodin 
celý rozlehlý podzemní labyrint. Také 
letošní sčítání potvrdilo dobrý stav kolonie 
zimující v pevnosti – celkem bylo objeveno 
377 exemplářů. Pro srovnání – před deseti 
lety činil stav 233 kusů, rekordních 422 
exemplářů čítala kolonie v roce 2009.

Druhové zastoupení netopýrů zimují-
cích ve tvrzi Bouda bylo v březnu 2013 
následující: 

Netopýr černý 251 ks, Netopýr severní 40 
ks, Netopýr velký 64 ks, Netopýr vodní 6 ks, 
Netopýr ušatý 13 ks a Netopýr večerní 3ks.

Skutečný počet na Boudě zimujících 
netopýrů je ale vyšší. Může jít až o několik 
desítek exemplářů navíc, neboť netopýři 
někdy svými těly zcela vyplní menší dutiny 
a tak je možné počítat jen jejich první vrstvu. 
Kromě toho jsou ve tvrzi četná místa, kam 
se dostane netopýr, ne však oči ochranářů. 
Ti jsou i tak se stavem pevnostní netopýří 
kolonie spokojeni.

Prohlédnout si netopýra bude možné 
o Velikonocích

Letošní velikonoční prázdniny přicházejí 
brzy, školáci budou mít volno od 28. 3. do 
1. 4. 2013. Muzeum čs. opevnění – dělostře-
lecká tvrz Bouda bude v době velikonočních 
prázdnin otevřeno, aby se naplnilo letité 
rčení, že „…na Velký pátek se země ote-
vírá…“. V té době ještě některé exempláře 
netopýrů budou v podzemních chodbách a 
sálech k vidění… 

Bouda nebude jediným muzeem v Krá-
lické pevnostní oblasti, které budou moci 
turisté o Velikonocích navštívit. Aktu-
ální informace najdou zájemci na www.
kpo1938.com.

Společnost přátel čs. opevnění, o. p. s.

Červený Potok
• Skupině kočovníků - Ivaně Mareč-

kové, Jarmile Venzarové a její Josefíně, 
Evě Babicové a její Karolíně, Monice 
Hejkrlíkové, Janině Maurerové a jejímu 
muži, Miladě Koželové, Anně Líbalové a 
Kačce Vogelové

• Za poskytnutí informací, výrobu brožury 
a plakátu Arnoštu Juránkovi

• Viktoru Vavrušovi za výrobu věrné kopie 
vlakové jízdenky

• Michalu Foglovi za natočení a vyrobení 
filmu o celé jízdě Sněžnického motoráčku

• Paní starostce Hanušovic Ivaně Vokur-
kové a paní starostce Králík Janě Ponocné i 
všem jejich spolupracovníkům za báječný 
nápad

Děkujeme též hanušovickým organizáto-
rům za program a občerstvení na zastávkách 
Podlesí, Vlaské a Hanušovice a také za milou 
a vstřícnou spolupráci na celé akci.

A nakonec i všem cestujícím, kteří se do 
vlaku nedostali, ale přesto se na nás nezlobí.

od kormidla zdraví dva plavčíci
Kristina Brůnová a Denisa Hejtmanská

Průjezd železničním uzlem Ústí nad Orlicí
Z důvodu realizace plánované velké inves-

tiční akce ve městě Ústí nad Orlicí sdělujeme 
podrobné informace ohledně omezeného prů-
jezdu a uzavírek v okolí stavby rekonstrukce 
železniční stanice Ústí nad Orlicí.

Uzavírka silnice II/315 (uzel Mendrik) 
v Ústí nad Orlicí bude probíhat v termínu od 
15. 3. 2013 do 15. 12. 2013.

Při uzavírce silnice II/315 (uzel Mendrik) 
bude objížďka vedena po silnici I/14 (ul. 
Královehradecká), Libchavy, České Libcha-
vy, sil. II/312 Orlické Podhůří-Rozsocha, 
Mostek, sil. II/317 Choceň, sil. II/315 Zářecká 
Lhota, Svatý Jiří, Jehnědí, Hrádek, Ústí nad 
Orlicí.

Autobusová doprava a místní doprava 
z Kerhartic a Hrádku bude vedena přes 
úrovňový železniční přejezd. Po dobu stavby 
nebude obsluhována zastávka na vlakovém 
nádraží Ústí nad Orlicí„žel.st. Autobusové 
spoje, které sem zajížděli, budou začínat nebo 
končit na zastávce „U Václava“ (u podchodu 
na křižovatce u hotelu Avion). 

Přístup pro pěší z centra i do centra města 
z lokality Mendrik bude umožněn pod želez-
ničním mostem na sil. II/315 (ul. M.R.Štefá-
nika) nebo pod železničním mostem na sil. 
II/360 (ul. Lázeňská) a dále po cyklostezce 

J.K.Tyla a lávkou přes řeku do ul. Pod Horou 
přes areál společnosti TEPVOS, spol. s r.o., 
který bude pro tento účel otevřen. 

Uzavírka místní komunikace ul. Kar-
patská v Ústí nad Orlicí-Kerhartice bude 
probíhat v termínech: I. část - od 12. 9. 2013 
do 8. 11. 2013 

II. část - od 1. 4. 2014 do 7. 6. 2014 
Při uzavírce místní komunikace Karpatská 

(Kerhartice) bude objížďka vedena po sil. I/14 
(ul. Královehradecká), Libchavy, sil. III/3121, 
sil. III/3122 Orlické Podhůří-Říčky, po úče-
lové komunikaci (vojenská) do Kerhartic.

Pěším a osobní dopravě bude zachován 
přístup pod rekonstruovaným železničním 
mostem na místní komunikaci ul. Karpatská. 

Tato velká investiční akce je dlouhodobě 
plánována a z důvodu jejího rozsahu dojde 
po dobu realizace k omezení jak dopravy, tak 
přístupnosti některých lokalit města. Občané 
by také měli počítat s dostatečnou časovou 
rezervou pro dojezd osobními automobily 
k nádražní budově z důvodu zvýšené doprav-
ní zátěže na úrovňovém přejezdu do Kerhartic 
v blízkosti vlakového nádraží.

Děkujeme všem za pochopení a trpělivost 
po dobu realizace stavby.

Město Ústí nad Orlicí

(pokračování ze strany 1)
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Němce nadchly nabídky pěší turistiky na Králicku
Pardubice (13. 3. 2013) - Destinační společnost Východní 

Čechy byla na světovém veletrhu cestovního ruchu ITB 
Berlín oceněna jako nejlepší partner zastoupení Czech-
Tourismu v Německu v propagaci pěší turistiky. Stalo se 
tak při udílení cen CzechTourism Deutschland Awards 
2013 v závěru minulého týdne. 

V průběhu loňské turistické sezony představila destinační 
společnost německým novinářům specializovaným na pěší 
turistiku především oblast Králického Sněžníku. „Ukazuje se, 
že v oblasti cestovního ruchu se vyplácí důsledná propagace 
založená na osobních zážitcích. Novináři se vloni přímo na 
místě se zkušeným průvodcem vydali k vrcholu Králického 
Sněžníku a uchvátila je především „krajina ticha“ a panenská 
příroda. Věříme, že jejich články ve významných magazínech 
jako například Wandermagazin nebo Wanderlust přispějí 
k větší návštěvnosti tohoto kouzelného koutu našeho kraje,“ 
uvedl radní pro cestovní ruch René Živný.

Také na specializovaném veletrhu TourNatour v Düssel-
dorfu byly v srpnu 2012 představeny zajímavé možnosti tras 
pro pěší turisty v celém kraji, včetně tipů na ubytování a 
zájezdy, kterými mohou firmy odměňovat své zaměstnance.

Z rukou velvyslance České republiky v Německu Rudolfa 
Jiráka převzala ocenění i sošku Berlínského medvěda ředitel-
ka Destinační společnosti Východní Čechy Alena Horáková. 
„V úspěšně započaté prezentaci pěší turistiky ve Východních 
Čechách budeme pokračovat i v letošním roce. S ředitelem 
zahraničního zastoupení CzechTourismu ve Frankfurtu nad 
Mohanem Davidem Pastvou jsme již na místě probírali a 
plánovali nejbližší aktivity,“ informovala Horáková.

Pojeďte s námi do Villmaru!
Odjezd:	 7.	5.	2013	(st)	22:00	hod	autobusové	nádraží	Králíky	 Příjezd:	12.	5.	2013	(ne)	večerní	hodiny

Pravidelný	zájezd	k	našim	přátelům	do	překrásného	partnerského	města	v	Německu,	tentokrát	i	s	účastí	
našich	žáků	a	pedagogů	ze	Základní	umělecké	školy	v	Králíkách	(dechový	soubor	a	žáci	tanečního	oboru).

Program:	 Pobyt	ve	Villmaru	a	nejbližším	okolí	(Limburg,	Runkel,	Weilburg),	ubytování	v	rodinách.	
Detailní	program	pro	nás	připravují	partneři	ve	Villmaru.

Náklady:	 2.300,-	Kč/	osoba
Přihlášky	a	bližší	informace:	Ivana	Marečková,	Městská	knihovna,	tel.	777	734	215	nebo	776	683	853.

Uzávěrka přihlášek: 10. 4. 2013

Za	Partnerský	spolek	srdečně	zvou:	 Dušan Krabec
	 	 	 	 	 Ivana	Marečková
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Ředitel	Gymnázia, Žamberk, Nádražní 48,
vyhlašuje	výběrové	řízení	na	pracovní	místo

zástupce/zástupkyně ředitele
Požadavky:

1. vzdělání	ve	smyslu	§	9	odst.	1	zákona	č.	563/2004	Sb.,	
o	pedagogických	pracovnících	a	o	změně	některých	
zákonů,	v	platném	znění,

2. praxe	ve	školství	minimálně	5	let,
3. znalost	školské	problematiky	a	předpisů	(vč.	RVP	ZV	

a	RVP	G),
4. organizační,	řídící	a	komunikační	schopnosti,
5. uživatelská	znalost	MS	Office	a	softwaru	Bakaláři,
6. bezúhonnost,
7. dobrý	zdravotní	stav.

K přihlášce přiložte:
1. kopie	 dokladů	 o	 dosaženém	 vzdělání	 ve	 smyslu	 §	

9	odst.	1	zákona	č.	563/2004	Sb.,	o	pedagogických	
pracovnících	a	o	změně	některých	zákonů,	v	platném	
znění,

2. doklad	o	 průběhu	 zaměstnání	 a	 délce	 pedagogické	
praxe	 včetně	 pracovního	 zařazení	 (např.	 pracovní	
smlouvy,	potvrzení	zaměstnavatelů),

3. strukturovaný	profesní	životopis	vč.	fotografie,
4. výpis	z	rejstříku	trestů	(ne	starší	3	měsíců),
5. lékařské	potvrzení	o	zdravotní	způsobilosti	pro	dané	

pracovní	místo	(ne	starší	2	měsíců),
6. písemný	souhlas	se	zpracováním	osobních	údajů	pro	

účely	 tohoto	výběrového	řízení	ve	smyslu	zákona	č.	
101/2000	Sb.,	o	ochraně	osobních	údajů	a	o	změně	
některých	zákonů,	v	platném	znění.

Náležitosti písemné přihlášky:
Název	výběrového	řízení,	jméno,	příjmení,	titul,	datum	

a	místo	narození,	státní	příslušnost,	místo	trvalého	pobytu	
(příp.	korespondenční	adresa),	kontaktní	spojení	(telefonní	
číslo	a	e-mail)	a	podpis.

Předpokládaný nástup:	1.	8.	2013.
Obálku označte slovy:	„Zástupce	ředitele	-	neotvírat“.
Přihlášky s uvedenými doklady doručte do 30. 4. 

2013	do	14:00	hodin	na	adresu:	Gymnázium,	Žamberk,	
Nádražní	48,	564	01		Žamberk	

Mgr.	Ing.	Jaroslav	Kvapil,	ředitel	školy

POTŘEBUJETE PENÍZE?
U NÁS JE DOSTANETE HNED!

