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Jak dál se základním a středním školstvím v Králíkách
Prosincové zastupitelstvo projednávalo mj. i jeden velmi 

důležitý bod, který se ve své podstatě dotýká velké části oby-
vatel našeho města. Tímto bodem bylo sloučení základních 
škol v Králíkách a řešení situace našeho gymnázia.

Zastupitelstvo přijalo dvě velmi důležitá rozhodnutí. Prvním 
z nich bylo rozhodnutí sloučit obě základní školy od školního 
roku 2008/09 do jednoho subjektu s názvem Základní škola Krá-
líky. K návrhu na sloučení škol nás vedlo několik důvodů. Rádi 
bychom zdůraznili alespoň dva, které jsou podle našeho názoru 
nejdůležitější. Ve sloučené škole budou na 2. stupni v každém 
ročníku dvě třídy. Tím dojde k lepšímu využití aprobovanosti 
pedagogů, kteří budou moci celý, nebo alespoň většinu úvazku 
učit „své“ předměty. Toto nebylo dost dobře možné, pokud byly 
na škole na 2. stupni pouze čtyři třídy.

Druhým důvodem je možnost lepšího rozdělení žáků, nastu-
pujících do školy, do jednotlivých tříd. V budoucnu by nemělo 
docházet k situacím, kdy na jedné škole je třída se třiceti dětmi 
(ta se ještě nedá rozdělit na dvě třídy) a na druhé škole jsou 
dvě třídy stejného ročníku po sedmnácti dětech.

Druhým, velmi důležitým a citlivým bodem bylo řešení si-
tuace králického gymnázia. Jeho zřizovatelem je Pardubický 
kraj, který jasně deklaroval, že nemá možnost financovat školu 
jinak než v rámci platných normativů a při výrazném snížení 
počtu studentů by činnost školy z ekonomických důvodů ukončil. 
Zbývající studenti by museli přestoupit do jiné školy. Jako zřej-
mě jediné možné řešení této situace (a také jako jediné řešení, 
při jehož realizaci bychom nebyli závislí na nikom jiném, než 

sami na sobě) se nám 
jevilo zřízení vlastního 
čtyřletého gymnázia při 
sloučené základní ško-
le. Jsme si samozřejmě 
vědomi nepříliš příznivé 
demografické situace na 
Králicku, víme, že i toto 
gymnázium může úspěš-
ně fungovat pouze tehdy, 
bude-li mít dostatek stu-
dentů a nemáme jistotu, že jich opravdu dostatek bude. Jistotu 
ale mají současní studenti. Toto řešení jim zaručuje odmaturování 
na gymnáziu v Králíkách bez nutnosti měnit školu a dojíždět.

Věříme však, že současní studenti nejsou studenty poslední-
mi, že králické gymnázium nebude potřetí v historii zrušeno, 
že naše gymnázium bude žít, fungovat a poskytovat vzdělání 
dětem na Králicku i nadále.

Na závěr bychom chtěli i touto cestou velmi poděkovat všem 
zastupitelům za jejich zodpovědné rozhodnutí. 

A současným i budoucím studentům a jejich rodičům bychom 
rádi vzkázali – BEZ VÁS TO NEPŮJDE!!!

Vedení Města Králíky

Významné dny měsíce LEDNA
  1. 1. Nový rok, Den obnovy samostatného českého státu 

27. 1. Den památky obětem holocaustu 

28. 1. Mezinárodní den mobilizace proti jaderné válce 

31. 1. Světový den pomoci malomocným

Vážení spoluobčané,
neúprosný čas nám opět ukázal, kdo je v našem životě 

pánem. Když jsme na začátku roku 2007 připravovali své 
první novoroční přání, nevěděli jsme jak málo prostoru nám 
dá na splnění všeho, co jsme si předsevzali. Dnes jsme na 
začátku roku 2008  a je na místě, abychom skládali účty ze 
svého ročního působení na radnici.

V únorovém čísle zpravodaje jsme Vás seznámili s cíly, 
kterých bychom chtěli v tomto volebním období dosáhnout. 
Domníváme se, že jsme dosáhli některých dílčích úspěchů, 
jsou však i věci, které se dosud nepovedly.

Svoji pozornost jsme zaměřili na podporu tradičních akcí 
jakými jsou Zimní sraz Klubu českých turistů, kterému však 
v roce 2007 nepřálo počasí, Králický karneval, který byl i bez 
sněhu velmi úspěšný,  4. ročník setkání Králíků v Králíkách, 
hudební festival Artex, jehož pořadatelem je Klub na Střelnici, 
jubilejní 10. ročník akce Cihelna (i letos za vydatné podpory 
Armády ČR, Pardubického kraje, klubů vojenské historie, 
Celní správy a složek IZS), 3. kulturní setkání občanů Králík 
s občany partnerského města Miedzylesie a další drobné akce, 
které město přímo organizuje nebo se na nich podílí.

V červenci jsme byli hostiteli dojezdu první a startu dru-
hé etapy závodu dvojic na horských kolech „Bikechallenge 
2007“. V rámci tohoto závodu, jehož trasa probíhá střídavě 
po českém a polském území, navštívilo Králíky 225 dvojic 
závodníků z 28 zemí světa. Myslíme si, že právě tato akce 
si zaslouží naší pozornost a jednáme s organizátory o účasti 
města Králíky i v roce 2008.

(pokračování na straně 3)
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Česká republika vstoupila do Schengenského prostoru
Dnem 1. 1. 2008 vstoupila Česká republika do tzv. 

Schengenského prostoru. Co to vlastně je, ten Schengenský 
prostor? Co to bude znamenat pro Českou republiku a co to 
bude znamenat pro nás, pro občany žijící v těsné blízkosti 
státní hranice?

Pokusím se na tyto otázky stručně odpovědět.
Schengenský prostor je vlastně území států, které pode-

psaly nebo postupně přistoupily k Schengenské smlouvě. 
Tuto smlouvu podepsalo původně 5 států dnešní EU dne 
14. 6. 1985 v malé lucemburské vesničce Schengenu. Pro 
zajímavost – tato vesnička měla necelých 500 obyvatel, ale 
podpisem smlouvy se stala známá po celém světě. Postupně 
se k této smlouvě připojily všechny státy EU, kromě Velké 
Británie a Irska, které se dohody účastní pouze v někte-
rých bodech. Mimo EU jsou členy Schengenu také Norsko 
a Island a některá (ne všechna) zámořská území členských 
států EU (např. Kanárské ostrovy).

Také naše republika přistoupila k Schengenu a v prosinci 
2006 bylo v Bruselu dohodnuto, že kontroly na hraničních 
přechodech skončí o půlnoci z 20. na 21. prosinec roku 2007. 
Na letištích zmizí kontroly o něco později, až 29. 3. 2008.

Co to tedy znamená? Občané všech zemí Schengenského pro-
storu mohou svobodně cestovat v rámci celého Schengenského 

prostoru a překračovat vnitřní hranice na kterémkoliv hranič-
ním přechodu i mimo něj na tzv. „zelené hranici“ bez zdržování 
a formalit. Totéž platí i pro cizince mající tzv. schengenské 
vízum opravňující ke vstupu do jedné ze zemí Schengenu 
– toto vízum jim tedy umožňuje cestovat i do všech ostatních 
zemí Schengenského prostoru. Článek 6 Schengenské smlouvy 
ukládá smluvním státům i povinnost umožnit obyvatelům obcí 
v blízkosti hranic přecházet hranici i mimo hraniční přechody 
(například ve volné krajině nebo po komunikacích nižší kate-
gorie) a i mimo provozní dobu hraničních přechodů. Pro nás 
to tedy znamená, že můžeme jít např. na houby a nemusíme 
se ohlížet na to, že překračujeme státní hranici. Ale pozor 
– vždy s platným občanským průkazem nebo cestovním pasem. 
Zmizení kontrol na hraničních přechodech neznamená, že by 
kontroly zmizely úplně. Pouze se přesunou více do vnitrozemí 
a jejich cílem nadále bude mj. i boj s nelegální migrací. 

I na přechodu Dolní Lipka – Boboszow skončila kontrolní 
činnost o půlnoci 20. 12. 2008. Představitelé obcí v českém 
i polském příhraničí společně s občany z obou stran hranice 
se v této mrazivé noci sešli na hraničním přechodu a společně 
spontánně a neformálně oslavili „zvednutí závor“ a mnoho 
z nich si nechalo dát do cestovního pasu poslední razítko.

Oficiální otevření přechodu za účasti představitelů Pardu-
bického kraje, poslanců Parlamentu ČR, představitelů Dolno-
slezského vojvodství a starostek a starostů měst a obcí z české 
i polské strany proběhlo v dopoledních hodinách 21. 12. 07. 
Na tomto setkání nám náměstek hejtmana Pardubického 
kraje Ivo Toman slíbil, že v nejbližších dnech bude odstraněna 
i překážka ztrpčující život hlavně našim podnikatelům – že 
na polské straně bude rovněž povolena jízda automobilům do 
9 t, tak jako tomu je na straně české. Doufáme, že svůj slib 
splní a další překážka volného pohybu zmizí.

Poznámka: fotky z otvírání přechodu jsou na předposlední 
straně zpravodaje.

Mapa Schengenského prostoru. Tmavě modrá barva 
označuje plné členy, světle modrá signatáře, kteří se dosud 
plně neúčastní. Žluté tečky jsou malé státy, které sice nejsou 
členy, ale mají otevřené hranice s okolními státy.
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Vážení spoluobčané
(pokračování ze strany 1)

Město však nežije jen sportem a kul-
turou. Úloha města spočívá především 
v péči o majetek a vytváření příznivých 
podmínek pro život jeho občanů. Víme, 
že ne všichni občané jsou spokojeni 
se silnicemi v blízkosti jejich obydlí, 
stavem městských bytů či kanalizace. 
Věci je však možné dělat postupně podle 
stavu finančních prostředků, které 
máme k dispozici.

Největší dokončenou akcí roku 2007 
je Evropský dům. Jeho rekonstrukce za-
počala ještě za minulého vedení města a 
jsme rádi, že se podařilo celou akci včas 
a podle podmínek dotačního programu 
dokončit. Dům mohl být v červenci 
představen občanům města a v září 
slavnostně otevřen za účasti předsta-
vitelů Parlamentu ČR, Pardubického 
kraje a ostatních vzácných hostů. Vše 
proběhlo úspěšně i po administrativní 
stránce a na konci roku 2007 jsme ob-
drželi požadovanou a přiznanou dotaci 
z Evropského programu Interreg IIIA 
v plné výši. Nyní nezbývá než si přát, 
aby Evropský dům sloužil občanům 
i návštěvníkům města k tomu účelu, 
ke kterému byl vybudován – k vzájem-
nému setkávání

V roce 2007 se nám podařilo za 
pomocí získaných dotací z různých 
zdrojů opravit některé úseky městské 

kanalizace, vybudovali jsme tři parko-
viště v centrální části města, proběhly 
náročné opravy střech na Městské 
knihovně a na Základní škole 5. května. 
Byla zahájena oprava zadního traktu 
budovy čp. 3 na Velkém náměstí, která 
bude dokončena v letošním roce. 

Ani na sportovce jsme nezapomněli. 
V dubnu 2007 byly zkolaudovány šatny 
sportovního areálu u Základní školy 
Moravská, který využívají pro výuku 
žáků především školy, ale je přístupný 
i pro oddíly TJ Jiskra a širokou veřej-
nost. V průběhu roku byl zpracován 
projekt na rekonstrukci fotbalového 
stadionu a v říjnu jsme podali žádost 
o dotaci na její financování. Pracujeme 
i na zlepšení zázemí pro tenisty. 

Musíme však také přiznat své neú-
spěchy. Nepodařilo se opakovaně získat 
dotace na stavební práce, které nejsme 
schopni zaplatit z vlastních prostředků 
města. Jedná se o II. etapu regenerace 
panelového sídliště, rekonstrukci Ma-
teřské školy Pivovarská a tělocvičny 
v Nádražní ulici. Nepodařilo se nám 
také zajistit financování přípravy 
sídliště Na Skřivánku, ale stále v této 
záležitosti jednáme.

Na konci roku 2007 byly vyhlášeny 
první výzvy k podání žádostí na čer-
pání dotací z Evropských fondů a i my 
bychom rádi z tohoto zdroje získali 

prostředky pro naše projekty. Na listo-
padovém  zasedání rozhodli zastupitelé 
o lokalitě na výstavbu krytého bazénu a 
nyní pracujeme na zadání podmínek pro 
zpracování projektu k územnímu řízení, 
na jehož zpracování jsme získali dotaci 
od Pardubického kraje. V prosinci byla 
vybrána firma na administraci pro-
jektu rekonstrukce Vojenského muzea 
Králíky, na který bychom rádi získali 
prostředky z dotačního programu Česko 
– Polsko. Máme připraveny i některé 
další projekty a budeme se snažit je 
postupně realizovat.

O otázce školství, kterým se zastu-
pitelstvo zabývalo na svém posledním 
zasedání se dočtete v jiném příspěvku. 
Zde chceme jenom připomenout, že ani 
na tuto oblast jsme nezapomněli.

Z uvedených informací vyplývá, že 
jsme rok 2007 nepromarnili, ale pře-
sto je stále ještě na čem pracovat pro 
zlepšení života všech občanů Králík a 
integrovaných obcí.

Přejeme Vám do roku 2008 a všech let 
následujících hodně zdraví, štěstí, spo-
kojenosti a síly k uskutečňování všech 
cílů, jejichž splnění jste si předsevzali 
a to jak v osobním, tak i pracovním 
životě. Za vedení města pak slibujeme, 
že budeme pokračovat v práci k postup-
nému naplnění toho, co jsme na začátku 
volebního období slíbili.  

Jana Ponocná, starostka
Čestmír Doubrava, místostarosta



Králický zpravodaj 1/2008 - �

Úkrytové pracoviště ÚP-82
Město Králíky získalo pro svoje Vojenské muzeum další uni-

kátní exponát. Při jedné z prohlídek materiálu vyřazovaného 
Armádou české republiky zaujal Čestmíra Doubravu a Marka 
Bartoše vůz Tatra 815 v pancéřovaném provedení se zvláštní 
úpravou korby. Později se ukázalo, že k vozidlu patří i neobvyklá 
nástavba připomínající svým tvarem tunel, vyrobená rovněž 
z kvalitní oceli. V době prohlídky se nacházela v jiném prostoru 
útvaru a působila poměrně nenápadným dojmem. 

Kusé informace potvrdily, že jde o Úkrytové pracoviště ÚP-82. 
To ale nikomu z pracovníků Vojenského muzea mnoho neříkalo, 
i když jakýsi záblesk v povědomí se objevil… Dalším pátráním 
se zjistilo následující:

Jde o prostředek zavedený do armády poměrně nedávno a 
podle neoficiálních informací, vyrobený a dodaný pouze v 10 
exemplářích. Devět z nich však potkal zřejmě v dnešní době 
obvyklý osud – skončily svoji krátkou existenci ve šrotu… Takže 
je vysoce pravděpodobné, že se městu Králíky – bezúplatným 
převodem – podařilo získat unikát. I kdyby jich bylo dochováno 
více, jedná se o velmi atraktivní a nezvyklý exemplář techniky 
z výzbroje ženijního vojska. 

Úkrytové pracoviště ÚP-82 je mobilní prostředek určený pro 
zabezpečení nepřetržité činnosti velitelů, štábů a velení vyšších 
stupňů v podmínkách použití bojových prostředků soudobého 
boje a to včetně zbraní hromadného ničení – odolává radiaci, 
chemickým bojovým otravným látkám i biologickým bojovým 
prostředkům. Soupravu tvoří úkryt s manipulačním zařízením, 
pancéřovaný automobil pro jeho přepravu, energetické zdroje 
(elektrocentrála a chladicí jednotka) a další příslušenství…

Úkryt bylo možné používat přímo na automobilu (při přesunu), 
nebo složený – na terénu, či osazený pod zemí. Dal se používat 
samostatně, či ve skupině dalších úkrytů stejného typu, propo-
jených speciálními propojovacími měchy… Co patří rozhodně 
mezi perličky tohoto zajímavého stroje je skutečnost, že se úkryt 
mohl sám „vyhrabat“ ze svého podzemního lože a to pomocí čtyř 
teleskopických přímočarých hydromotorů, které mohla obsluha 
uvést do činnosti po připojení soustavy na hydrostatický obvod 
přepravního vozidla. Automobil přepravoval zároveň s úkrytem i 
elektrocentrálu, k jejímuž složení byl vybaven malým manipulač-
ním jeřábem. Vlastní úkryt se z vozidla sundával pomocí zařízení 
pro skládání a nakládání úkrytu, takže nebylo zapotřebí dalších 
mechanizačních prostředků… Pro úpravu terénu vlastními 
silami má pancéřované vozidlo Tatra 815 vpředu namontováno 
buldozerové zařízení.

Úkryt umožňoval práci 2 až 4 osob, nebo krátkodobé ukrytí až 
20 osob. Zajišťoval kolektivní ochranu a nepřetržitý pobyt osádky 

po dobu 48 hodin bez zásobování zvenčí. Má například i vlastní 
odmořovací zařízení pro částečnou speciální očistu osob. Kromě 
toho obsahuje řadu spojovacího zařízení a speciální výbavy, 
nezbytné pro vykonávání velitelské činnosti.

A nyní pár čísel:
Celková délka vozidla s úkrytem a buldozerovým zařízením: 

11,42 m
Šířka vozidla: 3,10 m
Výška vozidla včetně úkrytu: 3,99 m
Celková hmotnost včetně úkrytu: 36 tun (!)
Hmotnost vozidla bez úkrytu – včetně energetických zdrojů: 

21,6 tun
Maximální rychlost na silnici: 70 km/hod
Získané vozidlo je ve velmi dobrém stavu. Nezbývá nám než 

doufat, že přežije bez úhony péči ČD při přesunu do Králík a že 
se následně najde dost finančních prostředků na jeho celkovou 
rekonstrukci a zprovoznění. Bude bezesporu patřit mezi další 
lákadla přitahující pozornost turistické veřejnosti.

VMK Králíky a vedení Města Králíky

Poděkování
Následující řádky se mi nepíší lehce. 

V neděli ráno jsem se dozvěděl smut-
nou novinu, že v sobotu 29. 12. večer 
skonal pan Ďurovský.  Dlouho jsem 
této zprávě nemohl uvěřit, vždyť ještě 
v pátek jsme se viděli na tradičním 
vánočním turnaji ve stolním tenisu.

Osobně bych chtěl panu Ďurovskému 
dodatečně poděkovat za všechno co 
pro rozvoj sportu v Králíkách udělal. 

Vždyť jeho osoba je v mé mysli nerozlučně spjata jak s vlastní 
reprezentací města (volejbal, stolní tenis) tak i s nezištnou prací 
s mládeží. I já jsem jako malý prošel volejbalovým oddílem a na 
vlastní zkušenost jsem poznal jeho obětavost a skromnost. Má-
lokdo z mladších si to nyní pamatuje, ale mimo vlastního sportu 
a trénování se aktivně s panem Černým podílel na brigádách na 
volejbalových kurtech, při rekonstrukci tělocvičny a na dalších 
dobrovolných brigádách. Jako první přicházel odemykat dveře 
šatny a jako poslední většinou odcházel. Velmi často bez ohledu 
na věk nás mladých sám zametal a uklízel kurty – ještě dnes mi 
v uších zní to jeho – „ tak poslední set, kdo prohrává uklízí kurt“ 
a na závěr tréninku (i když byl ve vítězném 
družstvu) šel a začal zametat kurt.

Měl jsem nyní možnost poznat pana 
Ďurovského i z té stránky organizační, 
kdy se snažil získat finanční prostředky 
na činnost oddílu. Za celý svůj život jsem 
jej nikdy nezažil, že by z nějaké situace 
chtěl získat prospěch pro sebe, vždy bo-
joval za zlepšení podmínek trénovaných 
žáků a za zkvalitnění tréninkové činnosti 
celého oddílu /volejbal, stolní tenis/.

Pane Ďurovský, děkuji Vám za všech-
no, co jste pro rozvoj sportu v Králíkách 
vykonal

Za TJ Jiskra Kralíky, o.s., za odbor školství,
kultury a tělovýchovy Jan Divíšek

Vánoční svátky, čas pohody, čas radosti…
Na letošní Boží hod vánoční asi budou dlouho vzpomínat někteří 

obyvatelé Nádražní ulice. Ráno totiž přestala téci voda - prasklo 
vodovodní potrubí přímo u vjezdu do zahrady u Hejtmanských.

I když jsme byli nejprve trochu „naštvaní“, že VAK nebyl 
schopen přistavit náhradní cisternu s pitnou vodou a do 15 hod. 
netekla voda, není to nic proti škodě, která vznikla u Hejtman-
ských – poničená zahrada, voda v domě. Až na místě jsem si po 
shlédnutí následků havárie vodovodního potrubí uvědomil, že 
naše problémy jsou malicherné proti tomu jak prožívali Boží hod 
vánoční u Hejtmanských. Snad se na mě pan Hejtmanský nezlobí, 
když jsem mu při likvidaci následků havárie popřál hezké vánoční 
svátky, opravdu to nebyla ironie. 

Poděkování patří havarijní četě VAK a místostarostovi města.
Za redakci KZ Jan Divíšek
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Střepy a střípky ze sbírek muzea „U cihelny“
Vznik muzea

Dne 2. října 1994 byla na objektu 
Pěchotního muzea K – S 14 Králíky za 
účasti nejvyšších představitelů armády 
odhalena pamětní deska četaři Arnoštu 
Hradovi, který se tragickou událostí 
z roku 1938 stal ústřední postavou dějin 
tohoto místa. 

Deska jež byla následně zcizena byla 
obnovena nákladem Společnosti přátel 
čs. opevnění v roce 1998 a od tohoto roku 
pracovala na objektu skupina dobrovol-
níků především z oblasti Královehradec-
kého kraje, která zpřístupnila pravou 
střeleckou místnost a podzemní prostory 
objektu. Samotný srub byl vyčištěn a 
v objektu byly prováděny konzervátorské 
práce a opravy kovových a betonových 
částí, dále práce k zajištění odvodnění a 
izolace objektu od nepříznivých vlivů po-
časí a odstranění poškození způsobených 
na objektu za II. světové války a po ní. 
V okolí objektu je postupně obnovován 
překážkový systém.

Od roku 2002 správu muzea a opravy 
objektu pro město Králíky zajišťuje 
občanské sdružení Vojensko-historický 
klub ERIKA Brno, který v objektu zřídil 
první Muzeum čs. opevnění z let 1935 
– 38 v Králíkách s rozsáhlými expozicemi 
a Pamětní síní četaře Arnošta Hrada.

Vojensko – historický klub Erika Brno 
byl založen v roce 1996 jako nevládní 
nezisková organizace a je registrován 
Ministerstvem vnitra České republiky. 
Sdružuje zájemce o vojenskou historii. 
Členové jsou podle svého zaměření or-
ganizováni v příslušných sekcích. VHK 
Erika Brno s působností po celé ČR 
svou činnost zaměřuje na sběratelství a 
amatérské bádání.

Jeho členové se snaží získávat poznat-
ky a dobové materiály, zúčastňují se a 
spolupořádají rekonstrukce vojensko-
historických akcí, účinkují při natáčení 
televizních a video dokumentů, účastní 
se konferencí s vojensko-historickou 
tematikou apod. Od roku 1998 je s his-
torií města organizace spjata díky vzpo-
mínkovým akcím s bojovými ukázkami 
MOBILIZACE CIHELNA.

Aktivity klubu se neomezují vždy jen 
na území České republiky. Podstatnou 
část práce klubu tvoří pořádání expedic 
na bojiště I. a II. světové války. Tyto akce 
jsou především zaměřeny na průzkum 
prostorů, kde bojovaly československé 
jednotky.

VHK Erika Brno vede, v duchu stanov, 
své členy k odmítání válek a násilí ve 
společnosti, jako negativního procesu 
mezi lidmi a zároveň se snaží prostřed-
nictvím prezentace vojenské historie 
přispět k pravdivé informovanosti veřej-
nosti o podobách válek a jejich důsledků 
v naší i světové historii. Klub rovněž 
podporuje svojí činností a spoluprací 
s ostatními vojenskými historickými 
kluby, sdruženími veteránů a armádou 
zájem veřejnosti o vojenskou historii, 
která je nedílnou součástí našich dějin.

Organizace byla v průběhu let oce-
něna celou řadou ocenění a několika 
vyznamenáními v zahraničí, z důvodu 
aktivit v Králíkách je po řadu let členem 
Asociace muzeí a galerií ČR.

Členové klubu jsou podle svého za-
měření organizováni v příslušných 
sekcích:

Sekce Východ - orientuje se na vojen-
skou historii našich zemí v období I. a II. 
světové války. Konkrétně jde o průzkum 
válečných bojišť, shromažďování infor-
mací, dokumentů a odborné literatury 
o dané problematice a následná publi-
kační činnost. 

Členové sekce Východ několikrát 
navštívili bojiště I. a II. světové války 
na Slovensku, Ukrajině, Polsku a Rus-
ku a přivezli odtud mnohé poznatky a 
materiály. 

Velkou akcí sekce Východ byla expedi-
ce do Libye v roce 1998. Hlavním cílem 
byl přístav Tobruk, místo těžkých bojů 
v letech 1941-1942. Členové expedice, 
jako vůbec první z řad zájemců o vojen-
skou historii z České republiky, prozkou-
mali bývalá obranná postavení vojáků 
čs. 11. praporu - Východního a v závěru 
pobytu položili kytice k pomníku padlých 
československých vojáků na spojenec-
kém válečném hřbitově. Na africkém 
kontinentě členové sekce navštívili 
i další známá místa bojů II. světové války 
jako Bir Hakim, Marétskou linii, Adže-
dabíju apod. Mezi zajímavé akce patřila 
i expedice na Pallauské ostrovy.

Kromě pořádání expedic se členové 
sekce věnují popularizaci naší vojenské 
historie formou natáčení filmových do-
kumentů, věnujících se zejména našemu 
zahraničnímu vojenskému odboji. Při 
tvorbě těchto dokumentů úzce spolupra-
cují i s členy ostatních sekcí, zejména pak 
s členy sekce Historické jednotky.

Sekce Historické jednotky - hlav-
ní náplní činnosti této sekce je účast 
a spolupořádání vzpomínkových akcí 
s vojensko - historickou tematikou 
především z období II. světové války u 
nás i v zahraničí (např. Cihelna, Dukla, 
Pražské povstání, Bratislava).

Členové sekce se rovněž účastní natáče-
ní historických dokumentů zejména v pro-
dukci České televize, ale ve spolupráci se 
sekcí Východ účinkují i v dokumentech ve 
vlastní produkci VHK Erika.

Další náplní je sběratelství, zejména 
dobových uniforem, výstroje, doplňků, 
techniky, vyznamenání apod.

