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Memorandum z jednání Asociace starostů
Dne 21. 1. 2010 proběhlo ve Svobodných Hamrech (u Hlinska) 

pracovní setkání starostek a starostů obcí s rozšířenou působností 
Pardubického kraje. Z jednání vzešel požadavek představitelů 
samosprávy na Pardubický kraj. Toto stanovisko uvádíme níže.

Memorandum z jednání Asociace starostů obcí s rozšířenou 
působností Pardubického kraje (dále jen AS ORP Pk) ze dne 21. 
ledna 2010.

AS ORP Pk konstatuje, že komunikace mezi Pardubickým krajem a 
obcemi je špatná a nedostačující, o čemž svědčí i následující body.

V sobotu 20. února 2010 jsme na radnici přivítali manžele 
Peškovi, kteří zde oslavili diamantovou svatbu.Nemáme 
často příležitost přivítat na radnici manželský pár při takto 
krásných setkáních. K tomuto významnému jubileu přeji 
oslavencům do dalších společných let hodně štěstí, zdraví 
a spokojenosti.

Jana Ponocná, starostka města

• AS ORP PK považuje za alarmující, že o zrušení jednotlivých 
LSPP byla prostřednictvím dubiózní tiskové zprávy Pk informo-
vána média, ale starosty dotčených měst o takto závažné skuteč-
nosti oficiálně a v dostatečném předstihu nikdo neinformoval. 
Jednání s některými z měst proběhla až na základě jejich vyžádání. 
Města dodnes neobdržela závazné rozhodnutí příslušných orgánů, 
na jehož základě došlo k rušení LSPP v Pardubickém kraji. 

• AS ORP Pk žádá Radu Pardubického kraje o poskytnutí 
relevantních informací k připravované koncepci středního 
školství Pk. Vzhledem k tomu, že se Pardubický kraj chystá 
rušit některé střední školy v kraji a na dalších středních ško-
lách omezovat počet tříd, žádá AS ORP Pk, aby krajská radní 
zodpovědná za školství informovala všechny starosty měst, ve 
kterých má k těmto změnách dojít, o výše plánované koncepci. 
Záměr Pardubického kraje rušit počet tříd v prvních ročnících 
středních škol na území kraje pro školní rok 2010-2011 bez 
předchozího řádného projednání s orgány měst AS ORP Pk 
kategoricky odmítá.

• AS ORP Pk trvá na své původní dohodě s Pardubickým 
krajem, že bude Pk individuálně jednat se zástupci jednotlivých 
měst o podmínkách vzájemného převodu zřizovatelských funkcí 
k DDM, ZUŠ a Základním speciálním školám. Vzhledem k tomu, 
že k dohodě o konkrétních podmínkách dosud nedošlo, považuje 
AS ORP Pk tiskovou zprávu zveřejněnou Pk, že do konce roku 
2010 dojde k převodu kompetencí zřizovatelských funkcí ZUŠ 
a DDM z Pardubického kraje na příslušná města, za předčasnou 
a zavádějící. 

Seznam regionů se
soustředěnou podporou státu
se rozšířil o 11 nových území

Vláda ČR na schůzi dne 22. 2. 2010 schválila Návrh aktualizace 
vymezení regionů se soustředěnou podporou státu na roky 2010-2013. 
Aktualizovaný seznam regionů připravilo MMR ČR z důvodů výrazného 
zhoršení hospodářské situace a prudkého nárůstu nezaměstnanosti v někte-
rých regionech. Předchozí seznam byl sestaven v roce 2006. Na zařazené 
okresy a obvody obcí s rozšířenou působností budou více soustředěny 
pobídky operačních a resortních dotačních programů.

 MMR poskytuje pomoc hospodářsky slabým a strukturálně postiženým 
regionům již od roku 1999. Od roku 2004 pak v rámci programu Podpora 
regionálního rozvoje. Z rozpočtu MMR byly tyto regiony podporovány na-
posledy v roce 2007, kdy bylo na jejich podporu vyčleněno 461 mil. Kč.

„Letos znova otevřeme program na podporu rozvoje hospodářsky sla-
bých a strukturálně postižených regionů. Prozatím na něj máme vyčleněno 
50 milionů korun,“ uvedl ministr Vondruška.

Jednotlivé okresy jsou hodnoceny podle míry nezaměstnanosti a počtu 
uchazečů na jedno volné pracovní místo. Rovněž se vychází z daňových 
příjmů obcí z podnikajících fyzických osob, počtu podnikatelů (fyzických 
osob) na 1000 obyvatel a kupní síly obyvatel.Strukturálně postižené re-
giony jsou území s vysokým zastoupením těžebního a těžkého průmyslu 
a vysokým stupněm urbanizace. Jejich průmyslová základna prochází 
výraznou restrukturalizací spojenou s nadprůměrnou nezaměstnaností. 
Seznam strukturálně postižených regionů nově zahrnuje území okresu 
Ústí nad Labem. Zůstávají okresy Most, Chomutov, Teplice, Karviná, 
Nový Jičín a Sokolov.

Hospodářsky slabé regiony jsou charakteristické nízkou životní úrovní, 
nízkou hustotou osídlení a nadprůměrnou nezaměstnaností. Mezi hospo-
dářsky slabé regiony Hodonín, Třebíč, Bruntál, Děčín, Jeseník, Přerov, 
Šumperk, Znojmo, Blansko, území bývalých vojenských újezdů Ralsko 
a Mladá je čerstvě zařazen okres Tachov.

Regiony s vysoce nadprůměrnou nezaměstnaností představují okresy a 
obvody obcí s rozšířenou působností, kde nezaměstnanost značně překra-
čuje průměrnou hodnotu na území celé České republiky. Těchto regionů 
se týká největší rozšíření a aktuálně zahrnují území okresů: Česká Lípa, 
Jablonec nad Nisou, Louny, Svitavy, Ostrava-město, Kroměříž a Vsetín. 
Zařazené obvody s rozšířenou působností jsou Ostrov, Frýdlant, Světlá nad 
Sázavou, Králíky, Šternberk, Uničov, Valašské Klobouky a Vítkov.

Cílem je posílit rozvojový potenciál regionů a snížit rozdíly mezi eko-
nomicky silnějšími a problémovými regiony.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Odbor komunikace
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50. TRADIČNÍ ZIMNÍ KRÁLICKÝ KARNEVAL
Foto: archiv rádia MAGIC (dětský karneval) a Jaroslav Kosek (ohňostroj na Velkém náměstí).
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Skončili jsme, jasná zpráva, není komu...
Tiskové prohlášení
Tento úryvek z písně skupiny Olympic nejlépe vystihuje možné 

budoucí události. Jednou z konkrétních interpretací „sdělení“ z nad-
pisu článku je to, že všechny zveme do Králík na koncert skupiny, 
která působí na naší hudební scéně od roku 1963. Koncert skupiny 
Olympic se uskuteční 3. 4. 2010.

Druhým možným sdělením je to, že po zvážení všech okolností 
týkajících se organizace karnevalu se Sdružení pro králický karneval 
rozhoduje jak dále. Jednou z možností je, že se rozhodneme neor-
ganizovat příští ročník karnevalu z důvodu nespolupráce některých 
místních restauratérů. Již dříve jsme pro veřejnost rozepisovali, jak 
jsou použity finanční prostředky získané během karnevalu. Nikde 
jsme ale nerozepisovali, jaká je struktura výdajů. Někdo totiž musí 
zaplatit náklady spojené s organizací celé akce a na ty náklady musí 
sehnat peníze.

Veškerá práce organizátorů je založena na dobrovolnosti, nevyplá-
címe nikomu žádné náhrady, získané prostředky jsou podle statutu 
sdružení určeny na podporu mládežnického sportu, aktivit hendikepo-
vaných a sportu seniorů. Z výtěžku se musí zaplatit pronájem Střelnice 
na více dní, sdružení musí zajistit označení návštěvníků odlišovacími 
pásky (maska, VIP, bez masky), propagace akce v okolí (výlepy pla-
kátů v jiných městech, spoty do rádií atd.), musí se zaplatit náklady 
na dětský karneval jako například ozvučení akce, vystoupení najatých 
umělců. Největším výdajem sdružení je koncert populární skupiny, 
dalším výdajem jsou poplatky agentuře OSA (autorská práva). Ceny za 
vystoupení populárních skupin jsou nastaveny podle jejich popularity 
a nejsou malé, snadno je zjistíte z katalogu jejich agentur.

Zisk v provozovnách je ziskem majitelů/provozovatelů, jediným 
příjmem sdružení je tedy vstupné (80,-- Kč návštěvník bez masky, 40,-- 
Kč maska), tombola, sponzorské příspěvky. Dohodnutým pravidlem 
s podnikateli bylo to, že se v den karnevalu vytvoří síť provozoven a 
bude zde vybíráno vstupné, které bude platit v dané síti provozoven 
po dobu pátečního karnevalu. Na oplátku se přispívalo podnikatelům 
na hudbu, kde jsme podle jednotného klíče přispívali (živá hudba x 
reprodukovaná hudba). 

Jsou podnikatelé a podnikatelé. Musíme konstatovat, že jsou u nás 
podnikatelé, kteří v den karnevalu nehledí jenom na svůj zisk a vždy 
bezproblémově spolupracovali v rámci organizace karnevalu podle 
dříve dohodnutých pravidel. A to se jedná jak o místa, která jsou mimo 
centrum města, takže tam tak návštěvníci nekorzují, tak i provozovny 
na náměstí, kde je přeci jenom zvýšený pohyb lidí. Tito provozovatelé 
mají tuto akci nastavenu tak, že se jedná o jednu z významných aktivit, 
která slouží k propagaci jak města, tak i jejich provozovny. Bohužel si 
někteří jiní vytvořili v den karnevalu vlastní pravidla s tím, že je karne-
val vlastně nezajímá, protože oni mají uzavřenou společnost, případně, 
že se jedná o jejich stálé hosty. Jestliže se někdo (nebo je označován) za 
štamgasta některé z restaurací a nehodlá si zakoupit vstupenku proto, 
že bude sedět v té „své“ restauraci, nepodpoří pouze dobrou věc pro 
aktivity naší mládeže. Vyslechli jsme si také od jednoho podnikatele, 
že propagace regionu ho nezajímá, protože mu lidé přijdou tak jako 
tak. Podle našeho názoru je to jenom snaha se přiživit na zvýšeném 
pohybu návštěvníků. Chytračení s uzavřenou společností, případně 
tvrzení, že se jedná o stálé hosty provozovny, kteří přece nebudou pla-
tit, když nikam jinam nejdou, velmi podstatně pro nás mění nastavená 
pravidla a z tohoto důvodu již nechceme nést kůži na trh. Králický 
karneval založili v roce 1946 podnikatelé, živnostníci pro to, aby se 
lidé bavili. Ideální by bylo, kdyby organizace karnevalu byla obdobně 
jako v minulých ročnících řešena společně na základě spolupráce. 
V tomto místě musíme jednoznačně konstatovat, že si velmi vážíme 
spolupráce se samosprávou města Králíky a s Pardubickým krajem. 
Samosprávné orgány tuto akci významně podporují jak technicky 
poskytnutím zázemí, tak finančně. Například město Králíky každý 
rok hradilo ohňostroj, město zároveň zajišťovalo technickou podporu 
zajištění realizace akce prostřednictvím svých organizací.

Pokud by tato pravidla neplatila pro všechny, zvážíme, zda vůbec 
příští rok budeme organizovat zimní karneval. Věříme, že v tomto 
případě provozovatelé restaurací spojí své síly a mimo karnevalového 
veselí zorganizují pro místní nějaký koncert a dětský karneval se zají-

mavým vystoupením. Věříme, že veškerý zisk rozdělí mládežnickým 
klubům tak, jak bylo vždy pravidlem.