Sběrna	Recycling	-	kovové	odpady	a.s.,	Králíky,
Plynárenská	384/561	69,	tel.:	725	757	800,	725	437	132
VYKUPUJEME:	železo,	měd´,	hliník,	nerez,	olovo	včetně	
akumulátorů,	papír,	drobné	nekompletní	elektro.	

Prodejní trhy
Na den 12. 4. 2013 připravila pořadatelská 
firma první letošní prodejní trh. Trh se 
koná tradičně na Velkém náměstí.

Oznámení pro veřejnost
Veterinární ambulance H&D (u kruhového objezdu) bude 

od 1. dubna otevřena každý všední den od 14 do 18 hodin.
V ranních hodinách budou prováděny pouze plánované 

zákroky a přijímání pouze objednaní pacienti!
Nadále platí pohotovost ve všední dny 24 hodin denně.

ORDINAČNÍ	DOBA
PLATNOST OD 1. 5. 2013

Praktický lékař pro děti a dorost - IČ:	61234435
MUDr. Olga Měchurová
Sestra:	Vendula	Hájková
Ul.	5.	Května	414,	561	69	Králíky,	tel.:	465	631	264
Červená	Voda	330,	561	61	Červená	Voda,	tel.:	465	626	458

KRÁLÍKY

PO 07:30 - 10:30 ------------------------------------------------
ÚT 13:00 - 15:00 15:00 – 17:00 - pro zvané pacienty
ST 07:30 - 10:00 10:15 – 12:15 - poradna pro kojence
ČT 10:30 - 12:30 13:00 – 15:00 - pro zvané pacienty
PÁ 07:30 - 10:00 ------------------------------------------------

ČERVENÁ VODA

PO 11:00 - 13:00 13:30 - 15:00 - pro zvané pacienty
ÚT 08:00 - 10:00 10:00 - 12:00 - poradna pro kojence
ST 13:00 - 15:00 ------------------------------------------------
ČT 08:00 - 10:00 ------------------------------------------------
PÁ 10:30 - 12:30 ------------------------------------------------

UPOZORŇUJEME, že	doprovod	dítěte	rodiči
je	do	15	let	dítěte NUTNÝ!!!

Při	každé	návštěvě	předkládejte	průkaz	
zdravotní	pojišťovny	dítěte!!!

Oznámení o změně
K 1. 5. 2013 dochází ke změně v organizaci péče o děti 

a dorost. K výše uvedenému dni ukončí činnost MUDr. 
Jan Suchomel a péči převezme paní MUDr. Olga Mě-
churová. V příloze příkládáme nové ordinační hodiny a 
prosíme veřejnost o pochopení této změny, která nastává 
v souvislosti s odchodem pana MUDr. Jana Suchomela do 
starobního důchodu.

Jarní Flora Olomouc
Květinové putování olomouckou univerzitou.
Už po čtyřiatřicáté v historii olomouckého veletržního areálu se 

jeho pavilony i venkovní plochy zaplní barevnými a voňavými ex-
ponáty největší a nejstarší květinové akce v České republice – Flory 
Olomouc. Ve dnech 25. až 28 dubna bude Výstaviště Flora Olomouc 
patřit jarní etapě této mezinárodní zahradnické výstavy a veletrhu.
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Město Králíky
Městský úřad Králíky - majetkový odbor

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

O Z N Á M E N Í
Město	Králíky	dle	Čl.	2	odst.	1	Pravidel	pro	pronajímání	

bytů	ve	vlastnictví	města	Králíky	oznamuje

pronájem volného městského bytu
Označení	bytu:	č. 5  Bytový	dům	čp.:	275
Ulice	a	obec:	Velké náměstí, Králíky
Další	údaje: velikost bytu 1+1, byt je ve 3. n.p., cel-
ková podlahová plocha bytu je 43,17 m2, vytápění 
kamny WAW
Předpis	měsíčního	nájemného:	1.998 Kč
Předpokládaná	měsíční	záloha	na	služby:	135 Kč
Výše	 předepsané	 kauce:	 (dvojnásobek	 nájemného)	
3.996 Kč, (dvojnásobek	záloh	na	služby)	270 Kč
Prohlídka	 bytu:	po dohodě se správcem - Služby 
města Králíky s.r.o., Králíky 462, tel.: 465 631 366
Konečný	termín	přijímání	žádostí:	5. 4. 2013
Žádost	o	nájem	volného	městského	bytu	se	podává	na	

předepsaném	tiskopise:	je	ke	stažení	na www.kraliky.eu 
(úřední	deska	/	žádosti	–	dokumenty),	 je	k	dispozici	na	
majetkovém	odboru	Městského	úřadu	v	Králíkách.

Nájemní vztah bude uzavřen od 1. 5. 2013 za pod-
mínky složení předepsané kauce na účet správce 
bytového fondu při podpisu nájemní smlouvy.

Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou 6 měsí-
ců. Po této době (při splnění podmínek dle Čl. 5 odst. 1 
Pravidel pro pronajímání bytů ve vlastnictví města Krá-
líky) bude smlouva prodloužena na dobu určitou 1 roku.

Nový způsob pronajímání
městských bytů v Králíkách

S účinností od 1. 3. 2013 byl zrušen seznam žadatelů 
o nájem městského bytu a vstoupila v účinnost nová Pravidla 
pro pronajímání bytů ve vlastnictví města Králíky. Nově 
se pronajímají městské byty tak, že se zveřejní oznámení 
o nájmu volného bytu na úřední desce a současně i způso-
bem umožňujícím dálkový přístup (www.kraliky.eu; úřední 
deska – aktuality), a to po dobu nejméně 30 dnů. Žadatel 
si tak může požádat o konkrétní zveřejněný byt (viz „Karta 
volného městského bytu“). Zcela novou podmínkou je slo-
žení kauce ve výši dvouměsíčního nájemného a záloh na 
služby spojené s užíváním bytu, a to při podpisu nájemní 
smlouvy. V případě, že dojde k ukončení nájemního vztahu, 
bude kauce vyúčtována. 

Všechny podrobnosti jsou uvedeny v Pravidlech pro prona-
jímání bytů ve vlastnictví města Králíky, která jsou vyvěšena 
na úřední desce Městského úřadu v Králíkách, taktéž na 
webových stránkách www.kraliky.eu nebo je možnost osobně 
se informovat na majetkovém odboru při MěÚ Králíky.

Omluva čtenářům
V měsíci březnu jsme vedle aktuálních příspěvků 

otiskli jeden loňský příspěvek. V elektronicky zpraco-
vaném příspěvku byl omylem odesílatelem ponechán na 
další straně dokumentu i onen inkriminovaný článek. 
Bohužel jsme tuto skutečnost nezachytili při přípravě 
sazby. Z tohoto důvodu se Městská knihovna a redakce 
Králického zpravodaje našim čtenářům omlouvají za 
omylem zařazený loňský článek.
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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

NÁPOJOVÉ KARTONY
Vážení a milí čtenáři, nápojové kartony, které jsou známé i jako 

tetrapaky jsou krabice na mléko, džusy, víno a jiné potraviny. Nápo-
jové kartony jsou ze sedmdesáti procent tvořeny vysoce kvalitním 
papírem, který obalu dodává potřebnou tuhost, a dalšími vrstvami, 
jako jsou polyetylenové fólie, případně hliníková fólie, které zajišťují 
nepropustnost obalu vůči kapalinám, plynům, nebo UV záření. Takto 
vrstveným obalům se říká kompozitní, nebo také kombinované obaly. 
Právě proto, že jsou tyto krabice vyráběny z velmi kvalitního papíru, 
jsou cennou surovinou pro výrobu kvalitního recyklovaného papíru. 
Proto se již od roku 2003 na různým místech ČR sbírají, dotřiďují a 
zpracovávají. 

 Použité nápojové kartony v domácnosti je dobré vypláchnout velmi 
malým množstvím vody a nechat okapat, tak zabráníte případnému 
vzniku zápachu a můžete je tak doma neomezeně dlouhou dobu 
skladovat. Pak je již stačí odložit na správné místo. Symbolem pro 
sběr nápojových kartonů jsou oranžové samolepky, které označují 
nádobu, do které je možné nápojové kartony odložit. Obce mají ně-
kolik možností, jak nápojové kartony sbírat. Jednak je možné nádoby 
sbírat do samostatných nádob a kontejnerů, jako například v Praze, 
Liberci, či Olomouci, nebo do již stávajících kontejnerů na papír, 
nebo na plasty. Tuto variantu zvolilo i město Vysoké Mýto, která je 
z hlediska provozních nákladů nejlevnější. V takovém případě se jen 
na kontejner s plasty nalepí oranžová samolepka, a nápojové kartony 
se mohou sbírat do jedné nádoby společně s plastovými obaly. Obsah 
barevných kontejnerů se totiž v každém případě musí ještě dotřídit 
na dotřiďovací lince, kde se musí zbavit nečistot, roztřídit na jednot-
livé druhy a slisovat, a teprve potom je možné je předat k recyklaci. 
V případě Vysokého Mýta se tak z obsahu žlutého kontejneru vytřídí 
jedna hromádka navíc – nápojové kartony. Nápojové kartony je možné 
sbírat i do plastových pytlů, tato metoda je vhodná hlavně do zástavby 
s rodinnými domy. 

Vytříděné a slisované nápojové kartony se převážejí do papíren, kde 
se rozvlákňují stejně jako sběrový papír. Takto se získá velmi dlouhé 
papírenské vlákno a výmět, tvořený polyetylenem a někdy i hliníkem, 
který je možné dále zpracovávat, buď na nové výrobky, nebo na 
jednotlivé suroviny, nebo se po důkladném vysušení mohou použít 
pro výrobu energie. V naší republice nápojové kartony zpracovávají 
papírny ve Větřní. Druhou variantu pro recyklaci nápojových kartonů 
je výroba stavebních desek. Při tom se nápojové kartony nadrtí na 
malé kousky, rozprostřou se do formy a při teplotách přes 200°C se 
lisují. Roztavený polyetylen funguje jako pojidlo, které celou desku 
pevně spojí. Výsledný materiál se používá podobně jako sádrokarton, 
ale vyrábějí se z něj i tepelně izolační panely, ze kterých se staví celé 
domy. V Česku už jich stojí několik desítek a staví se nové. Celý systém 
provozuje společnost Flexibuild z Brna, ale jedná se o technologii již 
vyzkoušenou a fungující. V jiných zemích se do desek přidávají další 
plnidla a pak slouží k výrobě nábytku, školních lavic a dalších výrobků.
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Králíky získaly hrobku významného rodu Rotterů
Králíky (Orlickoústecko) - Město Králí-

ky získalo od státu hrobku rodiny Rotterů 
na místním hřbitově. Členové rodiny 
patřili v 19. století k významným podnika-
telům a politikům, jejichž činnost výrazně 
přesahovala rámec malého pohraničního 
sídla. Radnice chce požádat o zápis stavby 
na seznam kulturních památek, řekla ČTK 
starostka Jana Ponocná.

„Hrobka není ve špatném stavu, ale 
údržbu a obnovu samozřejmě potřebuje,“ 
uvedla Ponocná.

Empírová hrobka s volutovými hla-
vicemi a trojúhelníkovým tympanonem 
byla postavena v roce 1857 na původním 
hřbitově v Pivovarské ulici, roku 1905 
byla přestěhována na dnešní místo na 
novém hřbitově. Pohřbeni jsou v ní Fer-

dinand Amand Philipp Christoph Rotter 
(1808 - 1867) a jeho syn Ferdinand 
Amand Rotter (1831 - 1907). Otec se ze 
zemědělce a obchodníka vypracoval na 
významného textilního podnikatele. V 
roce 1855 založil továrnu F.A.Rotter & 
Söhne na zpracování juty a lnu ve Vrch-
labí. Zasloužil se o vznik bavlnářského 
průmyslu v domáckém tkalcovství na 
Králicku. Byl starostou Králík v letech 
1844 až 1866, roku 1861 byl zvolen 
poslancem zemského sněmu.

