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Vážení přátelé železniční dopravy a dobré zábavy,
uplynul rok od jízdy „Sněžnického 

motoráčku“ 9. března 2013. Akce 
organizovaná jako podpora regionální 
vlakové dopravy v době, kdy dochá-
zelo k hromadnému rušení provozů 
na tratích v Pardubickém kraji, měla 
mezi návštěvníky velký ohlas, a proto 
se pořadatelé rozhodli, že se pokusí na 
loňský úspěch navázat. Na počátku 

před námi stála otázka tématu. V loň-
ském roce jsme zvolili neurčitou dobu 
před II. světovou válkou a pro letošní 
ročník nakonec zvítězila o něco kon-
krétnější 60. léta 20. století. Hudbu, 
která je dodnes fenoménem, typické 
účesy a oblečení všedního života 
i styl hippie a jiné zajímavosti té doby 
budete mít možnost potkat na nádraží 

v Králíkách a Hanušovicích v sobotu 
29. března 2014.

Protože se v loňském roce někteří 
ze zájemců nedostali do přeplněných 
vagónů a nemohli tak sledovat vystou-
pení účinkujících na všech nádražích 
na trati, bude letošní program pouze 
na nádražích v Králíkách a Hanušo-
vicích a zopakuje se dvakrát, aby jej 
i přes použití místenek k jízdě vlakem 
mohlo zhlédnout co nejvíce diváků. 
Cena místenek je pouze symbolická, 
za 20,-Kč ji bude možné zakoupit 
v předprodeji, který bude zahájen 18. 
3. v Městském muzeu Králíky. Výtě-
žek z jejich prodeje bude na základě 
dohody zástupců obou měst předán 
Dětskému centru Pavučinka v Šum-
perku (http://www.pavucinka.cz/).

Srdečně Vás zveme na jízdu „Sněž-
nickým motoráčkem 2014“ a budeme 
velice rádi, když přijdete také v oble-
čení, které bylo typické pro 60. léta.

Jana Ponocná starostka města 
Králíky

Ivana Vokurková starostka města 
Hanušovice

Momentka z loňské jízdy motoráčku.
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54. tradiční králický karneval 14. - 15. 2. 2014

Foto: Jiří Opravil a Jaroslav Kosek
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Pěchotní srub K – S 7 zachráněn před úplnou devastací!
Objekt K – S 7 se nachází nedaleko Králík, severně obce Červený 

Potok a nepatří k vyhledávaným turistickým cílům. Nevede k němu 
prozatím žádná oficiální turistická trasa, leží uprostřed rozlehlého 
pole a je jedním z nejvíce poničených těžkých objektů v Králické 
pevnostní oblasti. 

Přibližně před rokem však tento zdánlivě bezvýznamný těžký 
objekt v Králické pevnostní oblasti přitáhl nemálo pozornosti. 
Na stůl odpovědných armádních úředníků tehdy dorazila žádost 
o stanovisko, k zamýšlenému vytrhání jeho dochovaných střílen 
a souhlas s jejich přemístěním do západní části úseku Moravská 
Ostrava, na podstatně lépe zachovaný pěchotní srub, jehož rekon-
strukce se nedávno rozeběhla. 

Žadatel nejspíš netušil, o jak historicky cenný objekt se jedná. 
Představitelé obecně prospěšných společností Králická pevnost-
ní oblast, o.p.s. a Společnost přátel čs. opevnění, o.p.s. oslovili 
vedení města Králíky, senátora Mgr. Radko Martínka a hejtmana 
Pardubického kraje JUDr. Martina Netolického s žádostí o pomoc 
při záchraně srubu K – S 7. Všichni oslovení, spolu s vysokými 
armádními úředníky, vzali žádost a důvody za své a srub byl na-
konec zachráněn, k vytrhání střílen a jejich odvozu na Ostravsko 
nedostal žadatel povolení! 

Tento případ nám dokumentuje tolik potřebný zásadový postoj 
k nezřídka vyslovovaným otázkám, zda je nezbytné, aby při 
rekonstrukci některého objektu čs. opevnění, byly jiné objekty 
(často historicky s mnohem vyšší hodnotou) ničeny. V dnešní době, 
kdy je k dispozici obrovské množství původních technických a 
výkresových podkladů z doby výstavby opevnění, v době, kdy se 

přesvědčivě ukazuje že „zlaté české ručičky“ ještě stále umí vyrobit 
téměř vše (a to i při nedokonalém „garážovém“ zázemí), je zcela 
zřejmé, že nikoliv. Dokonalé makety a novovýroba podle původní 
dokumentace tento fakt dokazují na stále větším počtu objektů 
opevnění, které nadšení a vytrvalí „bunkrologové“ rekonstruují.

Představme si nyní alespoň stručně srub K – S 7 „U vesnice“ 
a jeho osudy…

Firma Dr. Ing. Karla Skorkovského jej vybetonovala v rámci 
stavebního podúseku 1./III. Červený Potok v říjnu 1936 a v roce 
1938 byl tento objekt v podstatě připraven k obraně. Díky složení 
své výzbroje patří mezi vůbec nejsilnější pěchotní sruby na Králicku 
a od mnohem slavnějšího srubu K – S 14 se liší pouze ve stupni 
odolnosti – zde taktici ŘOP určili stupeň II., odolnější K – S 14 
obdržela stupeň vyšší (III.). Odolávat tak měl dělostřeleckým 
granátům do ráže 24 cm a leteckým pumám až do hmotnosti 250 
kg. Jeho stěny tvoří 1 735 m3 betonu a cca 120 tun oceli – celkově 
bylo při stavbě srubu K – S 7 spotřebováno přibližně 4 100 tun 
materiálu. Svými zbraněmi uzavíral rovinatý terén ve směru od 
státní hranice, palebně kryl západním směrem ležící pěchotní srub 
K – S 8 a nedaleký objekt K – S 6 ležící východně. Jeho výzbroj 
však chránila daleko rozsáhlejší území, minomet měl například 
krýt předpolí i větší část povrchu dělostřelecké tvrze Hůrka ležící 
západním směrem a pěchotní sruby až po K – S 15.

K plnění bojových úkolů měl srub disponovat celkem sedmi 
těžkými a pěti lehkými kulomety lafetovanými ve střílnách ve zdech 
objektu a v jeho dvou pancéřových zvonech, dvěma protitankovými 
kanóny a navíc pevnostním minometem. Obsluhu zbraní a zařízení 
srubu by v boji zajišťovalo 43 vojáků, příslušníků elitního útvaru 
– hraničářského pluku 6. Stejně jako v případě srubu K – S 14 se 
na podzim roku 1938 vše podařilo k boji připravit, s výjimkou 
minometu a lafetace těžkého kulometu v levém pancéřovém zvonu. 
Počátkem října 1938, v souvislosti s odstoupením pohraničí v dů-
sledku Mnichovské dohody, byl srub vyklizen a opuštěn. 

Čím je dnes srub zajímavý? Jak už bylo naznačeno, přes značně 
vysoký stupeň poničení se dochovaly všechny střílny jeho početné 
výzbroje, což na Králicku není úplně běžným jevem. Nezvyklé je 
provedení jeho studny, která byla do hloubky téměř 16ti metrů 
kopaná a dále se hloubila vrtáním.  Tyto dvě zajímavosti však 
nepředstavují důvod k sepsání článku o srubu K – S7. Důvod je 
jiný – německé dělostřelecké testy v době okupace.

Díky vysokému stupni poničení srubu se léta tradovalo, že zde 
za okupace došlo k pokusnému leteckému bombardování. Je to jen 
pár let, co se díky poznatkům ze zahraničních zdrojů objevily první 
relevantní informace, které poznání osudů tohoto srubu o značný 
kus posunuly. 

Objekt K – S 7 (stojící v otevřeném terénu) představoval ideální 
cvičný terč, na němž se testovaly účinky dělostřelecké munice 
za použití různých dělostřeleckých zbraní. Testům předcházelo 
odstranění ochranného hliněného záhozu a kamenné rovnaniny 
před čelní stěnou srubu, následovalo v několika vlnách a časových 
obdobích ostřelování polními děly různého typu, až do ráže 21 cm. 
Při postřelovacích testech s různým režimem palby se zkoušela 
konvenční protibetonová munice, ale i speciální protibetonové 

Ohlédnutí za
54. králickým karnevalem

Již 54. králický karneval je minulostí. Jako každý rok proběhly 
od rána na náměstí zabíjačkové hody. V průběhu dne si tak každý 
přišel na svou vybranou specialitu. Oficiální zahájení obstarala paní 
starostka společně s Krulišákem a Rozvodnicí. Poté jsme všichni 
zhlédli krásný ohňostroj a mohlo začít karnevalové veselí po míst-
ních provozovnách. V letošním roce jich bylo méně: v Besedě a u 
Chorvata bylo zavřeno a na Formance si udělali karneval svůj. To 
se rozhodně odrazilo na celkové návštěvě a hlavně na vybraném 
vstupném. Masek bylo přes sto a to je určitě pěkné číslo, vždyť 
masky přece dělají karneval krásným. Mimini, Piráti, Supermani, 
Čtyřlístek a všichni ostatní se kolem půlnoci sešli na Střelnici, kde 
proběhlo vyhlášení masek. Po něm se všichni v přátelském duchu 
veselili až do časných ranních hodin.

Sobotní program načal klaun Ferda společně s dětmi při dětském 
karnevalu, který si všichni určitě užili. O večerní zábavu se postarala 
skupina Herrgot.

Na závěr chceme poděkovat vedení města a všem sponzorům 
za jejich štědrost a věříme, že příští rok při 55. ročníku nás opět 
podpoří.

Příští, 55. ročník je naplánovaný na 20. - 21. 2. 2014. Tentokrát 
se vyhlašuje téma (ráz) karnevalu „ŘEMESLA A ZAMĚSTNÁNÍ“.

Za organizační výbor Jiří Hlava
Sdružení pro králický karneval podpořilo finanční částkou 

králického hokejistu Robina Kaplana, který dojíždí každý den 
do sportovní školy, na tréninky a zápasy do Šumperka. Nejbližší 

s ním objíždí i kempy a turnaje různých 
výběrů. V letošním roce se dostal do vý-
běru ročníku 2002, který by měl Českou 
republiku reprezentovat na neoficiálním 
mistrovství světa daného ročníku v Bol-
zánu. Všechny tyto aktivity rodina hradí 
ze svých zdrojů a tak doufáme, že finanční 
částka 5000,- Kč jim nějakou formou 
pomůže rozvíjet talent tohoto nadějného 
králického hokejisty. (pokračování na následující straně)
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Pěchotní srub K – S 7 zachráněn před úplnou devastací!
podkaliberní střely Röchling – jedna z vyvíjených tajných zbraní 
III. říše. Intenzivní palba způsobila řadu průstřelů a to i v případě 
stěn s největší konstrukční tloušťkou (zde 225 cm). Ovšem ani tyto 
poznatky nepředstavují něco mimořádného – pěchotních srubů 
s podobným osudem je na Králicku několik. Jenže… 

Ke zkouškám do Králík přijelo po železnici skutečné mons-
trum a na objekt vedlo palbu z kolejí…

Srub K – S 7 patří k pouhým několika objektům čs. těžkého 
opevnění, které byly testovány také dělostřeleckou municí stří-
lenou železničním kanónem, jeho testů se tak účastnila jedna 
z vůbec nejvýkonnějších dělostřeleckých zbraní. Zde se jednalo 
se vší pravděpodobností o železniční kanón ráže 24 cm, ovšem je 
nutné podotknout, že na přesném určení typu, ráže a vzoru zbraně 
v současnosti stále pracuje několik kolegů – odborníků z Německa, 
Belgie a Francie.

Mohutná a velmi výkonná dělostřelecká zbraň se pohybovala 
po železniční trati ve vzdálenosti cca 550-650 metrů od srubu. 
Díky terénní depresi, vedoucí od srubu jihovýchodním směrem 
k železniční trati, mohla přímou palbou, v mírně vzestupném úhlu 
(náměru), zasahovat střešní desku objektu. Zásahy velmi účinnými 
střelami Röchling pak střechu srubu zcela znetvořily. Při prohlídce 
objektu je dnes stále možné vysledovat, jak se některé ze střel, 
vyrobené z vysoce ušlechtilého a extrémně tvrdého materiálu, při 
průchodu odolnou konstrukcí objektu chovaly. 

Díky tomu, že srub po okupaci neprošel žádnými úpravami 
(mimo vytržení pancéřových zvonů, které německé testy za války 
přežily), představují stopy postřelovacích zkoušek tohoto typu zcela 
unikátní svědectví. Dokládají vysokou kvalitu železobetonových 
konstrukcí čs. těžkého opevnění a dokumentují účinky zcela nové 
generace střel vyvíjených k ničení těch nejodolnějších cílů.

Srub se dnes nachází na pozemku ve vlastnictví města Králíky 
a v budoucnu se stane město jeho majitelem. K – S 7 se má stát 
dalším z objektů začleněných do projektu unikátního přírodního – 
vojensko-historicko-technického muzea známého pod označením 
Králická pevnostní oblast. V rámci tohoto projektu by mělo dojít 

k vyčištění objektu a jeho okolí od odpadků, odstranění části nále-
tových dřevin a zakonzervování srubu v tom stavu, v jakém se jeho 
stavební části do dnešních dnů dochovaly. Už v roce 2014 plánuje 
Sdružení obcí Orlicko přivedení značené turistické trasy k objektům 
těžkého opevnění od dělostřelecké tvrze Hůrka směrem na východ 
a instalaci informačních tabulí, s plány, historickými fotografiemi a 
texty v pěti jazykových mutacích. Snad se tak i tomuto pevnostnímu 
objektu blýskne na lepší časy.

Všem, kteří se aktivně zapojili do záchrany pěchotního srubu 
K – S 7 patří dík!

Tento příspěvek není v žádném případě inspirací k prohlídce 
interiéru těžce devastovaného srubu čs. opevnění. Jeho návštěvu 
a prohlídku nelze nezkušeným bunkrologům v žádném případě 
doporučit! Hrozí nebezpečí vážného zranění! Vstup krom toho 
přísně zakazuje varování vojenské zprávy ve vchodu do objektu. 
Ani prohlídka povrchu (silně poničené střechy) objektu není nijak 
příjemnou a bezpečnu procházkou. Prosíme proto, respektujte ve 
vlastním zájmu tyto skutečnosti!

Martin Ráboň, foto autor

Šťastná třináctka Vojenského muzea Králíky
Vojenské muzeum Králíky má už za sebou třináctou sezónu 

a my s určitostí můžeme říct, že nejsme pověrčiví. Na chvíli se 
proto zastavíme a ohlédneme se zpět. Mohl bych dosavadní život 
muzea s lehkou nadsázkou přirovnat k člověku. Dávno má za sebou 
narození a první krůčky, vyléčené dětské nemoci a taky konečně 
vyrůstá z puberty a stává se dospělým jedincem. A to již tři roky 
v novém, slušivém outfitu, jak se dnes říká. 

Ani třináctou sezónu jsme nezaháleli. Podařilo se nám díky 
podpoře Pardubického kraje zrealizovat nové popisky exponátů a 
nezapomněli jsme ani na cizince v podobě piktogramů u základ-
ních informací. Zrealizovali jsme mobilní expozici ve štábním 
návěsu s tahačem Tatra 148, která prezentuje muzeum, Králickou 
pevnostní oblast a historii naší armády všude, kam se rozjedeme a 
kde je zájem. V interiéru návěsu je možné vidět vystavené exponáty 
v pultových vitrínách a na stěnách zbraně a doprovodný text. Vše-
mu pak vévodí originál střílny z lehkého objektu se zalafetovanou 
zbraní. To ovšem ještě není vše. Dle potřeby je také možné k návěsu 
postavit plátěný vojenský přístřešek, kde jsou návštěvníkům podá-
vány informace a propagační materiál, včetně možnosti promítání 
dokumentů o muzeu a historii.

Třináctá sezóna s sebou také přinesla nové exponáty, které se poda-
řilo získat od Armády ČR a ze soukromého sektoru. Za všechny můžu 
jmenovat ten největší – vyprošťovací a jeřábní automobil AV-15 na 
podvozku osmikolové Tatry T-815, vážící skoro 11 tun. Pokračovaly 
také opravy a rekonstrukce techniky, jak kolové tak pásové.

Také 16. ročník akce Den Sil podpory AČR – Cihelna se opět 
vydařil. A to nejenom počasím, ale také počtem návštěvníků a 
především kvalitním programem, který byl pro všechny milovníky 
historie připraven nejenom na sobotu, ale také na pátek, včetně 

vystoupení Petry Janů na Velkém náměstí. Náčelník generálního 
štábu, generálporučík Ing. Petr Pavel při své návštěvě akce opět 
potvrdil, že armáda má zájem pokračovat i v dalších letech a proto 
se můžeme těšit i na další ročníky této podívané.