Pro přehled uvádíme částky, které rozdělovalo „nové osazenstvo 
Sdružení“ po převzetí organizování karnevalu od původních členů:

2006, rozděleno celkem Kč 149.500,--, příjemce mimo mládežnic-
kých oddílu tvořily i školy, místní organizace svazu tělesně postiže-
ných, sociální komise na organizaci akce pro seniory. 

2007, rozděleno celkem 187.000,-- příjemcem navíc byli také 
organizátoři výročního triatlonu

2008, rozděleno celkem 201.000,--, příjemcem byli také hasiči, 
staří páni na výroční fotbalový turnaj, podpořili jsme i individuální 
reprezentaci regionu v kulturistice na ME

2009, rozděleno 163.500, navíc jsme ocenili i reprezentaci našeho 
města ve stolním tenise

Pokud si spočítáte návštěvnost jednotlivých ročníků, kde ve zpra-
vodajích uvádíme počty prodaných vstupenek, odečtete náklady na 
koncerty, diskotéky, režijní výdaje (PHM, telefony, pronájmy) tak 
zjistíte, že rozdělovaná podpora mnohonásobně přesáhla vybrané 
vstupné.  Prostředky na rozdělení jsou tedy jak ze vstupného, tom-
boly, tak hlavně díky sponzorům, které někdo musí pracně shánět, 
běhat, prosit.

Za Sdružení pro králický karneval
Jiří Hlava, Jiří Souček, Hana Moravcová, Jan Divíšek, Karel Hlava, 

Jiří Opravil, Bedřich Novotný, Pavel Musil.

Zimní karneval ještě neskončil, celá akce pokračuje v měsíci dubnu 
závěrečným koncertem skupiny Olympic. Proto zatím nemůžeme uvést 
částky určené k rozdělení jednotlivým cílovým skupinám (určeným 
dle stanov sdružení). Co ale můžeme přinést již nyní, je základní 
statistika:

V pátek prodáno celkem 701 vstupenek, z toho 174 masek. Zároveň 
bylo vydáno 67 VIP vstupenek. V sobotu navštívilo diskotéku 244 
návštěvníků. Dětský karneval se také nesl v hojné účasti, zajímavé 
bylo to, že na karnevalu bylo více dospělých jak dětí.
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Králický karneval
Králičtí živnostníci v roce 1946 založili tradici zimního karneva-

lu. Záznamy z městské kroniky nám říkají, že již v té době byl čistý 
výnos rozdán na dobročinné a veřejně prospěšné účely. Akce vznikla 
v době, kdy se osídlovalo pohraničí, nebyla žádné televize. Proto 
měl karneval po prvním uspořádání velkou odezvu mezi místními 
občany a bylo rozhodnuto pokračovat v jeho pořádání dále. Tyto 
kulturní aktivity živnostníků byly přerušeny po roce 1948 (kdy kde 
se vzal, tu se vzal přišel vítězný únor a všechno sebral).

Článek z městského zpravodaje o karnevalu:
Králický karneval byl poprvé uspořádán 2. a 3.2.1946 a jeho 

pořadateli byli králičtí živnostníci. Karneval byl pořádán ve všech 
hostincích. Díky úspěšnosti prvního ročníku bylo rozhodnuto 

o dalších pokračováních. Až do IV. ročníku v roce 1949 byli jeho 
pořadateli králičtí živnostníci a obchodníci. 

V roce 1950 se pořadatelství ujal na dva ročníky Sokol, vystří-
dali jej zaměstnanci Komunálních podniků (1 ročník) a dále Svaz 
přátel se sovětským svazem. V roce 1955 se již konal jubilejní 10. 
ročník. Roku 1956 uvádí kronika, že se karneval poprvé nekonal, 
protože majitelé RaJ (Restaurace a jídelny, n.p.) vystihli, že není 
nadbytek peněz, které by lidé mohli utratit. XI. ročník v roce 1957 
poprvé pořádali sportovci. Roku 1958 nebyl karneval opět pořádán, 
poté se karneval nepřetržitě konal až do roku 1978 (tzn. XII. až 
XXXI. ročník).

(pokračování na následující straně)
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(pokračování z předchozí strany)
Zde ovšem historie předlistopadového karnevalu nekončí, 

zaznamenala totiž opět roční přestávku, oddíl kopané namísto 
karnevalu pořádal sportovní ples v Dolní Lipce, aby pozvedl 
úroveň, která na karnevalech údajně trvale upadala a požadoval 
vstup pouze ve společenském úboru. Městská kronika z roku 1980 
uvádí: „Oddíl kopané ve spolupráci s Restauracemi a jídelnami 
uspořádal 23. a 24.února XXXII. tradiční karneval. Všeobecný ráz: 
Karneval s Pepkem námořníkem. Konal se v místnostech hotelů 
Beseda, Městský dvůr, Zlatá labuť, na Střelnici, v sokolovně a 
v Dolní Lipce.“ Další zmínka o karnevalu v kronice pochází z roku 
1982: „Oddíl kopané uspořádal letos opět karneval, pořadím 34.“, 
stejný ročník nese i dochovaný plakát. Ovšem s téměř 100% urči-
tostí se dá říci, že v roce 1981 se karneval nekonal, není uveden 
ani v městské kronice ani v tehdejším kulturním zpravodaji (zde 
nacházíme pouze 9. 1. Ples Státního statku, 17. 1. Zdravotnický 
ples, 24. 1. Požárnický ples, 30. 1. Ples SRPŠ, 7. 2. Ples JZK, 
14. 2. Ples ČSŽ a 20. 2. další Ples SRPŠ) , neexistuje ani plakát, 
tudíž 34. ročník byl ve skutečnosti XXXIII. Tímto ročníkem se 
karneval odmlčuje na dlouhých 11 let.  

Díky jedinečné každoroční atmosféře bylo po roce 1989 opět 
rozhodnuto o návratu této tradice. První obnovený karneval se 
konal 18. a 19. 2. 1994 a nesl označení 32. Ve skutečnosti však 
byl již 34., a protože je od té doby nepřetržitě pořádán dodnes, je 
právě probíhající karneval již 48.

Lukáš Král, městské muzeum Králíky
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Soukromé úřednictvo velkostatku Králíky po roce 1850
(pokračování z minulého čísla zpravodaje)

Ředitelství statků podléhalo dozoru 
centrální inspekce, která měla za povinnost 
jedenkrát do roka (vždy na konci února) 
prověřit vedení peněžních i naturálních účtů. 
Nejbližším nižším stupněm správy bylo 
ředitelství statků. Mělo poměrně rozsáhlé 
pravomoci v oblasti přímého provozu, ze 
kterých bylo pouze povinno jednou ročně 
předkládat zprávu majiteli. Dokonce i ty 
záležitosti, které nenáležely jeho rozhodnutí, 
byly hraběti předkládány sice prostřednic-
tvím centrální inspekce, ale s poznámkami 
ředitelství statků, takže systém rozhodování 
byl kontrolním mezistupněm ovlivněn jen 
velmi málo. S výjimkou úředníků centrální 
inspekce všichni ostatní byli podřízeni ře-
ditelství statků, včetně veškeré personální 
agendy.

V této instrukci jsou jako přímí, výkonní 
úředníci na jednotlivých statcích jmenováni: 
představený hospodářského úřadu neboli 
vedoucí režie s rozsáhlými výkonnými pra-
vomocemi, doplněnými dohlížecí pravomocí 
v oblasti stavebního a lesního hospodaření. 
Dále důchodní, purkrabí, obroční, několik 
druhů účetních, hospodářský a lesní kontro-
lor, asistent dvorů, účetní stavebních účtů a 
úředníci lesní správy. Písaři vrchnostenského 
úřadu získali titul kancelistů a adjunktů lesní 
správy. Zvlášt ní kategorii tvořili lesní, kteří 
však ne vždy byli počítáni mezi úřednictvo.

Nutné stavební úpravy v rámci fungování 
jednotlivých statků spadaly do kompetence 
vedoucího režie, pokud byly do 40 zlatých. 
Vše dražší bylo záležitostí ředitelství statků, 
případně přímo hraběte. Instrukce však po-
měrně přesně stanovuje, na co má být v této 
kategorii využita práce nádenická, na co má 
být smluvně zajištěn řemeslník a podobně. 
Ze stálých zaměstnanců se mluví například 
o šafářích, kočích, pacholcích na dvorech a 
jiném nižším personálu.

Zvlášť byly upraveny obchodní pravomo-
ci, které se dělily mezi ředitelství statků a ve-
doucí režie. Speciální pozornost byla v jejich 
rámci zaměřena na vymezení kompetencí při 
prodejích dřeva z horských panství hrabat 
Althanů (mezi něž patřily Králíky).

Úřednictvo mělo nárok na proplácení 
cestovného a diet, které se dělo vždy jednou 
za čtvrtletí. Právě tak čtvrtletně byla vyplá-
cena mzda jak peněžní, tak formou deputátu. 
Zatímco finanční odměnu bylo možné pro-
platit pouze vždy po uplynutí příslušného 
kvartálu, naturálie bylo možné si vyžádat 
až s šestitýdenním předstihem. Výše platu 
ani rozsah poskytovaného deputátu nebyly 
touto instrukcí stanoveny.

Ačkoliv je celý text koncipován jako 
platná směrnice, na několika místech v textu 
(zvláště když jde o způsob provádění polních 
prací) a především v závěru se připouští, že 
k jeho úplnému a důslednému uplatňování by 
mělo dojít až od počátku roku 1851, protože 
rok vydání je třeba považovat do určité míry 
za přechodný. Kompletní a ověřený text 
instrukce by měl být volně přístupný každé-
mu zaměstnanci v kanceláři hospodářského 

vedení každého statku. Každý z úředníků 
by pak měl dostat vlastní výtisk, protože 
neznalost instrukcí nebude v žádném případě 
považována za omluvu.

V srpnu 1879 byla vydána nová služební in-
strukce pro úředníky a sluhy. Pomíjí centrální 
úřady, které řídily celý komplex althanovských 
statků (k němuž náležely například Milíčeves 
a Svojsice v Čechách, Třebíč na Moravě, 
Mezilesí a Wólfeisdorf v Kladsku, Zwenten-
dorf- Murstetten a Hagenberg v Rakousku), a 
popisuje povinnosti úředníků a zaměstnanců 
jednotlivého statku.8) Jmenovitě jsou ovšem 
uvedeni pouze hospodářský ředitel statku a 
důchodní, jejichž pravomoci byly značné. Ji-
nak se jedná především o popis odpovědností 
a povinností ve vztahu k chodu statku. Oproti 
předchozí instrukci se zde objevuje zcela nová 
kapitola, týkající se případného vzniklého 
neštěstí jde především o nejrůznější havárie 
na budovách a zařízeních statku, nemluví se 
ani o polnostech, ani o lesích, ba dokonce ani 
o zvířatech chovaných na statku. Lesní správa 
je specifikována jako téměř samostatný úsek 
hospodaření statku, v jejímž čele stojí polesný. 
Ten byl zařazen na úrovni hospodářského 
ředitele statku, a jak dále vyplyne, mohl jej 
v některých případech i převyšovat. Dále 
zde pracoval lesní inženýr, jehož úloha byla 
vyloženě technického charakteru a směřovala 
jak ke správě a údržbě porostů, tak ke správě 
pozemků a parcel. Následoval kontrolor 
lesní správy, lesní, adjunkti při lesní správě 
a adjunkti na polesích a na nejnižším stupni 
stáli hajní.