Skladba sekce Historické jednotky 
v roce 2005:

• Rudá armáda – pěchota – II. světová 
válka (oddíl) Jednotka Rudé armády - 32.   
dálně - východní střelecká divize

• Wehrmacht – pěchota – II. světová 
válka (oddíl) Jednotka Wehrmachtu 
- divize Grossdeutschland

• Československá armáda 1938 - pě-
chota - (oddíl) Jednotka Československé 
armády 1938 - Hraničářský pluk č.6

• Britská armáda – pěchota – II. 

světová válka (oddíl) 12.četa 4th batt. 
of musketeers

• Japonská císařská armáda – pěcho-
ta – II. světová válka (oddíl) Jednotka 
Japonské císařské armády – oddíl do-
mobrany (boeitai)

• Italská armáda – pěchota – II. světo-
vá válka (oddíl) Jednotka Italské armády 
- 27. pěší divize „Brescia“

Sekce VHK ERIKA Brno při klubu 
UO Brno - spolupráce s Univerzitou 
obrany Brno, díky níž je k dispozici klu-
bovna, kde se členové mohou scházet, 
vyústila k vytvoření této sekce.

V této sekci jsou sdružení především 
studenti UO a členové klubu, kteří se 
zaměřují na vlastní badatelskou čin-
nost, sběratelství, studium archivních 
materiálů apod.

Sekce K – S 14 Králíky - hlavní čin-
ností sekce K – S 14 Králíky, je zajištění 
provozu a veškerých činností pevnost-
ního Muzea čs. opevnění z let 1935-38, 
Pěchotního srubu K – S 14 „U cihelny“ 
pro město Králíky, které bylo zřízeno 
klubem v roce 2002. 

Práce na objektu jsou financovány ze 
vstupného do expozice a dobrovolných 
darů ze strany veřejnosti a členů klubu, 
dotací, grantů a sponzorských darů.

V čele Muzea stojí ředitel (tzn. před-
seda Sekce K - S 14 VHK ERIKA Brno). 
Muzeum je dále tvořeno průvodci, histo-
riky, techniky a správcem depozitáře.

Dalšími prostředky pro objekt se stá-
vají hmotné dary v podobě stavebnin, 
techniky, nářadí a sponzorské dary 
formou služeb ze strany firem. Rovněž 
se využívá služeb dobrovolníků z řad ob-
čanů z okolí i mimo něj. Práce na objektu 
probíhá bezplatně a to prostřednictvím 
členů sdružení, kteří mají příslušnou 
odpovědnost, tak i ze strany ostatních 
dobrovolníků. Exponáty a některé 
instalace v objektu jsou až na výjimky 
soukromým majetkem zapůjčeným pro 
účel expozic, o které organizace pečuje na 
základě individuálních dohod a smluv. 
Ostatní majetek v podobě některých 
technických prostředků, nářadí a mobi-
liáře patří sdružení VHK ERIKA Brno 
nebo je mandátně spravován. Objekt a 
pozemky jsou v majetku města Králíky 
a VHK Erika Brno je mandátním správ-
cem tohoto majetku pro město.

Napsal: Panuš + internet
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A U T O D Í L Y
K  U  B  Í  Č  E  K

Prodej autodílů za bezkonkurenční ceny!!!
Velkoobchod pneu - Pneuservis Kubíček, Červená Voda

Tel: 465 626 326, 602 70 80 20

PRODEJ  POUŽITÝCH

P N E U M A T I K
D O V O Z     Š V Ý C A R S K O

V e l m i   z a j í m a v é   c e n y

Pneuservis Kubíček, Červená Voda
tel: 465 626 326, 602 70 80 20, 607 621 249

Prezentace nové turistické destinace Králický Sněžník
V prostorách nově zrekonstruovaného Evropského 

domu se 3. 12. uskutečnila prezentace nově vzniklé 
turistické oblasti Králický Sněžník. Pozvání předsedy 
správní rady společnosti Králický Sněžník, o.p.s., P. 
Vrzala, přijali zástupci Pardubického kraje – I. náměs-
tek hejtmana Ing. R. Línek, radní pro cestovní ruch 
Bc. M. Macela a vedoucí Odboru strategického rozvoje 
kraje Ing. P. Kalivoda. Pozváni byli starostové a hosté 
z regionu pod Králickým Sněžníkem, a to i z přilehlé 
polské části území. 

Setkání zahájila starostka hostitelského města Králí-
ky J. Ponocná. Shrnula význam turistického ruchu pro 
region. Nový impulz pro rozvoj cestovního ruchu přinese 
obecně prospěšná společnost Králický Sněžník, jejímiž 
členy se staly obce, podnikatelské subjekty i neziskové 
organizace.  Vznik společnosti byl iniciován projektem 
Partnerství v cestovním ruchu, podpořeném z prostředků 
Evropské unie, Pardubického kraje a obcí mikroregionu 
Králicko. V prezentaci nové destinace od jednatele fir-
my Králická rozvojová, D. Krabce, byl načrtnut možný 
scénář rozvoje, v němž zdůraznil prioritní orientaci na 
polského a českého návštěvníka a nutnost zkvalitnění 
infrastruktury turistického ruchu. Na setkání byly 
prezentovány i největší připravované projekty pro další 
období - 3 nové sjezdové areály, krytý bazén v Králíkách 
a projekt Králické pevnostní oblasti (Vojenského muzea 
Králíky).

„Důležité je se nebát věci měnit. Je lépe něco udělat 

chybně, vzít si z toho ponaučení a potom to opravit, než to 
neudělat vůbec,“ doporučil vicehejtman R. Línek. S pod-
porou EU, Pardubického kraje, obcí regionu a ostatních 
subjektů v cestovním ruchu vzniká nová česko-polská 
destinace, která se díky svému ohromnému přírodnímu 
a historickému potenciálu jistě brzy stane vyhledávaným 
místem aktivního odpočinku, místem poznávání naší 
historie, místem s fungujícími turistickými službami, 
prostě místem, kde je příjemně a milo.

Foto: Jaroslav Kosek
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SAUNA
Po téměř 5 letech je znovu otevřen provoz sauny!

Od ledna do května
Provozní doba: Čtvrtek - (objednávky)
 Pátek - 10.00 - 15.00 hod. pouze na objednávku
  - ženy a dívky od 15.00 – 19.00 hod.
  - společná sauna od 19.00 – 21.00 hod.
 Sobota - 10.00 - 14.00 hod. pouze na objednávku
  - ženy a dívky od 14.00 – 16.00 hod.
  - muži od 16.00 – 21.00 hod.

Objednávky – po dohodě lze i jiné dny než ve čtvrtek
(minimální doba provozu 2 hodiny). 

Cena za hodinu provozu při objednávce Kč 800,-/hod.

Ceník: ručník, prostěradlo   20,- Kč.
Ceník vstupného v pravidelné dny (bez omezení doby):

- děti 50,-                      - dospělí 80,-

Možná změna provozní doby dle požadavků zákazníků.
Telefonické objednávky u vedoucího

provozu na telefonu 605 922 804.

Prostory sauny byly opraveny. V sauně je možnost občerst-
vení. Mimo provozní dobu sauny je možný pronájem budovy 

na menší rodinné oslavy (cca 25 lidí).

PŘÍSPĚVEK NA PÉČI – změny od 1. 1. 2008
Vážení čtenáři, jak jsme Vás již v předchozím čísle 

informovali, zákonem č. 261/2007 Sb. o stabilizaci ve-
řejných rozpočtů dochází ke změnám mnoha zákonů 
týkajících se veřejných financí, mj. i zákona 108/2006 Sb. 
o sociálních službách, ve kterém jsou upraveny podmínky 
pro přiznání a výplatu příspěvku na péči. Kromě jiného 
jsou zde také stanoveny povinnosti příjemců tohoto pří-
spěvku a také pečujících osob (těch, kteří poskytují péči 
příjemcům příspěvku). Vzhledem k několika poněkud 
zásadním změnám v tomto zákoně, uvádíme přehled 
toho nejdůležitějšího z pohledu příjemců i pečujících 
osob.

1) Nově se příspěvek nebude vyplácet, jestliže 
oprávněná osoba (ten, komu je příspěvek přiznán) bude 
po celý kalendářní měsíc

- v ústavní péči zdravotnického zařízení (např. ne-
mocnice, LDN), 

- ve školském zařízení pro výkon ústavní nebo ochran-
né výchovy s výjimkou dětského domova (týká se nezl. 
dětí),

- ve výkonu vazby nebo trestu odnětí svobody.
Výplata příspěvku se v těchto případech zastaví, pokud 

pobyt v uvedeném zařízení bude trvat po celý kalendářní 
měsíc. Povinnost ohlásit do 8 dnů ode dne změny pří-
slušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností 
(Městský úřad v Králíkách) výše uvedené skutečnosti má 
příjemce příspěvku. Pokud tuto povinnost nemůže splnit 
příjemce příspěvku, má tuto pečující osoba (rozvedeno 
dále v povinnostech příjemce a pečujícího). Úřadu je však 
třeba nahlásit též den ukončení pobytu v zařízení, neboť 
poté se obnoví výplata příspěvku na péči.

2) K několika změnám dochází v oblasti povinností 
příjemce a pečující osoby, od 1. 1. 2008 je povinností:

- příjemce příspěvku:
- písemně ohlásit do 8 dnů změny ve skutečnostech 

rozhodných pro nárok na příspěvek, jeho výši nebo 
výplatu (např. změna trvalého pobytu, změna bydliště, 
způsobu výplaty apod.)

- na výzvu plátce příspěvku osvědčit skutečnosti roz-
hodné pro nárok na příspěvek, jeho výši nebo výplatu, 
a to do 8 dnů od doručení výzvy,

- do 8 dnů písemně ohlásit změny týkající se zajištění 

pomoci (změna v osobách poskytujících péči, nástup do 
domova důchodců, zajištění pečovatelské služby apod.), 
tuto povinnost plní příjemce příspěvku na předepsaném 
tiskopisu „Oznámení o poskytovateli pomoci“, jehož sou-
částí je i písemný souhlas pečující osoby nebo zařízení 
sociálních služeb s poskytováním pomoci oprávněné 
osobě; tento formulář bude k dispozici přímo na odboru 
soc. věcí,

- využívat příspěvek na zajištění potřebné pomoci (na 
péči v domově důchodců, na pořízení různých úkonů 
pečovatelské služby, na úhradu blízké nebo jiné osobě 
za poskytování péče apod.).

Pozn.: Upozorňujeme, že při nesplnění povinností 
může být po předchozím upozornění výplata příspěvku 
i zastavena nebo příspěvek může být odňat.

- pečující osoby písemně ohlásit příslušnému úřadu 
přijetí oprávněné osoby do ústavní péče zdravotnického 
zařízení (např. nemocnice, LDN), do školského zařízení 
pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, vzetí do vazby 
nebo nástup k výkonu trestu odnětí svobody, a to do 8 
dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala, pokud tuto 
povinnost nemůže splnit příjemce příspěvku.

3) Další změna spočívá v rozšíření okruhu osob, 
které by v případě úmrtí žadatele o příspěvek vstoupily 
do dalšího řízení o příspěvku a osob, které by v případě 
již přiznaného příspěvku nabyly nárok na částky splat-
né do dne smrti oprávněné osoby. Jsou to od 1. 1. 2008 
postupně

- manželka nebo partner,
- děti,
- rodiče a jiné blízké osoby,
jestliže žili s oprávněnou osobou v době její smrti v do-

mácnosti. Pokud není takových osob, vstupuje do řízení a 
nabývá nárok na částky splatné do dne smrti oprávněné 
osoby osoba blízká, která poskytovala oprávněné osobě 
pomoc (byla tedy označena jako pečující osoba).

Pozn.: Osobu blízkou definuje § 116 občanského zá-
koníku. Je to příbuzný v řadě přímé (např. děd, otec, 
syn, vnuk atp.), sourozenec a manžel nebo partner. Jiné 
osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají 
za osoby blízké, jestliže by újmu, kterou utrpěla jedna 
z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastni.

Způsob podání žádosti, průběh řízení, podmínky 
nároku na příspěvek i výše příspěvku zůstávají nezmě-
něny. 

 
V případě veškerých nejasností nás můžete navštívit 

na Městském úřadu v Králíkách, odboru sociálních 
věcí, K. Čapka 316, nebo nás telefonicky kontaktovat 
na číslech 465 670 864 (M. Paulusová) a 465 670 867 
(K. Marková, DiS).

Marcela Paulusová,
odbor sociálních věcí a zdravotnictví
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Poplatek za odpady v roce 2008
Zastupitelstvo města Králíky schváli-

lo na svém listopadovém jednání Obec-
ně závaznou vyhlášku Města Králíky 
č. 1/2007 týkající se výše poplatku za 
odpady pro rok 2008, která stanovuje 
pro rok 2008 poplatek ve výši 500,- 
Kč za poplatníka a kalendářní rok. 
Minimální nárůst ceny o 30 Kč za po-
platníka ročně je způsoben stoupajícím 
množstvím skládkovaných odpadů, 
Králíky však stále nedosahují průmě-
ru v produkci odpadů na obyvatele za 
celou Českou republiku a v příštích 
letech lze tedy očekávat další nárůst a 
to i přesto, že stále stoupá i množství 
tříděného odpadu.

Pro úplnost ještě připomenu některé 
jednotlivé pojmy a povinnosti vychá-
zející z vyhlášky o odpadech. Poplat-
níkem se rozumí fyzická osoba, 
která má v obci trvalý pobyt; za 
domácnost může být poplatek odveden 
společným zástupcem, za osoby nezle-
tilé zákonným zástupcem, za rodinný 
nebo bytový dům vlastníkem nebo 
správcem; tyto osoby jsou povinny obci 
oznámit jména osob, za které poplatek 
odvádějí. Poplatníkem se rovněž 
rozumí fyzická osoba, která má ve 
vlastnictví stavbu určenou nebo 
sloužící k individuální rekreaci, ve 
které není hlášena k trvalému pobytu 
žádná fyzická osoba; má-li k této stavbě 
vlastnické právo více osob, jsou povinny 
platit poplatek společně a nerozdílně, 
a to ve výši odpovídající poplatku za 
jednu fyzickou osobu.

Správce poplatku může rovněž na zá-
kladě žádosti poplatníka v jednotlivých 
mimořádných případech poplatek snížit 
nebo prominout, a to z důvodu zmírnění 
nebo odstranění tvrdosti.

Poplatek je splatný buď jednorázově 
za celý kalendářní rok, a to do 31. 3. nebo 
formou dvou splátek do 31. 3. za I. pololetí 
a do 30. 9. za II. pololetí kalendářního 
roku. Úhradu poplatku lze provést buď 
formou hotovostní platby u finanční-
ho odboru Městského úřadu Králíky 
(budova radnice na náměstí) nebo bezho-
tovostní platbou nebo složenkou, kterou 
si poplatník, společný zástupce vyzvedne 
u finančního odboru Městského úřadu 
Králíky, a to na účet Městského úřadu 
Králíky č. 19-1324193309/0800 u České 
spořitelny Svitavy, pobočka Králíky, 
konstantní symbol 1319, variabilní symbol 
tvoří číslo generované počítačovým zpra-
cováním. Vznikne-li poplatková povinnost 
po 30. 9. kalendářního roku, je poplatek 
splatný v následujícím běžném termínu, 
tj. do 31. 3. následujícího roku.

Otevírací doba sběrného dvora zůstává 
v roce 2008 nezměněna, dvůr je v úterý a 
ve čtvrtek uzavřen a bude tedy otevřen 
takto (polední přestávka 11.30 - 12.30):

den otevírací doba
16. 10. – 14. 4. (zimní)

otevírací doba
15. 4. – 15. 10. (letní)

pondělí 6:00 – 14:00 6:00 – 14:00
úterý zavřeno
středa 6:00 – 14:00 6:00 – 14:00
čtvrtek zavřeno
pátek 6:00 – 14:00 6:00 – 17:00
sobota zavřeno 8:00 – 12:00

Ve sběrném dvoře mohou občané Králík 
a integrovaných obcí odevzdat bezplatně 
veškeré vzniklé odpady včetně ledniček a 
dalších elektrozařízení. Připomínám, že 
sběrný dvůr nepřijímá bezplatně stavební 
odpad. Podle výkladu Ministerstva život-
ního prostředí nesmí být stavební odpad 
zařazen do obecního systému nakládání 
s odpady. V souvislosti s tím upozorňuji na 
to, že podle platné vyhlášky města nesmí být 
stavební odpad ukládán do popelnic nebo 
kontejnerů na komunální odpad a že za 
tento přestupek může být uložena pokuta, 
stavební odpad má být ukládán na místě 
k tomu vyhláškou určeném, tj. ve sběrném 
dvoře nebo může být v případě většího 
množství ukládán do kontejnerů, které na 
požádání přistaví firma SMK s.r.o.

Na závěr bych rád poděkoval všem, kte-
ří zodpovědně a v souladu s předpisy třídí 
odpad, každá tuna vytříděných odpadů, 
která neskončí na skládce, nejenže šetří 
výdaje za skládkování a dopravu, ale zá-
roveň přináší do rozpočtu příjmy od firmy 
EKO – KOM. Díky těmto příjmům budou 
v roce 2008 posílena další hnízda velkoob-
jemovými kontejnery a 240 l nádobami.

Pavel Brandejs,
odbor ŽP MěÚ Králíky

KALENDÁŘ VÝSTAV A VELETRHŮ V ROCE 2008
25. – 27. 1. – TOURISM  EXPO (výstava služeb cestovního ruchu a využití vol-

ného času).
7. – 9. 3. – FOR MODEL (výstava modelů a sběratelství).
13. – 15. 3. – RENOVA (veletrh pro obnovu památek a historických sídel).
24. – 27. 4. – FLORA OLOMOUC - jarní etapa - mezinárodní zahradnická 

výstava a veletrh. HORTIFARM (veletrh drobné zahradní mechanizace, zahrad-
nických pomůcek a potřeb). JARNÍ ZAHRADNICKÉ TRHY (prodejní trhy květin, 
zeleniny, semen, okrasných rostlin, školkařských výpěstků, zahradnických pomůcek 
a potřeb).

28. 5. – FESTIVAL ZDRAVÍ A POHYBU
12. – 14. 6. – MEZI NÁMI - Dny zdravotně postižených (prodejní a kontrak-

tační výstava kompenzačních, rehabilitačních, protetických pomůcek a potřeb pro 
zdravotně postižené).

21. – 24. 8. – FLORA OLOMOUC - letní etapa (mezinárodní zahradnická výstava 
a veletrh, letní etapa). LETNÍ ZAHRADNICKÉ TRHY (prodej květin, zahradnického 
sortimentu a drobné zahradní mechanizace, pomůcek a potřeb).

9. – 12. 10. – FLORA OLOMOUC - podzimní etapa (výstava ovoce, zeleniny a 
školkařských výpěstků). PODZIMNÍ ZAHRADNICKÉ TRHY (prodejní trhy květin, 
ovoce, zeleniny, okrasných a ovocných dřevin, drobné zahradní mechanizace, pomůcek 
a potřeb). OLIMA (festival gastronomie a nápojů).

23. – 26. 10. – BYDLENÍ (veletrh nábytku, vybavení interiérů a životního stylu).
20. – 22. 11. – LIBRI (knižní veletrh a literární festival).
13. – 21. 12. – VÁNOCE FLORA (vánoční trhy).

Změna programu vyhrazena
Výstaviště Flora Olomouc, a.s., Wolkerova 17, 771 11 Olomouc

tel: 585 726 111, fax: 585 413 370, e-mail: info@flora-ol.cz, www.flora-ol.cz

Společnost Králický
Sněžník, o.p.s.

vyhlašuje soutěž na
grafické zhotovení

loga nové turistické
oblasti Králický

Sněžník - Śnieżnik
Kritéria:
- logo musí zohledňovat celou oblast 

Králického Sněžníku, včetně polské části 
a části v olomouckém kraji (přibližné 
ohraničení oblasti je Mladkov – Králíky 
– Hanušovice – Staré Město p. K. S. 
– Stronie Slaskie - Bystrzyca Klodzka 
– Medzylesie);

- logo musí být jednoduché, jedinečné, 
poutavé a snadno zapamatovatelné.

Návrhy na logo zasílejte do 7. 2. 2008 
mailem na adresu evropskydum@email.
cz (ve standardních souborech) nebo 
poštou na Evropský dům, Dlouhá 353, 
561 69 Králíky.

Dne  8. 2. 2008 vybere Správní rada 
společnosti vítězné logo, jeho autor bude 
honorován částkou 5.000,- Kč. Správní 
rada společnosti si vyhrazuje právo nevy-
brat žádný z obdržených návrhů.
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Upozornění na povinnosti, které musí
podnikatelé splnit do 15. února 2008

Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a 
Zákon č. 86/2002 Sb. o ovzduší ukládají pod-
nikatelům řadu povinností. Rádi bychom 
podnikatelské subjekty patřící do našeho 
správního obvodu upozornili na některé 
z nich, zejména na povinnosti, které je třeba 
splnit nejpozději do 15. února 2008:

Povinnosti vyplývající ze zákona 
o ovzduší: 

Malé zdroje znečišťování ovzduší: 
a) spalovací:
• podání oznámení s podklady pro vý-

počet poplatku za znečišťování u zdrojů 
podléhajících zpoplatnění. (Malé spalovací 
zdroje jsou zdroje o tepelném výkonu nižším 
než 200 kW. Zdroje o jmenovitém tepelném 
výkonu do 50 kW nejsou předmětem po-
platku za znečišťování ovzduší. U malých 
spalovacích zdrojů používající jako paliva 
koks, dřevo nebo topný olej s obsahem síry 
do 0,1%  není sazba poplatku stanovena)

Povinností provozovatelů malých stacio-
nárních zdrojů znečišťování ovzduší je dále 
zajišťovat prostřednictvím oprávněné osoby 
měření účinnosti spalování, měření množ-
ství vypouštěných látek a kontrolu spalino-
vých cest u spalovacích zdrojů, a to nejméně 
jedenkrát za 2 roky a odstraňovat zjištěné 
závady do 2 měsíců od jejich zjištění; tuto 
povinnost plní provozovatelé u zdrojů spalu-
jících tuhá paliva od jmenovitého tepelného 
výkonu 15 kw a u zdrojů spalujících plynná 
nebo kapalná paliva od jmenovitého tepel-
ného výkonu 11 kW. Výsledky měření a 
kontroly jsou provozovatelé povinni oznámit 
MěÚ, odboru životního prostředí do 30 dnů 
od data jejich uskutečnění.

b) vypouštějící těkavé organické 
látky (VOC): 

• podání oznámení s podklady pro vý-
počet poplatku za jeho znečišťování (roční 
spotřeba do 0,6 t TOL) 

• při projektované roční spotřebě od 0,4 
– 0,6 t TOL (provozy)oznamuje údaj o jejich 
používání na předepsaném tiskopise dle 
vedené bilance spotřeby TOL.

Střední zdroje znečišťování ovzduší: 
a) spalovací:
• podání oznámení o výpočtu poplatku 

za znečišťování ovzduší a souhrnnou pro-
vozní evidence za každý provozovaný zdroj. 
(Střední zdroje znečišťování ovzduší jsou 
zdroje o tepelném výkonu od 200 kW do 5 
000 kW včetně)

Provozovatelé středních zdrojů znečišťo-
vání ovzduší o výkonu do 1 000 kw zajistí 
autorizované měření u těchto zdrojů nej-
méně 1 x za 5 roků a protokol doručí MěÚ, 
odboru životního prostředí.

b) vypouštějící těkavé organické 
látky (VOC):

• oznámení výpočtu poplatku a údajů 
o jejich používání na předepsaném tiskopi-
se dle vedené bilance spotřeby TOL (roční 
spotřeba od 0,6 – 5 t TOL).

Povinnosti vyplývající ze zákona 
o odpadech:

Původci odpadů a osoby oprávněné k na-
kládání s odpady, které nakládají ročně 
s více než 50 kg nebezpečných odpadů 

nebo s více než 50 t ostatních odpadů 
jsou povinni do 15. února zaslat MěÚ 
Králíky hlášení o druzích, množstvích 
odpadů a způsobech nakládání s nimi 
na předepsaném formuláři. Formulář je 
přílohou č. 20 vyhlášky č. 383/2001 Sb. a 
je ho rovněž možno získat na oficiálních 
stránkách města http://www.kraliky.cz/, 
úřední deska, odbor ŽP.

Podnikatelé mají možnost vypracovat 
hlášení pomocí internetového formuláře 
firmy INISOFT. Celý postup je podrobně 
popsán na http://odpady.inisoft.cz/, dopo-
ručujeme tento postup všem podnikatelům 
a to včetně zaslání hlášení v elektronické 
podobě na MěÚ Králíky na adresu p.bran-
dejs@orlicko.cz. 

Upozorňuji důrazně, že výše uve-
dená povinnost se týká každého 
podnikatelského subjektu, který jako 
odpad předá oprávněné osobě třeba 
i jen ledničku nebo velkou autobaterii 
(nakládá tedy ročně s více než 50 kg nebez-
pečných odpadů)! Ministerstvo ŽP provedlo 
kontrolu za rok 2006 a z údajů firem opráv-
něných k převzetí odpadů zjistilo nesplnění 
povinnosti odevzdání ročního hlášení u řady 
subjektů. Upozorňuji, že u těchto firem 
bude provedena kontrola nakládání 
s odpady a připomínám, že neplnění 

povinností vyplývajících ze zákona 
o odpadech může být pokutováno!

Dále upozorňujeme na několik 
důležitých ustanovení zákona o od-
padech:

1) Průběžnou evidenci odpadů musí 
vést každý podnikatel produkující odpady

2) Každý podnikatel, který nakládá 
s nebezpečným odpadem, musí mít 
udělen souhlas s nakládáním s ne-
bezpečnými odpady. Souhlas uděluje 
odbor ŽP MěÚ Králíky na základě písemné 
žádosti, náležitosti žádosti jsou uvedeny 
v §2 vyhlášky 383/2001 Sb. a jsou i inter-
netových stránkách města na úřední desce. 
Tyto souhlasy jsou MěÚ Králíky udělovány 
na 4 roky, platnost souhlasů udělených 
v roce 2003 tedy končila a je třeba zažádat 
o nové. 

3) Odpady lze předávat jen osobám 
oprávněným k jejich převzetí a je po-
vinností předávajícího přesvědčit se, zda 
ten komu odpady předává, je skutečně 
oprávněn je převzít a má všechna potřebná 
povolení.  

V případě nejasností lze potřebné infor-
mace získat na odboru životního prostředí 
MěÚ Králíky, tel. 456 670 882 (odpady) 
nebo 465 670 885 (ovzduší). 

F. Hrnčíř, P. Brandejs, odbor ŽP

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 N A J M O U T
nemovitost: nebytový prostor - v čp. 366 na Velkém náměstí

- nebytový prostor v přízemí - prodejna
obec: Králíky  katastrální území: Králíky

Velikost nebytového prostoru a jeho vybavení:
- obchodní místnost o výměře 34 m2     - dva samostatné vchody
- společné sociální zařízení na chodbě, vytápění je řešeno plynovým 

radiátorem WAW, samostatné měření spotřeby elektřiny a plynu
Předpis nájemného: minimální výše 900,- Kč/m2/rok

prohlídka nebytového prostoru: po dohodě se správcem Služby
města Králíky, s.r.o., tel.: 465631320

termín uzavření nájemní smlouvy: 15. 2. 2008
konečný termín přijímání žádostí: 8. 2. 2008

Žádosti přijímá Majetkový odbor MěÚ Králíky.
Podmínky pro podání žádosti o pronájem:

1. O pronájem nebytových prostorů v majetku města může požádat každý, s výjim-
kou žadatelů, kteří mají nevypořádané závazky vůči Městu Králíky. 