Aby toho ještě nebylo málo, tak ke konci roku jsme mohli s hrdos-
tí říct, že se podařilo překročit další magickou hranici návštěvnosti, 
tentokrát 30 tisíc lidí za rok v expozici VMK. Pro ně a pro další 
návštěvníky proto v současné době připravujeme novinky v podobě 
přestavby expozice s novými exponáty. Díky pomoci pana JUDr. 
Brčáka jsme v kontaktu s vnučkou válečného fotografa Ladislava 
Sitenského, oficiálního fotografa naší letky za války v Anglii a při-
pravujeme již v tomto roce první výstavu, s tématem března 1939 – 
příjezd německé armády do Prahy k letošnímu půlkulatému výročí.

Dobrou náladu nám ovšem na konci roku přece jenom pokazil 
článek městských zastupitelů, pánů Ježka a Kosuka. Přiznám se, 
opravdu jsem nečekal, že se opět vojenské muzeum stane rukojmím 
v boji o křesla v komunální politice. A to tím nejhorším způsobem, 
přes závist a vyvoláním nenávisti. Jestliže tito pánové mají na srdci 
blaho města, jak se snaží občany přesvědčit, proč se ozývají jen 
jednou za čtyři roky, vždy před volbami a sčítáním hrušek a jablek 
dávají o sobě vědět. Pokud by totiž chtěli opravdu něco změnit, 
mohli kdykoliv přijít do muzea a sporné věci probrat. To se ovšem 
nestalo, což není překvapující. Nezbývá mi, než doufat, že současná 
společnost už prokoukla tyto praktiky a zajímá se spíše o přínosné 
a pozitivní věci.

Nechci končit smutně a pesimisticky, proto bych chtěl popřát 
muzeu úspěšné završení puberty a smělé vykročení do dospělosti, 
minimálně stejně dobře, jak doposud.

Marek Bartoš, Vojenské muzeum 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 350 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

Informace pro podnikatele
Městský úřad Králíky, Odbor obecní živnostenský úřad upozor-

ňuje podnikatele, kteří byli ke dni 17. 10. 2013 oprávněni prodávat 
kvasný líh, konzumní líh nebo lihoviny (živnost s předmětem pod-
nikání Hostinská činnost a Výroba, obchod a služby neuvedené 
v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona), že v této činnosti 
můžou pokračovat, pokud požádají živnostenský úřad o koncesi 
pro prodej kvasného lihu, konzumního lihu nebo lihovin. Lhůta pro 
podání žádosti o koncesi je stanovena do 17. 4. 2014.

Bližší informace Vám rádi poskytnou pracovníci živnostenského 
úřadu na tel. 465 670 891, 465 670 892, 465 670 893.

Za Mú Králíky, Odbor obecní živnostenský úřad  Martin Mlynář

Vážení spoluobčané,
začátek letošního roku se vymyká všemu, na co jsme v tomto 

ročním období zvyklí. Místo třpytivé sněhové peřiny nás obklopovala 
smutná zablácená krajina. Milovníci zimních sportů jsou zklamaní, 
řidiči si průběh zimy pochvalují. Aktivním lidem však počasí jejich 
plány nepřekazilo.

Příkladem toho je VIII. Mezinárodní zimní sraz turistů, který se na 
území města konal druhý únorový víkend. Přestože jsou turisté zvyklí 
absolvovat zimní sraz především na běžkách, sešlo se jich navzdory 
počasí v Králíkách více než 600. Od čtvrtka do neděle absolvovali 
turistické výlety na připravených trasách a množství kulturních 
programů, které pro ně připravili pořadatelé. Vyvrcholením srazu 
bylo sobotní slavnostní ukončení s předáním pořadatelské štafety 
polským pořadatelům srazu v roce 2016 a závěrečný papučový bál.

Poděkování za dobrý dojem, který město Králíky v návštěvní-
cích zanechalo, patří gymnáziu a základní škole a SOUO za dobré 
podmínky pro ubytování účastníků a práci organizačního štábu, 
školní jídelně za zajištění stravování, Klubu Na Střelnici za přípravu 
kulturního programu po celou dobu srazu, pracovníkům městského 
úřadu za péči o oficiální hosty srazu, žákům a učitelům ZUŠ za 
vystoupení na papučovém bále, ženám z TJ Jiskra za vystoupení 
na papučovém bále a pomoc při organizaci srazu a početné skupině 
„horských vůdců“ za doprovod turistů na trasách. Všichni společně 
se zasloužili o to, že na pobyt v Králíkách budou účastníci srazu 
dlouho v dobrém vzpomínat.

Život ve městě však neovlivňují jen příjemné věci, ale potýkám 
se i s problémy. Tím největším je v současné době další existence 
SOUO. Tak jak jsem avizovala v minulém čísle zpravodaje, proběhlo 
3. února 2014 setkání zástupců školy, města a zaměstnavatelů s hejt-
manem JUDr. Martinem Netolickým, radní pro školství Ing. Janou 
Pernicovou a pracovníky odboru školství Pardubického kraje. Před 
setkáním navštívil pan hejtman školu a podrobně se seznámil s jejím 
stavem. Na schůzce pak konstatoval, že stav budov a vybavení školy 

je velmi špatný a v každém případě bude potřebovat v co nejkratší 
době provedení alespoň nejnutnějších oprav. Ve věci vybavení školy 
požádal přítomné o zvážení možnosti škole pomoci především s vyba-
vením ubytovací části. Na závěr jednání bylo zástupci zúčastněných 
podepsáno prohlášení, ve kterém deklarují společný zájem na hledání 
východiska. Součástí prohlášení je i dohoda na vzniku pracovní 
skupiny, která bude mít za úkol připravit investiční priority pro rok 
2014 a varianty řešení pro zajištění výuky v Králíkách minimálně na 
příštích 5 let. Pracovní skupina již byla ustavena a sejde se na svém 
prvním jednání 3. března 2014. Členy skupiny jsou za školu Mgr. 
Petra Doubravová a Ing. Karel Málek, za podnikatele pan Milan 
Konečný, ředitel OMB Composites EU Králíky a pí Jitka Kociá-
nová z firmy Klein a Blažek Štíty, za Pardubický kraj pracovnice 
odboru školství Ing. Miloslava Drábková a Ing. Alena Vinopalová a 
za samosprávy PaedDr. Miloš Harnych, starosta Červené Vody a já 
za město Králíky. Úkolů pro pracovní skupinu je mnoho, ale věřím, 
že na konci její práce budeme schopni říci, jaká bude forma dalšího 
fungování školy.

Počasím jsem začala, tak počasím i skončím. Přeji Vám krásné 
předčasné jaro bez sněhu ve chvílích, kdy ho už nečekáme.

Jana Ponocná, starostka
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LEŽ MÁ KRÁTKÉ NOHY
Před každými volbami začnou vystupovat 

někteří kandidáti s tvrzením, že přicházejí 
s programem „slušné politiky“ jako všeléku na 
všechny neduhy. Politika je však poměrně křehké 
podnikání s věrohodností a důvěrou. Slušnost 
je hodnota, která nemůže nahradit politický 
obsah. Slušnou politikou je, když se o hlasy 
voličů ucházejí lidé věrohodní jak občansky, tak 
i profesionálně, dodrží slovo, které dali voličům a 
společně plní volební program, s nímž se ucháze-
li o jejich přízeň. To je základem slušné politiky.

Pokud kandidáti konkrétnost závazku nahra-
zují kázáním o slušnosti, jistě si položíte otázku, 
proč se tito politici vůbec uchází o vaše hlasy 
a zda jsou „slušní“. Nejde jim snad pouze o moc 
pro moc samotnou a o výhody z ní plynoucí? 
Jasné a reálně proveditelné vize, kvalifikace a re-
gionální sounáležitost kandidátů jsou základem 
věrohodné, a tedy i poctivé nabídky. Představa, 
že se o klíčová místa ucházejí kandidáti, kteří 
nemají žádnou další výbavu než jen to, že sami 
o sobě prohlašují, že jsou slušní, vyvolává 
úsměv. Bohužel tento typ politické nabídky se 
znovu a znovu vrací. Pouze potvrzuje všeobecné 
přesvědčení, že v politice jde těmto „slušným“ 
kandidátům jenom o ta příslovečná koryta.

Typickou reprezentantkou „slušné“ političky 
je paní Ponocná. Její reakce „Potlesk nebyl na 
místě, píše starostka“ (Orlický deník, 31. 1. 2014 
a únorový Králický zpravodaj) na článek pana 
Králíka je právě typickým příkladem neomalené 
manipulace s veřejným míněním. V článku vyja-
dřuje účelové nepravdy, nezabývá se skutečnou 
podstatou problému, ale poukazuje na zcela 
irelevantní, nesouvisející okolnosti ve snaze 
zakrýt svá pochybení. Vytváří záměrně dojem, 
že právě její subjektivní, reálnými a ověřitelnými 
fakty nedoložené postoje a názory jsou jediné 
správné. Čtenářům se reprezentuje jako urputná 
bojovnice za nesloučení Středního odborného 
učiliště opravárenského v Králíkách se Střední 
školou obchodu, řemesel a služeb v Žamberku. 
Je snadné v zákulisí prosazovat určité lidi do 
vedení organizací, ale kdo z těch prosazených 
lidí dokáže mít vize rozvoje v problematickém 
regionu. Mít tam „své lidi“ prostě nestačí.

Záměrně neuvádí, proč předkládala s Mgr. 
Kubíčkem na jednání zastupitelstva města 
Králíky návrhy, znamenající ukončení činnosti 
gymnázia a aktivně je podporovala a obhajovala. 
Ano, i díky aktivitám paní Ponocné Králicko 
přišlo definitivně o gymnázium a začalo to už 
v roce 2004 za Mgr. Krabce.

Město Králíky ročně vynakládá z veřejných 
prostředků privátním subjektům v průměru 
2,9 mil. Kč na zajištění provozu Vojenského 
muzea Králíky, Pěchotního srubu  K-S 14 „U 
Cihelny“ a Tvrze Hůrka. Akce „Cihelna“ stojí 
ročně v průměru 1,3 mil. Kč, z této částky jde 
v průměru 0,5 mil. Kč na propagaci (reklamu). 
Poradenství a služby město Králíky nakupuje 
za zhruba 1,6 mil. Kč ročně. Bohužel ve svém 
rozpočtu nenašlo cca 1,2 mil. Kč potřebných 
k zachování gymnázia.

Za Ing. Pernicovou mluví její celoživotní 
práce, vysoká odbornost a erudice pro danou 
problematiku, nejsou jí cizí principy dobré sprá-
vy a umí přijmout osobní odpovědnost. Kritiku, 
pokud je bez osobních invektiv, vnímá jako 

konstruktivní prvek a vždy směřuje k hledání 
řešení. Školství Pardubického kraje je exaktně 
popsaná oblast. Není možno do ní vtahovat po-
litiku a zájem občanů o problém se snažit utopit 
v nevýznamném detailu, aby nakonec byla v 
tichosti prosazena špatná a přímo asociální věc.

Dle mého názoru paní Ponocné na osudu 
učiliště vůbec nezáleží. Pouze toto citlivé téma 
využívá pouze ke svému osobnímu zviditelnění 
a na ty, kteří odmítají slepě podporovat její  ná-
zory lživě útočí. Při projednávání jejího návrhu 
na prosincovém jednání zastupitelstva města 
k učilišti v Králíkách jsem jasně deklaroval svůj 
postoj k této problematice z pohledu zastupitele 
samosprávného územního celku - Město Králíky 
není zřizovatelem učiliště a ani se nepodílí na 
jeho provozu; Pardubický kraj nevyslovil záměr 
k ukončením činnosti učiliště v Králíkách, pouze 
z ekonomicko-provozních důvodů vyslovil 
záměr sloučení učilišť Žamberk a Králíky; 
problematika učiliště nespadá do samostatné 
působnosti samosprávy města Králíky; město 
Králíky z ekonomických důvodů samo ukon-
čilo činnost gymnázia; z diskuze vyplynulo, 
že město Králíky Pardubickému kraji nenabízí 
žádný návrh na řešení a nemá ani záměr se na 
provozu učiliště jakkoli podílet, či být v tomto 
směru nápomocno. Z uvedených důvodů jsem 
osobní návrh paní Ponocné nepodpořil. Tyto 
důvody nebyly jediné. Ze znalosti místních 
poměrů nemohu vyloučit, že ve vedení učiliště 
jsou lidé nebo jejich blízcí, kteří jsou evidováni 
v archivech bezpečnostních složek („Dub“, 
„Lesník“, „Pepan“, …….), což by bylo z mo-
rálního hlediska neakceptovatelné, aby takovíto 
lidé na jakékoli škole vůbec vyučovali, natož jí 
vedli. Zároveň jsem zcela správně předjímal, že 
pokud bych na hru paní Ponocné přistoupil, tak 
by to v tisku zneužila ve smyslu, že zastupitel za 
ČSSD jde proti rozhodnutí Pardubického kraje, 
reprezentovaném právě ČSSD.

Pokud by paní Ponocná měla čisté úmysly a 
nesnažila se s veřejným míněním manipulovat, 
tak by mojí osobu a osobu JUDr. Ježka ve svém 
článku neuváděla nebo by uvedla proč jsem 
nepodpořil její osobní nesouhlas s rozhodnutím 
Pardubického kraje o sloučení škol. Její tvrzení 
„Aktivita místní organizace ČSSD směřující 
k záchraně učiliště mě překvapila hlavně pro-
to, že zastupitelé za ČSSD JUDr. Ježek a Ing. 
Kosuk byli na jednání zastupitelstva města 
Králíky jediní, kteří nesouhlas samosprávy města 
s rozhodnutím Pardubického kraje o sloučení 
škol nepodpořili s odůvodněním, že usnesením 
zastupitelstva města zasahujeme do kompetencí 
kraje“ je účelovou lží a manipulací s veřejným 
míněním. 

Paní Ponocná je od přírody „slušná“. Stačí 
vzpomenout na jí předkládané materiály na 
jednání zastupitelstva ke schválení, kauzy 
pochybného nakládání s městským majetkem 
a jeho bezúplatné zatížení věcnými břemeny, 
dotační management, investiční akce, pronájem 
městských lesů, obsazování pracovních míst pla-
cených z rozpočtu města a jeho příspěvkových 
a obchodních společností, střelnice na Hedeči, 
SMK…… A právě vykonstruovaná a účelová 
kauza SMK, resp. odvolání pana Moronga 
z funkce jednatele a ředitele této společnosti bez-

prostředně po komunálních volbách v roce 2010, 
kdy odmítl přepustit získaný mandát zastupitele 
za ODS, odhalila charakteristické povahové rysy 
paní Ponocné v celé nahotě. Slušnost, mravnost, 
poctivost a upřímnost to zcela jistě nejsou. Za 
asistence pana Doubravy bezdůvodně pošpinili 
člověka, který se ničím neprovinil, neporušil 
žádná zákonná ustanovení. Zničila mu profesní 
kariéru i osobní život, jen aby si upevnila své 
ego, pojistila své podnikání a ostatním vedoucím 
pracovníkům příspěvkových organizací města 
a městského úřadu demonstrativně ukázala, co 
je čeká, když si dovolí s ní nesouhlasit. Ostatně 
co můžeme čekat od osoby, která u příležitosti 
výročí listopadových událostí ocenila čestnou 
plaketu města Králíky člověka, údajně zaklá-
dajícího člena OF v Králíkách, u něhož není 
vyloučeno, že je evidován v archivech bezpeč-
nostních složek jako agent („Voják“, „Klos“). 
Nyní mu připravuje, opět k výročí listopadových 
událostí, udělení čestného občanství in memo-
riam a odhalení pamětní desky, co by prvnímu 
postkomunistickému starostovi. Ve společnosti 
čestných občanů Králík Konráda Henleina či 
Klementa Gottwalda mu bude dobře a jistě by se 
v této společnosti vyjímala i paní Ponocná. Třeba 
se udělení čestného občanství města Králíky 
nebo jiného ocenění dočká i ona. Přejme jí ho, 
vždyť si ho zaslouží.

V lednu skončil v Novém Jičíně výjimečný 
soudní případ. Na lavici obžalovaných stanulo 
za zneužití pravomoci takřka celé bývalé zastu-
pitelstvo obce Hladké Životice. Soudce všechny 
uznal vinnými a rozdal podmíněné tresty. Mimo-
řádnost případu spočívala v tom, že odsouzeni 
byli i řadoví zastupitelé, kteří „jen“ hlasovali 
pro kontroverzní návrhy starosty ve věcech 
nezákonného nakládání s obecním majetkem a 
finančním odměňováním z rozpočtu obce. 

Každý rozumný člověk je schopen své názory 
opřít o věcné a podložené argumenty, o nichž je 
možné diskutovat. Ovšem pokud jsou za věcné 
názory dávány pocity, urážky, pomluvy, osobní 
prospěch a nezákonnosti, pak není možné disku-
tovat, ale pouze sledovat, jak se rozrůstá malost a 
omezenost jejich autorů. Paní Ponocná si bohu-
žel plete svobodu projevu a výkon zastupitelské 
funkce s pletichařením pro zajištění osobního 
prospěchu a účelovými útoky plnými lží a falše.