Ani tato instrukce, stejně jako předchozí, 
nestanovovala výši platu jednotlivých kate-
gorií úředníků a zaměstnanců. Na rozdíl od 
předchozí se nezmiňovala ani o naturáliích, 
které zřejmě nadále již netvořily součást 
platu. Jediné, co vypisuje zcela konkrétně, 
jsou diety při nutných služebních cestách, 
včetně zaměstnanců, jimž náležely. 9)

Teprve v souvislosti s vydáním tohoto no-
vého služebního řádu pro althanovské statky 
byl založen Pensijní spolek pro althanovské 
hraběcí úředníky a sluhy.10) Jeho stanovy jsou 
datovány rokem 1880 a ve vztahu k tomuto 
datu jsou vypočítávány i všechny penzijní 
nároky, vyplývající z členství v něm. Týkal 
se ovšem pouze osob zaměstnaných při 
velkostatku, nevztahoval se na domácí slu-
žebnictvo a personál. Naopak pro personál 
velkostatku bylo členství v tomto spolku 
povinné. Finance získával spolek jednak 
z pravidelných příspěvků hrabat Althanů 
jako zaměstnavatele, dále ze vstupních po-
platků členů, které byly stanoveny procenty 
mzdy v návaznosti na věk člena, z ročních 
příspěvků, jejichž výši ovlivňoval fakt, zda 
příslušný zaměstnanec byl ženatý, či svo-
bodný. Dalším zdrojem příjmů byly zvláštní 
taxy, placené jednak při každém zvýšení 
služného a v okamžiku, kdy se svobodný 
zaměstnanec oženil a když se mu narodily 
děti. Spolek mohl mít aktivní kapitál, tedy 
mohl počítat s úroky či případnými rentami. 
Zaměstnavatel dále převáděl na konto spolku 
všechny vyměřené a splacené disciplinární 

pokuty úředníků a sluhů velkostatku. Sta-
novy spolku nepřipouštěly dluhy členů vůči 
spolkové kase. Příslušné roční poplatky měly 
být vybírány přímo při výplatách mezd, 
tedy každé čtvrtletí. Výše případné penze 
pro zaměstnance, jeho vdovu či neplnoleté 
sirotky byla závislá na služebním postavení. 
Althanovští zaměstnanci byli, opět v souladu 
se služebním řádem, rozděleni do 11 slu-
žebních tříd. V první nejvyšší se ocitl pouze 
ředitel centrální správy statků, v poslední 
nejnižší byli zařazeni pasáci krav, telat a 
skopců a dohlížitelé na polích.11) Nárok na 
penzi za normálních podmínek vznikal pro 
zaměstnance v první až osmé třídě po 40 
letech aktivní služby, pro zaměstnance v 9., 
10. a 11. třídě po 50 letech aktivní služby. 
Na vyplácení penze měli nárok, pokud byli 
členy spolku nejméně celých deset let služ-
by. Obnášela ovšem pouze 25% stanovené 
částky pro třídu. Za každý další odslouzený 
rok se penzijní částka zvyšovala o 2,5% 
v prvním případě a o 2% ve druhém přípa-
dě. Tímto rozpočtem byla při odsloužení 
všech povinných služebních let dosažena 
celková stanovená výše penze. Vypočtená 
částka penze mohla být zvýšena až o 25% v 
případě, že k penzionování došlo následkem 
pracovního úrazu.12)

8) SOA Z, VS Kr, kniha č. 100.
9) Úřednictvo i zaměstnanci měli při slu-

žebních cestách vedle jízdného a mýtného 
nárok na diety, jejichž výše byla odstupňo-
vána podle zastávané funkce: hospodářský 
ředitel 6 zl, ostatní úředníci 5 zl, polesný 
6zl, nadlesní, účetní avšichni revizoři 5zl, 
adjunkti, pivovarník, zahradník a adjunkti 
lesního úřadu 3 zl, lesní a lesní adjunkti 2 zl, 
šafáři, obroční, úřední sluhové, lesní a polní 
hajní 1 zl, kočí 70 krejcarů. SOA Z, VS Kr,   
kniha č. 100, s. 148     149.

10) SOA Z, VS Kr, kart.č. 505, inv.č. 938.
11) Ve 2. třídě byli zařazeni správce statku 

první kategorie a polesný, ve 3. třídě správce 
statku druhé kategorie, ve 4. třídě doktor me-
dicíny, technický a administrativní vedoucí 
závodu, důchodní a lesní inženýr, v 5. třídě 
hospodářský dozorce, kontrolor, cukrovar-
nický mistr, účetní, adjunkt centrálního 
ředitelství, v 6. třídě lesní a tovární strojník, 
v 7. třídě adjunkti při hospodářské, tovární a 
lesní správě, zvěrolékař a zahradníci, v 8. tří-
dě hospodářský asistent a lesní adjunkt, v 9. 
třídě šafáři, úřední sluhové, kováři a sadaři, 
v 9. třídě pojezdní, ovčáci a hajní, v 11. třídě 
dohlížitelé na polích a pasáci krav, telat a 
skopců. SOA Z, VS Kr, kart.č. 505, inv.č. 938, 
Stanovy penzijního spolku, s. 9.

12) Plná výše penze při splnění všech 
stanovených podmínek byla určena ročním 
příspěvkem: 1. třída 3.000 zl, 2. třída 2.000 
zl, 3. třída 1.700 zl, 4. třída 1.400 zl, 5. třída 
1.100 zl, 6. třída 800 zl, 7. třída 600 zl, 8. 
třída 500 zl, 9. třída - 400 zl, 10. třída 300 
zl, 11. třída 150 zl. SOA Z, VS Kr, kart.č. 
505, inv.č. 938, Stanovy penzijního spolku, 
s. 8     9.

(pokračování v dalším čísle zpravodaje)
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KALENDÁRIUM
1. 3. 1946 se narodil český tenista Jan Kodeš.
1. 3. 1923 se narodil český filmový scénárista a dramaturg 

Kamil Pixa.
1. 3. 1932 se narodil český spisovatel, dramaturg, kritik a autor 

televizních a rozhlasových her Miloš Smetana.
2. 3. 1905 identifikoval Fritz Schaudinn, vedoucí protozoo-

logického oddělení ústavu pro tropické nemoci původce syfilis 
- spirochetu Treponema pallidum. 

3. 3. 1847 se narodil americký vynálezce skotského původu, 
profesor univerzity v Bostonu a zakladatel amerického koncernu 
Bell Telephone Alexandr Graham Bell. Vynalezl mikrofon a 
v roce 1876 zkonstruoval první použitelný telefon a gramofon. 
Zemřel 2. 8. 1922. 

3. 3. 1845 se narodil Gregor Cantor, jeden z nejvýznamnějších 
matematiků všech dob. Byl tvůrcem teorie množin. Jeho teorie 
nekonečna spoluvytvořila základy reálných funkcí a topologie.

4. 3. 1917 se narodil český zpěvák, skladatel a estrádní umělec 
Arnošt Kavka.

4. 3. 1832 v Paříži zemřel francouzský zakladatel egyptologie 
a první autor spisů o jazyce, kultuře a dějinách starého Egypta, 
opřených o původní prameny Jean-Francois Champollion. Naro-
dil se 23. 12. 1790 v jihofrancouzském městečku Figeacu.

6. 3. 1888 se narodila česká herečka a spisovatelka Eva Vrch-
lická, vlastním jménem Frídová. Zemřela 18. 7. 1969. 

6. 3. 1912 se narodil český filmový režisér a scenárista Bořivoj 
Zeman. Zemřel 23. 12. 1991. 

7. 3. 1895 se narodil l český sportovec všestranných zájmů, 
reprezentant v tenisu, fotbalu a ledním hokeji Karel Koželuh. 
Zemřel po autonehodě dne 27. 4. 1950. 

7. 3. 1960 se v Ostravě narodil český. tenista Ivan Lendl.
8. 3. 1903 ve Spojených Státech vzniká Women´s Trade Union 

League, která se o pět let později podílí na organizaci generální 
stávky v newyorské textilní továrně Triangle Shirtwaist Factory. 
Přes dvacet tisíc zaměstnankyň stávkovalo po třináct mrazivých 
zimních týdnů za zlepšení pracovních podmínek a zvýšení mezd. 
Většinu z nich však stála účast ve stávce místo. Ignorance vlast-
níka továrny má 8. 3. 1911 tragické vyústění, kdy při požáru 
budovy s falešnými požárními východy, zamčeným vstupem 
a výrobními halami plnými hořlavého materiálu zahynulo 146 
mladých dívek, především italských a židovských imigrantek. 
Ženským aktivistkám se nakonec na základě této události po-
dařilo docílit výrazných změn v americkém pracovním právu. 
V roce 1975 byl 8. březen na základě této události oficiálně 
uznán Organizací spojených národů Mezinárodním dnem žen a 
slaví se po celém světě.

8. 3. 1990 tragicky zahynul v obci Kytlice na Českolipsku 
český dětský herec, populární představitel dětských televizních 
a filmových rolí Tomáš Holý.

8. 3. 1946 byl na základě prezidentského dekretu o odsunu 
Němců a Maďarů a zbavení československého občanství rozhod-
nutím z 3. 8. 1945 vypraven z Prahy první transport německého 
obyvatelstva. Do 28. 10. 1946 bylo pak z Prahy odsunuto asi 20 
700 osob německé národnosti.

9. 3. 1934 se narodil sovětský kosmonaut Jurij Alexejevič 
Gagarin, první člověk, který 12. 4. 1961 v kosmické lodi Vostok 
1 obletěl Zemi za 108 minut ve výši 175-302 km. Zemřel dne 
27. 3. 1968.

9. 3. 1451 se narodil italský mořeplavec Amerigo Vespucci. 
Jeho jménem byla pojmenována Amerika. Zemřel 22. 2. 1512.

10. 3. 1417 se pražská univerzita přihlásila oficiálně k přijímání 
podobojí. Deklarace znamenala definitivní rozchod univerzity 
s církví.

11. 3. 1960 byl a vypuštěn Pioneer 5, první sonda určená k 
průzkumu meziplanetárního prostoru. Byla tak poprvé měřena 
intenzita kosmického záření, magnetických polí, počet mikro-
meteoritů apod.

12. 3. 1539 byla založena pražská mincovna.

12. 3. 1610 vydal Galileo Galilei spis Hvězdný posel, zprávu 
o svých vesmírných objevech. Viděl hory a krátery na Měsíci, 
hvězdy Galaxie, skvrny na Slunci, Jupiterovy měsíce, fáze Ve-
nuše apod. za pomoci dalekohledu. Začala tak éra teleskopické 
astronomie.

13. 3. 1862 byl schválením stanov v Praze ustanoven první 
spolek českých spisovatelů Svatobor.

13. 3. 1880 se narodil jeden z tvůrců moderní české architektu-
ry Josef Gočár. Byl i mistrem moderního českého urbanismu.

14. 3. 1879 se narodil jeden ze zakladatelů moderní fyziky, 
jedna z nejvýznamnějších postav v dějinách vědy Albert Einstein. 
Zemřel 18. 4. 1955.

15. 3. 1939 začala okupace ČSR nacistickým Německem.
15. 3. 1921 začaly vycházet v sešitech na pokračování Osudy 

dobrého vojáka Švejka od Jaroslava Haška.
15. 3. 1960 zemřel český matematik Eduard Čech, Akademik 

ČSAV, jeden ze zakladatelů projektivní diferenciální geometrie. 
Věnoval se matematické výuce na školách, inspiroval vybudo-
vání matematických ústavů ČSAV a Univerzity Karlovy, mate-
matických pracovišť SAV.