2. Žádost o pronájem nebytového prostoru musí obsahovat:
a) identifikační údaje fyzické osoby, podnikající fyzické osoby nebo právnické oso-

by, b) specifikaci předmětu nájmu dle zadané nabídky, c) předmět a účel podnikání, 
d) prohlášení, že žadatel nemá vůči Městu Králíky žádné nevypořádané závazky, e) 
souhlas se stanovenými nájemními podmínkami, f) nabídku nájemného (minimálně 
ve výši stanovené RM).
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Saunování a jeho vliv na člověka

Milovníci zdravého životního stylu 
jistě využijí možnosti navštívit saunu, 
která se po dlouhé době opět pro obyva-
tele otevírá v Králíkách (viz. inzerce). 
Sauna není jenom životní styl, ale sa-
nování jako takové podporuje regeneraci 
organismu. Již dnes víme, že sport a 
regenerace patří k sobě. Proto i sauna 
má své nezastupitelné místo v tré-
ninkovém procesu nejen vrcholových 
sportovců, ale i rekreačních sportovců 
a obecně všech, kteří dbají o zdravý ži-
votní styl. V Čechách byla první sauna 
pro sportovce postavena v roce 1938 
v tělovýchovném středisku v Třeboni. 
V roce 1980 bylo již v 60% z celkového 
počtu 75 středisek vrcholového sportu 
tehdejšího Československa vybaveno 
saunou. Dnes se základní informace 
o saunování přednášejí na fakultách 
tělesné výchovy a sportu vysokých škol, 
saunovací provozy nebo domácí sauny 
se staví u hotelů, rekreačních center, 
obytných domů.

Při saunování dochází střídavě k roz-
šíření a stahování cév, proto dochází 
k podpoře krevního oběhu a prokrvení 
tkání. Sanování dále zlepšuje průchod-
nost dýchacích cest. Sauna a pocení samo 

o sobě neznamená pro člověka žádný 
váhový úbytek. Při tomto procesu totiž 
dochází pouze k vypocení vody, kterou 
je nutné opět rychle doplnit. Působení 
tepla napomáhá látkové výměně, což 
má zpětně vliv na dietu a stravovací 
návyky. Pokožka se rychleji obnovuje, 
je hebká na dotek a zpomaluje se proces 
stárnutí pleti. Masáže mezi jednotlivými 
potními cykly však nejsou vhodné. Dále 
si v sauně uvolníte unavené svalstvo a 
posílíte vegetativní nervový systém a 
obranyschopnost organismu. A duševní 
relaxace také není k zahození...

Jak na to?
Do sauny vstupujeme zásadně bez 

plavek, je vhodné nemít ani pokrývku 
hlavy. Začínejte na nižší lavici, aby se 
tělo přizpůsobilo. Později si klidně vylezte 
na střední nebo horní. V potní místnosti 
setrvejte přibližně 15 minut. Když je čas 
k ochlazení, nevrhejte se rovnou do stude-
né vody. Raději nejprve chvilku setrvejte 
na čerstvém vduchu. Doba ochlazování 
musí být delší než doba zahřívání. 

Pravidla, která je dobré dodržovat 
dodržovat:

* Nechoďte do sauny s plným žalud-
kem, vyčkejte alespoň dvě hodiny po 
jídle.

* Alkoholické nápoje a nikotin k sau-
nování nepatří. Mohly by způsobit až 
selhání oběhového systému. Zkuste se 
jim vyhýbat opět nejméně dvě hodiny 
před saunováním.

* Při jakémkoli onemocnění zůstaňte 
doma. Platí to i pro chvíle, kdy cítíte, že 
na vás již útočí nachlazení. Počkejte, až 
budete v pořádku.

* Při saunování je nutný dostatečný 
přísun tekutin. Ihned po saunování je 

nutné vyrovnat úbytek vody v organismu 
a je vhodné doplnit i minerální látky 
vyplavené pocením z našeho těla.

* Před i po saunování se vyvarujte 
zvýšené fyzické námahy, pokud při sau-
nování pocítíte bušení srdce, nevolnost 
či závrať, raději saunování na chvíli 
přerušte, dokud se vám neudělá lépe.

Do sauny by neměly vyrazit:
* osoby s arteriosklerózou nebo chro-

nickým onemocněním kloubů
* osoby s nemocným srdcem nebo vy-

sokým krevním tlakem
* epileptici
* osoby s neléčenou hyperfunkcí štítné 

žlázy
* osoby s kožní nemocí nebo onemoc-

něním cév
* při onemocnění ledvin je nutný zvý-

šený přísun tekutin
Za redakci KZ Jan Divíšek

Vzdělávání úředníků a členů samospráv
Sdružení obcí Orlicko

V rámci vzdělávání úředníků a členů 
samospráv Sdružení obcí Orlicko se bě-
hem osmi kurzů zúčastnilo na 170 lidí 
ze dvaceti měst a obcí. Kurzy probíhaly 
v období od června 2006 do listopadu 
2007 celkem ve třech městech – Žamber-
ku, Jablonném nad Orlicí a Králíkách. 
Podstatná část nákladů byla hrazena 
z Evropského sociálního fondu a z pro-
středků státního rozpočtu. Vzdělávání 
se uskutečnilo ve dvou programových 
blocích – práce s počítačem, zakončená 

testy ECDL Start nebo ECDL Komplet a 
cvičení komunikačních technik zaměřené 
na asertivitu, zvládání stresu a zvládání 
pracovní zátěže. Většina zájemců byla 
spokojena jak s technickým vybavením 
při výuce, tak s přístupem jednotlivých 
lektorů, jejich odbornou zdatností i při-
měřeností nároků a postupem při výuce. 
Studijní materiály byly od školitelů 
poskytnuty v dostatečném množství a 
kvalitě.

Celková úspěšnost při závěrečných 
testech byla cca 92 %, což je velmi dobrý 
výsledek. 

Rozložení do skupin po patnácti 
účastnících bylo optimální, výuka mohla 
probíhat plynule s dostatkem času na 
procvičení látky a zodpovězení dotazů. 
Organizace kurzů ve třech městech se 
plně osvědčila, účastníci nemuseli daleko 
dojíždět a na jednotlivých úřadech bylo 
možno lépe řešit neúčast pracovníků v za-
městnání. I rozdělení podle náročnosti 
testů na ECDL Start a ECDL Komplet 
bylo vyhovující a každý si tak mohl vybrat 
podle svých možností odpovídající kurz.

Spolupráce s dodavatelskými firmami 
– AgroKonzulta Žamberk a jejím školícím 
střediskem IdeaHelp a s Kabelovou tele-
vizí Přerov a.s. byla velice dobrá a pro-
fesionální. Organizaci výuky i případné 
problémy jsme řešili operativně k celkové 
spokojenosti všech zúčastněných.

Využití finančních prostředků z Ev-
ropského sociálního fondu bylo účelné, 
jejich čerpání probíhalo prostřednictvím 
Úřadu práce v Pardubicích bez větších 
problémů. 

Celkové hodnocení kurzů je velmi dob-
ré a do budoucna budeme v podobných 
akcích pokračovat.

RNDr. Vladimír Nožka,
vedoucí projektu
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KAMENICKÉ PRÁCE
Julius Kováè

VÝROBA A OPRAVY POMNÍKÙ
Příjem zakázek každý den - mobil 605 94 64 68

Po 19:00 hod. na tel. 583 24 73 37

provozovna Potùèník (2km od Hanušovic - smìr Jeseník)

Děti byly na výletě
Ekocentrum Společnosti pro zvířata 

– z. o. ČSOP (Praha, pobočka Králíky) 
připravilo v říjnu 2007 pro žáčky dvou 
prvních tříd žluté ZŠ výlet do parku a 
zookoutku zámku v Častolovicích. Děti 
měly možnost vidět (a mnohdy si i sáh-
nout a pohladit) mnoho zvířat – volně 

žijících, domácích a společenských: 
u jezera jsme si povídaly o vodních 
kachnách a labutích; přímo k plotu 
daňčí obory za dětmi přišel daňčí sa-
mec; děti rozesmála srnka Lízinka, kte-
rá skákala a hopsala jak na pérkách;  
v zookoutku děti lákaly dvě krásné 

lamy a jejich mládě Sancho, které se 
dalo od dětí hladit a vyhledávalo jejich 
pozornost; stádečka malých holand-
ských zakrslých koz a kvesantských 
ovcí byla roztomilá; také černá viet-
namská prasata; houf morčat a králíků 
a velmi přítulný kozel Fido, nejen jeho 
mohly děti krmit zbytky trávy (jinak 
se tam zvířata krmit nesmí). Kromě 
těchto zvířat děti viděly a pozorovaly 
také krásné opeřence – papoušky, 
andulky, okrasnou drůbež, perličky, 
pávy, bažanty, holubice, pštrosy emu. 
Děti pro zvířata přinesly sušený chleba 
a žaludy a mnohé přispěly mincemi na 
provoz zookoutku. Také zámecký park 
je nádherný a rozlehlý. V den výletu 
bylo slunečno a podzim nádherný. Děti 
si také mohly výjimečně užít na dvou 
skluzavkách a houpačce, což v Králí-
kách pro děti odrostlé školkám není 
k dispozici. 

Výlet se nám všem moc líbil, děti by 
uvítaly podobné zpestření a možnost být 
se zvířaty a v tak krásném přírodním 
prostředí častěji. Naše organizace pro 
děti v Králíkách o některých víkendech 
pro děti podobnou „zábavu“ připraví, ale 
ekologická výchova by měla být součástí 
výuky na školách pro všechny žáky, tak 
jak je uvedeno ve vzdělávacím progra-
mu MŠMT. V Králíkách tuto výchovu, 
podle mých zjištění a zkušeností vyko-
nává (výborně) pouze ZŠ Praktická. 

Dita Michaličková
www.spolecnostprozvirata.cz

Dětská vánoční slavnost
Na konci října 2007 zahájila v Krá-

líkách svou činnost Jednota bratrská. 
Stalo se tak po přestěhování kazatele 
Petra Appla a jeho rodiny z Ústí nad 
Orlicí.

První akcí, kterou zde Jednota bratr-
ská pořádala, byla Dětská vánoční slav-
nost. V neděli 16. prosince dopoledne se 
v Sokolovně za doprovodu rodičů sešlo 
37 dětí. Nejdříve všichni shlédli vánoční 

příběh proložený vánočními koledami, 
který si pro návštěvníky připravily děti 
pořadatelů. Po té se svým vánočním 
programem vystoupily děti z MŠ Pivo-
varská. Potom nastal čas soutěží. Každé 
z dětí mohlo vyzkoušet svoji šikovnost 
na pěti různých stanovištích, odměnou 
jim pak u šestého stanoviště byla čo-
koládová figurka. A protože se Vánoce 
neobejdou bez dárečků, dostal každý 
malý účastník na rozloučenou balíček 
s dobrotami. Na úplný závěr bylo pro 
všechny připraveno občerstvení. Poví-
dání u kávy, cukroví a chlebíčků bylo 
příjemným zakončením této slavnosti. 
A protože děti měly možnost pomocí 
žetonků hlasovat, zda chtějí podobnou 
slavnost i příští rok, naprostá většina 
z nich rozhodla, že slavnost příští rok 
bude.

Takže, milé děti, milí rodičové, děkuje-
me Vám za účast a těšíme se na Vás na 
Dětské vánoční slavnosti 2008.

Monika Hejkrlíková
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Projektový den - Vánoce v zemích Evropské unie - v ZŠ Moravská
Součástí našeho školního vzdělávacího programu jsou i tzv. 

projektové dny. Jeden z nich proběhl na naší škole 12. prosin-
ce. Tento den byl jiný než ostatní, neřídil se běžným rozvrhem 
hodin a nebylo rozhodující zvonění. Hlavním tématem dne 
byly Vánoce v zemích Evropské unie.  Cílem školního projektu 
bylo aktivním a tvořivým způsobem motivovat žáky k získání 
poznatků o vánočních tradicích v zemích EU.

Při práci žáků druhého stupně jsme kladli důraz na prak-
tické využití znalostí získaných hlavně při výuce zeměpisu, 
dějepisu, občanské a rodinné výchovy a dovedností z oblasti 
výtvarné výchovy, pracovních činností a z oblasti informační a 
komunikační technologie, zejména vyhledávání a zpracovávání 
informací. Projekt v žácích podporoval smysl pro multikultura-
litu a porozumění specifickým zvláštnostem jednotlivých zemí 
Evropské unie. Žáci se učili spolupracovat v týmech, stanovit 
si posloupnost a logickou návaznost svých činností. Učili se 
kriticky hodnotit práci vlastní i práci svých spolužáků.

Na projekt se děti připravovaly už od počátku listopadu. Kaž-
dá třída 2. stupně si zvolila některou ze zemí EU a v přípravné 

fázi shromažďovaly děti informace vztahující se k vánočním 
zvykům vybraných zemí. Žáci 1. stupně se zabývali hlavně 
tradicemi, které se o Vánocích udržují u nás.

V den, kdy se uskutečnil projekt, děti zpracovávaly a doplňo-
valy nashromážděné poznatky a vytvářely panely, které měly 
charakterizovat Vánoce ve zvolených zemích (S výsledky jejich 
úsilí se mohli seznámit návštěvníci naší Vánoční výstavy, zde 
byly panely vystaveny.).

Žáci 6. třídy si vybrali staročeské Vánoce a zobrazili a 
vysvětlili 12 vánočních symbolů. Žáci 7. třídy se zaměřili na 
Vánoce ve Finsku a Španělsku a výsledkem jejich práce byly 
např. modely tradičních vánočních jídel vyrobené z papíru (ale 
přesto vypadaly jek čerstvé) a modely finské sauny a sobího 
spřežení. Žáci 8. třídy zpracovávali informace o anglických 
Vánocích a deváťáci si vybrali vánoční zvyky Francouzů. I oni 
objevili spoustu zajímavostí a uplatnili svou fantazii a výtvarné 
schopnosti při zhotovování svých panelů.

Komise, která měla panely hodnotit, stála před nesnadným 
úkolem. Každý panel byl něčím originální a nějak zvláštní. Pro-
to se členové komise rozhodli, že ocenění si zaslouží všichni.

Na 1. stupni vládl také čilý ruch. Děti si připomněly vánoční 
zvyky a obyčeje, zpívaly koledy, poslouchaly pohádky, zdobily 
vánoční stromečky na školní výstavu, vytvářely zimní koláž 
z Ladových obrázků, vyráběly svícny z jablek, malovaly na sklo, 
srovnávaly české Vánoce s anglickými, slovenskými a ruskými, 
zhotovovaly adventní věnce a ozdoby na stromeček. Žáci 5. 
třídy vytvořili postavu vládce Králického Sněžníku Krulišáka 
v životní velikosti (i on se stal exponátem na Vánoční výstavě). 
Hlavním materiálem při jeho výrobě byla sláma, ale nechyběly 
ani dobové doplňky jako např. starobylé lyže.

Zamýšlený cíl projektu se podařilo splnit. Za zmínku stojí, 
že se naplnilo očekávání v těchto aspektech: Podařilo se za-
členit všechny žáky do hledání poznatků o zemích EU, žáci 
se mohli sami rozhodnout pro náplň své práce, motivovala 
je zodpovědnost za výsledky projektu. Do práce byli zapojeni 

všichni bez ohledu na to, zda je někdo slabší či pomalejší. Žáci 
si uvědomovali důležitost týmové práce. Důležité bylo i zjištění, 
že poznatky získané v různých vyučovacích předmětech nemají 
jen abstraktní význam, ale že je lze v praxi efektivně uplatnit. 
Významné bylo i to, že neformální spolupráce žáků s pedagogy 
měla dopad na vzájemné poznávání a snad i pozitivně ovlivnila 
vztahy dětí a učitelů.

Žáci a učitelé ZŠ Moravská.

Poděkování
Dne 8. prosince uspořádal osadní výbor Heřmanice a SDH 

Heřmanice Mikulášskou besídku.
V místní „klubovně“se sešlo více jak tři desítky dětí, doprová-

zených maminkami a tatínky.
Balíček sladkostí a hraček si odnesl každý, kdo se  nebál čerta 

a  požádal básničkou Mikuláše a anděla. 
Myslím, že jim toto setkání v předvánočním čase zůstane ještě 

chvíli v paměti a mohou se těšit na další pěkné akce.
Poděkování patří bytostem dobra, ale i zla a také pořadatelům.
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Výpis z jednání Rady města Králíky

Z pracovního kalendáře vedení města
3. 12. - starostka na jednání valné hromady Euroregionu Glacensis v Ústí 

nad Orlicí.
3. 12. - starostka a místostarosta na prezentaci projektu Turistická oblast 

Králický Sněžník – partnerství v cestovním ruchu v Evropskem domě.
4. 12. – starostka na setkání starostů a místostarostů s vicehejtmanem 

Pardubického kraje.
5. 12. – místostarosta na setkání představitelů východočeských měst s ve-

dením Cizinecké policie v Náchodě.
6. 12. – starostka na setkání starostů pověřených obcí pardubického kraje 

v Chrudimi.
8. 12. – starostka a místostarosta na výroční schůzi základní organizace 

SDH.
11. 12. – starostka na zasedání správní rady Sdružení obcí Orlicko v Čes-

kých Petrovičích.
12. 12. – místostarosta na jednání v Klodsku o česko-polských projektech.
14. 12. – starostka na zasedání valné hromady zakladatelů společnosti 

Králícký Sněžník, o.p.s. v Evropském domě.
15. 12. – starostka na vánočním turnaji ve fotbale, pořádaném občanským 

sdružení PATRIOT CZ v tělocvičně Základní školy 5. května a na vánoční 
výstavě v Základní škole Moravská

18. 12. – starostka na zasedání valné hromady Sdružení obcí Orlicko v Kun-
valdě.

20. 12. – starostka a místostarosta o půlnoci na setkání na hraničním 
přechodu Dolní Lipka – Boboszow při příležitosti vstupu do schengenského 
prostoru.

21. 12. – starostka a místostarosta na pozvání vicehejtmana Pardubického 
kraje na slavnostním otevření státní hranice při příležitosti vstupu Polska a 
České republiky do schengenského prostoru.

27. 11.
- RM jako vlastník pozemků p.p.č. 

2074/5 a 2072/42 v k.ú. Králíky souhla-
sí se záborem částí těchto pozemků ve 
prospěch stavby „Modernizace silnice 
II/312 Králíky – křižovatka Červený 
Potok SO 201 – Most ev. č. 312/014“, 
jejímž investorem je Pardubický kraj.

-  R M  d o p l ň u j e  u s n e s e n í 
RM/2005/34/504 ze dne 23.08.2005 
a schvaluje zřízení věcného břemene 
– uložení podzemního vedení kana-
lizační přípojky na pozemcích p.p.č. 
57, 59 a 2222/8 v k.ú. Králíky pro 
oprávněnou Správu a údržbu silnic 
Pardubického kraje, Pardubice, věcné 
břemeno se zřizuje bezplatně, a to na 
dobu neurčitou. 

- RM souhlasí se skácením 3 ks 
smrku a 1 ks modřínu na p.p.č. 1046/1 
v k.ú. Králíky.

- RM schvaluje příspěvek na propa-
gaci města Králíky ve výši Kč 3.000,- 
v seriálu Orlické běžecké ligy mládeže 
v roce 2007.

- RM schvaluje podíl města při zajiš-
tění propagace města Králíky ve výši 
Kč 3.000,-- v seriálu Orlické běžecké 
ligy mládeže pro rok 2008.

- RM schvaluje příspěvek panu 
Čumovi na zorganizování a zajištění 
„Mikulášského průvodu“ ve výši Kč 
1.500,- proti doloženým nákladům.

- RM bere na vědomí předloženou 
výroční zprávu ZŠ Králíky, 5. května, 
okres Ústí nad Orlicí.

5. 12.
- RM schvaluje pronájem nebyto-

vého prostoru v přízemí v čp. 366 na 
Velkém náměstí v Králíkách panu 
Venzarovi. za účelem provozování spe-
cializovaného maloobchodu s obuví a se 
sportovním sortimentem, a to na dobu 
neurčitou za roční nájemné. 

- RM schvaluje zřízení věcného 
břemene na pozemku p.p.č. 2144/6 
v k.ú. Králíky spočívající v uložení 
plynárenského zařízení „Rekonstrukce 
RS Králíky I“ a práva vstupu a vjíž-
dění za účelem rekonstrukce, oprav a 
provozování zařízení pro oprávněnou 
VČP Net, s.r.o., Hradec Králové, věcné 
břemeno se zřizuje na dobu neurčitou 
a za jednorázovou úhradu. 

Zároveň RM do doby realizace stavby 
souhlasí s uzavřením smlouvy o budou-
cí smlouvě. 

- RM jako vlastník pozemků st.p.č. 
152/1 a 153/1 v k.ú. Králíky souhlasí 
s výjimkou z požárně nebezpečného 
prostoru v souvislosti se stavebními 
úpravami restaurace DEKL pro sta-
vebníka pana Klímu.

- RM Králíky schvaluje uzavření 
Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo na služby 
spojené s odstraňováním odpadu s  fir-
mou EKOLA České Libchavy s.r.o. a 
pověřuje starostku jejím podpisem. 

- RM/2007/50/720: RM Králíky 
schvaluje uzavření Dodatku č. 5 
Smlouvy o dílo na služby spojené s tří-
děním odpadu s  firmou EKOLA České 
Libchavy s.r.o. a pověřuje starostku 
jejím podpisem. 

- RM schvaluje Dodatek č. 1 ke 
smlouvě č. 05/07 s firmou M.I.S. a.s., 
Hradec Králové na vypracování pro-
jektové dokumentace pro stavební 
povolení na akci: Autobusové nádraží 
– Králíky“.

- RM nesouhlasí s užitím znaku 
města na publikaci „Králický cestovní 
pas“.

- RM schvaluje, ve smyslu usta-
novení  § 16 zákona č. 250/2000 Sb. 
o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, rozpočtové opatření číslo 156 
a 10050, kterým se  zvyšuje schválený 
rozpočet v příjmech a výdajích o částku  
1.150.000 Kč. 

- RM souhlasí se změnou ve smlouvě 
na projekt  Partnerství v cestovním 
ruchu - Destinačním management 
turistické oblasti Králický Sněžník a 
pověřuje starostku podpisem. 

- RM schvaluje Smlouvu o poskyt-
nutí neinvestiční dotace v požární 
ochraně na výdaje jednotky sboru 
dobrovolných hasičů obce pro rok 2007 
mezi městem Králíky a Pardubickým 
krajem, Pardubice a pověřuje starost-
ku podpisem smlouvy.

- RM bere na vědomí  zprávu o ve-

řejnosprávní kontrole firmou AV-AU-
DITING spol. s r.o., Pardubice na PO 
ZŠ 5 května a MŠ Moravské.

- RM přijímá nabídku firmy RAVEN 
EU Advisory Brno na administraci 
projektu rekonstrukce VMK a pověřuje 
starostku jednáním o smlouvě a jejím 
podpisem.

12. 12.
- RM neschvaluje záměr pronájmu 

části pozemku p.p.č. 1820/15 v k.ú. 
Králíky a zároveň nesouhlasí s drob-
nou stavbou.

- RM schvaluje smlouvu o výpůjčce 
mezi městem Králíky a Středním 
odborným učilištěm opravárenským, 
Králíky, na užívání movitého majet-
ku.

- RM schvaluje, v souladu s usta-
novením § 16 zákona č. 250/2000 Sb. 
o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, rozpočtové opatření číslo 
76099, 10051 a 10057, kterými se  
zvyšuje schválený rozpočet v příjmech 
a výdajích o částku 2.847.866 Kč. RM 
schvaluje interní rozpočtové opatření 
na přesun prostředků v rámci schvá-
leného rozpočtu.

- RM schvaluje podpis žádosti o za-
ložení zákaznického účtu pro dálkový 
přístup k údajům katastru nemovitostí 
pro poskytovatele ověřených výstupů 
z informačních systémů veřejné správy 
a zároveň pověřuje starostku města 
podpisem výše uvedené žádosti.
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Výpis ze zasedání Zastupitelstva města
č. 10 konaného dne 10. prosince 2007

Přítomní členové zastupitelstva 
města: Jana Ponocná starostka, Čestmír 
Doubrava místostarosta, Ing. Ladislav 
Dostálek, Vladimír Hejtmanský, JUDr. 
Milan Ježek, Arnošt Juránek, Pavel Kali-
anko, Mgr. Dušan Krabec, Mgr. Vlastimil 
Kubíček, Ing. Václav Kubín, MUDr. Eva 
Rýcová členka RM, Ing. Josef Šašek, Ing. 
Ladislav Tóth člen RM, Ing. Anton Zima, 
Mgr. Jarmila Berková členka RM.

Za MěÚ: Ing. Miroslav Bouška, sl. 
Lenka Faltusová, Bc. Věra Kubíčková, 
pí Dana Nosková, Ing. Josef Orlilta, pí 
Marie Pecháčková, Bc. Jan Divíšek.

Program jednání:

1. Zahájení a prezence
2. Určení ověřovatelů zápisu
3. Zpráva z jednání RM
4. Hlavní jednání

4.1. Větrné elektrárny
– rozhodnutí o žádostech
k udělení souhlasu města
k záměru výstavby VE

4.2. Majetkové operace
4.3. Schválení rozpočtového

provizoria
4.4. Sloučení základních škol
4.5. Návrh řešení k zachování

gymnázia
5. Informace z MěÚ
6. Vstupy občanů
7. Vstupy zastupitelů

Starostka města Jana Ponocná zaháji-
la zasedání přivítáním přítomných členů 
a občanů. Program jednání byl schválen. 
Ověřovateli zápisu byli navrženi a schvá-
leni MUDr. Rýcová a JUDr. Ježek.

3. Zpráva z jednání rady města

Výběr usnesení z jednání rady města 
přednesl a následnou diskuzi řídil mís-
tostarosta pan Doubrava. 

Mgr. Krabec – nesouhlasil s podáním 
informace, jak byl prezentován bod ve 
věci zástavy budovy č.p. 5 vedoucí ma-
jetkového odboru. Požádal o zařazení 
tohoto bodu do programu na příštím 
jednání ZM. 

p. Doubrava – kauza zástavy bu-
dovy čp. 5 bude jedním z bodů příštího 
jednání ZM.

4. Hlavní jednání

4.1. Větrné elektrárny – rozhod-
nutí o žádostech k udělení souhlasu 
města k záměru výstavby větrných 
elektráren (dále jen VE).

pí Ponocná – uvedla bod a předala 
slovo prvnímu zástupci společnosti, která 
se uchází o souhlas k záměru výstavby 
větrných elektráren.

