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Vážení spoluobčané,
stojíme na počátku roku 2010. Roku, ve kterém nás čeká 

mnoho závažných rozhodnutí a z nich vyplývajících změn. 
Čekají nás volby do Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu 
České republiky a také volby komunální, ve kterých budeme 
volit nové zastupitele.

Máme za sebou rok 2009, který byl náročný především 
z důvodu probíhající hospodářské recese. Složitá ekonomická 
situace ovlivnila veřejné i soukromé finance. Po letech výraz-
ného zvyšování životní úrovně náhle došlo ke zhoršení, které 
nás zaskočilo a v mnohých z nás vyvolalo pocit beznaděje. A 
tak se stalo, že v roce 20. výročí listopadových událostí 1989 
se mnozí z nás neradují ze změn, které před lety proběhly, ale 
naopak si myslí, že se máme špatně, že nikdy nebylo hůř. Není 
to tak vážné. To jen naše nároky se zvýšily. Co pro nás bylo 
před dvaceti lety nedosažitelné, je dnes samozřejmostí a my 
bychom rádi dosáhli na něco nového.

Nejen pro domácnosti a firmy, ale i pro obce a města byl rok 
2009 z hlediska hospodaření složitý, možná nejsložitější v no-
vodobé historii města. Při tvorbě rozpočtu na rok 2009 jsme vy-
cházeli z předpokladu ministerstva financí, který počítal s růstem 
daňových příjmů ve výši cca 3 % proti roku 2008. Podle toho byl 
sestaven rozpočet a plán investic a oprav majetku města. Bohužel, 
předpoklad daňových příjmů ministerstvu nevyšel, místo mírného 
růstu došlo k patnáctiprocentnímu propadu. To byla velmi složitá 
situace s ohledem na rozpracované a nasmlouvané akce. I přes 
tento propad daňových příjmů ve výši cca 9 mil. proti skutečnosti 
roku 2008 se nám podařilo uskutečnit většinu akcí, které jsme na 
tomto místě v lednu 2009 plánovali. Rekonstrukce Vojenského 
muzea probíhá podle harmonogramu, inženýrské sítě v lokalitě 
Skřivánek byly zkolaudovány a pozemky pro stavbu rodinných 
domků jsou připraveny k prodeji, v listopadu byla podána žádost 
o dotaci na akci Kanalizace a ČOV aglomerace Králíky. Za 
pomoci dotace, kterou město obdrželo z programu Regenerace 
MPZ, jsme pokračovali v rekonstrukci kulturní památky čp. 
359. Z dotačního programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR 
byla uhrazena první část II. etapy regenerace panelového sídliště 
V Bytovkách, která bude dokončena v prvním pololetí 2010 již 
z rozpočtových prostředků města. V prvním pololetí byly do-
končeny práce na nové hrací ploše fotbalového hřiště a v srpnu 
zde byl slavnostně zahájen provoz. V budově „žluté školy“ byla 
provedena kompletní rekonstrukce sociálního zařízení a v ulici 
V Bytovkách byla v městských bytech vyměněna všechna okna. 
Jsou však i plány, které se nám splnit nepodařilo. Vzhledem k ne-
dostatku peněz nebyla provedena oprava hřbitovní zdi a z důvodu 
nevýhodnosti dotačních podmínek nebyla podána žádost o dotaci 
na výstavbu krytého bazénu.

Život města však nejsou jen investice. I v roce 2009 proběh-
ly všechny tradiční akce pořádané spolky, sportovními kluby 
a školami. Za jejich uspořádání patří náš dík všem, kteří se 
podíleli ve svém volném čase na jejich organizaci a připravili 

pro nás ostatní příjemné chvíle. Věříme, že všechny tyto akce 
proběhnou i v letošním roce.

Rok 2009 byl významný pro králické školství. Školní rok 
2009/2010 zahájilo Gymnázium a základní škola Králíky v or-
ganizační struktuře, kterou zastupitelstvo schválilo v prosinci 
2007. V únoru tak proběhne první přijímací řízení do 1. ročníku 
střední školy zřizované městem Králíky. Jak jste již mohli za-
znamenat z tisku a rozhlasu, vedení školy připravilo rozsáhlou 
informační kampaň zaměřenou na žáky devátých tříd a jejich 
rodiče s cílem naplnit tento 1. ročník takovým počtem žáků, 
který zajistí další fungování gymnázia ve městě.

Výhled pro rok 2010 není tak optimistický jako v minulých 
letech. Již zmíněná hospodářská recese nám pro rok 2010 nedo-
volí žádné velké plány, protože všechny ekonomické předpovědi 
jsou pro rozpočty obcí a měst stejně nepříznivé jako skutečnost 
roku 2009. Naším cílem je proto dokončení zahájených akcí 
a doplacení investic roku 2009, tedy dokončení Vojenského 
muzea a dokončení II. etapy regenerace sídliště V Bytovkách 
Z důvodu stabilizace městského rozpočtu budou v roce 2010 
zahájeny jen investice hrazené výhradně z dotací, např. vyře-
šení hlavní křižovatky pod náměstím, které by mělo uhradit a 
provést ŘSD a projekt „Zpracování digitálního povodňového 
plánu a vybudování sítě varovného a vyrozumívacího systému 
pro území obce s rozšířenou působností Králíky“.

Vážení spoluobčané,
 rok 2009 je minulostí. Je na každém, aby si na prahu nového 

roku ten uplynulý zhodnotil. Zároveň se asi každý snaží dívat 
dopředu v očekávání, co nám nový rok přinese. Naším přáním 
je, aby nový rok byl pro všechny naše spoluobčany v pracovním 
i soukromém životě rokem úspěšným a radostným.  

Přejeme Vám v roce 2010 hodně zdraví, štěstí, vzájemné 
tolerance a úcty jednoho ke druhému. 

Jana Ponocná – starostka
Čestmír Doubrava - místostarosta
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Ohlédnutí za adventním časem

Poslední adventní neděle roku 2009 byla ve znamení staročeského 
jarmarku, kulturních vystoupení, svařeného vína, horkého čaje, zimy 
a dobré nálady.                     Foto: Redakce KZ a Jaroslav Kosek.

Betlém z plastelíny, který vytvořily děti ze ZUŠ Králíky.

Tradiční vánoční turnaj ve stolním tenise
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Poplatek za odpady v roce 2010
Zastupitelstvo města Králíky schválilo na 

svém prosincovém jednání Obecně závaznou 
vyhlášku Města Králíky č. 5/2009 týkající se 
výše poplatku za odpady pro rok 2010. Výše 
poplatku zůstává stejná jako v roce 2009, to je 
500,- Kč za poplatníka a kalendářní rok. 

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

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

Poplatek je splatný buď jednorázově za 
celý kalendářní rok, a to do 31. 3. nebo formou 
dvou splátek do 31. 3. za I. pololetí a do 30. 9. 
za II. pololetí kalendářního roku. Poplatek lze 
uhradit formou hotovostní platby u finančního 
odboru Městského úřadu Králíky (budova 
radnice na náměstí), bezhotovostní platbou 
nebo složenkou, kterou si poplatník či společný 
zástupce vyzvedne u finančního odboru Měst-
ského úřadu Králíky, a to na účet Městského 
úřadu Králíky č. 1324193309/0800 u České 
spořitelny Svitavy, pobočka Králíky, konstantní 
symbol 1319, variabilní symbol tvoří číslo gene-

rované počítačovým zpracováním. Vznikne-li 
poplatková povinnost po 30. 9. kalendářního 
roku, je poplatek splatný v následujícím běžném 
termínu, tj. do 31. 3. následujícího roku.

Rozsah služeb v rámci odpadového hospo-
dářství zůstává v roce 2010 víceméně nezměně-
ný, častěji se budou vyvážet nádoby se sklem. 
V roce 2010 bude opět prováděn mobilní sběr 
velkoobjemových odpadů, termíny budou 
zveřejněny v Kralickém zpravodaji, veškeré 
vzniklé odpady včetně ledniček a dalších 
elektrozařízení mohou občané Králík a inte-
grovaných obcí odevzdat bezplatně také ve 
sběrném dvoře. Vzhledem k těmto možnostem 
je nepochopitelné, že se stále vyskytují případy 
zakládání černých skládek.

Připomínáme, že sběrný dvůr nepřijímá 
bezplatně stavební odpad, podle výkladu Mi-
nisterstva životního prostředí nelze stavební 
odpad zařadit do systému nakládání s komunál-
ními odpady. V té souvislosti upozorňujeme, že 
podle platné vyhlášky města nesmí být stavební 
odpad ukládán do popelnic nebo kontejnerů na 
komunální odpad a že za tento přestupek může 
být uložena pokuta, stavební odpad má být 
ukládán na místě k tomu vyhláškou určeném, 
tj. ve sběrném dvoře nebo v případě většího 
množství do kontejnerů a následně odevzdáván 
firmě oprávněné k jeho převzetí.

Na závěr bychom rádi poděkovali všem, kteří 
zodpovědně a v souladu s předpisy nakládají 
s odpadem a to včetně třídění. Každá tuna vy-
tříděných odpadů, která neskončí na skládce, 
nejenže šetří výdaje za skládkování a dopravu, 
ale i přináší do rozpočtu příjmy od firmy EKO 
– KOM. Město Králíky nemusí už několik let 
dotovat provoz systému nakládání s odpadem 
a může ušetřené rozpočtové prostředky využít 
smysluplněji. 

P. Brandejs
odbor ŽP MěÚ Králíky

Upozornění na povinnosti,
které musí podnikatelé splnit

Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a Zákon 
č. 86/2002 Sb. o ovzduší ukládají podnikatelům 
řadu povinností. Rádi bychom podnikatelským 
subjektům patřícím do našeho správního obvo-
du připomněli některé z nich, zejména ty, které 
je třeba splnit nejpozději do 15. února 2010 
(odpady) a do 31. března 2010 (ovzduší):

Povinnosti vyplývající ze zákona o ovzdu-
ší: 

malé zdroje znečišťování ovzduší: 
spalovací:
• podání oznámení s podklady pro výpočet 

poplatku za znečišťování u zdrojů podléhajících 
zpoplatnění.

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

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

b) vypouštějící těkavé organické látky 
(VOC): 

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

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

střední zdroje znečišťování ovzduší: 
a) spalovací:
podání oznámení o výpočtu poplatku za 

znečišťování ovzduší a souhrnnou provozní 
evidence za každý provozovaný zdroj.

(Střední zdroje znečišťování ovzduší jsou 
zdroje o tepelném výkonu od 200 kW do 5 
000 kW včetně)

Provozovatelé středních zdrojů znečišťování 
ovzduší o výkonu do 1 000 kw zajistí autorizo-
vané měření u těchto zdrojů nejméně 1 x za 5 
roků a protokol doručí MěÚ, odboru životního 
prostředí.

b) vypouštějící těkavé organické látky 
(VOC):

• oznámení výpočtu poplatku a údajů o jejich 
používání na předepsaném tiskopise dle vedené 
bilance spotřeby 

TOL (roční spotřeba od 0,6 – 5 t TOL)
Povinnosti vyplývající ze zákona o od-

padech:
Původci odpadů a osoby oprávněné k naklá-

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

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

Upozorňujeme, že došlo k navýšení hmot-
nostních limitů (z 50 kg na 100 kg nebezpeč-
ných odpadů a z 50 tun na 100 tun ostatních 
odpadů) a řadě původců tedy povinnost za-
sílat hlášení odpadne. Ministerstvo ŽP provádí 
zpětnou kontrolu a z údajů firem oprávněných 
k převzetí odpadů zjišťuje nesplnění povinnosti 

odevzdání ročního hlášení. Připomínáme, že 
neplnění povinností vyplývajících ze zákona 
o odpadech je pokutováno!    

Dále upozorňujeme na několik důležitých 
ustanovení zákona o odpadech:

1) Průběžnou evidenci odpadů musí vést 
každý podnikatel produkující odpady

2) Každý podnikatel, který nakládá 
s nebezpečným odpadem, musí mít udělen 
souhlas s nakládáním s nebezpečnými od-
pady. Souhlas uděluje odbor ŽP MěÚ Králíky 
na základě písemné žádosti, náležitosti žádosti 
jsou uvedeny v §2 vyhlášky 383/2001 Sb. a 
jsou i internetových stránkách města na úřední 
desce. Tyto souhlasy jsou MěÚ Králíky udě-
lovány obvykle na 4 roky, platnost souhlasů 
udělených v roce 2005 tedy skončila a je třeba 
zažádat o nové. 

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

V případě nejasností lze potřebné informace 
získat na odboru životního prostředí MěÚ Králí-
ky, tel. 456 670 882 (odpady) nebo 465 670 883 
(ovzduší). 

R. Macošková, P. Brandejs 
 odbor ŽP MěÚ  Králíky
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Kalendárium
V tomto seriálu vás  budeme průběžně seznamovat o výročích, 

které spadají do aktuálního měsíce. O výročích narození význam-
ných osobností, o různých významných událostech, ale i o těch méně 
známých a zapomenutých.