Jeho syn pokračoval v rozvoji textilní 
firmy i politice. Byl starostou města, prv-
ním předsedou okresního zastupitelstva 
Soudního okresu Králíky, v letech 1883 
až 1896 poslancem zemského sněmu. Stál 
u zrodu králické odborné školy pro opra-
cování dřeva. V roce 1899 byl dekorován 

rytířským křížem Řádu Františka Josefa. 
Podle Lukáše Krále z Městského muzea 
v Králíkách byli potomci rodiny po roce 
1945 kvůli svému původu odsunuti do 
Německa, kde stále žijí.

„Město požádalo o převod proto, že 
vstupní brána, centrální kříž, zmíněná 
hrobka a několik dalších hrobů tvoří 
dominantu zdejšího hřbitova. Hrobka má 
zachovanou původní architektonickou 
podobu a vnitřní dispozici s prostorem 
pro smuteční mši,“ uvedl Jan Divíšek 
z radnice v Králíkách.

Autor: ČTK, www.ctk.cz, 26. 3. 2013

Doplnění redakce KZ a městského 
muzea Králíky: Guido Franz Rotter, syn 
Ferdinanda Amanda juniora, nar. 1860 
v Králíkách, zemřel 1940 ve Vrchlabí za-
ložil síť turistických ubytoven pro německé 
studenty, které později sloužily turistice 
obecně. Vedle tohoto počinu je také jedním 
ze zakladatelů Krkonošské sekce rakous-
kého lyžařského spolu v Krkonoších a byl 
prvním předsedou lyžařského svazu.

Prodám podkrovní byt 1+1 v 
Králíkách. Volný od května. 
Více info na tel. 603551084, 
kacatecko@post.cz.

Sháním zemědělskou 
usedlost s pozemky. Na 
stavu nezáleží.
Tel: 734 622 739.

Koupím chatu na letní 
rekreaci. Pěkné místo. 
Tel: 734 255 150.
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Společný nákup = levnější plyn a elektřina
Nákup elektrické energie a plynu pro 

občany města Králíky prostřednictvím 
elektronické aukce na komoditní burze

Město Králíky již třetím rokem nakupuje 
elektřinu a plyn prostřednictvím výběrového 
řízení na nejlacinějšího dodavatele těchto 
energií. Největší úspory jsme dosáhli v prv-
ním roce, kdy celková úspora představovala 
téměř 1mil Kč oproti minulému období.

Již dvakrát jsme nakupovali elektřinu a 
plyn elektronickou aukcí, které se mohli zú-
častnit i zastupitelé a zástupci příspěvkových 
organizací, pro které jsme energie společně 
nakupovali. 

Na základě zkušeností z již realizovaných 
aukcí pro město a možnosti nakoupit elek-
třinu a plyn stejným způsobem i pro občany 
našeho města a jeho okolí, jsme se rozhodli 
tento způsob vyzkoušet i u nás. Občané by 
se tak mohli zapojit do společného projektu 
a snížit si náklady domácností na elektrickou 
energii a plyn. Prostřednictvím elektronické 
aukce se vybere nejlevnější dodavatel těchto 
služeb. K tomuto je nutno zajistit co největší 
počet zájemců, aby se dosáhlo co největší 
úspory. V tomto případě platí: čím větší 
množství uchazečů, tím větší úspora. Síla 
každého klienta je v tom, jak velký objem 
zakázky dodavatelům na trhu nabídne. Po-
kud se tedy domácnosti sdruží a poptají tak 
velký objem odběru energie, stávají se pro 
dodavatele výrazně zajímavým zákazníkem 
Odborníci uvádějí minimální hranici pro 

obchodování a tou je cca 400 – 500MWh.  
Jako první se o to pokusilo město Říča-

ny a povedlo se jim uspořit 16,5% na ceně 
elektrické energie a 29,96% na ceně plynu 
z celkových nákladů.

Téměř 300 říčanských domácností 
uspoří 15% na plynu a 331 domácností 
15% na elektřině oproti stávajícím cenám. 

Jedná se o hodnoty u neregulova-
ných částí energie, tedy té části, kterou 
můžeme v e-aukci soutěžit. U elektřiny 
tvoří neregulovaná část asi 40% z celkové 
částky, kterou občané zaplatí a u zemního 
plynu je to asi 80%. Je nutno zdůraznit, 
že proti této úspoře jde vždy zdražování 
distribučních poplatků a ty stanovuje stát 
– zvláště u elektřiny je konečný rozdíl na 
složenkách pak méně výrazný.

Na druhou stranu je nutno konstatovat, 
že průměrná úspora na říčanskou domác-
nost činila 3500Kč u elektřiny a 16700Kč 
u plynu za 2 leté fixní období.

„V ČR existuje více než 15 licencovaných 
dodavatelů elektřiny a více než 8 dodavatelů 
zemního plynu, kteří elektronickou aukci 
běžně využívají jako další možnou cestu 
ke klientům. Navíc, tento způsob nabídky 
ceny je transparentní a jak pro klienta, tak 
pro dodavatele velmi jasný a čitelný. Klienti 
tak dosahují snížení cen až o 20 %. Proto 
by město Králíky chtělo tímto způsobem 
pomoci ušetřit výdaje na energie občanům 
našeho města a okolí.

Do tohoto projektu se mohou přihlásit 
všichni občané, kteří nemají zafixovanou 
cenu plynu nebo elektřiny nějakým jiným 
smluvním vztahem a jejichž smlouva bude 
končit  do konce roku  nebo je uzavřena na 
dobu neurčitou. Potřebné údaje k přihlá-
šení najdete na smlouvě o dodávce plynu a 
elektřiny, kterou máte od svého stávajícího 
dodavatele a na vašem vyúčtování. Tyto 
dva doklady jsou potřebné k vašemu 

přihlášení do elektronické aukce.
Přihlášení můžete provést dvěma 

způsoby:
1) Registrací do komoditního portálu 

EnergyBroker (www.energybroker.cz), 
kde vyplníte Vaše iniciály a do 24 hodin 
Vám bude Váš profil povolen a zpřístupněn. 
Následně máte možnost si do Vašeho profilu 
přidat údaje týkající se Vašeho odběrného 
místa (tzn. místa, kde je využívána elektřina 
či zemní plyn). V případě zájmu zúčastnit 
se burzovního obchodu na výběr nového 
dodavatele si podáte ve Vašem profilu Žádost 
o zařazení do Evidence účastníků Komoditní 
burzy PROFIT. Po odeslání této žádosti Vám 
bude na Vaši e-mailovou adresu zaslána vý-
zva k platbě registračního poplatku ve výši 
200 Kč + DPH, po jehož úhradě obdržíte 
k podpisu Smlouvu o zprostředkování bur-
zovních komoditních obchodů (ta se uzavírá 
s makléřem dohodce, který Vás na burze 
bude zastupovat a zajistí bezproblémový 
proces případné změny dodavatele).

2) Odevzdáním kopie vaší stávající 
smlouvy o dodávce plynu a elektřiny a 
vyúčtování na podatelnu městského úřadu 
včetně kontaktu v obálce označené „E-aukce 
energie Králíky“. Po ověření Vašich údajů a 
možnosti změnit dodavatele budete vyzváni 
k úhradě registračního poplatku ve výši 200 
Kč + DPH a poté obdržíte k podpisu Smlouvu 
o zprostředkování burzovních komoditních 
obchodů (ta se uzavírá s makléřem dohodce, 
který Vás na burze bude zastupovat a zajistí 
bezproblémový proces případné změny 
dodavatele).

Zájemci o nákup levnější elektřiny a plynu 
se mohou hlásit do konce dubna. 

Průběh celé aukce budou účastníci moci 
sledovat online. Termín a místo bude v do-
statečném předstihu oznámeno.

Pro dotazy a odpovědi bude zřízena nová 
e-mailová adresa energie@kraliky.eu, kam 
budou moci občané posílat své dotazy, 
týkající se zapojení do společného nákupu 
energií prostřednictvím elektronické aukce

Pro jakékoliv bližší informace kontak-
tujte prosím:

Antonín Vyšohlíd, místostarosta města 
Králíky mob. 739 410 049, a.vysohlid@
kraliky.eu.

Ing. Ondřej Grohar, jednatel Ensytra s.r.o., 
mob. 606 777 960, grohar@ensytra.cz.

Bc. Pavlína Nováková, manažer enrg. 
Poradenství, mob. 606 721 666, novakova@
ensytra.cz.

Antonín Vyšohlíd
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PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE
(z	veterinárně	kontrolovaných	chovů,	které	zaručují	kvalitu	a	vysokou	užitkovost)

Prodej 3. 5. 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
Kačeny	ROUVENSKÉ NOVINKA!	 1-3	týd.	 110-130,-	Kč
Husy	bílé 1-3	týd.	 140-160,-	Kč
Husy	landenské	 1-3	týd.	 140-160,-	Kč
Perličky	 1-6	týd.	 90-140,-	Kč
Krůty	(kanadské	širokoprsé	brojlerové)	 6-8	týd.	 260-300,-	Kč
Kalimera (selské	brojlerové	kuře)	 2-3	týd.	 90-100,-	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
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Výpis z jednání Rady města Králíky
27. 2.
RM doporučuje  z ruš i t  usnesen í 

ZM/2013/01/010 ze dne 11. 2. 2013, jelikož 
na pozemku ve zjednodušené evidenci p.č. 
146 GP v k.ú. Dolní Hedeč ve vlastnictví 
paní M. K., Králíky se stavba místní komuni-
kace ve vlastnictví města Králíky nenachází 
a ukládá MO předložit bod na jednání ZM.

Město Králíky jako vlastník sousedního 
pozemku p.p.č. 2231/2 – ostatní plochy 
v k.ú. Králíky souhlasí dle § 104 odst. 1 sta-
vebního zákona se stavebním záměrem „I/43 
Králíky – velkoplošná výsprava vozovky 
realizovaná na p.p.č. 2231/12 – ostatní ploše 
v k.ú. Králíky, úsek 110,682 - 111,179, OŽK 
“ Ředitelství silnic a dálnic ČR, Pardubice. 

RM schvaluje ukončení nájemního vztahu 
k části pozemků p.p.č. 2277 – jiné ploše 
o výměře cca 101 m2 a p.p.č. 1182/1 – za-
hradě o výměře cca 237,5 m2 v k.ú. Králíky 
s Mgr. J. N., Králíky, a to dohodou ke dni 
28. 2. 2013. Současně RM schvaluje dodatek 
č. 2 nájemní smlouvy ze dne 21. 11. 2000 
v předloženém znění.

RM rozhodnutí o žádosti odkládá do doby 
doložení přesné specifikace úprav, tj. ukládá 
MO vyžádat od žadatele rozpis stavebních 
prací včetně finanční kalkulace. Po doložení 
požadovaných dokladů bude rozhodnuto 
v souladu s usnesením RM/2011/43/601 ze 
dne 12. 10. 2011.

RM schvaluje pronájem nebytových 
prostorů - zubní ordinace ve 3. NP v budově 
č.p. 414 – objektu občanské vybavenosti na 
st.p.č. 558/1 v k.ú. Králíky při zachování 
původních podmínek nájemního vztahu – tj. 
nájemní vztah na dobu neurčitou s účinností 
od 1. 3. 2013, účel pronájmu – zřízení zubní 
ordinace pro výkon lékařské praxe, a to 
společnosti MUDr. Marie Špičková s.r.o., 
Králíky.

RM schvaluje pronájem nebytových 
prostorů - zubní ordinace ve 3. NP v budově 
č.p. 414 – objektu občanské vybavenosti na 
st.p.č. 558/1 v k.ú. Králíky při zachování 
původních podmínek nájemního vztahu – tj. 
nájemní vztah na dobu neurčitou s účinností 
od 1. 3. 2013, účel pronájmu – zřízení zubní 
ordinace pro výkon lékařské praxe, a to 
společnosti MUDr. Jan Špička s.r.o., Králíky.

RM doporučuje schválit záměr prodeje 
pozemku st.p.č. 5 – zastavěné plochy o vý-
měře 180 m2 v k.ú. Dolní Hedeč za kupní 
cenu ve výši znaleckého posudku, nejméně 
však ve výši 70 Kč/m2 + náklady spojené 
s převodem a ukládá MO předložit na jed-
nání ZM záměr prodeje.

