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Co nás trápí aneb střelnice na Dolní Hedeči
Začátkem dubna byla zastupitelstvu města doručena petice proti 

zřízení a provozu střelnice v katastrálním území Dolní Hedeč. Občané 
si v petici stěžují, že je ruší hluk při střelbách a žádali po zastupitelstvu, 
aby přijalo následující usnesení, která by podle jejich názoru zabránila 
provozování střelnice:

1. Zastupitelstvo města odmítá zřizování a provozování střelnic 
v celém správním obvodu města Králíky a jeho integrovaných 
obcích.

2. Zastupitelstvo města ukládá dotčenému odboru zapracovat do 
návrhu územního plánu města Králíky změnu pro pozemkové par-
cely číslo 122/3 a 126/3, obě v katastrálním území Dolní Hedeč, ze 
současně navrženého „občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní 
zařízení“ na „krajinná zeleň – přírodní“.

3. Zastupitelstvo města ukládá dotčenému odboru zahájit řízení 
s vlastníky pozemkové parcely číslo 122/3 a 126/3, obě v katastrál-
ním území Dolní Hedeč vedoucí k odstranění stavby železobetonové 
základové desky, štěrkové komunikace a terénních úprav z nepůvod-
ních materiálů (stavební suti, živice a zeminy), včetně rekultivace 
dotčeného území do původního stavu.

Tolik citace z petice.
Na názor místostarosty města se za KZ ptala Lenka Faltusová.

Pane místostarosto, jaký je Váš názor na petici doručenou za-
stupitelstvu města 6. dubna, ve které si občané stěžují na provoz 
střelnice v Dolní Hedeči a odvolávají se na právo na příznivé 
životní prostředí zaručené Listinou základních práv a svobod?

Znám text petice a vím, že její autoři se odvolávají na čl. 35, odst. 
1, Listiny základních práv a svobod, která je součástí ústavního po-
řádku České republiky. Tedy že každý má právo na příznivé životní 
prostředí.

Lidé podepsaní pod peticí chtěli po zastupitelstvu přijetí takového 
usnesení, které by znemožnilo provozování střelnice v lomu na Hedeči. 
Dovoluji si tvrdit, že takové usnesení sice zastupitelstvo přijmout může, 
ale bude to pouze cár papíru, kterým se budeme alibisticky ohánět, 
ale který nebude mít žádnou váhu a vymahatelnost.

Co Vás vede k takovému tvrzení?
Provozovatelé střelnice nedělají na svém, resp. pronajatém pozem-

ku nic, co by zákon zakazoval. A jak by mohlo město někomu něco 
zakazovat či přikazovat nad rámec zákona? Jistě uznáte, že takovou 
pravomoc město nemá.

Pokud se autoři petice odvolávají na Listinu, dovolím se na ni od-
volat i já, a to na čl. 2, odst. 3 – „Každý může činit, co není zákonem 
zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá.“ A ještě 
bych připomenul článek 41, odst.1 – „Práv uvedených v článcích  25 
… 35 Listiny je možno se domáhat pouze v mezích zákonů, které tato 
ustanovení provádějí.“

Co to znamená?
To znamená, že existují zákony, vyhlášky a normy, které určují, 

co musí splňovat střelnice z hlediska bezpečnosti, ochrany životního 
prostředí, hygieny (hluku), atd. Provozovatelé střelnice splnili všech-
ny zákonné podmínky, tudíž tam mohou střílet. Otázkou je, zda jsou 
správně nastavené normy a vyhlášky. Možná ne, nicméně jsou platné 

a orgány státní správy i samosprávy se jimi musí řídit. Organizátoři 
petice se spíše než na zastupitelstvo měli obrátit na tvůrce vyhlášek 
a norem. Jestliže se domáhají ústavního práva na příznivé životní 
prostředí, mohou se ho domáhat v mezích platných předpisů a zákonů, 
nikoliv nad jejich rámec.

S trochou nadsázky - pokud sousedův pes nebude překračovat při 
štěkání normu a bude dodržovat noční klid, stokrát se mi nemusí líbit 
jeho štěkání, ale nic s tím nenadělám.

Organizátoři v petici žádali přijetí tří usnesení. Zastupitelstvo 
hlasovalo pouze o jednom. Proč?

Návrh organizátorů, aby zastupitelstvo pověřilo odbor územního 
plánování zapracovat do územního plánu změnu využití území, byl 
jediným návrhem, kterým se zastupitelstvo mohlo zabývat a hlasovat 
o něm, protože to je v jeho kompetenci. Změna zařazení území ze 
současného „občanská vybavenost“ na požadované „krajinná zeleň“ 
by ale znamenala jediné – znemožnili bychom provozovateli střelnice 
na pozemku cokoliv postavit, např. protihlukovou stěnu, ale nemohli 
bychom mu zabránit dělat si na soukromém pozemku co chce, tedy 
i střílet, pokud tím neporušuje zákony.

Na závěr osobní otázka – chtěl byste bydlet na Hedeči?
Chtěl i nechtěl. Nechtěl proto, že bych to měl dál do práce či na 

nákup. Pro bydlení na Hedeči mluví fakt, že tam je větší klid než na 
náměstí.

Lenka Faltusová

Řezbářský kurz v Králíkách

Bližší informace uvnitř tohoto vydání zpravodaje.
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Pokyny k organizaci koncertu Lucie Bílé
a Boni Pueri v kostele sv. Michaela v Králíkách

v sobotu 23. 5. 2009 v 18:00 hodin
Vážení občané, velice si ceníme velkorysosti sponzora, který 

nám dopřál zpestřit program majálesu, a zároveň důvěry, že nám 
svěřil do rukou organizaci koncertu. Předpokládáme, že o kon-
cert bude velký zájem. Chceme Vám všem umožnit, abyste se 
ojedinělého kulturního zážitku mohli zúčastnit. Kapacita kostela 
je dostatečně velká -  počet míst k sezení 670, přístavky a stání 
min. 500. Abychom úkol zvládli co nejlépe, potřebujeme Vaši 
spolupráci.

Místenky obdrží:
1) VIP hosté;
2) rodiče, jejichž děti jsou žáky gymnázia, podílí se na 

organizaci nebo se zúčastní jako účinkující a rodiče absol-
ventů 1997 – 2009 – vyzvednutí v místě registrace účastníků 
před školou do 16:30;

3) absolventi reálného gymnasia (1950 – 1952), JSŠ (1954 
– 1961), SVVŠ (1962 – 1968), sedmiletého a osmiletého gym-
názia (1997 – 2009) v Králíkách – maximálně 2 místenky na 
zaregistrovaného, vyzvednutí při registraci účastníků absolventů 
do 16:30;

(Pokud zamýšlíte v rámci akce uspořádat sraz třídy a chtěli 
byste navštívit koncert společně, je možné místenky domluvit 
předem na tel. 465 631 306, mail: jungvirtova.gykra@centrum.
cz. Místenky připravíme k vyzvednutí v místě registrace do 
16:30). 

4) osoby starší 65 let, tělesně postižení – místenky obdrží 
v místě registrace; 

5) sponzoři Králického majálesu – vyzvednutí po sepsání 
smlouvy a úhradě v kanceláři školy, předem dojednat na tel. 
465 631 306, mail: jungvirtova.gykra@centrum.cz, nejpozději 
do 22. 5. 2009;

6) ostatní zájemci o místenky – zbylé nevyzvednuté mís-
tenky budou k dispozici od 16:30 v místě registrace (před 
budovou školy).

MÍSTENKA
-  neoznačuje konkrétní místo ale pouze ŘADU 
-  je rozlišena barevně podle sektorů
-  je vydávána podle pořadí registrace
-  nárok na místenku máte jen podle jednoho z výše uvedeného 

bodu. Pokud si místenku vyzvednete a nebudete se  koncertu  
moci zúčastnit, vraťte místenku do místa pořadatelům v místě 
registrace.

Dbejte na včasný příchod!
Přístup do kostela s místenkami bude umožněn v 17:25 – 17:45. 

Poté budeme obsazovat zbylá místa na sezení. Opozdilcům 
s místenkou se může stát, že jejich místo bude obsazeno. Zároveň 
prosíme ty, kteří nebudou mít místenku, aby vyčkali před kostelem 
a začali vstupovat nejdříve až v 17: 45.

VStuPNé Je DObROVOLNé! Za ŠtěDROSt Vám 
PřeDem VřeLe DěKuJeme! 

Příspěvek bude vybírán do uzavřené nádoby u vstupu do kostela. 
Mějte proto připravenou hotovost, nelze vracet. Vybrané peníze 
budou použity na opravy kostela a na vzdělávací akci studentů.

Organizační tým studentů  Králického majálesu

Budou škrty v rozpočtu?
Finanční krize, hospodářská recese, propad ekonomic-

kého růstu, to jsou slovní spojení, která v poslední době 
slyšíme nejčastěji. můžete nám říci, paní starostko, jaký 
vliv má současný vývoj na hospodaření obcí a měst?

starostka města Králíky Jana Ponocná:
„Přestože se média, vláda a představitelé politických stran 

zabývají současným ekonomickým vývojem v České republice 
hlavně ve spojení s dopadem na občany, podnikatele a státní 
rozpočet, bude mít tento vývoj velký vliv i na hospodaření 
obcí. Největší podíl na příjmech obcí tvoří daňové příjmy, 
které nám jsou podle zákona o rozpočtovém určení daní po-
ukazovány ze státního rozpočtu. Podle materiálu, se kterým 
jsme byli seznámeni na kongresu starostů měst a obcí v Brně, 
došlo v posledních jedenácti letech ke 100 % navýšení daňo-
vých příjmů obecních rozpočtů. Neznamená to však, že mohly 
obce opravit v roce 2008 dvakrát tolik komunikací nebo 
dvakrát více investovat než v roce 1998. Spolu s nárůstem 
daňových příjmů rostly i ceny nakupovaného materiálu a 
služeb, např. stavebních prací. Opatření přijímaná Vládou 
ČR a schvalovaná Poslaneckou sněmovnou PČR k řešení 
dopadů krize na občany, ovlivňují výběr daní, jejichž část 
je následně přerozdělována obcím.“

Jaký vliv to bude mít na hospodaření města Králíky?
starostka města Králíky Jana Ponocná:
„Již po uzavření prvního čtvrtletí letošního roku můžeme 

pozorovat propad v daňových příjmech ve výši 1.945tis. Kč 
proti prvnímu čtvrtletí roku 2008. Neznamená to sice, že 
v roce 2009 budou naše daňové příjmy nižší o čtyřnásobek 
této částky, protože k největšímu výběru daní dochází až 
v dubnu a červnu, ale je to pro nás varování a výzva k opa-
trnosti. V letošním roce se dostáváme do problémů hlavně 
proto, že jsme v roce 2008 při rozhodování o projektech 
předpokládali pro rok 2009 a 2010 podobný nárůst jako 
v minulých letech a zahájili jsme několik finančně nároč-
ných projektů. V roce 2009 a pravděpodobně i v roce 2010 
budeme proto nuceni provádět jen ty akce, na které jsou 
uzavřeny smlouvy, projekty na něž jsme získali dotaci z Ev-
ropských fondů a jen nejnutnější provozní záležitosti. Měli 
jsme např. v plánu provést nejen výměnu oken v bytovkách, 
ale i jejich zateplení, od kterého jsme nuceni zatím upustit. 
Neprovedeme také rekonstrukce bytů v čp. 3 a 4 na náměstí 
a bytu v ZUŠ. Lze říci, že město i jím spravované organi-
zace se budou muset v následujícím období více věnovat 
svým rozpočtům a chovat se s větší opatrností stejně, jako 
to bude dělat většina z nás při rozhodování o rodinných 
rozpočtech.“

Na názor paní starostky se za KZ ptala Lenka Faltusová
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Volby do Evropského parlamentu
základní informace pro voliče

Volby do Evropského parlamentu na 
území České republiky upravuje zákon č. 62/
2003 Sb., o volbách do Evropského parla-
mentu a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů.

Kdy se budou volby do evropského 
parlamentu na území České republiky 
konat?

Volby do Evropského parlamentu se 
budou na území České republiky konat ve 
dnech 5. a 6. června 2009. Dne 5. června 
2009 (pátek) se bude hlasovat od 14:00 
hodin do 22:00 hodin a dne 6. června 2009 
(sobota) se bude hlasovat od 8:00 hodin do 
14:00 hodin.

Informace pro občany České republiky 
o podmínkách hlasování ve volbách do 
evropského parlamentu na území České 
republiky

Za jakých podmínek má občan České 
republiky právo hlasovat ve volbách do 
evropského parlamentu na území České 
republiky?

Občan České republiky má právo hlasovat 
ve volbách do Evropského parlamentu na 
území České republiky za předpokladu, že 
 nejpozději druhý den voleb dosáhl 

věku 18 let, 
 nevznikla u něj překážka ve výkonu 

volebního práva a
 je zapsán v seznamu voličů pro volby 

do Evropského parlamentu, popřípadě hla-
suje  na voličský průkaz. 

Překážkou ve výkonu volebního práva, 
pro kterou nelze hlasovat, je zákonem sta-
novené omezení osobní svobody z důvodu 
ochrany zdraví lidu nebo zbavení způsobi-
losti k právním úkonům.

Seznam voličů pro volby do evropského 
parlamentu na území České republiky

Podmínkou výkonu volebního práva ve 
volbách do Evropského parlamentu je zápis 
občana České republiky, který má právo 
volit (dále jen „volič“), do seznamu voličů 
pro volby do Evropského parlamentu. Tento 
seznam vede obecní úřad pro každé volby 
do Evropského parlamentu postupem daným 
zákonem. Nejpozději 40 dnů přede dnem 
voleb (26. dubna 2009) zanese obecní úřad 
do seznamu voličů pro volby do Evropské-
ho parlamentu údaje ze stálého seznamu 
voličů. Tímto způsobem je každý občan 
České republiky, který má právo volit ve 
volbách do Evropského parlamentu a má 
na území České republiky trvalý pobyt, 
zapsán automaticky do seznamu voličů pro 
volby do Evropského parlamentu. Vzhledem 
k tomu, že zákon neumožňuje dopsání voliče 
do výpisu ze seznamu voličů pro volby do 
Evropského parlamentu ve dny voleb ve 
volební místnosti, bylo by účelné, aby si 
voliči, v případě pochybností, ověřili svůj 
zápis ve stálém seznamu voličů vedeném 

obecním úřadem pro všechny druhy voleb 
na území České republiky, nebo později (po 
26. dubnu 2009) přímo v seznamu voličů pro 
volby do Evropského parlamentu. 

Obecní úřad do seznamu voličů pro volby 
do Evropského parlamentu dále nejpozději 
20 dnů přede dnem voleb (16. května 2009) 
zanese voliče, kteří nemají ve správním 
obvodu tohoto obecního úřadu trvalý pobyt, 
ale kteří v jeho obvodu

a) jsou v nemocnici, porodnici, sanato-
riu, ústavu sociální péče nebo v obdobném 
ústavu a zařízení, nebo 

b) jsou v policejní cele, v místě výkonu 
vazby nebo v místě výkonu trestu odnětí 
svobody, 

a kteří byli obecnímu úřadu nahlášeni 
velitelem nebo správcem příslušného zaří-
zení; ten zároveň o zápise informuje obecní 
úřad v místě trvalého pobytu voliče. O tento 
zápis by měl volič požádat pouze v případě, 
kdy je jeho pobyt ve dny voleb v některém 
z uvedených zařízení zřejmý, neboť násled-
né změny spočívající v dopsání voliče do 
seznamu voličů pro volby do Evropského 
parlamentu v místě jeho trvalého pobytu již 
nelze provádět.

Kde lze ve volbách do evropského 
parlamentu na území České republiky 
hlasovat?

1) Volič hlasuje ve volební místnosti na 
území obce, u jejíhož obecního úřadu je 
zapsán v seznamu voličů pro volby do Ev-
ropského parlamentu. Bylo-li na území obce 
zřízeno více volebních okrsků, hlasuje volič 
ve volební místnosti v tom volebním okrsku, 
kam podle místa svého bydliště patří. Sta-
rosta obce zveřejní nejpozději 15 dnů přede 
dnem voleb (do 21. května 2009) způsobem 
v místě obvyklým, které části obce náležejí 
do jednotlivých volebních okrsků a uvede 
adresy volebních místností.

2) Volič může požádat ze závažných, 
zejména zdravotních důvodů obecní úřad 
a ve dnech voleb okrskovou volební ko-
misi o to, aby mohl hlasovat mimo volební 
místnost, a to pouze v územním obvodu 
volebního okrsku, pro který byla okrsková 
volební komise zřízena. V takovém případě 
vyšle okrsková volební komise k voliči dva 
své členy s přenosnou volební schrán-
kou, úřední obálkou a hlasovacími lístky 
a výpisem ze seznamu voličů pro volby do 
Evropského parlamentu. 

3) Volič může hlasovat v jakékoli volební 
místnosti na území České republiky, pokud 
hlasuje na voličský průkaz.

Jak si může volič opatřit voličský prů-
kaz?

Voličský průkaz vydává obecní úřad voli-
či, který je u tohoto obecního úřadu zapsán 
v seznamu voličů pro volby do Evropského 
parlamentu a nebude moci nebo nehodlá 
volit ve volebním okrsku, pro který je tento 

seznam veden. Volič, který je zapsán v se-
znamu voličů pro volby do Evropského par-
lamentu, může požádat o vydání voličského 
průkazu nejdříve ode dne vyhlášení voleb, a 
to písemným podáním opatřeným ověřeným 
podpisem voliče, doručeným nejpozději 15 
dnů přede dnem voleb, tj. do 21. května 
2009, obecnímu úřadu. Obecní úřad nejdříve 
15 dnů přede dnem voleb předá voličský 
průkaz osobně voliči nebo osobě, která se 
prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem 
voliče žádajícího o vydání voličského prů-
kazu, anebo jej voliči zašle.

Co učiní volič po příchodu do volební 
místnosti?

Hlasovací lístky budou dodány všem voli-
čům nejpozději 3 dny přede dnem voleb. Vo-
lič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. 
Volič prokáže po příchodu do volební míst-
nosti svou totožnost a státní občanství České 
republiky platným občanským průkazem 
nebo platným cestovním, diplomatickým 
nebo služebním pasem České republiky 
anebo cestovním průkazem. Volič, který se 
dostavil do volební místnosti s voličským 
průkazem, je poté povinen odevzdat okrs-
kové volební komisi tento průkaz. Nepro-
káže-li volič tyto skutečnosti, nebude mu 
hlasování umožněno.

Po záznamu ve výpisu ze seznamu voličů 
pro volby do Evropského parlamentu obdrží 
volič od okrskové volební komise prázdnou 
úřední obálku. Na žádost voliče mu okrsková 
volební komise dodá za chybějící, škrtané 
nebo jinak označené hlasovací lístky jiné. 
Voliči, který není zapsán ve výpisu ze 
seznamu voličů pro volby do evropského 
parlamentu, okrsková volební komise 
hlasování neumožní. To neplatí, pokud 
volič hlasuje na voličský průkaz.

Jak volič hlasuje?
Po obdržení úřední obálky, popřípadě 

hlasovacích lístků, vstoupí volič do prosto-
ru určeného k úpravě hlasovacích lístků. 
V tomto prostoru vloží volič do úřední obál-
ky 1 hlasovací lístek. Na hlasovacím lístku 
může přitom zakroužkováním pořadového 
čísla nejvýše u 2 kandidátů uvedených na 
témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému 
z kandidátů dává přednost. Jiné úpravy 
hlasovacího lístku nemají na jeho posuzo-
vání vliv. Volič hlasuje tak, že po opuštění 
prostoru určeného pro úpravu hlasovacích 
lístků vloží úřední obálku s hlasovacím 
lístkem před okrskovou volební komisí do 
volební schránky. V prostoru určeném pro 
úpravu hlasovacích lístků, nesmí být nikdo 
přítomen zároveň s voličem, a to ani člen 
okrskové volební komise. S voličem, který 
nemůže sám upravit hlasovací lístek pro 
tělesnou vadu anebo proto, že nemůže číst 
nebo psát, může být v prostoru určeném 
pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný 
volič, nikoli však člen okrskové volební 
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komise, a hlasovací lístek za něho v soula-
du s jeho pokyny upravit, vložit do úřední 
obálky a úřední obálku s hlasovacím lístkem 
vložit do volební schránky. Voliči, který se 
neodebral do prostoru určeného pro úpra-
vu hlasovacích lístků, okrsková volební 
komise hlasování neumožní.

Informace pro občany jiných členských 
států eu o podmínkách hlasování ve vol-
bách do evropského parlamentu na území 
České republiky

Za jakých podmínek má občan jiného 
členského státu eu právo hlasovat ve vol-
bách do evropského parlamentu na území 
České republiky? (§ 5 zákona)

Občan jiného členského státu EU má 
právo hlasovat ve volbách do Evropského 
parlamentu na území České republiky za 
předpokladu, že
 nejpozději druhý den voleb dosáhl 

věku 18 let a 
 je po dobu nejméně 45 dnů veden 

v evidenci obyvatel (tj. nejméně od 22. dubna 
2009). Občan jiného členského státu EU je 
veden v evidenci obyvatel, pokud má potvr-
zení o přechodném pobytu nebo povolení 
k trvalému pobytu na území České republiky. 
Po vydání potvrzení o přechodném pobytu 
nebo povolení k trvalému pobytu je občan 
jiného členského státu EU zanesen do evi-
dence obyvatel. 
 nevznikla u něj překážka ve výkonu 

volebního práva Překážkou ve výkonu vo-
lebního práva, pro kterou nelze hlasovat, je 
zákonem stanovené omezení osobní svobody 
z důvodu ochrany zdraví lidu nebo zbavení 
způsobilosti k právním úkonům. 
 je zapsán v seznamu voličů pro volby 

do Evropského parlamentu. 
Kdo vede seznam voličů pro volby do 

evropského parlamentu na území České 
republiky? 