15. 3. 1970 zahájil provoz Boeing 747 (Jumbo), reprezentant 
třetí generace velkoprostorových letadel. Pojme 470 cestujících, 
je vysoký jako pětipatrový dům, má čtyři turboventilátorové 
motory vyvíjející tah 800 000 N, vzletová hmotnost je 308 tun, 
dolet 9300 km.

16. 3. 1927 se narodil český loutkoherec a autor loutkových 
her Miloš Kirschner.

17. 3. 1950 se v Praze narodila česká zpěvačka a herečka 
Jitka Molavcová.

18. 3. 1965 v 8:00 SEČ odstartoval Voschod 2 a již za půl 
druhé hodiny poté z lodi vystoupil poprvé člověk do kosmického 
prostoru. Alexej Leonov pobyl ve vesmíru 12 minut, na laně se 
vzdálil od kabiny na 5,35 m.

19. 3. 1848 uveřejnily Pražské noviny návrh redaktora Karla 
Havlíčka Borovského na přejmenování Koňského trhu v Praze 
na Václavské náměstí. 

19. 3. 1896 zahájil František Křižík ve vlastní režii dopravu 
elektrickou tramvají z Karlína do Libně.

20. 3. 1899 se v Plzni narodil český průkopník kosmonautiky 
a zakladatel kosmického práva Vladimír Mandl. Zemřel 8. 1. 
1941.

20. 3. 1800 oznámil Alessandro Volta vynález první elektrické 
baterie.

21. 3. 1685 se narodil německý barokní hudební skladatel 
Johann Sebastian Bach. Zemřel 28. 7. 1750.

21. 3. 1902 se narodil český skladatel, hráč na dechové nástroje 
a zpěvák Karel Vacek. Zemřel 18 .8. 1982. 

22. 3. 1910 se ve Šklíně na Ukrajině narodil český operní 
pěvec Eduard Haken.

22. 3. 1892 se v Rychnově nad Kněžnou narodil český spi-
sovatel a novinář Karel Poláček. Byl zavražděn 19. 10. 1944 
v koncentračním táboře Osvětim.

23. 3. 1887 se v Hronově (okr. Náchod) narodil český malíř, 
grafik, scénický výtvarník, spisovatel a výtvarný kritik Josef 
Čapek. Byl zavražděn v dubnu 1945 v koncentračním táboře 
Bergen-Belsen.

23. 3. 1908 se narodil americký fyzik, spoluvynálezce tran-
zistoru, dvojnásobný nositel Nobelovy ceny John Bardeen. 
Zemřel 30. 1 .1991.

23. 3. 1850 se narodil Hanuš Karlík, představitel našeho 
cukrovarnictví.

23. 3. 1950 byla ratifikována při OSN Světová meteorologická 
organizace, která zajišťuje spolupráci při předpovídání počasí.

23. 3. 1965 odstartovala Gemini 3, jejíž posádka uskutečnila 
první ručně řízené manévry v kosmu.

24. 3. 1948 se v Praze uskutečnilo první pokusné televizní 
(pokračování na následující straně)
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vysílání v ČSR.
26. 3. 1908 se narodila americká spisovatelka Betty MacDo-

naldová.
26. 3. 1923 zemřela francouzská herečka Sarah Bernhardtová.
27. 3. 1907 podepsaly První českomoravská strojírna a Ringhof-

ferova strojírna smlouvu o založení společné továrny na výrobu 
automobilů. Po rozchodu partnerů v prosinci 1908 se stala auto-
mobilka, postavená v sousedství První českomoravské strojírny, 
jejím majetkem.

27. 3. 1895 se v Jilemnici narodil František Pošepný, první český 
montanista. Působil jako profesor ložiskové geologie na báňské 
akademii v Příbrami.

27. 3. 1980 došlo k velké katastrofě vrtného ostrova Alexander 
Kjelland v norských výsostných vodách. Tento umělý ostrov se 
převrhl poté, co jeden z jeho pilířů nevydržel nárazy větru. V moři 
zahynulo 123 dělníků.

28. 3. 1914 se v Brně-Židenicích narodil český prozaik Bohumil 
Hrabal.

28. 3. 1902 se narodil český lidový kapelník a skladatel Jaroslav 
Vejvoda.

28. 3. 1592 se narodil pedagog a filozof Jan Amos Komenský.
28. 3. 1900 postavili v Praze B. a V. Maříkové první parní loko-

motivu domácí konstrukce.
28. 3. 1799 přešlo kupní smlouvou Nosticovo divadlo na Ovoc-

ném trhu do vlastnictví zemského stavovského výboru. Od této 
doby se nazývalo Stavovským divadlem.

KALENDÁRIUM 28. 3 – 30 . 3. 1845 postihla Prahu rozsáhlá jarní povodeň. Byla 
zatopena většina Starého Města, níže položené části Malé Strany 
a Smíchova a Podskalí.

29. 3. 1869 se v Humpolci (okr. Pelhřimov) narodil americký 
antropolog českého původu Aleš Hrdlička. Zemřel 5. 9. 1943 ve 
Washingtonu.

29. 3. 1837 se narodil český malíř a polygrafický odborník Jakub 
Husník. Zemřel 26. 2. 1916.

29. 3. 1902 se narodil filmový režisér, scenárista a herec Martin 
Frič.

30. 3. 1883 se narodil český spisovatel Jaroslav Hašek.
30. 3. 1938 se narodil slovenský filmový režisér a scénárista 

Juraj Jakubisko.
31. 3. 1948 byly podle rozhodnutí Národní fronty všechny tělo-

výchovné organizace sloučeny v Sokol.

(pokračování z předchozí strany)

Poradenské středisko Českého klubu nedoslýchavých
HELP v Ústí nad Orlicí pořádá

VÝSTAVU POMŮCEK PRO
NEDOSLÝCHAVÉ

Výstava se uskuteční v budově Městského úřadu Králí-
ky, ul. Karla Čapka 316, v zasedací místnost ve II. NP.

V rámci výstavy budou:
- předvedeny kompenzační pomůcky pro nedoslýchavé, 
- prováděny drobné opravy pomůcek, čištění
  naslouchadel, koncovek
- poskytnuto sociální poradenství
- možnost nákupu baterií do naslouchadel

Výstava se koná dne
9. 3. 2010 (úterý) od 8.30 hod. do 13.00 hod.

Akce se koná ve spolupráci s městem Králíky.

Urologická ambulance
Červená Voda č.p. 333

MUDr. Václav Kment, Mgr. Daniela Kůrková
Objednávávání: - telefonicky 777875856, 465626321
  - elektronicky: www.ordinace.cz/kment
Ordinační doba: Po 07:00 - 12:00 hod. jen objednaní

12:30 - 17:30 hod. bez objednání
Út 07:00 - 15:00 hod. jen objednaní
Pá 07:00 - 14:00 hod. bez objednání
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Město Králíky
Městský úřad Králíky - majetkový odbor

Velké náměstí 5,  561 69 Králíky, IČ 00279072,
tel. 465670742, fax 465631321

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

oznamuje, že Město Králíky hodlá:

P R O N A J M O U T   B Y T
označení bytu: č. 36

bytový dům čp.: 662/2  ulice: V Bytovkách, Králíky
velikost bytu: 2 + 1         plocha bytu: 50,75 m2

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

sporák kombinovaný, karma
předpis měsíčního nájemného: 1.530,- Kč

předpokládaná měs. záloha na služby/1 os.: 1.635,- Kč
prohlídka bytu: po dohodě se správcem Služby města 

Králíky, s.r.o., Králíky 462, tel.: 465631366
termín uzavření nájemní smlouvy: nejdříve od 1. 4. 10

konečný termín přijímání žádostí: 25. 3. 2010
žádosti přijímá majetkový odbor MěÚ

Přednost budou mít zájemci, kteří jsou v seznamu 
žadatelů o nájem městského bytu. O konečném ná-

jemci bytu rozhodne Rada města Králíky.

Město Králíky
Městský úřad Králíky - majetkový odbor

Velké náměstí 5,  561 69 Králíky, IČ 00279072,
tel. 465670742, fax 465631321

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

oznamuje, že Město Králíky hodlá:

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

bytový dům čp.: 662/2  ulice: V Bytovkách, Králíky
velikost bytu: 2 + 1         plocha bytu: 46,83 m2

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

sporák kombinovaný, karma
předpis měsíčního nájemného: 1.458,- Kč

předpokládaná měs. záloha na služby/1 os.: 1.685,- Kč
prohlídka bytu: po dohodě se správcem Služby města 

Králíky, s.r.o., Králíky 462, tel.: 465631366
termín uzavření nájemní smlouvy: nejdříve od 1. 4. 10

konečný termín přijímání žádostí: 25. 3. 2010
žádosti přijímá majetkový odbor MěÚ

Přednost budou mít zájemci, kteří jsou v seznamu 
žadatelů o nájem městského bytu. O konečném ná-

jemci bytu rozhodne Rada města Králíky.

Město Králíky zahajuje prodej
pozemků v lokalitě „Skřivánek“

k výstavbě rodinných domků
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
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

Některé pozemky jsou zatíženy věcným břemenem – liniové stavby 
(plyn, vodovod, optický kabel).

Kupní cena:   450 Kč/m2 
(součástí kupní ceny není příslušné technické zařízení na pozemku 

– napojovací body pro uložení měřících zařízení). 
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Kalendář akcí na rok 2010
v Červené Vodě

13. 3. Jeans ples a Dětský maškarní kar-
neval pro dět, pořádá FC Jiskra.

27. 3. Divadlo z Králík v sále kina Č. 
Voda (P. Strnad).

17. 4. Slavnost pálenky – sál SDH, pořádá 
FC Jiskra.

30. 4. Stavění máje a pálení čarodějnic 
na koupališti, pořádá SDH.

1. 5. Pravidelná burza Veterán Car Klubu 
– koupaliště, pořádá VCC.

6. 5. Oslava Dne matek MŠ Červená Voda 
v sále SDH, pořádá MŠ.

22. 5. Setkání turistů na Křížové hoře, 
pořádá KČB.

29. 5. Kácení máje na koupališti, pořádá 
SDH.

12. 6. XVI. Sraz historických vozidel, 
pořádá VCC.

26. 6. Putování za písničkou na Křížovou 
horu, pořádá Obec Č.V., Kapky.

3. 7. Hasičská soutěž „O červenovodský 
pohár“ na koupališti, pořádá SDH.

Červenec - Jeřáb – II. ročník závodu 
horských kol, pořádá FC Jiskra.

28. 8. Pravidelná burza auto-moto (kou-
paliště), pořádá VCC.

18. 9. Pouťové loučení s létem v sále 
SDH, pořádá SDH.

Koncert Kapky.
Společenský večer seniorů, pořádá Obec 

ČV/KČB.

VÍM, CO PODEPISUJI?
Tento příběh se skutečně stal, k jeho zve-

řejnění dal hlavní aktér – obyvatel města 
Králíky - souhlas pod podmínkou zachování 
anonymity.