RM doporučuje schválit záměr prodeje 
části pozemku p.p.č. 1176/1 – ostatní plo-
cha o výměře cca 250 m2 v k.ú. Heřmanice 
u Králík za kupní cenu ve výši znaleckého 
posudku, nejméně však ve výši 50 Kč/m2 + 
náklady spojené s převodem a ukládá MO 
předložit na jednání ZM záměr prodeje.

RM schvaluje zřízení věcného břemene 
spočívajícího v umístění, zřízení a provozo-
vání distribuční soustavy a dále právu vstu-

povat a vjíždět na pozemky p.p.č. 2212, 2682 
a 2765 v k. ú. Horní Lipka a dále na pozemky 
p.p.č. 1177/1, 1177/3, 1233, 1248, 1250, 
1258/1 a 1258/2 v k.ú. Heřmanice u Králík 
pro oprávněnou ČEZ Distribuce, a.s., se 
sídlem Děčín IV – Podmokly, Teplická čp. 
874/8. Věcné břemeno se zřizuje na dobu 
neurčitou a za požadovanou jednorázovou 
úhradu 10.000 Kč + DPH. Zároveň RM 
souhlasí do doby realizace uzavřít smlouvu 
o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věc-
ného břemene. 

RM schvaluje „Pravidla pro pronajímání 
bytů ve vlastnictví města Králíky“ v předlo-
ženém znění, a to s účinností od 1. 3. 2013. 

RM schvaluje v souvislosti se schválený-
mi novými Pravidly pro pronajímání bytů 
ve vlastnictví města Králíky, která nabudou 
účinnosti od 1. 3. 2013, zveřejnit záměr pro-
nájmu bytu č. 5 v čp. 275 na Velkém náměstí 
v Králíkách dle těchto pravidel. 

RM bere na vědomí úhradu dlužného 
nájemného za rok 2012 ve výši 65.000 
Kč od paní J. B., Boboszów za pronájem 
nemovitosti č.p. 9 na st.p.č. 67 v k.ú. Dolní 
Lipka a schvaluje uzavření dohody o splá-
cení dlužného nájemného včetně uplatnění 
smluvní pokuty vyčíslené k 25. 2. 2013.

RM schvaluje „Pravidla pro zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu“ ve znění 
navržených změn.

RM odkládá schválení zadávací doku-
mentaci akce „Digitalizace kina Na Střelnici 
v Králíkách dle standardu DCI“ z důvodu 
doplnění a upřesnění zadávacích podmínek.

RM ukládá odboru VTS připravit na mě-
síc červenec 2013 lokální opravu poškozené 
podlahy v jídelně ZŠ Moravské. 

RM schvaluje uzavření mandátní smlouvy 
mezi městem Králíky Advokátní kanceláří 
Janstová, Smetana & Nevečeřal, Praha.

RM schvaluje podat žádosti o poskytnutí 
až 100 % finančních prostředků z „Programu 
péče o krajinu“ v roce 2013 na realizaci akcí:

Šetrné kosení lokality u ČOV v Králíkách 
s výskytem zvláště chráněné rostliny vachty 
trojlisté za cenu ve výši 29.700 Kč včetně 
DPH – zhotovitel Služby města Králíky 
s.r.o., IČ 26007959, Růžová 462, 56169 
Králíky. 

Obnova aleje nad Hůrkou – za cenu dle 
výběru zhotovitele

Dále RM schvaluje písemně vyzvat (for-
mou předloženého textu výzvy) k předložení 
nabídky na Obnovu aleje za Hůrkou tyto 3 
odborné firmy:

Luděk Urban, Semanín 107, 560 02 
Semanín, IČ 73603899, lurban@email.cz

Pavel Haupt, Kunčice 274, 561 61 Leto-
hrad, IČ 63201038, haupt@c-box.cz

Dalimil Macík, Verměřovice 168, 561 
52 Verměřovice, IČ 647 73 191, dalimil.
macik@seznam.cz. 

RM schvaluje užití znaku města Králíky 
firmě Josef Kristek, Lanškroun, za účelem 
umístění na vydaných pohlednicích města 
Králíky.

RM schvaluje prodloužení licence inzerce 
na velkoplošném informačním panelu v Ústí 
nad Orlicí realizované prostřednictvím 
firmy Daruma spol. s r.o., Plzeň na roky 
2013, 2014 a 2015 v celkové ceně 12.000 
Kč bez DPH.

RM schvaluje užití znaku města Králíky 
organizaci Krajské centrum osobní dopra-
vy, nám. Jana Pernera 217 Pardubice za 
účelem umístění na informačních letácích 
(cyklopůjčovny) pro rok 2013 a souhlasí 
s účastí v projektu i pro rok 2013 s finančním 
podílem 1.500 Kč bez DPH.

RM souhlasí s prodloužením hodiny 
nočního klidu na 4:00 hod., a to v souvis-
losti s pořádáním „Plesu 2013“ v Klubu Na 
Střelnici v Králíkách, dne 1. 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 opatření-
mi minimalizovat především vibrace a hlu-
kové imise působící na okolí akce tak, aby 
nebyla překročena zákonem stanovená mez.

RM končí členství Ing. Slavomíra Plán-
ského v komisi regenerace MPZ Králíky 
a jmenuje Bc. Veroniku Schweidlerovou, 
DiS., referentku odboru ŠKT, členkou této 
komise.

6. 3.
RM schvaluje zřízení věcného břemene 

spočívajícího v umístění, zřízení a provo-
zování distribuční soustavy včetně přetínání 
pozemku vodiči a umisťování v něm vedení, 
a dále právu vstupovat a vjíždět na pozemek 
st.p.č. 143 v k.ú. Heřmanice u Králík pro 
oprávněnou ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 
IV – Podmokly. Věcné břemeno se zřizuje 
na dobu neurčitou a za jednorázovou úhradu 
1.000 Kč + DPH. Zároveň RM souhlasí 
do doby realizace uzavřít smlouvu o uza-
vření budoucí smlouvy o zřízení věcného 
břemene. 

RM bere na vědomí sdělení společnosti 
SNĚŽNÍK, a.s., Dolní Morava 58, o dočas-
ném pozastavení procesu přípravy a výstav-
by bytového domu č. 1 na části pozemku 
p.p.č. 1071/1 v k.ú. Králíky a odložení 
realizace na pozdější dobu. Zároveň ukládá 
MO sdělit informaci na jednání ZM.

RM souhlasí s výpůjčkou nebytových pro-
storů – učeben v 1 NP nebo 2 NP v budově 
č.p. 367 na Velkém náměstí v Králíkách pro 
uspořádání akce „DRUHÝ BLEŠÍ TRH“ 
pořádaný dne 27. 4. 2013 Městskou knihov-
nou Králíky a Mateřským centrem EMMA 
a to za předpokladu odsouhlasení podmínek 
výpůjčky stávajícími uživateli nebytových 
prostorů, tj. s KLUBEM SENIORŮ Králíky 
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Výpis z jednání Rady města Králíky
a Sborem Jednoty bratrské v Králíkách.

RM bere na vědomí Směrnici o odepisování majetku příspěvko-
vé organizace a schvaluje odpisový plán příspěvkové organizace 
Základní umělecká škola Králíky pro rok 2013.

RM bere na vědomí sdělení vedoucího odboru ŠKT a rozhodla 
o nevyhlášení konkurzu u příspěvkové organizace Gymnázium a 
základní škola Králíky.

RM zmocňuje starostku města k vydání potvrzení o prodloužení 
funkčního období panu Mgr. Vlastimilu Kubíčkovi.

13. 3.
RM schvaluje po posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakáz-

ky Obnova aleje nad Hůrkou pořadí uchazečů a schvaluje uzavřít 
smlouvu o dílo s firmou Pavel Haupt, Letohrad.

RM schvaluje pronájem pozemku p.p.č. 2426 – trvalého travního 
porostu o výměře 1232 m2 v k.ú. Červený Potok panu J. K., Ústí 
nad Orlicí za účelem údržby pozemku. 

RM schvaluje požádat o bezúplatný převod pozemku p.p.č. 2680 
– ostatní plocha o výměře 735 m2 a stavby pozemní komunikace 
(točna autobusů) na pozemku v k.ú. Horní Lipka od ČR - Úřadu 
pro zastupování státu ve věcech majetkových na město Králíky a 
zároveň ukládá MO předložit bod na jednání ZM.

RM bere na vědomí oznámení Krajského úřadu PK o shromáždění 
podkladů pro vydání rozhodnutí - souhlasu k provozování zařízení 
sběru, výkupu a využívání odpadů a s jeho provozním řádem spo-
lečnosti VYDRUS, s.r.o., pro provozovnu na adrese Pivovarská 382, 
Králíky, a nemá k provozování zařízení připomínky.

RM, v souladu s § 102 odstavec (2) písmeno b) zákona číslo 
128/2000 Sb. o obcích, projednala výsledky hospodaření příspěv-
kových organizací města Králíky za rok 2012 a schvaluje jejich 
finanční vypořádání takto: Nedočerpané mzdové prostředky or-
ganizací Mateřská škola Moravská, Králíky ve výši 9.590,00 Kč; 
Školní jídelna Králíky ve výši 388,00 Kč; Městská knihovna Králíky 
ve výši 16,00 Kč; Městské muzeum Králíky ve výši 6.361,00 Kč a 
Klub Na Střelnici Králíky ve výši 9.087,00 Kč ponechává organi-
zacím ke krytí provozních výdajů. Zlepšený hospodářský výsledek 
ponechává, v souladu s ustanovením § 30 a 32 zákona č. 250/2000 
Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, 
organizacím Mateřská škola Pivovarská, Králíky ve výši 286,47 Kč 

k převedení do rezervního fondu; Mateřská škola Červený Potok, 
Králíky ve výši 86,46 Kč k převedení do rezervního fondu; Mateř-
ská škola Moravská, Králíky ve výši 11.729,21 Kč k převedení do 
rezervního fondu snížený o převod do fondu odměn ve výši 9.383,00 
Kč; Gymnázium a základní škola Králíky ve výši 1.566,35 Kč 
k převedení do rezervního fondu, snížený o převod do fondu odměn 
ve výši 1.250,00 Kč; Školní jídelna Králíky ve výši 50.535,17 Kč 
k převedení do rezervního fondu, snížený o převod do fondu odměn 
ve výši 40.428,00 Kč; Základní umělecká škola Králíky ve výši 
82.580,95 Kč k převedení do rezervního fondu, snížený o převod 
do fondu odměn ve výši 60.000,00 Kč; Městská knihovna Králíky 
ve výši 10.944,12 Kč k převedení do rezervního fondu a Klub Na 
Střelnici Králíky ve výši 52.278,94 Kč k převedení do rezervního 
fondu. Organizaci Městské muzeum Králíky ukládá uhradit ztrátu 
ve výši 56.011,64 Kč ze svého rezervního fondu.

RM souhlasí s nákupem dodávky elektřiny pro město Králíky, 
jeho příspěvkové organizace a obchodní společnost, kterou město 
zřídilo, pro rok 2014 prostřednictvím nákupu na komoditní burze, 
který nám zajistí firma ENSYTRA na základě platné smlouvy 
o zajištění poradenství v oboru energetiky a energetického obchodu 
č. 29. 8. 2010. Dále RM schvaluje smlouvu o společném postupu 
k zabezpečení realizace veřejné zakázky „Dodávka elektřiny pro 
město Králíky, jeho příspěvkové organizace a obchodní společnost, 
kterou město Králíky zřídilo“.

RM schvaluje poskytnutí přímého příspěvku ve výši 6.000 Kč Re-
gionu Orlicko – Třebovsko na zajištění akce Cyklo-Glacensis 2013.