Seznam voličů pro volby do Evropského 
parlamentu vede obecní úřad. Tento seznam 
sestavuje obecní úřad pro každé volby 
do Evropského parlamentu postupem daným 
zákonem. Občan jiného členského státu EU 
je do tohoto seznamu zapsán, jestliže 

• o zápis do seznamu voličů pro volby 
do Evropského parlamentu na území České 
republiky požádá, 

• o zápis do seznamu voličů pro volby 
do Evropského parlamentu na území České 
republiky požádal již při minulých volbách 
do Evropského parlamentu v roce 2004 a od 
té doby nepožádal o vyškrtnutí z tohoto se-
znamu a stále splňuje podmínky pro výkon 
práva volit, 

• je veden v dodatku stálého seznamu 
voličů pro účely voleb do zastupitelstev obcí 
a u obecního úřadu, u kterého je v dodatku 
stálého seznamu voličů veden, podá žádost 
o přenesení svých údajů z dodatku stálého 
seznamu voličů do seznamu voličů pro volby 

Volby do Evropského parlamentu
základní informace pro voliče

do Evropského parlamentu. 
Jak a do kdy požádat o zápis do sezna-

mu voličů pro volby do evropského par-
lamentu?

1) Občan jiného členského státu EU, který 
má právo volit ve volbách do Evropského 
parlamentu na území České republiky, 
projeví svou vůli hlasovat v těchto volbách 
na území České republiky tím, že podá u 
obecního úřadu, v jehož správním obvodu 
je veden v evidenci obyvatel, nejpozději 
40 dnů přede dnem voleb, tj. nejpozději 
26. dubna 2009 do 16.00 hodin, žádost 
o zápis do seznamu voličů pro volby 
do evropského parlamentu. To neplatí 
v případě, že občan jiného členského státu 
EU požádal o zápis do seznamu voličů pro 
volby do Evropského parlamentu na území 
České republiky již při minulých volbách do 
Evropského parlamentu v roce 2004 a od té 
doby nepožádal o vyškrtnutí z tohoto sezna-
mu a stále splňuje podmínky pro výkon práva 
volit ve volbách do Evropského parlamentu 
na území České republiky.

2) Občan jiného členského státu EU, který 
je veden v dodatku stálého seznamu voličů 
pro účely voleb do zastupitelstev obcí na 
území České republiky, podá u obecního 
úřadu, u kterého je v dodatku stálého 
seznamu voličů veden, žádost o přenesení 
svých údajů z dodatku stálého seznamu 
voličů do seznamu voličů pro volby do 
evropského parlamentu; tuto žádost je 
třeba podat nejpozději 40 dnů přede dnem 
voleb, tj. nejpozději 26. dubna 2009 do 
16:00 hodin.

Žádosti je možno podávat osobně i písem-
ně. Obecní úřad žadatele o zápis do seznamu 
voličů pro volby do Evropského parlamentu 
nejpozději 15 dnů přede dnem voleb, tj. do 
21. května 2009, informuje o tom, jak byla 
jeho žádost vyřízena (viz formulář žádosti 
o zápis do seznamu voličů pro volby do 

Evropského parlamentu – ke stažení na strán-
kách MVČR a nebo k dispozici u Městského 
úřadu Králíky, odboru vnitřních věcí).

Co musí být k žádosti o zapsání do 
seznamu voličů pro volby do evropského 
parlamentu připojeno? (§ 29 zákona)

1)  K žádost i  o  zápis  do  sezna -
mu voličů pro volby do Evropské-
ho parlamentu musí být přiloženo: 
kopie dokladu osvědčující zápis žadatele 
v evidenci obyvatel (tzn. kopie potvrzení 
o přechodném pobytu nebo průkazu o po-
volení k trvalému pobytu), čestné prohlášení 
žadatele, ve kterém uvede: 

1. svoji státní příslušnost, 
2. místo pobytu, 
3. adresu volebního obvodu, kde byl 

dosud pro volby do Evropského parlamentu 
veden ve volební evidenci a 

4. to, že bude hlasovat ve volbách do 
Evropského parlamentu pouze na území 
České republiky. 

2) K žádosti o přenesení údajů z dodatku 
stálého seznamu voličů do seznamu voličů 
pro volby do Evropského parlamentu se 
rovněž přiloží čestné prohlášení, ve kterém 
žadatel uvede: 

1. svoji státní příslušnost, 
2. místo pobytu, 
3. adresu volebního obvodu, kde byl 

dosud pro volby do Evropského parlamentu 
veden ve volební evidenci a 

4. to, že bude hlasovat ve volbách do 
Evropského parlamentu pouze na území 
České republiky. 

Kde získám další informace k volbám 
do evropského parlamentu?

Bližší informace k volbám do Evropského 
parlamentu Vám poskytne Městský úřad 
Králíky, odbor vnitřních věcí, budova ul. 
Karla Čapka 316, I. patro.

Zpracoval za použití zdrojů z MVČR
M. Macháček
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Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
V souladu s ustanovením § 32 odst. 2 záko-

na č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského 
parlamentu a o změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů,

starostka města Králíky oznamuje, že
I. volby do Evropského parlamentu se 

konají: 
• dne 5. června 2009 (pátek), od 14:00 

hodin do 22:00 hodin a 
• dne 6. června 2009 (sobota), od 8:00 

hodin do 14:00 hodin.
II. místem pro konání voleb do Evropské-

ho parlamentu jsou:

Volební okrsek č.1
Sídlem volebního okrsku je Základní 

škola, ulice 5. května 412, Králíky, a to 
pro voliče bydlící v ulici: Berlínská čp. 405, 
406, 525, 526; Dolní čp. 184, 185, 237, 238, 
240, 241, 242, 243, 245, 247, 248, 250, 252, 
254, 255, 256, 257, 258, 259, 389, 511, 512, 
513, 514, 515, 516; Hradecká čp. 195, 197, 
198, 201, 202, 224, 229, 386, 633, 634, 652; 
Hřbitovní čp. 226, 227, 228, 230, 231, 232, 
233, 234, 236, 390, 530, 638, 639, 642, 654; 
Kosmonautů čp. 521, 522, 860, 861, 862, 
863, 864, 865, 868, 869, 870, 871, 873, 874, 
875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882; Luční 
čp. 235, 373, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 
442, 443, 463, 464; Moravská čp. 418, 421, 
481, 647; Na Křižovatce čp. 188, 190, 191, 
192, 193; Na Mokřinách čp. 665, 666, 667, 
668, 669, 940, 942; Na Příkopě čp. 244, 246, 
249; Nádražní čp. 395, 476, 477, 478, 479, 
480, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 
490, 653,841, 842, 843, 844, 845; Pivovarská 
čp. 158, 160, 161, 163, 261, 382; Plynárenská 
čp. 420, 425, 567, 568, 569, 570, 573, 580; 
Pod dět.domovem čp. 459, 574, 575, 576; 
Předměstí čp. 208, 209, 211, 213, 221, 223, 
225; Tkalcovská čp. 183, 187, 655, 656; To-
vární čp. 166, 167, 168, 169, 170, 172, 173, 
174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 
413, 415, 419, 649, 670; U Zastávky čp. 396, 
397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 407, 
408; 5. května čp. 372, 383, 385, 388, 391, 
410, 411, 416, 417, 433, 435, 444, 465, 466, 
491, 518, 519, 523, 524, 571, 572, 577.

Volební okrsek č. 2
Sídlem volebního okrsku je Gymnázium, 

Velké náměstí 367, Králíky, a to pro voliče 
bydlící v ulici: Červenovodská čp. 302, 461; 
Dlouhá čp. 278, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 
287, 288, 289, 290, 291, 294, 295, 296, 297, 
298, 299, 300, 301, 340, 342, 343, 344, 345, 
346, 348, 349, 350, 351, 353; Hluboká čp. 
7, 8, 11, 12, 13, 14, 265, 266, 267, 268, 269; 
J. Opletala čp. 19, 20, 21, 22, 23, 45, 90, 92, 
116, 117, 118, 121, 126, 127, 128, 129, 132, 
360, 361; Ke Skalce čp. 1001, 1002, 111; 
Malé náměstí čp. 322, 338; Moravská čp. 
292; Na Pískách čp. 131, 134, 135, 136, 137, 
138, 139, 141, 142, 143, 144, 145, 378, 549, 
650; Na Skřivánku čp. 149, 150, 152, 153, 
154, 381, 517; Nábřežní čp. 125, 375; Pivo-
varská čp. 146, 147, 148, 151; Příční čp. 352; 

Růžová čp. 293, 462; Slunná stráň čp. 155, 
156, 157, 159, 162, 379; Valdštejnova čp. 
323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 
332, 333, 334, 335, 336, 337, 347, 359, 914; 
V Bytovkách čp. 658, 659, 660, 661, 662, 
663, 664, Velké náměstí čp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
272, 274, 275, 276, 277, 354, 355, 356, 357, 
358, 362, 363, 364, 366; Zahradní čp. 24, 
25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 468, 469; 
Ztracená čp. 9, 10, 631, 632; 17. listopadu čp. 
44, 89, 114, 115, 123, 320, 321, 467.

Volební okrsek č. 3
Sídlem volebního okrsku je městský 

úřad Králíky, Karla Čapka 316, Králíky, 
zasedací místnost II. patro, a to pro voliče 
bydlící v ulici: A. Jiráska čp. 450, 554, 555, 
556, 557, 596, 598, 599, 626, 627, 628, 629, 
630, 642; A. Dvořáka čp. 769, 770, 771, 772, 
773, 774, 775, 776, 777, 779, 780, 781, 782, 
783; B. Smetany čp. 558, 559, 562, 563, 
564, 565, 566; Červenovodská čp. 695; F. 
Palackého čp. 445, 448, 451, 456, 581, 583, 
584, 622; Hedečská čp. 73, 93, 97, 98, 99, 
102, 103, 104, 106, 107, 109, 110, 112, 119, 
120; Husova čp. 452, 454, 455; J. Nerudy 
čp. 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 
608, 609, 610, 611, 614, 615, 616, 617, 618, 
619, 623, 624, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 
757, 758,760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 
767, 768, 784; J. Švermy čp. 690, 694, 696, 
697, 698, 699, 700, 701, 714, 715; K Parku 
čp. 496; Karla Čapka čp. 305, 306, 307, 308, 
309, 311, 317, 460, 475, 492, 494, 501, 502, 
503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 541, 542, 
543, 550, 560, 746, 747; Leoše Janáčka čp. 
804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 
813, 814, 815, 816, 817, 818; Lidická čp. 
535, 539, 540; Malé náměstí čp. 303, 304; 
Nové Domovy čp. 591, 592, 593, 594, 595; 
Orlická čp. 473, 493, 495, 497, 498, 499, 500, 
531, 532, 533, 534, 538, 546, 676, 677, 678, 
679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 
688, 689, 691, 692, 748, 749, 750, 759; Polní 
čp. 43, 46, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 
60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 
72, 74, 75, 78, 79, 547, 890, 891, 892, 893; 
Příkrá čp. 40, 42, 315, 424; Růžová čp. 470, 
471, 472, 474, 693, 645; Sadová čp. 318, 
319; Sportovní čp. 536, 544, 545, 675, 738, 
739, 740, 741, 742, 743, 744, 745; V Aleji čp. 
313, 446, 453, 457, 458, 551, 552, 553, 612, 
613, 778; V. Vančury čp. 702, 703, 704, 705, 
706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 716, 
717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 
726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 
735, 736, 737, 920; Z. Fibicha čp. 786, 787, 
788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 
797, 798, 799, 800, 801, 802, 803; Za Pilou 
čp. 95, 96, 100, 101, 105, 108, 122, 671, 672, 
673, 674, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 
827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834; 17. 
listopadu čp. 37, 38, 49, 113.

Volební okrsek č. 4
Sídlem volebního okrsku je mateřská 

škola, Červený Potok č.p. 78, a to pro voliče 

bydlící v obci, části obce: Červený Potok 
čp. 1, 4, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 
24, 25, 26, 32, 36, 40, 56, 59, 63, 65, 66, 71, 
72, 76, 79, 80, 81, 82, 83; Horní Hedeč 
čp. 2, 3.

Volební okrsek č. 5
Sídlem volebního okrsku je Klubovna 

SDH, Dolní boříkovice, a to pro voliče 
bydlící v části obce: Dolní Boříkovice čp. 
2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 
20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 36, 
37, 43, 49, 50, 56, 58, 59, 60, 72, 74, 76, 83, 
94, 95, 96, 97, 100, 101, 104, 106, 107, 110, 
111, 112, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 122, 
123, 124, 125, 127, 129, 132, 136, 150, 151, 
152, 153, 154, 155, 158, 159, 161, 163, 170, 
171, 172, 175, 177, 181, 182, 183, 186, 187, 
188, 189, 190; Horní Boříkovice čp. 3, 10, 
11, 27, 28, 167.

Volební okrsek č. 6
Sídlem volebního okrsku je Dolní Hedeč 

č.p. 120, penzion „Kačenka“, a to pro voliče 
bydlící v ulici, části obce: Hedečská čp. 76, 
80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 91, 94; Dolní 
Hedeč čp. 3, 6, 10, 14, 16, 17, 19, 22, 26, 
30, 35, 40, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 51, 52, 54, 
59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 73, 74, 78, 85, 
89, 91, 100, 101, 112, 113, 114, 117, 119; 
Kopeček čp. 1, 2.

Volební okrsek č. 7
Sídlem volebního okrsku je Kulturní 

dům, Dolní Lipka č.p. 35, a to pro voliče 
bydlící v obci, části obce: Předměstí čp. 205, 
426, 428; Dolní Lipka čp. 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 
11, 15, 16, 20, 24, 25, 26, 27, 30, 32, 33, 36, 
37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 
50, 51, 52, 53.

Volební okrsek č. 8
Sídlem volebního okrsku je mateřská 

škola, Prostřední Lipka č.p. 2, a to pro vo-
liče bydlící v obci: Prostřední Lipka čp. 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 19, 20, 21, 
24, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 
42, 45, 47, 48, 60, 62, 63, 64, 69, 72, 85, 92, 
93, 98, 99, 105, 113, 116, 117, 119, 125.

Volební okrsek č. 9
Sídlem volebního okrsku je Klubovna 

SDH, Horní Lipka, a to pro voliče bydlící 
v obci: Horní Lipka čp. 2, 5, 8, 9, 11, 16, 18, 
21E, 23E, 23, 24, 26, 27, 29, 31, 32, 37, 38, 
47, 52, 56, 65, 68, 70, 77, 80, 93, 100, 115, 
128, 129, 131, 138, 143, 153.

Volební okrsek č. 10
Sídlem volebního okrsku jsou Heřmanice 

u Králík č.p. 102, rekreační zařízení, a to 
pro voliče bydlící v obci: Heřmanice čp. 3, 
6, 9, 11, 12, 16, 17, 18, 20, 21, 30, 44, 58, 59, 
60, 61, 63, 67, 70, 73, 83, 99, 100, 101.

Jana Ponocná
starostka
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Město Králíky
Městský úřad Králíky - majetkový odbor

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

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

oznamuje, že Město Králíky hodlá:

P R O N A J M O U T   B Y T
označení bytu: č. 37

bytový dům čp.: 658/3  ulice: V Bytovkách, Králíky
velikost bytu: 2 + 1         plocha bytu: 44,68 m2

vybavení bytu: vytápění ústřední,
sociální zařízení v bytě, kuchyňská linka,
sporák elektrický, plynový ohřívač vody
předpis měsíčního nájemného: 1.318,- Kč

předpokládaná měs. záloha na služby/1 os.: 1.300,- Kč
prohlídka bytu: po dohodě se správcem

Služby města Králíky, s.r.o., tel.: 465631320

termín uzavření nájemní smlouvy: nejdříve od 1. 7. 09
konečný termín přijímání žádostí: 31. 5. 2009

žádosti přijímá majetkový odbor MěÚ
Přednost budou mít zájemci, kteří jsou v seznamu 
žadatelů o nájem městského bytu. O konečném 

nájemci bytu rozhodne Rada města Králíky.

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   B Y T
označení bytu: č. 34

bytový dům čp.: 662/2  ulice: V Bytovkách, Králíky
velikost bytu: 1 + 1         plocha bytu: 33,46 m2

vybavení bytu: vytápění ústřední,
sociální zařízení v bytě, kuchyňská linka,

sporák kombinovaný, karma
předpis měsíčního nájemného: 1.055,- Kč

předpokládaná měs. záloha na služby/1 os.: 1.235,- Kč
prohlídka bytu: po dohodě se správcem

Služby města Králíky, s.r.o., tel.: 465631320

termín uzavření nájemní smlouvy: nejdříve od 1. 6. 09
konečný termín přijímání žádostí: 21. 5. 2009

žádosti přijímá majetkový odbor MěÚ
Přednost budou mít zájemci, kteří jsou v seznamu 
žadatelů o nájem městského bytu. O konečném 

nájemci bytu rozhodne Rada města Králíky.

Střípky z Muzea čs. opevnění K-S 14 „U cihelny“
Křest nové knihy o Arnoštu Hradovi

K muzejním aktivitám patří kromě sbírkotvorné a prezentační 
činnosti také činnost publikační a prezentační. Z důvodu náročnosti 
dalších prací zůstalo veřejnosti Muzeum čs. opevnění z let 1935-38, 
Pěchotním srubu K-S 14 „U cihelny“ mnohé dlužno. Na konci roku 
2008 jsme se však dopracovali k prvnímu úspěchu. Tím je kniha 
věnovaná osobě, která je s pevností již neodmyslitelně spjata – če-
taři Arnoštu Hradovi. Autorem publikace je ředitel Muzea Richard 
M. Sicha, pro nějž je Hrad již delší dobu jedním z hlavních témat 
historického bádání. Vydání knihy završilo výstavu věnovanou 
Arnoštu Hradovi, která byla otevřena na podzim roku 2008 a která 
je součástí stálé expozice Muzea K-S 14 „U cihelny“. 

Slavnostní křest knihy proběhl za účasti vzácných hostů dne 21. 
března 2009 v Evropském domě v Králíkách. Autor nejprve knihu 
nazvanou „Četař Arnošt Hrad. Příběh z pohraničí“ představil, 
vysvětlil okolnosti jejího vzniku a krátce popsal, co všechno 
v ní může čtenář najít. Její součástí jsou totiž kromě nových 
poznatků o Hradově osudu také fotografie z rodinného archivu. 
Autor současně poděkoval přítomným za dlouhodobou podporu 
muzejních aktivit v pěchotním srubu a poděkoval svým kolegům 
z pevnosti. Velkou poctou pro nás bylo, že záštitu nad vydáním 
knihy převzal Mgr. Radim Bureš, ředitel Bezpečnostního odbo-
ru Kanceláře prezidenta republiky, který se sobotní prezentace 
osobně účastnil. Pozvání na nevšední akci dále přijali starostka 
města Králík Jana Ponocná, místostarosta Čestmír Doubrava, Mgr. 
Pavel Šimůnek z Vojenského historického ústavu Praha, ředitel 
ÚzO Policie ČR Jeseník plk. Mgr. Ladislav Sohr, vedoucí Odbo-
ru kultury školství a tělovýchovy Bc. Jan Divíšek, pan Oldřich 
Gregar - jeden z nejstarších znalců čs. opevnění a řada dalších 
zajímavých hostů. Nechyběli samozřejmě pracovníci Muzea K-
S 14 „U cihelny“ a někteří další členové Vojensko-historického 
klubu ERIKA Brno. 

V druhé části večera vyhlá-
sily paní starostka J. Ponocná 
a zástupkyně ředitele ZŠ Krá-
líky Mgr. Jarmila Berková ví-
tězku literární soutěže o cenu 
četaře Arnošta Hrada „Měli 
jsme se bránit v roce 1938?“. 
Muzeum K-S 14 „U cihelny“ 
ji vyhlásilo u příležitosti 70. 
výročí všeobecné mobilizace 
Československé branné moci. 
Odborná porota vyhodnotila 
jako jednu z nejlepších prací 
slečny Martiny Haasové z 
Králík, která vyhrála hodnot-
nou cenu sponzorovanou Krá-
lickou kulturní společností, o. 
s. Na zajímavých místech se rovněž umístili někteří žáci ZŠ Štěkeň 
a Obchodní akademie v Chocni.

Na programu bylo poté promítání vzácných historických filmů 
dokumentujících cestu čs. legií zpět do vlasti. Pro hosty bylo při-
praveno pohoštění, které zpříjemňovalo zábavu a konverzaci. Řeč 
jistě nebyla jen o historii. Mnozí z hostů využili setkání k navázání 
nových kontaktů, ale také k poznávání Králík a jejich okolí. 

Velký dík za podporu akce patří společnostem Králická rozvojo-
vá, s. r. o., Králická kulturní společnost, o. s.  a Pivovar HOLBA, 
a. s. Doufejme, že budou vbrzku další příležitosti k podobným 
příjemným setkáním. 

Kniha je dostání v Městském muzeu v Králíkách, v Evropském 
domě nebo pokladně Muzea K-S 14.

Bc. Lucie Žáková, dokumentaristka Muzea K-S 14



Králický zpravodaj 5/2009 - 9

Netopýři na Boudě
Netopýrů se krize nedotkla

Poslední únorovou sobotu proběhlo 
sčítání netopýrů v podzemních chodbách, 
sálech a bojových srubech dělostřelecké 
tvrze Bouda. Tento objekt vybudovaný 
v letech 1936–1938 je nejen unikátní for-
tifikační památkou zapsanou na seznam 
kulturních památek ČR, ale představuje 
také významné zimoviště pro chladnomilné 
druhy netopýrů. 