1. 1. je Mezinárodní den míru.
1. 1. 1718 bylo zahájeno vyučování na inženýrské škole v Pra-

ze.
1. 1. 1922 vstoupil v platnost zákon o vytvoření Velké Prahy. Zá-

roveň byl oficiálně zaveden titul Primátor hlavního města Prahy.
1. 1. 1930 bylo zestátněno Národní divadlo.
1. 1. 1950 přešly církevní matriky do správy národních výborů 

a byly zavedeny povinné občanské sňatky.
1. 1. 1831 byla založena v Praze Matice Česká. 
1. 1. 1973 zemřel v Karlových Varech akademik ČSAV, fyzik-

radiolog, polární badatel, spisovatel a František Běhounek.
1. 1. 1894 zemřel německý fyzik Heinrich Rudolf Hertz. Zkoumal 

odraz, lom a rychlost elektromagnetického vlnění, v roce 1887 
objevil fotoelektrický jev. Ten však vysvětlil až Albert Einstein.

1. 1. 1812 vstoupil v českých zemích v platnost všeobecný 
zákoník, který upravoval vztahy občanů na základě rovnosti před 
zákonem.

2. 1. 1791 byla v Praze otevřena první veřejná obecní nemocnice 
v budově bývalého novoměstského ústavu šlechtičen na Karlově 
náměstí.

2. 1. 1822 se narodil německý fyzik Rudolph Clausius. Vyslovil 
2. zákon termodynamiky, jako první použil termínu entropie.

2. 1. 1941 zemřel slovenský vynálezce Štefan Banič. Získal patent 
na konstrukci leteckého padáku.

5. 1. 1994 zemřela česká automobilová závodnice, ve 20 letech 
nejrychlejší žena světa za volantem Eliška Junková. Narodila se 
16. 11. 1900.

5. 1. 1782 bylo v tiskárně Ž. Klausserové obnoveno vydávání 
českých Pražských poštovských novin pod redakcí F. Kozuryho. 
V prosinci 1784 odkoupil privilegium na vydávání českých novin 
Jan Ferdinand ze Schönfeldu, který si zřídil tiskárnu v prostorách 
bývalého kláštera sv. Anny zrušeném za Josefa II.

5. 1. 1969 byla v SSSR vypuštěna kosmická raketa s automa-
tickou meziplanetární stanicí Veněra 5, která 16. 5. 1969 měkce 
přistála na Venuši.

6. 1. 1884 zemřel v Brně objevitel dědičnosti a zakladatel expe-
rimentální genetiky a autor Mendelových zákonů Gregor Mendel. 
Narodil se 22. 7. 1822. 

7. 1. 1894 zemřel francouzský fyzik a nositel Nobelovy ceny 
Alfred Kastler. Narodil se 3. 5. 1902 a zabýval se zejména mag-
netickou rezonancí.

7. 1. 1774 vydalo zemské gubernium nařízení, ukládající majite-
lům budov v Praze vést roury od okapů svisle dolů podél domu. Do 
této doby roury trčely od okapů vodorovně a daleko do ulic.

7. 1. 1786 začal a až do května 1789 redigovat Schönfeldské c.k. 
pražské noviny V. M. Kramerius (1753 - 1808).

8. 1. 1911 se v Praze narodil a 30. 6. 1976 zemřel český architekt 
František Cubr. Spoluautor čs. pavilónu na EXPO 58 v Bruselu (se 
Z. Pokorným a J. Hrubým, 1956 - 1958), interiérů Laterny magiky 
v Praze (1959), interiéru čs. pavilónu EXPO 67 V Montrealu (1965 
- 1967), budovy čs. velvyslanectví v Athénách, telekomunikační 
budovy v Praze na Žižkově (všechny s J. Hrubým a Z. Pokorným, 
1966 - 1969), studentského městečka na Strahově (s J. Hrubým, 
J. Kándlem, V. Formáčkem, 1960 - 1965), instalace NG v Jiřském 
klášteře (s J. Pilařem, 1962 - 1976.

8. 1. 1941 v Plzni zemřel český průkopník kosmonautiky a zakla-
datel kosmického práva Vladimír Mandl. 1928 vydal knihu Letecké 
právo, 1932 knihu Problém meziplanetární dopravy a získal patent 
na výškovou raketu. 1932 vydal v Německu knihu Das Weltraum - 
Recht, první toho druhu na světě. Narodil se 20. 3. 1899.

9. 1. 1370 vydal Karel IV. nařízení o omezení dovozu cizích vín 
do Prahy. Nařízení mělo chránit pražské vinaře před konkurencí 
cizích vín v souladu s hospodářskými zájmy země. 

10. 1. 1878 se v Praze narodil a 3. 11. 1961 zemřel český architekt, 
urbanista Bohumil Hypšman (Hübschman).  

11. 1. 1924 se narodil americký lékař a nositel Nobelovy ceny 
za objevy v oblasti hypotalamických regulačních hormonů Roger 
Guillemin.

12. 1. 1729 se narodil italský zakladatel mikrobiologie Lazzaro 
Spallanzani. V roce 1768 poprvé použil metodu umělého oplod-
ňování a vajíčky žab. Zemřel 11. 2. 1799. 

13. 1. 1864 se narodil německý fyzik a nositel Nobelovy ceny 
Wilhelm Wien. Zabýval se vlastnostmi elektromagnetického záření 
a hydrodynamikou. 1893 vyslovil tzv. Wienův zákon posuvu, který 
udává závislost Kelvinovy teploty Planckova (absolutně černého) 
tělesa. Zemřel 30. 8. 1928. 

14. 1. 1969 byla v SSSR vypuštěna kosmická loď Sojuz 4 s kos-
monautem V. A. Šatalovem na palubě. Loď se 16. 1. 1969 spojila se 
Sojuzem 5, a tak byla poprvé v dějinách kosmonautiky vytvořena 
experimentální kosmická stanice s lidskou posádkou. Sojuz 4 přistál 
na Zemi 17. 1. 1969. 

15. 1. 1971 byla otevřena Asuánská přehrada (Násirovo jezero, 
arabsky Sadd al-Álí. 

16. 1. 1815 zemřel v Londýně britský ekonom a guvernér Bank 
of England Thornton. Ve svém díle An Enquiry into the Natur and 
Effects of the Paper Credit of Great Britain (1802) objasnil kromě 
jiného zákonité důsledky zvýšené emise bankovek pro ceny, výrobu 
a investice.

16. 1. 1920 se konalo inaugurační shromáždění Společnosti náro-
dů. Československo patřilo mezi 32 jejich zakládajících členů.

17. 1. 1847 se narodil ruský vědec Nikolaj Jegorovič Žukovskij, 
který je považován za otce ruského letectví. Zemřel dne 17. 3. 
1921.

17. 1. 1987 zemřel český architekt Richard Ferdinand Podzem-
ný. Je autorem Skleněného paláce v Praze-Bubenči z roku 1936, 
plaveckého stadiónu v Praze-Podolí z roku 1965 (s G. Kuchařem 
a J. Domičem), dětské fakultní nemocnice v Praze-Motole (s A. 
Tenzerem) z roku 1976 aj. Narodil se 16. 3. 1907.

19. 1. 1925 se narodil český zoolog Otakar Leiský. Byl spolu-
zakladatelem nejstarší ekologické organizace v Československu 

(pokračování na následující straně)
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- Sboru ochrany přírody Společnosti Národního muzea v Praze 
(1958). V roce 1972 založil Hucul Klub.

19. 1. 1354 osvobodil Karel IV. pražské obchodníky od cel 
vybíraných v německých městech. Doplňkem pak císař nařídil, že 
pražští kupci mají mít stejné svobody jako kupci norimberští.

20. 1. 1841 se narodil český lékař, básník, překladatel, politik a 
zakladatel české chirurgie Eduard Albert. Studoval ve Vídni, od r. 
1873 byl profesorem chirurgie na univerzitě v Insbrucku, od r. 1881 
ve Vídni. Zabýval se mechanikou kloubů a léčením kostní TBC. 
Byl průkopníkem antisepse, ale také překladatelem české poezie 
do němčiny (např. J. Vrchlického). Zemřel 26. 9. 1900.

20. 1. 1969 byla ve Štětkově ulici na Pankráci zahájena ražba 
prvního tunelu pražského metra.

21. 1. 1885 se narodil italský polárník a letec Umberto Nobile, 
který v roce 1926 spolu s Royaldem Admundsenem a L. Ellswor-
them přeletěl vzducholodí severní pól. Opakovaná výprava v roce 
1928 ztroskotala. Zemřel roku 1879.

21. 1. 1991 zemřel Prof. PhDr. Ing. František Mergl, jazykovědec 
a překladatel. Pracoval v osobním oddělení T. G. Masaryka, byl 
aktivně činný v oblasti ekologie, památkové péče i v ekonomice. 
Narodil se v roce 1901.

22. 1. 1941 zemřel český vynálezce a zakladatel čs. elektrotech-
niky František Křižík. Narodil se 8. 7. 1847. V roce 1881 vynalezl 
regulační ústrojí obloukové lampy, 1891 uvedl do provozu první 
elektrickou dráhu z Letné do Stromovky, r. 1895 postavil elektro-
mobil, v letech 1902 - 1903 meziměstskou elektrickou dráhu Tábor 
- Bechyně, r. 1910 předložil návrh na elektrizaci země. Od r. 1965 
na jeho paměť uděluje ČSAV Křižíkovu plaketu. 

23. 1. 1810 zemřel německý fyzik a chemik, objevitel ultrafialo-
vých paprsků Johann Wilhelm Ritter. Narodil se 16. 12. 1776.

23. 1. 1861 se v Heřmanově Městci v okrese Chrudim narodil 
český publicista, pedagog, spisovatel, organizátor a funkcionář 
tělovýchovného a sportovního hnutí Jiří Stanislav Guth-Jarkov-
ský, vlastním jménem Jiří Guth. V roce 1894 se stal zakládajícím 
členem Mezinárodního olympijského výboru, v letech 1919 - 1923 
byl generálním tajemníkem a členem první exekutivy MOV. Byl 
jedním z nejbližších spolupracovníků a přátel Pierra Coubertina. 
V r. 1900 založil Čs. olympijský výbor a do r. 1929 byl jeho prv-

ním předsedou. V letech 1919 - 1925 byl prvním ceremoniářem 
prezidenta republiky. Navrhl statut Řádu bílého lva. Zemřel 8. 1. 
1943 v Náchodě.

23. 1. 1872 se v Lublani ve Slovinsku narodil architekt a návrhář 
nábytku Josip (Jože) Plečnik. Na vyzvání T. G. Masaryka provedl 
v letech 1920 - 1934 stavební úpravy čestného nádvoří, vstupu do 
Španělského sálu a okolí Pražského hradu, 1922 - 1923 zámku 
v Lánech. Je autorem kostela Nejsvětějšího srdce Páně v Praze-
Vinohradech. Zemřel roku 1957.

23. 1. 1890 byla na základě císařského schválení založena Česká 
akademie věd a umění v Praze. Na jejím založení měl rozhodující 
podíl architekt J. Hlávka, který v roce 1880 pro účely akademie 
věnoval 200 000 zlatých.

24. 1. 1857 byla uzavřena měnová dohoda mezi habsburskou 
monarchií a německými státy o zavedení jednotné stříbrné měny při 
plné směnitelnosti bankovek za kovové mince. Základem úpravy 
byla tzv. celní libra (500 g), z níž se razilo 45 stříbrných zlatníků 
tzv. rakouské měny. Tato úprava platila do roku 1892. 

25. 1. 1852 zemřel ruský mořeplavec a objevitel Antarktidy 
Fadděj Faddějevič Bellinsgauzen. Narodil se 20. 9. 1778.

26. 1. 1911 se narodil americký fyzik německého původu Poly-
karp Kusch. V r. 1955 mu byla udělena Nobelova cena za přesné 
určení magnetického momentu elektronu. 

27. 1. 1897 se v Praze narodil český filmový herec, scenárista, 
režisér a průkopník české kinematografie Karel Lamač. Zemřel 2. 
8. 1952 v Hamburku.

27. 1. 1918 se v Střemchové v okrese Žďár nad Sázavou narodil 
český astronom Antonín Mrkos. Objevil 13 nových komet. Planetka 
č. 1832 nese jeho jméno.

28. 1. 1884 se narodil švýcarský fyzik a vynálezce Auguste 
Piccard. Roku 1953 sestrojil zvláštní batyskaf, s nímž sestoupil 
u Ponzy v Tyrhénském moři do hloubky 3 150 m. Zemřel dne 25. 
1. 1962. 

29. 1. 1874 se narodil americký bankéř a podnikatel John Roc-
kefeller. Zemřel 11. 5. 1928. Rockefellerova finanční skupina je 
jednou z nejvlivnějších průmyslových skupin světa. 