20. 3.
Město Králíky jako vlastník sousedního pozemku p.p.č. 478/1 

– ostatní plochy v k.ú. Králíky souhlasí dle § 96 odst. 3 písm. e) 
stavebního zákona se stavebním záměrem „stavba oplocení na 
p.p.č. 1924/2 – ostatní ploše, plot bude z plastového pletiva zelené 
barvy o výšce 150 cm, kovové sloupky zapuštěné 40 cm do země a 
vzdálené 3,5 m od sebe“ manželů J. a D. K., Králíky. 

RM ukládá MO pozvat všechny zájemce o koupi bytu č. 4/1 v č.p. 
4 na Velkém náměstí v Králíkách a spoluvlastnického podílu ve výši 
1440/10000 na st.p.č. 234 a společných částech domu vše v k.ú. 
Králíky do jednání RM dne 3. 4. 2013 v 15:00 h, aby předložili své 
nabídky na kupní cenu v zalepené obálce. 

RM souhlasí s provedením stavební úpravy – vystavěním dělící 
nenosné příčky a změnou v umístění dveří - v celkové hodnotě 
15.900 Kč na náklady manželů J. a I. V., Králíky a to dle Čl. 11 
Pravidel pro pronajímání bytů ve vlastnictví města Králíky. Záro-
veň město Králíky jako vlastník bytové jednotky č. 27 v čp. 662/3 
v Králíkách  souhlasí dle § 104 odst. 1 stavebního zákona s tímto 
stavebním záměrem. 

RM schvaluje výzvu k podání nabídky na výběr uchazeče na akci 
„Modernizace sil. II/312 Králíky – křiž. Červený Potok, I. etapa 
– chodníky“ a zároveň schvaluje oslovení těchto tří dodavatelů: 
Strabag, a.s., Hradec Králové, Mados MT, s.r.o., Kostelec nad Orlicí 
a Eurovia CS, a.s., Pardubice.

Mateřská škola, Moravská, Králíky

pořádá	dne	11.	4.	2013
od	8:30	do	11:30

DEN
OTEVŘENÝCH

DVEŘÍ
Rodiče	si	budou	moci	se	svými	dětmi	
prohlédnout	prostory	MŠ,	seznámit	
se	 s	 režimem	dne,	 s	 personálem,	
s	prací	učitelek	ve	třídách,	s	nabídkou	
vzdělávacího	 programu	 apod.
Další	informace	získáte	na	webových	stránkách	MŠ

www.msmoravska.cz
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Zápis dětí k předškolnímu
vzdělávání v MŠ Moravská,
Králíky na šk. rok 2013/14

se koná ve čtvrtek 18. 4. 2013 od 8 do 16 hodin.
Dle § 34 odst. 3 zák. č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném 

znění, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředi-
telka MŠ.

Do MŠ Moravská v Králíkách jsou přijímány děti podle 
těchto kritérií:

• Trvalý pobyt na území města nebo v některé ze spádových obcí
• Přednostně se podle § 34 odst. 4) zákona č.561/2004 Sb. o 

předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon) přijímají děti v posledním roce před 
zahájením povinné školní docházky

• Přijímají se děti, které k 31.8. 2013 dovrší věku 3 let
• Pokud není kapacita školy naplněna, je možné přijmout do MŠ 

i dítě mladší 3 let, a to s přihlédnutím k vyspělosti dítěte 
• Děti se přijímají podle dosaženého věku od nejstaršího k nej-

mladšímu
• Docházka staršího sourozence do MŠ
• Zaměstnanost rodičů
• Podle § 50, zákona č. 258/2000 Sb. ( o ochraně veřejného zdraví) 

v platném znění je do MŠ přijato pouze dítě, které se  podrobilo 
stanoveným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo 
se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci

• Přednostně budou do MŠ přijaty děti, na něž již rodič neuplat-
ňuje rodičovský příspěvek

• Dále bude přednostně přijato dítě se speciálními vzdělávacími 
potřebami - vyžadující především logopedickou péči

• Do MŠ není možné přijmout dítě, které nemá vytvořený návyk 
k používání toalety - dítě s plenkami

• Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i mimo řádný 
zápis do MŠ, a to i během školního roku, pokud se v jeho průběhu 
uvolní kapacita MŠ.

Další potřebné informace Vám poskytneme přímo v MŠ nebo na 
www.msmoravska.cz

Informace z králické farnosti
Římskokatolická farnost Králíky Vás srdečně zve na: Malou poutní 

mši svatou ke cti sv. Valentina, která se uskuteční v neděli 7. dubna 
ve 13. hod. v kapli v Dolní Lipce. Dovolte několik slov k osobě sv. 
Valentina. Zprávy o jeho životních osudech a činech jsou dosti kusé 
a příliš promísené. Víme, že to byl katolický biskup, který zemřel 
mučednickou smrtí ve 3. století. Svým charakterem dráždil mocné 
i společnost. A protože se mu dobré dílo dařilo, bylo ho potřeba 
urychleně znemožnit. Nejvyšší možnou jistotu poskytuje - zabití. 
Tedy, byl popraven a to tajně na 63. míli Flaminiovy cesty. Dalo by 
se předpokládat, že se stane oblíbeným patronem všech zdivočelých 
řidičů, ale nestalo se tak. Milý biskup z Terni je toužebným zastán-
cem všech zamilovaných. Byl to právě on, kdo rovněž tajně oddával 
milenecké páry. Proč „tajně“? Protože politické ovzduší i nálada lidu 
prostého nebyla nakloněna k takovýmto experimentům. Císař daleko 
více upřednostňoval ve vztahu muže a ženy biologičnost a účelnost. 
Vzájemný slib lásky, úcty a věrnosti před tváří živého Boha a k tomu 
ještě na celý život, byl chápán jako pošetilost a akt slabosti. Panovník 
dokonce prosazoval, aby vojáci neměli manželky vůbec. Vypozoroval, 
že ženatí válečníci poněkud mdle přistupují k plnění povinností. Nutno 
však popravdě podotknout: bojovník milující svou ženu, strachující se 
o své děti, zabíjí se zápalem i radostí nepochybně menší.

Jelikož ani dnešní milenecké páry nenacházejí „důvody“ k tomu, 
aby se nechaly oddat ani tajně, ani veřejně, nabízím další rozměr va-
lentinské tradice. V některých zemích mají ve zvyku při vzpomínce 
tohoto světce zasílat si anonymní milostné dopisy.

Nelekejme se slova „anonym“. Vím, že v současnosti je vnímáno 
ve smyslu pejorativním (hanlivém, zákeřném). Připomínám však: 
kolik krásného se uskutečnilo pod rouškou anonymity (skrytosti, 
nejmenovatelnosti). U drtivé většiny nádherných chrámů, paláců, 
uměleckých děl, nevíme, kdo je zhotovitelem, kdo stojí „za“. A přesto 
jejich krásu přijímáme.

Někdy, abychom zmírnili své nevědění, přikročíme k označení 
„škola“. Kupříkladu: Barokní sochařská výzdoba v kaplích v aleji 
vedoucí k Hoře Matky Boží je natolik mimořádná, že v ní tušíme 
umělecký vzmach sochaře Matyáše Brauna. Z mnohých hledisek 
„víme“, že on autorem být nemohl (třebas i z důvodů čistě fyzických). 
Autora neznáme. Víme, že to nebyl M. Braun. Tedy prohlásíme: „dílo 
je dílem Braunovy školy“.

Láska rodičovská, ve velkém rozsahu, pulzuje v anonymitě. Děti 
(i padesátileté), vezměte to, prosím, na vědomí. I láska manželská 
požaduje koření anonymity, tušení, milého překvapení.

Prosím, v duchu valentinském, popřemýšlejme o svém životě. Kolik 
jen lidiček nám pomáhalo a pomáhá. Komu všemu jsme vděčni. Ale 
mají vůbec možnost to vytušit?

Vezměme si tužku a papír a napišme jim něco, cokoli hezkého (ať 
již se podepíšeme nebo ne). Avšak takovým způsobem, aby si příjemce 
mohl zachovat svou svobodu. „Dopis“ nezaměňujme s jiným dnes 
tak oblíbeným týráním lidí: citovým vydíráním. Možná právě nyní 
prožívají tolik svízelných chvil. Těšme se navzájem! Neříkejme: doba 
je zlá, všichni jsou holomci, nemá to cenu. Lidský život má vždycky 
cenu. A jsme to právě my, lidé, kdo nasazuje ten správný „kurz“.

Na tentýž den, tedy neděli 7. dubna, ale až od 15. hodiny, připravu-
jeme krátké setkání v kostele sv. Archanděla Michaela v Králíkách. 
V rámci „Dne vzdělanosti“ pojednáme o smyslu stavby nesoucí název 
„kostel“. Čeká na Vás i malé překvapení (ne, nenechte se mýlit, sada 
nádobí ze speciální sklooceli či jedinečná uzenina z rumunských Karpat 
to, žel Bohu, nebude). Motto: Nevzdělanost je zlá. Nevzdělavatelnost 
je daleko horší.

Den poté: v pondělí 8. dubna se vrátíme ke slavnosti Zvěstování 
Páně. Mše svatá se koná ve 20. 00 hod. v chrámu sv. Archanděla Mi-
chaela v Králíkách. Slavnost oživuje dávný příběh, kdy anděl Gabriel 
sděluje (zvěstuje) Panně Marii, že se stane matkou Vykupitele (Krista). 
Bůh se stává člověkem. Bůh vstupuje v osobě člověka do dění tohoto 
světa. Což je buď dokonalá blbost, nebo úžasný zázrak. Křesťané se 
od nepaměti přiklánějí k tomu druhému.

Tak to je naše nabídka. Těšíme se na Vás. Za všechny farníky ze všech 
králických koutů přeje jenom vše Dobré Váš pater Pavel.
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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.

Pozvánka na Druhý bleší trh
v Králíkách 27. dubna 2013
Městská knihovna v Králíkách s Mateřským centrem 

EMMA vás srdečně zvou na 
DRUHÝ BLEŠÍ TRH, který bude v sobotu 27. dubna 

v budově bývalého gymnázia na Velkém náměstí a 
v případě příznivého počasí i na prostranství před touto 
budovou.

Od 7:30 hodin můžou přicházet ti, kteří budou své 
přebytečné věci nabízet, aby si je vystavili na lavicích a 
stolech, které jim zapůjčíme. Vzhledem k velkému zájmu 
prodejců na loňském bleším trhu, prosíme prodejce, aby 
se připravili i na možnost, že na ně už takovéto prodejní 
místo nezbude, a vzali si s sebou raději svůj kobereček, 
kus látky, krabici nebo cokoliv jiného vhodného k vysta-
vení zboží. Prodávající si své místo vybírají  sami podle 
přísloví Kdo dřív přijde, ten dřív mele. Nezapomeňte si 
také vzít drobné peníze pro začátek vašeho obchodování 
a tašky na zboží, které si u vás zákazníci nakoupí.

Každý prodávající zaplatí vstupné 20,- Kč za pro-
dejní místo a bude seznámen s jednoduchými pravidly 
blešího trhu.

Věk prodávajících není stanoven, obchodovat můžou 
malí i velcí. A děti to vloni moc bavilo! Prodejní místa 
si můžou obsadit i spolky, kluby a podobné organizace. 

Pracovnice knihovny nabízejí službu i těm, kteří by 
chtěli na bleším trhu své věci nabízet, ale z nejrůznějších 
důvodů se ho nemohou zúčastnit. Tyto věci jim zájemci 
mohou donést do knihovny nebo v sobotu do gymnázia, 
zaplatit účastnický poplatek 20,- Kč a stanovit si cenu, 
za kterou je chtějí prodat, případně je knihovně věnovat 
pro prodej na jejím stánku na trhu..

Prodej bude zaháhen v 8:30 hodin. 
Ukončení trhu je plánováno na 11:30 hodin.
Těšíme se, že společně strávíme příjemné dopoledne, 

kdy spojíme příjemné s užitečným.
Výtěžek z akce použije Městská knihovna v Králíkách 

na akce podporující čtenářství dětí a Mateřské centrum 
EMMA pro financování své činnosti.

Na setkání s vámi se už těší pracovníce Městské knihov-
ny v Králíkách a maminky z Mateřského centra EMMA
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Noc s Andersenem
dostane mezinárodní cenu

Nenápadná zprávička, která se objevila 
v mailové poště naší knihovny, nám udělala 
velikou radost. 