Letos, kdy veškerá média chrlí do omr-
zení negativní informace o dopadu světové 
hospodářské krize na všechny sféry života, 
očekávali provozovatelé muzea s napětím, 
jak tento nepříznivý fenomén ovlivnil 
populaci chráněných netopýrů zimujících 
v pevnosti. Ochranáři z České společnosti 
pro ochranu netopýrů, pod vedením pana 

Buřiče důkladně prohledali během několi-
ka hodin celý rozlehlý podzemní labyrint. 
Obavy z dopadu krize se ale ukázaly jako 
liché. Řízená návštěvnost, zajišťovaná Spo-
lečností přátel čs. opevnění, o. p. s., těmto 
chráněným živočichům svědčí a ani tuto 
zimu netopýrů neubylo.  

Od doby, kdy je tvrz provozována jako 
muzeum a je v zimním období od listo-
padu do dubna s výjimkou několika málo 
dnů uzavřena, počet zimujících netopýrů 
vzrůstá a drží se již několik let na dosažené 
úrovni. 

Stav kolonie ukazují čísla v přehledu 
podle let. Letošní součet je opět rekordní, za 
celou dobu sledování zdejší populace nebyl 
nikdy vyšší – 422 kusů.

Skutečný počet na Boudě zimujících 
netopýrů je ale vyšší. Může jít až o několik 
desítek exemplářů navíc, neboť netopýři 
někdy svými těly zcela vyplní menší dutiny 
a tak je možné spočítat jen jejich první vrst-
vu. Kromě toho jsou ve tvrzi místa, kam se 
dostane netopýr, ne však oči ochranářů. 

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

Druhové zastoupení netopýrů zimujících ve tvrzi Bouda je v posledních letech následující: 
Druh 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Netopýr černý 135 ks 169 ks 236 ks 214 ks 218 ks 252 ks 278 ks

Netopýr severní 57 ks 69 ks 49 ks 55 ks 43 ks 51 ks 45 ks

Netopýr velký 34 ks 49 ks 55 ks 57 ks 55 ks 63 ks 52 ks

Netopýr vodní 2 ks 20 ks 20 ks 24 ks 23 ks 20 ks 18 ks

Netopýr ušatý 3 ks 7 ks 16 ks 15 ks 17 ks 18 ks 27 ks

Netopýr vousatý 2 ks 1 ks 2 ks 1 ks 3 ks 4 ks –

Netopýr večerní – 1 ks – – – – –

Netopýr brandtův – – – – – – 2 ks

celkem 233 ks 316 ks 378 ks 366 ks 359 ks 408 ks 422 ks
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Informace z občanské poradny
Na občanskou poradnu se obracejí lidé s dotazy týkajícími se 

trvalého pobytu. Nájemníci si často myslí, že pokud jsou někde 
přihlášeni k trvalému pobytu, opravňuje je to v daném místě byd-
let. A naopak - někteří pronajímatelé nechtějí povolit nájemníkům 
přihlášení k trvalému pobytu, aby jim jednou nemuseli shánět 
náhradní bydlení. 

Proto na vysvětlenou:
Místem trvalého pobytu občana se rozumí adresa pobytu občana 

v České Republice, kterou si občan sám zvolí zpravidla v místě, 
kde má rodinu, rodiče, byt nebo zaměstnání. Každý z nás může mít 
jen jedno takové místo trvalého pobytu.

Občan hlásí místo svého trvalého pobytu na ohlašovně v místě 
nového trvalého pobytu, tj. na obecním úřadě.

Z přihlášení občana k trvalému pobytu nevyplývají žádná práva 
k dotyčnému objektu bydlení ani k vlastníkovi dané nemovitosti. To 
znamená, že je-li občan v určitém bytě přihlášen k trvalému pobytu, 
samo o sobě to neznamená, že má právo dotyčný byt užívat. Zároveň 
z toho pro majitele nemovitosti nevyplývá povinnost opatřit dané 
osobě náhradní byt v případě, kdy by se měla z bytu vystěhovat.

Místo trvalého pobytu je pouze evidenční údaj, jakousi oficiální 
adresou občana pro komunikaci s orgány veřejné správy. Tedy ať 
už občan vyřizuje cokoliv na úřadech, ve školách, školkách, hledá 
nového praktického lékaře, žádá o sociální dávky či bude chtít 
jít k volbám, bez trvalého pobytu v místě, kde skutečně bydlí, se 
takřka neobejde. 

Při ohlášení změny místa trvalého pobytu je občan povinen:
• vyplnit a podepsat přihlašovací lístek k trvalému pobytu, 

který je k dispozici na každé ohlašovně  
• předložit platný občanský průkaz 
• předložit doklad opravňující užívat byt nebo dům (např. výpis 

z katastru nemovitostí, nájemní smlouvu), anebo pokud doklad 
nevlastní, úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby 
o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu

Oprávněnou osobou se přitom rozumí osoba starší 18 let, plně 
způsobilá k právním úkonům, která je oprávněna užívat objekt 

bydlení (popř. jeho vymezenou část jako např. byt či obytnou 
místnost), kam má být dotyčná osoba přihlášena k trvalému 
pobytu.

Nájemce bytu je po dobu, kdy má byt v nájmu, nepochybně 
oprávněn tento byt užívat, a proto je právě takovou „oprávněnou 
osobou“ a může tedy k sobě přihlásit k trvalému pobytu např. 
osobu, s níž hodlá sdílet společnou domácnost, aniž by k tomu 
potřeboval souhlas pronajímatele. Tuto skutečnost však musí 
pronajímateli do 15 dní nahlásit.

Zrušení údaje o místu trvalého pobytu
Každý pronajímatel by si měl po skončení nájemní smlouvy 

zjistit, kdo je v bytě hlášen k trvalému pobytu. Jako vlastníkovi 
objektu či bytu mu příslušná ohlašovna na místním úřadu podle 
zákona musí na žádost sdělit jména a data narození osob, které 
jsou v jeho domě či bytě přihlášeny k trvalému pobytu. 

Když zjistí, že se bývalí nájemníci neodhlásili, o zrušení údaje 
o trvalém pobytu rozhodne na jeho návrh místní úřad ve správním 
řízení, jsou-li splněny dvě podmínky:

a) užívací právo přihlášeného občana k dotyčnému objektu 
bydlení zaniklo,

b) dotyčný občan tento objekt již ani fakticky neužívá (tzn. že 
se odstěhoval) 

Místem trvalého pobytu občana, jemuž byl údaj o místu trvalého 
pobytu zrušen, se stává po nabytí právní moci rozhodnutí adresa 
sídla ohlašovny, v jejímž územním obvodu byl občanovi trvalý 
pobyt zrušen. A to až do té doby, dokud si sám nezvolí jiné místo 
trvalého pobytu.

Touto problematikou se zabývá zákon 133/2000 Sb. o evidenci 
obyvatel.

Kontakt:
Občanská poradna Ústí nad Orlicí 
17. listopadu 69, 562 01 Ústí nad Orlicí 
(Sídlíme vedle úřadu práce v budově Oblastní charity Ústí nad 

Orlicí, v 1. patře nad knihkupectvím Flétna)
Telefon: 465 520 520, e-mail: poradna@orlicko.cz.

Oznámení o uzávěře silnice
Králíky – Červená Voda
Redakce KZ obdržela předběžnou informaci 

o připravované úplné uzávěrce silnice č. I/43 
v úseku Dolní Orlice - Červená Voda v termínu 
od 1. 6. 2009 částečná uzávěra a od 1. 7. 2009 
úplná uzávěra do odvolání (předpokládaná 
doba uzávěry bude do konce září). Objízdná 
trasa pro veškerou dopravu bude vedena přes 
Dolní Boříkovce. Bližší informace ze strany 
kompetentních orgánů budou uřesněny po 
uzávěrce zpravodaje.
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Výchova k občanství na Základní škole Moravská Králíky
ve spolupráci s Městským úřadem v Králíkách

Ve druhém pololetí školního roku měli 
žáci osmých a zejména devátých tříd Zá-
kladní školy Moravská dobrou příležitost 
k seznámení s činností králického měst-
ského úřadu. Pro mnohé z nich byla osobní 
návštěva úřadu první příležitostí nahlédnout 
do široké náplně práce této instituce a jejich 
zaměstnanců.

Seznamování s činností Městského úřadu 
probíhalo v různých formách, ať už to byly 
besedy se zaměstnanci různých odborů pří-
mo ve škole, nebo již výše zmíněná návštěva 
v budově na ulici Karla Čapka.

Za žáky školy zavítaly se zajímavými 
informacemi pracovnice Odboru vnitřních 
věcí, paní Jana Panchártková a paní Svět-
lana Vogelová. Beseda pomohla žákům 
objasnit důležitost osobních dokladů i jejich 
vydávání.

Velmi zajímavou besedu provedla práv-
nička Městského úřadu Králíky Mgr. Mar-
kéta Mlynářová. Hlavním tématem byla 
prevence přestupků a přestupková agenda.

Při návštěvě Městského úřadu žáky velmi 
pěkně přivítal Bc. Bohumír Strnad a osobně 
jim ukázal veškeré prostory. Pracovníci 
jednotlivých odborů potom seznámili žáky 
s náplní práce a s tím, co pomáhá úředníkům 
ke zlepšení komunikace s občany.

Všichni žáci měli za úkol zpracovat 
závěry návštěvy a zhodnotit přínos této 
praktické formy vyučování. Mnozí se tohoto 
úkolu zhostili velmi dobře a výsledkem byly 
podnětné ročníkové práce.

Při vlastním hodnocení žáci vysoce hod-
notili příjemné vystupování zaměstnanců, 
jejich ochotu objasnit problematiku činnosti 
odborů, vstřícnost a milé chování.

Nejlépe bude citovat s žákovských 
prací: „Už vím, kam se obrátit, když budu 
potřebovat nový pas nebo si zařídit firmu.“ 
„Městské úřady jsou velmi důležité pro 
pořádek a také poklidný život občanů.“ „Na 
Městském úřadě v Králíkách se mi velmi 
líbilo. Pracovníci, kteří nás seznámili s růz-
nými odbory, byli milí a hodní lidé. Myslím 
si, že se nám získané informace budou hodit 
a budeme je využívat.“ „Podle mého názoru 
byla návštěva Městského úřadu v Králíkách 
velmi užitečná. Mohli jsme si prohlédnout 

KAMENICKÉ PRÁCE
Julius Kováč

Každou sobotu: 8:50 až 9:05 hodin
si na hřbitově v Králíkách

můžete objednat veškeré kamenické práce.
Tyto kamenické práce vám provedeme

i na okolních hřbitovech.
Příjem zakázek každý den - mobil 605 94 64 68

provozovna Potůčník (2km od Hanušovic - směr Jeseník)

kanceláře, promluvit si s pracovníky a klást 
jim otázky. Také jsme viděli různá zařízení, 
přístroje a programy. Ve všem mám víc 
jasno a uvědomila jsem si, že to není až tak 
nepřehledné a složité, jak to na první pohled 
vypadá na internetu.“

Osobní setkání, osobní zkušenosti, osobní 

kontakt s lidmi, to je nejefektivnější metoda 
pro získání praktických poznatků. Pokud 
se nám podaří podobná spolupráce i do 
budoucna, bude to dobrý vklad pro zlepšení 
informovanosti nejmladších občanů města 
o práci, kterou Městský úřad vykonává.

Elena Bílá, učitelka ZŠ
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MLÁDEŽ V AKCI
Snad každý, kdo navštívil Rytmickou 

dílnu, pořádanou v sobotu 28. 3. 2009 
v prostorách ZUŠ v Králíkách, musel dát 
názvu celého projektu za pravdu.

Dopolední výroba jednoduchých hu-
debních nástrojů z různých odpadových 
materiálů (noviny, plastové lahve, izolační 
materiál, igelit), hra na plastové trubice 
boomwhackers, zpívání, dirigování a 
tanec vystřídalo odpolední rytmizování 
textů, základy beatboxingu či tradiční 
lidová hra na lískové tyče.

Následující „rozeslyšení se“ v napro-

stém tichu bylo již přípravou na první 
kompoziční cvičení, jejichž úkolem bylo 
užití zdánlivě nehudebních pa/zvuků 
v jednotlivých skladbách, které principiál-
ně kopírují standardní kompoziční meto-
dy. Poté si frekventanti kurzu vyzkoušeli 
zápis zvuků, od kterého již nebylo daleko 
k sestavení grafických partitur. Ty byly 
interpretovány také na netradiční hudební 
instrumentář, jehož výrobcem je z velké 
části Jaromír Synek, který také celou ryt-
mickou dílnu vedl. Tento didaktik Katedry 
hudební výchovy Pedagogické fakulty UP 

v Olomouci připravil pestrý program pro 
všechny, kteří se nebáli zapojit do nejrůz-
nějších činností, jejichž hlavním cílem 
bylo rozvíjení kreativity a hledání nových 
možností v hudební improvizaci.

Na závěr nezbývá než popřát organizá-
torům - zejména pak  D. Hejtmanské a R. 
Šikulovi - mnoho dalších tak vydařených 
projektů.

Gabriela Coufalová
..........................................................
Rytmická dílna byla součástí dlou-

hodobějšího programu, který nabízíme 
zájemcům z řad místní školní a studentské 
mládeže. Skupina těch nejzapálenějších 
se schází pravidelně jednou týdně na spo-
lečných zkouškách kapely. Cílem jejich 
snažení bude veřejné hudební vystoupení 
(možná, že již v měsíci červnu).

Díky jednotlivým víkendovým dílnám 
(zaměřeným postupně na dramiku, rytmi-
ku, experimentální hudební formy, hru na 
bicí nástroje) se zdokonalují jako tvořiví 
interpreti, ale i začínající autoři básnic-
kých, písňových textů a hudby.  A to nás 
v květnu čeká ještě dílna výtvarná.

Vy, kdož jste o nás ještě neslyšeli, a 
chcete se dozvědět víc, navštivte osobně 
naši „akční“ společnost, anebo mrkněte 
na spřátelené www.alienteam.cz

Tento projekt je realizován za finanční 
podpory Evropské unie. Zastřešující or-
ganizací je Alienteam.cz - klub volného 
času Malá Morava, o.s.

Denisa Hejtmanská
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Policie ČR - Obvodní
oddělení Králíky informuje

30. 3. 2009
V neděli ráno byli někteří příslušníci míst-

ního oddělení zařazeni do akce k zabezpečení 
převozu sledované zásilky, která byla provážena 
našim regionem.

4. 4. 2009
Policisté zasahují spolu s dalšími složkami 

IZS v masivu Králického Sněžníku, turista přes 
veškerou poskytnutou péči zemřel.

Těžká dopravní nehoda u viaduktu v Dolní 
Lipce – nedání přednosti v jízdě vozidlem 
přijíždějícím od státní hranice.

9. 4. 2009
Policisté opět řeší okradení seniorky v Červe-

né Vodě. Pachatel využil „důvěřivosti staršího 
občana“ a pod záminkou vrácení přeplatku ze 
záloh na energie se vetřel do bytu seniorky. 
Zde využil oblíbenou „fintu“ rozměnění vyšší 
částky ke zjištění kam seniorka ukládá hotovost. 
Pachatel následně vyvolal „zmatek“ a peněžen-
ku s hotovostí ve výši 11.200 Kč zcizil. Tyto 
případy se stále opakují podle podobého scénáře 
(přeplatky, pomoc v nouzi, finanční tíseň člena 
rodiny….). Bohužel je sdělení někdy podává-
no velice důvěryhodně a zejména starší lidé 
tomuto uvěří. Věnujte proto pozornost pohybu 
neznámých osob a případně informujte místní 
oddělení policie. 

14. 4. 2009 
Vykradené ubytovací zařízení na Dolní Mo-

ravě. Zaměstnankyně po příchodu na pracoviště 
zjistila u objektu nejprve poškození okna a 
následně nalezla v objektu hrnek horké kávy. 
Policisté záhy dopadli pachatele (místní občan), 
který při svém urychleném odchodu stačil zcizit 
alkoholické nápoje.

15. 4. 2009 
Ranní krádež pečiva z příručního skladu 

u obchodu v Červené Vodě, škoda ve výši Kč 
700 Kč.

„Klidná víkendová služba“
O víkendu řeší policisté opět odjetí od 

benzinové stanice bez zaplacení, dále policie 
řeší vzájemné fyzické napadení na diskotéce. 
V obcích regionu došlo k několika vloupáním 
do objektů a k napadení rodinného přítele ze 
strany partnerky.

Dopravní akce zaměřená na problémové 
lokality

Policisté zaměřili v úterý a ve středu pozor-
nost na odbočku k hraničnímu přechodu v Dolní 
Lipce včetně měření rychlosti projíždějících 
aut v úseku Dolní Lipka – Lichkov. V několika 
případech bylo zjištěno překročení rychlosti a 
nedání přednosti v jízdě (ze strany cizích stát-
ních příslušníků přijíždějících od hraničního 

přechodu). V jednom 
případě si řidič z Jese-
nicka spletl komunikaci 
s dálnicí a řítil se daným 
úsekem  rychlostí nad 
120 km v hodině.

24. 4. 2009 
Policisté řeší krádež finanční hotovosti ze 

šatny předškolního zařízení v Červené Vodě. 
Neznámý pachatel pod záminkou rozhovoru 
s ředitelkou MŠ vstoupil do budovy a ze šatny 
zcizil peněženku a osobní doklady jednoho ze 
zaměstnanců.

27. 4. 2009
Mladistvý pachatel v Králíkách pomocí 

tkaničky od bot otevřel osobní automobil ze 
kterého zcizil svazek klíčů. Tyto následně poho-
dil poblíž vozidla do trávy. Pachatel tohoto činu 
byl dopaden na základě informací předaných ze 
strany místních občanů.

28. 4. 2009
Místní oddělení navštívila skupina 50 dětí 

z MŠ Moravská, Králíky. Policisté pro děti 
připravili ukázku služebního vozidla v novém 
barevném provedení a služební motocykl. Děti 
si vyzkoušely ochranné prostředky a jinou 
policejní výstroj a výzbroj. V rámci návště-
vy děti shlédly ukázka výcviku služebního 
psa. Tato ukázka se dětem velmi líbila. Na 
závěr návštěvy děti dostaly na památku od 
policistů omalovánky a pexesa s preventivní 
tématikou. 

Střípky, informace, připravujeme…
FeStIVaL PřÍHRaNIČÍ Králíky - międzylesie 2009

V měsíci květnu a červnu proběhne setkání partnerských měst Králíky a Międzylesie. 
Vzhledem k probíhajícím přípravám přinášíme prozatím dílčí informace.

międzylesie:
První část proběhne v termínu 29. – 31. 5. 2009 v Międzylesie, kde 

budou zároveň probíhat 5. Dny Międzylesie. Z programu vybíráme oprav-
du jenom střípky – společné grilování, sportovně-společenské soutěže, 
kulturní vystoupení. Bližší informace o odjezdu autobusu včetně úplného 
programu zveřejníme na webových stránkách města Králíky v dohledné 
době po odsouhlasení programu s partnerským městem.

Králíky:
Recipročně v měsíci červnu, konkrétně 13. 6. 2009, proběhne v Králí-

kách na sportovním areálu při ZŠ Moravská sportovně-společenské odpo-
ledne. Přijďte si zasoutěžit v nenáročných soutěžích (zatloukání hřebíků, 
řezání polen, hod polenem, běh s míčkem atd. atd.). Pro soutěžící máme 
připraveny jednak vkusné polokošile s čepicí v barvě soutěžícího týmu 
(zvláštní barvou budou odlišeni rozhodčí a VIP hosté), zajímavé ceny a 
„bohatýrské“ občerstvení.

Sportovní týmy sestavujte bez ohledu na věk, v rámci dané disciplíny 
bude soutěžit za daný tým vždy jeden soutěžící (doporučený počet cca 
10 soutěžících). Evidenci soutěžních týmů a jejich členů povede pan 
Roman Švéda (r.sveda@orlicko.cz). Přijďte se pobavit a hlavně se stát 
přeborníkem regionu v některé z uvedených disciplín. Vítěz v dané 
disciplíně obdrží vždy pohár, vítězné družstvo obdrží dárkový koš. 

V areálu zároveň proběhne volejbalový  zápas mezi partnerskými městy, odpoledne 
vyplní i turnaj ve stolním tenise. I zde máme pro účastníky připraveny zajímavé ceny. 
Tuto část soutěže jsme vyhradili pro naše sportovní oddíly.

TJ Jiskra Králíky, o. s. informuje:

Hokejový oddíl ve staronových 
barvách

Členové hokejového oddílu při TJ 
Jiskra Králíky, o.s. připravili „staronový“ 
návrh klubové vlajky. Barevné rozlišení 
vlajky je v domovské barvě dresů (modrá 
a žlutá), na vlajce je dále umístěn znak 
oddílu. Tento znak je tvořen novým jed-
notným grafickým návrhem společným 
pro všechny oddíly TJ v kombinaci s pů-
vodním logem oddílu (postava brankáře). 
Takže až přijdete fandit uvidíte nové 
dresy a novou vlajku. Přejeme oddílu 
hodně úspěchů v další činnosti.

Volejbalový oddíl se pro letošní sezónu 
také oblékne do nových klubových dresů. 
V současné době je připravován grafický 
návrh nových dresů.

Program je spolufinancován z prostředků eu prostřednictvím euroregionu Glacensis.

Informace pro
podnikatele

Město Králíky
se stává od 1. 5. 2009

plátcem DPH. 
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Výpis z jednání Rady města Králíky
25. 3.
- RM schvaluje záměr pronájmu pozemků 

st. p. č. 881, 882, 883, 884, 885/2, 1064 a p. 
p. č. 46, 1758/7, 1758/8, 1758/22, 1758/56, 
1758/58 vše v k. ú. Králíky za účelem pro-
vozování podnik. činnosti (areál firmy) a 
ukládá MO záměr pronájmu zveřejnit.