30. 1. 1872 se narodil ruský vynálezce Gleb Jevgeňjevič Kotěl-
nikov. Sestrojil letecký padák. Zemřel 22. 11. 1944.

Dětská vánoční slavnost
Úvodní písní o vánočních jabloních začala v pořadí již třetí Dětská 

vánoční slavnost, kterou pro děti do deseti let připravila Jednota bratrská na 
sobotní dopoledne 12. prosince 2009. Přestože slavnost proběhla v období 
chřipkové nákazy, přišlo do sokolovny 45 malých návštěvníků v dopro-
vodu svých rodičů. Děti si společně s Jájou a Pájou, což byly průvodkyně 
programem, připomněly příběh o narození Ježíše. Jejich vyprávění bylo 
provázeno obrázky a proloženo několika vánočními písněmi. Jáju a Páju 
vystřídali „dárečci“ z MŠ Pivovarská se svým vánočně laděným pásmem 
říkanek a písniček. Následovalo rozsvícení vánočního stromečku, rozdává-
ní dárků a hromadné fotografování. Poté si děti vyzkoušely své dovednosti 
na šesti stanovištích a za odměnu si u sedmého stanoviště ustřihly něco na 
zub. Zatímco děti využily zbývající čas především k pohybu, jejich rodiče 
si povídali u kávy a připraveného občerstvení.

Na závěr bych chtěla poděkovat všem příchozím za jejich účast, účin-
kujícím za přípravu programu, mládežníkům z K-Klubu za technickou 
pomoc a dozor na stanovištích a všem dalším „neviditelným“ pomocní-
kům, protože i oni jsou pro úspěšný průběh slavnosti nezbytní.

Monika Hejkrlíková, foto: JB Králíky
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Podstatné změny ve veřejné vlakové dopravě na Králicku 
- stanice, kde jsou prodávány jízdenky, 

průkazy atd. – Králíky, Jablonné nad Orlicí, 
Letohrad. Tyto stanice prodávají také blokové 
jízdenky určené právě k cestování na tratích, kde 
není vlakový doprovod a vozy jsou vybaveny 
označovači jízdenek (obdobný způsob odbavení 
jako v městské hromadné dopravě).

- částečná odlišnost časů odjezdů a příjezdů 
vlaků v pracovní dny, ve dnech pracovního 
klidu, svátcích a školních prázdninách

- některé vlaky končí ve stanici Moravský 
Karlov

- většina přímých rychlíků Praha – Hradec 
Králové – Letohrad bude nově vedena pouze do 
Hradce Králové, s návazností na spěšné vlaky 
do Doudleb nad Orlicí (resp. v sezoně do Pot-
štejna). V úseku Doudleby nad Orlicí – Letohrad 
jsou přípoje řešeny osobními vlaky

- mezi Prahou a Letohradem jede jen jeden 
pár přímých rychlíků (z Prahy hl.n. v 15:10, 
z Letohradu v 5:31), jeden pár rychlíků jede 
přímo mezi Prahou a Doudlebami nad Orlicí 
(z Prahy hl.n. ve 13:10, z Doudleb v 16:10). 

- z důvodu nezájmu polské strany jede přes 
hraniční přechod Lichkov pouze jeden pár 
rychlíků, a to po trase Pardubice – Ústí nad 
Orlicí – Lichkov – Wrocław a zpět. Odjezd 
z Pardubic hl.n. je v 17:44, z Wroclawi v 6:02. 
Tyto rychlíky je možné použít i při cestě z Pra-
hy – v Pardubicích hl.n. je zajištěn přípoj, a to 
jak při cestě do Polska, tak při cestě zpět. Mezi 
stanicemi Lichkov a Międzylesie však nově jede 
více osobních vlaků.

Novinkou je nový způsob odbavování ces-
tujících z neobsazených stanic v úseku Štíty – 
Králíky a Králíky – Lichkov (určené vlaky). 

Vlaky v uvedených úsecích nejsou dopro-
vázeny průvodčím, kontrolu jízdních dokladů 
bude namátkově provádět vlakový revizor. 
Cestující bez platného jízdního dokladu zaplatí 
kromě jízdného ještě přirážku ve výši 800 
Kč.Zaplatí-li ji v hotovosti na místě nebo do 
15 dnům bude mu přirážka k jízdnému snížena 
na 400 Kč. 

Jak postupuje cestující ve stanici s otevřenou 
výdejnou jízdenek v pracovní době výdejny:

- zakoupí jízdenku dosavadním způsobem
- nestihne-li si zakoupit jízdenku ve výdej-

ně, může požádat o odbavení strojvedoucího, 
který mu prodá jízdní doklad s manipulační 
přirážkou 30 Kč

- může si předem zakoupit blokové jízdenky 
pro další případné jízdy (neplatí pro žákovské 
jízdné)

Jak postupuje cestující ve stanici bez výdejny 
jízdenek, případně po skončení pracovní doby 
ve výdejně jízdenek:

- nemá-li předem zakoupený jízdní doklad, 
připraví si odpovídající potřebný počet bloko-
vých jízdenek v odpovídající hodnotě (neplatí 
pro žákovské jízdné) a označí je v označovači 
jízdenek

- nemá-li blokové jízdenky nebo požaduje 
jiný způsob odbavení, připraví si potřebný 
obnos a zakoupí si jízdenky u strojvedoucího 
(musí sám požádat)

Blokové jízdenky se prodávají v cenách 1, 2, 
5 a 10 Kč ve výdejnách ČD (Králíky, Jablonné 
nad Orlicí, Letohrad). Při jednorázovém nákupu 
10 ks jízdenek příslušné hodnoty je poskytnuta 
sleva 10 %. 

V označovači se neoznačují:
- kilometrické banky
- traťové a síťové jízdenky
- jízdenky vydané průvodčím

nebo strojvedoucím
- mezinárodní jízdenky.
Při výstupu na zastávce na znamení (ozna-

čena v jízdním řádu údajem x před časovým 
údajem) musí se cestující na výzvu zvukového 
a světelného hlášení přihlásit stiskem tlačítka 
„NA ZNAMENÍ“. Tím dá strojvedoucímu zprá-
vu, že chce na zastávce na znamení vystoupit. 
Strojvedoucí přijetí zprávy následně potvrdí 
tak, že na optickém panelu se rozsvítí nápis 
„ZASTAVÍME“. Pokud se nápis neobjeví ani po 
opakované obsluze tlačítka, informuje cestující 
strojvedoucího osobně.

Více informací o specifickém způsobu odba-
vení cestujících získáte v letáku vydaném tisko-
vým odborem ČD a.s., případně na vývěskách 
ve vlacích a ve všech příslušných stanicích.

Provozní doba výdejny jízdenek v Krá-
líkách:

Po - Pá 5:30 - 10:30 11:15 - 15:00
So 6:30 - 10:30 11:15 - 15:00
Ne 7:50 - 10:30 11:15 - 17:45

Informace odboru školství, kultury
a tělovýchovy - stanovení termínu

zápisu žáků do 1. ročníku základní školy
Ředitel Gymnázia a základní školy Králí-

ky stanovil termín zápisu žáků do 1. ročníku 
základní školy na středu dne 3. 2. 2010, 
v termínu od 13:30 do 16:30 hod. 

Zápis se uskuteční v budově školy na 
adrese 5. května 412, 561 69 Králíky. Pod-
le zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a 
jiném vzdělávání (školský zákon) se k 
zápisu dostaví rodič/rodiče (zákonní zá-
stupci) s dětmi, které v letošním školním 
roce dovrší šesti let, tedy narozené mezi 1. 
9. 2003 až 31. 8. 2004.

Na žádost zákonného zástupce a po 

vyjádření dětského lékaře a pedagogicko-
psycholog. poradny lze také přijmout dítě 
narozené od 1. 9. 2004 do 31. 12. 2004.

K zápisu je nutné přinést rodný list 
zapisovaného dítěte, občanský průkaz zá-
konného zástupce (rodiče) dítěte.

O odkladu školní docházky o jeden 
rok rozhoduje ředitel školy na základě 
doporučení odborníků - dětského lékaře a 
pedagogicko-psycholog poradny.

Případné doplňující informace o zápisu 
podá Mgr. Jarmila Berková, zástupkyně 
ředitele školy pro 1. stupeň ZŠ na tel. čísle 
465 631 181.

Kraj uvádí v život nový systém pohotovostních služeb
Pardubický kraj změnil systém lékařské 

služby první pomoci, a to při zachování stáva-
jícího rozsahu a dostupnosti lékařské péče. 

Tzv. pohotovostní ambulantní služby nahra-
dily v krajských nemocnicích současný způ-
sob poskytování lékařské služby první pomoci 
(LSPP). K úpravě současného systému vedly 
kraj dlouho diskutovaná nejednotnost, finanční 
náročnost a nedostatečné personální zajištění. 

Zajištění těchto pohotovostí probíhá ve 
spolupráci se sdruženími praktických lékařů 
pro dospělé a pro děti a dorost. Na přechodné 

období je služba zajištěna také ve třech am-
bulancích v odlehlých či horských oblastech 
kraje (Červená Voda, Hlinsko a Polička), kde se 
na jejím financování podílejí místní samosprá-
vy. V Pardubicích je nadále v činnosti ordinace 
pohotovosti pro dospělé na sídlišti Dubina. 

Pardubický kraj zároveň postupně posiluje 
zdravotní záchrannou službu, hodlá rozšířit 
počet stanovišť a posádek v odlehlých částech 
a současnou síť doplní, případně upraví tak, 
aby byla akutní přednemocniční péče zajištěna 
v celém kraji.

Jedním z důvodů reorganizace pohotovostí 
jsou dlouhodobé personální problémy se za-
jištěním pohotovostní služby, o čemž nakonec 
svědčí dosud neúspěšná jednání ředitele Lito-
myšlské nemocnice s praktickými lékaři.

„Systém LSPP se přežil. Cílem nového 
řešení je sjednocení financování, kvalitnější a 
bezpečnější péče pohotovostních ambulantních 
služeb,“ vysvětluje radní pro zdravotnictví 
Markéta Tauberová. „Pacienti již budou mít 
zcela jasnou představu, na koho se v případě 
náhlého zhoršení zdravotního stavu obrátit. 
Pohotovostní ambulantní služby v nemocnicích 
disponují potřebnou kapacitou vyšetřovacích 
zařízení a metod, odborné zázemí příslušného 
oddělení a v dosahu jsou také ústavní lékárny,“ 
dodává. 

Podle hejtmana Pardubického kraje Radko 
Martínka jsou změny přínosem především 
z hlediska komplexní péče o pacienty. Nové 
řešení zajistí rychlé a důkladné vyšetření pa-
cienta a spolu s posílením rychlé záchranné 
služby tvoří základ budoucí zdravotní péče typu 
Emergency. Krajská samospráva si přístupu 
praktických lékařů, kteří poskytují pohotovostní 
služby, velice váží a vyslovuje jim i touto cestou 
poděkování.

Uvedené změny v systému pohotovostních 
ambulantních služeb v Pardubickém kraji pod-
pořili i zástupci České lékařské komory.

Přehled PAS v jednotlivých městech našeho 
kraje včetně ordinační doby najdete na webo-
vých stránkách Pardubického kraje.

Ivan Hudeček
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Policie ČR Obvodní
oddělení Králíky

informuje
Policisté místního oddělení řešili v průběhu 

prosince opět celou řadu případů. Bohužel ani 
v závěru roku závadového jednání neubývá 
a policisté stále řeší velký počet případů. 
Od jízd v opilosti, poškozování veřejného 
majetku, vyhrocených sousedských vztahů, 
poškozování majetku druhých, fyzické na-
padání spoluobčanů, závadové jednání mladistvých pod vlivem 
alkoholu atd. atd.

Jeden případ se tak trochu „vymyká“ situaci. V měsíci prosinci 
policisté vyjížděli i na oznámení pracovníků místního bankovního 
ústavu na podezření z přípravy přepadení banky, podezřelému se 
podařilo uprchnout. Bezprostředně půl hodiny poté pravděpodobně 
totožná osoba (dle záznamů kamer) vyloupila s použitím zbraně 
jiný peněžní ústav v Žamberku. Policisté stále případ šetří a ve 
spolupráci s bankovními ústavy vyhodnocují všechny okolnosti 
případu.

Policistům se v prosinci podařilo objasnit celoroční sérii vloupání 
do skladu potravin prodejny v Červené Vodě.

Náročnou službu měli na Boží hod také 
hasiči ze stanice Králíky a členové jednotek 
SDH Králíky, Mladkov, Jablonné nad Orlicí, 
kteří v brzkých ranních hodinách  25.12.2009 
zasahovali u požáru chalupy v Těchoníně. 
Příčinou požáru bylo zahoření usazených 
sazí v komínovém tělese a následné prohoření 
v půdním prostoru z komína do konstrukce 
střechy. Hasiči při požáru použili  dýchací 
přístroje a následně po požáru nasazením 

přetlakové ventilace provedli odvětrání zakouřených prostor.
Do roku 2010 přejeme policistům, hasičům a všem  ostatním 

záchranářům bezproblémový výkon služby,  úspěšnost při řešení 
případů.