2. dubna 2013 - v den výročí narození 
dánského pohádkáře Hanse Christiana 
Andersena - udělí Hans Christian Andersen 
Award Committee v dánském městě Ode-
nse ceny vybraným projektům. Letos bude 
jedním z nich i mezinárodní akce pro děti 
pořádaná v knihovnách, školách a dalších 
zařízeních – NOC S ABDERSENEM - a 
její hlavní organizátorky, knihovnice Hana 
Hanáčková a Miroslava Čápová z dětské-

ho oddělení knihovny Bedřicha Beneše 
Buchlovana v Uherském Hradišti, které 
před 13 lety poprvé zrealizovaly svůj skvělý 
nápad. Začátkem dubna, kdy celý svět vzpo-
míná narození H.CH.Andersena, prožily 
v knihovně s dětmi noc nazvanou NOC 
S ANDERSENEM a ke spolupráci získaly 
postupně další organizátory z celého světa. 
Cenu Hanse Christiana Andersena 
uděluje Hans Christian Andersen Award 
Committee od roku 1996 organizacím, in-
stitucím i jednotlivcům, kteří v celém světě 
přispěli k propagaci a rozšíření znalostí 

o nejvýznamnějším dánském spisovateli 
Hansi Christianu Andersenovi.

Letošní ročník Noci s Andersenem pro-
běhne v pátek 5. dubna 2013. 

Ke dni uzávěrky Králického zpravodaje 
se k účasti na ní zaregistrovalo z České 
republiky 370 škol, 462 knihoven, 49 
ostatních organizací, 203 knihoven z ostat-
ních evropských zemí - 4 ze Slovinska, 30 
z Polska, 169 ze Slovenska - a 14 knihoven 
z ostatních zemí celého světa.

Zúčastní se jí asi 45000 dětí s několika 
tisíci dospělých. Čísla ovšem nejsou to nej-
důležitější. Krásný je pocit sounáležitosti, že 
se dokážeme spojit a připravit dětem báječ-
nou pohádkovou NOC S ANDERSENEM. 

I v naší městské knihovně stráví noc z 5. 
na 6. dubna asi 42 děvčat a chlapců ve věku 
od 8 do 14 let a s nimi organizátorky - 10 
dospělých a studentek.

V květnovém čísle zpravodaje vám napí-
šeme, jak jsme si ji užili.

Ivana Marečková

Dubnové soutěžní otázky pro dospělé
Vážení čtenáři, nabízíme vám nové soutěžní otázky na měsíc 

duben. Zároveň vás srdečně zveme na slosování vítězů březnové-
ho kola, které se uskuteční v  pondělí 8. dubna 2013 v 15 hodin 
v půjčovně pro dospělé v Městské knihovně.

Do slosování budou zařazeny všechny lístky, na kterých budou 
tyto správné odpovědi na březnové otázky:

První úkol: Saturnin
Druhý úkol: Rychlé šípy
Třetí úkol: Petr Bajza
Čtvrtý úkol: Spejbl, Krakonoš, Karkulka, Bajaja, Cipísek, 

Šebestová, Fík, Budulínek, Bobek, sudička

NOVÉ OTÁZKY NA MĚSÍC DUBEN:
1. Přiřaďte ke jménům hudebních skladatelů (označená čísly) 

názvy jejich děl (označená písmeny):
A. Braniboři v Čechách 1. Antonín Dvořák
B. Labutí jezero 2. Wolfgang Amadeus Mozart
C. Malá noční hudba 3. Bedřich Smetana
D. Čtvero ročních období 4. Antonio Vivaldi
E. Humoreska 5. Petr Iljič Čajkovskij
2. Doplňte název hudebního nástroje do názvu knih, filmu a opery:
Kdyby tisíc ……………………..
Miroslav Horníček – Dobře utajené …………………………… 
František Hrubín -  Romance pro ………………………………. 
Wolfgang Amadeus Mozart – Kouzelná …………………….. .

3. V následujících 5 větách najděte názvy 5 hudebních nástrojů:
Do vesmíru odletěly rakety. 
Na dovolenou odjela Ljuba sama. / Musím otočit rub kalhot. 
Vojáci dlouho bojovali o to území. / Trubicí proudila voda.
Odpovědi na otázky jako obvykle zašlete mailem na adresu 

Mekn-kraliky@zamberk.alberon.cz, nebo je můžete vhodit do 
poštovní schránky na budově Městské knihovny v Králíkách. Další 
možnost odevzdat odpovědi mají návštěvníci půjčovny pro dospělé, 
kde je umístěna krabička pro vhození lístku.

Poslední termín pro odevzdání odpovědí je 30. dubna 2013.
Těšíme se na vaše odpovědi.

23. duben - Světový den
knihy a autorských práv

23. duben je významný den pro literaturu, protože v tento den 
roku 1616 zemřely takové významné osobnosti světové literatury, 
jako byli např. Miguel de Cervantes y Savendra a William Shake-
speare. Je to zároveň den narození a úmrtí vynikajících autorů, mezi 
něž patří např. Vladimír Nabokov.

Světová organizace UNESCO právě proto vyhlásila tento den 
Světovým dnem knihy a autorských práv.

Poprvé přišli s nápadem slavit tento den ve španělské Katalanii, 
kde se 23. dubna oslavuje svatý Jiří, a každý, kdo si koupí v ten 
den knihu, dostane růži!

Světový den knihy a autorských práv se slaví pravidelně od roku 
1995 ve více než 100 zemích světa.

Sbírka Adopce na dálku 2013
Tisková zpráva ze dne 25. 3. 2013.
V právě skončeném ročníku sbírky „Adopce na dálku“ se v koste-

lích v Letohradě, na Orlici, v Mistrovicích a v Lukavici vybralo celkem 
96.850,- Kč. Velmi děkujeme všem, kdo přispěli, za důvěru a podporu.

Tyto prostředky budou použity na další rok studia třinácti již „adop-
tovaných“ indických dětí, které letohradská farnost dlouhodobě pod-
poruje, a na přidruženou charitativní akci „Podpora bydlení chudých 
rodin s dětmi“. Oba tyto projekty organizuje Diecézní katolická charita 
Hradec Králové v oblasti Belgaum, jedné z nejchudších částí Indie, 
a oba pomáhají těm nejslabším rodinám postavit se na vlastní nohy.

Připojujeme dopis jedné z našich indických dívek:
Drazí sponzoři - rodiče,
doufám, že se máte dobře a těšíte se dobrému zdraví a že tam máte 

hezké počasí. Já se mám dobře, stejně i celá moje rodina. Všichni se 
za Vás modlíme. 

S Vaší pomocí se mi studium velmi daří. V posledních testech se 
mi velmi dařilo a už se těším na prázdniny, které budou dlouhé dva 
měsíce. Mám velkou radost ze známek, které dostávám, i moji rodiče 
jsou se mnou velmi spokojení.

Prázdniny strávím se svými rodiči, doufám, že se podíváme na 
nějaká zajímavá místa. Budu i chodit na letní kurzy do školy, doufám, 
že se toho hodně naučím.

Děkuji ještě jednou za Vaši pomoc se studiem. Moji rodiče jsou velmi 
vděční a vždy se za Vás modlí. 

S láskou a díky Vaše milující dcera Silvia J. Nazareth 
Program “Adopce na dálku” v ČR oslaví letos už 20leté výročí a za 

tuto dobu pomohl téměř 30.000 dětí. Projekt zastřešuje Arcidiecézní 
charita Praha.  V r. 2000 se do něj zapojila také Diecézní charita 
Hradec Králové a za podpory letohradské farnosti i Oblastní charita 
Ústí nad Orlicí.

Martin Marcinčín, koordinátor projektu Adopce na dálku
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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
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
06. 04. So MUDr. Špička Králíky 5. května 414 465 631 154
07. 04. Ne MUDr. Špička Králíky 5. května 414 465 631 154
13. 04. So MUDr. Špičková Králíky 5. května 414 465 631 274
14. 04. Ne MUDr. Špičková Králíky 5. května 414 465 631 274
20. 04. So MUDr. Šrámek Letohrad U Dvora 815 465 621 551
21. 04. Ne MUDr. Šrámek Letohrad U Dvora 815 465 621 551
27. 04. So MUDr. Ulman Tatenice č.p. 268 465 381 212
28. 04. Ne MUDr. Ulman Tatenice č.p. 268 465 381 212
Státem organizovaná služba má tento obsah (podobně je tomu i v jiných oblastech 
kraje): Když Vás v sobotu, neděli či ve svátek rozbolí zub, můžete v době od 8:00 do 
11:00 hodin navštívit lékaře, který ten den slouží pohotovost ve své ordinaci. Pokud má 
službu lékař třeba v Červené Vodě, musíte za ním z celé oblasti cestovat na Červenou 
Vodu. V tomto případě je lhostejné, zda jste u sloužícího lékaře registrováni, či nikoliv. 
Tato služba je bezplatná a funguje pro všechny pacienty spadající k lékařům uvedeným 
v seznamu. Znovu zdůrazňujeme, že funguje pouze v době od 8:00 do 11:00 hodin a že 
v určitý den slouží pouze jediný lékař pro celé území. Pokud Vás v 11:05 právě začne 
bolet zub, nespadá tento případ do státní správou organizované pohotovosti. V tom 
případě se můžete pokusit obrátit telefonicky na lékaře, kterého jste si sami dobrovolně 
vybrali, aby pečoval o Vaše zuby. Pokud tam neuspějete, zbývá Vám cesta do nemocnice 
v Pardubicích či Hradci Králové, kde funguje nepřetržitá služba na stomatologických 
odděleních. Máte pochopitelně možnost počkat do druhého dne a využít buď další 
pohotovostní službu, nebo jako bolestivý pacient požádat ve všední den kteréhokoliv 
lékaře o ošetření v jeho běžných ordinačních hodinách.

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

Společenská
kronika

Vážení rodiče, pokud máte zájem o zve-
řejnění Vašeho právě narozeného děťátka 
v měsíčníku Králický zpravodaj, přijďte na 
Městský úřad, Karla Čapka 316, evidence 
obyvatel, s rodným listem dítěte.

Jana Panchártková
Odbor vnitřních věcí MěÚ Králíky

Uvedené informace jsou v souladu se 
zákonem č. 101/2000 Sb.

o ochraně osobních údajů a o změně 
některých zákonů.

MANŽELSTVÍ
„Gratulujeme a přejeme štěstí.“

Filip Matuš - Tereza Fišerová

Dne	 25.	 4.	 2013	 by	 se	
dožil	100	let	tatínek	–	pan	
Vladislav Pecháček,	mi-
str	 bývalého.	 n.p.	Hedva	
Králíky.

S	láskou	na	něho	vzpomínají	
rodiny	Dolečkova	a	Šedova

Klub seniorů Králíky o.s.
pro měsíc duben připravuje 

9. 4. - Výbor Klubu seniorů - 17:00 hodin Klubov-
na. Vstup volný pro členy klubu s podnětnými návrhy 
do Plánu činnosti.

11. 4. - Zájezd do oblasti Klodska s polskými 
seniory. Odjezd z autobusového nádraží v 7:00 hod. 
Platba v polských zlotých 63,-. V ceně započítány 
vstupy a oběd. Přihlášky u Mgr. Bednářové v Klubu 
do 5. 4. 2013.

16. 4. - Koupání v Zábřehu. Odjezd 13:00 hodin 
z autobusového nádraží. Přihlášky u Mgr. Bednářové.

20. 4. - Turnaj v dámě. Vstup pro členy i nečleny 
klubu. Přihlášky u pana Josefa Hošpese v Klubu.