Ve „Víkendové porotě Orlického deníku“ na 
otázku, „Říkávalo se: že „Kdo lže, ten krade, 
do pekla se hrabe“. Věříte v platnost tohoto 
přísloví?“, velmi moudře odpověděl pan Daniel 
Dostrašil, správce sboru jednoty bratrské v Ústí 
nad Orlicí.

„Ano, bohužel. Nejprve člověk začne tolero-
vat, že občas zalže (něco přežene, z něčeho se 
vykroutí), pak začíná svým lžím věřit a ztrácí 
citlivost na realitu. Naše vrozená sobeckost pak 
má otevřené dveře k podvodům na cestě k sebe-
obohacování, ke krádeži majetku, zpronevěře, 
cizoložství… Život člověka se rozpadá, vnitřně 
eroduje – rozpadá se rodina, mizí radost, jistoty. 
Znám jedince, kteří z této sebezničující spirály 
vystoupili – je to hodně bolestivá a pokořující 
zkušenost, malý zázrak, nové narození.“

Ing. Roman Kosuk, zastupitel města Králíky

Pozn. redakce: Redakce zpravodaje požáda-
la starostku města o reakci na výše uvedený 
příspěvek s termínnem zveřejnění - do příštího 
čísla zpravodaje.
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Výpis ze zasedání Zastupitelstva města
č. 1 konaného 10. února 2014

Přítomní členové zastupitelstva města: 
Jana Ponocná, starostka; Antonín Vyšohlíd, 
místostarosta; Vladimír Hejtmanský; JUDr. 
Milan Ježek; Ing. Roman Kosuk; Mgr. 
Dušan Krabec; Ladislav Křivohlávek; Mgr. 
Vlastimil Kubíček; Mgr. Jan Mlynář; Mgr. 
Zdeněk Nesvadba; Ing. Pavel Strnad; Ing. 
Ladislav Tóth.

Z jednání omluveni: Iva Musilová, 
Pavel Morong, Arnošt Juránek.

Za MěÚ: pí Prausová, Ing. Kubíčková, 
Ing. Berková.

Program:
1. Zahájení, prezence a určení ověřovatelů
2. Schválení programu
3. Zpráva z jednání RM
4. Hlavní jednání

4.1. Majetkové operace
4.2. Schválení Dodatku č. 3 ke

stanovám Sdružení obcí Orlicko
4.3. Schválení začlenění území

města Králíky do územní
působnosti MAS ORLICKO

5. Informace z městského úřadu
6. Vstupy občanů
7. Vstupy zastupitelů

1. Zahájení, prezence a určení ově-
řovatelů

Starostka města Jana Ponocná zahájila 
zasedání přivítáním přítomných zastupi-
telů a občanů a konstatovala, že ZM bylo 
řádně svoláno a vyhlášeno a je přítomno 
12 členů zastupitelstva. Zastupitelstvo je 
tedy usnášeníschopné. Ověřovatelé zápisu 
z jednání ZM ze dne 9. 12. 2013 Vladimír 
Hejtmanský a Iva Musilová nevznesli při-
pomínky. Ověřovateli tohoto zápisu byli 
navrženi a schváleni Ladislav Křivohlávek 
a Mgr. Dušan Krabec.

ZM/2014/01/001: ZM schvaluje ově-
řovateli dnešního zápisu jednání pana 
Ladislava Křivohlávka a Mgr. Dušana 
Krabce.

Hlasování: 12:0:0 (schváleno)

2. Schválení programu
Nebyla navržena žádná změna ani do-

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

ZM/2014/01/002: ZM schvaluje pro-
gram jednání ZM č. 01.

Hlasování: 12:0:0 (schváleno)
O bezpečnostní situaci na Králicku 

informoval přítomné npor. Ing. Roman 
Němec, vedoucí obvodního oddělení 
Policie v Králíkách. Nebylo přijato žádné 
usnesení.

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. Záměr prodeje pozemku st.p.č. 

678/3 v k.ú. Králíky
ZM/2014/01/003: Zastupitelstvo měs-

ta Králíky schvaluje záměr prodeje po-
zemku st.p.č. 678/3 – zastavěné plochy 
o výměře 19 m2 v k.ú. Králíky za kupní 
cenu ve výši znaleckého posudku, nej-
méně však ve výši 130 Kč/m2 + náklady 
spojené s převodem a ukládá záměr 
prodeje zveřejnit. 

Hlasování: 12:0:0 (schváleno)

4.1.2. Záměr prodeje pozemku p.p.č. 
90/2 v k.ú. Heřmanice u Králík

ZM/2014/01/004: Zastupitelstvo 
města Králíky schvaluje záměr prodeje 
pozemku p.p.č. 90/2 – trvalého trav-
ního porostu o výměře 320 m2 v k.ú. 
Heřmanice u Králík za kupní cenu ve 
výši znaleckého posudku, nejméně však 
ve výši 100 Kč/m2 + náklady spojené 
s převodem a ukládá záměr prodeje 
zveřejnit. 

Hlasování: 12:0:0 (schváleno)

4.1.3. Záměr prodeje pozemku p.p.č. 
628/44 v k.ú. Králíky 

ZM/2014/01/005: Zastupitelstvo 
města Králíky schvaluje záměr prodeje 
pozemku p.p.č. 628/44 – trvalého trav-
ního porostu o výměře 261 m2 v k.ú. 
Králíky za kupní cenu ve výši znalec-
kého posudku, nejméně však ve výši 70 
Kč/m2 + náklady spojené s převodem + 
náhrada za ušlé nájemné za poslední 3 
roky ve výši 2.349 Kč, tj. celkem 25.434 
Kč a ukládá záměr prodeje zveřejnit. 

Hlasování: 11:0:1 (schváleno)

4.1.4. Záměr prodeje části pozemku 
p.p.č. 1822/23 v k.ú. Králíky za účelem 
výstavby řadových garáží

ZM/2014/01/006: Zastupitelstvo měs-
ta Králíky schvaluje záměr prodeje části 
pozemku p.p.č. 1822/23 – trvalého trav-
ního porostu v k.ú. Králíky za účelem 
výstavby řadových garáží dle podmínek 
stanovených rozhodnutím o umístění 
stavby a stavebním povolení za kupní 
cenu ve výši znaleckého posudku, nej-
méně však ve výši 70 Kč/m2 + náklady 
spojené s převodem a ukládá záměr 
prodeje zveřejnit.

Hlasování: 12:0:0 (schváleno)

4.1.5. Prodej pozemku p.p.č. 62/2 v k.ú. 
Králíky – prodloužení termínu podpisu 
kupní smlouvy

ZM/2014/01/007: Zastupitelstvo 
města Králíky schvaluje prodloužení 
termínu zaplacení kupní ceny a podpi-
su kupní smlouvy na prodej pozemku 
p.p.č. 62/2 – trvalého travního porostu 

o výměře 45 m2 v k.ú. Králíky paní D.Š. 
Králíky za kupní cenu 4.970 Kč a to 
nejpozději do 30.04.2014. 

Hlasování: 11:0:1 (schváleno)

4.1.6. Prominutí dluhu 
ZM/2014/01/008: Zastupitelstvo měs-

ta Králíky neschvaluje prominutí dluhu 
ve výši 339.398 Kč + příslušenství panu 
K. V., Kadaň, který povinnému vznikl 
v souvislosti s ručením za úvěr. 

Hlasování: 10:0:2 (schváleno)

4.1.7. Převod pozemku p.p.č. 478/15 
v k.ú. Králíky dle zákona č. 503/2012 Sb., 
o Státním pozemkovém úřadu a o změně 
některých souvisejících zákonů, v platném 
znění 

ZM/2014/01/009: Zastupitelstvo 
města Králíky bere na vědomí žádost 
Společenství vlastníků domu čp. 109, 
ulice Hedečská Králíky, IČO 25987861, 
se sídlem Hedečská 109, Králíky o pře-
vod pozemku p.p.č. 478/15 – ostatní 
plochy o výměře 601 m2 v k.ú. Králíky 
z vlastnictví ČR - Státního pozemkového 
úřadu na město Králíky a konstatuje, že 
město Králíky v současné době nesplňu-
je podmínky pro bezúplatný převod dle 
zákona č. 503/2012 Sb., o Státním po-
zemkovém úřadu a o změně některých 
souvisejících zákonů, v platném znění. 

Hlasování: 12:0:0 (schváleno)

4.2. Schválení Dodatku č. 3 ke stano-
vám Sdružení obcí Orlicko

ZM/2014/01/010: Zastupitelstvo měs-
ta Králíky schvaluje uzavření Dodatku 
č.3 ke Stanovám Sdružení obcí Orlicko 
a pověřuje starostku podpisem tohoto 
Dodatku č. 3. 

Hlasování: 9:2:1 (schváleno)

4.3. Schválení začlenění území města 
Králíky do územní působnosti MAS 
ORLICKO

ZM/2014/01/011: Zastupitelstvo měs-
ta Králíky schvaluje začlenění území 
města Králíky do územní působnosti 
Místní akční skupiny ORLICKO pro 
období let 2014 – 2020. 

Hlasování: 11:0:1 (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 v 18:25 
hodin.

Výpis zajistila redakce KZ
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29. 1.
RM schvaluje požádat ČR – Správu 

státních hmotných rezerv, Odbor správy 
majetku a infrastruktury, Praha 5 o bez-
úplatný převod movitého majetku státu 
– majetek uvedený v seznamu vypra-
covaný VMK Králíky dle nabídky státu 
č.j. 00358/14 - SSHR, a to ve smyslu 
ustanovení § 22 zákona č. 219/2000 Sb., 
o majetku České republiky a jejím vy-
stupování v právních vztazích, ve znění 
pozdějších předpisů. 

Město Králíky jako vlastník dotčených 
pozemků p.p.č. 1215/2 - trvalého travního 
porostu, p.p.č. 1176/1 – ostatní plochy 
a pozemku ve zjednodušené evidenci st.č. 
24 PK v k.ú. Heřmanice u Králík sou-
hlasí se vstupem na pozemky za účelem 
provedení nutných prací podle zákona 
č. 458/2000 Sb., energetický zákon, 
v rámci stavby „Králíky, Heřmanice, p.č. 
86, Loydl – úprava nn“, číslo oznámení: 
IV-12-2011629/Ozn/10, investor stavby 
ČEZ Distribuce, a.s., Děčín. Současně RM 
pověřuje odbor VTS fyzickým předáním a 
převzetím předmětných pozemků.

RM schvaluje dodatek č. 1 nájemní 
smlouvy uzavřené dne 10. 4. 2012 mezi 
městem Králíky a J. P., Králíky týkající 
se změny výměry předmětu nájmu a výši 
nájemného. Současně RM ukládá zohled-
nit nemožnost užívání pozemků za období 
08/2013 až 12/2013, a to formou poskyt-
nutí slevy z výše nájemného za rok 2014.

RM bere na vědomí oznámení o zahá-
jení správního řízení ve věci vydání roz-
hodnutí o udělení souhlasu k provozování 
zařízení ke sběru a výkupu odpadů a s jeho 
provozním řádem a k provozování zařízení 
ke sběru, výkupu a využívání odpadů 
a s jeho provozním řádem (třídící linka) 
podle § 14 odst. 1 zákona o odpadech firmě 
EKO Králíky v.o.s.

RM schvaluje zřízení věcného břemene 
spočívající v provedení výstavby distri-
buční soustavy prostřednictvím třetích 
osob a dále právu přístupu a příjezdu na 
p.p.č. 1527/6 v k.ú. Dolní Boříkovice 
v souvislosti s provozováním distribuční 
soustavy pro oprávněnou ČEZ Distribuce, 
a.s., se sídlem Děčín. Věcné břemeno se 
zřizuje na dobu neurčitou a za jednorázo-
vou úhradu 1.000 Kč + DPH. Zároveň RM 
souhlasí do doby realizace uzavřít smlou-
vu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 
věcného břemene a smlouvu o právu pro-
vést stavbu číslo: IP-12-2005960/VB/2. 

RM schvaluje výzvu včetně všech 
příloh k podání nabídky na výběr orga-
nizátora na veřejnou zakázku malého 
rozsahu na akci „Město Králíky – kana-
lizace a ČOV“ a zároveň schvaluje oslo-
vení těchto dodavatelů: Vodohospodářský 
rozvoj a výstavba a.s., Praha 5 – Smíchov; 
Allowance s.r.o, Praha Vinohrady; PRO-
VOD – inženýrská společnost, s.r.o., Ústí 

nad Labem – Bukov; Ekologický rozvoj 
a výstavba s.r.o., Jaroměř; Sweco Hydro-
projekt a.s., Praha 4.

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

RM schvaluje program jednání ZM dne 
10. 2. 2014.

5. 2.
Město Králíky jako vlastník pozemků 

souhlasí s umístěním informačních tabulí 
v rámci Informačního systému Králické 
pevnostní oblasti na pozemcích p.p.č. 
2615 – ostatní ploše a p.p.č. 2752 – ostatní 
ploše v k.ú. Horní Lipka, p.p.č. 2004 – 
ostatní ploše a p.p.č. 2437 – ostatní ploše 
v k.ú. Červený Potok, p.p.č. 3546 – orné 
půdě, p.p.č. 3570 – ostatní ploše, p.p.č. 
3122 – ostatní ploše a p.p.č. 3580 – ostatní 
ploše v k.ú. Králíky a p.p.č. 244 – zahradě 
v k.ú. Dolní Boříkovice. Souhlas se vydá-
vá pro Sdružení obcí Orlicko, Žamberk za 
účelem podání žádosti o vydání územního 
souhlasu. Souhlas s umístěním tabulí In-
formačního systému KPO se uděluje na 
dobu nejméně do 31. 12. 2021.

RM schvaluje smlouvu o výpůjčce č.j. 
1091/2006 místností a prostorů v budově 
čp. 621 – techn. vybavenosti na st.p.č. 805 
v k.ú. Králíky mezi městem Králíky a ČR 
– Hasičským záchranným sborem Pardu-
bického kraje, se sídlem Teplého 1526, 
Pardubice pro činnost Sboru dobrovolných 
hasičů Králíky, a výjezdové Jednotky sbo-
ru dobrovolných hasičů obce Králíky, a to 
na dobu určitou do 31. 12. 2014. 

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 2014 a souhlasí 
s účastí v projektu i pro rok 2014 s finanč-
ním podílem 1.500 Kč bez DPH.

12. 2.
RM bere na vědomí přehled nájemních 

smluv na pronájem pozemků ve smyslu 
valorizace cen a přepočtu výše nájem-
ného v souladu se stávajícími Pravidly 
pro pronajímání pozemků ve vlastnictví 
města Králíky.

RM bere na vědomí oznámení o za-
hájení zjišťovacího řízení ke koncepci 
„Program přeshraniční spolupráce Česká 
republika – Polská republika v období 
2014 - 2020“ podle § 10d zákona o posu-
zování vlivů na životní prostředí a nemá 
k němu připomínky.

Město Králíky jako vlastník dotčených 
pozemků p.p.č. 1024/1 – ostatní plochy 
a p.p.č. 2127/1 – ostatní plochy v k.ú. 
Králíky souhlasí dle § 96 odst. 3 písm. 
d) a § 105 odst. 1 písm. f) stavebního 
zákona se stavebním záměrem „uložení 
kanalizační přípojky v rámci stavebních 

úprav rodinného domu čp. 542, místo stav-
by st.p.č. 686 – zastavěná plocha, p.p.č. 
1024/41 - zahrada, 1024/1 – ostatní plocha 
a 2127/1 – ostatní plocha v k.ú. Králíky“ 
O. F., Králíky a S. F., Pardubice, a to za 
splnění podmínek:

Udělení souhlasu správcem komunikace 
(Služby města Králíky, s.r.o.).

Vyřízení povolení ke zvláštnímu užívání 
komunikace (odbor Výstavby a technické 
správy MěÚ Králíky).

Uložení kanalizace na pozemcích ve 
vlastnictví města Králíky p.p.č. 1024/1 
– ostatní ploše a p.p.č. 2127/1 - ostatní 
ploše bude ošetřeno smlouvou o zřízení 
služebnosti. Do doby dokončení realizace 
stavby schvaluje RM uzavření budoucí 
smlouvy o zřízení služebnosti.

RM doporučuje nákup části pozemků 
p.p.č. 480 – t.t. porostu a p.p.č. 460/2 – t.t. 
porostu v k.ú. Dolní Boříkovice od pana 
M. D., Králíky za kupní cenu v místě a 
čase obvyklou. Zároveň RM ukládá MO 
zadat vypracování GP na oddělení částí 
pozemků a zároveň vypracování znalecké-
ho posudku na stanovení kupní ceny a poté 
předložit nákup pozemků na jednání ZM.

RM souhlasí se skácením javoru na 
p.p.č 2158/2 v k.ú. Králíky a současně 
souhlasí s uzavřením písemné dohody 
o zpracování dřevní hmoty z tohoto stromu 
s panem F. P., Červená Voda. 