Ing. Krejčí –  představil firmu Klavar-
ská elektrárenská v.o.s. Tato organizace 
je dceřinou společností společnosti AGI-
LE spol. s r.o. se sídlem v Ústí nad Orlicí. 
Organizace žádá o souhlas k záměru 

výstavby větrných elektráren s instalo-
vaným výkonem cca 4 MW v katastru 
obce Heřmanice u Králík, která je sou-
částí správního obvodu města. Jedná se 
o lokalitu, u které lze vyloučit významné 
střety se zájmy ochrany přírody a krajiny 
i místních obyvatel, což firma prokáže v 
rámci procesu E.I.A. v průběhu územního 
řízení. Přesnou lokalizaci místa stavby 
zatím firma s ohledem na nedokončená 
majetkoprávní jednání nespecifikuje. 
Souhlas zastupitelstva je potřebný jako 
příloha k žádosti o povolení připojení 
nové výrobny elektrické energie o in-
stalovaném výkonu 4 MW k distribuční 
soustavě společnosti ČEZ Distribuce. Bez 
tohoto souhlasu nemůže firma investovat 
další finanční prostředky společnosti do 
připravovaného záměru. Typ elektrárny 
bude určen v závislosti na maximální 
možné výšce stožáru tak, aby se elektrár-
ny neuplatňovaly v dálkových krajinných 
pohledech (tzn. aby nepřesahovaly přes 
krajinné horizontály charakterizující 
zdejší kraj), a aby nebyly v kolizi s po-
hledovými osami na významné přírodní 
i kulturněhistorické prvky a dominanty 
v krajině Králicka (klášter, Sněžník aj.). 
V současné době se dokončuje studie Par-
dubického kraje, která hodnotí vliv větr-
ných elektráren na krajinný ráz v rámci 
celého kraje a vymezuje území vhodná, 
méně vhodná a nevhodná pro výstavbu 
větrných elektráren s ohledem ochranu 
krajinného rázu. Firma je přesvědčena, 
že vybraná lokalita pro výstavbu větr-
ných elektráren je v souladu i s touto 
nezávislou studií. S ohledem na výše uve-
dené skutečnosti, je v této přípravné fázi 
projektů předčasné a nesolidní slibovat 
městu konkrétní podíl na zisku z prodeje 
vyrobené elektrické energie, tak jak to 
dělají některé konkurenční společnosti. 
Rovněž převádět investorství na město by 
mohlo být dle našeho názoru pro veřejný 
rozpočet poměrně riskantní záležitost. 
V případě, že se projekt podaří přivést 
do fáze realizace, je firma připravena s 
městem seriózně jednat (na základě eko-
nomických ukazatelů projektu) o výši fi-
nančního příspěvku do rozpočtu města po 
celou dobu životnosti stavby (zpravidla 20 
let). Společnost Klavarská elektrárenská 
v.o.s. má více než desetileté zkušenosti s 
výrobou elektrické energie z alternativ-
ních zdrojů. Společnost vybudovala vodní 
elektrárnu na řece Labi o instalovaném 
výkonu 1575 kW a tuto vodní elektrárnu 
již 11 let provozuje. Společnost připra-
vuje k realizaci i další náročné projekty 
výstavby výroben alternativních zdrojů 
energie (vodní elektrárna, výroba elektři-
ny z biomasy a výroba elektřiny pomocí  
fotoalkalických článků), čímž bychom 
mohli i v budoucnu přispět k rozvoji této 
sféry ve Vašem městě.

Poznámka redakce: Klavarská elekt-
rárenská v.o.s. - společnost byla zapsána 
do obchodního rejstříku 18. 1. 1995, IČO 

49546309, oborová činnost: výroba a 
rozvod elektřiny

Ing. Zima – navrhl nejprve vyslech-
nout i další dva zájemce a poté se ptát 
všech zájemců současně, aby nedošlo 
k znevýhodnění některého ze zájemců. 

Antonín Bartoš – zástupce firmy ASD 
Software, s.r.o. Šumperk nejprve omluvil 
nepřítomnost Ing. Jana Kotrleho, MBA 
(ředitel firmy). Po krátkém úvodu před-
stavil formou datové prezentace nabídku 
týkající se realizace projektu výstavby 
„Větrného parku Králíky“  a požádal o 
oficiální souhlas s výstavbou toho projek-
tu větrného parku na katastrálním území 
města Králíky. Při realizaci projektového 
záměru výstavby Větrného parku Králíky 
se organizace orientuje zejména na dlou-
hodobou spolupráci s městem na jehož 
katastru dojde k výstavbě větrných elekt-
ráren a také s vlastníky těchto pozemků. 
Pokud bude firmě umožněna investiční 
výstavba větrných elektráren v katastru 
města navrhuje firma městu profit z pod-
nikání tak, aby došlo k posílení příjmové 
části rozpočtu města a bylo možné zajistit 
jeho rychlejší rozvoj. Na katastru města 
Králíky se jedná o možnou výstavbu 7 
až  10 kusů větrných elektráren. Firma 
městu Králíky, v případě souhlasu zastu-
pitelstva s výstavbou větrných elektráren 
v katastru města, nabízí:

Varianta 1:
• Částku 200.000,- Kč při zahájení 

výstavby každé větrné elektrárny na 
katastrálním území města. 

• Částku 250.000,- Kč/rok  ročně za 
každou instalovanou větrnou elektrárnu 
na katastrálním území města. 

• Částku 10.000,- Kč/rok ročně za kaž-
dou instalovanou větrnou elektrárnu ve 
Vašem katastrálním území  na podporu 
společenských, kulturních a sportovních 
akcí ve městě.

Varianta 2:
• Částku 2.500.000,- Kč při kolaudaci 

každé větrné elektrárny na katastrálním 
území města.

• Částku 130.000,- Kč/rok ročně za 
každou instalovanou větrnou elektrárnu 
na katastrálním území města po uplynutí 
15 let od kolaudace elektrárny. 

• Částku 10.000,- Kč/rok ročně za kaž-
dou instalovanou větrnou elektrárnu ve 
Vašem katastrálním území na podporu 
společenských, kulturních a sportovních 
akcí ve městě.

Výše vyplácené jednorázové finanční 
částky (za instalovanou VE) bude valo-
rizována o částku, která bude vyjadřovat 
procento oficiálně stanovené roční míry 
inflace vyhlášené ČSÚ počínaje rokem 
2010 za předpokladu, že ceny výkupu 
energie vyhlášené Energetickým regulač-
ním úřadem budou navýšeny minimálně 
o cenu inflace. Pokud bude navýšení ceny 
výkupu nižší než míra inflace navyšuje se 
částka o procento navýšení ceny výkupu 
energie. Výše vyplacené jednorázové 
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finanční částky ( při zahájení výstavby 
VE) bude valorizována o částku, která 
bude vyjadřovat procento oficiálně sta-
novené roční míry inflace vyhlášené ČSÚ 
počínaje rokem 2010. 

Projektový záměr výstavby Větrného 
parku Králíky je v současné době v pří-
pravné fázi v rámci které se řeší zejména 
základní otázky související s jednání 
s městem, vlastníky pozemků, podrobné 
mapování větrných podmínek, příprava 
projektové dokumentace, příprava do-
kumentace pro zpracování studie posou-
zení vlivu na životní prostředí (E.I.A), 
příprava studie připojení do distribuční 
sítě a příprava dokumentace pro územ-
ní řízení. Po získání souhlasu města 
budou dokončeny tyto přípravné kroky 
s cílem získání územního rozhodnutí a 
následně stavebního povolení. Po vydání 
stavebního povolení je firma připravena 
okamžitě zahájit výstavbu. Výstavbu a 
provozování bude realizovat samostat-
ná právnická osoba. Z výše uvedeného 
postupu a jeho náročnosti vyplývá, že 
možným termínem realizace projektu je 
rok 2009 až 2010. Firma je připravena 
se dlouhodobě a pravidelně podílet na 
podpoře společenských, kulturních a 
sportovních aktivit ve městě, případně 
realizovat další podnikatelské aktivity 
ve městě, zejména v oblasti rozvoje turis-
tického ruchu. Firma má zájem vytvořit 
dlouhodobý partnerský vztah s městem a 
podílet se na jeho rozvoji s cílem zajištění 
jeho prosperity. 

Poznámka redakce: Firma zaměstnává 
cca 70 lidí v hlavní činnosti - mezi hlavní 
činnosti patří komplexní realizace a do-
dávka informačních systémů na zakázku, 
systémová integrace, řízení projektů, 
vývoj a implementace software, dodáv-
ka podnikových informačních systémů 
CRM/ERP/CMS, řešení bezpečnosti IS, 
poradenství, konzultace. V současné 
době firma připravuje několik projektů 
v oblasti VE.

p. Koščo (zástupce spol. Progre-
sum s.r.o.) – firma má pozemek ve svém 
vlastnictví v katastru obce Prostřední 
Lipka. Po konzultacích a předběžném 
zhodnocení lokality a vyhodnocení místa 
Českým hydrometeorologickým ústavem 
zhodnotili tuto lokalitu jako vhodnou 
k zahájení jednání o výstavbě větrníků. 
Tyto stavby doplní současné využití po-
zemků tj. zemědělská prvovýroba – chov 
ovcí. Rádi by vstoupili do předběžného 
jednání s městem, které by vedlo k písem-
nému souhlasu k vybudování větrníků do 
celkového výkonu cca 10 MW.

Ing. Zima – ze všech tří příspěvku 
vyplynulo, že ani jedna společnost do 
této doby nemá žádnou zkušenost s VE. 
Domnívá se, že pro zastupitele nyní 
není důležité znát technické parametry, 
reference nebo cokoli z marketingových 
informací. Zastupitel potřebuje znát 
informace, na základě kterých se dokáže 
rozhodnout, zda chce, aby došlo k výstav-
bě VE. Je třeba znát certifikovanou infor-
maci, zda je vůbec možné, aby zde byly 
postaveny VE. Zároveň znát studii kraje 
na VE. Je třeba znát byznys plán a ri-
zika. Pokud si většina zastupitelů bude 

myslet, že má dostačující informace, lze 
přijmout například podmíněný souhlas 
pro umožnění, aby se v této záležitosti 
mohlo jednat dále. V každém případě se 
nedomnívá, že nyní má dostatečné infor-
mace pro jakékoli rozhodnutí. 

p. Doubrava – má pocit, že v této fázi 
se jedná pouze o umožnění, aby firmy 
mohly v této záležitosti začít jednat se 
spol. ČEZ. Zastupitelstvo bude o tomto 
rozhodovat ještě mnohokrát než dojde 
k samostatné výstavbě.

Ing. Zima – pak to špatně pochopil, 
domníval se, že dnešním rozhodnutím se 
rozhodne, která z představených firem, 
zde bude moci VE postavit. Odpovědi na 
otázky je nutné znát od všech zájemců, 
aby se mohlo zastupitelstvo rozhodnout 
pro nejvýhodnější nabídku. 

Ing. Tóth – souhlasí s Ing. Zimou, že 
je nutné nejprve rozhodnout, kde a zda 
vůbec chtějí zastupitelé vystavět VE.

JUDr. Ježek – souhlasí s Ing. Tóthem 
a Ing. Zimou. Další otázkou je, k čemu se 
město zaváže, pokud dá souhlas k záměru 
výstavby větrných elektráren.

Ing. Šašek – máme zde tři firmy, 
ale také tři lokality. Je nutné vybrat 
tu nejvhodnější lokalitu. Sám za sebe 
se domnívá, že varianta u kláštera je 
nevhodná.

Ing. Zima – navrhuje, aby se dnes 
nerozhodlo o firmě, které bude umožně-
no vystavět VE, ale aby se v určité době 
sestavil set otázek a na tyto otázky aby 
všichni zájemci odpověděli. Na základě 
těchto odpovědí bude moci zastupitelstvo 
kvalifikovaně rozhodnout. 

Mgr. Krabec – pokud by dnes zastu-
pitelstvo rozhodlo o udání souhlasu. Je 
možné tento krok ještě nějak později 
ubrzdit? 

p. Krejčí – souhlas je potřeba, aby se 
mohlo začít žádat u ČEZu. Samozřejmě 
lze tento krok zastavit, ale už z jiných 
důvodů, než že by město řeklo „My tady 
VE nechceme“. Co se týká byznys plánu, 
firma jej nemůže mít již zpracován. A to 
proto, že v tuto dobu ještě není známa 
ani výška VE, tudíž firma nemá dosta-
čující informace pro kvalitní zpracování 
byznys plánu. Podle jeho názoru by  VE 
by neměla zasahovat do pohledu směrem 
na klášter nebo na Sněžník /tak jak to 
navrhuje konkurenční projekt/. Vzhledem 
k tomu, že polská strana také uvažuje 
o výstavbě VE, domnívá se, že by ani 
z naší strany neměl být problém s jejich 
navrženou lokalitou. 

Ing. Zima – domnívá se, že byznys 
plán se dá udělat alespoň přibližně - a 
to z předpokladů. Pokud si není zastu-
pitelstvo nyní jisto, zda chce nechat po-
stavit VE, není nyní možné dát jakýkoli 
souhlas. Případné souhlasné stanovisko 
bude znamenat pro schváleného zájem-
ce, že pokud mu od souhlasu vzniknou 
jakékoli náklady, bude je poté požadovat 
po městu. 

Ing. Dostálek – nejprve by zde mělo 
zaznít, zda chce zastupitelstvo nechat 
postavit VE. Pokud ano, pak by zde 
měla zaznít lokalita. Potřeboval by vidět 
pohledovou studii jednotlivých lokalit. 
Nyní studovat ekonomiku jednotlivých 

firem mu přijde předčasné. 
Ing. Zima – také to takto myslel, je 

důležité před rozhodnutím spatřit pohle-
dovou a větrnou studii.

JUDr. Ježek – má již někdo ze zú-
častněných zástupců pohledovou studii 
k dispozici? 

p. Bartoš – pohledové studie se dělají 
v rámci studie E.I.A. Takto vypracovaná 
pohledová studie je finančně nákladná. 
Bylo by dobré sdělit návrh na umístění 
a na toto místo by se udělala pohledová 
studie. 

Ing. Orlita – pokud by se měla dělat 
pohledová studie, je třeba udělat ji již na 
kvalitní úrovni. 

pí Ponocná – bylo by potřeba se do-
mluvit na seznamu otázek, které budou 
od firem požadovat. 

Ing. Zima – zeptal se, zda s tímto 
návrhem paní starostky zástupci firem 
souhlasí. Pokud by bylo potřeba předložit 
např. pohledovou studii, finanční náklady 
by měla nést firma nikoli město.

p. Krejčí – do souboru otázek by 
se měla zabudovat informace, kde by 
město VE chtělo a kde si rozhodně VE 
nepřeje. 

p. Koščo – náklady na pohledovou 
studii uhradí, je třeba v souboru otázek 
podat informace i o horizontálních pod-
mínkách. 

Ing. Orlita - pohledovou studii je nut-
né udělat podle oficiální metodiky.

p. Koščo – firma kupuje od pana 
Štaigla pozemky. Na nich chce pást ovce 
a současně vybudovat VE, jedná se o po-
zemky firmy. 

Mgr. Krabec – navrhuje, aby někdo 
určil odbornou skupinu, která doporučí 
ZM vhodné lokality pro stavbu VE a 
na základě tohoto by se utvořil soubor 
otázek pro zájemce o výstavbu VE. Na 
toto téma probíhalo v různých místech 
republiky referendum. Je na zvážení, zda 
je ZM schopno o takto důležitém kroku 
rozhodnou samostatně. 

Ing. Zima – zastupitelstvo není povin-
no udělit souhlas. Navrhl znění usnesení 
„ZM odkládá rozhodnutí o záměrech 
umístění staveb větrných elektráren na 
katastru města Králíky a integrovaných 
obcí a ukládá RM zajistit soubor odbor-
ných otázek pro vypracování nabídek.„

ZM schválilo odložení rozhodnutí 
o záměrech umístění staveb větrných 
elektráren na katastru města Králíky 
a integrovaných obcí a ukládá RM 
zajistit soubor odborných otázek pro 
vypracování nabídek. 

4.2. Majetkové operace

4.2.01. Prodej pozemku p.p.č. 431 v k.
ú. Červený Potok

Obsah: O koupi pozemku si požádal 
pan I. B. z Pardubic, pozemek sousedí 
s jeho nemovitostí. Jedná se o pozemek 
o výměře 1950 m2, je veden v KN jako 
t.t. porost, pozemek není v pronájmu. 
Záměr prodeje byl schválen a zveřejněn, 
kupní cena 20,- Kč/m2 + náklady spojené 
s převodem, tj. 40.724,- Kč.

ZM schválilo prodej pozemku p.p.č. 
431 v k.ú. Červený Potok panu I. B., 
Pardubice za kupní cenu 40.724,- Kč. 
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4.2.02. Záměr prodeje pozemku st.p.č. 
1078 a části p.p.č. 1182/1 v k.ú. Králíky 
ZM/2007/08/160.

Obsah: ZM dne 10. 9. 2007 schválilo 
záměr prodeje pozemků a MO záměr 
prodeje zveřejnil. Při projednávání zámě-
ru prodeje uvedl MO, že pozemek p.p.č. 
1182/1 je o výměře 1897 m2 a že žadatel, 
tj. manželé M., žádají o část pozemku, 
kterou nikdo neužívá a předmětná část 
není v pronájmu. Tyto informace uvedl 
MO nesprávně. 

Dne 8. 10. 2007 požádala slečna Ing. 
L. T. o pozastavení prodeje pozemků a 
o prošetření skutečností týkající se proná-
jmu pozemku p.p.č. 1182/1 v k.ú. Králíky 
z důvodů uváděných neúplných informací 
v podání žádosti žadatele a v oznámení 
města o prodeji části pozemku, která je 
blíže nespecifikována. Dále informace 
uváděné MO se nezakládají na pravdě 
a má podezření o uvádění nepravdivých 
informací. Zároveň žadatelka má zájem 
o odkoupení užívané části pozemku.

Podáním ze dne 11. 10. 2007 paní Mgr. 
J. N. nesouhlasí s informací předloženou 
ZM dne 10. 9. 2007, pronajata je naopak 
celá část pozemku a je užívána jako 
zahrádky, rekreační koutky a užitkové 
koutky. 

Předmětem prodeje je část pozemku 
p.p.č. 1182/1, kterou mají vlastníci by-
tových jednotek v čp. 570 v pronájmu 
podle výše spoluvlastnických podílů jako 
společnou zatravněnou část (sekání trá-
vy). Nájemní vztah však nezakládá před-
kupní právo k pozemku. Zároveň je třeba 
zdůraznit, že neexistuje právní předpis, 
který by ukládal povinnost sdělovat ná-
jemci, že vlastník hodlá pozemek prodat. 
MO to však z vlastní iniciativy činí, ale 
vzhledem k počtu uzavřených nájemních 
smluv se může stát, že dojde k přehléd-
nutí. Směrodatná je dle zákona o obcích 
pouze úřední deska a změnou vlastníka 
nemovitosti již uzavřená nájemní smlou-
va nezaniká, ale nový vlastník ze zákona 
přejímá práva a povinnosti původního 
pronajímatele. Aby se MO vyvaroval 
v budoucnu těmto nepřesnostem, požá-
dal informatika o zpracování programu, 
který by přesně evidoval všechny nájemní 
smlouvy. 

Dále se MO ohrazuje, že záměr prodeje 
pozemku není blíže specifikován, a to 
z důvodu, že záměr prodeje je v souladu 
s § 39 zákona o obcích zveřejňován na 
úřední desce a elektronické desce včetně 
snímku katastrální mapy s vyznačením 
pozemku, eventuelně s předmětnou částí 
pozemku. RM dne 17. 10. 2007 vzala 
podání na vědomí a zároveň uložila MO 
vyzvat navrhovatelku Ing. T. k upřes-
nění žádosti o koupi části předmětného 
pozemku. Ta dne 19. 11. 2007 podala 
pouze návrh na zrušení záměru prodeje 
části pozemku p.p.č. 1182/1 v k.ú. Krá-
líky z důvodu, že je neplatný protože 
předmětný pozemek je na základě uza-
vřených nájemních smluv ze dne 21. 11. 
2000 v nájmu 8 nájemníků a odůvodnění 
samotného záměru je v rozporu s touto 
skutečností. O prodej části předmětného 
pozemku si ze stávajících nájemníků 
nikdo nepožádal. RM vzala na vědomí 

návrh nájemníků a uložila MO ho před-
ložit na jednání ZM. 

p. M. – pokud by ZM schválilo prodej 
pozemku, bude nájemní smlouvy respek-
tovat.

JUDr. Ježek – jak dlouho bude nájem-
ní smlouvy respektovat?

p. M. – několik let, neví přesně.
Ing. Tóth – doporučuje nyní pozemek 

neprodávat.
JUDr. Ježek – byl tento záměr zveřej-

něn na el. desce úřadu?
Bc. Kubíčková – ano, záměr byl zve-

řejněn i na el. desce úřadu.
ZM schválilo platnost usnesení 

ZM/2007/08/160 ze dne 10. 9. 2007. 

4.2.03. Bezúplatný převod nemovitostí 
užívaných Základní školou praktickou 
Králíky 

Obsah: PK sdělil, že na základě 
předešlých jednání bylo dohodnuto, že 
dojde k bezúplatnému převodu nemo-
vitostí v užívání Základní školy prak-
tické Králíky pro potřeby Pardubického 
kraje. Jedná se o budovu čp. 130 a čp. 
368 včetně přilehlých pozemků a také 
o zahradu p.p.č. 453/1 v k.ú. Králíky. 
Pokud nebudou uvedené nemovitosti do 
budoucna sloužit pro potřeby školství 
převede PK předmětné nemovitosti zpět 
do vlastnictví města.

Odbor VTS v případě převodu nedo-
poručuje převod zahrady p.p.č. 453/1 a 
ostatních přilehlých pozemků a st. par-
cel. Odbor ŠKT nesouhlasí s převodem. 
V souvislosti se snižováním počtu dětí 
není jasná koncepce spec. školství, kraj 
dle současného znění školského zákona 
zřizuje ZŠ speciální. Prostory školy je 
možné do budoucna využít jako DDM. 
Zahrada p.p.č. 453/1 je odloučena od 
školy. FO z hlediska rozpočtových příjmů 
nesouhlasí s bezúplatným převodem 
budov za nabízených podmínek (zpětný 
převod bude za jakých podmínek?). Pokud 
zpětný převod bude smluvně ošetřen, tak 
i v tomto případě se jeví tato varianta pro 
město nevýhodná – bude chybět příjem 
z nájmu. Odbor ÚPaSÚ s ohledem na 
nedostatek pozemků k výstavbě pro 
bydlení nedoporučuje převod, zvláště 
pozemku p.p.č. 453/1 v k.ú. Králíky. Dle 
MO je sice v průvodním dopise z PK 
závazek o zpětném převodu, ale už se 
neuvádí, že by se jednalo o bezúplatný 
převod. Přiložená navržená smlouva 
o bezúplatném převodu však neobsahuje 
ani to, co průvodní dopis. Tzn., že neob-
sahuje žádné právní záruky o zpětném 
bezúplatném převodu (předkupní právo) 
a v tomto předloženém znění je pro město 
nepřijatelná. Dále město v roce 2004 vy-
koupilo od FO část budovy ZŠ praktické 
za 397.815,- Kč, roční nájemné za celé 
nebytové prostory užívané ZŠ praktickou 
je 160.354,- Kč. Zároveň je třeba připome-
nout, že město již poskytlo PK značnou 
úlevu a to formou výpůjčky nebytových 
prostor užívaných Základní uměleckou 
školou Králíky. Z těchto důvodů MO 
nedoporučuje převod. RM nedoporučila 
bezúplatný převod.

p. Juránek – bylo v materiálech, které 
obdrželo město i zmínka o tom, že pokud 

nedojde k převodu na kraj, mohlo by dojít 
k ohrožení existence ZŠ Praktické?

pí Ponocná – není si jistá, že by tuto 
informaci vyčetla z materiálů. Byla ale 
osobně jednat na Pk, kde spíše zaznělo, 
že pokud dojde k převedení, bude to pro 
město znamenat jakousi deklaraci o za-
chování ZŠ Praktické. 

Ing. Zima – pokud by smlouva o zpět-
ném převodu budovy nebyla pro město 
riskantní, bylo by to akceptovatelné?

Ing. Tóth – na kraji se jednalo o více 
školách, pokud je mu známo, žádné za-
stupitelstvo s tímto převodem majetku 
z obce na kraj nesouhlasí.

Mgr. Krabec – pokud by byla jistota, že 
kraj v případě převodu zachová ZŠ Prak-
tickou, pak by s převodem souhlasil. 

Ing. Zima – jedná se pouze o bezplatný 
převod? V případě úplatného převodu by 
s převodem souhlasil. 

Mgr. Krabec – chápe, že nejlepší vari-
antou je, aby zřizovatel byl i vlastníkem 
objektu. 

Ing. Zima – je zcela jedno, kdo je zřizo-
vatelem a vlastníkem. Pokud přestanou 
existovat důvody pro zachování školy, 
škola zanikne. Nebudou-li děti, nebude 
existovat ani škola. 

ZM neschválilo bezúplatný převod 
nemovitostí budovu čp. 130 na st.p.č. 
398/1, čp. 368 na st.p.č. 398/2, budo-
vy bez čp. nebo ev. na st.p.č. 400/2, 
400/3, 400/6 a pozemků st.p.č. 398/1, 
398/2, 400/4, 400/2, 400/6, 400/3, 400/5, 
p.p.č. 440, 453/1 vše v k.ú. Králíky na 
Pardubický kraj. 

4.2.04. Nákup nemovitosti – stodoly 
na st. p. č. 232 v k. ú. Prostřední Lipka 
– aktualizace usnesení ZM/2003/03/054

Obsah: V souvislosti s přípravou roz-
počtu na rok 2008 a plánovanou realizací 
projektu vojenského muzea předkládá 
MO aktualizaci usnesení ZM/2003/03/054 
ze dne 11. 3. 2003 týkající se nákupu 
stodoly na st.p.č. 232 v k.ú. Prostřední 
Lipka. Jedná se o stodolu, která je ve 
vlastnictví MS Pod Klapáčem. Nákup 
nemovitosti bývá navržen každoročně do 
rozpočtu. Ocenění nemovitosti je určeno 
znaleckým posudkem ve výši 49.750,- Kč. 
MS Pod Klapáčem souhlasí s prodejem 
nemovitosti. Kupní cena ve výši 50.000,-
- Kč byla schválena ZM. RM doporučila 
aktualizaci usnesení a uložila MO zahr-
nout nákup nemovitosti do rozpočtu na 
rok 2008.

ZM schválilo aktualizaci usnesení 
ZM/2003/03/054 ze dne 11. 3. 2003 a 
schvaluje nákup nemovitosti – sto-
doly na st.p.č. 232 v k. ú. Prostřední 
Lipka od Mysliveckého sdružení Pod 
Klapáčem, Králíky za kupní cenu ve 
výši 50.000,- Kč. 

4.2.05. Duplicitní zápis vlastnictví 
Obsah: U pozemku p.p.č. 116/2 v k.

ú. Heřmanice u Králík o výměře 203 
m2 je v katastru nemovitostí evidováno 
duplicitní vlastnictví, tzn., že dotčenou 
parcelu vlastní na jedné straně Město 
Králíky a na druhé straně fyzické osoby. 
Oba vlastníci nabyli dotčenou parcelu 
na základě platných nabývacích listin. 
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Město nabylo pozemek na základě hos-
podářské smlouvy ze dne 24. 7. 1980. 
Situaci lze řešit soudně a to žalobou 
na určení vlastnictví, nebo souhlasným 
prohlášením o uznání vlastnického prá-
va. Dle odboru VTS na pozemku nejsou 
zařízení města, z pohledu odboru se 
jedná o nepotřebný pozemek. Dle odboru 
ÚPaSÚ v projednávaném konceptu ÚPO 
Králíky je pozemek zařazen do území 
sídlištní zeleně – veřejná zeleň, součást 
zastavěného území obce. RM doporučila 
vzdání se vlastnického práva k pozem-
ku, jelikož je pro město nepotřebný, a 
soudní náklady na žalobu na určení 
vlastnictví by značně převýšily hodnotu 
pozemku.  