Zároveň RM ukládá starostce a vedoucí 
MO jednat se společností Agrostav, a. s., 
o výši nájemného za užívání uvedených 
pozemků a dalších smluvních podmínek 
(údržba pozemků).

- RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí 
příspěvku na přípravné práce k projektu 
„Bezpečné Orlicko“ a pověřuje starostku 
jejím podpisem.

- RM schvaluje Smlouvu o poskytování 
finančních příspěvků Sdružení obcí Orlicko 
na realizaci rozvojových projektů ve výši 
1.228.884,- Kč a pověřuje starostku jejím 
podpisem.

- RM schvaluje návrh smlouvy o finan-
cování projektu Festival příhraničí Králí-
ky/Międzylesie – hry bez hranic 2009 mezi 
Euroregionem Glacensis a městem Králíky 
a pověřuje starostku podpisem smlouvy.

- RM schvaluje udělení záštity místosta-
rosty při pořádání základního kola soutěže 
v požárním sportu nad okrskem č. 24 a uvol-
ňuje částku Kč 1.500,- na nákup pohárů.

- RM schvaluje smlouvu mezi městem 
Králíky a firmou TELEFONICA O2 Czech 
Repablic, a. s. Praha 4 – Michle o provedení 
překládky telekomunikační sítě v lokalitě 
Na Skřivánku, Králíky a pověřuje starostku 
podpisem smlouvy. 

- RM schvaluje výzvu k předložení na-
bídky na zakázku malého rozsahu (průzkum 
trhu) s názvem „Inženýrská činnost – TD“ 
při výstavbě Vojenského muzea Králíky a 
pověřuje vedoucího odboru VTS rozeslat 
výzvu firmám: Ing. Daniel Chrástka, Staré 
Hradiště, DIK s. r. o., Jeseník a Václav 
Tajovský, Jiráskova, Chrudim.

- RM doplňuje do hodnotící komise pro 
vyhodnocení nabídek na veřejnou zakázku 
„Vojenské muzeum Králíky – generální 
dodavatel stavby“ jmenovanou usnesením 
RM/2009/11/136 jako člena komise pana 
Švestku a jako náhradníka doplňuje Ing. 
Boušku.

1. 4.
- RM bere na vědomí rozsudek Krajského 

soudu v Hradci Králové, č.j. 12C 157/2008 
ze dne 03.02.2009 ve věci žaloby na za-
placení smluvní pokuty za pozdní vrácení 
movitých věcí (vojenských stanů) Minister-
stvu obrany a souhlasí s podáním dovolání 
k Nejvyššímu soudu ČR. 

- RM posoudila předložené cenové nabíd-
ky na stavbu: „Stavební úpravy budovy čp. 
359 v Králíkách“ a vybrala nabídku od firmy 
Štěpánek spol. s r. o. Opočno, dále pověřuje 
vedoucího odboru VTS jednáním s vybra-
nou firmou o uzavření smlouvy o dílo.

- RM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě 
o dílo s firmou EVČ, spol. s r. o., Pardubice 
na vypracování projektové dokumentace 
pro stavební povolení akce: „Krytý bazén 
Kralicko“ a pověřuje starostku jeho pod-
pisem. 

- RM souhlasí, aby stavební úpravy na 
sanaci střešního pláště a úpravy štítu bu-
dovy čp. 359 v Králíkách provedla firma 
Klempířství Moravec Zdeněk, Králíky. 
Současně RM pověřuje odbor VTS, aby 
vyzval dodavatele k předložení smlouvy 
o dílo a starostku města pověřuje jejím 
podpisem.

- RM schvaluje výzvu k předložení 
nabídky na průzkum trhu na koordinátora 
bezpečnosti práce při výstavbě Vojenského 
muzea Králíky a pověřuje odbor VTS k ro-
zeslání výzvy firmám:

SAFETY PRO, s. r. o., OLOMOUC
Ing. Daniel Chráska, STARÉ HRA-

DIŠTĚ
Václav Tasovský, CHRUDIM
Jaroslav Junek, LANŠKROUN 
- RM schvaluje cenové ujednání pro 

nákup tepelné energie pro budovy čp. 316 
a čp. 5 v Králíkách sjednané pro rok 2009 
dle kupní smlouvy 02/2004 z 25. 8. 2004 
podepsané mezi společností SMK s. r. o., 
Králíky a městem Králíky a pověřuje sta-
rostku podpisem cenového ujednání.

- RM v souvislosti s pořádáním akce 
organizace Veteran Car Club Červená Voda 
ve dnech 4. – 5. 7. 2009 RM schvaluje: RM 
souhlasí s vyčleněním prostoru pro bezú-
platné parkování vystavovaných veteránů a 
ukládá odboru vnitřních věcí ve spolupráci 
s odborem VTS zajistit parkovací plochu, 
RM souhlasí s bezplatnou zápůjčkou zvu-
kové aparatury ze sportovního areálu, RM 
souhlasí s užitím městského znaku v souvis-
losti s konáním a propagací putovní výstavy 
historických vozidel.

- RM bere na vědomí žádost jednotlivých 
subjektů o poskytnutí nebytových prostor. 
Zároveň RM ukládá:

odboru VTS zpracovat kalkulaci pro-
vozních nákladů budovy gymnázia (provoz 
celé budovy, zakonzervování budovy, 
zakonzervování části budovy) do konce 
měsíce dubna

řediteli školy analyzovat potřebné počty 
tříd pro dělenou výuku jazyků s výhledem 
do roku 2012

8. 4.
- RM bere na vědomí oznámení o zahá-

jení prací a vstupu na pozemky v k. ú. Krá-
líky, Dolní Hedeč a Červený Potok při akci 
osazení ochrany ptactva v úseku vedení VN 
264 společností ČEZ Distribuce, a. s.

- RM bere na vědomí plnění smluvních 
podmínek společností Služby města Králí-
ky, s. r. o., za 1. čtvrtletí 2009.

- RM schvaluje smlouvu č. POPLO90227 
s firmou DOLS-výroba Dveří, Oken, Lis-

tovních schránek, a. s., ŠUMPERK na akci 
„Výměna oken a vstupních dveří na byto-
vých domech čp. 658, 660, 662 v Králíkách“ 
a pověřuje starostku jejím podpisem. 

- RM schválila smlouvu o dílo s firmou 
Štěpánek spol. s r. o. Opočno na stavbu: 
„Stavební úpravy budovy čp. 359 v Krá-
líkách“ a pověřuje starostku města jejím 
podpisem.

- RM schvaluje podat žádost o poskytnutí 
100% finančních prostředků z programu 
péče o krajinu na zajištění šetrného kosení 
lokality u ČOV s výskytem zvláště chráněné 
vachty trojlisté a na výsadbu aleje od památ-
ného stromořadí k chatě Amálka.

- RM souhlasí s prodloužením hodiny 
nočního klidu na 03:00 hod., a to v sou-
vislosti s pořádáním „1. oficiálního pálení 
čarodějnic v Králíkách“, které se koná dne 
25. 4. 2009, na otevřeném prostranství 
– sportovišti/ rekreační plocha u Hedvy 
v Králíkách.

- RM schvaluje Dohodu o vzájemné 
spolupráci pro zabezpečování místních 
záležitostí veřejného pořádku mezi Policií 
ČR a městem Králíky a pověřuje starostku 
jejím podpisem.

15. 4.
- RM schvaluje Pravidla pro pronajímání 

nebytových prostorů ve vlastnictví města 
Králíky v předloženém znění s účinností 
od 1. 5. 2009.

- RM schvaluje zřízení věcného břemene 
na pozemku p.p.č. 536/9 v k.ú. Prostřední 
Lipka spočívající v právu užívat pozemek 
za účelem práva umístění podzemní linio-
vé stavby – kanalizačního potrubí a práva 
vstupu na pozemek za účelem uložení, 
oprav, údržby a provozu zařízení ve pro-
spěch města Králíky a jím pověřené osoby. 
Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou 
a bezúplatně.

- RM schvaluje zřízení věcného břemene 
na pozemku ve zjednodušené evidenci p.č. 
286/5 (GP) v k.ú. Dolní Lipka spočívající 
v právu užívat pozemek za účelem práva 
umístění podzemní liniové stavby – kanali-
začního potrubí a práva vstupu na pozemek 
za účelem uložení, oprav, údržby a provozu 
zařízení ve prospěch města Králíky a jím 
pověřené osoby. Věcné břemeno se zřizuje 
na dobu neurčitou a bezúplatně.

- RM schvaluje zřízení věcného břemene 
na pozemku p.p.č. 1293/3 v k.ú. Dolní Boří-
kovice spočívající v právu užívat pozemek 
za účelem práva umístění podzemní liniové 
stavby – kanalizačního potrubí a práva 
vstupu na pozemek za účelem uložení, 
oprav, údržby a provozu zařízení ve pro-
spěch města Králíky a jím pověřené osoby. 
Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou 
a bezúplatně.

- RM schvaluje záměr prodeje pánského 
jízdního kola zn. STARLIGHT SACHS-21 
za kupní cenu 800 Kč (po 1. 5. kupní cena 
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800 Kč+DPH) a pánského jízdního kola vínové barvy za kupní 
cenu 1.200 Kč (po 1. 5. kupní cena 1.200 Kč+DPH) a ukládá MO 
záměr prodeje zveřejnit. 

- RM doporučuje schválit úplatný převod pozemků p.p.č. 1388/1 
a 1388/5 v k.ú. Dolní Boříkovice od ČR – Pozemkového fondu na 
Město Králíky a ukládá MO předložit nákup pozemků na jednání 
ZM.

- RM schvaluje Pravidla využívání nemovitosti Společenské 
klubovny v Horní Lipce na st.p.č. 234 a Pravidla využívání nemo-
vitosti Společenské klubovny v Dolní Lipce čp. 35 v předloženém 
znění s účinností od 1. 5. 2009.

Zároveň RM ukládá FO poučit předsedy OV o správném vypl-
ňování příjmových pokladních dokladů. 

- RM ruší výběrové řízení na zakázku „Vojenské muzeum Králíky 
– generální dodavatel stavby“. Zároveň RM pověřuje vedení města 
jednat s projektantem o úpravách projektu tak, aby došlo ke snížení 
nákladů a mohlo být poté vyhlášeno nové výběrové řízení.

- RM schvaluje podání projektu na obnovu kašny na Velkém 
náměstí v Králíkách z prostředků EU a pověřuje starostku podpisem 
žádosti o udělení grantu.

- RM schvaluje výzvu k podání nabídky na poskytnutí úvěru 
na průběžné financování projektu Vojenské muzeum Králíky a 
pověřuje starostku rozesláním bankám:

Česká spořitelna, a. s., Svitavy
Komerční banka, a. s., Ústí nad Orlicí
Československá obchodní banka, a. s., Ústí nad Orlicí
GE Money Bank, a. s., Ústí nad Orlicí

22. 4.
- RM schvaluje návrh smlouvy mezi městem Králíky a firmou 

ČEZ Distribuce a. s., Děčín o uzavření budoucí smlouvy o připojení 
nových odběrných zařízení k distribuční soustavě NN na stavbu: 

„Přístřešek na autobusovém nádraží Králíky“ a pověřuje starostku 
města podpisem smlouvy 

- RM schvaluje návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene na nově vybudované telekomunikační zařízení 
mezi městem Králíky a firmou TELEFONICA O2 Czech Repablic, 
a. s. Praha 4 – Michle v lokalitě Na Skřivánku, Králíky a pověřuje 
starostku podpisem této smlouvy. 

- RM schvaluje následující smlouvy a dodatky s firmou SMK, 
s. r. o., Králíky: 

1/  Smlouvu o dílo týkající se zajištění provozu městských 
hřbitovů

2/  Smlouvu o dílo týkající se zajištění provozu veřejného 
osvětlení 

3/  Smlouva o dílo týkající se zajištění úklidu města.
4/  Dodatek ke Smlouvě o provozování veřejných WC
5/  Dodatek ke Smlouvě o údržbě a správě plakátovacích ploch
Rada města pověřuje starostku podpisem výše uvedených smluv 

a dodatků.
- RM bere na vědomí návrh závěrečného účtu města Králíky 

za rok 2008 a ukládá finančnímu odboru předložit bod na jednání 
zastupitelstva.

- RM schvaluje kupní smlouvu na nákup ojetého motorového 
vozidla mezi Autoservisem Hudousek s.r.o. Štíty a městem Králíky 
a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
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Výpis ze zasedání Zastupitelstva města
č. 3 konaného dne 6. dubna 2009

Přítomní členové zastupitelstva města: Jana 
Ponocná - starostka města, Čestmír Doubrava 
– místostarosta, Mgr. Jarmila Berková – členka 
RM, Ing. Ladislav Dostálek, Vladimír Hejtman-
ský, JUDr. Milan Ježek, Arnošt Juránek, Pavel 
Kalianko, Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Václav 
Kubín, MUDr. Eva Rýcová – členka RM, Ing. 
Josef Šašek, Ing. Ladislav Tóth – člen RM.

Z jednání omluveni: MUDr. Marie Špičko-
vá, Ing. Anton Zima.

Za měÚ: Ing. Miroslav Bouška, sl. Lenka 
Faltusová, pí Marie Pecháčková, Ing. Věra Ku-
bíčková, Bc. Divíšek, Ing. Orlita, pí Nosková.

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

4.1. Majetkové operace
4.2. Program regenerace MPZ

Králíky – rozdělení dotace
4.3. Souhlas s přijetím úvěru na

financování realizace projektu VMK
4.4. Smlouva o poskytnutí dotace k

projektu Vojenské muzeum Králíky
z ROP NUTS II Severovýchod

4.5. Projednání petice občanů ve věci
provozu střelnice v katastrálním
území Dolní Hedeč

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

1. - 3. Zahájení a prezence, určení ověřo-
vatelů a zpráva z jednání Rm

Jednání ZM zahájila starostka města přivítá-
ním přítomných členů a občanů. Paní starostka 
navrhla doplnění původního programu o bod 
4.2 a bod 4.5. Upravený program jednání byl 
schválen. Ověřovatelé minulého zápisu ne-
vznesli připomínky, ověřovateli tohoto zápisu 
byli navrženi a schváleni JUDr. Milan Ježek a 
Ing. Josef Šašek.

Výběr usnesení z jednání rady města přednesl 
místostarosta města pan Čestmír Doubrava. 

4. Hlavní jednání
4.1. majetkové operace
4.1.1. Záměr prodeje pozemků a staveb v k. 

ú. Králíky
Obsah: Společnost AGILE, spol. s r.o., žádá 

o prodej pozemků a staveb v ul. Pivovarská 
v Králíkách za účelem výstavby obchodního 
centra (LIDL) s řeznictvím a dalším sortimen-
tem. Jedná se o pozemky p. p. č. 262/1, 263/1, 
266/2 a část 263/2 a část 2283 o výměře cca 
2506 m2, pozemky jsou v KN vedeny jako 
zahrada a ostatní plocha, dále st. p. č. 1053/1, 
1053/2 a části 139/2, 142/2 o výměře cca 790 m2 
jsou v KN vedeny jako zastavěné plochy. Dále 
předmětem prodeje by měly být budovy bez 
čp/ev na st. p. č. 139/2 – prům. objekt (stodola), 
na st. p. č. 1053/1 – obč. vybavenost (depozitář a 
garáže), na st. p. č. 1053/2 – jiná stavba a na st. 
p. č. 142/2 – jiná stavba (býv. truhlárna). Budovy 
budou za účelem výstavby obchodního centra 
demolovány. Omezení – ZPF, ochranné pásmo 

vodního zdroje II. stupně. 
Dle odboru VTS přes pozemky vede kana-

lizační potrubí, které by bylo v rámci stavby 
upraveno dle požadavku města. Současně odbor 
navrhuje, aby v rámci případné stavby byl vy-
budován chodník po celé délce ul. Pivovarské. 
Vybudování parkoviště by přispělo ke stavu 
parkování na náměstí, prodej doporučuje. Dle 
odboru ÚPaSÚ je dle platného ÚPSÚ Králíky 
v řešeném území pro výstavbu nutno respektovat 
– území je zahrnuto do smíšené centrální zóny, 
území dle regulativu ÚPSÚ slouží pro umístění 
městského integrovaného bydlení a celoměst-
skou občanskou vybavenost, doporučené využití 
území je pro stavby bydlení s integrovanou Ov 
a samostatné objekty Ov, doprovodná zeleň, 
parkovací stání a plochy pro shromažďování, 
dle urbanistické koncepce v oblasti bydlení a 
Ov je nutné pro bytovou výstavbu intenzívně 
využít současně zastavěné plochy území města, 
a to i dostavba bloku ul. Pivovarské a Hluboké 
– dále viz. příloha. Dle projednávaného návrhu 
ÚPO Králíky je navrhováno využití řešeného 
území – území smíšené obytné městské, hlavní 
využití území je pro bydlení a občanské vybave-
ní komerčního zařízení malého a středního typu, 
přípustné je umístění komunikací a parkovacích 
míst, max. plocha zastavění je 50 % území, min. 
plocha zachování zeleně je 25% území. Odbor 
ÚPaSÚ na základě prověření dle platného ÚPSÚ 
prodej nedoporučuje, výhledově lze za určitých 
podmínek záměr uskutečnit, s ohledem na ná-
vaznost centrální zóny města a památkovou zónu 
doporučujeme řešit dané území celkovou studií 
koncepce zástavby. Dle odboru ŽP na pozemcích 
je OP vodního zdroje II. stupně, při rozsáhlejších 
zemních pracích je nutno požádat odbor ŽP 
o udělení souhlasu, kde budou případně stano-
veny podmínky pro ochranu podzemních vod při 
výstavbě, prodej doporučuje. Dle odboru ŠKT 
návrh výstavby obchodního centra v navržené 
části MPZ předpokládá umístění v prolukách po 
bývalých čp. 263 a 264. Architektonická studie 
zpracovaná Ing. arch. Ladislavem Svobodou 
pro orgány státní památkové péče (zadavatel 
PK 2004) předpokládá zastavět tyto plochy 
z uliční čáry ul. Hluboká obytnou zástavbou a 
v zadní části lze z ulice Pivovarská vybudovat 
parkovací plochy. Navržené umístění prodejny 
z hlediska urbanistického řešení využití území 
MPZ je možné, otázkou je architektonické řešení 
projektu tak, aby splňovalo požadavky pro or-
ganické začlenění do MPZ včetně pohledového 
řešení, je nutné zvážit „kvalitu prostředí“ – viz. 
příloha (popis objektů v ul. Hluboká). Vzhledem 
k negativním zkušenostem s dostavbami proluk 
v MPZ (po čp. 279 a 280) navrhuje v případě 
záměru prodeje podmínit převod pozemků až po 
procesu schválení projektu ze strany stavebního 
úřadu a orgánu státní památkové péče. Dle MO 
je prům. objekt na st. p. č. 139/2 pronajat společ-
nosti ABC-OKNA, Pardubice, dále objekt na st. 
p. č. 1053/1 má ve výpůjčce Městské muzeum 
Králíky, garáže má v pronájmu pan Josef Macko 
a v objektu na st. p. č. 142/2 má sklad MěÚ. 
Podmínkou prodeje části pozemků je souhlas 
stavebního úřadu s dělením parcel, bez souhlasu 
nelze prodej části pozemku realizovat. Návrh 
na minimální kupní cenu je u pozemků 1.000 

Kč/m2, u budov znalecký posudek pro stanovení 
výchozí ceny + náklady spojené s převodem. 
RM nedoporučila prodej pozemků.

Zm neschválilo záměr prodeje pozemků st. 
p. č. 1053/1, 1053/2, část 139/2 a část 142/2, 
dále p. p. č. 262/1, 263/1, 266/2, část 263/2 a 
část 2283 a dále budovy bez čp/ev na st. p. č. 
139/2 – prům. objekt, na st. p. č. 1053/1 – jiná 
stavba, na st. p. č. 1053/2 – jiná stavba a na st. 
p. č. 142/2 – jiná stavba, vše v k. ú. Králíky.

4.1.2. Prodej pozemku p. p. č. 1293/3 v k. ú. 
Dolní Boříkovice 

Obsah: O prodej části pozemku p. p. č. 
1293/1, která je nově označena jako p. p. č. 
1293/3 v k.ú. Dolní Boříkovice, požádali manže-
lé R. z Králík za účelem scelení pozemku. Jedná 
se o pozemek o výměře 731 m2, který žadatelé 
užívají a mají ho v pronájmu. Pozemek je v KN 
veden jako t. t. porost. Záměr prodeje byl schvá-
len a zveřejněn, kupní cena 50 Kč/m2 + náklady 
spojené s převodem, tj. 46.754 Kč.

Na základě požadavku odboru VTS je potřeba 
na oddělovaném pozemku zřídit věcné břemeno 
v souvislosti s liniovou stavbou akce „Kanaliza-
ce a ČOV aglomerace Králíky“. 

Zm schválilo prodej pozemku p. p. č. 
1293/3 v k. ú. Dolní boříkovice manželům 
R., Králíky za kupní cenu 46.754 Kč za pod-
mínky zřízení věcného břemene ve prospěch 
města v souvislosti s plánovanou liniovou 
stavbou „Kanalizace a ČOV aglomerace 
Králíky“. 