26. 4. - Zájezd Letohrad - muzeum řemesel. Zájezd 
bude uskutečněn při účasti 27 osob. Odjezd v 8:00 
hodin.

předseda: Josef Dobrohruška
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Program na DUBEN
úterý   9.   CROODSOVI   zač. v 17:00 hod
Dobrodružná animovaná komedie vypráví příběh první pravěké 

rodinky na světě, která po zničení staré jeskyně podnikne riskantní cestu, 
aby nalezla nové bydlení. Ohromující výlet do neznámé krajiny je plný 
nejrůznějších neuvěřitelných a někdy i pěkně nebezpečných stvoření. 
Pračlovíčky čeká velká zkouška, ale také největší dobrodružství je-
jich života. Pohled pračlověčích hrdinů na svět se díky tomu navždy 
změní. – Upozorňujeme dětské diváky, že tento animovaný snímek je 
na delší dobu posledním, který je určen pro jejich věkovou kategorii. 
Proto srdečně zveme školní i předškolní děti do kina!

Vstupné 55,-; přístupný; české znění; ŠUP; 90 min.

úterý   23.   LÁSKA   zač. ve 20:00 hod
V komorním psychologickém dramatu Láska potvrzuje Michael 

Haneke své postavení předního současného světového filmaře. Ve svém 
nejosobnějším opusu přináší strhující esej o stáří, o nemoci a o smrti. 
Život manželského páru bývalých učitelů hudby, Georgese a Anne, se 
změní, když žena prodělá po mozkové atace nezdařenou operaci a vrátí 

se domů na kolečkovém křesle. 
Její stav se rychle zhoršuje a 
Georges se o ni musí stále více sta-
rat. Dělá to s láskou a s trpělivou 
obětavostí, neboť ji slíbil, že 
už ji nikdy nedá do nemocnice. 
Když už ani jeden nemohou dále, 
uspíší její konec... Snímek před 
několika týdny získal Oscara 
za nejlepší zahraniční film. - Je 
také posledním snímkem, který 
promítáme z filmového pásu 35 
mm v pravidelném hracím profilu, 
čímž po téměř jednadvaceti letech 

končí provoz kina na Střelnici ve stávající podobě.
Vstupné 55,-; přístupný od 12 let; titulky; 90 min.
Upozornění pro návštěvníky kina Střelnice: Dočasně skončilo 

pravidelné promítání našeho kina, důvodem je nedostatek filmových 
titulů ve „starém“ formátu 35 mm. Nový digitální formát promítat 
nemůžeme, jelikož zatím nemáme digitální technologii. Digitali-
zace kina je naplánována na letošní rok, finance na digitalizaci 
jsou součástí řádně schváleného městského rozpočtu, zatím však 
zřizovatelem, tedy Městem Králíky, nebylo rozhodnuto o zahájení 
procesu digitalizace. Promítání digitalizovaného kina se tedy odklá-
dá na neurčito. Je nám to velmi líto a děkujeme Vám za pochopení.

Klub Na Střelnici Králíky
DUBEN 2013

pátek   5.   VE STÁTNÍM ZÁJMU   zač. v 19:30 hod
sobota   6.   VE STÁTNÍM ZÁJMU   zač. v 19:30 hod
Divadelní komedie o lásce a politicích, kteří svoji bezcharak-

ternost vysvětlují státními zájmy. Lehce potrhlý vynálezce, vdova 
po majiteli ropovodu Družba, záletný politik napříč politickým 
spektrem, sportovní komentátorka, která zjistila, že už ani ve sportu 
se nehraje fair play, a mladý dokumentarista toužící po čisté lásce 
(nebo aspoň po sponzorech) jsou protagonisty současné kome-
die oblíbeného autora Antonína Procházky. Na rozdíl od svých 
předchozích komedií se autor tentokrát nezabývá jen partnerskými 
krizemi, ale přivádí na jeviště i antihrdiny dneška: bezskrupulózního 
politika zaklínajícího se státním zájmem a zástupce novodobého 
a morálně minimálně problematického povolání – lobbyistu. Do-
kazuje tak, že, ač je to k nevíře, může současná politická situace 
i dobře pobavit. Ovšem jen na divadle, kde je možné se - na rozdíl 
od reality - dočkat happy endu.

V režii Zdeňka Němečka (také má epizodní roličku, tzv. čudlu) 
hrají a někdy i s nevšední elegancí tančí členové divadelního 
souboru TYL Králíky – Iva Musilová, Kamila Uhlířová, Alena 
Pinkasová, Hanka Stará, Kateřina Michaličková, Líba Opravilová, 
Martin Hejkrlík, Vladimír Hejtmanský, Miroslav Černohous a 
Martin Kos. Předprodej vstupenek (70,- Kč) u paní Kubešové 
v obchodě Halens na Velkém náměstí.

sobota   13.   STO ZVÍŘAT   zač. ve 20:00 hod
Skupna STO ZVÍŘAT vznikla v roce 1990 a za dlouhá léta 

hraní na českých i zahraničních pódiích se vypracovala v jednu 
z nejzábavnějších kapel, které lze u nás spatřit. Moderní městský 
bigbeat s příměsí funku, ska a rokenrolu s velmi vtipnými texty 
Tomáše Belka se nejlépe poslouchá právě na koncertech, kde 
čelnové desetičlenného bandu předvádějí úžasné muzikantské 
i choreografické výkony. Kapela je nyní na turné k nové desce 
s poněkud obskurním názvem “Hraju na klavír v bordelu“. Traduje 
se totiž, že jeden mladý muž se tak styděl za svoji práci v reklamní 
agentuře, že své mamince raději tvrdil, že si vydělává hraním na 
klavír v nevěstinci (saxofonista a textař Belko je mimochodem 
kreativním ředitelem reklamní agentury...:-).

Vstupenky na koncert jsou v předprodeji u paní Kubešové 
v obchodě Halens za 150,- Kč, přímo namístě pak budou za 200,- 
Kč. Lze je také objednat telefonicky na čísle 603 849 460 s tím, že 
k vyzvednutí budou před koncertem za předprodejní cenu. To samé 
platí také o rezervaci na mailové adrese strelnice@strelnice.cz.
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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.

pátek   26.   JARNÍ KONCERT   zač. v 19:30 hod
Již potřetí se na Jarním koncertě představí DECHOVÁ HAR-

MONIE LETOHRAD s dirigentem ing. Josefem Pilným. Ten 
se po svém příchodu k orchestru v roce 1999 zaměřil na nároč-
nější skladby a výrazně tak ovlivnil repertoár. Kromě lidových 
skladeb začal hrát také muzikálové a filmové melodie, swing, 
operu či pop. Tento druh hudby přilákal do kapely i spoustu 
mladých členů. V současnosti orchestr sdružuje přibližně 50 
hudebníků, z nichž nejmladšímu je 13 let, nejstaršímu pak 72. 
Orchestr je tak jedním z největších v Pardubickém kraji. Pro 
králické posluchače bude jistě zajímavé srovnání s Big Bandem 
Letohrad (dirigent R. Zábraha), který si získal velkou oblibu 
svým tradičním vánočním koncertem. Je skutečně výjimečné, že 
se v jedné půlce okresu – dokonce s oficiálním sídlem v jednom 
městě - vyskytují dva výtečné velké orchestry. Letos se jako 
sólisté představí Eliška Urbanová a Jakub Stejskal (klarinety), 
Jan Molinger (hoboj), Štěpánka Skalová (pikola), Zdeněk Lo-
renc (křídlovka), Simona Hodrová (housle). Zpívají Richard 
Kohout a Hanka Urbanová, která také celý koncert moderuje. 
Vstupné 80,- Kč, předprodej vstupenek v obchodě Halens na 
Velkém náměstí – paní Kubešová, tel. 732 202 193.

sobota   27.   ALEŠ BRICHTA   zač. ve 21:00 hod
Koncert zpěváka Aleše Brichty pořádá Sdružení pro králický 

karneval, bližší informace na tel.č. 607 539 800.

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

Pavel Strnad, Klub Na Střelnici Králíky

Klub Na Střelnici Králíky
DUBEN 2013

KINO MÍR HANUŠOVICE
duben 2013

SIGNÁL – pátek 5. 4. - 17:30 a 19:45
Vojtěch Dyk a Kryštof Hádek v hlavních rolích nové české 

komedie o dvou sympatických podvodnících, kteří pod záminkou 
stavby vysílače mobilního signálu způsobí poprask mezi obyva-
teli malé, bez mobilního signálu od světa odříznuté vísky. Režisér 
Tomáš Řehořek vtipně rozehrává zápletku o malém chytrém 
podrazu, který sází na lidskou chamtivost a touhu přechytračit 
souseda, a navazuje tak na tradici nejlepších českých veseloher. 
Dále hrají Bolek Polívka, Karel Roden, Eva Josefíková, Jiří 
Menzel a další.

ČR, 2012, 115 minut, od 12 let, komedie, I. 35,- Kč, II.40,- Kč.

BOURNEŮV ODKAZ – pátek 19. 4. - 17:30 a 19:45
V Bourneovu ultimátu agent Jason Bourne zlikvidoval tajný 

a kontroverzní vládní program společně s jeho tvůrci. Šlo však 
jen o špičku ledovce, pod níž se ukrývá mnohem sofistikovanější 
systém tajných operací, kterému šéfuje Byer (Edward Norton). 
Chladnokrevného profíka události kolem Jasona Bournea 
rozhodně nenechávají chladným, a tak se pro jistotu rozhodne 
bezpečně pohřbít podobný program dřív, než mu taky přeroste 
přes hlavu…

USA, 2012, 135 minut, mládeži přístupný od 15 let, titulky, akční, 
dobrodružný, thriller, I. 35,- Kč, II.40,- Kč.

Připravujeme: 3. 5. Medvídek Pů, 17. 5. Doba ledová 4 země 
v pohybu.

Objednávky vstupenek ÚT–ČT v Městském informačním centru 
Hanušovice, Hlavní 137, tel.: 583 285 615. Objednané vstupenky je 
nutno vyzvednout nejpozději 15 min. před představením v pokladně 
kina. Pokladna otevřena 1/2hod. před představením.

Otravy psů a koček
Bohužel se v poslední době stále více setkáváme s fenoménem 

otrav u zvířat. Oproti dřívějšku, kdy byly otravy vesměs náhodnou 
záležitostí, dnes přibývá otrav úmyslně způsobených lidmi, kteří 
psi i kočky tráví úmyslně. Tato diagnóza, která byla spíše věcí 
venkova, se dnes více objevuje ve městech, kde je více příležitostí 
pro „maniakální sklony“ lidí, travičů.

Otrava však není ze statistického hlediska významným vete-
rinárním zákrokem, proto je třeba brát slova chovatelů: „Pane 
doktore, někdo nám otrávil psa!“ s jistou rezervou a první prověřit 
jiné, běžnější choroby. Pro většinu otrav platí jednoduché pravidlo: 
tělesná teplota bývá oproti jiným onemocněním většinou snížená.

Nejvíce běžnou otravou je otrava rodenticidy, která se objevuje 
často u koček, pro které je snadné chytit již přiotrávenou myš. 
Únava, snížená teplota, a „bledost spojivky oka“, to jsou příznaky, 
kdy je nutné navštívit ordinaci. Záměrné otravy psů jsou způsobeny 
často také rodenticidy, ovšem mnohdy i organofosfáty, což jsou 
v podstatě nervové jedy. Léčba těchto otrav není nemožná, nicméně 
vyžaduje velkou a dlouhodobější péči jak lékaře, tak i majitele.

Příčinou otrav mohou být i sami majitelé. Neopatrné umístění ná-
vnad na myši, otevřené plechovky s chemikáliemi, dostupné jedovaté 
okrasné rostliny a pro někoho možná překvapivě, větší množství 
hořké čokolády, to vše jsou jedy, které nemají být zvířeti dostupné.

Bohužel, proti otravám není obrana, zvířata nelze očkovat tak 
jako proti infekčním onemocněním. Majitelům zbývá pouze vlastní 
opatrnost a obezřetnost na procházkách.
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Kulturní program Jablonné nad Orlicí – duben 2013
Koule - úterý 9. dubna 2013, 19 hod. sál 

kina v Jablonném nad Orlicí. V divadelním 
představení  Davida Drábka z Klicperova 
divadla v Hradci Králové  se představí:  Pavla 
Tomicová, Zora Valchařová-Poulová, Kamila 
Sedlárová, Isabela Smečková Bencová, Jiří 
Zapletal, Tomáš Lněnička, Zdeněk Petrák. Di-
vadelní rozšířená podoba původně rozhlasové 
hry, která po svém uvedení rozpoutala doslova 
mediální smršť. Hra s podtitulem „Příběh vr-
hačky“ je tragikomickým 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.