ZM schválilo vzdání se vlastnic-
kého práva k pozemku p.p.č. 116/2 
v k.ú. Heřmanice u Králík, jelikož 
je pro Město Králíky nepotřebný, a 
soudní náklady na žalobu na určení 
vlastnictví by značně převýšily hod-
notu pozemku. 

4.2.06. Odkup pohledávky za firmou 
PROKEN s.r.o. – revokace usnesení 
ZM/2006/05/107 

Obsah: ZM dne 9. 5. 2006 schválilo 
odkoupení pohledávky za společnosti PR-
OKEN, s.r.o., panu Ing. J. K. z Červené 
Vody za kupní cenu 56.746,- Kč. Jedná 
se o pohledávku vzniklou z nájmu neby-
tových prostor – truhlárny. Pohledávka 
je ve výši 106.780,- Kč a NŘ 11.272,- Kč. 
V současné době probíhá exekuce na 
majetek společnosti. 

Bohužel i přes výzvu nebyla ze strany 
pana Ing. Kalouska smlouva o postoupení 
pohledávky do dnešního dne podepsána. 
RM doporučila revokaci usnesení a ulo-
žila MO předložit návrh na jiná řešení. 
Exekuce nadále probíhá a jiné řešení 
není.

pí Ponocná – co se schvaluje revo-
kací?

Bc. Kubíčková – zrušení usnesení.
JUDr. Ježek – jedná se o pohledávku 

města?
Bc. Kubíčková – ano, jedná se o pohle-

dávku města vůči firmě PROKEN.
JUDr. Ježek – jak bude město pohle-

dávku řešit, když není vymahatelná?
Bc. Kubíčková – v současné době pro-

bíhá exekuce na majetek PROKENU. 
pí Ponocná – navrhuje „dosadit“ mís-

to slůvka revokuje slovo ruší.
ZM zrušilo usnesení ZM/2006/05/107 

ze dne 09.05.2006. 

4.3. Schválení rozpočtového pro-
vizoria

pí Ponocná – zahájila bod a předala 
slovo pí Pecháčkové. 

pí Pecháčková – S ohledem na 
skutečnost, že před 1. lednem nebude 
schválen rozpočet města na příslušný 
rozpočtový rok předkládá finanční 
odbor zastupitelstvu města k zajištění 
plynulosti hospodaření Města Králíky a 
jím zřízených organizací návrh pravidel 
rozpočtového provizoria pro období od 1. 
1. 2008 do doby schválení rozpočtu na rok 
2008. RM návrh projednala a uložila FO 
předložit tento bod na jednání ZM.

ZM schválilo tato pravidla rozpoč-
tového provizoria města Králíky na 
rok 2008: Rozpočtové hospodaření 
v době od prvního dne rozpočto-
vého roku 2008 do doby schválení 
rozpočtu města na příslušný rok 
se řídí objemem příjmů a výdajů 
schváleného rozpočtu pro předchozí 
rok 2007. Výdaje rozpočtu se uvolňují 
do výše jedné dvanáctiny celkové 
roční částky v každém měsíci období 
rozpočtového provizoria. Rozpočtové 
příjmy a výdaje uskutečněné v době 

Současnost

Počty dětí 
podle škol a 

tříd

Králíky Okolní obce
Počet 
žáků 

celkem
ZŠ Morav-

ská
ZŠ 5. 

května
Celkem 
Králíky

Dolní 
Morava

Lichkov Mladkov
Celkem 
okolní 
obce

9. třída 26 19 45    0 45
8. třída 29 28 57    0 57
7. třída 32 31 63    0 63
6. třída 28 22 50    0 50
5. třída 32 23 55  7  7 62
4. třída 30 28 58  5  5 63
3. třída 19 18 37  13 4 17 54
2. třída 37 25 62  4 4 8 70
1. třída 23 35 58  9 3 12 70

 
Celkem 256 229 485 0 38 11 49 534

Budoucnost - podle roku narození

2001/2002   31 3 4 2 9 40
2002/2003   37 5 7 7 19 56
2003/2004   39 6 5 6 17 56
2004/2005   47 0 6 3 9 56
2005/2006   50 0 6 1 7 57
2006/2007   41 3 11 6 20 61

Celkem 0 0 245 17 39 25 81 326

rozpočtového provizoria se stávají 
příjmy a výdaji rozpočtu po jeho 
schválení. 

4.4. Sloučení základních škol 

pí Ponocná - ve městě jsou dvě zá-
kladní školy, každá s deseti třídami a 
současným celkovým počtem žáků 485. 
Průměrný počet žáků ve třídě je 24,25. 
Mimo dětí, které již základní školy 
v Králíkách navštěvují, postupně přichá-
zí děti ze základních škol v Lichkově a 
Mladkově. Zároveň do školy chodí od 1. 
třídy děti z Dolní Moravy. Vývoj počtu 
narozených dětí ve spádové oblasti obou 
škol směřuje k tomu, že každá ze škol 
bude mít v jednotlivých ročnících žáky 
pouze v jedné třídě. Tato skutečnost 
nebude ovlivňovat situaci na I. stupni 
škol, ale bude mít negativní vliv na 
využití aprobací pedagogů na II. stupni. 
Ke konci školního roku 2007/2008 od-
chází do důchodu ředitel základní školy 
ul. Moravská Mgr. Stejskal a postupně 
dojde k přirozenému úbytku dalších pe-
dagogů (odchody do důchodu, ukončení 
PP na dobu určitou). 

Předpoklad počtu žáků
základních škol
v jednotlivých letech

Školní rok
Počet
žáků

Počet
tříd

Průměr

2007/2008 485 20 24,25

2008/2009 481 20 24,05

2009/2010 471 20 23,55

2010/2011 470 20 23,50

2011/2012 475 20 23,75

2012/2013 475 20 23,75

2013/2014 465 20 23,25
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Informace o školních budovách 
– popis:

Základní škola – Moravská:
- kapacita ZŠ 480 dětí (16 tříd po 30 

dětech)
- kapacita ŠD 60 dětí 
- Učebny/sborovny:16 učeben (5 pavi-

lónů) ; 1x F, 1x Ch/Př, 1x Cv kuchyň, 1x 
VT, 1x Hv, 1x tělocvična, 1x sportovní 
areál, 5 sboroven, 1x kancelář ředitele, 1x 
kancelář  zást.ředitele, 1x kancelář hos-
podářky, 1x kancelář mzdová účetní, 10 x 
kabinet

- ŠD – nástavba nad školní jídelnou, 3 
třídy, 1 x sborovna + kabinet

- současný počet zaměstnanců:  státní 
rozpočet:  ZŠ: 17,23; ŠD 1,96; provozní 
zam. 5,12

- město: 1,5 zam
- doplňková činnost 0,4 zam.

Základní škola – 5.května:
- kapacita ZŠ 320 dětí  (tato kapacita 

neodpovídá aktuálnímu stavu). Ve škol. 
rejstříku je totiž škola vedena na dvou 
adresách (5.května, Nádražní), zapsaná 
kapacita je součtem kapacity  budov!!!

- kapacita ŠD 50 dětí
- Učebny/sborovny: 12 učeben, z toho 

odborná výuka 5 učeben (M/Vv, F/Ch, 
Nj/Hv, D/Z, Př/Aj)

- Odborná výuka: VT, skleník, ku-
chyňka, knihovna, tělocvična, ekologická 
pracovna

- 1x ředitelna, 1x sborovna, 1x kancelář 
hospodářky + 1x technická místnost pro 
uklízečky, 1x místnost – školník,  Kabi-
nety 7x.

Financování škol (obecní, krajské): Práv-
ní úprava financování škol a školských 
zařízení ze státního rozpočtu vychází z §§ 
160 – 163 zákona č. 561/2004 Sb., školský 
zákon (dále jen zákon). Platí (obdobně jako 
u předchozí právní úpravy), že u veřejných 
škol a školských zařízení zapsaných ve 
školském rejstříku budou z prostředků 
státního rozpočtu financovány:

- mzdové výdaje a ostatní náklady 
vyplývající z pracovněprávních vztahů 
(platy, náhrady platů, nebo mzdy a náhra-
dy mezd, odměny za pracovní pohotovost, 
odměny za práci vykonávanou na základě 
dohod o pracích konaných mimo pracovní 
poměr, odstupné)

- příděly do fondu kulturních a sociál-
ních potřeb

- výdaje na úhradu pojistného na so-
ciální zabezpečení a příspěvku na státní 
politiku zaměstnanosti a na úhradu po-
jistného na všeobecné zdravotní pojištění

- výdaje spojené s výukou dětí, žáků a 
studentů zdravotně postižených

- výdaje na učební pomůcky, školní 
potřeby a na učebnice, pokud jsou poskyto-
vány bezplatně, výdaje na další vzdělávání 
pedagogických pracovníků

- výdaje na činnosti, které přímo sou-
visejí s rozvojem škol a kvalitou vzdě-
lávání.

Ze státního rozpočtu škola dostává NIV 
(mzdy + odvody) + ONIV (ostatní neinvest. 
výdaje)

Z prostředků zřizovatele (z jeho rozpoč-
tu) škola obdrží:

- výdaje na provoz
- investiční výdaje
- zřizovatel může přispět i na výše uve-

dené výdaje hrazené státem (nad rozsah 
normativně přidělovaných prostředků) a 
také na výše uvedené výdaje nad rozsah 
prostředků poskytnutých ze státního 
rozpočtu

Z uvedeného pravidla stanoví zákon vý-
jimku (stejně, jako tomu bylo u předchozí 
právní úpravy), a to pro školy a školská za-
řízení zřizovaná církvemi a náboženskými 
společnostmi. U těchto škol jsou i nadále 
financovány ze státního rozpočtu veškeré 
výdaje (tedy i provozní), s výjimkou výdajů 
na pořízení a zhodnocení dlouhodobého 
majetku. 

Zjednodušeně řečeno z financování škol 
probíhá z více zdrojů:

- prostředky na platy jsou přidělovány 
normativním rozpisem ze státního rozpoč-
tu (tzv. NIV) prostřednictvím krajských 
normativů

- prostředky na učební pomůcky, ško-
lení, vzdělávání pracovníků (tzv. ONIV) 
opět ze státního rozpočtu prostřednictvím 
kraje

- provozní prostředky – z rozpočtu zřizo-
vatele školy (mimo církevních škol).

Základní principy financování škol a 
školských zařízení zřizovaných územními 
samosprávnými celky jsou postaveny na 
pojmech republikové a krajské normativy. 
Republikové normativy jsou stanoveny 
jako podíl celkových objemů neinves-
tičních výdajů vyčleněných ze státního 
rozpočtu pro stanovené skupiny věkových 
kategoriích k celkovému počtu dětí, žáků a 
studentů příslušných věkových kategorií. 
Zákon zvýrazňuje princip normativního 
přidělování prostředků poskytovaných ze 
státního rozpočtu. Finanční prostředky 
se tedy poskytují podle skutečného počtu 
dětí, žáků nebo studentů, nejvýše však do 
povolené kapacity zapsané ve školském 
rejstříku.

Návrh na řešení:
Vedení města doporučuje sloučení zá-

kladních škol v Králíkách do jednoho sub-
jektu počínaje školním rokem 2008/2009. 
Toto spojení bude sice znamenat úbytek 
pracovních úvazků pedagogických pra-
covníků i nepedagogů, ale zajistí lepší 
využití aprobací pedagogů a snížením 
počtu řídících pracovníků s nižší mírou 
vyučovací povinnosti (bude pouze 1 ředitel) 
což umožní využití prostředků na platy pro 
ostatní pedagogy. Snížení úvazků bude 
následující:

A) škola:
- pedagogové nový subjekt by měl 

27,647 úvazků pedagogických pracovníků, 
rozdíl oproti stávajícímu stavu činí 2,228 
úvazků. Snížení úvazků je propočítáno 
na aktuální stav, skutečnost bude k 1. 
9. trochu jiná -  z 9 třídy odchází 45 dětí, 
z MŠ nastoupí obdobný počet (započten 
průměrný stav odkladů) ze ZŠ Mladkov a 
ZŠ Lichkov přijde 8 dětí;

- nepedagogové snížení na 7,319 úvazků, 
rozdíl je oproti stávajícímu u nepedagogů 
celkem 1,414 úvazků  (dříve 8,733) 

B) Školní družina – snížení na 3,508 
úvazků, rozdíl činí 0,091 úvazku.

Návrh organizačního řešení nově 
vzniklého subjektu (včetně návaznosti 
na střední školství) bude součástí zadání 
pro výběrové řízení na obsazení funkce 
ředitele. 

Ing. Tóth – co sloučení škol městu 

přinese? Krom toho, že dojde k zlepšení 
aprobace učitelů?

Mgr. Krabec – požádal ředitele ZŠ 
o sdělení plusů a mínusů tak, jak je vní-
mají oni z pozice ředitelů.

Mgr. Kubíček – situace, která na Krá-
licku je, tomuto již delší dobu nasvědčuje. 
Je velice obtížné zajistit při tomto počtu 
žáků potřebnou aprobovanost. Tímto by 
došlo ke zlepšení situace kolem aprobo-
vanosti učitelů. Tento návrh vnímá jako 
přirozený vývoj. 

Ing. Zima – tato situace v něm evokuje 
myšlenku, že stále nedochází v Králíkách 
ke zvýšení počtu dětí. Z tohoto si odvo-
zuje, že se někde dělá chyba a Králíky 
dlouhodobě stagnují. Pokud zde vzniknou 
vhodné podmínky pro mladé lidi, kteří 
nebudou z Králík odcházet, nebudou se 
muset žádné školy slučovat. Ve sloučení 
škol problém nevidí, problém vidí v malém 
počtu dětí na Králicku. 

Ing. Tóth – existují i menší školy a 
s aprobovaností si umějí poradit. 

Ing. Kubín – je skutečně pravdou, že 
pokud ubude ředitel, zbudou peníze pro 
ostatní zaměstnance školy?

Bc. Divíšek – pokud bude ředitel a 
zástupce ředitele, zbude více finančních 
prostředků, než v případě ředitele a zá-
stupce na každé škole samostatně.

Mgr. Krabec – požádal o sdělení plusů 
a mínusů i od ředitele ZŠ Moravské. 

Mgr. Stejskal – spojením dojde k vy-
řešení problému s aprobovaností. Nyní se 
stává, že pedagog učí část hodin neapro-
bovaně. Po spojení škol by se více hodin 
učilo aprobovaně. V současné době ZŠ Mo-
ravská nemá naplněnou kapacitu školy. 
Oproti tomu na druhé škole je například 
problém s umístěním školní družiny. Na-
víc by mohlo dojít ke srovnání počtů dětí 
v jednotlivých ročnících. 

p. Juránek – pan Stejskal uvedl, že na 
Moravské škole jsou volné prostory. Zna-
menalo by to snad, že dojde ke stěhování 
tříd ze ZŠ 5. května do ZŠ Moravská?

pí Ponocná – toto by bylo až na rozhod-
nutí nového ředitele sloučených škol.

Ing. Zima – ve sloučení škol vidí 
výhodu, tímto padne jakýsi podprahový 
souboj mezi oběma ZŠ. Není zde důležité 
ušetřený ředitelský plat, ale atmosféra na 
škole. Tímto spojením dojde ke zlepšení 
atmosféry. 

Mgr. Krabec – sloučení škol vnímá 
kladně. Vznikne zde větší subjekt, který 
si bude umět lépe poradit se zastupová-
ním kantorů v době nemoci, dovolených, 
případného stěhovaní, ale také s výkyvy 
počtu dětí. 

Mgr. Němeček – před dvěma lety se 
tehdejší ZM k této problematice vyjadřo-
valo. Bylo přijato usnesení ve smyslu, že 
nedojde ke sloučení škol, pokud počet dětí 
nepoklesne pod 400.

pí Ponocná – nyní je zde zcela jiná 
situace.

Ing. Zima – bylo by potřeba přednést 
přesné znění tohoto usnesení.

pí Ponocná – toto usnesení se může 
předložit na příštím jednání ZM. V tuto 
chvíli není možné usnesení ZM přednést. 

Ing. Zima – součástí dnešního usnesení 
může být i část týkající se rušení všech 
předešlých usnesení.

Mgr. Krabec – nedomnívá se, že by 
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usnesení minulého ZM bylo v protikladu 
k návrhu dnešního jednání. Doporučuje 
schválit usnesení přesně dle návrhu a 
pokud by se zjistilo, že předešlé usnesení 
je nutné zrušit, může se to provést na 
dalším jednání ZM. 

pí Ponocná – pokud dojde k rozkolu 
v usneseních, na příštím jednání dojde 
ke zrušení usnesení schváleného minu-
lým ZM. 

ZM schválilo sloučení ZŠ ul. Mo-
ravská a ZŠ ul. 5. května do jednoho 
subjektu s názvem Základní škola 
Králíky s účinnosti od 1. 7. 2008 a 
ukládá OŠKT a MO vypracovat zři-
zovací listinu nového subjektu a RM 
připravit dle vyhlášky č. 54/2005 Sb. 
výběrové řízení na ředitele. 

4.5. Návrh řešení k zachování 
gymnázia

pí Ponocná - v roce 2005 bylo v souvis-
losti s přijetím dokumentu „Dlouhodobý 
záměr vzdělávání v Pardubickém kraji“ 
rozhodnuto Zastupitelstvem Pardubické-
ho kraje o změně osmiletého Gymnázia 
v Králíkách na čtyřleté a postupně se začalo 
s jeho útlumem. V letošním školním roce 
má gymnázium šest tříd s celkovým počtem 
žáků 135. Situace je již dnes z ekonomic-
kého hlediska velmi komplikovaná a jen 
potvrzuje to, na co upozorňovali zastánci 
zachování osmiletého gymnázia v roce 
2005, že čtyřleté gymnázium není z hledis-
ka financování udržitelné. K 30. 11. 2007 
požádal o ukončení výkonu ředitele gymná-
zia a jeho žádost byla zřizovatelem přijata. 
Vedením gymnázia a jeho školní radou bylo 
vedení města avizována skutečnost, že vět-
ší množství studentů kvarty (9. třída ZŠ) 
uvažuje z důvodu nejistoty, která ve škole 
panuje, o přestupu na jinou školu v rámci 
přijímacích zkoušek, ke kterým musí podat 
přihlášky do konce února 2008. Pokud by 
opravdu odešlo většího množství studentů 
(cca 18) došlo by k přerušení kontinuity 
výuky a celého chodu školy. Odpovědní 
pracovníci krajského úřadu nám na otázku 
zda bude zachována současným studentům 
školy možnost jejího dokončení v Králíkách 
i v případě, že nebudou zachovány čtyři 
třídy, odpověděli, že nemají možnost finan-
covat školu jinak než v rámci platných nor-
mativů a pravděpodobně by její fungování 
ukončili a studentům navrhli přestoupení 
do jiných škol. Jako zastupitelé města nyní 
stojíme před několika otázkami:

1. Jsme ochotni přistoupit na to, že 
v Králíkách bude již potřetí zrušena střed-
ní škola gymnaziálního typu? 

2. Jsme dnes v jiné situaci, než jsme 
byli v roce 2005?

3. Je před námi perspektiva toho, že 
zřizovatelem takové školy bude někdo 
jiný než město?

4. Máme zájem být zřizovateli čtyřletého 
gymnázia zřízeného při základní škole?

Pokusme se na tyto otázky odpovědět:
1. Po roce 1989 se tehdejšímu vedení 

města po usilovné práci podařilo prosadit 
zřízení osmiletého gymnázia a město 
znovu začalo žít mladými lidmi, kteří pře-
stali z našeho kraje odcházet již v patnácti 
letech. Rodinám v našem regionu bylo 
umožněno, aby jejich děti dosáhly gymna-
ziálního vzdělání, aniž by musely dojíždět 
mimo region. Gymnázium přineslo do 

města rozvoj sportu i kultury. Dopustíme-
li, aby tento typ školy zanikl ve městě a 
regionu potřetí, bude to zánik definitivní. 
Celý region opět o kousek klesne v hodno-
cení kvality života jeho obyvatel. Z toho 
vyplývá, že bychom neměli být ochotni 
smířit se zánikem takové školy. 

2. V roce 2005 řešilo město a kraj otázku 
osmiletého gymnázia, které způsobovalo 
při stále klesajícím počtu dětí v regionu 
problémy základním školám nejen v Krá-
líkách, ale i v Červené Vodě. Problémy 
s počtem dětí nemělo gymnázium, ale zá-
kladní školy. V posledních dvou přijatých 
ročnících na gymnáziu je největší počet 
studentů. Nyní se nacházíme v jiné situaci 
– řešíme zachování čtyřletého gymnázia a 
to už je otázka existence školy tohoto typu 
vůbec. Čtyřleté gymnázium už neohrožuje 
život základních škol, ale staví nás před 
otázku, zda je v našem regionu tolik dětí, 
aby z nich bylo možno naplnit každý rok 
jednu gymnaziální třídu. Je zřejmé, že se 
bude jednat průměrně o 22 % všech dětí, 
které budou v jednotlivých letech opouštět 
základní školy na Králicku. Při dobré spo-
lupráci při přípravě dětí pro studium už 
na základních školách v regionu a oslovení 
základních škol ve spádové oblasti (Štíty, 
Hanušovice, Jablonné nad Orlicí) je to 
reálné. Bude to však klást velké nároky 
na práci managementu školy. 

3. Pardubický kraj jako současný zři-
zovatel gymnázia nebude vyvíjet žádnou 
nadstandardní aktivitu, aby zachoval 
čtyřleté gymnázium v Králíkách už proto, 
že čtyřtřídní škola není ekonomicky ani pe-
dagogicky životaschopná (což museli vědět 
i v roce 2005). Již nyní se škola pohybuje 
v začarovaném kruhu – pedagogický sbor 
nemá jistotu, že budou zachována jejich 
pracovní místa – rodiče žáků nemají jistotu, 
že jejich děti bude učit kvalitní pedagogický 
sbor – děti samy uvažují o přestupu na jiné 
školy z důvodu nejistoty. Pokud chceme pro 
obyvatele regionu zachovat střední školu 
gymnaziálního typu, nezbývá nám nic 
jiného, než přistoupit k řešení této situace 
v rámci města, případně regionu.

4. Odpověď na tuto otázku zní: Měli by-
chom mít zájem být zřizovateli gymnázia 
při základní škole. V době, kdy do města 
přicházejí zaměstnavatelé, kteří nabízejí 
obyvatelům nová pracovní místa, by město 
mělo být schopno nabídnout jejich dětem 
vzdělání a samo sobě tak zajistit rozvoj 
všech forem života společnosti. Věnujeme 
velké úsilí tomu, aby náš region v rámci 
turistického ruchu navštěvovalo co nej-
více lidí. Snažíme se pro ně vytvářet co 
nejlepší podmínky, co nejširší nabídku 
služeb, atrakcí... Neměli bychom však 
zapomenout nabízet něco také těm, kteří 
zde žijí každý den, kteří nám budou po-
máhat dosáhnout toho, co jsme si v oblasti 
cestovního ruchu předsevzali.

Návrh na řešení: Po mnoha konzulta-
cích s lidmi, kteří ve školství pracují nebo 
pracovali, po zvažování ekonomických 
a pedagogických dopadů předkládáme 
tento návrh: Pro sloučenou základní školu 
rozšířit registraci o čtyřleté gymnázium a 
zřídit tak „Základní školu a Gymnázium 
Králíky“ a umožnit studentům gymnázia 
ve školním roce 2009/2010 ke dni 1. 7. 
2009 přestoupit do nově vzniklé školy. 
Přestup od školního roku 2008/2009 není 

možný, protože na gymnáziu bude ještě 5 
tříd a nebyli bychom schopni včas provést 
registraci školy. V případě, že rozhod-
nutí přijmeme již nyní, dává toto řešení 
současným studentům a jejich rodičům 
dostatečnou záruku toho, že budou moci 
střední školu dokončit v Králíkách. Nově 
vzniklému subjektu a jeho vedení umožní 
v klidu a s rozmyslem doplnit pedagogic-
ký sbor podle svých skutečných potřeb a 
využít tak aprobace pedagogů králických 
škol. Při umístění všech tří stupňů školy 
do budov v ul. Moravské a ul. 5. května 
nedojde k nadměrnému nárůstu provoz-
ních nákladů, které jdou z rozpočtu města 
– připojení gymnázia k základní škole by 
podle propočtů znamenalo pro městský 
rozpočet zvýšení příspěvku na provozní 
výdaje školy o 250-300tis. Kč. Prostorová 
kapacita obou škol toto řešení umožňuje. 
Složitější otázkou jsou finanční prostředky 
na platy učitelů a ostatních zaměstnanců. 
Na počty dětí a dotací ze státního rozpočtu, 
jsou normativy na průměrné platy učite-
lů na všech třech stupních škol stejné. 
Liší se normativy počtu pedagogických 
i nepedagogických pracovníků, normati-
vy platů nepedagogických pracovníků a 
normativy na neinvestiční náklady. Při 
naplnění gymnaziálních tříd na průměr-
ný počet žáků 20 (získání většího počtu 
žáků zatím není reálné) budou chybět 
finanční prostředky na cca 1,1 – 1,2 
pedagogického pracovníka  tj. cca 3,5 % 
celkových mzdových prostředků. K tomu 
však nedojde ihned, protože průměr žáků 
v gymnaziálních třídách bude ve školním 
roce 2009/2010 23,25 (za předpokladu, že 
studenti gymnázium neopustí). Naproti 
tomu dojde k úspoře nepedagogických 
pracovníků, protože prostory obou budov 
zůstanou stejné a bude na ně k dispozici 
větší normativ pracovníků, který není 
nutné naplnit (nebude potřeba školník a 
uklízečky). Jedná se o cca 1,5 pracovníka, 
což činí asi 1,87 % celkových mzdových 
prostředků. Takto ušetřené prostředky lze 
použít na doplnění mzdových prostředků 
pro pedagogy. Organizační členění a 
způsob financování školy bude součástí 
zadávacích podmínek pro obsazení místa 
ředitele školy. Město však bude stát ještě 
před dalším problémem. S ukončením 
činnosti gymnázia budeme mít na náměstí 
prázdnou budovu, jejíž využití je zatím 
nejasné a nebudeme mít současné příjmy 
z nájmu budovy, který činí 267tis. Kč. Je 
třeba vzít v úvahu, že tato situace nastane 
i v případě, že gymnázium zanikne úplně 
a že na řešení máme 1,5 roku.