RM schvaluje:
- převzetí záštity města nad 54. roční-

kem tradičního králického karnevalu,
- spolupořadatelství města při zajiště-

ní realizace akce tradičního kralického 
karnevalu, 

- úhradu nákladů na ohňostroj z pro-
středků města v souvislosti s pořádáním 
tradičního kralického karnevalu do maxi-
mální výše 30.000 Kč

- použití městského znaku při propagaci 
akce 54. ročníku tradičního kralického 
karnevalu,

- prodloužení hodiny hudební produkce 
dne 14. 2. 2014 do 6:00 hod. následujícího 
dne pro provozovny, které jsou zapojeny 
do organizace karnevalu, 

- nepřetržitý provoz prodejního stánku 
FC Jiskra 2008, o.s. ve dnech 14. – 15. 2. 
2014 na Velkém náměstí včetně připojení 
na el. zařízení

- prodloužení hodiny nočního klidu dne 
15. 2. 2014 do 5:00 hod. následujícího dne 
pro organizaci taneční zábavy v Klubu 
Na Střelnici

- částečnou uzávěru Velkého náměstí 
dne 14. 2. 2014 od 14:00 hod. (prostor 
u gymnázia - ohňostroj před budovou 
městského muzea) a úplnou uzávěru Vel-
kého náměstí dne 14. 2. 2014 od 17:00 do 
20:00 hodin.

RM bere na vědomí předloženou in-
spekční zprávu a ukládá vedoucímu ŠKT 
provést v závěru roku 2014 kontrolní 
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šetření zaměřené na odstranění nedostatků 
zjištěných v průběhu inspekční kontroly.

RM schvaluje text vyhlášení výběro-
vého řízení na obsazení pracovního místa 
ředitele/ky Městské knihovny Králíky 
a ukládá vedoucímu odboru ŠKT zajistit 
zveřejnění obvyklým způsobem.

RM pověřuje Ing. Jana Divíška, ve-
doucího odboru ŠKT MěÚ Králíky, za-
stupováním města Králíky při sjednávání 
a uzavírání smluv v hudební, kulturní 
a společenské oblasti, včetně jednání 
s agenturami zajišťujícími výkon ochrany 
autorských práv na akce pořádané městem 
Králíky v rámci schváleného rozpočtu 
města Králíky pro daný kalendářní rok. 

RM schvaluje složení výběrové komise 
na funkci ředitel/ředitelka příspěvkové 
organizace Městské muzeum Králíky 
a ukládá vedoucímu odboru ŠKT připravit 
podklady pro vykonání výběrového řízení.

19. 2.
RM bere na vědomí oznámení o ukon-

čení zjišťovacího řízení záměru „Linka na 
pokovení chemickým niklem SEVEN – K, 
s.r.o.“ oznamovatele SEVEN – K, s.r.o., 
Pivovarská 171, 561 69 Králíky.

RM doporučuje prodej pozemků ve 
zjednodušené evidenci p.č. 859 GP, p.č. 
866 GP a p.č. 869 GP o celkové výměře 
24 792 m2 v k.ú. Dolní Boříkovice za 

účelem zemědělského hospodaření za 
kupní cenu ve výši znaleckého posudku 
+ náklady spojené s převodem a ukládá 
předložit na jednání ZM záměr prodeje.

RM ukládá odborům VTS a ŠKT ve 
spolupráci s MO pozvat zástupce spo-
lečnosti Agrofruct a.s., Dolní Ředice 
k projednání trvalých opatření k zajištění 
zpřístupnění a průchodnosti účelové 
komunikace na pozemcích p.p.č. 773/1 
a p.p.č. 773/2 v k.ú. Dolní Hedeč tak, 
aby byl celoročně trvale zajištěn průchod 
turistů. Zároveň RM projednání žádosti 
společnosti Agrofruct a.s., Dolní Ředice 
o prodej pozemků p.p.č. 458, p.p.č. 463/1, 
p.p.č. 463/4, p.p.č. 595/3 a p.p.č. 767/2 

MĚSTO KRÁLÍKY - Rada města Králíky, plnící úlohu zřizovatele vůči zřízené příspěvkové orga-
nizaci Městská knihovna Králíky, se sídlem Velké náměstí 5, 561 69 Králíky ve smyslu § 102 odst. 2, 

písm. b) zákona číslo 128/2000 Sb., zákon o obcích (obecní zřízení),

VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na obsazení pracovního místa ředitel/ka příspěvkové organizace

Městská knihovna Králíky
Předpoklady: státní občanství ČR, u cizího státního občana trvalý pobyt v ČR, dosažený věk 18 let,
  způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost, ovládá jednací jazyk,
Požadujeme: vysokoškolské vzdělání, samostatnost a flexibilitu, spolehlivost,
  vysoké pracovní nasazení, komunikativnost.
Výhodou: praxe a vzdělání v oboru knihovnictví a informační studia, organizační, řídící a prezentační
  schopnosti, znalost problematiky řízení příspěvkové organizace, základní znalosti o pořádání 
  a katalogizaci knihovních fondů, orientace v oblasti knihovních softwarů
Platové zařazení: 11. platová třída (14.780 – 22.230 Kč) dle přílohy č. 1 NV č. 564/2006 Sb., o platových
  poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě v platném znění
Nabízíme:  možnost dalšího vzdělávání a osobního růstu.
Uchazeč předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:
  - jméno, příjmení a titul,  - datum a místo narození,  státní příslušnost,
  - místo trvalého pobytu,  - datum a podpis uchazeče,  kontaktní spojení,
  - číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu u cizince,
K přihlášce uchazeč připojí tyto doklady:
  - strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných
    znalostech a dovednostech, včetně znalostí týkajících se knihovnictví,
  - motivační dopis
  - výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizince obdobný doklad osvědčující
    bezúhonnost vydaný domovským státem (pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží
    se bezúhonnost čestným prohlášením),
  - ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
  - prohlášení na ochranu osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění,
  - koncepci činnosti městské knihovny na 2 roky (maximálně 4 strany strojopisu);
  - čestné prohlášení podle §4 odst.3 zákona číslo 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další
    předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské
    Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů
    (nedokládají uchazeči narození po 1. prosinci 1971).
Předpokládaný termín nástupu: 1. srpen 2014  Místo výkonu práce: Městská knihovna Králíky.
Pracovní poměr: na dobu neurčitou
Písemné přihlášky doručte nejpozději do 28. 3. 2014 do 12:00 hod. na adresu: Město Králíky, Velké náměstí 5, 561 69 Králíky.
Obálku označte: „Neotvírat – výběrové řízení – ředitel/ka Městské knihovny Králíky“
K výběrovému řízení budou přijaty pouze přihlášky doručené v určeném termínu, přihlášky doručené po stanoveném termínu 
budou vráceny. Uchazečům zařazeným do výběrového řízení budou zaslány písemné pozvánky. Po skončení výběrového 
řízení budou nevybraným uchazečům zaslané materiály vráceny. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení 
bez uvedení důvodů. Uchazeč nemá nárok na úhradu nákladů, které mu vznikly v souvislosti s účastí ve výběrovém řízení.
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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
Pozemková parcela číslo: 1822/23 - část
Druh pozemku a způsob využití: trvalý travní porost
Obec: Králíky   Katastrální území: Králíky
Bližší určení: část pozemku v ul. Na Mokřinách 
v Králíkách pro výstavbu řadových garáží pro 11 
stání dle podmínek stanovených rozhodnutím o 
umístění stavby a stavebním povolení – viz přiložená 
dokumentace.
jeden objekt s 5 stáními
jeden objekt se 6 stáními
Podmínky prodeje: kupní cena ve výši znaleckého 
posudku, nejméně však ve výši 70 Kč/m2 + náklady 
spojené s převodem.
Prodej do podílového spoluvlastnictví vzhledem k typu 
stavby.
Podle citovaného zákona mají zájemci možnost po dobu 
30 dnů od vyvěšení tohoto oznámení se vyjádřit nebo 
podat své připomínky a nabídky.

Výpis z jednání Rady města Králíky
v k.ú. Dolní Hedeč odkládá do doby 
předložení výsledku jednání. 

RM bere na vědomí inventarizační zprá-
vu ÚIK ze dne 17. 2. 2014 včetně přijatých 
opatření ke zlepšení průběhu inventur.

RM schvaluje nájemní smlouvu č.j. 
1243/2007 mezi městem Králíky a panem 
J. B., Králíky na pronájem pozemků ve 
zjednodušené evidenci p.č. 587/2 GP, p.č. 
592/1 GP, p.č. 594 GP, p.č. 597 GP a p.č. 
1096 GP v k.ú. Prostřední Lipka o výměře 
cca 73 977 m2 pro akci CIHELNA, nájem-
ní smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. 

RM schvaluje nájemní smlouvu č.j. 
5089/2008 mezi městem Králíky a panem 
J. B., Králíky na pronájem pozemků p.p.č. 
599/4 – ostatní plochy, p.p.č. 602/3 – ostat-
ní plochy a pozemku ve zjednodušené evi-
denci p.č. 597 GP v k.ú. Prostřední Lipka 
o výměře cca 19 103 m2, nájemní smlouva 
se uzavírá na dobu neurčitou. 

RM schvaluje dodatek č. 2 nájemní 
smlouvy uzavřené dne 14. 5. 2008 mezi 
městem Králíky a panem J. P., Králíky 
týkající se změny výměry předmětu ná-
jmu, výše nájemného a vzniku oprávnění 
k podnájmu pozemků.

RM schvaluje záměr zemědělského 
pachtu částí pozemků p.p.č. 3720 – t.t. po-
rostu, p.p.č. 3722 – vodní plochy a p.p.č. 
3725 – t.t. porostu v k.ú. Králíky o celkové 
výměře částí propachtovávaných pozemků 
cca 27 612 m2, účel pachtu zemědělské 

hospodaření, za pachtovné ve výši 1.933 
Kč/rok a ukládá MO záměr zemědělského 
pachtu zveřejnit.

RM schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě 
č. 767 o poskytnutí investiční dotace ze 
státního rozpočtu na výstavbu nájemních 
bytů v obci uzavřené dne 5. 10. 1998 
mezi městem Králíky a Ministerstvem pro 
místní rozvoj ČR, Praha 1.

RM schvaluje v uvolněných bytech č. 9, 
10, 11 a 12 v čp. 193 v ul. Na Křižovatce 
v Králíkách (DPS) nově uplatňovat běžné 
měsíční nájemné jako v ostatních prona-
jímaných bytech v uvedeném bytovém 
domě, resp. v Králíkách.

RM jmenuje komisi pro otevírání obá-
lek s nabídkami veřejné zakázky „Snížení 
imisí – Pořízení komunální techniky 
– Město Králíky“ ve složení: členové 
komise Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, 
Ing. Ladislav Tóth, Jan Čuma, Robert 
Jílek; jako náhradníci: Mgr. Jan Mlynář, 
Mgr. Vlastimil Kubíček, Bc. Pavel Šverák, 
Lukáš Hájek, Martina Zábranská Vrátná.

RM jmenuje komisi pro posouzení a 
hodnocení nabídek veřejné zakázky „Sní-
žení imisí – Pořízení komunální techniky 
– Město Králíky“ ve složení: členové 
komise Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, 
Ing. Ladislav Tóth, Jan Čuma, Robert 
Jílek; jako náhradníci: Mgr. Jan Mlynář, 
Mgr. Vlastimil Kubíček, Bc. Pavel Šverák, 
Lukáš Hájek, Martina Zábranská Vrátná 

a pověřuje starostku města podpisem 
jmenovacího dokumentu, který bude 
nedílnou součástí dokumentace uvedené 
veřejné zakázky. 

RM souhlasí s prodloužením doby pro 
pořádání hudební produkce na 4:00 hod., 
a to v souvislosti s pořádáním „Absol-
ventského plesu gymnázia“ v Klubu Na 
Střelnici v Králíkách, dne 28. 2. 2014, 
a to za splnění následujících podmínek:

- pořadatel je povinen zabezpečit akci 
dostatečným počtem pořadatelů; 

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

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

RM vyhodnotila protokol o otevírání 
obálek na akci: „MĚSTO KRÁLÍKY 
– kanalizace a ČOV“ a s ohledem na 
značně nízkou cenu nabídky č. 2 firmy 
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., 
150 56 Praha 5 – Smíchov ve výši 283.140 
s DPH ukládá odboru VTS, aby vyžádal od 
uchazeče s mimořádně nízkou nabídkovou 
cenou písemné zdůvodnění.

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

na území města. V současné době jsou v objektu králické 
čističky odpadních vod umístěni zde vyfocení psi, které je 
možno si přisvojit. S nalezenými psy je možno se seznámit a 
prohlédnout si je každý pracovní den od 8:00 do 13:00 hod.
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AUTOSERVIS JABLONNÉ s.r.o.
U Koupaliště 180, Jablonné n. O., tel. 724 330 800, servis@zamberk.info
• Servisní prohlídky a opravy z orig. a neorig. dílů
• Laser geometrie vozidel, diagnostika
• Přípravy a provedení STK + ME

• Pneuservis
• Karosářské práce
• Po dohodě možnost bezplatného odvezení a přistavení

vozidla z Červené Vody a Králík
• Větší opravy a nákup pneu možný na splátky!!!

Dokonale utajená nedělní návštěva premiéra
V neděli 23. 2. v 15 hodin, v běžném 

čase vstupu pro návštěvníky, vyrazila 
do podzemního systému tvrze Hůrka 
nevelká skupina turistů. Na první po-
hled nic neobvyklého - rodiny s dětmi 
a také několik urostlých mužů. A přece 
jen šlo o něco mimořádného - mezi 
návštěvníky byl premiér ČR s rodinou 
a ochrankou. Premiéra prováděl správce 
tvrze Luděk Vávra, který odpovídal na 
řadu dotazů, neboť skupina patřila mezi 

návštěvníky se živým zájmem o historii 
a čs. pevnostní systém. Vedle Hůrky pak 
Mgr. Bohuslav Sobotka navštívil i areál 
kláštera na Hoře Matky Boží a sportovní 
areál na Bukové hoře. Srdečné loučení 
po prohlídce je potvrzením toho, že se 
prohlídka pevnostního komplexu premi-
érovi líbila a zanechala příznivý dojem.

Počasí letošní zimy naopak určitě 
vyrylo hluboké vrásky všem provozo-
vatelům zimních sportovních středisek. 

V případě celoročně přístupných pamá-
tek a muzeí je tomu naopak. V lednu 
přišlo na Hůrku rekordních více než 500 
lidí, což je na leden mimořádné, podob-
ně tomu bylo ve VMK. No a únor, ten 
překonal všechny neskromné sny - ještě 
není konec a Hůrkou prošlo přes 1.100 
osob! To že mezi nimi bude i premiér 
ČR, však nikdo nečekal...

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

Poplatek za odpady v roce 2014
Prvním lednem letošního roku vstou-

pila v platnost Obecně závazná vyhlášku 
Města Králíky č. 5/2013 týkající se výše 
poplatku za odpady pro rok 2014. Výše 
poplatku zůstává stejná jako v roce 
2013, 500 Kč za poplatníka a kalen-
dářní rok. Podrobné znění vyhlášky 
lze nalézt na webových stránkách města, 
připomínáme některé jednotlivé pojmy 
a povinnosti z vyhlášky. 

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

Dále se poplatníkem rozumí fyzic-
ká osoba, která má na území města 
Králíky ve vlastnictví stavbu určenou 
k individuální rekreaci, byt nebo ro-
dinný dům, ve kterých není hlášena 

k pobytu žádná fyzická osoba, a to 
ve výši odpovídající poplatku za jednu 
fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené 
k individuální rekreaci, bytu nebo rodin-
nému domu vlastnické právo více osob, 
jsou povinny platit poplatek společně 
a nerozdílně. Nově jsou tedy poplatek 
povinni platit i majitelé domů a bytů, ve 
kterých není nikdo trvale hlášen a které 
neslouží k rekreaci.

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

Poplatek je splatný buď jednorázově 
za celý kalendářní rok, a to do 31.3. nebo 
formou dvou splátek do 31.3. za I. po-
loletí a do 30.9. za II. pololetí kalendář-
ního roku. Poplatek lze uhradit formou 
hotovostní platby u finančního odboru 
Městského úřadu Králíky (budova rad-
nice na náměstí), bezhotovostní platbou 
nebo složenkou, kterou si poplatník či 
společný zástupce vyzvedne u finanč-
ního odboru Městského úřadu Králíky, 
a to na účet Městského úřadu Králíky 
č. 1324193309/0800 u České spořitelny 
a.s., pobočka Králíky, konstantní sym-
bol 1319, variabilní symbol tvoří číslo 

generované počítačovým zpracováním. 
Rozsah služeb poskytovaných letos 

v rámci odpadového hospodářství zůstá-
vá stejný. Opět bude prováděn mobilní 
sběr velkoobjemových odpadů, termíny 
budou zveřejněny v Kralickém zpra-
vodaji, veškeré vzniklé odpady včetně 
ledniček a dalších elektrozařízení mohou 
občané Králík a integrovaných obcí ode-
vzdat bezplatně také ve sběrném dvoře. 
Sběrný dvůr je otevřen od pondělí do 
pátku, v sobotu dopoledne od 1. dubna 
do 31. října. Podrobnosti lze najít na 
stránkách firmy Služby města Králíky 
s.r.o. - www.smkraliky.cz

Připomínáme, že sběrný dvůr nepři-
jímá bezplatně stavební odpad, podle 
výkladu Ministerstva životního prostředí 
nelze stavební odpad zařadit do systé-
mu nakládání s komunálními odpady. 
Podle platné vyhlášky města nesmí být 
stavební odpad ukládán do popelnic 
nebo kontejnerů na komunální odpad 
a za tento přestupek může být uložena 
pokuta, stavební odpad má být ukládán 
na místě k tomu vyhláškou určeném, to 
znamená ve sběrném dvoře nebo, v pří-
padě většího množství, do kontejnerů 
a následně odevzdáván firmě oprávněné 
k jeho převzetí.