Hlavní aktér koupil kdysi nějaké nemo-
vitosti. Životní situace se zamotala tak, že 
příjmy nepokrývaly výdaje. Proto se hlavní 
aktér rozhodl, že nemovitosti prodá. Prodejem 
se nedalo přijít k velkým penězům, spíše šlo 
o to vyřešit stávající situaci, nevláčet s sebou 
dluhy, které by jednou mohly být k tíži dětem, 
užívat v klidu důchodu bez hrozby exekucí. 
Proto se hlavní aktér poptával, kdo by nemo-
vitosti koupil za rozumnou cenu. Původně 
neznámý zájemce se přihlásil sám, jak se to 
tak sejde, něco se mu doneslo. Rozumí se 
samo sebou, že nemovitost je potřeba vidět. Po 
prohlídce nemovitosti, se zrodila neformální 
dohoda o budoucím prodeji. V přátelském 
rozhovoru se budoucí kupující nabídl, že 
vypomůže půjčkou, je-li zájem. Zájem byl, 
záloha se hodila. Budoucí kupující si došel pro 
papíry, ať je všechno černé na bílém. Papíry 
si připravil, hlavnímu aktérovi je ukázal, pak 
si je vzal na chvilku zpět. K podpisu byly 
předloženy celkem tři listiny, tak šikovně po-

skládané, že obsah nebyl vidět, jen ten spodní 
růžek k podpisu ano. O co jde? Vždyť před 
chvíli všechny ty papíry byly vidět, částka 
seděla, navíc leží na stole. Po podpisu byla 
dohodnutá částka v řádu tisíců korun předána. 
Po několika měsících byl hlavní aktér vyzván, 
aby splatil půjčku ve výši řádu statisíců korun, 
k čemuž se zavázal svým podpisem. Bohužel, 
hlavní aktér neví, k čemu se zavázal svým 
podpisem, protože neví, co nakonec podepsal. 
Také mohl být součástí dokumentu souhlas 
s převodem bytu na věřitele – budoucího 
kupujícího, pokud nebude částka v termínu 
uhrazena. 

Štěstím v neštěstí bylo, že nešlo o ojedinělý 
případ ze strany jednoho „kupujícího“ (nyní 
již v uvozovkách,  přiléhavější je  podvodník).  
To by  snad mohlo hlavnímu aktérovi pomoci 
v případných sporech o úhradu dlužné částky 
„kupujícímu“, ten má totiž nejspíše  v ruce 
listinu, v níž je potvrzeno, že půjčil statisíce 
korun, a to je slušný začátek do sporu o úhradu 
dlužné částky. 

Nemovitosti jsou dále v katastru nemovitostí 
vedeny na hlavního aktéra, snad tedy k tomu 
nejhoršímu – přepisu bytu na „kupujícího“ - 

nedojde.
O dalším podobném případu budeme psát 

v některém z dalších zpravodajů, pokud jeho 
hlavní aktér bude souhlasit. Lze prozradit, že 
v obou mne známých případech jsou poško-
zenými senioři.

Vedle toho, že mohou přijít o střechu nad 
hlavou, majetkové újmy v řádu statisíců, aktéři 
příběhů, o kterých vím, zažívají pocit studu. 
Byli podvedeni a stydí se stydí se, že naletěli. 
Pocit studu je známkou nějakého hodnotové-
ho žebříčku, ať už je stud v tomto případě na 
místě, či nikoliv.  Podvodníci mají  propra-
cované postupy, umějí se chovat, využívají 
tíživé situace, používají nátlak v rozhodující 
momentech, vytváří dojem nedostatku času, 
atd. a nestydí se.

B. Strnad, OSVZ MěÚ Králíky

Základní škola Lichkov
přijme učitele/učitelku na

1. stupeň ZŠ
termín: květen - červen 2010 – zástup.

kontakt: zslichkov@orlicko.cz, tel. 739011513

Mgr. Pavla Polanská, ředitelka školy

PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE
z veterinárně kontrolovaných chovů, které zaručují kvalitu a 
vysokou užitkovost 16 hod. Králíky (autobus. nádraží)

Prodej 31. 3. 2010 při objednání 10 ks kuřic – kbelík ZDARMA!!!. 
Kuřice černé, červené, stáří: 14 - 18 týd., cena: 130 - 150 Kč.
Prodej 13. 5. 2010 Kuřice černé, červené, stáří: 14 - 18 týd., 
cena: 130 - 150 Kč. Kačeny pekingské (bílé brojlerové), stáří 
1 - 3 týd., cena 60 - 80 Kč. Kačeny barbarie (husokačeny), stáří 
1 - 3 týd., cena 90 - 110 Kč. Husy (bílé), stáří 1 - 3 týd., cena 
130 - 150 Kč. Krůty (kanadské širokoprsé brojlerové), stáří  6 - 8 
týd., cena 250 - 290 Kč.
Prodej 9. 8. 2010 Kuřice černé, červené, stáří: 14 - 18 týd., 
cena: 130 - 150 Kč.
Prodej 1. 10. 2010 Kuřice černé, červené, stáří: 14 - 18 týd., 
cena: 130 - 150 Kč.
Drůbež, prosím objednávejte na adrese: Gallus Extra s.r.o., 
Pražská 8, 586 01 Jihlava tel. 567 212 754, 567 214 502, 
mob. 731 701 331, po - pá 8 - 15h! gallus.extra@gmail.com.
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Výpis z jednání Rady města Králíky
27. 1.
- RM souhlasí s poskytnutím příspěv-

ku Kč 1.000,- z oblasti přímé podpory 
z rozpočtu pro rok 2010, příspěvek bude 
poukázán na účet Orlického sportovního 
sdružení okresu Ústí nad Orlicí. 

- RM schvaluje dodatek č. 1 Smlouvy 
o výpůjčce nemovitostí čj. UZSVM/HU-
O/4370/2007-HUOM Sp 51/2000 JIN mezi 
městem Králíky a ČR – Úřadem pro zastu-
pování státu ve věcech majetkových. 

- RM souhlasí s umístěním stavby – ne-
beského jezírka na pozemku p.p.č. 662/3 a 
části p.p.č. 1388/1 v k.ú. Horní Lipka paní 
Suchomelové, Horní Lipka.

- RM schvaluje zřízení věcného břemene 
spočívající v umístění, zřízení a provozová-
ní zemního kabelového vedení NN, vrchní 
vedení VN, trafostanice na pozemcích p. p. 
č. 177, 178, 179, 181, 206, 207, 720/2 v k.ú. 
Dolní Hedeč. Věcné břemeno se zřizuje na 
dobu neurčitou a za jednorázovou úhradu. 

 RM souhlasí do doby realizace 
uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlou-
vy o zřízení věcného břemene. 

- RM nedoporučuje prodej pozemků 
st.p.č. 1653 a p.p.č. 3754 v k.ú. Králíky a 
ukládá MO předložit na jednání ZM záměr 
prodeje.

- RM souhlasí s umístěním stavby – 
„Cyklostezka Králíky – Červená Voda“ na 
pozemcích p.p.č. 1071/28, 2080/20, 1046/7, 
1046/24, 1046/80, 1046/81, 1046/82, 
1046/83, 1046/84, 1046/85, 1046/86, 
1046/61, 1046/87, 1046/88, 1046/89, 
1046/90, 1046/91, 1046/92, 1046/93, 
1043/2, 3822, 1043/32, 3829, 1043/52, 
1043/51, 1046/125, 1046/126 v k.ú. Krá-
líky, jejímž investorem je Sdružení obcí 
Orlicko, Žamberk. 

- RM souhlasí s provedením stavebních 
úprav nebytového prostoru - zdravotnického 
zařízení lékárny v čp. 3 na Velkém náměstí 
v Králíkách na náklady nájemce.

Zároveň RM schvaluje odpisování tech-
nického zhodnocení tohoto nebytového 
prostoru nájemcem.

- RM doporučuje schválit změnu kata-
strální hranice mezi k.ú. Červený Potok a 
k.ú. Malá Morava provedenou v rámci KPÚ 
v k.ú. Červený Potok a to:

po zapsání komplexní pozemkové úpravy 
Červený Potok do KN se bude tok řeky 
Moravy nacházet v k.ú. Malá Morava a jeho 
pravý břeh bude tvořit katastrální hranici 
s k.ú. Červený Potok. Zároveň RM ukládá 
MO předložit bod na jednání ZM.

- RM schvaluje Sazebník výše úhrad za 
úkony při poskytování pečovatelské služby 
organizační složky města Sociální služby 
Králicka s platností od února 2010.

- RM bere na vědomí informaci o čer-
pání rozpočtu města Králíky za rok 2009 a 
ukládá FO předložit bod na jednání zastu-
pitelstva města. 

- RM schvaluje připojení města Králíky 

k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ 
a vyvěšení tibetské vlajky na budovu měst-
ského úřadu dne 10. března 2010.

- RM  bere na vědomí „Výroční zprávu 
města Králíky o činnosti v oblasti poskyto-
vání informací za rok 2009“ a ukládá odbo-
ru vnitřních věcí její zveřejnění v souladu 
s ust. Čl. 12 odst. 1 Směrnice č. 17/2007 
o poskytování informací.

- RM souhlasí s prodloužením hodiny 
nočního klidu na 03.00 hod., a to v sou-
vislosti s pořádáním „6. plesu Celního 
ředitelství Hradec Králové“, který se koná 
dne 5. 2. 2010, ve velkém sále Klubu Na 
Střelnici v Králíkách.

- RM schvaluje podpis dodatku č. 5 
smlouvy o poskytování služeb v oblasti 
přenosu dat č. 213/2002 s firmou Alberon 
Letohrad s.r.o.

- RM schvaluje dohodu o změně pro-
vozovatele certifikovaného informačního 
centra v síti TIC Pardubického kraje mezi 
městem Králíky a společností Králická 
rozvojová, s.r.o. a pověřuje starostku jejím 
podpisem.

- RM schvaluje Smlouvu o spolupráci 
na projektu „Zvýšení turistické atraktivity 
Králické pevnostní oblasti – revitalizace 
tvrze Hůrka“ mezi městem Králíky a 
obcí Lichkov a pověřuje starostku jejím 
podpisem.

3. 2.
- RM schvaluje zřízení věcného břemene 

v souvislosti s plánovanou realizací liniové 
stavby „Kanalizace a ČOV aglomerace 
Králíky“ se Správou železniční dopravní 
cesty, státní organizace, Praha 1, na po-
zemcích p.p.č. 550/1 v k.ú. Dolní Lipka, 
p.p.č. 1385/1 v k.ú. Horní Lipka, p.p.č. 1140 
v k.ú. Prostřední Lipka a p.p.č. 2236/2 v k.ú. 
Králíky. Věcné břemeno se zřizuje na dobu 
neurčitou a úplatně.  

Zároveň RM schvaluje do doby realizace 
stavby uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě 
o zřízení VB.

- RM schvaluje zřízení věcného břemene 
spočívající v uložení vodovodního řadu 
a dále práva vstupu za účelem přípravy, 
provedení stavby, umožnění přístupu a 
příjezdu k zabezpečení provozu, údržby a 
oprav na pozemcích p. p. č. 2144/6 a p. p. č. 
1208/6, vše v k. ú. Králíky pro oprávněnou 
společnost Vodovody a kanalizace Jablonné 
nad Orlicí, a. s., se sídlem jablonné nad 
Orlicí, a jím pověřeným osobám, věcné 
břemeno se zřizuje na dobu neurčitou a za 
jednorázovou úhradu. 

Zároveň RM schvaluje do doby realizace 
stavby uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě 
o zřízení VB.

- RM ruší usnesení RM/2009/17/253 ze 
dne 21. 1. 2010 a bere na vědomí sdělení 
správce Nadačního fondu měst a obcí pro 
zdraví a záchranu života Červená Voda.