4.1.3. Prodej pozemku p. p. č. 80/3 v k.ú. 
Prostřední Lipka

Obsah: O prodej části pozemku p. p. č. 80, 
která je nově označena jako p. p. č. 80/3 v k.
ú. Prostřední Lipka, požádal pan Š. za účelem 
sloučení pozemků. Žadatel vlastní sousední 
pozemek a předmětný pozemek po dobu 2 let 
udržuje v dobrém stavu. Jedná se o pozemek o 
výměře 285 m2, který je v KN veden jako ostatní 
plocha, pozemek žadatel nemá v pronájmu. Zá-
měr prodeje byl schválen a zveřejněn, kupní cena 
ve výši 50,- Kč/m2 + náklady spojené převodem, 
tj. 23.146 Kč.

Zm schválilo prodej pozemku p. p. č. 80/3 
v k.ú. Prostřední Lipka panu Š., Králíky za 
kupní cenu 23.146 Kč. 

4.1.4. Prodej pozemků p. p. č. 516/1 a 516/2 
v k. ú. Králíky

Obsah: O prodej původního celého pozemku 
p. p. č. 516 v k.ú. Králíky požádali manželé K. 
z Hradce Králové za účelem scelení pozem-
ků z důvodu oplocení. Jedná se o pozemek 
o výměře 391 m2, který je v KN veden jako t. 
t. porost. Pozemek má v pronájmu předchozí 
majitel přilehlého pozemku a nemovitosti pan 
M.. Jelikož se jedná o pozemek přilehlý k silnici 
a SÚS PK projevila zájem o část pozemku za 
účelem bezpečnosti provozu, oddělila se část 
pozemku (2,5 m od zpevněné vozovky – asfalt. 
kryt) pro sloučení se silničním pozemkem. 
Tato část pozemku je nově označena jako p.p.č. 
516/1 o výměře 149 m2. Zbývající část je nově 
označena jako p. p. č. 516/2 o výměře 243 m2. 
Záměr bezúplatného převodu pozemku p. p. č. 
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516/1 na PK byl schválen a zveřejněn. Rovněž 
tak záměr prodeje pozemku p. p. č. 516/2 byl 
schválen a zveřejněn, kupní cena 70 Kč/m2 + 
náklady spojené s převodem, tj. 25.990 Kč.

Zm schválilo bezúplatný převod pozemku 
p. p. č. 516/1 v k. ú. Králíky na Pardubický 
kraj, IČ 70892822. 

Zm schválilo prodej pozemku p. p. č. 516/2 
v k. ú. Králíky manželům K., Hradec Králové 
za kupní cenu 25.990 Kč. 

4.1.5. Záměr prodeje pozemků p. p. č. 26/4 a 
st. p. č. 142 v k. ú. Heřmanice u Králík

Obsah: O prodej pozemků požádal pan H. 
z Prahy za účelem rozšíření dopravní a technické 
obslužnosti rekreačního domu a k němu přileh-
lých pozemků. Jedná se o pozemky o výměře 
323 m2, které jsou v KN vedeny jako t. t. porost 
a zastavěná plocha - zbořeniště. Pozemky ne-
jsou pronajaty. Dle odboru VTS na pozemku se 
nenachází zařízení města, před prodejem nutno 
zaměřit stávající cestu, která může zasahovat 
do pozemku, prodej doporučuje. Dle odboru 
ÚPaSÚ se jedná dle návrhu ÚPO Králíky 
o plochu pro rodinnou rekreaci – st. p. č. 142, 
prodej doporučuje, a plochu krajinné zeleně – p. 
p. č. 26/4, prodej nedoporučuje (není možné 
stavět). Odbor doporučuje zvážit skutečnost, 
že obslužnost domu pozemek neřeší, je za 
tokem neevidovaným v KN. Odbory ŽP a ŠKT 
nemají připomínky. RM doporučila prodej, před 
projednáním záměru prodeje uložila MO nechat 
zaměřit stávající cestu. Nově jsou pozemky 
označeny jako st. p. č. 142 o výměře 22 m2 a p. 
p. č. 26/4 o výměře 217 m2, návrh kupní ceny 
u st.p. 50 Kč/m2, u p. p. 30 Kč/m2 + náklady 
spojené s převodem.

Zm schválilo záměr prodeje pozemků p. p. 
č. 26/4 a st. p. č. 142 v k. ú. Heřmanice u Krá-
lík za kupní cenu ve výši u st. p. 50 Kč/m2 a u 
p. p. 30 Kč/m2 + náklady spojené s převodem 
a ukládá záměr prodeje zveřejnit. 

4.1.6. Záměr prodeje pozemku p. p. č. 171/3 
v k. ú. Králíky

Obsah: O prodej pozemku požádali manželé 
G. za účelem scelení pozemků. Jedná se o poze-
mek o výměře 455 m2, který je v KN veden jako 
zahrada, pozemek je oplocen, žadatelé pozemek 
nemají v pronájmu. Dle odboru VTS na pozem-
ku nejsou zařízení města, na pozemku jsou trvalé 
porosty, prodej doporučuje. Dle odboru ÚPaSÚ 
se jedná dle projednávaného ÚPO Králíky 
o plochu bydlení městské rodinné, pozemek je 
v zastavěném území obce, prodej doporučuje. 
Odbory ŽP a ŠKT nemají připomínky, prodej 
doporučují. RM doporučila prodej a navrhla 
kupní cenu 70 Kč/m2 + náklady spojené s pře-
vodem. V souladu s usnesením RM/2008/44/538 
z 08.10.2008 bude dopočítáno ke kupní ceně 
bezdůvodné obohacení za užívání nemovitosti 
za poslední 3 roky ve výši 3.412 Kč.  

JUDr. Ježek vznesl dotaz, zda by se na této 
parcele dalo stavět, protože se jedná o poměrně 
velkou plochu. Paní starostka odpověděla, že 
k pozemku není samostatný přístup.

Zm schválilo záměr prodeje pozemku 
p. p. č. 171/3 v k. ú. Králíky za kupní cenu 
70 Kč/m2 + náklady spojené s převodem a 
ukládá záměr prodeje zveřejnit. 

4.1.7. Záměr prodeje pozemku p. p. č. 536/9 
v k. ú. Prostřední Lipka

Obsah: O prodej pozemku požádala společ-
nost ZEOS, s.r.o., za účelem zajištění přístupu 

k nemovitosti, údržby a zásobování. Jedná se 
o pozemek o výměře 188 m2, který je v KN 
veden jako t.t. porost, pozemek obklopuje 
nemovitost na st. p. č. 197 v k. ú. Prostřední 
Lipka, pozemek není v pronájmu. Odbor VTS 
souhlasí bez připomínek. Dle odboru ÚPaSÚ se 
jedná dle projednávaného ÚPO Králíky o plochu 
občanského vybavení, sloužící pro komerční 
zařízení malého a středního typu. Odbory ŽP 
a ŠKT nemají připomínky, prodej doporučují. 
RM doporučila prodej a navrhla kupní cenu 50 
Kč/m2 + náklady spojené s převodem. 

Zm schválilo záměr prodeje pozemku p. 
p. č. 536/9 v k. ú. Prostřední Lipka za kupní 
cenu 50 Kč/m2 + náklady spojené s převodem 
a ukládá záměr prodeje zveřejnit. 

4.1.8. Záměr prodeje pozemků p. p. č. 732/1, 
732/3, 733, 734 a 743/1 v k. ú. Dolní Hedeč 

Obsah: O prodej pozemků požádala paní K. 
za účelem scelení zemědělsky užívaných po-
zemků. Jedná se o pozemky o výměře 3162 m2, 
pozemky jsou vedeny v KN jako ostatní plocha 
– ostatní komunikace. Pozemky, kromě p. p. 
č. 732/3, jsou součástí honitby Hedva Králíky. 
Odbor VTS nemá námitek, prodej doporučuje. 
Dle odboru ÚPaSÚ je dle projednávaného ÚPO 
Králíky pozemek p. p .č. 732/3 plocha venkov-
ského bydlení (zastavěné území), ostatní plochy 
jsou zařazeny do zemědělské zeleně a spadají 
do Ptačí oblasti K. Sněžník, prodej doporučuje. 
Odbor ŽP nemá připomínky. Odbor ŠKT dopo-
ručuje prodej s podmínkou, že je nutno zpracovat 
v daném území koncepci letní a zimní turistiky 
okolo Králík – cyklostezky, zimní lyžařský 
okruh. RM doporučila prodej a navrhla kupní 
cenu u p. p. č. 732/3 ve výši 50 Kč/m2 + náklady 
spojené s převodem, u ostatních pozemků ve 
výši znaleckého posudku.

Zm/2009/03/040: Zm schvaluje záměr 
prodeje pozemků p. p. č. 732/1, 732/3, 733, 
734 a 743/1 v k. ú. Dolní Hedeč za kupní cenu 
u pozemku p. p. č. 732/3 ve výši 50 Kč/m2, u 
ostatních pozemků ve výši znaleckého posud-
ku + náklady spojené s převodem, a ukládá 
záměr prodeje zveřejnit. 

4.1.9. Záměr prodeje bytu č. 246/5 v ul. Na 
Příkopě v Králíkách

Obsah: Město Králíky již několik let nabízí 
k prodeji poslední bytovou jednotku č. 5 v by-
tovém domě čp. 246 v ul. Na Příkopě v Králí-
kách za kupní cenu 66.999 Kč. Byt je obsazen 
nájemníkem.

Dne 2. 2. 2009 požádal o prodej bytové jed-
notky pan M.k z Dolní Dobrouče, který nabízí 
kupní cenu 56.000 Kč. RM doporučila prodej 
obsazené b.j. za kupní cenu 56.000 Kč.

Zm schválilo prodeje obsazené bytové 
jednotky č. 5 v čp. 246 v ul. Na Příkopě a 
spoluvlastnického podílu ve výši 323/1000 
na pozemku st. p. č. 106 a společných částech 
domu vše v k. ú. Králíky za kupní cenu 56.000 
Kč a ukládá záměr prodeje zveřejnit. 

4.1.10. Záměr prodeje části pozemku p. p. č. 
182 v k.ú. Dolní Boříkovice

Obsah: O prodej části pozemku (po stávající 
komunikaci od konce asfaltové plochy) požádali 
manželé P. z Dolních Boříkovic za účelem vy-
budování 2 parkovacích míst (povrchová úprava 
– štěrk). Pozemek je veden v KN jako orná půda 
o výměře 173 m2, pozemek není v pronájmu. Dle 
odboru VTS je pozemek nutno oddělit geomet-
rickým plánem, prodej doporučuje. Dle odboru 

ÚPaSÚ je dle projednávaného návrhu ÚPO Krá-
líky území zařazeno do plochy sídelní zeleně, 
hlavní využití vyhrazené pro zázemí občanského 
vybavení (kostel), prodej nedoporučuje. Odbor 
ŽP nemá připomínky, prodej doporučuje. Odbor 
ŠKT ke zpevnění plochy štěrkem nemá námitek, 
pokud zůstane cesta u hřbitova průjezdná tak, 
aby mohla být využita k vybudování turistické 
trasy vedoucí k objektům pevnostního opevnění 
v dané lokalitě. Prodej doporučuje.  OV k pro-
deji nemá připomínky a prodej doporučuje. Dle 
MO je k prodeji části pozemku nutný souhlas 
s dělením pozemku od stavebního úřadu, bez 
souhlasu nelze prodej části pozemku realizovat, 
návrh kupní ceny 50 Kč/m2 + náklady spojené 
s převodem. RM nedoporučila prodej.

Pan místostarosta upozornil, že v blízkosti 
pozemku, na kterém chtějí žadatelé vybudovat 
parkovací stání je dostatečně velké parkoviště 
před obchodem, kde není žádným způsobem 
parkování omezeno. V diskuzi bylo umožněno 
žadatelce vyjádřit se ke své žádosti. Žadatelka 
upozornila na problémy s parkováním na par-
kovišti u obchodu (zásobování prodejny, úklid ). 
Paní starostka upozornila na nevhodnost oddě-
lovat od pozemku tak malou část. Pan Kalinko 
se přikláněl k prodeji pozemku a k vybudování 
parkovacích míst, protože by to mj. pomohlo 
estetickému vzhledu v dané lokalitě. JUDr. Ježek 
vyzval žadatelku k přednesení dalších argumentů 
na podporu své žádosti. Pan místostarosta nabídl 
možnost pronájmu pozemku, a to i z důvodu, 
že oddělení pozemku by bylo mnohonásobně 
dražší, než samotná cena pozemku. JUDr. Ježek 
prohlásil, že to není pravda, neboť v jiném pří-
padě město odděluje pozemek o menší výměře, 
než je zmíněný pozemek. Pan místostarosta ho 
upozornil, že žadatelé žádají pouze o pozemek 
na dvě parkovací místa, nikoliv o celý pozemek. 
JUD. Ježek navrhl, ať si tedy pozemek koupí 
celý. Podle vyjádření vedoucí majetkového 
odboru to není možné, protože přes pozemek 
vede komunikace. JUDr. Ježek navrhl zřízení 
věcného břemene.

Zm neschválilo záměr prodeje části po-
zemku p. p. č. 182 v k.ú. Dolní boříkovice. 

4.1.11. Záměr prodeje budovy na st. p. č. 566 
a st. p. č. 566 v k.ú. Králíky

Obsah: O prodej budovy a pozemku požádal 
pan M. za účelem zřízení provozovny klempíř-
ských služeb a k parkování vozidel. Jedná se 
o budovu bývalého ČSAD v ul. Plynárenská a 
přilehlý pozemek o výměře 4.080 m2, který je 
v KN veden jako zastavěná plocha a nádvoří, 
budova je vedena jako technická vybavenost. 
Nemovitosti jsou zatíženy zástavním právem 
smluvním pro Hypoteční banku, a.s.. Areál je 
částečně využíván společností Služby města 
Králíky, s.r.o. V současné době se vyřizuje 
úplatný převod bývalé služebny VČP na město. 
Dle odboru VTS je případný prodej nutný 
včetně služebny plynáren a včetně přilehlého 
pozemku. Jedná se o kulturní památku a město 
by si areál mělo ponechat pro vlastní využití, 
prodej nedoporučuje. Dle odboru ÚPaSÚ je 
dle ÚPSÚ Králíky území zařazeno do plochy 
určené pro průmyslovou výrobu a skladování 
a technického vybavení. Dle návrhu ÚPO Krá-
líky je území zařazeno do plochy občanského 
vybavení, prodej nedoporučuje. Odbor ŽP 
nemá připomínky. Dle odboru ŠKT je objekt 
kulturní památkou, ZM schválilo využití v rámci 
koncepce rozvoje turistického ruchu na kulturní 
účely (ZM/2004/10/192 – rekonstrukce „Ply-
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nárny a okolí“ jako místo pro festivaly), prodej 
nedoporučuje. Dle MO v případě prodeje by se 
nemovitosti musely vyvázat ze zástavy, návrh 
kupní ceny u pozemku 130 Kč/m2 u stavby 
znalecký posudek pro stanovení výchozí ceny 
+ náklady spojené s převodem. RM nedoporu-
čila prodej.

Ing. Kubín se dotázal, zda existuje ke zmíněné 
nemovitosti projektová studie.Paní starostka 
odpověděla, že existuje pouze záměr využití. 
Dále si myslí, že u prodeje této nemovitosti by 
bylo vhodné přiložit k žádosti i záměr využití 
s případnými plány na opravu či rekonstrukci 
protože u této nemovitosti budou jistě i různá 
omezení a podmínky pro využití ze strany 
památkářů.

Zm neschválilo záměr prodeje budovy 
na st. p. č. 566 a pozemku st. p. č. 566 v k.ú. 
Králíky. 

4.1.12. Záměr prodeje pozemků st. p. č. 72 a 
p. p. č. 367 v k. ú. Dolní Hedeč 

Obsah: O prodej pozemků požádala spo-
lečnost AGROFRUKT, a. s., Dolní Ředice za 
účelem zajištění vstupu na pozemek p. p. č. 
372/1. Jedná se o pozemky o výměře – st. p. 
180 m2, p. p. 496 m2, pozemky jsou v KN ve-
deny jako zastavěná plocha – zbořeniště a t. t. 
porost. Pozemek p. p. č. 367 má v pronájmu pan 
Vrábel za účelem zřízení zahrádky. Odbor VTS 
k prodeji nemá námitek. Dle odbor ÚPaSÚ dle 
projednávaného návrhu ÚPO Králíky je plocha 
určená pro rekreační zástavbu, v lokalitě je 
přípustné využití zřízení přístupů k jednotlivým 
stavbám a komunikační plochy ke stavbám, 
včetně parkovacích míst, spíše pro rekreační 
využití. Prodej odbor doporučuje. Odbory ŽP 
a ŠKT nemají připomínky, pozemky nejsou 
vhodné pro nástup do lyžařské stopy, případně 
pro ostatní sportovní aktivity. RM doporučila 
prodej a navrhla kupní cenu u st.p.č. 70 Kč/m2 
a u p.p. 50 Kč/m2 + náklady spojené s převo-
dem, zároveň uložila MO informovat nájemce 
o záměru prodeje. 

Ing. Šašek se dotázal, zda o tomto pozemku 
nebylo již v minulosti jednáno v souvislosti 
s ochranou vodního zdroje. Paní starostka od-
pověděla, že se jednalo o jiný pozemek, o jehož 
koupi žádal p. H..

Zm schválilo záměr prodeje pozemků st. p. 
č. 72 a p. p. č. 367 v k. ú. Dolní Hedeč za kupní 
cenu u st. p. 70 Kč/m2 a u p. p. 50 Kč/m2 + 
náklady spojené s převodem a ukládá záměr 
prodeje zveřejnit. 

4.1.13. Záměr prodeje pozemků st. p. č. 156/2, 
p. p. č. 345/4, 347, 357/1, 1191, 1210/1, 1211/1 a 
pozemků ve zjednodušené evidenci p. č. 354/1, 
355, 356, 357/1, 358, 359, 366/1, 367/1, 371 
(GP) vše v k.ú. Heřmanice u Králík

Obsah: O prodej pozemků požádal pan B. 
za účelem zemědělského hospodaření. Jedná 
se o pozemky o výměře 83.756 m2, stavební 
pozemek má výměru 17 m2, pozemky jsou v KN 
vedeny jako zastavěná plocha, t.t. porost a orná 
půda. Kromě pozemků st. p. č. 156/2 a p. p. č. 
345/4 má ostatní pozemky žadatel v pronájmu. 
Pozemek p. p. č. 345/4 je zatížen věcným bře-
menem – vodovodní přípojka pro žadatele. Dle 
odboru VTS na pozemcích nejsou zařízení města, 
odbor nedoporučuje prodat cestu  na pozemku 
p. p. č. 1210/1 (spojnice státní silnice a státní 
hranice). Dle odboru ÚPaSÚ se jedná dle pro-
jednávaného ÚPO Králíky o plochu: p. p. č. 1191 
– plocha t. t. porostu, část RBK, st. p. č. 156/2 + 

p. p. č. 347 + 345/4 – plocha zemědělské výroby, 
pozemky ve zj. ev. p. č. 359 + část 358 – zahrnuje 
návrh ploch ÚSES a to lokální biocentrum, p. p. 
č. 1210/1 – část plochy zahrnuje návrh region. 
biokoridoru, ostatní plochy a pozemky jsou za-
hrnuty do ploch zemědělské zeleně – t.t. porost 
a orná půda. Plochy ÚSES – v návrhu ÚPO 
Králíky je pro tyto plochy navrženo předkupní 
právo pro město. Odbor proto nedoporučuje 
prodat pozemky p. p. č. 1191, 1210/1 a p. č. 
358 (GP) a 359 (GP) – ÚSES (RBK, LBC). 
Odbor ŽP  nedoporučuje prodat pozemky p. 
p. č. 1191 a p. č. 358 (GP) a 359 (GP) – návrh 
plochy ÚSES (biokoridor a biocentrum – pruh 
po celé délce se státní hranicí, který bude město 
v plánované PÚ požadovat do plánu společných 
zařízení). K ostatním pozemkům nemá odbor 
připomínky. Dle odboru ŠKT nutno řešit území 
koncepčně – vyčlenit komunikaci pro turistiku 
(cyklostezky) v úseku státní hranice – silnice. 
Ostatní zemědělské plochy nejsou vhodné pro 
sportovní využití. OV souhlasí s prodejem, jedná 
se o t.t. porost využívaný k zemědělským účelům, 
značené cesty byly za hospodaření státního statku 
zrušeny a jsou součástí bloku TTP, pozemky jsou 
částečně podmáčené.

RM doporučila prodej pozemků, mimo 
pozemky p. p. č. 1191, 1210/1 a ve zj. ev. p. č. 
358, 359 (GP), za kupní cenu ve výši znaleckého 
posudku + náklady spojené s převodem. V sou-
ladu s usnesením RM/2008/44/538 z 8. 10. 2008 
bude dopočítáno ke kupní ceně bezdůvodné 
obohacení za užívání pozemku st. p.č. 156/2 za 
poslední 3 roky ve výši 204 Kč.

Zm schválilo záměr prodeje pozemků st. 
p. č. 156/2, p. p. č. 345/4, 347, 357/1, 1211/1 a 
pozemků ve zjednodušené evidenci p. č. 354/1, 
355, 356, 357/1, 366/1, 367/1, 371 (GP) vše v k. 
ú. Heřmanice u Králík za kupní cenu ve výši 
znaleckého posudku + náklady spojené s pře-
vodem a ukládá záměr prodeje zveřejnit. 

Zm neschválilo záměr prodeje pozemků p. 
p. č. 1191, 1210/1 a pozemků ve zjednodušené 
evidenci p. č. 358, 359 (GP) v k.ú. Heřmanice 
u Králík. 