Nakládání s odpady musí mít ve svých 
provozovnách vyřešené také všichni 
podnikatelé. Na požádání je třeba 
doložit způsob nakládání s odpadem, 
tj. příslušné smlouvy nebo potvrzení 
o předání odpadů osobám oprávně-
ným k jejich převzetí. 

Na závěr bychom rádi poděkovali 
všem, kteří ke třídění a nakládání s od-
pady přistupují zodpovědně. Každá vy-
tříděná tuna odpadu nejen ušetří městu na 
dopravě a poplatcích za uložení na sklád-
ce zhruba 1700 Kč, ale také přinese od-
měny od firmy EKO-KOM (v roce 2013 
činily bonusy 409 tisíc Kč). Snižování 
množství komunálního odpadu ukláda-
ného na skládku a součastné zvyšování 
množství vytříděného odpadu je jedinou 
cestou, jak lze i v budoucnu udržet výši 
ročního poplatku v rozumných mezích.

Pavel Brandejs
odbor ŽP MěÚ Králíky
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Tříkrálová sbírka na Králicku Ke článku z minulého čísla, který byl věno-
ván Tříkrálové sbírce z pohledu oblastní chari-
ty Ústí nad Orlicí, je vhodné doplnit informace 
z Králicka. Letos Kašpar, Melichar a Baltazar 
vybrali na Dolní Hedeči, v Heřmanicích, 
v Králíkách a v Prostřední Lipce 57 445 Kč. 
Celkem chodilo 15 skupinek, z toho přibližně 
polovina skautských. Koledovalo se během 
několika dnů. Na přiložené fotografii je pět 
skupinek, které chodily v sobotu 11. ledna.

Velký dík patří všem koledníkům a ve-
doucím skupinek. I když bylo možné mezi 
účastníky vidět nové tváře, celkový počet 
nebyl uspokojivý. Avšak díky odhodlání všech 
zúčastněných se nakonec podařilo pokrýt vět-
šinu území. Všichni aktéři vědí, jak je koledo-
vání náročné, únavné a zároveň radostné, když 
otevřou lidé s úsměvem, i prospěšné, neboť 
vybrané prostředky jdou na charitativní účely. 
Vážení čtenáři, pouvažujte o účasti na příštím 
ročníku a staňte se součástí smysluplné akce. 
Děkujeme také všem štědrým dárcům, díky 
kterým se letos podařilo vybrat zase o něco 
více než v loňském roce.

Za všechny místní koledníky
Josef Koukol

Sčítání
netopýrů

V sobotu 22. 2. proběhlo na Boudě 
tradiční únorové počítání zimujících 
netopýrů. Byla obava z toho, že spáčů 
nebude mnoho, jiné lokality hlásí velký 
pokles zimující populace, s ohledem na 
atypický průběh počasí. Na Boudě (která je 
zimovištěm chladnomilných druhů) velký 
pokles nenastal, ochranáři napočítali 380 
kusů. Nejvíce bylo exemplářů Netopýra 
Černého (217 kusů), nejméně byl zastou-
pen Netopýr Brantův (2 kusy).

Martin Ráboň

ZMĚNA TEL. ČÍSLA
Kadeřnice Renáta Kosánová 
(Todeková) má nové telefonní 
číslo: 736 416 387.

Nebezpečné komunikace v rámci ČR
Ústřední automotoklub a policie vyti-

povali v Pardubickém kraji nejnebezpeč-
nější silniční úseky, které by co nejdříve 
potřebovaly upravit. Jednou ze šancí, jak 
to provést, je sehnat peníze z Bruselu. 

Silnice v Pardubickém kraji patří 
k nejnebezpečnějším v celé republice. 
Podle poslední rizikové mapy ÚAMK 
a Policie České republiky jsou na tom 
nejhůře tři kraje: Liberecký, Pardubický 
a Středočeský. 

„Mezi vůbec nejrizikovější v zemi 
patří úseky silnic mezi Jablonným nad 
Orlicí a Červenou Vodou na silnici I/11 a 
z hraničního přechodu s Polskem v Dolní 

Lipce přes Králíky a Lanškroun do Svi-
tav,“ uvedl mluvčí ÚAMK Igor Sirota.

Politici i silničáři teď budou usilovat 
o to, aby na úpravy silnic přišly peníze 
z Evropské unie. Ve hře jsou peníze pro 
roky 2014 až 2020. I přesto, že silnice 
první třídy jsou majetkem státu a stát by 
se měl starat o jejich vylepšení, hejtman 
Martin Netolický bude o jejich dalším 
osudu jednat. Řidiči nemohou podle něj 
počítat s tím, že náprava bude zjednaná 
okamžitě. Teď se ale rozhoduje, kolik 
prostředků a kam v letech 2014 až 2020 
z Unie přijde. „O prostředky na silnice 
budeme samozřejmě žádat,“ ujišťuje 
hejtman. 

Že o peníze z Unie na úpravy kri-
tických míst bude usilovat Ředitelství 
silnic a dálnic, potvrdila jeho tisková 
mluvčí Martina Vápeníková. 

Podle hejtmana by celkově situaci 
pomohla rychlostní komunikace R 43 ze 
Starého Města u Moravské Třebové ke 
státní hranici s Polskem. „Zatím se ale 
jedná hlavně o R 35 a R 43 z Brna po 
Staré Město. Pokračování je tedy věcí 
dalšího vyjednávání,“ uvedl hejtman. 

O tom, že peníze z evropských fondů 
na silnice do kraje nakonec dorazí, je 
přesvědčen mluvčí Regionální rady sou-
držnosti Severovýchod Martin Škeřík. 

„Finance z Bruselu na rozvoj silnic 
v příštích pěti letech určitě budou,“ říká 
Škeřík, podle něhož se v příštím období 
do roku 2020 budou podporovat zejména 
projekty s větším přesahem. 

„Finance budou směřovat hlavně do 
školství, budování infrastruktury a do-
pravy,“ uvedl mluvčí. 

Nyní ale peníze nejsou. Takže i přesto, 
že jde o jedny z nejnebezpečnějších sil-
nic v zemi, pardubické Ředitelství silnic 
a dálnic (ŘSD) s většími úpravami zatím 
nemůže počítat. 

Udělat silnice v těchto úsecích bez-
pečnějšími ale bude v budoucnu obtížné. 
„Silnice I/11 i I/43 tady vedou hornatým 
územím a nehodovost není způsobena 
jen technickým stavem komunikace,“ 
říká Hana Jarolímová, vedoucí úseku 
výstavby pardubického ŘSD. 

Řidiči osobních automobilů i kamionů 
to ale vidí jinak. „Aby se u nás zvýšila 
bezpečnost na silnicích, budou podle 
mě potřeba tři věci: Dostavba nešťastné 
pětatřicítky, o níž všichni vědí a mluví, 
a přitom se pořád nic neděje. Chybí 
také obchvaty měst. Na jedno ani na 
druhé ale nejsou peníze. A pak jsou tu 
kruhové objezdy. Relativně nejlevnější 
a nejrychlejší cesta, jak bezpečnost zvý-
šit,“ myslí si dlouholetý řidič kamionu 
Peter Voltemar. 

Mluvčí ŘSD Martina Vápeníková ale 
tohle řešení nějak nadšeně nevítá. „Kru-
hové objezdy mimo obec se povolují 
výjimečně. Kvůli normám, bezpečnosti 
a plynulosti provozu. Navíc nám nechtějí 
kruhové objezdy mimo obec povolovat 
policisté,“ uvedla. 

Řidiči kamionů se nechuti ke kruho-
vým objezdům diví. „Kolotoče nejsou 
všelék. Ve Francii nebo Británii jich je 
ale spousta. A často je to v hornatém te-
rénu. Určitě je to nejbezpečnější způsob, 
jak zabránit těžkým haváriím,“ dodává 
Voltemar.

Převzato z MF Dnes
Autor: Jiří K. Růžička
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Postrach přetížených náklaďáků vyjíždí
Pardubice – V Opatovicích nad Labem se 4. února 

poprvé představilo policejní vozidlo na mobilní vážení 
nákladních automobilů. Krajskému ředitelství policie 
ho daroval Pardubický kraj spolu s příspěvkem na 
přestavbu tohoto vozu a jeho vybavení. To je nyní 
dokončeno a automobil v celkové hodnotě 3,3 milionu 
si mohli přímo v akci prohlédnout hejtman Martin 
Netolický a jeho náměstek pro dopravu a dopravní 
obslužnost Jaromír Dušek. V odstavném pruhu u Opa-
tovické elektrárny se s ním už naostro setkali i první 
řidiči nákladních automobilů v našem kraji.

„Dlouhodobě se snažíme hledat všechny cesty, jak 
ochránit krajský majetek, v tomto případě zejména silnice 
II. a III. třídy. Je nám jasné, že nešvar jezdit s přetíženými 
vozidly zcela neodstraníme, ale dali jsme policii alespoň 
nástroj na kontrolu řidičů a dopravců, který dosud nemě-
la,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Přetížené náklaďáky 
nejen ničí silnice, ale jsou i bezpečnostním rizikem pro 
další účastníky silničního provozu,“ připomněl náměstek 
hejtmana Jaromír Dušek.

Skříňové dodávkové vozidlo Mercedes-Benz Sprinter 
včetně dvou mobilních vah a počítačového vybavení stálo 
Pardubický kraj celkem 2,5 milionu korun, policie přidala 
na přestavbu z vlastních finančních prostředků částku 800 
tisíc korun. Vozidlo je vybaveno dvěma elektronickými 
švýcarskými váhami Haenni s neomezenou kapacitou 
a nezbytnou počítačovou technikou.

Zástupci Pardubického kraje při této 
příležitosti podepsali s Krajským ře-
ditelstvím policie Pardubického kraje 
(KŘP PAK) dohodu o vzájemné spolu-
práci. Kraj se kromě daru zavázal zajistit 
při vážení odpovídající dopravní značení 
a zřídit kontrolní stanoviště v areálech 
Správy a údržby silnic Pardubického 
kraje. „Policie bude zařízení využívat 
především k běžnému kontrolnímu vá-
žení nákladních vozidel. O výsledcích 
vážení nás bude krajské ředitelství 
pravidelně dvakrát ročně informovat. 
Vozidlo bude mít uplatnění i na vybra-
ných akcích pořádaných Pardubickým 
krajem v rámci BESIPu,“ dodal hejtman 
Netolický.

Ředitel krajské policie Radek Malíř 
poděkoval Pardubickému kraji za spo-
lupráci: „Tento dar by měl určitě přispět 
k udržení kvality silnic. Předpokládáme, 
že časté kontroly přetížených souprav 

nákladních vozidel povedou 
k tomu, že takových auto-
mobilů se bude na silnicích 
vyskytovat méně, než tomu 
je doposud.“

Kromě vážení umožňuje vozidlo provádění kontroly 
technického stavu, kontrolu takzvaných sociálních předpi-
sů, kam spadá dodržování doby řízení a odpočinku posádek 
vozidla a v neposlední řadě i kontrolu vozidel jedoucích 
v režimu ADR, což je přeprava nebezpečného nákladu.

„Vozidlo při výkonu služby budou obsluhovat tři poli-
cisté, celkově jich bylo proškoleno 18,“ dodává vedoucí 
služby dopravní policie Miroslav Pochobradský. Jedná 
se o dopravní policisty zařazené na Oddělení silničního 
dohledu KŘP PAK, tak i na dopravních inspektorátech 
v jednotlivých územních odborech.

HASIČI DĚKUJÍ
Sbor dobrovolných hasičů města Králíky, děkuje všem 

sponzorům, kteří přispěli svými dary na tradiční 5. Hasič-
ský ples. Dále děkujeme všem hasičům, kteří svoji prací 
zajistili zdárný průběh plesu, zvláště pak br. Pavlu Domini-
kusovi, řediteli plesu. Hlavně děkujeme všem účastníkům 
plesu za jejich podporu a doufáme, že se ples všem líbil 
a příští rok NAVIDĚNOU. 

Za výbor SDH města Králíky Křivohlávek Ladislav starosta
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Změny autobusových jízdních řádů v měsíci březnu
Vážený čtenáři, přinášíme Vám mimořádně aktuální změny autobusových 

jízdních řádů v naší oblasti. U některých spojů dochází v určitých dnech ke 
změně trasování. Zejména se jedná o zajištění dopravní obslužnosti z některých 
míst regionu z důvodu návštěvy občanů na specializovaných lékařských vyšet-
řeních, které pouze v určitých dnech. Problémy přinese i dlouhodobá změna 
organizace veřejné dopravy v úseku Letohrad - Ústí nad Orlicí, kde převážná 
část vedených vlaků bude nahrazena autbusovými spoji. Do tohoto čísla jsme, 
vedle již zmíněných nových autobusových jízdních řádů, zařadili výlukový jízdní 
řád vlakové dopravy pro žel. trať 024 (Ústí nad Orlicí - Mlýnický Dvůr a zpět). 
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Vážení cestující, z důvodu stavební 
a výlukové činnosti v železniční stanici 
Ústí nad Orlicí v roce 2014 jsou přijata 
následující opatření:

• V souvislosti s přestavbou železniční 
stanice Ústí nad Orlicí dojde od 16. 3. 
do 31. 8. 2014 k jejímu uzavření pro 
cestující veřejnost (ve stanici nebude 
možný výstup a nástup cestujících, pro 
veřejnost budou uzavřeny rovněž pří-
stupové cesty).

• Všechny osobní vlaky a rychlíky 
zastavující ve stanici Ústí nad Orlicí 
budou po dobu výluky zastavovat pouze 
na zastávce Ústí nad Orlicí město.

• Vlaky Os 4766, 5070, 5072, 5074, 5076 
(pouze v neděli) ukončí jízdu na zastávce 
Ústí nad Orlicí město! Vlaky Os 5071, 
5073, 5047, 5075, 5077, 5079 začínají 
jízdu na zastávce Ústí nad Orlicí město! 
Vlak Os 4766 ukončí jízdu na zastávce 
Ústí nad Orlicí město. Přestup mezi vlaky 
Os 4766 a Sp 1652 není možný. Cestující 
směr Choceň mohou použít vlak Os 5024, 
který v úseku Česká Třebová – Choceň 
pojede nově také v pracovní dny. Vlak Os 
5055 pojede v pracovní dny nově až do 
stanice Česká Třebová.

Informace k výluce v žel. st. Ústí nad Orlicí
• Osobní vlaky v trati Ústí nad Orlicí 

– Letohrad budou nahrazeny náhradní 
autobusovou dopravou mezi zastávkou 
Ústí nad Orlicí město a Letohradem (Os 
20000 a 20004 o víkendu, které stanici Ústí 
nad Orlicí projedou a ve směru Pardubice 
pokračují jako vlak Os 5002 a Sp 1652).

• Všechny spěšné vlaky a vlak Os 5003, 
který ze stanice Ústí nad Orlicí pokračuje 
ve směru Letohrad jako vlak Sp 1915 zasta-
ví na zastávce Dolní Libchavy, kde bude 
na tyto vlaky a od těchto vlaků zajištěna 
v trase Dolní Libchavy – Ústí nad Orlicí 
město náhradní autobusová doprava. Vlaky 
Sp 1916 a Sp 1914 denně pojedou až do 
stanice Choceň, kde je zajištěn přestup na 
rychlík směr Praha. Vlaky zastaví také ve 
stanici Brandýs nad Orlicí.

• Ve frekvenčně nejsilnějších časech 
budou v pracovních dnech mezi Letohra-
dem a Chocní zavedeny tři páry přímých 
autobusových spojů, vždy s přestupem ve 
stanici Choceň na rychlíky a od rychlíků 
ve směru Pardubice – Praha. V úseku Cho-
ceň - Letohrad je zaveden nový Os 33029, 
který z železniční stanice Ústí nad Orlicí 
jede jako vlak Os 20029 podle výlukového 
jízdního řádu.

• Všechny výše popsané změny jsou 
uvedeny ve výlukovém jízdním řádu, který 
je zde zveřejněn. POZOR – časy odjezdů 
a příjezdů autobusů náhradní autobuso-
vé dopravy jsou odlišné od časů odjezdů 
a příjezdů pravidelných vlaků!! Sledujte 
prosím výlukový jízdní řád!