Redakce KZ

Předvánoční čas v Mateřské
škole Prostřední Lipka

Tuto krásnou předvánoční dobu zahájila naše mateřská škola 29. 
12. zpíváním pod ,,Vánočním stromem“ v Králíkách. Děti a paní 
učitelky si připravily pásmo písní a básní, rodiče dětem zajistili 
krásné kostýmy, za které rodičům děkujeme. Velmi nás ale mrze-
lo, že děti při vystoupení nebylo slyšet a tím veškerá naše snaha 
nemohla být prezentována tak, jak bychom si to přáli.

V pátek 4. 12. přišla do naší školy vzácná návštěva v podobě čerta 
a Mikuláše. Čerta jsme k dětem nepustili, ale Mikuláš byl hodný pán 
a přinesl dětem nadílku. Děti mu na oplátku zazpívaly a přednesly 
básně. Ještě nás čeká vánoční besídka pro rodiče a Jarmark.

Touto cestou děkujeme sponzorům za věcné dárky: Elektro 
Loufek, Elko Valenta, Zlatnictví Božena Beranová, Drogerie Velké 
náměstí pí.Pěnkavová, Hračky Věra Ettelová, OV Dolní Boříkovice, 
OV Horní Lipka, p.Hykyš.
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DARUJTE PYŽAMKO
V pátek 18. 12. skončila naše charitativní akce „darujte pyžam-

ko“.V úterý 22. 12. byla pyžamka za asistence novinářů z Orlického 
deníku, předána staniční sestře dětského oddělení nemocnice v Ústí 
nad Orlicí paní Lžičařové. Pyžam se podařilo posbírat celkem 92, 
což považujeme za veliký úspěch. Chceme poděkovat jmenovitě 
všem, kteří se naší akce zúčastnili a pyžamko zakoupili.

Dárci, kterým děkujeme: Iva 
Musilová, Petra Fišerová, Darina 
Kubešová, Martina Dostálová, 
p. Dominikus (kavárna), Monika 
Kubínová, Eva Borková, Josef 
Šašek, Mudr. Kamila Žižková, 
Anna Beranová, Jarmila Válko-
vá, Mudr. Eva Rýcová, Jana Di-
víšková, Marie Čumová, Zuzana 
Vítková, Irena Laczková, Věrka 
Kristková, Veronika Berková, 

Vlasta Luksová, Pavla Walterová, Božena Beranová, pí. Revúsová 
(Č. Voda), Soňa Doubravová, Olga Zajacová, Jana Nejedlá, Eva 
Lukáčová, Lucie Vonzová, Irena Gáblerová, Klub maminek „Drá-
ček“ (Č. Voda), Dana Poláčková, Zdena Strnadová, Božena Skalická, 
Milada Veberová, Naďa Zezulková, Jana Liepoldová, Vladimíra Kru-
pařová, Magdalena Nováková, Blanka Látalová, Kristina Brůnová, 
Jana Svobodová, Jana Kyllarová, Jana Zajícová, Renata Bartoňová, 
Bohuslava Martincová, Helena Juránková, Eva Kubišová, Ladislava 
Applová, ZZSPAK - Č. Voda, Denisa Hejtmanská, Petra Pauková, 
Dana Šmolíková, Gymnázium a ZŠ Králíky (učitelé i studenti), Blan-
ka Jandová, Mlynářovi, Jitka Malošková (Mladkov), Českobratrská 
církev evangelická, Květa Brůnová, Jiřina Látalová, Renata Hejlová, 
Sabina Nováková, Petra Unzeitigová, Městský úřad Králíky – vedení 
města a zaměstnanci pracoviště Velké náměstí 5, Zdenka Křížková 
st., Zdenka Křížková ml., Julie Hrdová, Michaela Bajtová, Dana 
Kovářová, Monika Hejkrlíková, Irena Ješinová, Justýna Švandová, 
Strnadovi, Hana Jandová (Č. Voda), Antonín Uhlíř, Sylva Bartíková, 
Marie Sotonová, Mateřské centrum ROSA Česká Třebová.

Zadání výběrového řízení na
autora loga pro občanské

sdružení CHKO Králický Sněžník
Zadavatel: Občanské sdružení CHKO Králický Sněžník
Cíl: Vytvoření loga pro o.s. CHKO Králický Sněžník
Podmínky výběrového řízení: Výběrové řízení je určeno pro 

širokou veřejnost především z regionu Králického Sněžníku, vymeze-
ném na severu česko-polskou hranicí, na západě čárou státní hranice 
– Králíky, na jihu tratí Králíky – Hanušovice a na východě čárou 
Hanušovice – Staré Město pod Sněžníkem – Kladské sedlo. Zájemci 
o účast ve výběrovém řízení dodají svůj návrh loga v kreslené, či 
elektronicky zpracované formě (formáty .jpg, .pdf, .cdr). Preferován 
je plnobarevný návrh, snadno převoditelný do černobílé verze. 

Základní principy pro tvorbu loga: Logo o.s. CHKO Králický 
Sněžník by mělo charakterizovat výše vymezený region, upozornit 
na spolupráci dvou krajů ČR (Pardubický a Olomoucký) i spolupráci 
v příhraničí v okolí Králického Sněžníku (s již chráněným územím 
na polské straně hranice), upozornit na region z pohledu ochrany 
přírody a turistiky.

Termín uzávěrky: 21. 3. 2010.
Kontakt: Návrhy zasílejte na adresu CHKO Králický Sněžník 

o.s., Komenského 42, 561 51  Letohrad, nebo na e-mail jitka.
dostalova@hartmancz.cz.

Autor vítězného návrhu bude odměněn digitálním fotoaparátem 
a možným členstvím v občanském sdružení.

Použití loga: Logo bude využíváno pro účely prezentace o.s. 
CHKO Králický Sněžník v tiskovinách, projektech mezinárodní spo-
lupráce, na internetu, potisky reklamních předmětů, v médiích atd. 

Mgr. Petr Cink, místopředseda o.s.

SENIOŘI POTŘICÁTÉ
Sociální komise při MěÚ Králíky již patnáct let, od roku 1995,  

připravuje dvakrát ročně setkání dříve narozených spoluobčanů. 
V listopadu minulého roku se tak senioři sešli na Střelnici již potři-
cáté. Takové odpoledne má pevnou podobu. Začíná obvykle zhruba 
půlhodinovým kulturním programem, který připravuje králická 
ZUŠ, dále se čas od času představí další účinkující, např. pěvecký 
sbor La-La, Mažoretky z Titaniku ad. Následuje občerstvení, volná 
zábava a tanec do pozdních hodin, ke kterému dlouhá léta hrávala 
oblíbená Kutilka s kapelníkem Rudou Altmanem. Bohužel je pan 
Altman již nějaký čas nemocný, a tak hudbu obstarává pan Štěrba. 
Častým hostem setkání jsou senioři z Červené Vody, Štítů a také 
z polského Mezilesí.

Každé takové setkání samozřejmě stojí nějaké peníze, konkrétně 
okolo deseti tisíc (v tom není započítán sál na Střelnici, který je 
pro tato setkání výjimečně poskytován zdarma). Letos se finanční 
krize projevila i v tomto případě a tak organizátorky oslovily 
sponzory, jimž patří velký dík: paní Víchová z firmy R-Net, paní 
Pěnkavová – Drogerie, pan Dominikus – kavárna Mini, starostka 
Jana Ponocná, MUDr. Eva Rýcová, MUDr. Jindřiška Bartáková, 
Květinka Monika Kudláčková, pan Pinkas – autodoprava, mís-
tostarosta Čestmír Doubrava, paní Petrová, paní Ježková – Oděvy 
a paní Krátká – Papírnictví. Mnohokrát děkujeme!

A poděkování patří samozřejmě také hlavním pořadatelkám – 
Jarmile Berkové, Ireně Gáblerové, Evě Holubcové a Marii Čumové. 
Milé dámy, děkujeme a vydržte!

Pavel Strnad

Pozvánka na Kurzy Alfa
Jednota bratrská Králíky pořádá od čtvrtka 14. ledna 2010 od 

18h Kurzy Alfa. Kurz bude probíhat v Evropském domě a je pří-
ležitostí pro každého, kdo se chce víc dovědět o křesťanské víře. 
Je pohodový, nenátlakový, nenáročný, přátelský a zábavný. Každé 

setkání začíná společným lehkým jídlem, které 
dává lidem příležitost se s ostatními seznámit. 
Získávejte nové informace, diskutujte a zkou-
mejte. Zeptat se můžete na cokoli. Na Alfě 
nepokládáme žádnou otázku za příliš jedno-
duchou, ani předpojatou.  Kurz tvoří cyklus 
promluv s tématy „Kdo je Ježíš Kristus?“ nebo 
„Proč a jak se modlit?“. Po promluvě je možné 
uplatnit své názory a zkušenosti v diskusní 
skupince. Alfa je zadarmo. Více informací na 
www.jbkraliky.estranky.cz.

Za JB Králíky Petr Appl
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Výpis z jednání Rady města Králíky
25. 11.
- RM schvaluje požádat o pronájem pozem-

ků p.p.č. 760 a 759 v k.ú. Prostřední Lipka od 
ČR - Pozemkového fondu ČR.

- RM doporučuje prodej pozemků p.p.č. 
3503, 3504, 3505, 3506, 3507, 3508, 3509, 
3516, 3517, 3518, 3519, 3520, 3521, 3522, 
3523, 3524, 3525, 3528, 3536, 3537, 3539, 
3540, 3541, 3542, 3544 a 3545 vše v k.ú. 
Králíky k výstavbě RD za kupní cenu ve výši 
450 Kč/m2 a ukládá MO předložit na jednání 
ZM záměr prodeje pozemků.

- RM schvaluje zřízení věcného břemene 
v souvislosti s plánovanou realizací liniové 
stavby „Kanalizace a ČOV aglomerace Králí-
ky“ s Pardubickým krajem, IČ 70892822, na 
pozemcích p.p.č. 3217, 3220, 3221 a st.p.č. 1 
v k. ú. Králíky. RM zároveň schvaluje do doby 
realizace stavby uzavřít s jednotlivými vlast-
níky pozemků smlouvy o uzavření budoucích 
smluv o zřízení věcného břemene. 

-  RM schvaluje „Smlouvu o poskytnutí 
účelové státní neinvestiční dotace v požární 
ochraně na výdaje jednotky sboru dobrovol-
ných hasičů pro rok 2009 – ostatní části dotace 
č.KH/2009/03723 - OD“, která je uzavírána 
mezi Pardubickým krajem a Městem Králíky. 

- RM/2009/47/667: RM schvaluje bezúplat-
né použití zařízení Amálka pro aktivity spojené 
s činností oddílu KČT a lyžařského oddílu při 
TJ Jiskra Králíky, o.s. v termínu od 19. - 22. 
12. 2009 za podmínky, že oddíly uhradí správní 
poplatek (DPH, energie).

- RM bere na vědomí výroční zprávu školy 
Gymnázium a základní škola Králíky za školní 
rok 2008/2009. 

- RM schvaluje uzavření městského úřadu 
pro veřejnost dne 31. 12. 2009. 

- RM přijímá nabídku firmy United Energy 
Trading, a.s., Praha, na dodávku elektřiny pro 
město Králíky a organizace jím zřízené nebo 
založené.

RM/2009/47/671: RM přijímá nabídku fir-
my LAMA INVESTMENT, a.s., Hradec nad 
Moravicí na dodávku plynu pro město Králíky 
a organizace jím zřízené nebo založené.

2. 12.
- RM schvaluje požádat o bezúplatný převod 

nepotřebného movitého majetku (15 ks počíta-
čových souprav) od Celního ředitelství Hradec 
Králové na město Králíky. 

-RM schvaluje smlouvy o připojení pro 

jednotlivá odběrní místa s firmou ČEZ Distri-
buce, a. s., Děčín a pověřuje starostku podpisy 
těchto smluv. 

- RM schvaluje rozpočtové opatření číslo 
10032, 140, 79145 a 83580 přidělená městu 
Králíky rozhodnutím Krajského úřadu Pardu-
bického kraje a resortních ministerstev, kterými 
se zvyšuje schválený rozpočet v příjmech a 
výdajích o částku 1.609.700 Kč

- RM souhlasí se skácením 5 ks olší, 1 
ks jasanu a 1 ks javoru na p.p.č. 1138 v k.ú. 
Prostřední Lipka a současně souhlasí s uza-
vřením písemné dohody o zpracování dřevní 
hmoty z těchto dřevin s panem Matějkou za 
podmínky, že veškeré práce budou provedeny 
na jeho náklad a vlastní nebezpečí, pouze ná-
hradou za vzniklé palivové dříví, bez ohledu 
na jeho kvalitu.  