Výstava – Vitráže Josky Dyntara
Vernisáž je v neděli 14. dubna v 16 hod, kult. 

centrum čp. 30. Výstava potrvá do 12. 5. 2013.
Jak víla Modrovláska splnila tři přání
Sobota 27. dubna v 16 hod., sál kina. Ve-

selý pohádkový příběh z Podkrkonoší uvede 
Divadlo HP z Prahy. Zavede vás do království 
víly Modrovlásky, která Matěje s Andělkou 
odmění za dobrý skutek kouzlem. Přinese jim 
tento dárek štěstí nebo smůlu? Zajímavý příběh, 
jednoduché písničky a bohatá výprava zaujme 
nejen děti, ale i dospělé diváky.

66. ročník memoriálu Q. Štěpánka - 
Neděle 28. 4. areál Malák, 10 hod. Závody 
v přespolním běhu pořádá atletický oddíl.

Program digitálního kina Jablonné nad 
Orlicí

1. 4. v 18:00 hod - Croodsovi - dobrodružný, 
animovaný, dabing. 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. 2D, 90 min, 
125,-/100,- Kč, USA, přístupný.

1. 4. ve 20:00 hod - Gambit – komedie, 
krimi, titulky. Harry Deane dělá správce umě-
lecké sbírky, jeho zaměstnavatelem je jeden z 
nejbohatších Angličanů, Harry se  snaží, aby si 
jeho šéf koupil falešný dávno ztracený obraz 
Moneta. Pro svůj zločin ale potřebuje královnu 
texaského rodea. 2D, 86 min, 100,- Kč, USA, 
přístupný od 12 let.

2. 4. ve 20:00 hod - G.I.Joe: Odveta – akční, 
titulky. 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). 2D, 120 min, 125,- Kč, 
Kanada, USA, přístupný od 12 let.

3. 4. ve 20:00 hod - Gambit.
4. 4. v 18:00 hod - Croodsovi.
5. 4. ve 20:00 hod - G.I.Joe: Odveta.
6. 4. ve 20:00 hod - Jack a obři – dobro-

družný, fantasy, dabing. Jack se díky tajemné 
bráně dostane do říše obrů, kde je jeho hlavním 
úkolem  porazit královu armádu obrů, stále 

ještě rozhněvaných na lidskou rasu kvůli dávné 
rozepři. 3D, 114 min, 120,- Kč, USA, přístupný.

8. 4. ve 20:00 hod - Babovřesky - komedie. 
Film Zdeňka Trošky je úsměvnou komedií ze 
života současné jihočeské vesnice Babovřesky, 
která s nadhledem a komediální nadsázkou, tak 
trochu v duchu Slunce, seno, sleduje kupící se 
nedorozumění a souhry náhod, které pořádně 
zamotají hlavu její obyvatelům. 2D, 133 min, 
80,- Kč,  ČR, přístupný od 12 let.

10. 4. v 18:00 hod - Jack a obři.
12. 4. ve 20:00 hod - Dávám tomu rok – 

komedie, romantický, titulky. Ambiciózní Nat 
(Rose Byrne) a neúspěšný spisovatel Josh (Rafe 
Spall) jsou spolu šťastní, ale rodina ani přátelé 
jsou přesvědčeni, že jejich vztah nevydrží moc 
dlouho. Blíží se jejich první výročí a ani jeden 
nechce být tím, kdo to první vzdá. Ale vydrží 
spolu? 97 min,  100,- Kč, VB, přístupný od 12.

13. 4. ve 20:00 hod - Jako za starejch časů 
– komedie, krimi, titulky. Ve filmu Jako za 
starejch časů se sešly herecké legendy v rolích 
stárnoucích gangsterů. Val (Al Pacino) opouští 
po dlouhých 28 letech vězení a Doc (Christo-
pher Walken) pro něj nachystal oslavu, během 
které prožijí to, co někteří obyčejní smrtelníci 
nestihnou za celý život. 2D, 95 min, 100,- Kč, 
USA,  přístupný.

15. 4. ve 20:00 hod - Jack a obři.
16. 4. v 18:00 hod - Čtyřlístek ve službách 

krále – animovaný, rodinný. Populární komik-
sový 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, 100,- Kč, ČR, 
přístupný.

21. 4. v 18:00 hod - Jurský park – dobro-
družný, sci -fi, dabing. Jistě znáte příběh, kde 
vystupují prehistorická zvířata a který natočil 
režisér Steven Spielberg, ve 3D je to ale úplně 
jiný zážitek. 3D, 127 min, 150,- Kč, do 15 let 
130,- Kč, USA, přístupný.

22. 4. ve 20:00 hod - Dávám tomu rok.
23. 4. ve 13:30 - Šmejdi – varovný doku-

ment. Co se skrývá za předváděcími akcemi? 

Film je varováním převážně pro seniory a 
z toho důvodu je pro seniory vstup na tento 
film zdarma!!! 74 min, 70,- Kč nebo 5x FIL-
MÁK, 2D, ČR, přístupný.

23. 4. ve 20:00 hod - Martin a Venuše – 
komedie, romantický. 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 uza-
vřenou sázkou, kdy artin slíbí, že se o děti a 
domácnost postará během jednoho měsíce. 2D, 
120 min, 100,- Kč, ČR, přístupný.

24. 4. ve 20:00 hod - Nevědomí - sci-fi, 
dobrodružný, titulky. Život na povrchu Země už 
není pro lidi bezpečný, a proto žijí nad oblaky. 
Při výletu na Zemi Jack (Tom Cruise), objeví 
rozbitou vesmírnou loď se spící ženou. Po pro-
buzení zjistí, že kráska je obyvatelkou Země, ale 
velmi dávno byla vyslaná na expedici na Mars. 
2D, 124 min, 120,- Kč, USA, přístupný od 12.

25. 4. ve 20:00 hod - Jako za starejch časů 
– komedie, krimi, titulky.

26. 4. v 18:00 hod - Zambezia - animova-
ný, dabing. Mladý sokol Kai se přes zákazy 
svého otce vydá na dobrodružnou výpravu do 
bájného ptačího města Zambezia, aby se stal 
členem prestižní letky chránící město před 
útoky nepřátel. Jeho otec se ho snaží zadržet, 
ale je lapen podlým ještěrem, který kuje pikle 
na přepadení Zambezie. 3D, 83 min, 130,- Kč, 
Jižní Afrika, přístupný.

26. 4. ve 22:00 hod - Lesní duch  - horor, 
titulky. V dlouho očekávaném remakeu kultov-
ního hororu z roku 1981 se pět mladých přátel 
vydává na výlet do odlehlé chaty hluboko v le-
sích. Když objeví Knihu mrtvých, nevědomky 
probudí spící démony žijící v okolí a začne 
krvavý boj o přežití. 2D, 90 min, 120,- Kč, 
USA, přístupný od 15.

28. 4. ve 20:00 hod - Šmejdi.
28. 4. v 18:00 hod - Zambezia.
30. 4. ve 20:00 hod - Nevědomí.
POZOR!!! Od měsíce dubna změna 

začátku promítání. Začínáme vždy v 18:00 
nebo ve 20:00.
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Co děláš v zimě? - Lyžuju!!
5. třídy běžky, 6. třídy dojížděcí lyžařský a snowboardový kurz na 

Šanově, 7. třídy pobytový lyžařský a snowboardový kurz ve Štědrákově 
Lhotě, celkem asi 130 veskrze spokojených adeptů lyžařského umění. 
To je konečná bilance našeho letošního zimního působení ve stopách a 
na lyžařských svazích.

S bojem proti šířící se lenosti započali žáci pátých tříd na upravených 
tratích v nejbližším okolí Králík již v lednu. Pod vedením učitelek 
Štěpánové, Šulcové a Berkové si žáci prošli základy pohybu na lyžích, 
získali pocit skluzu a hlavně strávili pár příjemných chvil se spolužáky 
v krásném přírodním prostředí našeho kraje. I když jim počasí ne vždy 
přálo, odjížděli domů spokojeni, minimálně proto, že den strávený venku 
je rozhodně příjemnější než ten ve školních lavicích…

Šesté třídy absolvovaly svůj kurz až v třetím únorovém týdnu. Každé 
ráno místo vyučování jsme dojeli autobusem na Skiareál Šanov, kde jsme 
za pěkného, chladného a někdy i slunného počasí ochutnávali kouzlo 
bílých svahů. Všichni, kteří se kurzu zúčastnili (50 žáků), získali základní 
dovednosti důležité pro bezpečný a jistý pohyb na sjezdovce. Kvalita 
upravených sjezdovek i nabídnutého servisu v bufetu pod nimi byla 
výtečná. Důkaz, že i za poměrně malý peníz se dá udělat hodně muziky.   

Sedmáci strávili svůj týdenní pobytový kurz v polovině ledna ve 
Štědrákově Lhotě. Toto místo, o němž mnoho lyžařů neví, leží v údolí 
na odvrácené straně Jeřábu mezi Rudou na Moravě a Hanušovicemi. 
Naši nejstarší lyžaři (8. třídy chodí na turistický kurz a 9. třídy se věnují 
cyklistice) tady na uměle zasněžovaných svazích dopilovali to, co se 
vloni naučili již na základním dojížděcím kurzu. Většina z nich odjížděla 
s bezpečně zvládnutým „kárvem“ nebo spolehlivou technikou jízdy 
na prkně. Při týdenním pobytu v penzionu se zároveň ukázalo, kdo je 
typický „mamánek“ a kdo se již o sebe dokáže postarat sám. Ruku na 
srdce, maminky, více samostatnosti by někdy neškodilo! Při večerních 
diskotékách jsme však již pomoc maminek nepotřebovali.

I letos bylo pro nás při organizaci kurzů nejdůležitější finanční hle-
disko, aby se jich mohlo zúčastnit maximum žáků. Tak jsme pětidenní 
dojížděcí kurz na Šanov pořídili za 560,- Kč (autobus a lyžařské vleky), 
šestidenní pobytový kurz ve Štědrákově Lhotě stál cca 2.650,- Kč 
(ubytování, plná penze, vleky a doprava autobusem). Kdo ví, kolik dnes 
stojí lyžařské vleky nebo ubytování v některém z našich vyhlášených 
středisek, jistě dá za pravdu, že výhodněji to snad ani nešlo…

Drtivá většina žáků zaslouží velkou pochvalu jak za přístup ke kurzu, 
tak za chování. Naučili jsme se toho letos opravdu hodně.  Kurzy opět 

ukázaly, že nemáme nešikovných žáků. Je to jen o nedostatku příleži-
tostí, vlastní pohodlnosti a bohužel i stále častěji o finanční dostupnosti. 
Děkujeme všem kolegům, kteří nám s organizací kurzů a jejich zdárným 
průběhem pomohli. Za součinnost a pochopení pro tyto pohybové ak-
tivity děkujeme i všem rodičům.

Mgr. Dušan Krabec, Mgr. Iveta Kubíčková
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Absolventské koncerty 2013 - na dubnových absolventských koncertech vystoupí tito žáci:
Absolventský koncert I. 18. dubna 2013 Absolventský koncert II. 25. dubna 2013
Eliška Záleská – zobcová flétna (ze třídy M. Fogla) Veronika Revúsová – zpěv II.cyklus (ze třídy P. Fišerové)
Bára Ďurišová – zpěv (ze třídy P. Fišerové) Jakub Nosek – trombon (ze třídy M. Fogla)
Adéla Pospíšilová – klavír (ze třídy S. Bartikové) Eliška Martincová – kytara (ze třídy J. Hrdové)
Natálie Saňáková – kytara (ze třídy J. Bergmana a J. Hrdové) Denisa Pospíšilová – příčná flétna (ze třídy J. Kováře)
Barbora Víchová – kytara (ze třídy J. Hrdové)
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