- RM schvaluje užití znaku města Krá-

líky firmě Kristek, Lanškroun, za účelem 
umístění na vydaných pohlednicích města 
Králíky

- RM schvaluje:
- převzetí záštity města nad 50. ročníkem 

tradičního králického karnevalu,
- spolupořadatelství města při zajištění 

realizace akce tradičního kralického kar-
nevalu, 

- úhradu nákladů na ohňostroj z pro-
středků města v souvislosti s pořádáním 
tradičního kralického karnevalu ve výši 
Kč 30.000,-

- použití městského znaku při propagaci 
akce 50. ročníku tradičního kralického 
karnevalu,

- prodloužení hodiny nočního klidu dne 
19. 2. 2010 do 06 hod. následujícího dne,

- schvaluje úplnou uzávěru Velkého 
náměstí dne 19. 2. 2010 od 15:00 hod. do 
19:30 hod.

- RM schvaluje Gymnáziu a základní 
škole Králíky zahájení realizace projektu 
„Velké talenty na malé scéně“ v rámci 
česko-polského programu přeshraniční 
spolupráce a zároveň schvaluje Gymnáziu 
a základní škole Králíky přijetí překleno-
vacího úvěru.

- RM souhlasí s využitím dřevní hmoty ze 
3 ks jasanu na rostoucích na p.p.č. 179 a 180 
v k.ú. Dolní Hedeč jako paliva pro klubovnu 
Osadního výboru Dolní Lipka (OV) za pod-
mínky, že veškeré práce spojené s převozem 
dřevní hmoty do klubovny budou provede-
ny na náklad a vlastní nebezpečí OV, pouze 
náhradou za ponechané dříví, které bude 
výhradně použito jako palivo v klubovně 
v obci Dolní Lipka (majetek města Králíky), 
bez ohledu na jeho kvalitu.  

10. 2.
- RM schvaluje smlouvu o zřízení věc-

ného břemene spočívající v právu uložení 
podzemní liniové stavby vodovodního řadu 
a vstupu vlastníka stavby a jím pověřené 
osoby na pozemek za účelem provozu, 
oprav a údržby zařízení na pozemku p. p. č. 
141/2 v k. ú. Červený Potok ve vlastnictví 
pana Pařízka, bytem Červený Potok, pro 
oprávněné město Králíky. Věcné břemeno 
se zřizuje na dobu neurčitou a bezúplatně. 

- RM schvaluje smlouvu o zřízení věc-
ného břemene spočívající v právu uložení 
podzemní liniové stavby vodovodního řadu 
a vstupu vlastníka stavby a jím pověřené 
osoby na pozemek za účelem provozu, 
oprav a údržby zařízení na pozemku p. p. č. 
119/5 v k. ú. Červený Potok ve vlastnictví 
paní MUDr. Kučerové, bytem Brno-Ko-
houtovice, pro oprávněné město Králíky. 
Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou 
a bezúplatně. 

- RM schvaluje smlouvu o zřízení věcné-
ho břemene spočívající v právu uložení pod-
zemní liniové stavby vodovodního řadu a 
vstupu vlastníka stavby a jím pověřené oso-
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by na pozemek za účelem provozu, oprav a 
údržby zařízení na pozemku p. p. č. 119/3 
v k. ú. Červený Potok ve vlastnictví pana 
Graciase, bytem Šumperk, pro oprávněné 
město Králíky. Věcné břemeno se zřizuje 
na dobu neurčitou a bezúplatně. 

- RM schvaluje smlouvu o zřízení věc-
ného břemene spočívající v právu uložení 
podzemní liniové stavby vodovodního řadu 
a vstupu vlastníka stavby a jím pověřené 
osoby na pozemek za účelem provozu, 
oprav a údržby zařízení na pozemcích p. 
p. č. 104/2, 104/4 a 104/6 v k. ú. Červený 
Potok ve vlastnictví manželů Fišerových, 
oba bytem Červený Potok, pro oprávněné 
město Králíky. Věcné břemeno se zřizuje 
na dobu neurčitou a bezúplatně. 

- RM schvaluje smlouvu o zřízení věc-
ného břemene spočívající v právu uložení 
podzemní liniové stavby vodovodního řadu 
a vstupu vlastníka stavby a jím pověřené 
osoby na pozemek za účelem provozu, 
oprav a údržby zařízení na pozemku p. p. č. 
104/5 v k. ú. Červený Potok ve vlastnictví 
manželů Jirešových, oba bytem Červený 
Potok, pro oprávněné město Králíky. Věcné 
břemeno se zřizuje na dobu neurčitou a 
bezúplatně. 

- RM schvaluje smlouvu o zřízení věc-
ného břemene spočívající v právu uložení 
podzemní liniové stavby vodovodního řadu 
a vstupu vlastníka stavby a jím pověřené 
osoby na pozemek za účelem provozu, 
oprav a údržby zařízení na pozemcích p. 
p. č. 104/7, 104/9, 104/10 v k. ú. Červený 
Potok ve vlastnictví manželů Markových, 
oba bytem Červený Potok, pro oprávněné 
město Králíky. Věcné břemeno se zřizuje 
na dobu neurčitou a bezúplatně. 

- RM schvaluje smlouvu o zřízení věc-
ného břemene spočívající v právu uložení 
podzemní liniové stavby vodovodního řadu 
a vstupu vlastníka stavby a jím pověřené 
osoby na pozemek za účelem provozu, 
oprav a údržby zařízení na pozemku p. p. č. 
104/1 v k. ú. Červený Potok ve vlastnictví 
paní Bednářové, bytem Nový Malín, pro 
oprávněné město Králíky. Věcné břemeno 
se zřizuje na dobu neurčitou a bezúplatně. 

- RM schvaluje smlouvu o zřízení věc-
ného břemene spočívající v právu uložení 
podzemní liniové stavby vodovodního řadu 
a vstupu vlastníka stavby a jím pověřené 
osoby na pozemek za účelem provozu, 
oprav a údržby zařízení na pozemku p. p. 
č. 107 v k. ú. Červený Potok ve vlastnictví 
paní Haradzínové, bytem Červený Potok, 
pro oprávněné město Králíky. Věcné 
břemeno se zřizuje na dobu neurčitou a 
bezúplatně. 

- RM schvaluje smlouvu o zřízení věc-
ného břemene spočívající v právu uložení 
podzemní liniové stavby vodovodního řadu 
a vstupu vlastníka stavby a jím pověřené 
osoby na pozemek za účelem provozu, 
oprav a údržby zařízení na pozemku p. p. č. 

108/2 v k. ú. Červený Potok ve vlastnictví 
manželů Maršíkových, oba bytem Červený 
Potok, pro oprávněné město Králíky. Věcné 
břemeno se zřizuje na dobu neurčitou a 
bezúplatně. 

- RM schvaluje smlouvu o zřízení věc-
ného břemene spočívající v právu uložení 
podzemní liniové stavby vodovodního řadu 
a vstupu vlastníka stavby a jím pověřené 
osoby na pozemek za účelem provozu, 
oprav a údržby zařízení na pozemcích p. p. 
č. 63 a 64 v k. ú. Červený Potok ve vlast-
nictví pana Brycha a paní Brychové, oba 
bytem Červený Potok, dále pana Brycha, 
bytem Pardubice, a paní Markové, bytem 
Červený Potok, pro oprávněné město Krá-
líky. Věcné břemeno se zřizuje na dobu 
neurčitou a bezúplatně. 

- RM schvaluje smlouvu o zřízení věc-
ného břemene spočívající v právu uložení 
podzemní liniové stavby vodovodního řadu 
a vstupu vlastníka stavby a jím pověřené 
osoby na pozemek za účelem provozu, 
oprav a údržby zařízení na pozemku p. p. č. 
108/2 v k. ú. Červený Potok ve vlastnictví 
manželů Chládkových, oba bytem Rudol-
tice, pro oprávněné město Králíky. Věcné 
břemeno se zřizuje na dobu neurčitou a 
bezúplatně. 

- RM schvaluje smlouvu o zřízení věc-
ného břemene spočívající v právu uložení 
podzemní liniové stavby vodovodního řadu 
a vstupu vlastníka stavby a jím pověřené 
osoby na pozemek za účelem provozu, 
oprav a údržby zařízení na pozemku p. p. č. 
4/2 v k. ú. Červený Potok ve vlastnictví paní 
Lalovové, bytem Sezemice, pro oprávněné 
město Králíky. Věcné břemeno se zřizuje 
na dobu neurčitou a bezúplatně. 

-  RM v návaznost i  na usnesení 
ZM/2009/09/149 ze dne 16.11.2009 ne-
schvaluje dodatečně pozemek p.p.č. 180/1 
v k.ú. Králíky zatížit věcným břemenem 
spočívajícím v právu vstupu a jízdy osob-
ním autem pro oprávněného vlastníka 
nemovitosti paní Šedovou, Praha 8.

- RM nedoporučuje prodej pozemků 
p.p.č. 3475 a 3476 v k.ú. Králíky a ukládá 
MO předložit na jednání ZM záměr prodeje 
pozemků.

- RM doporučuje prodej části pozemku 
p.p.č. 1822/23 v k.ú. Králíky za účelem 
výstavby řadových garáží za kupní cenu 
70 Kč/m2 + náklady spojené s převodem a 
ukládá MO předložit na jednání ZM záměr 
prodeje.

Zároveň ukládá odboru VTS a MO po 
schválení záměru prodeje tohoto pozemku 
zveřejnit možnost výstavby garáží v Krá-
licku s podmínkami vzhledu stavby, podle 
zájmu pak stanovit další postup.

- RM schvaluje dohodu o užívání pozem-
ků ve zjednodušené evidenci p.č. 587/2, 
592/1, 594, 1096, 597, 599/4 (GP) a části 
599/2 (GP) v k.ú. Prostřední Lipka mezi 
městem Králíky a panem Barnou, Králíky.

- RM schvaluje investiční akci: rekon-
strukce bytu č. 28 v čp. 662/2, ulice V By-
tovkách, Králíky.

- RM schvaluje prohlášení k postupu 
pro zadávání zakázek spolufinancovaných 
z EU pro projekt „Vzdělávání v eGon 
centru Králíky“, zároveň schvaluje znění 
poptávky na vybavení počítačové učebny 
- v rámci projektu „Vzdělávání v eGon 
centru Králíky“.

- RM souhlasí s umístěním prodejního 
stánku paní Polákovou před nemovitostí č.p. 
345 po dobu trvání Králického karnevalu ve 
dnech 19.2. – 21.2.2010.

- RM schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě 
o dílo na akci „Vojenské muzeum Králíky“ a 
pověřuje starostku města podpisem.

17. 2.
- RM schvaluje dodatek č. 1 smlouvy 

o nájmu pozemku č. NS 13/00/Ma ze dne 
15. 12. 2000 uzavřené mezi městem Krá-
líky a společností Vodovody a kanalizace, 
a.s., Jablonné nad Orlicí týkající se změny 
předmětu nájmu.

- RM doporučuje prodej pozemků p.p.č. 
126/5 a 1841/12 v k.ú. Králíky za kupní 
cenu 70 Kč/m2 u části o výměře 116 m2 a 
20 Kč/m2 u zbývající části o výměře 278 m2 
+ náklady spojené s převodem, jelikož se 
jedná o pozemky zatížené VB a podmáčené, 
a ukládá MO předložit na jednání ZM záměr 
prodeje pozemků.

Zároveň RM schvaluje zatížit pozemky 
věcným břemenem spočívajícím v uložení 
podzemního vedení kanalizace a práva 
vstupu na pozemek za účelem údržby, 
provozu a opravy zařízení pro oprávněné 
město Králíky, věcné břemeno se zřizuje 
na dobu neurčitou a bezúplatně.

- RM doporučuje prodej nebytové jed-
notky v č.p. 4 v Králíkách a ukládá MO 
předložit bod na jednání ZM.