- RM schvaluje změnu místních a pomíst-
ních názvů v k.ú. Králíky, které budou součástí 
operátu digitální katastrální mapy, a to zrušení 
názvu „Sad míru“, „Vilová čtvrť“, zachování 
místních názvů „U plynárny“, „Na výsluní“, 
„Za hřbitovem“ a nový název lokality „Na 
Amálce“.

-RM schvaluje investiční akce: rekonstrukce 
bytu č. 10 v čp. 662, ulice V Bytovkách, Krá-
líky a rekonstrukce bytu č. 6, ulice Příční, čp. 
352, Králíky.

9. 12.
- RM schvaluje dodatek č. 4 ke smlouvě 

o dílo uzavřenou s firmou EVČ, s. r. o., PAR-
DUBICE, název stavby: Kanalizace a ČOV 
aglomerace Králíky a pověřuje starostku 
podpisem dodatku.

- RM souhlasí se skácením 2 ks lip na p.p.č. 
1142 v k.ú. Prostřední Lipka a bere na vědomí, 
že stromy skácí ve vlastní režii SÚS Pardubic-
kého kraje, středisko Králíky.

- RM schvaluje smlouvu s firmou EMPE-
MONT s.r.o., se sídlem Valašské Meziříčí, na 
zpracování nezbytných podkladů spojených 
s podáním žádosti o dotaci a následně s realizací 
projektu s názvem „Zpracování digitálního po-
vodňového plánu a vybudování sítě varovného 
a vyrozumívacího systému pro území obce 
s rozšířenou působností Králíky“.

- RM, v souladu s ustanovením § 102 odst. 
(2) písmeno b) zákona číslo 128/2000 Sb. o ob-
cích, schvaluje vedení účetnictví pro všechny 
příspěvkové organizace zřízené městem Králí-
ky, tj. MŠ, Pivovarská, Králíky; MŠ, Moravská, 
Králíky; MŠ, Červený Potok, Králíky;  Gym-
názium a základní škola Králíky, Školní jídelna 

Králíky, Městská knihovna Králíky, Městské 
muzeum Králíky a Klub Na Střelnici Králíky, 
ve zjednodušeném rozsahu.

- RM Králíky schvaluje uzavření Smlouvy 
o dílo na zabezpečení provozu systému shro-
mažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálního odpadu s firmou 
SMK s.r.o. Králíky a pověřuje starostku pod-
pisem této smlouvy. 

16. 12.
- Město Králíky jako vlastník sousedního 

pozemku p. p. č. 2231/2 v k.ú. Králíky souhlasí 
dle § 96 odst. 3 písm. e) stavebního zákona se 
stavebním záměrem – „Plynovodní přípojka 
k domu čp. 646 v Králíkách na st. p. č. 565“ a 
nemá k němu připomínky. 

- RM doporučuje upřesnit stanovenou kupní 
cenu a to tak, že součástí schválené kupní ceny, 
tj. 450 Kč/m2, není příslušné zařízení na po-
zemcích (napojovací body pro uložení měřících 
zařízení) v lokalitě „Skřivánek“, a ukládá MO 
předložit bod na jednání ZM.

- RM bere na vědomí žádost Římskokatolic-
ké farnosti o poskytnutí finančního příspěvku 
na opravu kostela Navštívení Panny Marie 
v Červeném Potoku ve výši Kč 100.000,- v roce 
2010 a ukládá vedoucímu OŠKT zapracovat 
možný příspěvek města žadateli do návrhu 
rozpočtu pro rok 2010.

- RM bere na vědomí žádost Římskokatolic-
ké farnosti o poskytnutí finančního příspěvku 
opravu kostela Povýšení sv. Kříže v Dolních 
Boříkovicích ve výši 40.000,- Kč v roce 2010 
a ukládá vedoucímu OŠKT zapracovat možný 
příspěvek města žadateli do návrhu rozpočtu 
pro rok 2010.

- RM schvaluje vyčlenění plochy pro umís-
tění prodejních stánků ZUŠ dne 20. 12. 2009 
do 13:00 hod.

- RM schvaluje Ing. arch. Středu jako zpra-
covatele popisu objektů MPZ a ukládá vedou-
címu OŠKT zapracovat náklady na projekt do 
návrhu rozpočtu pro rok 2010. 

- RM souhlasí s realizací části projektu 
„Obnova krajinné silniční vegetace v Pardu-
bickém kraji – II. etapa“, místně příslušející 
městu Králíky (v úseku III/31225 Heřmanice 
– Prostřední Lipka) 

- RM souhlasí s pořízením dvou mobilních 
košů na košíkovou osadním výborem D. 
Boříkovice.

- RM schvaluje dodatek č. 1 k Mandátní 
smlouvě s firmou ENSYTRA s. r. o. č. 25. 10. 
09 a pověřuje starostku podpisem.22. ledna 2010 oslaví v kruhu 

nejbližších své životní jubileum 
80 let pan Josef Beneš z Králík. 
20. ledna oslaví jeho manželka 
Zdeňka 78. narozeniny a 28. ledna 
oslaví společně 60. výročí svatby. 
Jubilantům hodně zdraví, štěstí a 
spokojenosti do dalších let přejí

děti Josef, Zdeněk s Danou a Eva 
s Viktorem

vnoučata Josef s Janou, Jana, 
Leoš, Zdeněk s Martou, Ondřej se 
Simonou, Eva s Davidem a Víťa

pravnoučata Adélka a Adámek
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Výpis ze zasedání Zastupitelstva města
č. 10 konaného dne 14. prosince 2009

Přítomní členové zastupitelstva města: 
Jana Ponocná, starostka; Bc. Čestmír Doub-
rava, místostarosta; Mgr. Jarmila Berková, 
radní; Ing. Ladislav Dostálek; Vladimír 
Hejtmanský; JUDr. Milan Ježek; Arnošt 
Juránek; Pavel Kalianko; Mgr. Vlastimil 
Kubíček;  MUDr. Eva Rýcová, radní; Ing. 
Ladislav Tóth, radní; Ing. Josef Šašek; 
MUDr. Marie Špičková.

Z jednání omluveni: Ing. Anton Zima, 
Ing. Václav Kubín.

Za MěÚ: Ing. Miroslav Bouška, p. 
Miroslav Macháček BA, Ing. Věra Kubíč-
ková, p. Pavel Brandejs, Jan Čuma, Marie 
Pecháčková.

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

4.1. Majetkové operace
4.2. Vyhláška o místním poplatku

za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování
odpadů na rok 2010

4.3. Pravidla rozpočtového
provizoria na rok 2010

4.4. Smlouva s Pardubickým
krajem – dotace na financování
projektu Zvýšení turistické
atraktivity Králické pevnostní
oblasti – revitalizace tvrze Hůrka

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

1. - 3. Zahájení a prezence, určení ově-
řovatelů zápisu, zpráva z jednání RM

Jednání zastupitelstva zahájila starostka 
města, program jednání byl schválen, ověřo-
vateli zápisu byli schváleni p. Hejtmanský, 
p. Berková. K předneseným informacím 
z jednání RM nebylo přijato žádné usne-
sení.

4. Hlavní jednání
4.1. Majetkové operace
4.1.1. Prodej pozemku p.p.č. 102 v k.ú. 

Prostřední Lipka
Obsah: O prodej pozemku požádali 

manželé I. za účelem užívání zahrady. Jedná 
se o pozemek o výměře 324 m2, který je 
v KN veden jako orná půda, pozemek není 
v pronájmu. Záměr prodeje byl schválen a 
zveřejněn, kupní cena 50 Kč/m2 + náklady 
spojené s převodem, tj. 17.222 Kč.

ZM schválilo prodej pozemku p.p.č. 
102 v k.ú. Prostřední Lipka  žadatelům 
za kupní cenu 17.222 Kč. 

4.1.2. Prodej pozemku p.p.č. 545 v k.ú. 

Dolní Hedeč
Obsah: O prodej pozemku požádala paní 

B. za účelem scelení pozemků a zajištění 
příjezdu k nemovitosti. Jedná se o pozemek 
o výměře 258 m2, který je v KN veden jako 
zahrada, pozemek má žadatelka v pronájmu. 
Záměr prodeje byl schválen a zveřejněn, 
kupní cena 50 Kč/m2 + náklady spojené 
s převodem, tj. 13.817 Kč. Zároveň RM 
schválila zatížit pozemek VB spočívajícím 
v uložení podzemního vedení vodovodu a 
kanalizace pro oprávněné město. 

ZM schválilo prodej pozemku p.p.č. 
545 v k.ú. Dolní Hedeč žadatelce za kupní 
cenu 13.817 Kč. 

4.1.3. Záměr prodeje části pozemku p.p.č. 
2085/4 v k.ú. Králíky  

Obsah: Český rybářský svaz požádal 
o prodej části pozemku o výměře 23 m2, 
část je nově označena jako p.p.č. 2085/8 
v k.ú. Králíky. Tato část pozemku je součástí 
rybochovného zařízení. Odbor VTS nemá 
k prodeji námitek. Dle odboru ÚPaSÚ je dle 
návrhu ÚPO Králíky území zeleně, jedná-li 
se o nový sjezd na pozemek, je nutné po-
volení odboru VTS a souhlas SÚS a Policie 
ČR, prodej doporučuje. Odbory ŽP a ŠKT 
nemají připomínky. RM doporučila prodej 
za kupní cenu ve výši 70 Kč/m2. 

ZM schválilo záměr prodeje pozemku 
p.p.č. 2085/8 v k.ú. Králíky za kupní 
cenu ve výši 70 Kč/m2 + náklady spojené 
s převodem a uložilo záměr prodeje 
zveřejnit. 

4.1.4. Záměr prodeje pozemků k výstav-
bě RD – lokalita „Skřivánek“

Obsah: MO předkládá k projednání zá-
měr prodeje pozemků určených k výstavbě 
RD v nové lokalitě „Skřivánek“. V I. etapě 
se jedná o 26 parcel, některé pozemky bu-
dou zatíženy VB (liniové stavby), schválená 
kupní cena 450 Kč/m2. Ostatní parcely 
v lokalitě budou na město převedeny až po 
schválení ÚPO Králíky. 

Jedná se o pozemky:
Označení pozemku Výměra v m2

p.p.č. 3503 1099
p.p.č. 3504 1227 
p.p.č. 3505 1132
p.p.č. 3506 1213
p.p.č. 3507 1207
p.p.č. 3508 1227
p.p.č. 3509 1106
p.p.č. 3516 1694
p.p.č. 3517 1124
p.p.č. 3518 1092
p.p.č. 3519 1075
p.p.č. 3520 1124
p.p.č. 3521 1269

Označení pozemku Výměra v m2

p.p.č. 3522 1233
p.p.č. 3523 1169
p.p.č. 3524 1740
p.p.č. 3525 1830
p.p.č. 3528 2088
p.p.č. 3536 976
p.p.č. 3537 976
p.p.č. 3539 976
p.p.č. 3540 976
p.p.č. 3541 976
p.p.č. 3542 976
p.p.č. 3544 1127
p.p.č. 3545 1100

RM doporučila prodej. 
ZM schválilo záměr prodeje pozemků 

p.p.č. 3503, 3504, 3505, 3506, 3507, 3508, 
3509, 3516, 3517, 3518, 3519, 3520, 3521, 
3522, 3523, 3524, 3525, 3528, 3536, 3537, 
3539, 3540, 3541, 3542, 3544 a 3545 vše 
v k.ú. Králíky k výstavbě RD za kupní cenu 
ve výši 450 Kč/m2 a uložilo záměr prodeje 
zveřejnit. 

4.1.5. Nákup pozemků v k.ú. Králíky „Cyk-
lostezka Králíky - Červená Voda“ – oprava 
usnesení ZM/2009/09/155

Obsah: Z důvodu administrativní chyby 
předkládá MO změnu usnesení ZM ze dne 16. 
11. 2009 v části  týkající se nákupu pozemku 
p.p.č. 1046/126 v k.ú. Králíky od manželů K. 

ZM schválilo v souvislosti s připravova-
nou stavbou „Cyklostezka Králíky -Červená 
Voda“ změnu usnesení ZM/2009/09/155 ze 
dne 16. 11. 2009, a to: - nákup pozemku 
p.p.č. 1046/126 v k.ú. Králíky od manželů 
K., Králíky za kupní cenu 1.000 Kč. 

4.2. Vyhláška o místním poplatku za 
provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
odpadů na rok 2010

ZM schválilo Obecně závaznou vyhlášku 
města Králíky č. 5/2009 o místním poplatku 
za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů pro rok 2010. 