Ing. Zima – tuto chvíli pokládá za jednu 
z nejsmutnějších chvil v životě Králík. Os-
mileté gymnázium zaniklo vinou naprosto 
nekompetentního postupu bývalého sta-
rosty města. Před několika lety se mnoho 
obětavců pustilo do práce, aby se získalo 
osmileté gymnázium. Ambicí tehdejšího 
zastupitelstva bylo, aby se ve městě vy-
skytovali lidé, kteří mají vzdělanostní a 
intelektuální úroveň. Lidé, kteří budou 
mít k městu vztah, kteří budou mít pocit, 
že do Králík stojí zato se vrátit. Králíky 
měly perspektivu a měly potenciál, aby se 
staly institucionálním střediskem regio-
nu. Je neuvěřitelně tragické, že si město 
nechalo tuto školu vzít. Jedná se možná 
o nejčernější ztrátu v rozvoji Králicka. Na 
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zachování gymnázia je nutné nalézt řešení i za cenu finančních 
nákladů, žádné peníze nejsou dost velké pro to, aby město odra-
dily od zachování gymnázia.

Mgr. Krabec – nesouhlasí s názorem Ing. Zimy, dětí je zde 
pro zachování osmiletého gymnázia málo. Zachování čtyřletého 
gymnázia naopak již i před lety bylo prioritní. Pokoušel se najít 
řešení, kterým by se osmileté gymnázium zachovalo. Toto řešení 
bohužel nenašel. Řešení ale nenašel ani nikdo jiný. Přijít po dvou 
letech a říct, že se to mělo dělat jinak mu připadá zbabělé. 

Ing. Kubín – pokud ZM přijme navržené usnesení, bude tímto 
zaručeno zachování čtyřletého gymnázia?

pí Ponocná – je přesvědčená o tom, že toto je ve své podstatě 
jediné možné řešení jak zachovat v Králíkách čtyřleté gymnázi-
um. Jediným důvodem, proč by mohlo dojít k zániku gymnázia 
by bylo, že se rodiče rozhodnou na takovéto gymnázium své dítě 
nedat. Pokud se dnes schválí navržené usnesení je ochotna osob-
ně každému z rodičů dětí, kteří již na gymnázium chodí, poslat 
osobní dopis týkající se budoucnosti gymnázia. 

Ing. Kubín – není možné provést přechod gymnázia pod ZŠ 
současně se sloučením ZŠ?

pí Ponocná – z časového hlediska je to nemožné.
p. Juránek – jednou z možných variant jak zachránit gymnázi-

um bylo i před lety sloučení se ZŠ. Byl problém dohodnout se, která 
by to byla. Nyní se stojí před novou situací, školy se slučují a tím 
pádem i sloučení s gymnáziem je jednoduší. Nesouhlasí s tvrzením 
Ing. Zimy, pan Krabec dělal pro zachování gymnázia maximum. 
Jedinou chybou co mohl udělat bylo, že nebyl populista a smířil 
se s faktem, že zde děti pro osmileté gymnázium nejsou. To jak se 
nyní chová kraj, chápe jako nečestné chování ze strany kraje.

p. Doubrava – gymnázium má v současné době ještě dosta-
tek žáků. Mělo by zde zaznít i to, co se bude dít až odejde silný 
ročník. Kde je hranice udržitelnosti i čtyřletého gymnázia? Je 
město ochotno dofinancovávat i například situaci, kdy se do 
ročníku přihlásí pouze 10 nebo 15 dětí? Sám za sebe se domnívá, 
že takovou situaci si nemůže město dovolit. 

Ing. Kubín – jak se k této situaci vyjadřuje obec Červená 
Voda?

pí Ponocná – Červená Voda již přijala usnesení, ve kterém 
podporuje zachování čtyřleté gymnaziální výuky v Králíkách 
a souhlasí s případnou finanční spoluúčastí jejího budoucího 
zajištění.

p. Doubrava – mělo by zde zaznít, co se s gymnáziem stane 
když počet dětí výrazně poklesne. 

Bc. Divíšek – hranicí je 22 – 23 žáků.
p. Doubrava – je potřeba propočítat zbylé finanční prostřed-

ky ušetřené za nepedagogické zaměstnance, které se ušetří po 
sloučení škol. Domnívá se, že se hranice dětí sníží.

ZM schválilo zřízení čtyřletého gymnázia při sloučené 
základní škole pod názvem „Základní škola a Gymnázium 
Králíky“ s účinnosti od 1. 7. 2009 a ukládá OŠKT zahájení 
procesu registrace dalšího vzdělávacího stupně.

5. Informace z MěÚ

Ing. Bouška – navrhl Dodatek č. 1 Jednacího řádu Zastupi-
telstva města Králíky. Jednací řád zastupitelstva města Králíky 
schválený Zastupitelstvem města Králíky dne 15.1.2007 usnese-
ním číslo ZM/2007/01/011 se mění a doplňuje takto: § 6 Průběh 
jednání se doplňuje o bod 15, který zní: 15. Člen ZM, který je 
současně člen RM a veřejný funkcionář podle zákona č. 159/2006 
Sb., o střetu zájmů, je povinen při jednání zastupitelstva města, 
ve kterém vystoupí v rozpravě, předloží návrh nebo je oprávněn 
hlasovat, oznámit svůj poměr k projednávané věci, jestliže se 
zřetelem k výsledku projednávání věci by mu mohla vzniknout 
osobní výhoda nebo újma anebo má-li na věci jiný osobní zájem. 
To neplatí, jde-li o prospěch nebo zájem obecně zřejmý. Oznámení 
podává veřejný funkcionář písemně formou čestného prohlášení 
před zahájením jednání zastupitelstva města nebo ústně v prů-
běhu jednání, nejpozději však před tím, než zastupitelstvo města 
přistoupí k hlasování v dané věci. Oznámení tvoří nedílnou součást 
zápisu. Tato oznamovací povinnost se týká i vedoucích úředníků 
Městského úřadu Králíky.

Ing. Zima – proč se to netýká i zastupitelů? Šlo by to rozšířit 
i na zastupitele?

Ing. Kubín – proč by se to mělo dávat do jednacího řádu, když 
to vyplývá ze zákona.

p. Doubrava – nedomnívá se, že by bylo nutné toto do jednacího 
řádu doplňovat. Zákon platí a je nadřazen i jednacímu řádu. 

ZM neschválilo doplnění jednacího řádu ZM o navržený 
dodatek týkající se střetu zájmů členů RM a vedoucích 
úředníků městského úřadu. Navrhovaná úprava je dosta-
tečně řešena zákonem č. 159/2006 Sb.

6. Vstupy občanů

Ing. Strnad – zeptal se, zda by nebylo možné přesunout bod 
Vstupy občanů za bod Vstupy zastupitelů. Mnohdy se stane, že 
ve vstupech zastupitelů zazní věci, ke kterým by se měli občané 
vyjádřit. 

Mgr. Švanda – zeptal se, zda je zastupitelům známá informa-
ce, že svým rozhodnutím, nepřevést budovu ZŠ Praktické na Pk, 
nebude umožněno čerpat dotace. Čerpat dotace je totiž možné 
jen v případě, že zřizovatel je i vlastníkem objektu. 

pí Ponocná – kraj může přidělit dotace i v případě, že jeho 
škola je jen nájemcem v pronajaté budově. 

7. Vstupy zastupitelů

Ing. Zima – na minulém jednání požádal Mgr. Krabce o in-
formaci jak pokračuje činnost Destinačního managementu. 
Netrvá na zařazení do dnešního jednání ZM.

Mgr. Krabec – zprávu má připravenou, přednese ji na příštím 
jednání ZM. 

pí Ponocná – tato zpráva bude příště zařazena do programu 
ZM. Na závěr jednání popřála všem přítomným příjemně prožité 
vánoční svátky a šťastné vykročení do nového roku. 

Starostka ukončila jednání v 21:15 hod.
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Střípky z nedávné historie
Zasedání Národního shromáždění čes-

koslovenského roku 1919.
Tisk 1651.
Dotaz členů Národního shromáždě-

ní Jos. Smrtky, Udržala, Chlebounové 
a dalších na pana ministra železnic 
o železničním spojení z Prahy do 
Ústí n. Orl., Kyšperka, Hanušovic a 
do Opavy.

Okresní výbor v Ústí nad Orl. žádá s 
městskou radou v Ústí nad Orl., aby bylo 
zavedeno výhodnější přímé železniční 
spojení z Prahy do Opavy. Žádost, kterou 
předložily ministerstvu železnic pod č. 
j. 2707, vytýká nevýhodnost, těžkopád-
nost a přetíženost posavadního spojení 
a odůvodňuje potřebu spojení z Prahy 
do Opavy přes Pardubice-Ústí n. 
Orl.-Kyšperk Králíky-Hanušovice-
Hlucholazy-Krňov k Opavě. Žádost 
dovozuje, jaký význam by toto spojení 
mělo pro veškerou dopravu, že by je bylo 
lze snadno a poměrně s malými náklady 
uskutečniti a že by na navrhovaných tra-
tích bylo lze zavést i spojení rychlíkové, 
čímž by odlehčeno bylo i trati z Prahy do 
České Třebové a Olomouce.

Podepsaní se táží, jaké stanovisko za-
ujímá ministr železnic k navrhovanému 
spojení, hodlá-li je uskutečniti a kdy?

V Praze dne 1. října 1919.
J. Smrtka, Udržal, Chlebounová,
L. Zatloukalová-Coufalová, Okleš-

těk, V. Stoupal, Dr. Zahradník, J. 
Sechtr, M. Pilát, Hyrš, K. Sáblik, 
Dubický, Dr. Kubíček, Jonáš, Dr. 
Velich, Hübner, Mašata, Malík, Sla-
vík, J. Rychtera, F. Hybš, Špaček J., 
Svoboda J.

Senát Národního shromáždění R. Čs. 
r.1930., III. volební období.  3. zasedání.

Tisk 320. (Překlad)
Návrh senátorů J. Kahlera, J. 

Luksche, R. Stöhra, Ikerta a soudru-
hů na poskytnutí podpory osobám, 
jež postiženy byly živelní pohromou 
dne 27. a 28. října t. r.

Dne 27. a 28. října t. r. snesla se strašli-
vá živelní pohroma, která postihla hlavně 
východočeské okresy Broumov, Trutnov, 
Vrchlabí, Lanškroun, Litomyšl, Poličku, 
Ústí nad Orlicí, Králíky a Rokytnici.

Touto živelní pohromou způsobeny byly 
v lesích, stromořadích a zahradách obrov-
ské škody. V mnohých obcích zničeny byly 
lesy skoro do poloviny. Nezměrné škody 
způsobeny byly hlavně tím, že částečně 
postižen byl také mladší porost. Veškerý 
polámaný a vyvrácený porost dříví činí 
miliony pevných metrů a jest jen malá 
možnost toto dříví zužitkovati.

Podepsaní tudíž navrhují:
Vláda budiž vybídnuta, aby škodu 

ihned dala vyšetřiti, aby dovoz dříví z ci-
ziny, zejména z Ruska a z Polska, úplně 
alespoň na 2 roky zastavila, aby dovoz ze 
státních lesů na Slovensku zmenšila, aby 
tím alespoň poněkud mohly býti zužitko-
vány obrovské masy dříví, vzniklé živelní 
pohromou, aby osobám živelní pohromou 
postiženým, zejména menším majitelům 
lesů, poskytla nezúročitelné půjčky, 
k zpracování škod vzniklých vichřicí, 
jakož i k novému osázení, V Praze, dne 
3. listopadu 1930.

Kahler, Luksch, Stöhr, Ikert, Lip-
pert, Lichtneckert, A. Scholz, Spies, 
Danko, Donát, Foit, dr Havelka, 
Dresler, F. Novák, Olejník, dr inž, 
Botto, Sechtr, Ušák, Pivko, Šelmec, 
dr Bačinský.

Poslanecká sněmovna N. S. R. Č. 1930, 
III. volební období, 3.zasedání

787. Návrh (překlad) poslanců Ho-
diny, Platzera, Halke a druhů na pod-
poru postiženým živelní pohromou ve 
dnech od 26. do 28. října 1930.

Ve dnech od 26. do 28. října t. r. zuřil 
bouřlivý orkán, při čemž hustě padal 
sníh, čímž v lesích v několika okresích 
byly způsobeny neobyčejně velké škody 
polámáním stromů a vyvrácením jich 
z kořenů. V četných krajinách jsou lesy 
zpustošeny od 50 do 90 %, statisíce 
krychlových metrů dřeva musí býti co 
nejrychleji zpracováno a přiměřeně 
prodáno. Vedle velkých národohospodář-
ských škod, které tato pohroma způsobila 
v četných lesních krajinách, tíživě působí 
ještě okolnost, že ruským dumpingem 
byly ceny dříví sraženy v poslední době 
až na 80 nebo 60 Kč za m3, takže kromě 
přirozených škod způsobených bouří 
povstává ještě další škoda při zhodno-

cení tohoto dříví v nynější době. Jako 
po každé větší pohromě nacházejí se již 
i nyní hyeny, které chtějí pro své účely 
využíti nouze postižených a, jak se nám 
oznamuje z poškozených oblastí, nabízejí 
směšnou částku 30 Kč za m3. Škoda jest 
tím horší, že mají-li lesy dosíci opět své 
hodnoty, jakou měly před pohromou, jest 
k tomu zapotřebí až 8 desítiletí.

Nové zalesnění zničených lesních 
oblastí vyžaduje mimořádných nákladů, 
kterých postižení sami naprosto nemohou 
sehnati. Bude tedy musiti zasáhnouti 
státní péče, nemají-li býti národnímu 
hospodářství způsobeny ohromné škody 
i pro budoucnost.

Podle dosavadního zjištění byly tímto 
bouřlivým orkánem postiženy lesy v těch-
to okresích: Vrchlabí, Maršov, Teplice-
Šanov, Trutnov, Jáchymov, Broumov, 
Lanškroun, Králíky, Rokytnice, Polička, 
Litomyšl, Ústí nad Orlicí, Svitavy a Mo-
ravská Třebová, kde byly lesy zničeny 
až do 90%, Jindřichův Hradec, Kaplice, 
Český Krumlov a Prachatice.

Pro ohromné hodnoty, které zde byly 
zničeny a mimořádné škody způsobené 
národnímu hospodářství podepsaní na-
vrhují:

Vláda se vybízí, aby neprodleně dala 
vyšetřiti škody v krajinách pohromou 
postižených a podle výsledků tohoto 
zjištění aby předložila zákonodárným 
sborům vhodné návrhy nebo nařízením 
učinila, čeho je zapotřebí; dále aby se 
zřetelem na očekávanou krisi při odbytu 
dříví pokud možno omezila dovoz dříví 
z ciziny; dále aby omezila v nejbližší 
době kácení ve státních lesích a použila 
svého vlivu, aby v soukromých lesích 
nebyla úplně vykácena množství určená 
hospodářským plánem; konečně aby včas 
učinila opatření, aby byly poskytnuty 
rostliny k novému zalesnění zpustoše-
ných lesů.

Po stránce formální se navrhuje, aby 
tento návrh byl přikázán výboru země-
dělskému.

V Praze dne 5. listopadu 1930.
Hodina, Platzer, Halke, Zierhut, 

Heller, Windirsch, Dr. Peters, Dr. 
Hnídek, Honzl, Bistrický, Jan Tůma, 
Zajíc, Teplanský, Dr. Zadina, Ing. 
Žilka, Beran, Mašata, Dr. Staněk, 
Dr. Černý, Viereckl, Bečák, Böhm, 
Böllmann.

Školství v Králíkách v letech 1945-1954
Úvodem
Cílem příspěvku je zachytit proměny a 

útlum středního školství, které způsobil 
totalitní režim v příhraničním regionu 
Králicka. V proměnách školství a vzdělá-
vání hrály roli migrace obyvatelstva, poli-
tické direktivy v letech 1946-1960 i snaha 
„vyrobit“ co nejvíc politických procesů. 
Region, zasažený poválečnou výměnou 
obyvatelstva i následnými migracemi, se 
ukázal být k tomu vhodnou půdou. Lidé 
na Králicku jsou dodnes poznamenáni 
určitým vykořeněním. Rodáci mladé a 
střední generace mají dosud problém 
se s tímto krajem ztotožnit a odcházejí 
jinam. Co je poznamenalo v nedávné 

minulosti a co jim schází v současnosti? 
Co i nadále způsobuje okrajovost regionu 
v mnoha jejích podobách? Pokusíme se 
najít odpovědi na tyto otázky v promě-
nách místního školství. Pokusíme se 
vymezit působení totalitního režimu na 
místní školství, nastínit změny v kul-
turním bohatství, kterým tento region 
oplýval v minulosti a porovnat je se 
současností, kdy poklesla vzdělanost a 
objevuje se sociální odkázanost. 

Králicko patří do okresu Ústí nad 
Orlicí a těsně přimyká ke státní hranici. 
Centrem jsou Králíky – sídlo pověřeného 
úřadu. K nim patří obce Červená Voda, 
Dolní Morava, Lichkov a Mladkov. V re-

gionu žije 9,3 tisíce obyvatel, v Králíkách 
4,7 tisíc obyvatel.

Králicko sousedí s českým, morav-
ským a polským Slezskem a Kłodskem. 
Tato území patřila v dávné minulosti 
k zemím Koruny české, ač je od 13.-14. 
století osídlovali němečtí a později i 
pruští kolonizátoři. V roce 1742 ztratila 
Marie Terezie Slezsko i Kladsko, které  
připadlo Prusku, a dodnes se setkáváme 
s názvem pruské Slezsko. Po roce 1918 
část Slezska připadla Polsku, část Slez-
ska a Kladsko Československu.

Králicko se nyní nachází na pomezí 
Čech, Moravy a Kladska nazvaném Euro-

(pokračování na straně 22)
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Informace ke změně zákona o dani z nemovitostí
provedená zákonem o stabilizaci veřejných rozpočtů

V rámci daňové reformy byl schválen 
zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřej-
ných rozpočtů.  Část pátá tohoto návrhu 
zákona obsahuje Změnu zákona o dani 
z nemovitostí, která nabývá účinnosti dnem 
1. 1. 2008.

Jak však bude dále uvedeno, některé ze 
změn se neuplatní ve zdaňovacím období 
roku 2008, ale nejdříve v roce 2009.

Osvobození některých zeměděl-
ských pozemků.

Změna zákona o dani z nemovitostí 
nově umožní obcím na základě vlastní-
ho uvážení osvobodit obecně závaznou 
vyhláškou některé zemědělské pozemky 
členěné podle druhu evidovaného v katas-
tru nemovitostí na ornou půdu, chmelnice, 
vinice, ovocné sady a trvalé travní porosty 
od daně z pozemků. Osvobození od daně 
z pozemků se nevztahuje na zahrady, které 
sice jsou v katastrech nemovitostí vedeny 
jako zemědělský půdní fond, avšak jsou 
umístěny převážně v intravilánu obce. 
O případném osvobození pozemků rozhodu-
je zastupitelstvo obce v rámci samostatné 
působnosti obce.

Pokud jde o pozemky v zastavěném úze-
mí obce nebo zastavitelné ploše obce, obec 
se může rozhodnout, že některé z těchto 
pozemků neosvobodí, neboť jsou určeny pro 
budoucí výstavbu. Zastavěné území a za-
stavitelná plocha jsou definovány v § 2 odst. 
1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plá-
nování a stavebním řádu (stavební zákon). 
Při vydání obecně závazné vyhlášky obec 
postupuje v souladu s lhůtami stanovenými 
v § 16a zákona o dani z nemovitostí, tj. obec-
ně závazná vyhláška musí nabýt platnosti 
do 1. srpna předchozího zdaňovacího období 
a účinnosti nejpozději do 1. ledna následu-
jícího zdaňovacího období; má-li vyhláška 
zpětnou účinnost, je neplatná. Jestliže 
obec vydá v souladu s tímto ustanovením 
obecně závaznou vyhlášku, která nabude 
platnosti do 1. srpna 2008, bude se podle 
této obecně závazné vyhlášky postupovat 
od zdaňovacího období 2009.

Podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě 
daní a poplatků, ve znění pozdějších před-
pisů, je daňový subjekt povinen v daňovém 
přiznání si daň sám vypočítat a případně 
uvést též výjimky, osvobození, zvýhodnění 
apod. Nárok na osvobození zemědělských 
pozemků od daně z nemovitostí, uplatní 
tedy poplatník v  daňovém přiznání, pří-
padně v dílčím daňovém přiznání.

Místní koeficient
V rámci výkonu samostatné působnosti 

mají obce možnost dle vlastní úvahy roz-
hodnout o stanovení místního koeficientu 
podle § 12 zákona o dani z nemovitostí. 
Obec pro všechny nemovitosti, které jsou 
předmětem zdanění na celém jejím území, 
stanoví pouze jeden koeficient v rozpětí 
2, 3, 4 nebo 5 a tímto koeficientem se vy-
násobí daňová povinnost poplatníků. Jde 
o výlučnou pravomoc obce, místní koeficient 
stanoví obec obecně závaznou vyhláškou. 

Jestliže obec vydá v souladu s  § 16a 
zákona o dani z nemovitostí obecně závaz-
nou vyhlášku, která nabude platnosti do 
1. srpna 2008, bude se podle této obecně 
závazné vyhlášky postupovat od zdaňo-
vacího období 2009. 

V případě stanovení místního koeficientu 
obcí se podle § 13a odst. 2 písmeno c) zá-
kona o dani z nemovitostí jedná o změnu 
koeficientu, která nezakládá povinnost 
poplatníka podávat daňové přiznání nebo 
dílčí daňové přiznání. Daň vyměří správ-
ce daně ve výši poslední známé daňové 
povinnosti upravené o změny a výsledek 
vyměření  poplatníkovi sdělí platebním 
výměrem nebo hromadným předpisným 
seznamem. Dochází-li tedy ke změně da-
ňové povinnosti pouze z důvodu stanovení 
místního koeficientu, nemusí poplatník 
podávat daňové přiznání. 

Úprava koeficientů v malých ob-
cích.

V roce 2008 se poprvé uplatní nové 
koeficienty, které upravují základní sazbu 
daně v malých obcích. Dosavadní koeficient 
0,3 v obcích do 300 obyvatel a koeficient 

0,6 v obcích do 600 obyvatel jsou zrušeny a 
nahrazeny koeficientem 1,0, který doposud 
měly pouze obce s počtem 600 -1000 oby-
vatel. Pro všechny obce do 1000 obyvatel 
se tak od zdaňovacího období 2008 stanoví 
koeficient 1,0. 

Základní sazba daně 1 Kč za 1 m2 se 
týká obytných domů a jejich příslušenství, 
bytů a ostatních samostatných nebytových 
prostorů a v omezené míře stavebních po-
zemků; definice stavebního pozemku pro 
účely daně z nemovitostí je stanovena v § 6 
odst. 3 zákona o dani z nemovitostí.

V praxi to znamená, že poplatník u uve-
dených nemovitostí místo dosavadních 0,30 
Kč nebo 0,60 Kč za 1 m2  zaplatí 1 Kč za 1 m2 
, tzn. z rodinného domu o zastavěné ploše 
100 m2  namísto dosavadních 30 Kč nebo 60 
Kč bude roční daň ze staveb činit 100 Kč. 

 Pouze v případech, kdy obec již dří-
ve vydala obecně závaznou vyhlášku, 
ve které stanovila pro část obce koefi-
cient 0,3 nebo 0,6 a uvedená vyhláška 
je stále platná a účinná, uplatní se tyto 
koeficienty naposledy ve zdaňovacím 
období 2008. 

Ve zdaňovacím období 2009 a následu-
jících bude ve všech případech nejnižší 
koeficient 1,0.

Pokud jde o rekreační objekty a jejich po-
zemky, na základě této změny koeficientu 
nedojde k žádné změně, protože koeficient 
1,0 se nevztahuje ani na rekreační chalupy 
ani na pozemky.

Podle § 13a odst. 2 písmeno c) zákona 
o dani z nemovitostí, změna koeficientu 
nezakládá povinnost poplatníka daně 
podat daňové přiznání nebo dílčí daňové 
přiznání.

Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci 
veřejných rozpočtů, v článku XI. – Změna 
zákona o dani z nemovitostí, obsahuje 
Přechodná ustanovení, upravující vydávání 
obecně závazných vyhlášek obcemi v roce 
2008, včetně toho, kdy se podle nich bude 
poprvé postupovat.

Finanční úřad Žamberk

Školství v Králíkách v letech 1945-1954
region Glacensis. Euroregion vznikl 5. 12. 
1996 v Hradci Králové podpisem smlouvy 
a je nadnárodním dobrovolným zájmo-
vým sdružením měst a obcí i dalších 
právnických osob na území okresů Trut-
nov, Náchod, Rychnov na Kněžnou, Ústí 
na Orlicí, Svitavy, Chrudim, Pardubice, 
Hradec Králové a Jičín na české straně 
a sdružením měst a obcí okresů Kłodzko, 
Ząbkovice a Dzierźonov na polské straně. 
Jeho úkolem je podporovat česko-polskou 
přeshraniční spolupráci a rozvoj pohra-
ničních území, která jsou spjata úzkými 
geografickými a historicko-politickými 
vazbami. V některých regionech na obou 
stranách hranice došlo zejména po 2. svě-
tové válce k přerušení všech mezilidských 
vazeb. Svůj historický význam ztratila 
celá území spolu s lidmi, kteří si s od-
chodem odnášeli svůj kulturní a sociální 

(pokračování ze strany 21) kapitál. ten měl být vystřídán hodnota-
mi nově příchozích. Vytváření nových 
hodnot měly podpořit direktivy státní 
politiky, jejichž cílem bylo vybudovat 
„nové“ regiony s „novým“ obyvatelstvem, 
s „novým“ kulturním a sociálním kapitá-
lem a tedy i novými vazbami. Jednotícím 
prvkem se měla stát i jednotná škola a 
proklamované sepětí školy se životem. 
Ale i „nové“ obyvatelstvo musí odněkud 
přijít a s sebou si přináší svoje kulturní 
dědictví, své sociální struktury. Zda vše 
může v novém prostředí a v totalitním 
politickém systému využít, je otázka. 
Co se stane, pokud vše ztratí? Odpověď 
najdeme na Králicku, které jsme vybrali 
jako příklad malého, poměrně uzavřené-
ho regionu s osobitou strukturou obyva-
telstva, která se tvořila po roce 1945. Do 
celého procesu se navíc razantně vložily 
proměny v českém školství. Měly několik 

etap: v pohraničí s odsunem Němců a 
s výměnou obyvatelstva o jednu etapu 
víc než ve vnitrozemí. Německé školství 
měla nahradit česká škola. V Králíkách 
a na Králicku existovaly pouze české 
menšinové školy. Diferencovanou ško-
lu, běžnou v Čechách, na Moravě, na 
Slovensku, právě tak jako v německém 
pohraničí, nahradila jednotná škola 
podle sovětském vzoru, kterou prosazoval 
Zdeněk Nejedlý.  Králicko mělo být pro 
prosazení tohoto experimentu vhodnou 
oblastí, protože po roce 1945 se stalo 
regionem s přerušenou historickou pa-
mětí, bez vztahu ke kulturnímu dědictví 
předků, s obyvatelstvem pocházejícím 
z mnoha různých míst včetně zahraničí, 
pro které čeština mnohdy nebyla mateř-
ským jazykem.