4.1.14. Záměr prodeje pozemku p. p. č. 297/6 
v k.ú. Dolní Lipka 

Obsah: O prodej pozemku si už v roce 2006 
požádali manželé J. za účelem scelení pozemků, 
které přiléhají k nemovitosti čp. 7, kterou vlastní. 
V té době byly pozemky na LV Pozemkového 
fondu, jednalo se ale o historický majetek 
města. RM dne 19. 9. 2006 projednala žádost 
a doporučila kupní cenu 10 Kč/m2 + náklady 
spojené s převodem.  Vzhledem ke složitému 
majetkoprávnímu vypořádání došlo k převodu 
pozemků s PF ČR až v roce 2008, k oddělení 
pozemku až v roce 2009. Jedná se o pozemek 
o výměře 1892 m2, pozemek je veden v KN 
jako t. t. porost. Dle odboru VTS na pozemku 
nejsou zařízení města, pozemek tvoří celek se 
st.p.č. 16/1. Dle odboru ÚPaSÚ je dle projed-
návaného ÚPO Králíky funkční využití bytová 
výstavba. Dle OV se jedná o pozemek přilehlý 
k nemovitosti žadatelů, pozemky udržují. RM 
doporučila prodej  a navrhla vzhledem k výše 
uvedenému kupní cenu 10 Kč/m2 + náklady 
spojené s převodem.

Zm schválilo záměr prodeje pozemku p. 
p. č. 297/6 v k. ú. Dolní Lipka za kupní cenu 
10 Kč/m2 + náklady spojené s převodem 
(žádost podána v roce 2006) a ukládá záměr 
prodeje zveřejnit. 

4.1.15. Záměr prodeje pozemků ve zjedno-
dušené evidenci p. č. 295, 297/1, 510/1, 286/4, 
286/5, 287/1, 293, 294 (GP), p. č. 510/2 (PK) 
a pozemku p. p. č. 274/1 vše v k. ú. Dolní 
Lipka.

Obsah: O prodej pozemků požádala společ-
nost ZEOS, s. r. o., za účelem zemědělského 
hospodaření. Jedná se o pozemky o celkové 
výměře 78.227 m2, pozemky jsou vedeny v KN 
jako t. t. porost a orná půda. Pozemky společnost 
dlouhodobě užívá, měla je v pronájmu od PF 
ČR. Odbor VTS doporučuje oddělit cestu pro 
zabezpečení přístupu k nemovitosti na st. p. č. 
16/1, prodej doporučuje. Dle odboru ÚPaSÚ 
jsou dle projednávaného ÚPO Králíky pozemky 
zařazeny do zemědělských ploch a to orná půda, 
prodej doporučuje. Na pozemku p. p. č 297/3 
je účelová komunikace, která není předmětem 
prodeje. Odbory ŽP a ŠKT nemají připomínky, 
prodej doporučují, v dané lokalitě nejsou žádné 
pevnostní objekty. RM doporučila prodej a 
navrhla kupní cenu ve výši znaleckého posudku 
+ náklady spojené s převodem.

Zm/2009/03/048: Zm schvaluje záměr 
prodeje pozemku p. p. č. 274/1 a pozemků 
ve zjednodušené evidenci p. č. 295, 297/1, 
510/1, 286/4, 286/5, 287/1, 293, 294 (GP), p. 
č. 510/2 (PK) vše v k. ú. Dolní Lipka za kupní 
cenu ve výši znaleckého posudku + náklady 
spojené s převodem a ukládá záměr prodeje 
zveřejnit. 

4.1.16. Nákup pozemku p. p. č. 509/3 v k. 
ú. Dolní Lipka 

Obsah: V souvislosti s plánovanou stavbou 
„Kanalizace a ČOV aglomerace Králíky“ uza-
vřeli spoluvlastníci  s městem Králíky smlouvu 
o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 
břemene s tím, že tento souhlas podmiňují 
prodejem pozemku p. p. č. 509/3 v k. ú. Dolní 
Lipka městu. Jedná se o pozemek o výměře 653 
m2, který je v KN veden jako ostatní plocha 
– ostatní komunikace. Dle odboru VTS přes 
pozemek je navržena hlavní trasa kanalizace, 
odbor doporučuje pozemek získat do vlastnictví. 
Odbor ŽP nemá k nákupu připomínky, pouze 
upozorňuje, že v těsné blízkosti se nachází 
stavba studny pana H. (postavená před r. 1955, 
tj. stavebně povolena). Dle odboru ÚPaSÚ je dle 
projednávaného ÚPO Králíky využití jako orná 
půda. RM doporučila nákup pozemku za kupní 
cenu ve výši znaleckého posudku. 

Zm schválilo nákup pozemku p. p. č. 509/3 
v k. ú. Dolní Lipka od spoluvlastníků pana 
K., Rychnov nad Kněžnou a pana K., Dolní 
Lipka na město Králíky za kupní cenu ve výši 
znaleckého posudku. 

4.1.17. Úplatný převod budovy bývalé slu-
žebny VČP

Obsah: Na základě usnesení ZM ze dne 
14.05.2007 byla zaslána žádost o úplatný pře-
vod budovy bývalé služebny VČP na st. p. č. 
567 a přilehlých pozemků v k.ú. Králíky. VČP, 
a.s., schválila prodej nemovitostí za tržní cenu 
650.000 Kč včetně dalších pozemků. Na zákla-
dě usnesení RM ze dne 27.08.2008 vstoupila 
starostka města v jednání o snížení kupní ceny 
nemovitostí – bývalé služebny VČP a přilehlého 
pozemku. Výsledkem je návrh kupní ceny ze 
strany VČP, a to u bývalé služebny čp. 420 na 
st.p.č. 567 ve výši 379.240 Kč (dle znaleckého 
posudku) a u pozemků st. p. č. 567 a p. p. č. 
3331 o výměře 480 m2 ve výši 36.000 Kč, 
celkem kupní cena po zaokrouhlení je 415.000 
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Kč. RM doporučila nákup nemovitostí za tuto 
kupní cenu.

Zm schválilo nákup objektu čp. 420 na st. 
p. č. 567 a pozemků st. p. č. 567 a p. p. č. 3331 
v k. ú. Králíky od Východočeské plynárenské, 
a. s., IČ 60108789, Hradec Králové na město 
Králíky za kupní cenu 415.000 Kč. 

 (Ing. Václav Kubín se neúčastnil hlasování 
z důvodu krátkodobého odchodu z jednacího 
sálu.)

4.1.18. Majetkoprávní vypořádání nemovitos-
tí v k.ú. Červený Potok ZM/2009/01/010

Obsah: Pardubický kraj požádal o opětovné 
projednání bezúplatného převodu pozemků p. 
p. č. 867/3, 868/2 včetně části bývalé silnice 
III/31227 a mostu ev. č. 31227-1 vše v k.ú.  
Červený Potok z vlastnictví PK na město tak, jak 
bylo dohodnuto již v roce 2005. PK se omlouvá 
za časovou prodlevu a věří, že tato situace nena-
ruší dosavadní dobrou spolupráci. 

Dle odboru VTS s ohledem na vlastnictví bude 
nutné v rozpočtech města uvažovat s částkou na 
pravidelné revize mostu a případné náklady na 
udržovací práce a zajištění statiky objektu. Dle 
odboru ŠKT zachování mostu požadoval OV. 
Nejedná se o technickou památku, z hlediska 
organizace provozu drážní dopravy bude nutné 
zajistit pravidelnou údržbu. Z hlediska památko-
vé péče nemá objekt zásadní význam. 

Dle MO majetkoprávní vypořádání pozemků 
a staveb se řeší už od roku 2005, v lednu  2006 
schválilo ZM bezúplatný převod, v roce 2007 
ZM potvrdilo usnesení ZM z roku 2006, tj., že 
schvaluje bezúplatný převod, bohužel i přes 
následnou korespondenci a telefonické urgence 
nedošlo ze strany PK k odsouhlasení řešení a ná-
slednému majetkoprávnímu vypořádání pozem-
ků a staveb. Dne 12. 1. 2009 ZM zrušilo usnesení 
z roku 2007. RM vzala na vědomí žádost PK, 
zároveň však nedoporučila převod. 

Pan Juránek připomněl důvody, proč by měl 
být most převzat od PK a zachován: osadní 
výbor si přeje zachování mostu pro jeho pamá-
tečnost, může sloužit jako součást cyklotrasy 
v KPO, byla ústní dohoda, že most převezmeme 
a tím ušetříme PK náklady na jeho demolici (cca 
1 mil Kč) a za tyto peníze bylo vybudováno hřiš-
tě v Č. Potoce. Dále zpochybnil dopis od firmy 
Správa železničních a dopravních cest Olomouc, 
ve kterém tato firma vyzvala město k přijetí 
takových opatření, aby stav mostu neohrožoval 
železniční dopravu. Rovněž náklady na údržbu 
mostu označil za schválně zveličené.

Zm neschválilo bezúplatný převod pozem-
ků p. p. č. 867/3, 868/2 včetně části bývalé 
silnice III/31227 a mostu ev. č. 31227-1, vše v 
k. ú. Červený Potok od Pardubického kraje 
na město Králíky. 

4.1.19. Dohoda o splácení dluhu 
Obsah: O splácení dluhu požádala paní K., 

jedná se o dlužné nájemné za užívání bytu za 
období od 07/2008 až 12/2008 ve výši 13.628 
Kč + poplatek z prodlení 4.410 Kč, tj. celkem 
18.038 Kč Dále jmenovaná a rodinní příslušníci 
dluží na odpadech za rok 2008 částku 960 Kč. 
Dlužné nájemné by splácela měsíční splátkou ve 
výši 1.000 Kč. Zároveň MO požádal o spoluprá-
ci odbor SVZ. Jelikož splácení dluhu bude delší 
jak 18 měsíců, podléhá dohoda schválení ZM. 
RM doporučila schválení dohody. 

Zm schválilo dohodu o splácení dluhu mezi 
městem Králíky a paní K., a to pravidelnými 
měsíčními splátkami ve výši 1.000 Kč pod 

ztrátou výhody splátek. 

4.2. Program regenerace mPZ Králíky 
– rozdělení dotace

Obsah: Odbor školství, kultury a tělovýcho-
vy předkládá na základě usnesení rady města 
a komise Regenerace MPZ Králíky návrh na 
rozdělení finanční kvóty Ministerstva kultury 
ČR z Programu regenerace MPR a MPZ pro 
rok 2009.

Kulturní památka město Církev Stát Práce celkem
Kostel sv. Michaela – střecha věže 147.120 73.560 514.920 735.600
čp. 359 Jiskra – okna, fasáda, střecha 650.080 -- 650.080 1.300.160
CeLKem 797.200 73.560 1.165.000 2.035.760
JUDr. Ježek se zeptal zda bylo možné zvolit 

jiný poměr při rozdělování dotace např. na kos-
tel. Bc. Divíšek vysvětlil pravidla, podle kterých 
se tyto příspěvky rozdělují. V případě církevních 
objektů je podíl církve min. 10%, podíl města 
min. 20%, zbytek je dotace od státu.

Zm schválilo rozdělení dotace z Programu 
regenerace mPZ pro rok 2009 a finanční po-
díly z rozpočtu města na opravy kulturních 
památek podle přiloženého rozpisu. 

4.3. Souhlas s přijetím úvěru na financo-
vání realizace projektu VmK.

JUD. Ježek znovu vysvětlil důvody, které ho 
vedly k žádosti, aby tento bod byl při schva-
lování programu předřazen před schválení 
smlouvy o poskytnutí dotace z ROP NUTS II 
Severovýchod.

Zm schválilo přijetí úvěru na financování 
realizace projektu Vojenské muzeum Králíky 
a uložilo radě města provést výběrové řízení 
na veřejnou zakázku malého rozsahu za 
účelem výběru poskytovatele úvěru. 

4.4. Smlouva o poskytnutí dotace k projek-
tu Vojenské muzeum Králíky z ROP NutS 
II Severovýchod

JUDr. Ježek se zeptal, zda ke smlouvě nebyly 
z právního hlediska připomínky ze strany odborů 
města. Ing. Kubín se zeptal, zda je ošetřen pří-
pad, že by se opozdily splátky úvěru z důvodů 
pozdního zaslání dotace.

Zm schválilo Smlouvu o poskytnutí 
dotace č. Pu/0176/S k projektu Vojenské 
muzeum Králíky, registrační číslo projektu 
CZ.1.13/3.1.00/02.00176 a pověřilo starostku 
jejím podpisem. 

4.5. Projednání petice občanů ve věci 
provozu střelnice v katastrálním území 
Dolní Hedeč

Paní starostka seznámila zastupitele s peticí 
občanů ve věci provozu střelnice na Dolní He-
deči. V diskuzi přítomní zástupci celní správy 
a Klubu celníků Orlicko zodpověděli některé 
dotazy kladené zastupiteli. Pan místostarosta 
shrnul obsah petice a navrhl aby se hlasovalo 
pouze o tom usnesení ve kterém občané navrhují 
iniciovat změnu ÚP, neboť pouze toto rozhod-
nutí je plně v kompetenci ZM. Splnění ostatních 
usnesení buď není v kompetenci zastupitelstva 
města případně jejich dodržení nelze 100% 
ovlivnit. Paní starostka připomněla, že provozo-
vání střelnice je plně v souladu se všemi předpisy 
a veškerá stanoviska orgánů státní správy, nutná 
k povolení střelnice, jsou kladná. JUDr. Ježek 
navrhl, aby rozhodnutí bylo odloženo na květ-
nové zasedání zastupitelstva a v tomto smyslu, 
aby bylo odpovězeno petičnímu výboru. 

Zm neschválilo odklad rozhodnutí k petici 
petičního výboru, která byla sepsána dne 
1. 4. 2009 proti zřízení a provozu střelnice 
v k.ú. Dolní Hedeč na jednání Zm v měsíci 
květnu 2009. 

Pan Juránek navrhl usnesení kterým by zastu-
pitelstvo vzalo petici na vědomí. Toto usnesení 
bylo přijato.

Zm vzalo na vědomí petici ve věci zřízení a 
provozu střelnice na p. p. č. 122/3 a 126/3 v k. 

Sdružení pro králický karneval
rozdělilo výtěžek karnevalu
Na svém dubnovém jednání rozdělil vý-

bor sdružení dle stanov finanční prostředky 
z výtěžku karnevalu takto:

tJ Jiskra Králíky, o. s.:
- 50 tis. oddíl ledního hokeje;
- 25 tis. lyžařský oddíl,
- 10 tis. oddíl stolního tenisu;
FC Jiskra Králíky-Červená Voda - 35 tis.
Sokol boříkovice - 3 tisíce
Pohoda Rally - 3 tisíce
Svaz invalidů - mO Králíky - 1,5 tisíce
ZŠ praktická - 2,5 tisíce
ZuŠ Králíky - 500 Kč
ZŠ Lichkov - 500 Kč
Dle stanov sdružení je podporován mlá-

dežnický sport, sport tělesně postižených, 
školní aktivity. Děkujeme školám za pomoc s 
výzdobou a děkujeme všem, kteří přispěli ke 
zdárnému průběhu akce. Bez Vás bychom ne-
mohli podpořit mládežnický sport. Poděkování 
sponzorům je na zadní straně zpravodaje.

ú. Dolní Hedeč a konstatovalo, že nemůže za-
jistit plnění navrženého usnesení č. 1 a obsah 
navrženého usnesení č. 3 není v kompetenci 
zastupitelstva města. 

Dále zastupitelé projednali návrh usnesení 
navrženého panem místostarostou.

Zm ukládá dotčenému odboru zapraco-
vat do návrhu územního plánu města Králí-
ky změnu pro pozemkové parcely číslo 122/3 
a 126/3, obě katastrální území Dolní Hedeč, 
ze současného navrženého „občanského vy-
bavení – tělovýchovná a sportovní zařízení“ 
na „krajinná zeleň – přírodní“.

tento návrh usnesení nebyl schválen.

5. Informace z měÚ
Žádná informace nezazněla. 

6. Vstupy občanů
Mgr. Krabcová seznámila zastupitele s při-

pravovaným projektem Králický majáles. 

7. Vstupy zastupitelů
Mgr. Kubíček na žádost JUDr. Ježka se-

známil zastupitele s přípravami na převzetí 
gymnázia a o krocích, které v tomto směru 
společně s Mgr. Tyčem podnikají. Ing. Kubín 
se dotázal, zda jsou nějaké informace o situaci 
ve společnosti VaK Jablonné. Paní starostka 
informovala, že v současné době jsou v řešení 
dvě soudní kauzy a musí se počkat na jejich 
vyřešení. 

Starostka ukončila jednání v 20:15 hod. 
Výpis z jednání ZM zpracovala redakce 
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Noc s Andersenem v zemi Terra Biblia
Městská knihovna v Králíkách se stala 

jedním z 840 míst, kde se konala 3.-4. 
dubna 2009 Noc s Andersenem . Jen pro za-
jímavost - kromě dětí v České republice se 
akce zúčastnily také děti ve Slovinsku, Pol-
sku a Slovensku – ve Slovinsku nocovaly 
děti na 3 místech, v Polsku na 47 místech a 
na Slovensku ve 118 knihovnách a školách. 
Podle  statistiky, kterou sestavili organizá-
toři z knihovny v Uherském Hradišti, kde 
nápad pořádat Noci s Andersenem vznikl,  

v knihovnách, školách, družinách a na 
různých jiných místech nocovalo celkem 
28 239 děti a program pro ně uspořádalo 
6811 dospělých.

Noc s Andersenem v Králíkách byla 
inspirována výročím narození oblíbeného 
spisovatele knih pro děti i dospělé Fran-
tiška Nepila, který by se letos v únoru 
dožil 80 let.

Nabídku nocovat v knihovně přijala 
převážná většina dětí, které soutěžily od 
listopadu do února v knihovnickém A-Z 
kvizu, celkem se akce zúčastnilo 34 dětí 
a 8 dospělých.

Kolem půl sedmé se improvizovaná 
šatna v přízemí knihovny zaplnila batohy, 
spacáky a děti plné očekávání se sešly 
v oddělení pro mládež. Na začátku se od-
lehčenou formou seznámily se životem a 
dílem Františka Nepila, prohlídly si album 
jeho fotografií. 

Po malém zdravém občerstvení se dět-
ské oddělení proměnilo v tajemnou zemi 
Terra Biblia.

Kdysi dávno žil v této zemi tajemný 
mnich, který rád obdarovával zajímavým 
způsobem obyvatele této země. Již dlouhou 
dobu ho nikdo nespatřil...Své dary důmysl-
ně ukrýval a těm, které chtěl svým dárkem 
potěšit, posílal tajemné šifry, podle kterých 
se dal¨poklad  najít.

I účastníky Noci s Andersenem  se 
rozhodl  tajemný mnich obdarovat. Čekal 
je  nelehký úkol – pomocí různých indicií 
najít poklad, který je ukrytý na území této 
země.

Děti se  rozdělily do 4 skupin a vydaly 
se na cestu za pokladem. A nebyla to cesta 
ledajaká. Posuďte sami:

Musely projít několika územími země 
Terra Biblia a pokud splnily všechny nároč-
né úkoly, které tam na ně čekaly, nasbíraly 
6 kouzelných klíčů, skládanku fotografie a 
kartičky s písmeny abecedy.

V Údolí spánku, Jeskyni pergamenu, 
Údolí tajných znaků, Oáze, na Hoře ob-
jevů plnily úkoly nazvané např. Kouzelné 
kameny, Bludný kořen, Řeka duchů, 
Kouzelný vak, Pavoučí skála, Tajemné 
obrazy, Zelené jezírko. Při plnění  většiny 
úkolů se setkávaly s postavami z knížek 
pana Nepila:

Poněkud strašidelné setkání s tajemným 
mnichem, vystupujícím z půdy, předcháze-
lo skutečnému finále cesty po zemi Terra 
Biblia. Společnými silami děti rozluštily 
tajenku, že POKLAD UKRÝVAJÍ PEJ-
SEK A KOČIČKA, a pak už docela lehce 
objevily pod velkým dortem, který vloni 
v Noci s Andersenem děti ozdobily, ob-
rovskou krabici, která ukrývala překvapení 
pro kluky a děvčata. Pro každého tam bylo 
tmavomodré tričko s bílým logem Noci 
s Andersenem. Trička vyrobil S-grafik paní 
Slávky Špačkové, akci sponzorovaly firmy 
Jiří Špaček & Milan Feltl INSTALACE a  
VIKING – Petr Venzara, o večerní občer-
stvení a sobotní snídani se postarali Zdena 
a Pavel Mačátovi. Stejně jako vloni i letos 
nám pomohl také pan Aleš Klohna.

Následovalo společné fotografování a 
pak už nastal čas jít spát. Usínání nebylo 
rychlou záležitostí, někteří vydrželi poví-
dat až do 02:00 hodin

Budíček po 7. hodině byl pro některé 
spáče nepříjemný, ale nakonec ho překona-
li a všichni se sešli u dobré snídaně. 

Nakonec ještě děti hlasovaly pro Knihu 
mého srdce a pak už HURÁ DOMŮ.

Než se děti rozešly, poděkovaly kni-
hovnicím za to, jak zábavnou Noc jim 
připravily. Už teď se všichni těšíme na 
NOC S ANDERSENEM 2010! 

Ivana Marečková, Radka Strnadová a 
Jarmila Venzarová

ČEŠÍ PRVNÍ NA SVĚTĚ! AVŠAK VE ŠPATNÉ LIZE!
Už 20 roků drží čeští muži ošklivý světový 

primát:
V posledních letech u nás ročně umírá na 

rakovinu  tlustého střeva a konečníku kolem 
2500! mužů. Nejhorší na tom je, že většinou 
zbytečně. Předseda Ligy proti rakovině prof. 
MUDr. Zdeněk Dienstbier říká:“ Chlapi se 
skriningovým testům vyhýbají, podceňují 
prevenci tak dlouho, dokud není osudově 
pozdě.  Přitom by stačila jen trocha odhodlání 
absolvovat jednoduchý test.“

S více než 58 případy na 100 000 mužů 
neslavnou tabulku vedeme, druzí jsou Maďaři, 
třetí Slováci, čtvrté místo zaujímají Němci. 
Zajímavé je, že v sousedním Polsku je výskyt 
této choroby takřka poloviční.