4.3. Pravidla rozpočtového provizoria 
na rok 2010

ZM schválilo usnesení týkající se rozpočto-
vého provizoria:

V souladu s ustanovením § 13 zákona 
č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, tato pravidla rozpočtové-
ho provizoria města Králíky pro rok 2010: 1. 
Rozpočtové hospodaření v době od prvního 
dne rozpočtového roku 2010 do doby schválení 
rozpočtu města na příslušný rok se řídí obje-
mem příjmů a výdajů schváleného rozpočtu pro 
předchozí rok 2009. Výdaje rozpočtu se uvol-
ňují do výše jedné dvanáctiny celkové roční 
částky v každém měsíci období rozpočtového 
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provizoria. 2. Z městského rozpočtu budou 
hrazeny běžné výdaje, související s plynulým 
provozem Městského úřadu, města a organizací 
městem založených či zřízených. 3. S výjimkou 
havarijních situací budou financovány pouze 
drobné akce oprav a údržby v jednotlivých 
případech nepřevyšující částku 40 000,- Kč 
a nedokončené smluvně sjednané akce oprav 
a údržby z roku 2009. 4. U smluvně sjedna-
ných akcí v případě nevyčerpání finančních 
prostředků v roce 2009 na výdaje schválené 
v rozpočtu města na rok 2009, mohou být tyto 
výdaje realizovány v roce 2010 do výše rozdílu 
schváleného rozpočtu a skutečného čerpání 
v roce 2009. 5. Rozpočtové příjmy a výdaje 
uskutečněné v době provizoria se stávají příjmy 
a výdaji rozpočtu po jeho schválení. 

4.4. Smlouva s Pardubickým krajem – 
dotace na financování projektu Zvýšení 
turistické atraktivity Králické pevnostní 
oblasti – revitalizace tvrze Hůrka

ZM schválilo Smlouvu o poskytnutí nein-
vestiční dotace z rozpočtových prostředků Par-
dubického kraje na zajištění financování podílu 

žadatele projektu „Zvýšení turistické atraktivity 
Králické pevnostní oblasti – revitalizace tvrze 
Hůrka“, a to způsobilých i nezpůsobilých výda-
jů a pověřilo starostku jejím podpisem. 

5. Informace z MěÚ
ZM schválilo, v souladu s ustanovením § 

85 písmeno f) zákona č. 128/2000 Sb., o ob-
cích, vzdání se práva a prominutí pohledávky 
za odběrateli města a zrušené příspěvkové 
organizace Technické služby Králíky ve výši 
385.207,40 Kč. 

6. Vstupy občanů
Nebylo přijato žádné usnesení. 

7. Vstupy zastupitelů
ZM vzalo na vědomí stížnost Mgr. Krab-

cové. 
ZM schválilo smlouvu mezi městem Králíky 

a obcemi na území ORP Králíky o způsobu 
spolufinancování projektu „Zpracování di-
gitálního povodňového plánu a vybudování 
sítě varovného a vyrozumívacího systému pro 

území ORP Králíky. 
ZM neschválilo souhlasné stanovisko k vý-

stavbě fotovoltaické elektrárny v k.ú. Králíky 
– průmyslová zóna. 

ZM vzalo na vědomí nabídku společností 
EKOLA České Libchavy s.r.o. a uložilo vedení 
města připravit na příští jednání zastupitestva 
vyjádření vedoucích odborů ke spolupráci 
se společností a vyjádření právníka města 
k možnému postupu při případném pronájmu 
společnosti. 

Jednání ZM ukončila starostka města 
ve 20:15 hod. 

Výpis pořídila redakce KZ

Daň z nemovitostí na rok 2010
(zákon č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitostí v platném znění)

Upozorňujeme poplatníky, u kterých 
došlo v roce 2009 ke změnám okolností roz-
hodných pro vyměření daně nebo ke změně 
poplatníka (nákup, prodej, dar, dědictví, 
výstavba, přístavba, kolaudace, změna 
užívání, digitalizace území, pozemkové 
úpravy, převody bytů do os. vlastnictví…), 
na termín pro podání daňového přiznání do 
1. 2. 2010.

Tiskopisy jsou k  dispozici na Finančním 
úřadě v Žamberku (dále jen FÚ), tel. 465 
678 111, informace k elektronickému podá-
ní naleznete na http://adisepo.mfcr.cz.

Změny v roce 2010, při kterých poplatník 
daňové přiznání nepodává:

• změna sazeb daně z nemovitostí
novelou zákona o dani z nemovitostí dochá-

zí ke zdvojnásobení sazeb daně z nemovitosti, 
mimo orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, 
ovocných sadů, dále trvalých travních porostů, 
hospodářských lesů a rybníků s intenzivním a 

Meziroční změny v sazbách daně z nemovitostí r. 2009/2010
Druh nemovitosti sazba za m2 v r. 2009 sazba za m2 

v r. 2010
zastavěné plochy a nádvoří 0,10 Kč 0,20 Kč
stavební pozemky 1 Kč 2 Kč
ostatních plochy, pokud jsou předmětem daně 0,10 Kč 0,20 Kč
obytné domy a stavby tvořící příslušenství k nim 1 Kč 2 Kč
stavby pro indiv.rekreaci a rod.domy využívané k ind. rekreaci
stavby tvořící příslušenství k nim

3 Kč 6 Kč
1 Kč 2 Kč

garáže vystavěné odděleně od obytných domů a sam. nebyt. prostory užívané jako garáže 4 Kč 8 Kč
stavby k podnikání – zemědělská prvovýroba 1 Kč 2 Kč
                               – průmysl, stavebnictví, doprava, energetika, ost. zem. činnost 5 Kč 10 Kč
                               – ostatní podnikatelské činnosti 10 Kč 10 Kč
ostatní stavby 3 Kč 6 Kč
byty a samostatné nebyt. prostory 1 Kč 2 Kč
orná půda, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady 0,75% z prům. ceny půdy
trvalé travní porosty, hospodářské lesy a rybníky s intenzivním a průmyslovým chovem ryb 0,25% z prům. ceny půdy
Základní sazby daně za 1 m2 zastavěné plochy 

stavby zjištěné podle odstavce se zvyšují o 0,75 
Kč za každé další nadzemní podlaží, jestliže 
zastavěná plocha nadzemního podlaží přesahuje 
dvě třetiny zastavěné plochy. U staveb pro pod-
nikatelskou činnost se základní sazba daně za 1 
m2 zastavěné plochy zjištěné podle odstavce 1 
zvyšuje o 0,75 Kč za každé další nadzemní pod-
laží. Za první nadzemní podlaží se považuje každé 
konstrukční podlaží, které má úroveň podlahy 
nebo i její části do 0,80 m pod nejnižším bodem 
přilehlého terénu, není-li v projektové dokumen-
taci stanoveno jinak. Všechna podlaží umístěná 
nad tímto podlažím včetně účelově určeného 
podkroví se považují za další nadzemní podlaží.

průmyslovým chovem ryb a staveb sloužících 
pro ostatní podnikatelskou činnost

• ukončení osvobození novostaveb 
obytných domů a bytů ve vlastnictví 
fyzických osob

pokud má poplatník u staveb kolaudo-
vaných před rokem 2007 podáno daňové 
přiznání s uvedením osvobození, ukončení 
osvobození a přepočet daně provede FÚ

• změna a vydání nových obecně závaz-
ných vyhlášek obcí

Nová daňová povinnost bude sdělena 
hromadným předpisným seznamem (k na-
hlédnutí na FÚ v květnu 2010).

Složenky na daň z nemovitosti s novou 
výší daňové povinnosti budou rozeslány 
počátkem května 2010, termín pro zaplacení 
celé daně z nemovitostí nebo první splátky 
je 31. 5. 2010.

Ing. Miroslav Buryška
ředitel Finančního úřadu v Žamberku

PODĚKOVÁNÍ
5. 12. jsem měl špatný den. Bohužel 

jsem ztratil mobilní telefon. Milé 
překvapení přišlo o den později. Poctivý 
nálezce, žák základní školy Jakub 
Mrklovský z Králík, mi osobně vrátil 
nalezený telefon. Tímto způsobem 
bych chtěl nálezci poděkovat.

Daniel Kosán

Kamnářství AVT Filip Dian, 
Písařov 56, tel. 608527946. 
Stavba kachlových  kamen, 
sporáků a krbů, včetně 
zpracování projektu, dále 
pak opravy, čištění a servis 
topidel.
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CENÍK SLUŽEB
MĚSTSKÉ KNIHOVNY KRÁLÍKY

platný od 1. ledna 2010
Věříme, že přijmete s pochopením malou změnu v úhradě poplatků za služby 

Městské knihovny v Králíkách.
Od 1. ledna 2010 budou uživatelé knihovny platit stejně jako vloni -  jeden roční 

poplatek, který  umožňuje  využívat souběžně půjčovnu pro dospělé i čítárnu časo-
pisů, V praxi to znamená, že dospělí uživatelé, důchodci a studenti  zaplatí při první 
návštěvě knihovny  poplatek buď v čítárně nebo v oddělení pro dospělé a po jeho 
úhradě můžou využívat obě oddělení. 

Roční manipulační poplatek za zápis do evidence uživatelů:
dospělí uživatelé 100,- Kč • 
důchodci do 70 let   70,- Kč• 
důchodci nad 70 let zdarma• 
studenti *   50,- Kč• 
uživatelé oddělení pro mládež do 15 let *   30,- Kč• 

* Pro účely stanovení poplatku je za studenta považován ten, kdo v den zápisu do knihov-
ny dovršil 16 roků a za čtenáře do 15 let ten, kdo nedosáhl věku 16 let a byl zaregistrován 
během kalendářního roku nebo mu byla registrace obnovena.

Poplatek při jednorázové výpůjčce neregistrovaného čtenáře
za 1 svazek   10,- Kč• 

K jediné změně v ceníku služeb dochází v platbě nákladů na výpůjčku realizovanou 
prostřednictvím meziknihovních služeb, protože částka, která je naší knihovně účtována 
knihovnou, ze které nám knihu pošlou, se každoročně zvyšuje.

za 1 svazek   40,-• 

Poplatky z prodlení 
I. upomínka (uživateli se neposílá)   10,- Kč
II. upomínka   30,- Kč
III. upomínka   50,- Kč
IV. upomínka (dopis s doručenkou)   50,- Kč
   + náklady na poštovné

Poplatek za vystavení duplikátu průkazu při jeho ztrátě   20,- Kč
Poplatek za poškození knihovnické úpravy a obalu   10,- Kč
Poplatek za poškození čárového kódu   10,- Kč
Připojení na Internet zdarma

Jarmila
Šuláková

v Králíkách
Uplynul už sice víc jak měsíc od mimo-

řádné události, jakou byl Vánoční koncert 
Jarmily Šulákové a Fleretu v Klubu na 
Střelnici v pátek 4. prosince 2009, ale stále 
aktuální zůstává výzva, se kterou se mohl 
každý návštěvník akce seznámit z letáčku, 
který obdržel při vstupu do sálu.

Protože letáček možná „ve víru událos-
ti“ někam zapadl, dovolím si jeho obsah 
připomenout:

Současná doba klade vysoké nároky 
na výkonnost, rychlé rozhodování a vyvíjí 
mnohdy velký tlak na osobnost jednotlivce, 
kdy si mnohdy nemáme čas uvědomit, že 
každý z nás bude jednou starý a nemohoucí. 
Moderní společnost 21. století by měla umět 
pečovat o lidi, jejichž životní pouť se chýlí 
ke konci. Lidé by měli odcházet v co možná 
v nejdůstojnějším prostředí.

HOSPICE zajiš-
ťují maximální péči 
jednotlivci, který má 
možnost prožívat své 
poslední chvíle v pro-
středí, které navozuje 
atmosféru rodinného 
prostředí.

V hospici může 
s odcházejícím žít i 
jeho životní partner 
nebo jiná blízká osoba, která mu sama 
adekvátní péči mnohdy z fyzických či jiných 
důvodů poskytnout nemůže,

SAMO o.s. – SMÍŘENÍ-hospicové sdruže-
ní pro Pardubický kraj i přes velké problémy 
otevřelo v září 2009 první hospic v Pardu-
bickém kraji v Chrudimi.  Provozovatele 
nečeká bezstarostná budoucnost a právě 
proto pojďme spojit naše síly a pomožme 
jim. Nejjednodušší cestou je zaslání dárcov-
ské SMS, Jedna SMS stojí 30,- Kč.

SMS posílejte ve tvaru
DMS HOSPICCHRUDIM na číslo 

87777

Chceme-li pomoci jako společnost, mu-
síme začít každý u sebe!

Kontaktní údaje na sdružení:
SMÍŘENÍ, hospicové sdružení pro Par-

dubický kraj
MUDr. Marie Blažková
Paláckého 191
537 01 CHRUDIM III
IČO 266 253 85
Telefon: 731 151 538
Email: smireni@centrum.cz
Web: www.smireni.cz
Číslo účtu: Česká spořitelna 114 561 

1309/0800

Vybrala Ivana Marečková

Změna telefonního čísla 
Městské knihovny Králíky
Oznamujeme všem uživatelům služeb Městské knihovny v Králíkách,organizacím a 

obchodním partnerům, že 

od 1. ledna 2010 se k nám dovoláte, 
zadáte-li na svém telefonu číslo

777734215
Pevná linka 465631215 byla ke dni 31. 12. 2009 zrušena.

Děkujeme vám za pochopení.
Ivana Marečková
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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.