- RM doporučuje prodej bytových jed-
notek v č.p. 4 v Králíkách a ukládá MO 
předložit bod na jednání ZM.

- RM schvaluje dodatek č. 2 dohody 
o přičlenění honebních pozemků ze dne 28. 
11. 2003 uzavřené mezi městem Králíky a 
Lesy České republiky, s.p., Hradec Králové 
týkající se změny předmětu nájmu.

- RM schvaluje dodatek č. 2 dohody 
o přičlenění honebních pozemků ze dne 10. 
3. 2003 uzavřené mezi městem Králíky a 
Honebním společenstvem Králíky týkající 
se změny předmětu nájmu.

- RM souhlasí s prodloužením hodiny 
nočního klidu na 04.00 hod., a to v souvis-
losti s pořádáním „Hasičského plesu“, který 
se koná dne 27. 2. 2010, ve velkém sále 
Klubu Na Střelnici v Králíkách.

- RM schvaluje podpis Dodatku č. 1 ke 
smlouvě o dílo na zpracování územního 
plánu města Králíky. Rada města pověřuje 
starostku města podpisem smlouvy. 

- RM schvaluje prodloužení hodiny noč-
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ního klidu dne 20. 2. 2010 do 03:00 hod. 
následujícího dne.

24. 2.
- RM doporučuje prodej části pozemků 

p.p.č. 792/2 a 783/5 v k.ú. Dolní Hedeč za 
kupní cenu 50 Kč/m2 + náklady spojené 
s převodem a ukládá MO předložit na jed-
nání ZM záměr prodeje pozemků.

- RM doporučuje prodej pozemku p.p.č. 
3715 v k.ú. Králíky za kupní cenu 70 Kč/
m2 + náklady spojené s převodem a ukládá 
MO předložit na jednání ZM záměr prodeje 
pozemku.

- RM doporučuje prodej části pozemku 
p.p.č. 3497 v k.ú. Králíky za kupní cenu 
70 Kč/m2 + náklady spojené s převodem a 
ukládá MO předložit na jednání ZM záměr 
prodeje pozemku.

- RM doporučuje prodej pozemku p.p.č. 
3714 v k.ú. Králíky za kupní cenu 70 Kč/
m2 + náklady spojené s převodem a ukládá 
MO předložit na jednání ZM záměr prodeje 
pozemku.

- RM schvaluje záměr pronájmu části 

Výpis z jednání Rady města Králíky
pozemku p.p.č. 3720 v k.ú. Králíky za ná-
jemné 360 Kč/rok a ukládá záměr pronájmu 
zveřejnit.

- RM schvaluje záměr pronájmu nebyto-
vého prostoru – bývalý lékařský pokoj ve 2. 
n.p. včetně příslušenství v čp. 414 v ul. 5. 
května v Králíkách za účelem poskytování 
masérských služeb za nájemné 480 Kč/m2/
rok a ukládá záměr pronájmu zveřejnit.

- RM souhlasí s uzavřením písemné 
dohody o zpracování dřevní hmoty s 
předsedou SDH Dolní Boříkovice panem 
Janečkem za podmínky, že veškeré práce 
budou provedeny na náklad a vlastní ne-
bezpečí SDH, pouze náhradou za vzniklé 
palivové dříví, které bude použito jako 
palivo v hasičské klubovně v obci Dolní 
Boříkovice (majetek města Králíky), bez 
ohledu na jeho kvalitu.  

- RM souhlasí se skácením 1 ks jírovce 
na p.p.č. 2232/9 v k.ú. Králíky a současně 
schvaluje prodej dřevní hmoty panu Mareč-
kovi, bytem Králíky. 

- 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.

- RM souhlasí s prodloužením hodiny 
nočního klidu na 04.00 hod., a to v souvis-
losti s pořádáním „Plesu 2010“, který se 
koná dne 26. 3. 2010, ve velkém sále Klubu 
Na Střelnici v Králíkách.

- RM souhlasí s užitím městského znaku 
na souboru map a leteckých snímků. 

- RM souhlasí s demontáží prvků ÚT na 
tvrzi Hůrka a souhlasí s pokácením nále-
tových dřevin na povrchových objektech 
tvrze a ve vstupním areálu tvrze při dodržení 
zákonných podmínek a pověřuje místosta-
rostu města zaslat v tomto duchu odpověď 
na žádost Ing. Ráboně.

- RM schvaluje užití znaku města Králíky 
firmě AKTIV 95 OPAVA s.r.o, za účelem 
umístění na reklamních předmětech BU-
TON.

- RM bere na vědomí návrh rozpočtu 
města Králíky pro rok 2010 a doporučuje 
zastupitelstvu města schválit rozpočet 
v předloženém znění

Výpis ze zasedání Zastupitelstva města
č. 1 konaného dne 8. února 2010

Přítomní členové zastupitelstva města: 
Jana Ponocná, starostka; Bc. Čestmír Doub-
rava, místostarosta; Mgr. Jarmila Berková, 
radní; Ing. Ladislav Dostálek; JUDr. Milan 
Ježek; Arnošt Juránek; Pavel Kaliansko; 
Mgr. Vlastimil Kubíček; Ing. Václav Kubín; 
MUDr. Eva Rýcová, radní; MUDr. Marie 
Špičková; Ing. Ladislav Tóth, radní; Antonín 
Vyšohlíd; Ing. Anton Zima (omluven z části 
jednání).

Z jednání omluven: Vladimír Hejtman-
ský.

Za MěÚ: Ing. Miroslav Bouška, Ing. Věra 
Kubíčková, pí Marie Pecháčková, pí Jitka 
Prausová, pí Lenka Macháčková.

Program jednání:
1. Zahájení a prezence
2. Určení ověřovatelů zápisu
3. Slib nového člena ZM
4. Zpráva z jednání RM
5. Hlavní jednání

5.1. Majetkové operace
5.2. Informace o plnění rozpočtu

za rok 2009
5.3. Záměr výstavby fotovoltaické

elektrárny v k. ú. Králíky
– 3 žádosti – průmyslová zóna
(opakovaná žádost), zahrada u
rodinného domu a střecha
budovy pro podnikání

5.4. Schválení plánu společných
zařízeni – pozemková úprava
v k.ú. Červený Potok
a Horní Lipka

6. Informace z MěÚ

7. Vstupy občanů
8. Vstupy zastupitelů

1. - 2. Zahájení, prezence a určení ově-
řovatelů zápisu

Jednání ZM zahájila starostka. Starostka 
vyzvalapřítomné k uctění památky zesnulé-
ho člena zastupitelstva Ing. Šaška minutou 
ticha. Následně starostka navrhla doplnění 
programu o bod 03 - slib nového člena ZM.  
Zastupitelé schválili program jednání včet-
ně navržené změny, ověřovateli zápisu byli 
určeni MUDr. Marie Špičková a MUDr.Eva 
Rýcová. K zápisu z předchozího jednání ZM 
nebyly vzneseny připomínky. Pan Vyšohlíd 
se v této době ještě neúčastnil hlasování.

3. Slib nového člena ZM
Antonín Vyšohlída složil slib nového 

člena ZM. 

4. Zpráva z jednání RM
Místostarosta města přednesl výběr 

z jednání rady města. V diskuzi se JUDr. 
Ježek zeptal proč nebyl pojištěný služební 
automobil. Pan místostarosta odpověděl, že 
automobil byl nepojištěný nedopatřením, 
požadavek města při koupi automobilu smě-
rem k pojišťovně byl na uzavření pojistky ve 
stejném rozsahu jako u ostatních služebních 
vozidel, ale pojišťovací agent uzavřel pouze 
povinné ručení a nikoliv havarijní pojištění a 
toto bylo přehlédnuto. Dále se JUDr. Ježek 
zeptal, zda je chyba na straně pojišťovny 
nebo na straně města a zda ve městě existuje 

skupinové pojištění vozidel. Místostarosta 
uvedl, že chyba je oboustranná a zároveň 
odpověděl na druhou část dotazu a to tak, 
že vozidla jsou pojištěna jednotlivě. Ing. 
Kubín se zeptal, zda při změně dodavatele 
plynu a elektřiny byla udělána poptávka na 
dodavatele. Mistostarosta odpověděl, že bylo 
poptáno cca 6 nebo 7 firem.

5. Hlavní jednání
5.1. Majetkové operace
5.1.1. Prodej bytových jednotek č. 489/1 a 

489/3 v Králíkách ZM/2008/04/050
Obsah: Na základě usnesení ZM ze dne 

14. 4. 2008 a vkladu prohlášení vlastníka do 
KN dne 1. 6. 2009 zaslal MO nabídky na 
převod jednotek do vlastnictví dle zákona 
č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších před-
pisů, v bytovém domě čp. 489 v Králíkách. 
O bytové jednotky projevili zájem stávající 
nájemníci, tj. paní M. D. a pan A. N.

ZM schválilo prodej bytových jednotek 
v bytového domě čp. 489 v k.ú. Králíky, 
a to: - bytovou jednotku č. 489/1 a spo-
luvlastnický podíl ve výši 318/10000 na 
společných částech domu a na pozemku 
st.p.č. 955 panu A. N., Králíky za cenu 
67.783 Kč; bytovou jednotku č. 489/3 a 
spoluvlastnický podíl ve výši 492/10000 na 
společných částech domu a na pozemku 
st.p.č. 955 paní M. D., Králíky za kupní 
cenu 105.068 Kč. 

5.1.2. Prodej části pozemku p.p.č. 113/1 
v k.ú. Prostřední Lipka

Obsah: O prodej pozemku požádal pan 



Králický zpravodaj 3/2010 - 16

T. B. za účelem zemědělského hospodaření. 
Část pozemku je nově označena jako p.p.č. 
113/1 o výměře 1778 m2, pozemek je veden 
v KN jako trvalý travní porost, pozemek 
má v pronájmu pan Z. B. Záměr prodeje 
byl schválen a zveřejněn, kupní cena ve 
výši znaleckého posudku + náklady spojené 
s převodem, tj. 12.033 Kč.

Mgr Berková opustila jednací sál a neú-
častnila se hlasování.

ZM schválilo prodej pozemku p.p.č. 
113/1 v k.ú. Prostřední Lipka panu T. B., 
Velké Přílepy za kupní cenu 12.033 Kč.

5.1.3. Směna pozemku p.p.č. 35/9 v k.ú. 
Prostřední Lipka za pozemek p.p.č. 974/2 
v k.ú. Horní Lipka

Obsah: Jedná se o směnu pozemků v sou-
vislosti s přípravou realizace liniové stavby 
„Kanalizace a ČOV aglomerace Králíky“. 
Jedná se o pozemek p.p.č. 974/2 v k.ú. Horní 
Lipka o výměře 825 m2, který je ve vlastnic-
tví města, a o část pozemku ve zjednodušené 
evidenci p.č. (35) GP v k.ú. Prostřední 
Lipka, který je ve vlastnictví pana B. Část 
je nově označena jako p.p.č. 35/9 o výměře 
1610 m2. Přes tuto část pozemku povede 
trasa kanalizace. Záměr směny pozemků byl 
schválen a zveřejněn, hodnota směňovaných 
pozemků je stejná (účetní hodnota pozemku 
ve vlastnictví města je 4.125 Kč). RM schvá-
lila zbývající pozemek ve vlastnictví pana 
B. zatížit věcným břemenem spočívajícím 
v právu vstupu na pozemek pro oprávněné 
město Králíky.

JUDr. Ježek se zeptal, zda pan B. se smě-
nou souhlasí. Pan místostarosta odpověděl, 
že s ním o směně jednal a že s tímto postu-
pem souhlasil.