Za posledních 50 let vzrostly počty paci-
entů i zemřelých na trojnásobek. V roce 2005 
onemocnělo touto chorobou u nás 7 982 lidí 
a 4 246 zemřelo. 

Většina onemocnění je odhalena, až když je 
pozdě. 60% pacientů s nádory tlustého střeva a 
konečníku přichází k lékaři v posledním stadiu 
choroby, kdy je šance na vyléčení už mizivá 
(12%). Zato v časných stadiích má každý 
vysokou naději na uzdravení (75%).

NebOJte Se, NeStYĎte Se, VČaS-
NÝ teSt Se SNaDNO SNeSe!

Text jsme vybrali z letáku, který dostane 
každý, kdo přispěje do sbírky

ČeSKÝ DeN PROtI RaKOVINě (dříve 
nazývaný KVĚTINOVÝ DEN).

Ve středu 13. května 2009 budou dvojice 
studentů králického gymnázia a žáků Základní 
školy Moravská od 9 hodin v Králíkách i okol-
ních vesnicích nabízet ke koupi (minimálně za 
20,- Kč)žlutý květ měsíčku lékařského.

Účelem 13. ročníku celostátní sbírky je 
získání finančních prostředků na nádorovou 
prevenci, na rekondiční pobyty onkologických 
pacientů, na podporu odborného onkolo-
gického tisku a na podporu onkologických 
výzkumných projektů.

Předem děkujeme vám všem, kteří svým 
finančním darem přispějete na boj proti 
rakovině. Kytička bude odměnou za vaše 
pochopení.

Za pořadatele
Ivana Marečková
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Veřejné čtení
Bible v Králíkách

Na Velký pátek 10. dubna 2009 od 15h se na prosluněném náměstí 
v Králíkách uskutečnilo veřejné čtení Bible. Akce byla součástí projektu 
Celonárodní čtení Bible, který se uskutečnil v 80 místech České republiky. 
Cílem bylo poukázat na existenci Bible, její kulturní a historický význam a 
to, že má pořád co sdělit současnému člověku. Vše při příležitosti vydání 
nového překladu Bible do současné češtiny.   Do čtení se zapojila Jednota 
bratrská a Římskokatolická církev v Králíkách. Čtení Bible zahájil pan Jan 
Divíšek z odboru školství, kultury a tělovýchovy, pan farář Alois Baschant 
a kazatel Jednoty bratrské Petr Appl. Dvě skladby na kytaru zahrála Marie 
Kandráčová, žákyně ze ZUŠ Králíky.  Akce se aktivně zúčastnilo kolem 
15 lidí, kteří se střídali u mikrofonu a za 2 hodiny takto přečetli téměř celé 
Janovo evangelium. Prodalo se přes 20 Biblí.  Více informací o průběhu Ce-
lonárodního čtení Bible můžete najít na webových stránkách www.bible21.
cz, fotografie ze čtení v Králíkách najdete na www.jbkraliky.estranky.cz

Za organizátory v Králíkách Petr Appl
Foto: Martin Hejkrlík (foto na předposlední straně zpravodaje) 
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Zajímavosti Pardubického kraje
v Historickém lexikonu obcí ČR 1869 – 2005

Po Historickém lexikonu obcí obvykle sáh-
neme, když potřebujeme zjistit, jak se změnil 
počet obyvatel v dané obci v průběhu let, byla- li 
obec obcí samostatnou či částí jiné, nebo zda 
v průběhu let došlo ke změně v názvu obce. 
V této dvoudílné publikaci lze však nalézt 
i mnoho dalších zajímavostí. Například obec 
s nejkratším názvem v Pardubickém kraji najde-
te v okrese Chrudim a Ústí nad Orlicí – je to Seč 
a tento název je o jeden znak delší než nejkratší 
název obce v rámci celé republiky Aš a Eš.

Naopak nejdelší název obce co do počtu 
znaků v Pardubickém kraji hledejte v okrese 
Svitavy. Kdo tipuje Dětřichov u moravské 
třebové s 28 znaky (SY), má pravdu. Na 
druhé příčce se umístil Kostelec u Heřmano-
va městce s 27 znaky (CR), třetí místo patří 
Poběžovicím u Přelouče (PA) a Cerekvici nad 
Loučnou (SY) shodně s 21 znaky. Ovšem na 
celorepublikové prvenství 28 znaků v názvu 
obce zdaleka nestačí. Prvním místem se pyšní 
Nová Ves u Nového Města na Moravě v okre-
se Žďár nad Sázavou (33 znaků). Nejdelším 
jednoslovným názvem obce v Pardubickém 
kraji se mohou pochlubit Chroustovice (CR) 
a Dlouhoňovice (ÚO) – 12 znaků, následované 
Dvakačovicemi, Hošťalovicemi, Křižanovi-
cemi, mladoňovicemi, Vejvanovicemi (všech-
ny CR), Vyšehněvicemi (PA), albrechticemi, 
Helvíkovicemi, Verměřovicemi a Výprach-
ticemi (ÚO) – 11 znaků. V průměrném počtu 
znaků v názvu obce se Pardubický kraj spolu 
s Olomouckým a Zlínským řadí na páté místo 
mezi kraji s hodnotou 8,9 znaku.

Zajímavý je také pohled na počáteční 
písmeno v názvu obce. Nejvíce názvů obcí 
v Pardubickém kraji začíná písmenem S (54), 
následuje písmeno b (39) a V (34). Nejméně se 
na prvním místě v názvu obce objevuje písmeno 
G (1), a (2), u (2), Š (3) a ř (6).

Stejné názvy obcí,
aneb není jméno jako jméno
Hodláte poslat dopis do Morašic?  Pak určitě 

uveďte správně poštovní směrovací číslo, může 
se totiž stát, že se jeho doručení trochu protáh-
ne. Obec s názvem morašice se totiž nachází 
jak v okrese Chrudim, tak v okrese Pardubice, 
ale i Svitavy. Ve dvou okresech Pardubického 
kraje najdete biskupice, Javorník, Lukavice, 
Nasavrky, Němčice, Ostrov, Poběžovice, Seč, 
Slatinu, bělou, Újezd a Dětřichov.

Nejčastější název 
Nejčastějším názvem pro obec nebo část 

obce v České republice je Nová Ves. V Par-
dubickém kraji se u obce název Nová Ves 
ještě s přídomkem u Jarošova vyskytuje 
pouze jednou, v názvech částí obcí však hned 
6x. Oproti jiným krajům se u nás v názvech 
obcí nevyskytuje samostatně Lhota, jejíž 
četnost výskytu v názvu obcí nebo jejich částí 
je v rámci republiky na druhém místě. Mezi 
obcemi zde však máme Lhotu Rabštejnskou, 
Suchou, Úhřetickou, Vranovou a Zářeckou, 
a mezi částmi dalších obcí je Lhot hned deset. 
Nejčastěji se v názvech obcí Pardubického 
kraje vyskytuje slovo Dolní, Horní – 7x, 
Česká(é) – 6x, Stará(ý), Újezd – 5x, Nová(é), 
Vysoká(é) – 3x. 

Rozmanitost názvu obcí a jejich částí je 
nekonečná. I v našem kraji máme nespočet 
kuriózních názvů či názvů, které lze tématicky 
rozdělit.

Obce mohou být barevné
V názvech obcí můžeme vysledovat i výskyt 

několika barev. Např. Černá u bohdanče, 
Červená Voda, bílá Voda, bělá nad Svita-
vou, bělá u Jevíčka nebo Šedivec, částí obcí 
s barevným přívlastkem nalezneme v našem 
kraji ještě mnohem víc.

Křestní jména v názvech 
Názvy obcí a částí obcí často obsahují 

křestní jméno. V kraji máme např. albrechti-
ce, anenskou Studánku, Filipov, Františky, 
Hedvikov, Kubíkovy Duby, Jakubovice, Ja-
roslav, Jiříkov, Karle, Ludvíkov, martinice, 
Oldřichovice, Petrovice, Petrůvka, Radim, 
Radkov, Štěpánov, Václavky, Vítějeves, Voj-
těchov, dokonce i dva svaté (Svatý Jiří a Svatý 
mikuláš). Nejoblíbenějším jménem v názvech 
je pak jméno Jan (Jankovice, Janoušov, Ja-
nov, Janovice, Janovičky, Janůvky, Jeníkov, 
Jeníkovice). V názvech najdeme i rodinné 
příslušníky, např. obec Dědová, tetov, Starý 
mateřov nebo část obce bratroňov.

Zvířecí názvy
V mnoha názvech obcí a částí obcí se skrý-

vají příslušníci světa zvířat, např. bílý Kůň, 
Česká či Pustá Rybná, Drozdice, Horní 
Jelení, Hrochův týnec, Hřebeč, Chrtníky, 
Jelínek, Kozlov, Králíky, Orel, Plch, Srní, 
Svinčany, Svinná, Šnekov, turov, Vlčkov, 
Vlčnov, Zaječice, Zubří.  V některých ná-
zvech se odráží spíše zalíbení v mase – telecí, 
Kozojedy či Srnojedy. Stranou nezůstal ani 
hmyz (Chroustovice, Komárov, Včelákov). 
Z flóry bychom našli příkladů ještě mnohem 
více (borová, bukovka, březovec, Javorka, 
Jehnědí, Jedlová, Květná, malinné, Pod 
Dubem, Smrček, Smrkový týnec, tisová, 
topol), v názvech bychom našli i několik názvů 
z neživé přírody (Hlína, Kamenec, Písečná, 
Pustá Kamenice, Skála apod.).

Vůně dálek
Nemusíme ani daleko od Pardubic a můžeme 

navštívit Uhersko nebo Turkovice, v kraji jsou 
i Němčice.  O tom, že není daleko na Moravu, 
svědčí Moravany. Cesta do Paříže může začít 
v Pařížově. Nemusíme se ani trmácet přes 
celou Severní Itálii z Benátek do Janova, když 
u Litomyšle jsou od sebe vzdáleny necelou 
hodinku pěšky. I Karlštejn má svého jmenovce 
v našem kraji.

Názvy s nádechem příběhu
O nelehkém údělu našich předků vypoví-

dají názvy jako např. trpík, trpín, trpišov, 
Perná, Smolná, Pustina, Hořelec, Drahoš, 
Pelechov, brloh, Lačnov, Skuhrov, Škudly, 
Nectava, Nerad, Slepotice, Zámrsk, Křičeň, 
Pokřikov, Práčov, Rváčov, Rviště nebo také 
Čertovina, Pekla, Hrobice, Pohřebačka, či 
Zdechovice. Opačně pak působí Útěchov, 
Veselí, Dobříkov, Ctětín, Krásné, Pohodlí, 
Přepychy, Chacholice  či Zalíbené.

Na závěr několik kuriozit
Podivuhodnost názvů některých obcí či 

jejich částí podtrhuje krásu českého jazyka. 
V Pardubickém kraji se nachází například 
brčekoly, brdo, bumbalka, Cejřov, Cítkov, 
Cotkytle, Člupek, Dědek, Dolívka, Hemže, 
Hnátnice, Horní Houžovec, Hylváty, Kojice, 
Krouna, Kutřín, malé Výkleky, mendryka, 
mentour, možděnice, Nákle, Nasavrky, 
Nekoř, Netřeby, Oflenda, Parník, Pěčíkov, 
Přestavlky, Příkrakov, Přívrat, Pudilka, 
Půlpecen, Rzy, řestoky, řetová, řetůvka, 
Sopřeč, Sovolusky, Škrovád, Študlov, 
třebařov, třibřichy, tři bubny, tupesy, 
udánky, unerázka, Vidlatá Seč, Vyžice, 
Žíka a nebo Žižín.

Mnoho dalších zajímavostí lze vyčíst z His-
torického lexikonu obcí České republiky 1869 
– 2005, který na sklonku loňského roku vydal 
Český statistický úřad. Toto dvousvazkové 
dílo je k dispozici nejen v tištěné podobě, ale 
i v elektronické podobě na CD-ROM.

Velikonoce pro školky na Hoře Matky Boží
Ve středu 1. dubna a ve čtvrtek 2. dubna pro-

běhla na Hoře Matky Boží akce s názvem „CO 
JSOU TO VELIKONOCE“.  Tentokrát byla 
připravena nejen pro králické a okolní školky, 
ale i pro děti ze školek v Červené Vodě. Poví-
dání se zúčastnilo celkem 109 dětí, převážně 
předškoláků, pro které byla akce připravována. 
Zúčastnily se školky Pivovarská, Moravská, 
Červený Potok, Dolní Lipka, školka z Červené 
Vody a školka z Bílé Vody.

Naším cílem bylo přiblížit dětem velikonoční 
svátky a to jak jejich původ a význam, tak 
i tradice a lidové zvyky.  V devět hodin začalo 
povídání v kostele, kde Pater Antonín Verbov-
ský – jeden z redemptoristů, vyprávěl dětem 
o původu, průběhu a hlavním smyslu velikonoc. 
Povídání bylo protkáno písničkami a prohlíd-
kou Křížové cesty se zajímavým vyprávěním 
„ušitým na míru“ právě malým dětem. Poté se 
venku setkali s každým z velikonočních dnů, 
od kterých se dozvěděli něco z lidových tradic 

a kde plnili vždy nějaký úkol. Pro Květnou ne-
děli hledali kočičky, u Zeleného čtvrtku hádali 
zelená jídla, u Velkého pátku hledali poklad 
pod zlatým kapradím, u Bílé soboty přenášeli 
světlo, na Boží hod velikonoční baštili mazance 
připravené jako svačinku v Poutním domě a na 
Velikonoční pondělí malovali vajíčka a kytičky 
a mohli si prohlédnout výstavu velikonočních 
věcí od dětí z ostatních školek. Na závěr každý 
dostal na cestu účastnickou medaili a sladkou 
odměnu.

Děkujeme všem organizátorům a pracovní-
kům kláštera a Poutního domu, kteří poskytli 
prostory, svůj čas a finančně sponzorovali celou 
akci, všem školkám a dětem za krásné výrobky, 
obrázky a účast na této akci. V letošním roce se 
podobných akcí pro děti i rodiče bude na Hoře 
Matky Boží konat více. Proto vás všechny už 
nyní srdečně zveme.

Eva Kubišová, Poutní dům
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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 květnu oslaví tito občané.

„Přejeme pevné zdraví do dalších let.“

94 let - Anna Moravcová
84 let - Markéta Sokolová,
 - Marie Spůrová
83 let - Marie Prchalová
81 let - Marie Štorchová
80 let - Jan Knápek
79 let - Anton Gubka
77 let - Květuše Pitáková,
 - Marie Lehká,
 - Miloš Michalička,
 - Marie Janečková
75 let - Lubomír Petráněk,
 - Josef Ulrich,

75 let - Josef Trampota,
 - Margita Kopecká,
 - Anna Šimečková
74 let - Růžena Novotná,
 - Jaroslav Nedbal
73 let - Milada Musílková,
 - Marie Sekaninová,
 - Helena Uhlířová,
 - Andrej Milták
72 let - Ladislav Dostálek,
 - Josef Pauk
71 let - Václav Smrčka
70 let - Jarmila Vacková,
 - Ratimcová Petruška

Vážení rodiče, 
pokud máte zájem o zveřejnění Vašeho právě narozeného děťátka v měsíčníku Králický zpra-

vodaj, přijďte na Městský úřad, Karla Čapka 316, evidence obyvatel, s rodným listem dítěte.
Jana Panchártková, Odbor vnitřních věcí MěÚ Králíky

Stomatologické služby
Oblast Červené Vody Letohradu, Jablonného nad Orlicí, Králicka, Žamber-
ka a Lanškrouna - Ordinační hodiny - sobota, neděle, svátky 8 - 11 hod
POZOR!! Případné změny jsou k dispozici na Poliklinice Žamberk tel.: 465 676 811 a 

internetové adrese www.pardubickykraj.cz, konkrétně v sekci: Krajský úřad/Informace z 
odborů/Zdravotnictví/Aktuální informace

den lékař/ka obec místo telefon
01. 05. Pa MUDr. Krčálová Žamberk Gen. Knopa 837 465 676 824
02. 05. So MUDr. Mareš Žamberk Gen. Knopa 837 465 613 103
03. 05. Ne MUDr. Mareš Žamberk Gen. Knopa 837 465 613 103
08. 05. Pa MUDr. Jáňová Mladkov č.p. 133 465 635 441
09. 05. So MUDr. Milota Lanškroun Svobody 356 465 322 787
10. 05. Ne MUDr. Milota Lanškroun Svobody 356 465 322 787
16. 05. So MUDr. Jaslovská Žamberk Gen. Knopa 837 465 676 818
17. 05. Ne MUDr. Jaslovská Žamberk Gen. Knopa 837 465 676 818
23. 05. So MUDr. Pražák Žamberk Nádražní 753 465 613 572
24. 05. Ne MUDr. Pražák Žamberk Nádražní 753 465 613 572
30. 05. So MUDr. Rosslerová Lanškroun Dukelských hrdinů 615 604 749 331
31. 05. Ne MUDr. Rosslerová Lanškroun Dukelských hrdinů 615 604 749 331
Státem organizovaná služba má tento obsah (podobně je tomu i v jiných oblastech kraje):
Když Vás v sobotu, neděli či ve svátek rozbolí zub, můžete v době od 8:00 do 11:00 hodin 
navštívit lékaře, který ten den slouží pohotovost ve své ordinaci. Pokud má službu lékař třeba 
v Červené Vodě, musíte za ním z celé oblasti cestovat na Červenou Vodu. V tomto případě 
je lhostejné, zda jste u sloužícího lékaře registrováni, či nikoliv. Tato služba je bezplatná a 
funguje pro všechny pacienty spadající k lékařům uvedeným v seznamu. Znovu zdůrazňujeme, 
že funguje pouze v době od 8:00 do 11:00 hodin a že v určitý den slouží pouze jediný lékař pro 
celé území. Pokud Vás v 11:05 právě začne bolet zub, nespadá tento případ do státní správou 
organizované pohotovosti. V tom případě se můžete pokusit obrátit telefonicky na lékaře, 
kterého jste si sami dobrovolně vybrali, aby pečoval o Vaše zuby. Pokud tam neuspějete, zbývá 
Vám cesta do nemocnice v Pardubicích či Hradci Králové, kde funguje nepřetržitá služba na 
stomatologických odděleních. Máte pochopitelně možnost počkat do druhého dne a využít 
buď další pohotovostní službu, nebo jako bolestivý pacient požádat ve všední den kteréhokoliv 
lékaře o ošetření v jeho běžných ordinačních hodinách.

MAN�ELSTVÍ                 „Gratulujeme a pøejeme štìstí.“

ÚMRTÍ                 „S láskou budeme vzpomínat.“

Karel Honyis – Jana Kaňková

Josef Schreiber, Marie Pirklová, Věra Vernerová, Pavel Temňák

Dne 5. 5. 2009 uplyne 10 let, 
co nás navždy opustil náš drahý 
manžel, otec, dědeček pan

Jaroslav VACEK
Nikdy nezapomeneme

Řádková inzerce
Prodám byt v osobním vlastnictví 

v Králíkách, vel. 1+1 s příslušenstvím, 
výměra 51 m2, možnost půdní vestavby. 
Prodej bude uskutečněn bez účasti realitní 
kanceláře. Tel.: 737 450 524, e-mail: byt.
prodej@atlas.cz.

Prodám zachovalou obývací stěnu, cena 
3.000 Kč. V případě zájmu možnost zaslá-
ní dalších fotografií nebo informací. Tel.: 
731240799, e-mail: ive.ha@seznam.cz.

Prodáme zachovalý kočárek české 
výroby značky Dema (trojkombinace). 
Cena 500,-Kč. Tel.: 602405675, e-mail: 
hejkrlik@gmail.com.

Nabízím dlouhodobý pronájem RD 
4+kk v Šanově u Červené Vody. Tel.: 
777656048, e-mail: markovi73@seznam.
cz.

Sháním se synem pronájem bytu 1+1 
nebo 2+1 v Králíkách. Tel.: 737433320, 
e-mail: luckavidrm@seznam.cz.

Prodám byt v Králíkách 3+1 s garáží 
v osobním vlastnictví. Tel.: 603742106, 
e-mail: L.dostalek@wo.cz.

Koupím lázeňská kamna válec, starší, 
levně. Tel.: 603 591 771, e-mail:  euridika.
kraliky@seznam.cz.

Velikonoční
skautské kuřátko

V pátek 10. dubna měli občané Králík 
příležitost podpořit sbírkový projekt Po-
mozte dětem!, který pořádá Nadace rozvoje 
občanské společnosti (NROS) a Česká 
televize (ČT) ve spolupráci se skauty z celé 
České republiky.

Nejmladší skauti a skautky spolu se 
svými vedoucími vyráběli měsíc před 
Velikonocemi papírová nebo skořápková 
kuřátka a ty pak nabízeli lidem, kteří přispěli 
do sbírkových pokladniček. Tímto chceme 
poděkovat všem, kteří tento projekt podpo-
řili a díky nimž se mohlo na konto Pomozte 
dětem! odeslat 4 253 Kč. 

Děkují skauti a skautky z Králík
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Program na KVĚTEN
pátek   1.   RŮŽOVÝ PaNteR 2   zač. ve 20:00 hod
Americký komik Steve Martin natočil druhé pokračování obnovené 

série o nešikovném a potrhlém inspektoru Clouseauovi. Tentokrát stojí 
v čele mezinárodního týmu, který má dopadnout obávaného zloděje 
s přezdívkou Tornádo. Clouseau jako vždy předčí zločince ve všech 
směrech, především v dělání zmatků, malérů a trapasů.