Rubriku NAROZENÍ dočasně nezveřejňujeme z důvodu kolize se zák. č. 101/2000 Sb.

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

„Přejeme pevné zdraví do dalších let.“
87 let - Karel Moláček
86 let - Jiří Srbecký,
 - Hedvika Zacharievová
85 let - Jaroslav Němec
84 let - Hildegard Zemanová
83 let - František Litvik,
 - Vincenc Krejčí
82 let - Ludmila Uhrinčatová
80 let - Marie Vraštilová,
 - Božena Králová,
 - Josef Beneš
79 let - Marie Kolínková,
 - Karel Kellner,
 - Štefanie Macejáková,
 - Miroslav Vrbický,
 - Ludmila Pražáková
78 let - Anna Beranová,
 - Zděnka Benešová,
 - Božena Maděrová
77 let - Jaroslav Holas,
 - Eva Laryšová,
 - Alexandr Pelikán
76 let - Stanislav Vacek,

76 let - František Berka,
 - Josef Cenek
75 let - Jindřich Skala,
 - Antonín Beran,
 - František Kubíček
74 let - Čeněk Chládek,
 - Karel Kubů,
 - Ludovít Tóth,
 - Rudolf Altman
73 let - Jaroslav Flekr,
 - Slavoj Šembera,
 - Jaroslav Zezulka,
 - Helena Michaličková,
 - Maria Čurdová,
 - Marie Štěpánková
72 let - Čestmír Doubrava,
 - Ludmila Hnátnická,
 - Bohuslav Štork
71 let - Věra Dostálková,
 - Anna Beranová
70 let - Jiří Vencl,
 - Vlasta Zbořilová,
 - Květoslava Foglová,
 - Eva Šmídová

Vážení rodiče, pokud máte zájem o zveřejnění Vašeho právě narozeného děťátka v měsíčníku 
Králický zpravodaj, přijďte na Městský úřad, Karla Čapka 316, evidence obyvatel, s rodným 
listem dítěte.                                       Jana Panchártková, Odbor vnitřních věcí MěÚ Králíky

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
09. 01. So MUDr. Dunglová Letohrad budova žel. stanice 972 324 447
10. 01. Ne MUDr. Dunglová Letohrad budova žel. stanice 972 324 447
16. 01. So MUDr. Filipová Lanškroun Strážní 151 465 325 212
17. 01. Ne MUDr. Filipová Lanškroun Strážní 151 465 325 212
23. 01. So MUDr. Johnová Letohrad Šedivská 498 465 622 216
24. 01. Ne MUDr. Johnová Letohrad Šedivská 498 465 622 216
30. 01. So MUDr. Jedličková Bystřec č.p. 182 465 642 990
31. 01. Ne MUDr. Jedličková Bystřec č.p. 182 465 642 990
06. 02. So MUDr. Karásková Letohrad U Dvora 815 465 620 358
07. 02. Ne MUDr. Karásková Letohrad U Dvora 815 465 620 358
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.

ÚMRTÍ                 „S láskou budeme vzpomínat.“
Anna Mišáková, Ilona Voltemárová, Jaromíra Dominikusová, Michal Garnek, Josef Šašek

ŘÁDKOVÁ
INZERCE

Hledám pronájem malého bytu v Krá-
líkách asi na 2 - 3 roky. E-mail: pebu@
atlas.cz.

Pronajmu byt 3+1 v Králíkách. Tel.:776 
201 201.

Začínající myslivec koupí starší lovecké 
zbraně a dalekohled. Odkoupím i další věci 
týkající se myslivosti dle Vaší nabídky. Tel.: 
774610646, e-mail: Djardaa@seznam.cz.

Mám zájem o koupi stavebního pozem-
ku, nebo domu, v regionu Králicko prosím 
nabídněte předem děkuji. E-mail: frsta@
email.cz.

Prodám novou knihu: Bible Windows7 
nejlepší tipy a triky. Pro nový operační sys-
tém. Cena 200 Kč. Tel.: 737885190, e-mail: 
jezek.vasek@seznam.cz.

Daruji za odvoz funkční barevný tele-
vizor Color 416 - rok výroby 1985. Úhlo-
příčka obrazovky 67 cm. Tel.: 732 380 283, 
e-mail: kraliky@jbcr.info.

Prodám byt 3+1, úklid. komora a špajz. 
K bytu náleží 2 sklepy a ve společných 
prostorách je k dispozici kočárkárna a velká 
suchá půda. Tel.: 737451923.

Pronajmu byt 2+1 v Králikách, 50m od 
náměstí. Byt s vybavením, plocha 60 m2. 
Komb. plynový kotel,nábytek, kuch. linka, 
lednice, pračka. Tel.: 723332334, e-mail: 
urbanfranta@seznam.cz.

Prodám RD 5+1 se zahradou o CP 1092 
m2 v Králíkách. Kousek od náměstí. Klidné 
místo. Garáž, sklep, půda. Na pozemku další 
stavba (býv. pivovar. sklepy). Vytápění ře-
šeno plyn. kotlem. Tel.: 737761813, e-mail: 
amazonka77@seznam.cz.

Hledám bývalou spolužačku a nejlepší 
kamarádku Marii, roz. Rumlovou. Před 
mnoha lety se přistěhovala do vaší obce 
z Frýdku - Místku. Dnes jí je 31 let. Děkuji 
za veškeré informace. Tel.: 731051510, 
e-mail: s.melcakova@seznam.cz.

Pronajmu velký byt 
2+1 v 1. patře na Velkém 
náměstí v Králíkách 
(v domě nad R-netem). 
Nájemné 3.300 Kč/měsíc. 
Tel. 602 371 666.
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ULOVIT MILIARDÁŘE
pátek 8. zač. ve 20:00 hod
Režisér Tomáš Vorel natočil po 

úspěšném Gymplu žánrově odliš-
ný snímek, a sice politickou satiru 
podle knihy Martina Nezvala. 
Snímek je vlastně přehlídkou více 
či méně odporných zkorumpova-
ných karikatur, pohybujících se 
v exkluzivním prostředí vrchol-
ného byznysu a politiky.

Vstupné 55,-; přístupný; ŠUP; 90 min.
úterý   12.   AŤ ŽIJÍ RYTÍŘI!   zač. v 17:00 hod
Nová česká rodinná historická komedie se odehrává v blíže neur-

čeném středověku. Zrádný Albrecht z Krvenos ukradne sídlo Marti-
novi z Vamberka, ten však má  pět odvážných dětí a schovanku Janu. 
Všichni se pokusí společnými silami dobýt zpět ztracenou tvrz.

Vstupné 55,-; přístupný; ŠUP; 100 min.

úterý   19.   2012   zač. ve 20:00 hod
Před mnoha staletími nám po sobě Mayové zanechali svůj ka-

lendář s jasným datem, kdy končí, a popisem toho, co se odehraje. 
Do dnešních dní stejnou věc objevili astrologové, numerologové 
odhalili vzory, které ji předpovídají, geologové míní, že už k ní 
dávno mělo dojít, a dokonce ani vládní vědci nejsou schopni zamlčet 
katastrofu biblických rozměrů, která na naši planetu čeká v roce 
2012 - to vše ve velkofilmu režiséra Rolanda Emmericha.

Vstupné 55,-; přístupný od 12 let; ŠUP; titulky; 150 min.

pátek   22.   ZOUFALCI   zač. ve 20:00 hod
Jak být spokojený a přitom nebýt sám? Nová česká kome-

die o šesti třicátnících, kteří už vědí, co v životě nechtějí, ale zároveň 
ještě nevědí, co by chtěli. Na řadu tak přichází dávný nápad - spo-
lečný život na statku, po kterém kdysi všichni tak toužili. Vyjde 
jim tenhle nový pokus o štěstí?

Vstupné 55,-; přístupný od 12 let; 95 min.

úterý   26.   MŮJ ŽIVOT V RUINÁCH   zač. ve 20:00 hod
Americká profesorka historie, která nemá štěstí ani v lásce ani 

v práci, se rozhodne vydat do Řecka, země svých předků, aby zde 
našla pravé kouzlo života. Romantická komedie o hledání velké 
lásky i sebe sama s Niou Vardalos v hlavní roli (známá z filmu 
Moje tlustá řecká svatba).

Vstupné 55,-; přístupný; titulky; ŠUP; 95 min.

pátek   29.   2BOBULE   zač. ve 20:00 hod
Pokračování divácky úspěšné komedie z moravských vinic. 

Napravený pražský podvodníček Honza žije s přítelkyní Klárkou 
v domku po dědovi a snaží se vypěstovat slámové víno. Život jim 
komplikuje kamarád Jirka a také najatý zločinec, ovšem poněkud 
nejapný.

Vstupné 55,-; přístupný; 90 min.

Program na LEDEN
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Klub Na Střelnici Králíky
LEDEN  2010

sobota   16.   TANEČNÍ SETKÁNÍ   zač. ve 13:30 hod
Soutěžní přehlídka tanečních kolektivů ZUŠ z celé republiky. 

Vstupné dobrovolné.

čtvrtek   21.   JAK SE DĚLÁ TANEČNÍK   zač. v 11:00 
hod

Školní koncert Tanečního centra Praha – konzervatoře o.p.s. 
Vstupné 30,- Kč.

čtvrtek   21.   PROGRAM 2010   zač. v 19:30 hod
Večerní gala představení Tanečního centra Praha – konzer-

vatoře o.p.s. Členem souboru je student závěrečného ročníku 
Šimon Kubáň z Dolní Lipky. Vstupné 80,- Kč.

sobota   23.   SPORTOVNÍ PLES   zač. v 19:30 hod
Tradiční sportovní ples pořádá TJ Sokol Boříkovice. Vstu-

penky p. Dostálek, tel. 465 631 039.

sobota   30.   KVĚTINKOVÝ PLES   zač. v 19:30 hod
Taneční orchestr Fontána z Hradce Králové bude hrát na 

plese, který pořádá Monika Kudláčková – Květinka z Dlouhé 
ulice, tel. 605 291 608.

Další informace o pořadech Klubu Na Střelnici a o předpro-
deji 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

Taneční setkání 2010 Králíky
Taneční obor ZUŠ Králíky a Město Králíky Vás zve na Taneční 

setkání, které se koná 16. 1. 2010 ve 14.00 hodin v kulturním domě 
Střelnice. Tato taneční přehlídka je od roku 2005 putovní a pořádá 
se střídavě v Praze a v Králíkách. Již potřetí se pořádání tohoto 
setkání zhostí taneční obor ZUŠ s finanční podporou Města Králíky. 
Kromě našich žáků z  Králík a z Červené Vody se Vám představí 
například taneční obory ze Slatiňan, Jevíčka, Pardubic, Hradce 
Králové, Moravské Třebové, Žiliny, Rokytnice v Orlických horách 
a dalších měst. Přijďte a vytvořte příjemnou diváckou kulisu a svým 
hlasem vyberte nejlepší choreografii. Těšíme se na Vás. 

V měsíci prosinci zemřel po dlouhé a těžké nemoci 
pan Štefan Belko.

Touto cestou děkujeme paní MUDr. Evě Rýcové 
za příkladnou a obětavou péči o našeho tatínka, 
manžela.

Děkujeme paní Anně Řezníčkové za vypravení 
důstojného pohřbu.

rodina Belkova, Kolářova, Hynkova
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Na Králicku vzniká největší zázemí
pro návštěvníky Pardubického kraje

Dolní Morava a Červená Voda poskytne ráj 
rodinám s dětmi, a to v létě i v zimě

Jeden z největších investičních záměrů do cestovního ruchu 
finišuje. Jedná se o přebudování stávajícího zimního střediska 
v Dolní Moravě na celoroční centrum aktivního trávení vol-
ného času a o výstavbu nového moderního lyžařského areálu 
Buková hora v Červené Vodě, kde se do budoucna nabízí 
realizace velmi atraktivní myšlenky, a to úzké spolupráce se 
stávajícím areálem Cenkovice. Realizacemi obou projektů 
vznikne bezkonkurenčně největší zázemí pro turisty a návštěv-
níky Pardubického kraje. Právě v těchto dnech byla ukončena 
projektová příprava.

Obsahem projektu v Dolní Moravě je vybudování dvou 
nových čtyřsedačkových lanovek (Sněžník a Slon) se vzájem-
ným propojením všech sjezdovek, včetně vybudování nové, 
bezmála l,2km dlouhé a 80m široké sjezdovky. Stávající areál 
bude dále rozšířen o celoroční bobovou dráhu o délce více než 
lkm, lanový park s 50-ti překážkami, s lanovým přejezdem nad 
sjezdovkou a s 15m vysokou horolezeckou stěnou a o zimní sáň-
kařskou dráhu. „Projekt počítá především s návštěvami rodin 
s dětmi, proto na tyto návštěvníky pamatuje zřízením letního 
a zimního dětského ráje s atrakcemi jako jsou nafukovadla, 
dětské hřiště, lyžařský kolotoč nebo pohyblivý pás,“ prozradil 
ing. Jiří Rulíšek, předseda představenstva SNĚŽNÍK, a. s. 
Posílení dopravní dostupnosti celého areálu bude zabezpečovat 
nová komunikace, která posílí nově zrekonstruovanou stávající 
komunikaci z koncového parkoviště a zároveň propojí oba 
areály ve středisku - Sněžník a U Slona.