(pokračování příště)
PhDr. Helena Nosková, CSc., AV ČR
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TJ Jiskra Králíky
hokejový oddíl

pořádá:

HOKEJOVÝ TURNAJ ML. ŽÁKŮ

NEDĚLE 13. 1. 2008

OSLOVENÁ DRUŽSTVA:

Sokol Semechnice

HC Ústí nad Orlicí

Sokol Čestice

Informace: Hlava Jiří tel: 724244123
email: hlava.ji@seznam.cz

http://www.ledhokejkra.estranky.cz/

TJ Jiskra Králíky, o.s.  – lyžařský oddíl

P R O P O Z I C E
Veřejného závodu v běhu na lyžích v kategorii dospělých

a současně 33. ročníku memoriálu S. Hernycha
Pořadatel: TJ Jiskra Králíky, o.s. – lyžařský oddíl (číslo oddílu 3611903)                      Datum: 17. 2. 2008 – neděle

Místo: Králíky -  Hedeč  (v případě nedostatku sněhu u rozhledny Val bude místo startu upřesněno na místě v den konání závodu)
Start: 10,00 hodin hromadný start všech kategorií    Prezentace: V den závodu 8,30 až 9,30 hodin Hedeč  (místo bude označeno)
Přihlášky: 1. Písemně (s udáním celého jména, ročník narození, subjekt za který  závodník startuje) zašlete nejpozději do čtvrtka 
10. 2. 2008 na adresu: Novotný Bedřich,  Dolní 247,  561 69 Králíky, tel.: 737754286, případně elektronicky: skiklub.kraliky@centrum.
cz.  Na přihlášce uveďte úplnou adresu přihlašovatele (kontaktní telefon, fax, e-mail) pro možné oznámení případného přeložení 
nebo odřeknutí závodu. 2. V den konání závodu v místě prezentace od 08.30 – 09.30 hod.

Provedení: K L A S I C K Y  -  hromadný start 
Kategorie: ženy, juniorky, st.dorostenky (1991 a starší) 10 km; st. dorostenci (1990 – 1991) 10 km; muži a junioři (1968 – 1989) 30 km; 
muži  40 – 49 let (1958 -  1967) 30 km; muži 50 – 59 let (1948 – 1957) 30 km; muži nad 60 let a starší (1947 a starší) 20 km.
Ubytování: Pořadatel nezajišťuje                   Startovné: 30,-Kč – splatné při prezentaci (za každého přihlášeného závodníka)

Různé: Závodí se dle pravidel lyžování. Závodníci, funkcionáři i diváci se zúčastní  závodu na vlastní nebezpečí. Přeložení nebo 
zrušení závodu sdělí pořadatel   (elektronicky, telefonicky) na kontaktní údaje uvedené na přihlášce nejpozději 15. 2. 2008. 

Ceny: První tři v každé kategorii obdrží cenu a diplom.
Ředitel závodu: Novotný Bedřich                    Hlavní rozhodčí: Čuma Karel                    Velitel tratí: František Andrlík

Schváleno výroční schůzí lyž. oddílu při TJ Jiskra Králíky, o.s., zpracování výsledků zajišťuje firma - Jana Ponocná
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Společenská kronika

Uvedené informace jsou v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.
o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.

ŽIVOTNÍ JUBILEA
Své životní jubileum v měsíci lednu oslaví tito občané.

„Přejeme pevné zdraví do dalších let.“
90 let - Marie Bábková
85 let - Karel Moláček
84 let - Jiří Srbecký,
 - Hedvika Zacharievová
83 let - Jaroslav Němec,
 - Růžena Mertová
82 let - Hildegard Zemanová
81 let - František Litvik,
 - Vincenc Krejčí
80 let - Ludmila Uhrinčatová
79 let - Ladislav Titz
78 let - Marie Vraštilová,
 - Božena Králová,
 - Josef Beneš
77 let - Marie Kolínková,
 - Karel Kellner,
 - Štefanie Macejáková,
 - Miroslav Vrbický,
 - Ludmila Pražáková
76 let - Anna Beranová,
 - Zděnka Benešová,
 - Božena Maděrová

75 let - Jaroslav Holas,
 - Anna Mišáková,
 - Eva Laryšová,
 - Alexandr Pelikán
74 let - Stanislav Vacek,
 - František Berka,
 - Josef Cenek
73 let - Jindřich Skala,
 - Antonín Beran
72 let - Čeněk Chládek,
 - Karel Kubů,
 - Ludovít Tóth,
 - Rudolf Altman
71 let - Jaroslav Flekr,
 - Slavoj Šembera,
 - Jaroslav Zezulka,
 - Helena Michaličková,
 - Maria Čurdová,
 - Marie Štěpánková
70 let - Čestmír Doubrava,
 - Ludmila Hnátnická,
 - Bohuslav Štork

ÚMRTÍ
„S láskou budeme vzpomínat.“

Marie Grusová, Jan Ďurovský

MAN�ELSTVÍ
„Gratulujeme a pøejeme štìstí.“

NAŠI NEJMENŠÍ „Vítáme vás mezi námi.“
Adéla Boušková, Vanesa Muchová, Ján Molnár,

Klára Šabatová, Ellen Zippe, Martin Bělina

Ladislav Stejskal – Žaneta Knopová            Tomáš Hájek – Renata Marešová

Stomatologické slu�by
Oblast Červené Vody Letohradu, Jablonného nad Orlicí, Králicka, Žam-

berka a Lanškrouna - Ordinační hodiny - sobota, neděle, svátky 8 - 11 hod
POZOR!! Pøípadné zmìny jsou k dispozici na Poliklinice �amberk tel.: 465 

676 811 a internetové adrese www.pardubickykraj.cz, konkrétnì v sekci: Kraj-
ský úøad/Informace z odborù/Zdravotnictví/Aktuální informace

den lékaø/ka obec místo telefon
05. 01. So MUDr. Karásková Letohrad U Dvora 815 465 620 358
06. 01. Ne MUDr. Karásková Letohrad U Dvora 815 465 620 358
12. 01. So MUDr. Jedličková Bystřec č.p. 182 465 642 990
13. 01. Ne MUDr. Jedličková Bystřec č.p. 182 465 642 990
19. 01. So MUDr. Krčálová Žamberk Gen. Knopa 837 465 676 824
20. 01. Ne MUDr. Krčálová Žamberk Gen. Knopa 837 465 676 824
26. 01. So MUDr. Mareš Žamberk Gen. Knopa 837 465 613 103
27. 01. Ne MUDr. Mareš Žamberk Gen. Knopa 837 465 613 103
02. 02. So MUDr. Milota Lanškroun Svobody 356 465 322 787
03. 02. Ne MUDr. Milota Lanškroun Svobody 356 465 322 787

Poděkování - Aeskulap s.r.o.
Nemocnice Červená Voda

Děkuji za úspěšné vyléčení a všestrannou obětavou péči, která 
mi byla poskytnuta a přeji mnoho úspěchů v novém roce.

Věra Krejčová, Na křižovatce 193, Králíky

Policie ČR Obvodní
oddělení Králíky informuje

Vážení čtenáři, na tomto místě jsme Vám 
celoročně přinášeli informace z místního 
oddělení Policie ČR. Do prosincového čísla 
Králického zpravodaje jsme zvolili trochu 
netradiční pohled na práci policie – práce po-
licie v závěru roku. Jako zdroj informací jsme 
využili podklady zveřejněné na webových 
stránkách místního oddělení Policie ČR.  

29. 12. 07: Policisté vyjíždí do obce Mladko-
v, kde matka nezvládá podnapilého mladíka. 
Mladík při dechové zkoušce nadýchal 2,06 
promile.; V průběhu dne je uloženo několik 
pokut neukázněným řidičům na Dolní Mo-
ravě, v obci je z důvodu pěkného počasí velká 
koncentrace návštěvníků z celé republiky a 
PL.; Svérázným způsobem se bavil jeden 
občan na diskotéce. Nejprve slovně a poté na 
fyzicky napadal hosty (na WC).  Poté tento 
muž se svým společníkem vylákal jednoho 
občana před diskotéku, kde jej nejprve ra-
nami pěstí srazil na zem a poté požadoval 
vydání celé finanční hotovosti za údajný 
dluh. Poškozenému po vydání peněženky 
(obsah několik desetikorun) na rozloučenou 
uštědřili několik kopanců. Poškozený musel 
být ošetřen a převezen RZS do nemocnice 
v Ústí nad Orlicí k dalšímu vyšetření. Celá 
věc byla zadokumentována a předána hned 
druhý den na službu vyšetřování pro pode-
zření z výtržnictví a loupeže. 

30. 12. 07: Nejapného žertu se dopustil 
dosud neznámý pachatel, který sedm osob-
ních vozidel v ulici V bytovkách v Králíkách 
(pravděpodobně při návratu z diskotéky 
v neděli nad ránem) polil blíže neurčenou 
lihovinou bílé a zelené barvy. Škoda na 
vozidlech nevznikla a tak policie tuto věc 
šetří, jako schválnost.; Velké problémy měli 
policisté s neukázněnou osádkou osobního 
automobilu z Polské republiky na Dolní 
Moravě, který zcela podnapilý spolujezdec 
nereagoval na výzvy policistů a mařil slu-
žební úkony.

31. 12. 07: Policisté vyjíždí na poškození 
oken u fary na Dolní Moravě neznámým 
pachatelem.; Je řešen případ uteklého cho-
vance, který se po dvou dnech vrací z útěku 
nazpět.; Společně s Králickými hasiči a 
RZS vyjíždí králická policie na Horní Lipku 
k  havárie dodávkého vozidla, kde podnapilý 
řidič nezvládl řízení zapůjčeného motorového 
vozidla a s těžkým zraněním byl hospitalizo-
ván v nemocnici.; Nad ránem je oznámeno 
napadení občana na diskotéce neznámými 
muži. Po zahájení vyšetřování bylo zjištěno, 
že pravda je opět někde uprostřed. Mladík se 
opil a pro nevhodné chování byl z diskotéky 
vyhozen.  

1. 1. 08: V průběhu Nového roku je řešena 
hádka mezi příbuznými na rekreační chatě 
v Mladkově, kde mladá žena, která se nepo-
hodla se svým přítelem a jeho rodinou byla 
z chaty pro své nevhodné chování vlastníkem 
vykázána.; Tento den je nalezeno horské 
jízdní kolo mezi obcemi Králíky a Dolní 
Orlice. Toto jízdní kolo bylo předáno dne 2. 
ledna 2008  na pověřený úřad, kde se o něj 
případný vlastník může přihlásit.; Policejní 
hlídka vyjíždí do obce Červená Voda, kde pes 
pokousal chodce (včetně poškození oděvu). 
Vlastník uvedeného psa byl policií zjištěn a 
bude muset škodu poškozenému nahradit.; 
Z tohoto výčtu zásahů je jasné, že novoroční 
služba na místním oddělení není žádná 
selanka.

Za redakci Králického zpravodaje přejeme 
příslušníkům místního oddělení  v roce 2008 
klidnou službu
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Program na LEDEN
pátek   4.   SUPERBAD   zač. ve 20.00 hod
Lechtivá komedie o partičce mladíků, kteří se pokouší pronik-

nout do světa dospělých pomocí alkoholu, kouření všeho druhu a 
sexu, a to pokud možno všechno dohromady. Autoři filmu se podle 
vlastních slov snažili zachytit skutečné problémy a skutečnou 
mluvu (nejen) amerických studentů a teenagerů.

úterý   8.   POKOJ 1408   zač. ve 20.00 hod
Na motivy povídky mistra hororu Stephena Kinga vznikl ko-

morní snímek, kombinující duchařský příběh s psychologickým 
hororem. Spisovatel Mike Enslin se jako specialista na okultní 
jevy ocitne v pokoji 1408 starého hotelu, jenž je místem čirého 
zla a kde zahynulo již padesát šest obětí.

úterý   15.   ONCE   zač. ve 20.00 hod
Hudební film s Glenem Hansardem (kytarista irské skupiny 

Frames) a českou zpěvačkou Markétou Irglovou v hlavních rolích 
udělal doslova díru do světa. Nízkorozpočtový neokázalý milostný 
příběh s kvalitní hudbou získal ocenění na festivalu Sundance a 
poté se stal hitem v amerických kinech.

pátek   18.   MÉ DRUHÉ JÁ   zač. ve 20.00 hod
Rozhlasová moderátorka Erica se nedokáže smířit s násilnou 

smrtí svého snoubence a bere spravedlnost do svých rukou – po-
řídí si zbraň a v sebeobraně zabije zločince. Pak podruhé, i když 
se mohla incidentu vyhnout. A potřetí už to není v sebeobraně... 
Thriller s vynikající Jodie Fosterovou v hlavní roli.

úterý   22.   ŽELVY NINJA   zač. v 17.00 hod
Po mnoha kreslených televizních dílech a několika hraných 

filmech přichází do kin 3D animovaná verze v českém znění, 
ačkoliv není určena pro nejmenší (předškolní) diváky. Leonardo 
se stále hádá s vznětlivým Rafaelem, když však jde o to zachránit 
svět, musí jít hádky stranou a je třeba vyrazit do boje!

pátek   25.   TĚSNĚ VEDLE   zač. ve 20.00 hod
Až na svatební cestě Eddie zjistil, že konečně našel tu pravou 

– bohužel to nebyla jeho novomanželka! Ben Stiller v hlavní 
roli komedie plné omylů má před sebou nelehký úkol – zbavit 
se příšerné manželky, která mluví jako dlaždič a má temnou 
minulost, a zároveň neztratit dívku svých snů.

úterý   29.   VÁŠEŇ A CIT   zač. ve 20.00 hod
Spisovatelka Jane Austenová (1775 – 1817) napsala šest románů 

a je považována za první moderní evropskou autorku. Životopisný 
snímek vypráví milostný příběh mladé, emancipované a vzdělané 
začínající spisovatelky, která odmítne bohatého nápadníka a osu-
dově se zamiluje do temperamentního Toma Lefroye.
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Klub Na Střelnici Králíky
LEDEN 2008

TANEČNÍ SETKÁNÍ pátek. 11 – sobota 12. zač. v 17.00 hod
Soutěžní setkání tanečních kolektivů ZUŠ z celé republiky. Po-

drobné informace na plakátech nebo na telefonu 603 849 460.

KVĚTINKOVÝ PLES   sobota 19.   zač. v 19.30 hod
Nový ples v králickém plesovém kalendáři pořádá Květinka 

– Monika Kudláčková a spol. K tanci hraje skupina VIVASONG 
z Roudnice nad Labem. Předtančení, módní přehlídka svatebních 
modelů, bohatá tombola, občerstvení zajištěno. Informace a před-
prodej vstupenek v obchodě s květinami v Dlouhé ulici.

SPORTOVNÍ PLES    sobota 26.   zač. v 19.30 hod
Pořádá TJ Sokol Boříkovice, předprodej vstupenek Ing. Do-

stálek, tel. 465 631 039. 

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

Základní umělecká škola 
v Králíkách

vás srdečně zve na tyto koncerty:

Dětský koncertík
úterý 22. 1. 2008

začátek v 17:30 hodin
v sále na ZUŠ

------------------------------------------
Koncert vítězů školního kola ve hře

na akordeon, klavír a smyčcové nástroje
čtvrtek 31. 1. 2008

začátek v 18.00 hodin v sále ZUŠ

Krátké pohádky pro unavené rodiče
Pohádkový vánoční čas je už bohu-

žel minulostí a nastaly všední dny se 
všedními starostmi. S touto realitou 
se asi hůř jak dospělí vyrovnávají 
děti, kterým se zalíbilo, že se jim ro-
diče věnovali víc než obvykle a našli 
si určitě i chvíli na společné posezení 
s hezkou knížkou.

Knížka, kterou vám chci dnes před-
stavit, možná v předvánoční záplavě 
nových titulů na pultech knihkupců 
unikla vaší pozornosti a byla by to 
škoda.

Napsal ji známý autor knih pro do-
spělé Michal Viewegh a je určena pro 
ty, kteří ani v časové tísni nechtějí 
dítě žadonící o pohádku na dobrou 
noc odmítnout.

V úvodu Michal Viewegh píše:
„ Milí rodiče, na světě je bezpočet 

knížek pro děti, ale troufám si tvr-
dit, že tuhle psal někdo, kdo myslel 
především na vás. Mnoho autorů 
pohádek totiž samolibě předpokládá, 
že unavený rodič večer po návratu 
z celodenního zaměstnání dětem 
ochotně přečte šestnáctistránkový text 
– to je naprostý nedostatek empatie, 

ne-li čirá bezohlednost. Mám tři děti. 
Věřte, že já vás chápu.

Znám dobře bezmoc otce, jehož dítě 
si deset minut před začátkem finále 
Ligy mistrů vybere Andersenovu 
Ledovou královnu. Zcela rozumím 
pocitům matky, která se večer ospale 
prodírá nekonečnými větami Zlato-
vlásky, zatímco překvapivě čilé dítě 
ji přísně kontroluje, zda nevynechává. 
Zažil jsem také mnohokrát rodičovské 
zoufalství, ba vztek nad pohádkami, 
jimž dítě zbla nerozumí, a beztak 
zdlouhavé čtení neustále přerušuje 
nechápavými dotazy. 

Všechny příběhy obsažené v této 
knížce lze přečíst do deseti minut. 
Hlavně jsem se ale pokusil napsat je 
tak, abyste se nenudili - veškeré texty 
psané modrou kurzívou, jsou proto 
určeny výlučně vám, při čtení dětem 
je jednouše přeskočte.“

Zaručuji vám, že minimálně šest-
náct večerů budete mít o společnou 
zábavu postaráno – právě tolik „de-
setiminutovek“ vám a vašim dětem 
Viewegh nabízí.

I unaveného tatínka jistě pobaví 

pohádka JAK MAMINKA CHLADLA 
nebo JAK NEJELI NA SVATEBNÍ 
CESTU.

A když vám potom zbude chvilka 
času, najděte si na Internetu strán-
ku www.rostemesknihou.cz, kde se 
dočtete mnoho zajímavého o dětském 
čtenářství.

Pohádkový nový rok vám i vašim 
dětem přeje

Ivana Marečková

Klub maminek
Králíky

Poděkování
Děkujeme tímto Základní škole 

praktické Králíky za to, že nám v říjnu 
a listopadu 2007 poskytla prostory 
pro kurz keramiky a že nám umožnila 
i vypálení výrobků.

Tato spolupráce už probíhá třetím 
rokem a doufáme, že bude trvat 
i nadále.

Děkujeme také paní Janě Jurán-
kové, která ve svém volném čase 
kurz keramiky vede bez nároku na 
honorář.

Klub maminek Králíky
--------------------------------------------------

Klub maminek Vás zve 
na lekce

 orientálních tanců.
Ty proběhnou v sobotu 26. 1., 23. 2.,
22. 3. 08 (místo a hodinu upřesníme).
Lekce trvá 2 hodiny a stojí 120 Kč.

Je nutné se přihlásit na
tel. 739000278 (Brůnová),

počet účastníků lekce je omezen.

Klub maminek je tu pro Vás i v novém
roce 2008. Přejeme Vám vše dobré.
Maminky z Klubu maminek Králíky. 
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Seznam kulturních a sportovních akcí v
blízkém okolí na měsíc LEDEN

1. 1.

Novoroční ohňostroj
Žamberk, 00:30, Masarykovo náměstí, 

Žamberk, 564 01.

2. 1.

Invaze
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo, 

Nádražní 39. USA - sci-fi thriller. Po 
výbuchu vesmírné stanice se městem 
Washington šíří neznámý virus. Psychi-
atrička Carol (Nicole Kidman) se svým 
kolegou Benem (Daniel Craig) si uvědo-
mují, že ti, kteří by s virem měli bojovat, 
šíří něco mnohem horšího - zárodky viru, 
které útočí nad DNA spícího člověka a 
postupně jej promění v bytost zbavenou 
veškerých emocí. Titulky, 99 min., od 12 
let, 70,- Kč.

3. 1.

Skřítek
Žamberk, 19:30, Divišovo divadlo, Ná-

dražní 39. Představení Filmového klubu 
- v klubu UHELNA. Film ČR - komedie. 
Hraná groteska beze slov, s gesty, skřeky 
a citoslovci. Vše za zvuků hudby skupi-
ny MIG 21. Hrají Eva Holubová, Bolek 
Polívka, Jiří Macháček, Tomáš Hanák a 
další. Česky, 90 min., od 12 let, pro členy 
FK 35,- Kč, ostatní 50,- Kč.

5. 1.

Naši furianti
Letohrad, 15:00, Dům kultury, Druž-

stevní 597. Ladislav Stroupežnický - Naši 
furianti. Repríza divadelní hry v podání 
divadelního spolku Kolár. Režie: Ladislav 
Novotný. Vstupné:  90,- Kč.

Naši furianti
Letohrad, 19:30, Dům kultury, Druž-

stevní 597.

Crash Road
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo, Ná-

dražní 39. Film ČR - komedie. Komedie o 
lásce, naději a boji s osudem. Příběh osm-
náctiloté rebelky Veroniky, která hledá 
dobré lidi. Bezstarostná letní atmosféra 
často kontrastuje s drsnými situacemi, do 
kterých se Veronika dostává. Hrají Agáta 
Hanychová, Pavla Tomicová, Kryštof 
Hádek a další. Česky, 90 min., od 12 
let, 70, -Kč.

6. 1.

Crash Road
Žamberk, 17:00, Divišovo divadlo, 

Nádražní 39. Film ČR - komedie. Česky, 
90 min., od 12 let, 70, -Kč.

KONCERT TŘÍKRÁLOVÝ
Neratov, 14:00, Poutní kostel Panny 

Marie Nanebevzetí v Neratově. Pořádá 
Sdružení Neratov. J. J. RYBA: ČESKÁ 
MŠE VÁNOČNÍ „HEJ, MISTŘE“. Účin-
kují: M. Renzová - soprán, K. Jeřábková 
- alt, M. Motl - tenor, M. Medek - bas, M. 
Kubát - varhany, Mužský pěvecký sbor, 
Sbor paní a dívek a Vlastimil z Litomyšle, 

Členové Litomyšlského symfonického 
orchestru, dirigent: J. Šula.

Corale
Žamberk, 14:00, Kostel Čs. církve 

husitské.

Corale
Letohrad, 16:30, Kostel sv. Václava, 

Václavské náměstí.

7. 1.

Poslední vlak
Jablonné nad Orlicí, 19:30, kino - sál, 

A. Hanuše. Film Německo. Berlín 1943. 
Židovská otázka se blíží ke svému ko-
nečnému řešení a nacisté se rozhodnou 
odvézt zbývající židovské obyvatelstvo z 
Berlína. Do posledního vlaku složeného 
z dobytčáků je nasázeno 688 lidí. Mezi 
nimi i slavný boxer Neumann, kabare-
tiér Noschik, šestnáctiletá Ruth a další. 
Ti všichni si záhy uvědomí, že jejich 
cesta skončí v Osvětimi, kam všechny 
transporty směřují. Film Poslední vlak 
úspěšného režiséra Josepha Vilsmaiera 
(Stalingrad) a jeho ženy Dany Vávrové se 
natáčel v České republice a v hlavních i 
vedlejších rolích se tak objeví známé tvá-
ře Juraje Kukury, Stanislava Zindulky, 
Niny Divíškové anebo Vojty Kotka. 125 
min. dabing, vstupné: 59 + 1 Kč, do 12 
let nevhodný.

9. 1.

30 dní dlouhá noc
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo, Ná-

dražní 39. Film USA - horor. Obyvatelé 
městečka Barrow nemůžou zastavit to, 
co přichází. Krvežízniví upíři se vydávají 
na šílenou žranici. Jenom dva lidé stojí 
mezi hladovými vetřelci a těmi, kdo pře-
žili první krvaný útok. Šerif a jeho žena 
bojují. Širokoúhlý, titulky, 116 min., od 
15 let, 65,- Kč.

10. 1.

„Děti okamžiku“
Letohrad, 18:00, POD STŘECHOU, 

Taušlova 714. Promítání a diskuze, 
dokumentární film o drogách „Děti oka-
mžiku“. Dokumentární film o drogách 
Děti okamžiku z festivalu Jeden svět 
boří mnohé mýty obklopující svět drog. 
Tvůrcům se podařilo získat důvěru ně-
kolika uživatelů drog a sledují v různých 
situacích, které plynou z jejich způsobu 
života. Po shlédnutí filmu proběhne be-
seda o tématech, která divákům při jeho 
sledování vyvstanou.

Persepolis
Žamberk, 19:30, Divišovo divadlo, 

Nádražní 39. Film Francie, USA - ani-
movaný. Báječná léta pod psa tentokrát 
v Íránu! První a hned nejlepší íránský 
komiks všech dob na filmovém plátně! 
Minimalistické, statické a „naivní“ čer-
nobílé provedení kontrastuje s obsahem, 
intimní vzpomínky na dětství a dospívání 
jsou svébytným způsobem kombinované 
s politickou realitou. Titulky, 95 min., od 

12 let, jednotné vstupné 60,- Kč.

Once
Jablonné nad Orlicí, 19:30, kino - sál, 

A. Hanuše, Jablonné nad Orlicí, 561 64. 
Film Irsko. 86 min. titulky, vstupné: 59 
+ 1 Kč, do 12 let nevhodný.

11. 1.

Den otevřených dveří
Žamberk, 15:00, Divišovo divadlo, 

Nádražní 39. Slavnostně uvedeme do 
provozu nový zvuk a předvedeme ho 
návštěvníkům v plné síle. Pro nadšence 
a zvědavce máme připravenou prohlídku 
promítací kabiny a zákulisí Divišova 
divadla. Vstup volný, drobné občerstvení 
zajištěno. 15 - 19 hodin.

Hosté Vladimíra Zamazala
Letohrad, 17:00, divadelní vinárna. 

Nový pořad s názvem Hosté Vladimíra 
Zamazala, kterými jsou: Miloň Čepelka 
- herec divadla Járy Cimbrmana, který 
představí a podepíše svoji novou knihu 
„Poklesky rozverné snoubenky“. Duo 
Ťuk - Jaroslav Moravec a Lucie Nunová 
zazpívají písně z nového CD „Čtrnáctá 
komntata“.

12. 1.

Královna Alžběta: Zlatý věk
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo, Ná-

dražní 39. Film VB - historický. Postavila 
se nejmocnější armádě světa. Unikla 
pokusu o atentát. Kvůli vyššímu zájmu 
obětovala svou lásku a nechala popravit 
svou příbuznou. Jmenovala se Alžběta 
a především díky ní se Británie může 
chlubit přívlastkem Velká. Titulky, 114 
min., od 12 let, 60,- Kč.

Maškarní ples
Letohrad, 20:00, Sál Orlovny, hraje 

Letrando. Pořádá spolek přátel vzducho-
plavby Letohrad. 

13. 1.

Královna Alžběta: Zlatý věk
Žamberk, 17:00, Divišovo divadlo, Ná-

dražní 39. Film VB - historický. Titulky, 
114 min., od 12 let, 60,- Kč.

X. ročník dětského tanečního 
karnevalu

Letohrad, 14:00, Dům kultury - taneční 
sál, Družstevní 597. Akce určená dětem. 
Pořádá taneční studio Ká.

16. 1.

O kojení s laktační poradkyní
Letohrad, 16:00, POD STŘECHOU, 

Taušlova 714. Beseda s paní Miloslavou 
Hájkovou (laktační poradkyní z pardubic-
ké nemocnice). Zveme všechny maminky 
stávají i budoucí na zajímavé povídání o 
kojení a všem, co by Vás mohlo na toto 
téma zajímat.