• Cestující ze/ve směru Pardubice, kteří 
z/do zastávky Ústí nad Orlicí město pou-
žijí náhradní autobusovou dopravu přes 
zastávku Dolní Libchavy budou přepraveni 
bez doplatku jízdného. Jízdenky vydané ze 
směru Pardubice a Letohrad do ŽST Ústí 
nad Orlicí platí bez doplatku jízdného až na 
zastávku Ústí nad Orlicí město. Na zastáv-
ce Ústí nad Orlicí město je rovněž zajištěn 
prodej mezinárodních jízdních dokladů.

Vážení cestující, omlouváme se Vám za 
problémy způsobené rozsáhlou výlukovou 
činností. Veškeré úpravy a postupy jsou 
realizovány pro celkové zlepšení stavu 
nádraží Ústí nad Orlicí a také pro zrychlení 
železniční dopravy a dosažení nejvyššího 
stupně jejího zabezpečení. Po dokončení 
stavby nabídne železnice v Ústí nad Orlicí 
lepší parametry a služby, což bude zejmé-
na pro občany Ústí nad Orlicí, ale i pro 
přestupující cestující zásadním přínosem.
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MUZIKOTERAPIE
pro nejmenší

V březnu se již podruhé vydáme na „MUZIKOTERAPII“do vý-
chovného ústavu. První setkání se nám moc líbilo, vyzkoušeli jsme 
si nové netradiční nástroje „brumlu, tibetskou mísu“a pod vedením 
zkušené lektorky jsme si užili velmi pestrý čas při muzicírování, 
zpěvu a tanci. Děkujeme paní ředitelce Drahoslavě Horsákové za 
milé přijetí a otevření této aktivity i pro maminky s miminky a ba-
tolátky. Těšíme se na další společně sdílenou radost!

Laďka Applová, koordinátorka MC

Prázdninová akce školní
družiny v Králíkách

Stala se z toho téměř tradice, že děti ze školní družiny jezdí o jarních 
prázdninách nocovat na chatu v Červené Vodě, kde každoročně zažívají 
přenocování plné dobrodružství. Jinak tomu nebylo ani letos. Tentokrát 
se všichni proměnili v indiány několika kmenů, kteří museli bojovat 
i zachraňovat. 

Po příjezdu na chatu byly děti rozděleny do jednotlivých kmenů a to 
dle geometrických tvarů na tričkách. Tímto ale dobrodružství teprve 
začalo. Co by to také bylo za indiány bez indiánských obleků a šperků? 
Každé dítě si proto vyrobilo svůj vlastní kostým a společně s ním také 
indiánský šperk. Jakmile se děti staly opravdovými indiány, nastal ten 
správný čas jít prověřit svou mysl a schopnosti. A jak jinak dokázat svou 
zdatnost než při záchraně náčelníka, při které se malí indiáni setkali 
i s indiánským šamanem. Záchrana byla úspěšná, a proto se jednotlivé 
kmeny mohly s náčelníkem a šamanem setkat i při noční výpravě, kde 
od náčelníka obdržely dar za hrdinský čin. 

Malí indiáni toho ale zažili mnohem více. Naučili se indiánský tanec, 
hráli hry, soutěžili se svým kmenem, ale užili si také večerní diskotéku. 
Při hraní Kimovek dokázali, že každý správný indián musí mít dobrou 
paměť. Nakonec se všichni indiáni v pořádku vrátili domů ke svým 
rodičům.

Za školní družinu Jana Kyllarová



Králický zpravodaj 3/2014 - 23

BŘEZEN 2014 - MĚSÍC ČTENÁŘŮ
Jaro v knihovně se nedá přehlédnout, 

i kdyby náhodou přijel březen na bílém 
koni, když to letos zatím žádný jiný zimní 
měsíc nestihl.

První jarní měsíc s sebou totiž už tra-
dičně přináší celostátní akci Březen-měsíc 
čtenářů, která chce zaměřit pozornost celé 
společnosti na problematiku čtenářství.

Králická knihovna se svým malým 
i velkým návštěvníkům věnuje nejrůzněj-
ším způsobem celoročně. Už mnoho let 
zdaleka nejsme jenom půjčovnou knih, 
pořádáme celou řadu akcí, o kterých vás 
průběžně na stránkách zpravodaje i na webu 
informujeme. 

Opakovat, že nejdůležitější je začít se čte-
ním ještě v době, kdy děti ještě ani neznají 
písmenka, by bylo nošením dříví do lesa. 
Snažíme se tuto informaci šířit všemi mož-
nými způsoby, naposledy jsme např. všem 
rodičům dětí, které přišly k zápisu do školy, 
předali „zvací“ dopis k nám do knihovny.

Předškoláci z mateřských škol jsou na-
šimi pravidelnými návštěvníky. V březnu 
zahájíme intenzivnější spolupráci i s žáky 
letošních prvních tříd. 

Městská knihovna a základní školy 
v Králíkách a Červené Vodě se přihlásily 
do projektu 

UŽ JSEM ČTENÁŘ – KNÍŽKA PRO 
PRVŇÁČKA 2014, který vyhlašuje Svaz 
knihovníků a informačních pracovníků. 
Akce, které pro prvňáky připravíme ve 
spolupráci s učitelkami, od března do květ-
na, budou zaměřeny na podporu čtenářské 
gramotnosti. Cílem projektu je rozvoj 

čtenářských návyků žáků již od začátku 
školní docházky. 

Odměnou za úspěšné absolvování pro-
jektu bude pro děti knížka pro prvňáčka, 
původní česká novinka, která byla napsána 
a ilustrována výhradně pro účastníky pro-
jektu a kterou nelze v běžné knihkupecké 
síti minimálně tři roky koupit. Pro tento 
školní rok je to kniha spisovatelky Mag-
daleny Wagnerové a ilustrátora Pavla 
Sivka – ABECEDA.

Knížky děti dostanou při poslední 
společné návštěvě na konci června, která 
bude pro ně, učitelky i knihovnice jistě 
slavnostním okamžikem.

V březnu nabízíme všem zájemcům 
k bezplatnému využití zajímavou mediální 
databázi.

 Navštivte nás a v elektronické podobě 
můžete získat nejaktuálnější informace 
z politiky, ekonomiky, kultury nebo sportu.

Unikátní databáze ANOPRESS obsahuje 
české deníky, včetně regionálních, přepisy 
rozhlasových a televizních pořadů, vybrané 
zpravodajské a informační servery a některé 
populárně naučné časopisy v retrospektivě 
od roku 1996. V praxi to znamená, že 
zadáme-li např. výraz MĚSTO KRÁLÍKY, 
vybereme si období a zdroje, ze kterých 
chceme získat informace, získáme rychle 
přehled zveřejněných informací a úplné 
celé texty!

Je to výborná příležitost pro soukro-
mé osoby i organizace k bezplatnému 
a rychlémi získání informací, které byste 
v takové úplnosti dlouho a těžce někde 
jinde získávali.

I letos v březnu mají čtenáři možnost 
vybrat „svou“ knihu - HLASUJEME V AN-
KETĚ MAGNESIA LITERA

Ti, kteří chtějí hlasovat v anketě o Cenu 
čtenářů, musí vybrat knihu, která splňuje 
tyto podmínky: 

poprvé vyšla v roce 2013 a je to původ-
ní česká beletrie - tedy próza, poezie nebo 
kniha pro děti. 

Pokud byste si chtěli oživit, které nové 
české knížky vloni vyšly a máme je ve fondu 
naší knihovny, podívejte se do seznamu na 
naší webové stránce nebo v půjčovně pro 
dospělé.

A JAK MŮŽETE HLASOVAT?
V městské knihovně pro vás budeme 

mít připravené speciální hlasovací kore-
spondenční lístky, které můžete v knihovně 
nebo doma vyplnit a přinést nám je zpět do 
knihovny (nebo vhodit do poštovní schrán-
ky na budově knihovny). My je potom 
odešleme organizátorům ankety do Prahy. 
Na lístku je třeba uvést název knihy a je-
jího autora, ale také vaše jméno, adresu 
a e-mail. Druhým možným způsobem je 
hlasovat prostřednictvím webového formu-
láře na www.magnesia-litera.cz

Všechny hlasovací lístky budou slosová-
ny a výherci obdrží poukázku na nákup knih 
v ceně 200,- Kč.

Ve čtenářské soutěži zvítězí kniha, kte-
rá do 28. března 2014 získá nejvíce hlasů. 

Uzávěrka hlasování je 28. března 2014 
pro ty, kteří využijí elektronického způ-
sobu hlasování.

Pokud budete hlasovat na lístku, který 
dostanete u nás v knihovně, poprosíme 
vás o jeho odevzdání v půjčovně nebo 
vhození do schránky na budově knihovny 
nejpozději do 21. března 2014.

Slavnostní předávání cen se uskuteční 
8. dubna 2014 a budeme ho moci sledovat 
v přímém televizním přenosu.

Tradičně nás v březnu čekají velké pří-
pravy na Noc s Andersenem, která bude 
letos 4. – 5. dubna a zúčastní se jí zase asi 
pětatřicet dětí. Letos jim chceme ukázat, 
že věda nemusí být nuda. Pochopitelně víc 
zatím prozradit nemůžeme.

Jak jste si přečetli, v březnu v knihovně 
nuda rozhodně nebude!

A nakonec ještě jedna informace: 
Do 28. března 2014 se můžou přihlásit 

zájemci splňující všechny podmínky výbě-
rového řízení na místo ředitele/ředitelky, 
které jsou zveřejněny v tomto čísle Králic-
kého zpravodaje.

Účastníkům výběrového řízení jsem 
samozřejmě připravena odpovědět osobně 
nebo elektronicky na  dotazy  týkající se 
činnosti městské knihovny. 

Krásný březen vám všem přeje
Ivana Marečková

JARNÍ BLEŠÍ TRH BUDE V DUBNU

Půl století včelařem

Všem příznivcům bleších trhů oznamuje-
me, že jarní králický „blešák“ se uskuteční 
v sobotu po Velikonocích, tj. 26. DUBNA 
2014. Protože nové místo, kde se trh vloni 
na podzim konal – vestibul základní školy 
na Moravské ulici – se líbilo prodávajícím 
i kupujícím, bude se bleší trh konat znovu 
tam. Jsme rády, že nás podporuje i ředitelství 

školy a prostory nám rádi zapůjčí.
Máme ještě dost času na přípravu a pře-

mýšlení o tom, co ještě potřebujeme doma 
mít a co už může sloužit a dělat radost 
někomu jinému.

V příštím čísle Králického zpravodaje se 
dočtete bližší informace.

Ivana Marečková

V lednovém čísle celostátního časopisu 
Včelařství vyšla následující zpráva:

„28. ledna 2014 oslavil osmdesátiny 
čestný člen ZO Králíky přítel Josef 
Cenek. Není to jeho jediné výročí. Čle-
nem včelařské organizace je od roku 
1962 a oslavuje tedy zároveň půl století 
aktivního členství v naší organizaci. 
Prakticky po celou tuto dlouho dobu 
pracoval ve výboru jako jednatel. Svou 
funkci vykonával vždy svědomitě. Za 
obětavou práci pro včelaře byl mno-

hokrát oceněn, naposledy v roce 2013, 
kdy mu bylo uděleno čestné členství ve 
výboru ZO ČSV.

Jménem všech králických včelařů 
přejeme příteli Cenkovi i jeho nejbližším 
do dalších let především hodně zdraví 
a osobní pohody.“  - Výbor ZO Českého 
včelařského svazu Králíky

Ke gratulaci panu Cenkovi se pochopi-
telně připojili i přestavitelé našeho města, 
kteří mu přišli blahopřát k významnému 
životnímu jubileu.
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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:
Krajský úřad/Odbor zdravotnictví/Zajištění pohotovostních služeb

den lékař/ka obec místo telefon
01. 03. So MUDr. Špička Králíky 5. května 414 465 631 154
02. 03. Ne MUDr. Špička Králíky 5. května 414 465 631 154
08. 03. So MUDr. Strnadová Jablonné n. O. Na Dílech 622 465 642 765
09. 03. Ne MUDr. Strnadová Jablonné n. O. Na Dílech 622 465 642 765
15. 03. So MUDr. Pražák Žamberk Nádražní 753 465 613 572
16. 03. Ne MUDr. Pražák Žamberk Nádražní 753 465 613 572
22. 03. So MUDr. Šrámek Letohrad U Dvora 815 465 621 551
23. 03. Ne MUDr. Šrámek Letohrad U Dvora 815 465 621 551
29. 03. So MUDr. Špičková Králíky 5. května 414 465 631 274
30. 03. Ne MUDr. Špičková Králíky 5. května 414 465 631 274
Státem organizovaná služba má tento obsah (podobně je tomu i v jiných oblastech 
kraje): Když Vás v sobotu, neděli či ve svátek rozbolí zub, můžete v době od 8:00 do 
11:00 hodin navštívit lékaře, který ten den slouží pohotovost ve své ordinaci. Pokud má 
službu lékař třeba v Červené Vodě, musíte za ním z celé oblasti cestovat na Červenou Vodu. 
V tomto případě je lhostejné, zda jste u sloužícího lékaře registrováni, či nikoliv. Tato služba 
je bezplatná a funguje pro všechny pacienty spadající k lékařům uvedeným v seznamu. 
Znovu zdůrazňujeme, že funguje pouze v době od 8:00 do 11:00 hodin a že v určitý den 
slouží pouze jediný lékař pro celé území. Pokud Vás v 11:05 právě začne bolet zub, nespadá 
tento případ do státní správou organizované pohotovosti. V tom případě se můžete pokusit 
obrátit telefonicky na lékaře, kterého jste si sami dobrovolně vybrali, aby pečoval o Vaše 
zuby. Pokud tam neuspějete, zbývá Vám cesta do nemocnice v Pardubicích či Hradci Králové, 
kde funguje nepřetržitá služba na stomatologických odděleních. Máte pochopitelně možnost 
počkat do druhého dne a využít buď další pohotovostní službu, nebo jako bolestivý pacient 
požádat ve všední den kteréhokoliv lékaře o ošetření v jeho běžných ordinačních hodinách.

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

Společenská
kronika

Vážení rodiče, pokud máte zájem o 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.“

Emil Šoka - Petra Šoková
Otakar Jireš - Nikola Bibrlová

Klub seniorů o.s.
pro měsíc březen připravuje

4. 3. 2014 v 17.00 hodin - Výbor klubu. Vyhodnocení 
průběhu Valné hromady, diskuse. Zapracování připomínek 
do Plánu činnosti pro rok 2014.

18. 3. 2014 v 13.00 hodin - Koupání v Zábřehu. Akce 
pro členy i nečleny klubu. Odjezd z Autobusového nádraží. 
Platba 100,- Kč u autobusu.

21. 3. 2014 v 15.00 hodin - Klub - Oslava MDŽ - hudba, 
tanec. Účast možná i pro nečleny klubu.

22. 3. 2014 v 9.00 hodin - Jarní turnaj v šachu určený 
pro všechny kategorie členů i nečlenů klubu.

předseda Josef Dobrohruška

V letošním roce by se v únoru dožila 97 let 
paní Božena Křivohlávková.

V březnu letošního roku by se dožil význam-
ného jubilea 100 let pan Jan Křivohlávek. 
Zároveň si připomeneme 20 let od jeho úmrtí.

S láskou vzpomínají syn Jan, dcera Božena 
a syn Ladislav s rodinami.

Mladá zahradnice koupí 
starší rodinný dům se 
zahradou k rekonstrukci. 
Tel: 730 518 587.
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PRODLOUŽENÝ VÍKEND (romantické drama USA)
úterý 4.  zač. ve 20:00 hod
Adele (Kate Winslet) před časem opustil manžel a ona se z toho 

dosud nevzpamatovala. Místo toho, aby se starala o třináctiletého 
syna Henryho, pečuje on o ni. Při pravidelné výpravě pro zásoby do 
blízkého supermarketu se seznámí s Frankem (Josh Brolin), který 
ji dost nesmlouvavě požádá o pomoc. Frank právě uprchl z vězení, 
během útěku se zranil a hledá dočasnou skrýš. Vyděšená Adele po-
stupně odhaluje, že pod drsnou slupkou zločince se skrývá tragický 
příběh, a pocítí záchvěv štěstí, naděje a lásky. Otázkou je, zda jí 
to může vydržet déle než jeden prodloužený víkend na konci léta.

Vstupné 100,-; přístupný od 12 let; titulky; 110 min.

BABOVŘESKY 2 (komedie ČR)
čtvrtek 6.  zač. v 17:00 a ve 20:00 hod
Pokračování komedie Zdeňka Trošky s nadhledem a komediální 

nadsázkou sleduje kupící se nedorozumění a souhru náhod v jihočeské 
vesnici. Příběh začíná tam, kde první díl skončil: drbna Horáčková 
vybíhá z domu naproti mladým hokejistům, kteří přijeli navštívit svého 
spoluhráče na nedalekou chalupu, aby tu aspoň pár dní trénovali i od-
počívali. Horáčkovou okamžitě napadne pozvat svou vnučku a šikovně 
ji narafičit sportovcům do cesty – třeba se holka zalíbí a udělá terno. 
Nevydrží a pochlubí se svým nápadem ostatním babkám.