Vyhlídková restaurace Slaměnka otevřena po celý rok
Úplnou novinkou, která posune celé středisko na srovna-

telnou úroveň s nejmodernějšími středisky v republice, bude 
vybudování sítě obslužných objektů u nástupů na sedačky 
v obou areálech (nová Marcelka a objekt U Slona) a bufetu 
přímo na sjezdovce - tzv. aprésski. V jejich útrobách naleznou 
návštěvníci vše co potřebují pro nerušené a kvalitní trávení 
dovolené - skiservis, půjčovnu lyží, kol, koloběžek a kár, 
obchod se sportovním zbožím, infocentrum, WC, apod.). To 
nejdůležitější co budou oba tyto objekty nabízet jsou bezesporu 
rychloobslužné restaurace, jenž budou dostatečně kapacitně a 
na úrovni nabízet pochoutky z místní kuchyně.

Tyto objekty doplňuje první chlouba tohoto střediska, a to 
chata Slaměnka umístěná v nadmořské výšce 1.110 m.n.m. 
Slaměnka bude především celoročně fungující vyhlídková 
restaurace s velkou prosluněnou terasou a zároveň bude také 
výchozím bodem pro vycházky do okolí ať již na běžkách 
nebo pěšky. Z tohoto místa vybíhá několik turistických tras, 
a to jak na Králický Sněžník, tak i do oblasti Staroměstská. 
„V létě sem na borůvkové knedlíky vyveze návštěvníky již 
zmíněná lanová dráha Sněžník. V blízkosti Slamenky bude 
vybudována vyhlídková plošina v místě zvaném Skalka, která 
nabídne nádherné rozhledy do Králické kotliny a na Bukovo-
horskoupahorkatinu,“ upozornil Jiří Rulíšek.

Čtyřhvězdičkový hotel s kongresovým sálem
Druhou, významnější, chloubou dolnomoravského střediska 

bude nový hotel VISTA****, který nabídne to, co chybí v ce-
lém Pardubickém kraji. Kvalitní ubytování s širokou nabídkou 
doprovodných služeb. Kapacita hotelu bude 100 dvoulůžkových 
pokojů a 6 apartmánů s odpovídajícím zázemím. Bude vybaven 
kongresovým centrem pro 350 účastníků, rozlehlým wellness 
centrem s bazénem 15x5 m, s různými saunami a vířivkami, 

prostorem pro odborné poskytování masáží, hydromasáží, 
zábalů. Novinkou pro nejbližší okolí bude bezesporu instalace 
tzv. kryosauny (použití prudkého ochlazení na krátkou dobu). 
Součástí sportovní sekce bude posilovna rozšířená o stroje pro 
tvarování postavy, tělocvična pro celoroční využití, bowling 
se dvěma dráhami, golfový trenažér a místnost s kulečníky. 
Restauraci doplní pánský kuřácký klub a vinárna s tanečním 
parketem. Na své si opět přijdou i děti, a to ve vnitřním dět-
ském centru, které bude nabízet i hlídání dětí. Venku budou ke 
sportování vybízet dvě univerzální hřiště na tenis, odbíjenou 
nebo nohejbal, z toho jedno bude mít noční osvětlení. V případě 
vhodného počastí bude možno jeden kurt v zimě přetvořit na 
kluziště. Ve venkovním areálu hotelu bude také velmi zajímavé 
letní dětské hřiště, atypický lezecký jehlan pro 20 dětí a tubuso-
vá skluzavka v délce 80m. Venkovní nabídku doplní posezení 
pro klasickou českou zabíjačku.

Pod Bukovou horou si na své přijdou zejména lyžaři
Pod Bukovou horou vzniká moderní lyžařské středisko, 

jehož srdcem bude nejnovější systém umělého zasněžování 
v plně automatickém režimu, schopný zasněžit 2 km dlouhou 
sjezdovku v čase 72 hodin. Instalovaná čtyřsedačková lanová 
dráha o délce 1650m v odpojitelném systému bude zákazníkovi 
skýtat možnost klidného nástupu, což ocení i dříve narození 
návštěvníci areálu. „Její hlavní výhodou je přepravní rychlost, 
oproti klasickým neodpojitelným strojům dvojnásobná cca 
5m/s a více, umožňující výrazné zkrácení času stráveného 
dopravou na vrchol Bukové hory, v našem případě pod 7 
minut“ uvedl ředitel Skiparku Červená Voda Mgr. Radek 
Procházka. Areál bude splňovat všechna kritéria moderního 
střediska počínaje sociálním zařízením, konče parkováním 
pro 400 osobních vozů přímo v areálu se zvláštním stáním pro 
autobusy. I pro úpravu sněhové pokrývky je počítáno s moder-
ním strojem vybaveným mimo jiné bočními finišery pro přesné 
nápojem rolbováných pruhů, nutnosti carvingového stylu lyžo-
vání. „V místě spodní stanice vznikne samozřejmě služebna 
Horské služby, napojená na integrovaný záchranný systém, 
včetně helioportu. Ve spolupráci s náčelníkem HS Orlických 
hor Josefem Šifrou, bude včleněna do již stávajících nutných 
služeb poskytovaných veřejnosti dodal Procházka.

Hotel pod Bukovou horou
Pro nadcházející období finišuje příprava výstavby ubyto-

vacích zařízení přímo v srdci areálu. Moderní hotel poskytne 
ubytování v dvoj až třílůžkových pokojích a apartmánech 
v kapacitě do 60 míst. V základním vybavení je počítáno 
s relaxačním centrem, vířivkovým studiem, konferenčními pro-

Hotel VISTA****

(pokračování na následující straně)
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storami, restaurací s veškerým zázemím, 
která by měla pokrýt jak potřeby hotelu, 
tak i nabídnout stravování klientů nově 
vznikajících penzionů v okolí. V suteré-
nu hotelu bude instalována automatická 
bowlingová dvoj dráha se sport barem, 
též k využití i pro neubytované hosty 
s možností sportovního využití delších 
zimních večerů. Počítáno je i s dospí-
vajícími, kteří najdou využití volného 
času v salonku určeném pro netradiční 
počítačové a j iné hry.

Restaurant Pod sjezdovkou
V blízkosti hotelu vznikne hlavní denní 

stravovací uzel rychlého občerstvení 
s kapacitou 140 míst uvnitř a 40 a více 
míst na terase v místě dojezdu sjezdové 
trati. Stravování v areálu bude doplněno 
integrovaným kioskem a nesmí chybět 
denní bar apresski s výhledem na sjez-
dovku. Restaurant má za cíl vytvořit jak 
moderní nabídku jídel, tak věnovat vel-
kou pozornost v nabídce české klasiky, 
kterou ocení jak domácí tak i zahraniční 
návštěvník areálu. V půdních prostorách 
se atelieru BC projekt, pánů Blanka a 
Čecha, podařilo umístit apartmánevé 
bydlení střídmějšího rázu za velmi přízni-
vé ceny. Nově vznikne servis sportovního 
náčiní, který by měl uspokojit i náročnou 
klientelu, zvyklou na špičkovou úpravu 
lyží. Půjčovna sportovního nářadí a ná-
činí včetně kol, terénních kár, koloběžek, 
lyží a snowboardů nabídne samozřejmě 
evropský standard i v desinfekci přileb 
a obuvi. „Nově vzniklé infocentrum by 
mělo sloužit po celý rok, jak pro aktivity 
ve středisku, tak pro napojení na cyk-
lostezku, po jejíž realizaci plánujeme 
i půjčovnu in-line bruslí. Práce centra 
bude samozřejmě probíhat v úzké spo-
lupráci s o.p.s. Kralický Sněžník“ uvedl 
Radek Procházka. Důležitá je i nabídka 
dopravy seniorů na vrcholové partie Bu-
kové hory a utvoření zázemí startu a cíle 
pěších výletů a cyklovýletů v návaznosti 
na možnost návštěvy objektů hraničního 
opevnění po vrcholcích hřebenů. Velkou 

Na Králicku vzniká největší zázemí
pro návštěvníky Pardubického kraje

výhodou bude i doprava lanovou dráhou 
lyžařů -běžkařů do Fit areálu kolem 
Bukové hory. V celkové koncepci stře-
diska je počítáno se splněním požadavků 
náročné klientely, včetně klientů přijíždě-
jících z Polské strany, kladoucích důraz 
na sedačkovou lanovou dráhu, kvalitní 
půjčovnu a lyžařskou školu.

Deklarace k rozvoji regionu
Modernizovaný areál Sněžník Dolní 

Morava a nově vznikající areál Buková 
hora v Červené Vodě, potvrdili svoji 
vůli ke spolupráci společnou deklarací, 
jenž je základním kamenem pro vytvo-
ření kompletní nabídky pro všechny ná-
vštěvníky celého Králická. „Spolupráce 
bude zejména na základě společného 
odbavovacího systému a ve vzájemném 
dopravním spojení mezi areály“, vysvět-
luje dále Radek Procházka.

Výletníci uvidí ruční papírnu, vo-
dopád v Polsku i klášter nad městem 
Králíky

„Jsme si jisti vhodností celého pro-
jektu a především o jeho pozitivních 
dopadech do nejbližšího, ale i širšího 
okolí. Cílem projektu je vytvářet uce-
lenou nabídku pro návštěvníky, včetně 
pořádání krátkých výletů po blízkém 
i vzdáleném okolí,“ poznamenal Jiří 
Rulíšek. Výlety za poznáním celého 
tohoto kraje budou spojeny s ochutnáv-
kou místních gastronomických specialit. 
Pro dokreslení pár námětů: -jednodenní 
výlet spojený s návštěvou přečerpávací 
elektrárny Dlouhé Stráně - ojedinělého 
technického zařízení ve Střední Evropě, 
výlet za historií do obce Velké Losiny, 
kterou neslavně proslavily tzv. hony na 
čarodějnice, stejně jako poznávání jedi-
nečného systému opevnění, tzv. Králická 
pevnostní oblast, výlet do ruční papírny, 
která dodává ruční papír i na Pražský 
hrad, celodenní koupání v termálních 
lázních Loučná nad Děsnou.

„Abychom nezapomněli ani na sou-

(pokračování z předchozí strany) sední Polsko, tak zde plánujeme návště-
vy Medvědí jeskyně v Kletně, vodopádu 
ve Wilčce, dobové stavby v Mezihoři. 
Putování bude spojeno s přechodem 
přes vrchol Králického Sněžníku zpět 
na Dolní Moravu,“ pokračoval Jiří 
Rulíšek. Nejbližší okolí skýtá cesty za 
duchovním poznáním do kláštera Hory 
Matky Boží vypínajícím se nad městem 
Králíky. Pro tyto účely zakoupil investor 
autobus, který bude dopravovat návštěv-
níky při těchto fakultativních výletech 
a bude opatřen přívěsem pro přepravu 
jízdních kol. V letošní zimní sezóně již 
bude použit jako skibus.

Práci najde přes padesát lidí
Jde o výjimečný plán jak vybudovat 

v tomto hospodářsky a strukturálně 
postiženém regionu Pardubického kra-
je fungující celek s úzkou vazbou na 
přilehlé obce a především na město 

Králíky. Může být novou vizí celého 
Králická, jehož představitelé si uvědomu-
jí obrovský místní potenciál pro rozvoj 
cestovního ruchu jako jednoho z hlavních 
hospodářských odvětví tohoto regionu. 
Stejně tak může být i výzvou pro místní 
obyvatele, kteří naleznou v cestovním 
ruchu uplatnění, a to nejen jako zaměst-
nanci, ale také jako podnikatelé. „Práce 
ve službách v cestovním ruchu tak 
bude alternativou pro spoustu občanů 
Králická, kteří hledají své uplatněni na 
trhu práce. V rámci projektu bude vytvo-
řeno na Dolní Moravě bezmála 50 - 60 
nových stálých a více než 60 sezónních 
pracovních míst ve všech kategoriích,“ 
dodala Jana Bednářová, starostka obce 
Dolní Morava.

Investoři: SNĚŽNÍK, a. s. se sídlem 
v Dolní Moravě; SKIPARK ČERVENÁ 
VODA, s. r. o.

Kontakt: Petr Vrzal, ředitel společnos-
ti SNĚŽNÍK, mob. +420 602 378 190

Radek Procházka, ředitel společnosti 
SKIPARK Č.V., mob. + 420 777 112 
551
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