Poslední legie
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo, Ná-

dražní 39. Film USA, VB, Francie - akční, 
válečná fantasy. Výpravný film z období 
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Seznam kulturních a sportovních akcí v
blízkém okolí na měsíc LEDEN

pádu Římské říše. Mladý vládce Romulus 
Augustus prchá z ostrova Capri, kde byl 
uvězněn, s odhodláním udělat vše pro 
obnovu Říma. Vydává se na nebezpečnou 
cestu, aby vytvořil legii věrných - poslední 
legii. Širokoúhlý, titulky, 102 min., od 12 
let, 65,- Kč.

Chyťte doktora
Letohrad, 19:30, Dům kultury - kino-

sál, Družstevní 597. Nevěrný manžel, 
jehož zálety nezůstanou bez následků, je 
téma stejně tak vděčné jak věčné. Debu-
tující režisér Martin Dolenský nám teď 
však historku o smilném gynekologovi, 
který se dozví, že je jeho milenka těhotná, 
vypráví hned na tři způsoby. Ve všech 
variantách tohoto příběhu o perném dni, 
které se odvíjejí podle toho, jak se doktor 
rozhodne prekérní situaci zachraňovat, 
vystupuje v hlavní roli neherec Michal 
Malátný z kapely Chinaski, a v dvojroli 
manželky a milenky Tatiana Vilhelmová. 
95 minut, přístupné, komedie, vstupné: 
60,- Kč.

Astrologická přednáška
Žamberk, 18:00, Rodinné centrum 

Pohoda. Přednáší paní Dvořáková.

17. 1.

Crash Road
Jablonné nad Orlicí, 19:30, kino - sál, 

A. Hanuše. Film ČR. 90 min. titulky, 
vstupné: 69 + 1 Kč, do 12 let nevhodný.

Interview podle van Gogha
Žamberk, 19:30, Divišovo divadlo, 

Nádražní 39. Představení Filmového 
klubu - UHELNA. Film Nizozemsko 
- psychologický. Snímek zavražděného 
nizozemského filmaře Thea van Gogha. 
Celou noc politický novinář vede roz-
hovor s filmovou hvětnou, navzájem se 
provokoují a uřážejí, ale také přitahují. 
Titulky, 89 min., od 12 let, pro členy FK 
35,- Kč, ostatní 55,- Kč.

FIS TELEMARK WORLD CUP 
CZECH REPUBLIC

Dolní Morava, 09:00, lyžařský areál. 
9:00 - 16:00 hod. neoficiální trénink na 
závodní trati, 16:00 - 21:00 hod. akredita-
ce závodníků a realizačních týmů.

18. 1.

Živá hudba Pod střechou
Letohrad, 19:00, POD STŘECHOU, 

Taušlova 714. Svůj sólový projekt „Nos 
na stůl“ představí bubeník Brněnských 
alternativních kapel Květy a Ty syčáci 
Aleš Pilgr, kytarový recitál přednese 
vynikající instrumentalista a písničkář 
Radim Sychra.

FIS TELEMARK WORLD CUP 
CZECH REPUBLIC

Dolní Morava, 08:00, lyžařský areál. 8:00 
- 12:00 hod. oficiální trénink, 16:00 hod. 
kapitánský meeting v závodní kanceláři, 
19:00 hod. slavnostní zahájení na náměstí 
v Králíkách. Zahájení - projevy a nástup 
teamů. Kulturní program a ohňostroj.

19. 1.

Beseda o plachtění nejen v USA
Žamberk, 16:00, Městská knihovna, 

Nádražní. Na závěr besedy budou zá-
jemcům sděleny informace o možnosti 
zahájení leteckého výcviku v Aeroklubu 
Žamberk. Pořádá Aeroklub Žamberk s 
Městskou knihovnou v Žamberku.

Mezi nepřáteli
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo, 

Nádražní 39. Film Francie - válečné 
drama. Dobový pohled na válku, odkrý-
vající přeměnu vojáků v týrané vězně 
a spojenců v nepřítele. Mladý poručík 
plný ideálů velí základně v Alžírsku, 
zemi bojijící za osvobození se od Francie. 
Válka a její zvěrstva však brzy podrobí 
jeho morální hodnoty velmi těžké zkouš-
ce. Širokoúhlý, titulky, 111 min. od 15 
let, 70,- Kč.

Tradiční hasičský ples
Letohrad, 20:00, Orlovna, Orlice. Hra-

je Monitor, výborná kuchyně a bohatá 
tombola. Srdečně zve sbor dobrovolných 
hasičů Letohrad - Orlice. Předprodej 
místenek v Konzumu na Orlici.

Sportovní ples
Žamberk, 20:00, Restaurace Na Ko-

pečku, Albertova. Info pan Ramba, tel.: 
603 217 519. K tanci i poslechu hraje 
TRIAL, občerstvení a tombola zajištěny. 
Předrodej vstupenek v knihařství Fogl 
(pod schody) od 2. 1. 2008.

Hasičský ples
Jablonné nad Orlicí, 20:00, Hotel U 

Dubu - sál, Slezská 38. Hraje Letrando, 
pořádá SDH.

FIS TELEMARK WORLD CUP 
CZECH REPUBLIC

Dolní Morava, 09:00, lyžařský areál. 
9:00 - 14:00 hod. telemart sprint, 14:30 
hod. květinový ceremoniál, 16:00 hod. 
kapitánský meeting v závodní kance-
láři.

20. 1.

Mezi nepřáteli
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo, 

Nádražní 39. Film Francie - válečné 
drama. Širokoúhlý, titulky, 111 min. od 
15 let, 70,- Kč.

FIS TELEMARK WORLD CUP 
CZECH REPUBLIC

Dolní Morava, 09:00, lyžařský areál. 
9:00 - 14:00 hod. telemark GS, 14:30 hod. 
květinový ceremoniál, 18:00 hod. slav-
nostní ukončení na náměstí v Králíkách, 
19:00 hod. slavnostní raut v kulturním 
domě v Králíkách, 20.00 hod. koncert 
skupin - CLOU.

21. 1.

Chyťte doktora
Jablonné nad Orlicí, 19:30, kino - sál, 

A. Hanuše. Film ČR, 85 min., vstupné 
59 + 1 Kč, přístupný.

23. 1.

Once
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo, 

Nádražní 39. Film Irsko, USA - hudební, 
titulky + česky, 87 minut, přístupný, 
60,- Kč.

Poslední plavky
Letohrad, 19:30, Dům kultury - ki-

nosál, Družstevní 597. Tento film je 
příběhem Jardy Kuchaře, hrdiny zašlé 
éry tuzexového bonu. Jeho finanční pří-
jem spočívá v pronájmu vlastního bytu. 
Každé léto je nucen trávit u opuštěného 
rybníka, kde provozuje ještě opuštěnější 
bufet. Jeho pravou rukou (a to je levák) 
je místní prosťáček Kamil Hošpes. Mezi 
hrstku zákazníků patří dvojice trakto-
ristů Jirka s Péťou a Jardův zapřísáhlý 
nepřítel, fanatický rybář Pepa Vrtílek 
se svým psem Pepíkem. Rozmarné letní 
dny jsou narušeny zjevením monstróz-
ních rozměrů. Z hlubin vod třetí závla-
hové kategorie se vynořil monstrsumec 
Lojza a sežral Vrtílkova psa. 92 min., 
přístupné od 12 let, komedie, vstupné 
70,- Kč.

Výroba z PEDIGU
Letohrad, 16:00, POD STŘECHOU, 

Taušlova 714. Paní Marie Moravcová 
nás seznámí s technikou pedig - pletení 
z proutků (lijány), lze uplést košíky, 
mističky, tácky. Zváni jsou všechny tvo-
řivé maminky, babičky, dcerky, které se 
chtějí něco nového pěkného i užitečného 
naučit.

Video našich babiček
Jablonné nad Orlicí, 17:00, Knihovna. 

Pyšná princezna trochu jinak. Pořádá 
knihovna.

24. 1.

Beseda s DJ a pořadatelem taneč-
ních party

Letohrad, 18:00, POD STŘECHOU, 
Taušlova 714. Ukázky DJ. Co všechno 
obnáší pořádání taneční party, kteru 
navštíví cca 500 lidí? Na co všechno musí 
promotér myslet? Jak to vypadá v záku-
lisí? A jak to všechno ze své pozice vidí 
DJ? Vše, co jste chtěli vědět o partym ale 
báli jste se zeptat. Zároveň proběhne i 
ukázka práce DJ.

Královna Alžběta: Zlatý věk
Jablonné nad Orlicí, 19:30, kino - sál, 

A. Hanuše. Film VB. 114 min., vstupné: 
59 + 1 Kč, do 12 let nevhodný.

Outsider
Žamberk, 19:30, Divišovo divadlo, Ná-

dražní 39. Představení Filmového klubu. 
Film Dánsko, Island - nekonveční kome-
die. Nekonvenční komedi o Danielovi, 
lehce nezodpovědném grafikovi, který 
se jednoho dne zamiluje do Franc, stejně 
zmatené dívky jako je on sám. Titulky, 
černobílý, 106 min., od 12 let.

Povídání o mašinkách
Letohrad, 18:00, rotunda zámku. S vi-

deodokumentem o železnicích na Ukra-
jině. Srdečně zvou pořadatelé: ČSVTS 
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25. 1.
Hasičský bál
Lukavice, 20:00, Sokolovna. Pořádá 

SDH Lukavice.

Antický svět - Řecko - Malá Asie
Žamberk, 08:30, Divišovo divadlo, Ná-

dražní 39. Představení pro 2. stupeň ZŠ 
a Gymnázium v Žamberku. Cestopisná 
přednáška Mgr. Karla Kocůrka.

Antický svět - Řecko - Malá Asie
Žamberk, 10:30, Divišovo divadlo, Ná-

dražní 39. Představení pro 2. stupeň ZŠ 
a Gymnázium v Žamberku. Cestopisná 
přednáška Mgr. Karla Kocůrka.

26. 1.

Poslední plavky
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo, Ná-

dražní 39. Film ČR - komedie. Širokoúh-
lý, česky, 90 min., od 12 let, 70,- Kč.

Opera: Henry Purcell - Dido a 
Aeneas

Letohrad, 19:00, Dům kultury, Druž-
stevní 597.

Společenský ples
Kunvald, 20:00, Sokolovna, Kunvald. 

Pořádá Masarykova ZŠ a MŠ. Hudební 
skupina Aspekt, předtančení, tombola.

27. 1.

Poslední plavky
Žamberk, 17:00, Divišovo divadlo, Ná-

dražní 39. Film ČR - komedie. Širokoúh-
lý, česky, 90 min., od 12 let, 70,- Kč.

Tradiční dětský Maškarní kar-
neval

Kunvald, 14:00, Sokolovna. Pořádá PS 
Kunvald. Soutěže, hry, tombola.

Antica e moderna, Schola Grego-
riana Pragensis

Žamberk, 17:00, Divišovo divadlo, 
Nádražní 39. Koncert připomene poslu-
chačům dílo významného žamberského 
rodáka. Umělecký vedoucí souboru: Da-
vid Eben. Kostel sv. Václava v Žamberku. 
Vstupné dobrovolné.

29. 1.

THE WINTER TRIAL
Letohrad, 13:00, Společenské centrum 

Nový Dvůr, Šedivská. Holandská zimní 
veterán rallye opět v Letohradě. Mezi 
13. a 15. hodinou přijede na nádvoří No-
vého dvora asi 100 posádek historických 
vozidel prestižního evropského závodu 
The Winter Trial, které zde budou mít 
hodinovou přestávku.

30. 1.

Pan Včelka
Letohrad, 17:00, Dům kultury - kinosál, 

Družstevní 597. Barry B. Benson (Jerry 
Seinfeld) je včela, která studuje na vysoké 
škole a jeho osamocený život se řídí jedi-
ným heslem: med je to nejdůležitější. Jed-
noho dne se však rozhodne utéct a navštíví 

vnější úl. Netušil však, že svět je velice 
nebezpečný a na poslední chvíli je zachrá-
něn včelou Vanessou (Renée Zellweger), 
květinářkou v New York City. Jak jejich 
vztah kvete, tak se dozvídají, proč vlastně 
jedí lidé med a rozhodnout se nás žalovat. 
86 min., přístupné, animované, komedie, 
dabing, vstupné 65,- Kč.

Edith Piaf
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo, Ná-

dražní 39. Film Fr., VB., ČR - životopisný, 
hudební. Edith Piaf byla křehká a drobná 
bytost, ale její hlas, její písně a její příběh 
jsou nezapomenutelné. Dětství prožité 
v nevěstinci, pouliční zpěv, pak sláva, 
tragická láska, boj s drogovou závistlostí 
a chatrným zdravím. Širokoúhlý, titulky, 
141 min., od 15 let, 70,- Kč.

31. 1.
Poslední plavky
Jablonné nad Orlicí, 19:30, kino - sál, 

A. Hanuše. Film ČR. 90 min., vstupné: 
69 + 1 Kč, do 12 let nevhodný.

Ženy pro měny
Žamberk, 19:30, Divišovo divadlo, 

Nádražní 39. Představení Filmového 
klubu - UHELNA. Film o ženách, které 
naplno prožívají současné trendy a žijí 
pod taktovkou všudypřítomného ideálu 

dokonalého ženského těla. Úsměvný i 
smutný příběh zároveň je však určen 
nejen jim, ale také všem mužům, kteří 
nežijí sami. Česky, 77 min., přístupný, 
pro členy FK 35,- Kč, ostatní 50,- Kč.

Dlouhodobé akce

Městské muzeum Letohrad
Výstava „Významné osobnosti města“
31. 1. – 23. 2. 2008. Vernisáž výstavy v 

16:30 hod. Představí se Vám několik za-
jímavých osobností, které se v Letohradě 
narodily, žily nebo jen působily. Nenechte 
si ujít příležitost poodhalit něco z historie 
našeho města a seznámit se s lidmi, kteří 
utvářeli jeho tvář. info@letohrad.cz, tel.: 
465 622 092.

Divišovo divadlo Žamberk
Výstava fotografií žamberských žen ke 

kalendáři „Půvab žen objektivem Jany 
Dytrichové“. Výstava bude ke zhlédnutí 
v měsíci lednu během provozní doby 
kanceláře Divišova divadla a vždy před 
každým představením. 

Naše krajina - Josef Nyklíček
Jablonné nad Orlicí, 18:00, Kulturní a 

turistické centrum, nám. 5. května 30.
Otevřeno: Po - Pá 8-12  13-17
                 So        9-12
Výstava potrvá do 23. 2. 2008.

Dva tituly „přeborník okresu“
putují do Králík

Dne 25. 11. 2007 se v herně stolního 
tenisu oddílu TTC Ústí nad Orlicí konal 
okresní přebor staršího žactva jednotlivců 
ve stolním tenisu. Přeboru se se zúčast-
nilo 37 hráčů, za oddíl stolního tenisu TJ 
Jiskra Králíky, o.s. se přeboru zúčastnil 
Lohynský Lukáš, který zde pro Králíky 
vybojoval titul „přeborník okresu“.

Výsledková listina:

Dvouhra:
1. místo Lohynský Lukáš (TJ Jiskra 

Králíky, o.s.)
2. místo Kaplan (TTC Ústí nad Or-

licí)
3. - 4. místo Pelikan a Ochotnický (oba 

TTC Sedlec)
5. - 8. místo Mareš (TTC UO), Dvo-

řáček, Krejčí (oba  Sokol Mistrovice), 
Meissner (TTC Sedlec)

Čtyřhra:
1. místo Lohynský - Ochodnický (TJ 

Jiskra Králíky, o.s. - TTC Sedlec)
2. místo Dvořáček - Krejčí (oba Sokol 

Mistrovice)
3. - 4. místo Mareš - Kaplan (oba TTC 

Ústí n. Orlicí) a Meissner - Pelikán (oba 
TTC Sedlec).

Pěkné výsledky navazují na předešlou 
sezónu, kdy družstvo dorostu TJ Jiskra 
Králíky, o.s. získalo první místo v okres-
ním přeboru družstev a to v konkurenci 
větších oddílů.

Za sponzorování oddílu mládeže patří 

poděkování firmám Michala Součka, 
Dariusze Planky a Miroslava Balšánka. 
Město Králíky nás podporuje v rámci 
Dotačního a příspěvkového programu 
města - příspěvek na dopravu našich 
žáků a dorostenců na turnaje.

Veliké poděkování a vzpomínka patří 
zesnulému trenéru mládeže panu Janu 
Ďurovskému, za jeho obětavost a předá-
vání sportovních zkušeností, neboť on měl 
na těchto výsledcích značný podíl.

Za oddíl stolního tenisu TJ Jiskra 
Králíky, o.s. Milan Lohynský
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OKRESNÍ HOKEJOVÝ PŘEBOR
Králíky : Žamberk   3:4 po SN (1:0, 1:1, 1:2)
Sestava: Kalianko - Zezulka Zdeněk, Valčík Roman, Slanina 

Drahoš, Starý Roman, Leicht Roman, Hlava Jiří,  - Šponar 
Martin, Paulus David, Šponar Jaroslav - Hlava Jakub, Kubíček 
Milan st., Kaplan Jaroslav -  Šponar Michal, Diblík Miroslav, 
Kubíček Milan ml. Branky: Hlava Jakub, Paulus, Šponar Mar-
tin - Zářecký 2, Kubíček, Brožek Martin-SN, diváků 150.

Utkání bylo vyrovnané. Do vedení 1:0 se dostali domácí 
gólem Jakuba Hlavy po přihrávce Milana Kubíčka st., tak 
skončila i první třetina. Do druhé třetiny vstoupili domácí do 
přesilovky 5 na 3, ale k údivu všech to byli právě hosté, kteří 
po chybné rozehrávce domácího brankáře Kalianka trestali do 
opuštěné branky (Zářecký 1:1). Domácí se ale vzápětí po pěkné 
akci Zezulky a Martina Šponara (na jejímž konci byl Paulus) 
dostali opět do vedení 2:1. Do konce druhé třetiny už branka 
nepadla zásluhou dobře chytajících brankářů, ale začalo se 
přiostřovat !!!!! Výsledkem byl faul hostujícího hráče na Míru 
Diblíka který měl tržnou ránu na čele. Hostující hráč byl vy-
loučen do konce utkání 5+OK. Tuto přesilovku domácí využili 
hned na začátku třetí třetiny, když Martin Šponar prostřelil 
brankaře hostů a bylo to 3:1. Hosté ale rychle odpověděli, když 
se individuálně prosadil opět Zářecký snížil na 3:2. Zanedlouho 
hosté využili přesilovku Kubíčkem a bylo vyrovnáno 3:3. A 
utkání směřovalo k samostatným nájezdům. Stínem jinak 
pěkného utkání, byl faul šest minut před koncem hostujícího 
Tomáše Brožka na domácího Jakuba Hlavu, kdy musela být 
zavolána záchranka. Výsledkem byl otřes mozku a poranění 
zad a následný trest ve hře. Po půlhodinovém přerušení už 
branka nepadla a tak na řadu přišla novinka letošní sezony 
- trestné nájezdy. Ty divákům připravily napínavou podívanou 
až do šesté série kdy se jako jediný trefil Martin Brožek.

Dlouhoňovice : Králíky   5 : 6 (1:2, 2:1, 2:3)
Sestava: Kalianko - Zezulka Zdeněk, Slanina Drahoš, Starý 

Roman, Leicht Roman - Šponar Martin, Paulus David, Šponar 
Jaroslav - Kaplan Jaroslav, Hlava Jiří, Valčík Roman - Šponar 
Michal, Diblík Miroslav, Kubíček Milan ml. Branky: Hlava Jiří 
2, Zezulka Zdeněk 2, Starý Roman, Šponar Jaroslav.

Už ve čtvrté minutě jsme využili přesilovku, to když R. 
Valčík vyhrál vhazování a R. Starý prostřelil brankaře do-
mácích, 0:1. Domácí ale rychle vyrovnali Plundrou, 1:1. Do 
konce první třetiny to bylo 1:2, když s úhlu po přihrávce Z. 
Zezulky skóroval J. Hlava.Do druhé třetiny vstoupili lépe 
domácí a Macháček vyrovnal na 2:2. Na tento gól odpověděl  
individuální akcí J.  Šponar, 2:3. To ale nebylo ve druhé třetině 
vše a domácí Blažkem opět srovnali, 3:3.Třetí třetina byla 
vyrovnaná. Nejprve nás Z.Zezulka po nahrávce R. Valčíka 
dostal do vedení, 3:4, ale domácí vyrovnali Víšou na 4:4 a 
Šilar dokonce dostal domácí do vedení 5:4. Čtyři minuty před 
koncem vyrovnal Z. Zezulka šťastnou tečí po přihrávce D. 
Pauluse, 5:5 a dvě minuty před koncem rozhodnul J. Hlava, 
když využil špatného vyhození domácích, 5:6. Těsné vedení 
jsme už do konce zápasu udrželi, i když domácí měli při hře 
bez brankaře velkou šanci, v zápětí netrefil prázdnou branku 
J. Hlava. V příštím kole máme volno. 

Králíky : Řetová   4 : 6 (1:6, 0:0, 3:0)
Sestava: Kalianko - Zezulka Zdeněk, Slanina Drahoš, Leicht 

Roman - Šponar Martin, Paulus David, Šponar Jaroslav - 
Kaplan Jaroslav, Hlava Jiří, Diblík Miroslav. Branky: Hlava 
Jiří, Zezulka Zdeněk , Kaplan Jaroslav, Paulus David.

Do utkání jsme vstoupili pouze s devíti hráči (někteří šli 
raději tancovat !!!!). Úvod zápasu byl tragický. V deváté mi-
nutě byl stav 1:5 a do konce třetiny Řetová přidala ještě jednu 
branku. O náš jediný gól se po pěkné akci postaral Zdenda 
Zezulka, nahrával Jára Kaplan. Do druhé třetiny jsme šli s 
vědomím nedostat více gólů, aby to nebylo dvojciferné a to se 
nám dařilo. Škoda jen  některých nevyužitých šancí. Ve třetí 
třetině se nám podařilo třikrát skórovat. Nejprve Jára Kaplan 
dorazil nahození Jirky Hlavy, posléze Jirka Hlava dorazil 
střelu Zdendy Zezulky a to stejné se podařilo Davidu Paulusovi 
po střele Járy Šponara. To bylo ale vše a tak se nám alespoň 
podařilo upravit výsledek na přijatelných 4:6.

Semanín : Králíky   0 : 7 (0:2, 0:1, 0:4)
Sestava: Kalianko - Zezulka Zdeněk, Slanina Drahoš, Sta-

rý Roman - Šponar Martin, Paulus David, Šponar Jaroslav 
- Kaplan Jaroslav, Hlava Jiří st., Diblík Miroslav - Kubíček 
Milan st., Hlava Jiří ml., Leicht Roman. Branky: Zezulka 
Zdeněk 2, Šponar Jaroslav 2, Paulus David, Kubíček Milan, 
Šponar Martin.

Do zápasu jsme vstupovali s vědomím jasného favorita a to 
nebylo nejlepší řešení. I když se hrálo na jednu branku, naše 
hra postrádala jednoduchost. 

Králíky : Tisová   3 : 5 (1:1, 2:2, 0:2)
Sestava: Kalianko - Zezulka Zdeněk, Slanina Drahoš, Starý 

Roman, Leicht Roman - Šponar Martin, Paulus David, Šponar 
Jaroslav - Kaplan Jaroslav, Hlava Jiří st., Diblík Miroslav 
- Kubíček Milan ml., Hlava Jiří ml., Valčík Roman. Branky: 
Zezulka Zdeněk , Šponar Jaroslav , Paulus David.

Od začátku se hrálo pěkné a po celou dobu vyrovnané utkání.  
Dvakrát jsme v utkání vedli, jednou dokonce o dvě branky, 
ale Tisová dokázala zápas ve třetí třetině otočit. Poslední 
branka padla při power–play domácích. Zajímavostí bylo, že 
v utkání nastoupil a dvěma brankami se podílel na vítězství 
Tisové Jiří Novák, nad kterým se stahují mračna v podobě 
trestu za minulý zápas v s Dlouhoňovicemi. STK však do této 
chvíle neobdržela zápis o utkání, takže nemůže vydat zatím 
žádný verdikt.

  Tým PZ V VP R PP P VG:OG PB
1. SK Žamberk 7 6 1 0 0 0 50:13 20
2. TJ Sokol Tisová 7 5 0 0 0 2 50:28 15
3. TJ Sokol Řetová 6 4 0 0 0 2 36:30 12
4. TJ HC Dlouhoňovice 5 3 0 0 0 2 37:18   9
5. TJ Voděrady 6 3 0 0 0 3 28:22   9
6. TJ Jiskra Králíky 5 2 0 0 1 2 23:20   7
7. Sokol Verměřovice 6 1 1 0 0 4 24:45   5
8. HC Ústí nad Orlicí 5 1 0 0 1 3 13:26   4
9. Sokol Semanín 7 0 0 0 0 7   8:67   0

Zdroj: www.ledhokejkra.estranky.cz

Okresní přebor ml. žáků
Zimní stadion Králíky – Na místním zimním stadionu 

se v sobotu 22. 12. 2007 odehrály tři mistrovské utkání 
mladších žáků v ledním hokeji s těmito výsledky:

Králíky : Rychnov nad Kněžnou 0:2 (0:0, 0:0, 0:2), 
Semechnice : Rychnov nad Kněžnou 4:3 (0:1, 2:2, 2:0), 
Králíky : Semechnice 1:2 (0:0, 1:0, 0:2) branku Králík 
dal Jiří Opravil.

Další mistrovská utkání žáků:
Čestice - Králíky 2:2 (0:1, 2:1, 0:0), branky: D. Brzák, 

M. Rychetský. Ústí n.Orlicí - Králíky 2:3 (0:3, 1:0, 1:0), 
branky: M. Rychetský 2, D. Málek. HC Ústí n. O. - Králíky 
2:3 (1:0, 0:0, 1:3), branky: Opravil, J. Málek, Starý. Králíky 
- HC Semechnice 0:8 (0:2, 0:4, 0:2). Čestice : Králíky 4:0 
(2:0, 1:0, 1:0). Rychnov n. K. : Králíky 5:1 (1:0, 2:0, 2:1), 
branka: J. Opravil.



Králický zpravodaj 1/2008 - �1

Předprodej vstupenek bude probíhat v kanceláři Gymnázia Králíky u paní Jungvirtové.

Tento háčkovaný betlém je vystaven ve výloze prodejny paní 
Lucie Urlichové v ulici Příční (naproti poště). Autorkou tohoto 
díla je pí. Z. baroňová.         Autor fotografií: Jaroslav Kosek

Vánoční koncert pěveckého souboru Corale dne 26. 12. 07 se 
vydařil, příjemnou pohodu umocnilo i krásné počasí.

Krátká fotoreportáž z otevření přechodu při vstupu České republiky do tzv. Schengenského prostoru. Setkání se  zúčastnili 
představitelé Pardubického kraje, poslanci Parlamentu ČR, představitelé Dolnoslezského vojvodství, starostky a starostové měst 
a obcí z české i polské strany. Setkání se dále zúčastnili zástupci celní a pasové služby obou států, zástupci SUS Pardubice, 
novináři.                                                                                                                           Foto redakce - Roman Švéda
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