Vstupné: 55,-  přístupný, titulky, 90 min.

úterý   5.   VaLKÝRa   zač. ve 20:00 hod
Podle skutečné události vzniklo válečné drama s Tomem Cruisem 

v hlavní roli. Plukovník Claus von Stauffenberk se dvakrát pokusil 
o atentát na Adolfa Hitlera a připraven měl i plán na převzetí moci. Po 
krachu celé akce byly zatčeny a popraveny stovky lidí.

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

PODIVuHODNÝ PřÍPaD beNJamINa buttONa
pátek   8.   zač. ve 20:00 hod
Barvitá epická podívaná, bohatý vizuální styl a výjimečný smysl pro 

atmosféru – to jsou hlavní přednosti snímku o životě běžícím pozpátku. 
Brad Pitt se narodí jako stařec a postupně mládne, rozhodující je pro něj 
setkání s velkou láskou Daisy (elegantní Cate Blanchettová).

Vstupné 55,-  přístupný od 12 let, titulky, ŠUP, 160 min.

úterý   12.   PřÍběH O ZOuFáLKOVI   zač. v 17:00 hod
Dobrodružná animovaná pohádka o malém myšákovi Zoufálkovi, 

který se neumí bát a je proto myším společenstvím vyhnán do temnoty, 
odkud by nemělo být návratu… Jenže odvážný hrdina zachrání celé 
království i oblíbenou polévkovou slavnost.

Vstupné 50,-  přístupný, česká verze, 90 min.

úterý   19.   KamaRáDOVa HOLKa   zač. ve 20:00 hod
Půvabná Alexis si chce užít nevázaného života a opustí přítele 

Dustina, který ji bezmezně miluje. Hned na prvním rande narazí na 
zdánlivého sympaťáka Tanka, netuší ovšem, že jejich seznámení 
zařídil Dustin, který připravil plán na návrat Alexis do jeho náruče.

Vstupné 55,-  přístupný od 15 let, titulky, 95 min.

pátek   22.   měStO embeR   zač. ve 20:00 hod
Lidstvo se po celosvětové katastrofě muselo schovat hluboko pod 

zem do umělého města Ember, kde jediným zdrojem energie a tím 
i života je Generátor. Ale ani ten není věčný... Dobrodružný fantasy 
snímek má napětí, atmosféru a sympatické mladé protagonisty.

Vstupné 55,-  přístupný, titulky, ŠUP, 90 min.
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úterý   26.   PeKLO S PRINCeZNOu   zač. v 17:00 hod
Nová česká filmová pohádka o falešné čertovské svatbě, 

o zamilované princezně Anetě (Tereza Voříšková) a nešikovném 
princi Jeronýmovi (Jiří Mádl). Co se stane, když Lucifer dostane 
zálusk na pěknou princeznu? A jak dopadne mela mezi pravými 
a nepravými čerty?

Vstupné 55,-  přístupný, 95 min.

pátek   29.   PřeDČÍtaČ   zač. ve 20:00 hod
Mladý Michael se seznámí s třicátnicí Hannou (Kate Winslet 

za tuto roli dostala Oscara).  Vznikne mezi nimi vášnivý vztah, 
Hanna ale jednoho dne záhadně zmizí. O osm let později se oba 
znovu potkávají při soudu s válečnými zločinci. Mrazivý příběh 
o pravdě a odpuštění.

Vstupné 55,-  přístupný od 15 let, titulky, 120 min.

Klub Na Střelnici Králíky
KVĚTEN 2009

JaK KaŠPáReK
HONZOVI
K PRINCeZNě POmOHL
sobota   2.   zač. v 15:00 

hod
Veselá pohádka pro celou 

rodinu v podání Divadla Řád 
Červených Nosů z Blatnice, 
vstupné 25,- Kč, vstupenky 
k dispozici na místě před před-
stavením.

ČeRNá KOmeDIe
sobota  9.  zač. ve 20:00 hod
Anglická situační komedie operuje s humorem, který v žádném 

případě nelze označit za prvoplánový. Vypráví o tom, jaké to je, 
když nečekaně nastane tma. Tak banální věc, jakou je výpadek 
elektrického proudu, způsobí v bytě mladého umělce na předměstí 
Londýna téměř katastrofu. Teprve ve tmě se odhalují charaktery 
jednotlivých aktérů, které na světle zůstávají zahaleny pro rouškou 
přetvářky. Díky možnostem jevištní formy pak divák může vše 

sledovat i v naprosté tmě, musí pouze hře vyjít maličko vstříc tím, 
že nebude úplně trvat na tom, že (ne)vidí to, co (ne)vidí. Kvalita 
hry je dostatečně zaručena jménem autora Petera Shaffera, který 
patří k dlouhodobě nejhranějším ve světovém měřítku (především 
jeho dramata Equus a Amadeus, předloha slavného filmu oceněná 
prestižní cenou Tony). V režii Václava Štefka hraje divadelní sou-
bor Ledříček z Klášterce. Vstupné 50,- Kč, předprodej v obchodě 
Quelle na Velkém náměstí.

RObeRt KřeSŤaN a
DRuHá tRáVa
Host: Pavel bObeK
pátek 15.  zač. ve 20:00 hod
Velký koncert ikony české-

ho folku a bluegrassu Roberta 
Křesťana a skupiny Druhá tráva, 
dlouhodobě patřící minimálně k 
evropské špičce tohoto žánru. 
Hostem programu je Pavel Bobek, který v tomto roce slaví pa-
desáté výročí na profesionální pěvecké dráze. Vstupné 150,- Kč, 
předprodej v obchodě Quelle na Velkém náměstí.

čtvrtek   21.   SetKáNÍ SeNIORŮ   zač. v 16:00 hod
Tradiční společenské setkání seniorů s programem, hudbou, 

tancem a občerstvením. Vstupné dobrovolné. 

Pozn.: Vrcholem Králického divadelního jara 2009 mělo být 
představení Asteroid Bejček v sobotu 30.5. Bohužel, s velkou lítostí 
oznamujeme, že skvělý divadelník a člověk Josef tejkl (1952-
2009), autor, herec, režisér a také vášnivý horolezec, zahynul před 
několika týdny shodou nešťastných okolností na Králickém Sněž-
níku. Představení je tedy zrušeno a jednáme o uvedení v náhradním 
termínu na podzim po přeobsazení Pepovy role. 

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

Pavel Strnad, Klub Na Střelnici Králíky

ZUŠ Králíky
Vás zve na koncertík

„HRAJEME SI PRO RADOST“
ve středu

20. 5. 2009
v 17:30h

v sále školy
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Blíží se jubilejní 20. ročník
MHF Letohrad

Stalo se již tradicí, že začátek června patří v Letohradě a okolí Mezinárod-
nímu hudebnímu festivalu. Letošní jubilejní 20. ročník nabízí celkem sedm 
festivalových koncertů a je pořádán pod záštitou hejtmana Pardubického 
kraje Mgr. Radko Martínka.

Hlavním lákadlem jistě bude především provedení opery Prodaná nevěs-
ta od B. Smetany, které se uskuteční v sobotu 6. června 2009 od 20 hodin 
na zámecké terase v Letohradě. Představí se sólisté, sbor a orchestr Divadla 
F. X. Šaldy z Liberce.  Provedení bude ozvučeno, opět bude zastřešeno 
pódium, které však bude oproti loňsku umístěno bočně k zámku a umožní 
tak divákům kvalitnější zážitek. Vstupenky na toto operní galapředstavení 
jsou v prodeji od 1. května 2009 v Informačním centru na Václavském 
náměstí v Letohradě (tel./fax: 465 622 092, e-mail: info@letohrad.eu). Pro 
úplnost uveďme, že prodej vstupenek na ostatní koncerty bude vždy až 45 
min. před zahájením přímo na místě jednotlivých koncertů.

Z dalších zajímavých koncertů je třeba upozornit na koncert sloven-
ského Dua Cordefiato (flétna a kytara) a nizozemského varhaníka Roba 
Waltmanse (pátek  5. 6. 2009 ve 20 hod. v kostele Nanebevzetí P. Marie 
v Letohradě - Orlici), komorní koncert sopranistky Gabriely Eibenové a 
varhaníka Adama Viktory v neděli 7. 6. v 15 hod. v kostele sv. Bartolo-
měje v Jablonném nad Orlicí. Stejný den večer (7. 6. v 19 hod.) vystoupí 
v kostele sv. Mikuláše v Dolní Dobrouči vynikající Kocianovo kvarteto a 
belgický flétnista Hans Georg Reinertz. Tento belgický umělec se pak další 
den - tedy v pondělí 8. června představí v 19 hodin v kostele sv. Filipa a 
Jakuba v Lukavici jako sólový varhaník. 

Na další červnový víkend jsou pak připraveny další dva festivalové 
koncerty. V sobotu 13. 6. ve 20 hod. vystoupí v evangelickém kostele 
v Horní Čermné vynikající francouzský varhaník Olivier Deheister a 
jubilejní festival bude zakončen v neděli 14. června v 15 hodin koncertem 
nazvaným „Setkání žánrů“. Na tomto zajímavém koncertě se představí 
folkové Duo Ťuk a Komorní orchestr Univerzity Hradec Králové. Zajímavý 
repertoár koncertu bude navíc doplněn střídáním prostoru – koncert začne 
v kostele sv. Václava v Letohradě a na svoji druhou polovinu se přesune 
na letohradské zámecké nádvoří.

Jubilejní 20. ročník prestižního hudebního festivalu nabízí mnoho hudeb-
ních lahůdek. Proto si nenechte letošní ročník letohradského MHF rozhodně 
ujít! Bližší informace naleznete na www.mhf.letohrad.cz.

František Vaníček

Mezinárodní hudební festival
Letohrad 2009
20. ročník

pátek 5. 6. 2009 ve 20,00 hod. 
kostel Nanebevzetí P. Marie

Letohrad - Orlice
KONCERT V  PŘEDVEČER ZAHÁJENÍ

Duo Cordefiato (SR):
Ivica Encingerová – flétna, Miriam Brüllová - kytara 

Rob Waltmans (Nizozemí) – varhany
vstupné: 80,- Kč, slevy 40,- Kč

sobota 6. 6. 2009 v 19,30 hod.
zámecká terasa v Letohradě

slavnostní zahájení festivalu
předání cen města

předání ceny Grand Prix

sobota 6. 6. 2009 ve 20,00 hod.
zámecká terasa v Letohradě

ZAHAJOVACÍ OPERNÍ GALAPŘEDSTAVENÍ
B. Smetana – opera PRODANÁ NEVĚSTA

scénické provedení
sólisté, sbor, balet a orchestr Divadla F. X. Šaldy v Liberci

vstupné: 160,- Kč, slevy 80,- Kč

neděle 7. 6. 2009 v 15,00 hod
kostel sv. Bartoloměje, Jablonné n. Orl.

KOMORNÍ KONCERT
Gabriela Eibenová (ČR) - soprán 

Adam Viktora (ČR) – varhany
vstupné: 50,- Kč, slevy 30,- Kč

neděle 7. 6. 2009 v 19,00 hod.
kostel sv. Mikuláše, Dolní Dobrouč 

KOMORNÍ KONCERT
Hans Georg Reinertz (Belgie) – flétna

Kociánovo kvarteto (ČR)
vstupné:50,- Kč, slevy 30,- Kč

pondělí 8. 6. 2009 v 19,00 hod.
kostel sv. Filipa a Jabuka, Lukavice 

VARHANNÍ KONCERT
Hans Georg Reinertz (Belgie) – varhany

vstupné: 50,- Kč, slevy 30,- Kč

sobota 13. června 2009 ve 20 hod.
evang. kostel, Horní Čermná

VARHANNÍ KONCERT
Olivier Deheister (Francie) – varhany

vstupné: 50,- Kč, slevy 30,- Kč

neděle 14. června 2009 v 15 hod.
1. část - kostel sv. Václava, Letohrad

2. část - zámecké arkády
ZÁVĚREČNÝ KONCERT

Setkání žánrů
Duo ťuk (ČR)

Komorní orchestr Univerzity Hradec Králové (ČR)
vstupné: 80,- Kč, slevy 40,- Kč

Partněři: Město Jablonné nad Orlicí, Obec Dolní Dobrouč, 
Obec Lukavice, Římskokatolická farnost Letohrad, Farní 
sbor Českobratrské církve evangelické v Horní Čermné 
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Účinkující:
Eliška Klimešová ze třídy O. Zajacové
Martina Musilová ze třídy P. Fišerové
Veronika Revúsová ze třídy P. Fišerové
Jaroslava Martincová ze třídy M. Fogla
Iveta Kubíčková ze třídy M. Fogla
Tereza Žižková ze třídy D. Hejtmanské
Pavel Harnych ze třídy E. Malínkové
Ladislava Beňová ze třídy K. Dominikusové
Marie Kandráčová ze třídy J. Bergmana
Klára Široká ze třídy J. Hrdové

V minulém čísle zpravodaje jsme otiskli fotografii 
úspěšné malé klarinetistky Adriany Široké, která zví-
tězila v soutěži základních uměleckých škol v krajské 
konkurenci.

Nyní přícházíme s doplňující informací:
Adriana Široká, žákyně ZUŠ Králíky, opět skvěle 

reprezentovala a v Ústředním kole národní soutěže 
ZUŠ ve hře na klarinet získala báječné 2. místo.

GRATULUJEME

ZUŠ Petra Ebena slaví 30. narozeniny
a zve všechny bývalé i současné žáky a nejširší veřejnost
Letos v září uplyne už 30 let od vzniku samostatné umělecké školy v Žamberk – tehdy pod názvem 
lidová škola umění. K připomenutí tohoto výročí, k zastavení a k setkání s bývalými žáky bude 
škola pořádat několik akcí, už dnes však chceme informovat o té nejdůležitější:

9.00 – 12.00 - otevřená aktivní škola pro všechny
– určená bývalým i současným žákům, jejich rodičům i veřejnosti
– s možností zapojit se do různých činností v různých třídách a oborech
– otevřená pro vzpomínky a setkání bývalých žáků a učitelů školy
13.30 - malý koncert v sále školy

 

16.45 - vystoupení dramatického oboru s loutkovým divadlem na náměstí pod lípou

Už dnes zveme zejména všechny bývalé žáky a jejich partnery a děti.

Prosíme všechny rodiče bývalých žáků, na něž nemáme spojení, aby je o tomto termínu a možnosti informovali!
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Kurz řezby králických betlémových figurek
Ve dnech 18. a 19. dubna 2009 proběhl v budově Městského 

muzea kurz řezby tradičních králických figurek. Rozhodování 
při organizaci kurzu bylo složité, protože po inzerci v Králickém 
zpravodaji se přihlásily kromě dospělých i děti. Obavy o bezpečnost 
dětí nás vedly k odvolání jejich kurzu. Zájem o kurz byl překva-
pující, protože se i po uzávěrce hlásilo hodně zájemců, které jsme 
bohužel z kapacitních důvodů museli odřeknout. Zda bude nějaké 
pokračování nebo nový kurz nám ukáže čas.

Celkem 13. účastníků, převážně z města Králíky, se seznámilo 
s dějinami králického řezbářství a se základními postupy řezby 
králických figurek. Absolventi kurzu dnes vědí, že velikost figurek 
je vždy násobkem staré míry rakouského palce, což je 2,6 cm. Umí 
si naostřit speciální řezbářské nože a pro další práci obdrželi šablony 
na výrobu základních typů figurek.

K prohloubení znalostí o světoznámé předválečné výrobě tzv. 
„Grulicher Krippe“ jim posloužila nově instalovaná expozice muzea 
s komentovanou prohlídkou. Vedoucí kurzu Ing. Josef Komárek 
vyhodnotil průběh celé akce jako slibný začátek oživení tradičního 
lidového řezbářství v našem kraji.

„Byl jsem velmi mile překvapen – všichni byli pracovití a 
trpěliví, drtivá většina účastníků vykázala skutečné vlohy pro 
králickou řezbu a všichni jsou to dnes pro mne, jako řezbáře, milí 
kolegové.“

KoPe, foto: Ivo pecháček
(fotky k článku i na první a předposlední straně zpravodaje)

Sociální komise při MěÚ Králíky
vás zve na posezení starší generace,
které se koná dne 21. 5. 2009 v 16.00 hod.
ve velkém sále KD Střelnice v Králíkách

Hudba - tanec - občerstvení
Svoz je zajištěn zdarma
autobusovými linkami p. Pinkase:
Prostřední Lipka (odbočka k žel. zastávce) 15.22 hod.
Horní Lipka (hasičská zbrojnice) 15.35 hod.
Heřmanice (konečná) 15.25 hod.
Dolní Lipka (železniční stanice) 15.51 hod.
Dolní Boříkovice (knihovna) 15.43 hod.
Dolní Boříkovice (u mostu) 15.45 hod.
Červený Potok (u kostela) 15.55 hod.
Dolní Hedeč (konečná) 16.12 hod.

Odvoz z akce opět autobusem p. Pinkase ve 23.00 
hod. od kulturního domu do těchto obcí: Dolní Lipka, 
Prostřední Lipka, Horní Lipka, Heřmanice a Dolní 
Boříkovice.

Srdečně zvou pořadatelé



Králický zpravodaj 5/2009 - 29

Český rybářský svaz místní organizace KRÁLÍKY
Vás srdečně zve na tradiční

7. ročník rybářských závodů
v lovu kaprovitých ryb na plavanou pro děti do 15 let
pořádané na velkém rybníku v Králíkách (451 089 Orlice Tichá 8A)

dne 16. 5. 2009
============================================

Písemné přihlášky zasílejte na adresu:
   Český rybářský svaz 
   místní organizace 
   56169 Králíky 
   e-mail: ivos.kylar@seznam.cz

Přihlášky se přijímají i v den závodu na místě konání. 
Všichni závodí na vlastní nebezpečí.

Generali Sport
Bárt Bikemarathon

Datum: 23. 5. 2009

Místo: Ústí nad Orlicí

Start: 11:00 (hlavní závod)
letiště UO

Prezentace: od 9:00

Trasy:
64km (hlavní závod) a 32km

Info: www.bikemarathon.cz

Plán výletů odboru KČT
Jiskra Králíky na rok 2009
1. 5. Tajný výlet
10. 5. Štíty – Horní Studénky – Kocanda
17. 5. Hanušovice – Kaple sv. Anny
24. 5. Značkařská neděle
31. 5. Králíky – Heřmanice – Jodlów
7. 6. Svatá Trojice
14. 6. Bludov – Háj – U Kostelíčka – Ruda nad Moravou
21. 6. Horní Lipová – Lví hora – Smrk – Paprsek 
28. 6. Štíty – Lázek – Crhov – Štíty
5. 7. Polsko – Igliczna
12. 7. Jeseník – Čertovy kameny – Zlatý chlum
26. 7. Mladkov – Suchý vrch – Králíky
16. 8. Branná – Volská louka – Pasák – Branná
23. 8. Křížová hora
30. 8. Borůvková hora
6. 9. Orlické hory
13. 9. Vlaské – Žleb – Vysoká – Podlesí
20. 9. Šumperk – Městské skály 
27. 9. Bystřické hory
4. 10. Jeseníky
11. 10. Studenské skály
24. 10. Králický Sněžník
Srdečně zveme všechny příznivce pěší turistiky. Jednotlivé výlety budou publikovány ve vývěsní 

skříňce KČT na náměstí. Změna programu vyhrazena.

ZVEME VAŠE DĚTI NA:
DESET DNÍ

EKOLOGICKÝCH
AKTIVIT

Pro školní děti z Kralicka
a Červené Vody o prázdninách

29. 6. – 3. 7 a 6. 7. – 10. 7.
ČaS: vždy přibližně od 8. 30 – 9.00 do 

16.00, podle autobusů
mÍStO:
první týden - v Červené Vodě,
 zázemí poskytne ZŠ
druhý týden - v Králíkách,
 zázemí poskytne ZŠ Praktická
Cílem je smysluplně naplnit volný čas 

dětí o letních prázdninách. 
Činnost bude probíhat přednostně 

venku s ohledem na počasí, s kombinací 
aktivit fyzických a duševních, odpočinek 
se vystřídá se vzděláváním hlavně for-
mou her. Náplň bude opět zaměřena na 
ekologii, přírodu, zvířata a dobré vztahy 
mezi sebou.  Např. hra na včely, jak se 
dělá med; bio farma a její návštěva; co 
potřebuji, kdybych byl... pes; poznávání 
rostlin, stromů; kreslíme přírodu – kres-
lení, batikování, návštěva malíře; výroba 
papíru; práce s ovčí vlnou, střílení z luku; 
den u koní; den u krav a telátek; ekolo-
gie doma, odpady, čistota vod; zdravé 
jedení – pro děti připravíme nenáročné 
obědy podle zdravé výživy; legendy, 
pohádky, zpívání; výlety na Horu Matky 
Boží – klášter, na Křížovou Horu, dva 
až tři celodenní výlety. Více o programu 
v příštím čísle. 

Pořádá Ekocentrum Společnosti pro 
zvířata – z. o. ČSOP: D. Michaličková, J. 
Horáková, V. Amchová. 

Cena za 10 dní: 600 Kč, včetně obědů 
a výletů. 

Kontakt: dita.m@tiscali.cz.
Informace z minulého roku: Týden 

o přírodě..., na www.spolecnostprozvirata.
cz, odkaz Ekovýchova.

Projekt podpořil Pardubický kraj
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FOTOGALERIE Z DUBNOVÝCH AKCÍ
Foto č. 1 - 2: Rytmická dílna (Mládež v akci); foto č. 3: kurz řezby králických betlémo-
vých figurek; foto č. 4: Celonárodní čtení z Bible; foto č. 5 - 8: Noc s Andersenem.
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