Vstupné 120,-; přístupný; 110 min.

VELKÁ OŘÍŠKOVÁ LOUPEŽ (rodinný animovaný Kanada)
úterý 11.  zač. v 17:00 hod
Veverčák Surly a jeho krysí kamarád Buddy mají něco za 

lubem. Zima se nezadržitelně blíží a oni přemýšlí, kde ve městě 
nashromáždí zásoby. Zoufalá doba si žádá zoufalé činy, a proto se 
společně se svými kumpány pokusí vykrást obchod s oříšky. Nic 
ale není tak jednoduché, jak se jim na první pohled zdálo.

Vstupné 100,-; přístupný; česká verze; 85 min.

300: VZESTUP ŘÍŠE (akční válečný USA)   3D
úterý 11.  zač. ve 20:00 hod 
Volné pokračování epické ságy podle nového komiksového ro-

mánu Franka Millera Xerxes, vyprávěného úchvatným vizuálním 
stylem úspěšné série 300 ve 3D, se přesouvá na nové bojiště – na 
moře, kde řecký generál Themistokles, usilující o sjednocení celého 
Řecka, vede bitvu, která zvrátí dosavadní vývoj války. Themistokles 
čelí masivní invazi perské armády v čele s božským Xerxesem 
a Artemesií, pomstychtivou velitelkou perského loďstva.

Vstupné 130,-; přístupný od 15 let; titulky; 100 min.

BELLA A SEBASTIÁN (dobrodružný Francie)
úterý 18.  zač. v 17:00 hod
Příběh chlapce a jeho psa, který milují už čtyři generace, poprvé 

přichází na velké plátno jako dobrodružná podívaná v nádherných 
kulisách savojských Alp. Sebastián žije v horách u svého adoptivní-
ho dědečka. Jednoho dne se tajně spřátelí s velkou horskou fenkou 
Bellou. Uprostřed polodivoké přírody na alpských svazích spolu 
zažívají nejedno dobrodružství a brzy přijde čas na největší z nich 
- to, které jim přinese svět dospělých v období 2. světové války.

Vstupné 100,-; přístupný; česká verze; 90 min.
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HOŘÍCÍ KEŘ (drama ČR)
úterý 18.  !! zač. v 19:00 hod !!
Původně třídílné drama Hořící keř světoznámé režisérky Ag-

nieszky Hollandové, natočené pro televizi HBO, se výjimečně 
dostává na plátna kin. Film vypráví o alarmujícím činu Jana Pala-
cha, osudech jeho blízkých a počátcích normalizace v posrpnové 
ČSSR. Po skandálním vyjádření poslance Viléma Nového, který 
Palachovo sebeobětování zlehčoval lživým prohlášením o takzva-
ném studeném ohni, podala advokátka Dagmar Burešová jménem 
Palachových příbuzných na Viléma Nového žalobu na ochranu 
osobnosti. Hořící keř získal mnoho cen a nominací včetně jedenácti 
Českých lvů. POZOR – začátek promítání již v 19:00 hodin!!

Vstupné 80,-; přístupný; 200 min.

POMPEJE (akční dobrodružný USA)   3D
čtvrtek 20.  zač. ve 20:00 hod
Otrok a gladiátor Milo čeká na poslední boj, aby zničil své 

soupeře a dostal se na svobodu. S výhledem na svobodný život se 
zamiluje do Cassie, dcery bohatého obchodníka. Jejich opravdový 
problém se ale připravuje v hlubinách Země. V osudových hodinách 
po erupci Vesuvu, ve chvílích totálního chaosu a děsivé zkázy se 
musí Milo probojovat ven z gladiátorské arény a podstoupit boj 
s časem, aby Cassii z rozpáleného pekla zachránil. PROMÍTÁME 
VE 3D V DEN ČESKÉ PREMIÉRY!!

Vstupné 150,-; přístupný od 12 let; titulky; 100 min.

ANGELIKA (romantický dobrodružný Francie)
pátek 21.  zač. v 17:00 hod
Sedmnáctiletá Angelika je pro-

ti své vůli provdána za bohatého 
toulouského hraběte Joffreye de 
Peyrac, který je nejen o dvanáct 
let starší než ona, ale má také 
pověst čaroděje. Svým šarmem 
a inteligencí si brzy získá An-
geličino srdce a zdá se, že jejich 
šťastný život nemůže nic ohrozit. 
Jednoho dne je ale Peyrac uvržen 
do Bastily a upálen na hranici za 
údajné čarodějnictví. Angelika 
se uchýlí s dětmi na Dvůr zázra-
ků a s pomocí banditů plánuje 

pomstu všem, kteří změnili její pohádku ve zlý sen. Nové filmové 
ztvárnění osudů Angeliky, nezkrotné a báječné markýzy andělů.

Vstupné 110,-; přístupný od 12 let; česká verze; 110 min.

PAMÁTKÁŘI (válečná komedie/drama USA)
pátek 21.  zač. ve 20:00 hod
Památkáři byli unikátní vojenská jednotka, která nasazovala 

vlastní krky, aby z rukou nacistů vyrvala nakradené skvosty. Ke 
konci války už bylo víceméně jasné, že hitlerovské Německo bude 
poraženo a pomalu se začínaly napravovat válečné škody. Německá 
armáda byla připravena splnit Hitlerův rozkaz, podle nějž měla 
být všechna umělecká díla po pádu nacistické říše zničena. Jak 
mohlo těchto pár mužů doufat v úspěch? Vždyť svými původními 
profesemi ředitelů muzeí, kurátorů a historiků umění více rozuměli 
Michelangelovi než zacházení se zbraněmi. Hvězdnou sestavu 
uměleckých záchranářů vede George Clooney, kterého doplňují 
mj. Matt Damon, Bill Murray, John Goodman a Cate Blanchett.

Vstupné 100,-; přístupný od 12 let; titulky; 110 min.

DOBRODRUŽSTVÍ PANA PEABODYHO A SHERMANA  3D
úterý 25.  zač. v 17:00 hod
Pan Peabody je geniální jako Einstein, vtipný jako Oscar Wilde 

a odvážný jako Indiana Jones. Je také světově proslulou celebritou, 
držitelem Nobelovy ceny, olympijským vítězem ve skoku a deseti-
boji. A navíc je pes. Díky svým schopnostem adoptoval pan Peabody 
malého kluka Shermana, kterého vychovává tak, jak nejlépe umí. 
Přesto si občas musí přiznat, že je to snad jediná věc, která mu tak 
úplně nejde… Rodinná animovaná dobrodružná sci-fi komedie ve 3D.

Vstupné 140,-; přístupný; česká verze; 90 min.

FAIR PLAY (drama ČR) 
úterý 25.  zač. ve 20:00 hod
Osmdesátá léta v Českoslo-

vensku. Mladičká sprinterka 
Anna se stává členkou střediska 
vrcholového sportu. Její matka 
a trenér doufají, že splní kva-
lifikační limit a postoupí na 
olympijské hry. Anně začnou být 
bez jejího vědomí podávány ana-
bolické steroidy. Její výkonnost 
stoupá, objevují se ale rovněž 
první zdravotní problémy. Anna 
se o přípravcích dozvídá pravdu, 
a přestože je v sázce její účast na 



Králický zpravodaj 3/2014 - 27

olympiádě, hodlá dál trénovat bez nich. Její matka však doufá, že 
Anna účast na olympijských hrách využije k emigraci, a rozhodne 
se jí anabolika pod rouškou neškodných vitaminů aplikovat tajně.

Vstupné 110,-; přístupný od 12 let; 100 min.

VAMPÝRSKÁ AKADEMIE (akční fantasy USA)
čtvrtek 27.  zač. v 17:00 hod
Jediná škola, kde vám vážně 

pijou krev! Rose Hathawayová 
je dhampýrka, napůl člověk 
a napůl vampýr. Dhampýři jsou 
zároveň strážci Morojů, což 
jsou klidní a smrtelní vampýři, 
kteří žijí diskrétně v našem světě. 
Posláním dhampýrů je chránit 
Moroje před krvežíznivými 
vampýry - Strigoji. V tajemném 
a ponurém světě vampýrské aka-
demie ale nebude snadné odolat 
všem nástrahám a zradám.

Vstupné 90,-; přístupný; titulky; 105 min.

2001: VESMÍRNÁ ODYSEA (sci-fi Velká Británie)
čtvrtek 27.  zač. ve 20:00 hod
Mistrovské dílo režiséra Stanleyho Kubricka inspirované povídkou 

klasika sci-fi žánru Arthura C. Clarka vyvolalo v době svého vzniku 
(1968) obrovský ohlas a zařadilo 
se mezi nejlepší díla světové 
kinematografie. Tehdy byli di-
váci ohromeni vizuální stránkou 
filmu, která však byla jen jedním 
z mnoha prostředků, jak lidem 
zprostředkovat neopakovatelný 
zážitek přesahující meze našeho 
chápání. Dnes může film působit pomalým tempem a poněkud 
neakčně, nicméně digitálně vyčištěný snímek poskytne vnímavému 
a trpělivému divákovi nádherný zážitek. Vesmírná odysea ani dnes 
neztratila nic ze své síly: klade otázky, ale nedává odpovědi, popisuje, 
ale nevysvětluje, děsí, ale také udivuje a nutí k zamyšlení. Existuje 
mnoho protichůdných stanovisek, které snímek hodnotí, ale jen jediný 
názor je ten správný, totiž vlastní, k čemuž je ovšem nutné film vidět.

PROMÍTÁME V DEN OBNOVENÉ ČESKÉ PREMIÉRY 
V RÁMCI „PROJEKTU 100 – 2014“.

Vstupné 80,-; přístupný; titulky; 145 min.

NOE (biblické drama USA)  3D
pátek 28.  zač. ve 20:00 hod
Zneklidňující snová vidina 

smrtící záplavy pronásleduje 
Noema (Russell Crowe) čím 
dál častěji. Tu i další podivná 
znamení mu pomůže rozluštit 
moudrý Metuzalém (Anthony 
Hopkins). Země se ocitla na 
kraji propasti, kam ji zavlekla 
lidská rasa. Nejvyšší se rozhodl 
pro kompletní restart v podobě 
gigantické potopy a pro obnovu 
člověčího druhu si vybral právě 
Noema a jeho početnou rodinu. 
A protože Noe ví, že zkáza přijde 
s vodou, začne stavět archu, obří loď, na níž by se on i jeho rodina 
zachránili. Během stavby se musí potýkat nejen s nedostatkem 
času, vlastními pochybami, obavami svých blízkých, ale i s otevře-
nou nenávistí soukmenovců v čele s krutým potomkem slavného 
bratrovraha Kaina (Ray Winstone). Kromě toho musí na plavbu 
přizvat i zástupce všech živočišných druhů, aby život na „nové“ 
Zemi mohl být úplný. Největší katastrofa v dějinách planety v tu 
chvíli může začít.

PROMÍTÁME VE 3D V TERMÍNU ČESKÉ PREMIÉRY!!
Vstupné 150,-; přístupný od 12 let; česká verze; 130 min.

Rezervace vstupenek na filmová představení
Kino Střelnice nově nabízí možnost rezervovat si vstupenky 

do kina. Na adrese www.strelnice.cz v sekci „kino“ vyberte film, 
označte požadovaná sedadla, vyplňte krátký formulář a klikněte 
na tlačítko „rezervovat“. Pokud vyplníte svoji e-mailovou adresu, 
přijde Vám obratem potvrzující e-mail.

Klub Na Střelnici Králíky
BŘEZEN 2014

pátek 7.  PLES 2014   zač. v 19:30 hod
Tradiční závěr plesové sezóny, hudba Classic Kroměříž, vstu-

penky 734 743 948, 737 754 286.

čtvrtek 13.  JAPONSKO NA KOLE   zač. v 19:00 hod 
Zkušení cestovatelé Monika a Jirka Vackovi z Prahy ujeli 5044 

km z japonského Sappora do jihokorejského Soulu. Přes všech-
ny čtyři japonské ostrovy za 58 dní. Přírodně bohaté Hokkaidó, 
tepající a přelidněné Honshú, 88 poutních chrámů na Shikoku či 
Kyúshú s krásným Nagasaki s velmi tragickou historií. Ze sedel 
kol poznali jak obyčejný venkov, kam normální turisté zřídka kdy 
zavítají, tak rušné, hustě osídlené a tepající světové metropole, 
nevynechali návštěvy nádherných starých chrámů, památek zapsa-
ných v UNESCO, vyhlášených přírodních krás, projeli nejkrásnější 
japonskou cyklostezku, poznali zblízka i běžný život japonských 
rodin a japonskou i korejskou pohostinnost. Obrázky doplněné 
mnoha historkami, které během cesty vznikly, uvidíte a uslyšíte na 
této jejich přednášce. Evropský dům, vstupné 40,- Kč.

sobota 15.  HERCI JSOU UNAVENI   zač. v 19:30 hod 
Divadelní komedie Erica Assouse o tom, jak se nečekaně zvrhla 

jedna nevinná oslava. Účinkuje DS Lipka, režie Libor Líbal.

sobota 22.   LENKA FILIPOVÁ, host: LENNY   zač. v 17:00 hod
Lenka Filipová vystudovala hru na kytaru u Štěpána Urbana 

a Milana Zelenky na konzervatoři v Praze. Již v šestnácti letech 
vyjela s Brněnským rozhlasovým souborem na své první zahranič-
ní turné do USA a Kanady. Během studií si Lenka přivydělávala 
jakožto moderátorka i jako zpěvačka. Byla i dobrá šansoniérka, 
interpretovala zhudebněnou poezii Vítězslava Nezvala, které zhu-
debnil její kamarád hudební skladatel a kytarový virtuóz Štěpán 
Rak. Hostovala i se skupinou Spirituál kvintet. V té době jí také 
vyšly její první gramofonové desky. Na začátku osmdesátých let 
vystupovala se skupinou Flop Karla Zicha. Dále studovala hru na 
kytaru, v roce 1976 absolvovala kurzy v Mezinárodní hudební 
akademii v Paříži. V Paříži také občas vystupovala ve studentských 
klubech. Přátelila se s lidmi z pařížské Olympie, ve Francii natočila 
i dvě desky. Nejznámější písni z té doby je píseň Zamilovaná, která 
pochází z pera Francise Cabrela. Tato píseň byla posléze úspěšná 
i v českých zemích natolik, že dala název i jejímu prvnímu gramo-
fonovému albu, které vyšlo pod tímto názvem v roce 1981 u firmy 
Supraphon. Lenka Filipová nikdy zcela neopustila svoji původní 
profesi klasické sólové kytaristky, což nakonec vyústilo v několik 
CD věnovaných pouze klasické kytarové hudbě. Příznivý ohlas 
měly i její písničky věnované dětskému publiku. Dostalo se jí i celé 
řady mezinárodních uznání a ocenění. V současné době se také 
nově věnuje hře na elektrickou kytaru a je stále umělecky aktivní. 
Na svých webových stránkách vytvořila kytarovou školu. – Na 
koncertě v poutním kostele na Hedeči se představí také dcera 
Lenky Filipové Lenny, velice talentovaná dvacetiletá zpěvačka 
a klavíristka. - Předprodej vstupenek: obchod Halens na Velkém 
náměstí, paní Kubešová, tel. 732 202 193.

PEKLO V HOTELU WESTMINSTER
sobota 29.   zač. v 19:30 hod
Bláznivá komedie o nevěře. Drobná chybička v ubytovacím po-

řádku rozpoutá v hotelu Westminster doslova peklo a zkomplikuje 
plánované víkendové zálety... Jak je možné, že ve dvou sousedních 
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Veselohra
„Herci jsou unaveni“

v podání DS Lipka
Králický Divadelní soubor Lipka se po úspěchu vlastní hry „Květ 

sakury“ tentokrát představí našemu publiku s divadelní veselohrou 
„Herci jsou unaveni“, současného úspěšného francouzského autora 
Erica Assouse.

Hra je z hereckého prostředí. Herečka s bohatým přítelem pozve 
na grilování několik svých kolegů z branže do jejich venkovského 
sídla. Ráda by s nimi oslavila získání hlavní role ve filmu. Zábava 
se rozjíždí a na programu jsou obvyklá témata z hereckých šaten: 
scénáře, role, vztahy, peníze, zdraví... Přátelské setkání? Není to 
tak jisté, neboť masky velmi rychle padají! A grilování? Velmi, 
velmi pikantní! Bujarý herecký večírek s typickým francouzským 
šarmem a překvapivým dojezdem...

Nezapomeňte si poznamenat do kalendáře datum a začátek našeho 
představení 15. 3. v  19:30 hodin. A pak... pak už se jenom dobře bavte.

Divadelní soubor Lipka

manželských apartmá hotelu Westminster „bydlí“ celkem 11 lidí, 
a kdo bude muset tentokrát vybruslit z prekérní situace, jež je 
půdorysem každé dobré situační komedie? Bude to ctihodný po-
slanec Richard Willey a jeho osobní sekretář, půjde tedy o nejvyšší 
politické kruhy a tématem bude hned několik nevěr najednou. Ve 
spletité situaci budou opět pánové bojovat o krk, dámy o svou 
pověst, ředitel o pověst hotelu a nic nechápající čínský číšník bude 
servírovat kávu pro tucet osob… Další skvělou komickou kompo-
zici Ray Cooneyho, u které si od smíchu neodpočinete, vám zahrají 
zkušení divadelníci z Meziměstí. Vstupné 70,- Kč.

Další informace o pořadech Klubu Na Střelnici a o předprodeji 
vstupenek: kancelář Střelnice, tel.: 603 849 460, a také na inter-
netové adrese www.strelnice.cz.

Pavel Strnad, Klub Na Střelnici Králíky

Jak se nám
tančilo se Šimonem

Šimon Kubáň, bývalý žák 
tanečního oboru ZUŠ Králíky, 
dnes sólista a choreograf Praž-
ského komorního baletu, nás 
o pololetních prázdninách 31. 
ledna poctil svou návštěvou 
a letošní absolventi tanečního 
oboru se zúčastnili semináře 
contemporary dance – součas-
ného moderního tance pod jeho 
vedením.

Samotný seminář byl pro 
žáky velmi náročný, začal v de-
set hodin ráno a poslední taneční 
hodina byla zakončena po půl 
sedmé. Všichni jsme však odcházeli nadšení s hřejivým pocitem na 
těle i na duši. Přes velkou únavu jsme byli nabiti velkou motivací 
pro další taneční práci. S ještě větší radostí jsme přijali, večer po 
skončení semináře, sms od Šimona: „Měl jsem možnost poznat 
a pracovat s velmi talentovanými mladými tanečníky, ze kterých 
jsem cítil skvělou energii a nadšení pro tanec. Naše jednodenní 
tvorba ve mně zanechala velmi pozitivní dojem a doufám i v bu-
doucnu v další spolupráci. Všem moc děkuji!“.

V původním plánu organizace Tanečního setkání pod Králickým 
Sněžníkem, které se bohužel nepodařilo uskutečnit z důvodu ma-
lého počtu přihlášených souborů, měl Šimon Kubáň interpretovat 
sólovou část své choreografie 2ndChapter, kterou vytvořil pro 
Pražský komorní balet. To se nepodařilo, nicméně Šimon nám 
umožnil zhlédnout záznam z předpremiéry uskutečněné 10. pro-
since 2013 v divadle Ponec. Nejen, že se nám choreografie velmi 
líbila a zanechala v nás velmi silný umělecký zážitek, měli jsme 
možnost si o tom popovídat se samotným autorem - jak vznikla, 
jaká byla původní myšlenka, kdo všechno na takové choreografii 
spolupracoval atd. Vyzvěděli jsme naprosto všechno. O tom, že 
byla opravdu dobrá, svědčí i fakt, že se dostala do stálého reper-
toáru Pražského komorního baletu.

Šimon předal našim absolventům několik tanečních variací, které 
budou použity ve společné choreografii sedmého ročníku z Králík 
a Červené Vody na  našem závěrečném představení Tančíme pro 
radost 2014, které proběhne 18. - 20. června.

Za všechno bychom chtěli poděkovat hlavně umělci panu Štěpá-
nu Rakovi, který výtěžek ze svého novoročního koncertu věnoval 
právě nám a bez kterého bychom seminář se Šimonem Kubáňem 
nemohli uskutečnit. Děkujeme také králickému panu faráři a paní 
Ivě Marečkové za pomoc a organizaci koncertu Štěpána Raka.

Za taneční obor ZUŠ Monika Dolečková
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Kulturní program Jablonné nad Orlicí – březen 2014

Digitální kino Jablonné nad Orlicí - březen

Městská knihovna v Jablonném nad Orlicí pořádá přednášku
Co (možná) nevíte o jesenické přírodě a její ochraně – neděle 

9. března, 18 hodin, sál fary.
Přednáší pracovník CHKO Jeseníky.

Odbor kultury a cestovního ruchu vás zve do divadla:
Dámská šatna – středa 12. března, 19 hod sál kina, představení 

Klicperova divadla s Pavlou Tomicovou.

Jestlipak, víte, která místnost v divadle je ta opravdu nejdůle-
žitější? Kde se všechno určuje, probírá a ovlivňuje? Možná jste si 
mysleli, že je to ředitelna, kancelář tajemnice, nebo uměleckého 
šéfa, či snad dramaturgie. Nikoliv.

Tím tajemným a vzrušujícím místem je dámská šatna. A právě sem 
nás zavede stejnojmenná hra Arnošta Goldflama. Setkáme se zde se 
čtyřmi herečkami různého věku a takříkajíc oborů.  Prožijete spolu 
s nimi dlouhé čekání na roli,  vzrušující přípravu premiéry, každoden-
ní rutinu repríz, ale hlavně jejich obyčejné a přece dojímavé osudy.

Arnošt Goldflam, který je i režisérem inscenace, čerpá nejen ze své 
mnohaleté zkušenosti z působení v moravských, slezských a českých 
divadlech, ale především ze zevrubné znalosti poměrů v Klicperově 
divadle, jehož dámská šatna patří k legendám v daném oboru. Zkrátka 
a dobře: Kdo nenavštíví Dámskou šatnu, neví o divadle nic...

Předprodej vstupenek na IC, čp. 30.

Odbor kultury a cestovního ruchu zve do divadla všechny děti, 
jejich rodiče a prarodiče na pohádku:

O princezně, Luciášovi a makových buchtách – sobota 15. 
března, 16 hod, sál kina

Výpravná pohádka o princezně, která by se ráda vdávala, o čertovi 
Luciášovi a o tom, co se všechno stane, když se setkají. Zvítězí 
peklo nebo láska? Veselá pohádka v sobě skrývá ponaučení o tom, 
že i malý čin a laskává mysl spolu s vírou v kouzelné proměny, 
umí dělat opravdové zázraky.

datum, hodina název, formát min. - vstupné - žánr - tit./dab.
Sobota 1. března v 19,30 Dědictví aneb Kurva se neříká 106 min - 120,- Kč - komedie - české znění
Neděle 2. března v 17 hodin Hořící keř 206 min - 110,- Kč - drama - české znění
Pondělí 3. března v 19,30 Památkáři 112 min - 120,- Kč - dobrodružný - titulky
Úterý 4. března v 19,30 Angelika 113 min- 120,- Kč - romant., dobr. - dabing 
Středa 5. března v 19,30 Bella a Sebastián 95 min - 110,- Kč - dobrodružný - dabing
Čtvrtek 6. března v 19,30 Babovřesky 2 110 min - 120,- Kč - komedie - české znění
Čtvrtek 6. března v 17,30 Velká oříšková loupež 86 min - 100,- Kč - rodinný - dabing
Pátek 7. března v 19,30 300: Vzestup říše   (3D) 102 min           Kč - akční - titulky
Sobota 8. března v 19,30 Babovřesky 2 110 min - 120,- Kč - komedie - české znění
Neděle 9. března v 17,30 Velká oříšková loupež   (3D) 86 min - 130,- Kč - rodinný - dabing
Neděle 9. března v 19,30 Angelika 113 min- 120,- Kč - romant., dobr. - dabing 
Pondělí 10. března v 17,30 Dobrodružství pana Peabodyho a Shermana   (3D) 92 min - 150/130,- Kč - anim. - dabing
Pondělí 10. března v 19,30 Babovřesky 2 110 min - 120,- Kč - komedie - české znění
Úterý 11. března v 19,30 300: Vzestup říše 102 min           Kč - akční - titulky
Čtvrtek 13. března v 17,30 Velká oříšková loupež   (3D) 86 min - 130,- Kč - rodinný - dabing
Čtvrtek 13. března v 19,30 Památkáři 112 min - 120,- Kč - dobrodružný - titulky
Pátek 14. března v 19,30 Revival 116 min -     ,- Kč - hud. komedie - čes. Znění
Neděle 16. března v 17,30 Trabantem až na konec světa 90 min -     ,- Kč - dokument - české znění
Neděle 16. března v 19,30 Babovřesky 2 110 min - 120,- Kč - komedie - české znění
Pondělí 17. března v 19,30 Vampýrská akademie 105 min - 100,- Kč - fantasy - titulky
Úterý 18. března v 19,30 Need for Speed min -          ,- Kč - akční - titulky
Středa 19. března v 17,30 Dobrodružství pana Peabodyho a Shermana 92 min - 125/100,- Kč - anim. - dabing
Čtvrtek 20. března v 19,30 300: Vzestup říše   (3D) 102 min -         ,- Kč - akční - titulky
Pátek 21. března v 19,30 Vampýrská akademie 105 min -100,- Kč- fantasy - titulky
Sobota 22. března v 19,30 Need for Speed min -       ,- Kč - akční - titulky
Neděle 23. března v 17,30 Dobrodružství pana Peabodyho a Shermana   (3D) 92 min - 150/130,- Kč - anim. - dabing
Neděle 23. března v 19, 30 Něžné vlny 96 min - 80,- Kč - komedie - české znění
Pondělí 24. března v 19,30 Památkáři 112 min - 120,- Kč - dobrodružný - titulky
Úterý 25. března v 19,30 Fair Play 100 min - 110,- Kč - drama - české znění
Středa 26. března v 17,30 Velká oříšková loupež 86 min - 100,- Kč - rodinný - dabing
Středa 26. března v 19,30 Vampýrská akademie 105 min - 100,- Kč - fantasy - titulky
Čtvrtek 27. března v 19,30 Need for Speed min -            ,-Kč - akční - titulky
Pátek 28. března v 19,30 Noe   (3D) min -           ,- Kč - drama - dabing
Sobota 29. března v  19,30 Trabantem až na konec světa 90 min -       ,- Kč - dokument - české znění
Neděle 30. března v 19,30 Fair Play 100 min - 110,- Kč - drama - české znění
Pondělí 31. března v 19,30 Noe min - 120,- Kč - drama - dabing
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KAŽDÉ SUDÉ ÚTERÝ
9 hod. - 12 hod.

V PATŘE NAD ŠKOLNÍ JÍDLENOU
e-mail: poradna@orlicko.cz.

Poradnu provozuje Oblastní charita Ústí nad Orlicí.

KINO MÍR HANUŠOVICE
BŘEZEN 2014

HOP - pátek 7. 3. v 16:00 a 18:00
Když u nás dostanete zálusk na velikonoční kraslice a bonbóny, 

musíte si je vykoledovat. Jinde to mají bez práce. Tam to obstarává 
Velikonoční zajíc, který za koledníky odedře všechnu černou práci. 
Vstupné: 20,- Kč; USA, 95 minut, animovaná komedie v českém 
znění, mládeži přístupno.

127 HODIN - pátek 28. 3. v 17:30 a 19:45
Podle neuvěřitelného, ale pravdivého příběhu. Ralston (James 

Franco) přežil 127 trýznivých hodin v divočině s rukou přiskřípnu-
tou ohromným kamenem, s malým množstvím jídla a jen několika 
kapkami vody. Bojoval s přírodou i vlastními démony a vyhrál. Jen 
díky neuvěřitelné statečnosti unikl jisté smrti. Hrají: James Franco, 
Kate Mara, Amber Tamblyn, Treat Williams. Vstupné: I. 35,- Kč, II. 
40,- Kč; USA, 93 min, drama, titulky, do 12 let nevhodný.

Připravujeme: 4.4. Na půdě, 18.4. Ženy sobě.
Od 9. do 14. května retro týden k 40. výročí širokoúhlého kina 

Mír Hanušovice, doplněný o výstavu kronik města a kreseb dětí na 
téma kino. Objednávky vstupenek ÚT– ČT v Městském informačním 
centru Hanušovice, Hlavní 137, tel.: 583 285 615. Objednané vstu-
penky je nutno vyzvednout nejpozději 15 min. před představením 
v pokladně kina. Pokladna otevřena 1/2hod. před představením.

Není důležité zvítězit,
ale zúčastnit se

Domovský areál Větrný vrch na Dolní Moravě a celé okolí vřele 
fandilo našemu reprezentantovi na ZOH v Soči Emilu Novákovi. 
Na „Větráku“ mu kamarádi a rodina připravili speciální nástěnku 
s fotkami ze závodů, kde soutěžil. Všechny nás velice potěšilo, že 
odjel reprezentovat naši vlast na olympiádu. Fandové připravili 
odznaky, nálepky a pásky na ruku s Emilovou fotkou. Někteří byli 
v baru na Větráku už od neděle, aby v pondělí ráno mohli sledovat 
kvalifikace snowboardistů. Jenže špatné počasí, mlha a inverze 
posunulo start závodu do druhého dne. Při bohatém občerstvení se 
fandilo do úterního odpoledne. Ze SMS zpráv Emil věděl, jak mu 
všichni fandí a určitě chtěl proslavit Větrný Vrch, kde se naučil ly-
žovat a začínal soutěžit.  Na ZOH se uskutečnilo 726 olympijských 
soutěží a česká výprava byla velmi úspěšná – získala 2 zlaté, 4 stří-
brné a 2 bronzové medaile. Dnes víme, že to v Soči Emilovi nevyšlo 
tak, jak by chtěl. Mnohým zkušeným sportovcům se také nedařilo.

Emile, těšíme se na Tvůj návrat a do budoucna Ti přejeme hodně 
sportovních úspěchů, pevné zdraví – aby jsi za 4 roky úspěšně 
reprezentoval ČR na ZOH v Jižní Koreji v Pchjongčchangu. 

Prezident Miloš Zeman slíbil všem českým olympionikům ze Soči 
uvítání na Hradě bez rozdílu, jak se kdo umístil. I toto gesto, které 
nikdo z jeho předchůdců zatím neudělal, je v duchu oné známé věty, 
kterou vyslovil francouzský baron Piere de Coubertin, zakladatel no-
vodobých olympijských her: „Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se“.

Přátelé z Králicka

Duální vzdělávání by mohlo pomoci i v Králíkách
Králíky (5. února 2014) – I ve Středním odborném učilišti opra-

várenském v Králíkách se potýkají s dlouhodobým úbytkem 
žáků. Školu proto v pondělí navštívil hejtman Martin Netolický 
spolu s gesční náměstkyní Janou Pernicovou, aby poté jednali 
o její budoucnosti se zástupci města, školy, ale i největšího 
zaměstnavatele OMB composites EU, a. s. Kraj chce škole 
pomoci investicemi a prohloubením spolupráce mezi školou 
a zaměstnavateli. Vznikla proto společná pracovní skupina.

Škole by mělo pomoci duální vzdělávání
„Králicko patří k nejohroženějším regionům v kraji. Shodli 

jsme se, že je naším společným cílem udržet obory opravář ze-
mědělských strojů, ale i strojní mechanik v Králíkách. Je třeba 
navíc doplnit vzdělávací nabídku na škole o nový obor, například 
strojní, už vzhledem k novým investicím do lanových drah v regionu. 
Bude však třeba aktivnějšího přístupu zaměstnavatelů při tvorbě 
výukových osnov, zajištění praktické části výuky nebo podílu na 
stipendijním systému,“ shrnul hejtman Martin Netolický některé ze 
závěrů jednání. Podle Netolického se v Králíkách musí stejně jako 
v  Třemošnici vydat cestou užší spolupráce s podniky a přiblížit 
se modelu duálního vzdělávání známého například v Německu 
nebo Rakousku. Zájem o hlubší spolupráci projevil přímo na místě 
i generální ředitel OMB composites EU Milan Konečný. „V této 
souvislosti budou osloveni i další zaměstnavatelé, ale například 
i regionální agrární komora,“ doplnil hejtman.

Kraj bude do školy investovat
Zástupci kraje si prohlédli také celý areál školy včetně domova 

mládeže a prostor pro praktickou výuku. „Nemohl jsem si nevšim-
nout, že je škola dlouhodobě podinvestovaná. Společná pracovní 
skupina dostala za úkol připravit do 31. března 2014 konkrétní 
investiční priority, které budou realizovatelné ještě v letošním roce. 
Díky dobrému hospodaření bychom mohli z rozpočtu kraje uvolnit 
částku v řádech milionů korun,“ objasnil hejtman a pokračoval: „Je-
dině dobře vybavená škola může obstát v dlouhodobějším časovém 
horizontu. Pracovní skupina také dostala za úkol připravit varianty 
řešení pro zajištění výuky v Králíkách na období minimálně pěti let,“ 
uzavřel Netolický. Návrhy budou zohledňovat například provozní 
náklady, ale i aprobovanost výuky. Zástupci kraje všechny ujistili, 
že řešení musí garantovat dokončení studia všem stávajícím žákům 
v jejich oboru. Pro školní rok 2014/2015 tedy bude nabízena výuka 

ve stávajících akreditovaných oborech a bez jakýchkoliv změn.
Složení společné pracovní skupiny
Společná pracovní skupina bude osmičlenná a bude složena dle 

následujícího klíče. Dva zástupci za Střední odborné učiliště opra-
várenské Králíky, dva zástupci za zřizovatele - Pardubický kraj, dva 
zástupci za region a dva zástupci za zaměstnavatele.
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