ZM schválilo směnu pozemku p.p.č. 
974/2 v k.ú. Horní Lipka ve vlastnictví 
města Králíky za pozemek p.p.č. 35/9 
v k.ú. Prostřední Lipka ve vlastnictví pana 
J. B., Králíky s tím, že hodnota směňova-
ných pozemků je stejná. 

5.1.4. Záměr prodeje pozemků k výstav-
bě RD – lokalita „Skřivánek“ – upřesnění 
kupní ceny

Obsah: MO opětovně předkládá k projed-
nání záměr prodeje pozemků určených k vý-
stavbě RD v nové lokalitě „Skřivánek“. V I. 
etapě se jedná o 26 parcel, některé pozemky 
budou zatíženy VB (liniové stavby). 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
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

ZM dne 14. 9. 2009 schválilo kupní cenu 
ve výši 450 Kč/m2. RM dne 16. 12. 2009 
doporučila upřesnit stanovenou kupní cenu a 
to tak, že součástí schválené kupní ceny není 
příslušné zařízení na pozemcích (napojovací 
body pro uložení měřících zařízení).

Do jednání se dostavil Ing. Zima. Ing. 
p. Kubín se zeptal, jaká je cena zařízení na 
pozemcích. Paní starostka odpověděla, že 
přibližná cena zařízení na jeden napojovací 
bod je asi 12 tis. Kč bez DPH.

ZM v  návaznost i  na  usnesení 
ZM/2009/07/113 ze dne 14. 9. 2009 
schválilo kupní cenu za prodej pozemků 
k výstavbě RD v lokalitě „Na Skřivánku“ 
ve výši 450 Kč/m2 (bez dalších nákladů) 
s tím, že součástí této kupní ceny není 
příslušné technické zařízení na pozemcích 
(napojovací body pro uložení měřících 
zařízení). 

5.1.5. Záměr prodeje pozemku p.p.č. 3619 
v k.ú. Králíky 

Obsah: O prodej pozemku požádal pan J. 
K. za účelem skládky pro provoz pily, a to už 
v roce 2005. Prodej byl přerušen z důvodu 
pozemkové úpravy Králíky II. V současné 
době je PÚ dokončena a pozemek je nově 
označen jako p.p.č. 3619 v k.ú. Králíky 
o výměře 405 m2, který je v KN veden jako 
ostatní plocha. Nově o pozemek požádaly 
paní K. a paní K. a to do podílového spo-
luvlastnictví. Pozemkovou úpravou byl 
pozemek připraven k prodeji. RM doporučila 
prodej a navrhla kupní ceny 70 Kč/m2 + 
náklady spojené s převodem.

ZM schválilo záměr prodeje pozemku 
p.p.č. 3619 v k.ú. Králíky za kupní cenu 
70 Kč/m2 + náklady spojené s převodem 
a ukládá záměr prodeje zveřejnit. 

5.1.6. Záměr prodeje pozemku p.p.č. 3065 
v k.ú. Králíky 

Obsah: O prodej pozemku požádal pan M. 
S. za účelem zajištění přístupu k nemovitosti 
čp. 225, kterou vlastní. Jedná se o pozemek 
o výměře 652 m2, který je v KN veden jako 
ostatní plocha – ostatní komunikace, poze-
mek je zatížen VB – právo chůze a jízdy 
pro VaK Jablonné nad Orlicí, pozemek není 
v pronájmu. Odbor VTS k prodeji nemá 
námitek. Dle odboru ÚPaSÚ se jedná dle 
návrhu ÚPO Králíky o účelovou komuni-
kaci. Odbory ŽP a ŠKT nemají připomínky, 
prodej doporučují. RM doporučila prodej 
a navrhla kupní cenu 50 Kč/m2 + náklady 
spojené s převodem. 

Paní starostka seznámila zastupitele s no-
vými poznatky, které souvisejí s dotčeným 
pozemkem a to že okolní pozemky jsou 
v soukromém vlastnictví a prodejem této 
parcely bychom ztížili na ně přístup ostatním 
vlastníkům. Proto by se tato parcela prodávat 
neměla. Ing. Kubín se zeptal, zda vlastníci 
nejsou již dohodnuti. Paní starostka odpově-
děla, že se informovala i na tuto skutečnost 
a dohoda žádná není.

ZM neschválilo záměr prodeje pozem-
ku p.p.č. 3065 v k.ú. Králíky za kupní cenu 
50 Kč/m2 + náklady spojené s převodem a 
ukládá záměr prodeje zveřejnit. 

Další bod byl z jednání vypuštěn, protože 
vedoucí majetkového odboru Ing. Kubíč-
ková seznámila zastupitele s tím, že žadatel 
odstoupil od svého záměru a tudíž je projed-
návání tohoto bodu bezpředmětné.

5.1.7. Záměr prodeje bytové jednotky č. 
5 v čp. 246 v Králíkách

Obsah: ZM dne 11. 5. 2009 schválilo 
prodej bytové jednotky panu M. z Dolní 
Dobrouče. Jmenovaný neuzavřel s městem 
kupní smlouvu.

Zároveň dne 4. 1. 2010 požádala o prodej 
bytové jednotky paní N. S., Králíky. Jedná se 
o poslední bytovou jednotku o velikosti 2+1 
v bytovém domě čp. 246 v ul. Na Příkopě 
v Králíkách, nájemkyní je právě žadatelka. 
Bytová jednotka byla nabízena za kupní cenu 
56.000 Kč. RM doporučila prodej.

ZM rušilo usnesení ZM/2009/04/065 ze 
dne 11. 5. 2009 a zároveň schválilo záměr 
prodeje bytové jednotky č. 246/5 v čp. 246 
v ul. Na Příkopě v Králíkách a spoluvlast-
nického podílu ve výši 323/1000 na společ-
ných částech domu a pozemku st.p.č. 106 
v k.ú. Králíky za kupní cenu 56.000 Kč a 
ukládá záměr prodeje zveřejnit. 

5.1.8. Změna katastrální hranice 
Obsah: 1) V rámci provádění KPÚ v k.ú. 

Červený Potok požádal pan E. Z. jako vlast-
ník pozemku p.p.č. 383 v k.ú. Dolní Hedeč 
o změnu katastrální hranice a převod tohoto 
pozemku do k.ú. Červený Potok. Změna 
katastrální hranice mezi k.ú. Červený Potok 
a Dolní Hedeč bude respektovat přirozenou 
terénní hranici a zároveň dojde ke scelení 
pozemků žadatele do jednoho katastrálního 
území. Nově by katastrální hranici tvořila 
zaměřená mez mezi parcelami p.p.č. 383 a 
p.p.č. 310/2 v k.ú. Dolní Hedeč. Souhlas se 
změnou katastrální hranice bude předložen 
katastrálnímu úřadu současně s výsledkem 
KPÚ v k.ú. Červený Potok. RM doporučila 
schválit změnu hranice.

ZM schválilo změnu části katastrální 
hranice mezi k.ú. Červený Potok a k.ú. 
Dolní Hedeč provedenou v rámci KPÚ 
v k.ú. Červený Potok a to: - pozemek 
p.p.č. 383 v k.ú. Dolní Hedeč bude v rámci 
provádění KPÚ Červený Potok převedena 
do k.ú. Červený Potok. 

2) V rámci provádění KPÚ v k.ú. Červený 
Potok požádal starosta obce Malá Morava 
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o změnu katastrální hranice mezi obcí Malá 
Morava a Červený Potok. Nově katastrální 
hranici mezi k.ú. Červený Potok a Malá 
Morava bude tvořit pravý břeh řeky Moravy. 
Dohoda o změně katastrální hranice bude 
předložena katastrálnímu úřadu současně 
s výsledkem KPÚ v k.ú. Červený Potok.

Pan Juránek se zeptal, zda se jedná o jiný 
úsek než se projednával v minulém volebním 
období. Ing. Zima se zeptal, zda tento návrh 
vychází z dohody starostů, což paní starostka 
potvrdila.

ZM schválilo změnu katastrální hranice 
a změnu hranice obce mezi k.ú. Červený 
Potok a k.ú. Malá Morava provedenou 
v rámci KPÚ v k.ú. Červený Potok a to: - 
po zapsání komplexní pozemkové úpravy 
Červený Potok do KN se bude tok řeky 
Moravy nacházet v k.ú. Malá Morava a 
jeho pravý břeh bude tvořit katastrální 
hranici s k.ú. Červený Potok. 

3) V rámci provádění KPÚ v k.ú. Červený 
Potok předložil pozemkový úřad změnu 
katastrální hranice mezi k.ú. Červený Potok 
a k.ú. Zlatý Potok a obcemi Králíky a Malá 
Morava. Nově katastrální hranici mezi k.ú. 
Červený Potok a k.ú. Zlatý Potok bude 
tvořit střed zaměřené bezejmenné neupra-
vené vodoteče. Dohoda o změně katastrální 
hranice bude předložena katastrálnímu úřadu 
současně s výsledkem KPÚ v k.ú. Červený 
Potok.

ZM schválilo změnu katastrální hra-
nice mezi k.ú. Červený Potok a k.ú. Zlatý 
Potok a obcemi Králíky a Malá Morava 
provedenou v rámci KPÚ v k.ú. Červený 
Potok a to: - po zapsání komplexní pozem-
kové úpravy Červený Potok do KN bude 
katastrální hranici tvořit střed zaměřené 
bezejmenné neupravené vodoteče. 

5.2. Informace o plnění rozpočtu za 
rok 2009

Vedoucí finančního odboru paní Pecháč-
ková přednesla zastupitelům zprávu o hos-
podaření města za rok 2009. Ve zprávě byly 
zhodnoceny příjmy podle druhů (daňové, 
nedaňové, kapitálové a příjmy z dotací) a 
stejným způsobem byly zhodnoceny příjmy. 
Celkové příjmy byly ve výši 120,65 mil. Kč 
(117,49 mil. v roce 2008). Rozdíl proti roku 
2008 byl hlavně ve vyšších příjmech z dotací 
o 10 mil. Kč, oproti tomu daňové příjmy byly 
o 5,9 mil. nižší. Rovněž kapitálové příjmy 
byly nižší o 2,4 mil. Kč než bylo plánováno. 
Výdaje byly v celkové výši 139,58 mil. Kč 
(113 mil. v roce 2008). Z toho kapitálové (in-
vestiční) výdaje byly ve výši 47 mil. Kč (13,6 
mil. v roce 2008) a běžné provozní výdaje 
byly ve výši 92,6 mil. Kč (99,2 mil. v roce 
2008). Zvýšené kapitálové výdaje byly kryty 
zvýšenými dotačními příjmy a přijetím úvěru 
(na stavbu VMK), který bude z převážné 
části splacen z dotace v letošním roce.

Ing. Zima se zeptal, zda stejná struktura 
rozpočtu se dá očekávat i v příštím roce, nebo 
zda se dá očekávat nějaká změna např. kvůli 
legislativním změnám. A dále se zeptal, zda 
se připravuje nějaký další úvěrový závazek. 

Paní starostka odpověděla, že legislativní 
změny neočekáváme a ani další úvěrový zá-
vazek neplánujeme, pouze dočerpání úvěru 
na výstavbu VMK, který by ale měl být do 
konce roku z velké části splacen a měl by 
zůstat závazek cca 5 mil.

Dále paní starostka vysvětlila nárůst zá-
vazků v loňském roce, kdy splatnost většiny 
závazků je smluvně ošetřena a bude hrazena 
v letošním roce. O závazku vůči firmě Agile 
za zainvestování pozemků na Skřivánku se 
ještě jedná.

JUDr. Ježek se zeptal, kdy se dá předpo-
kládat, že město splatí závazky vůči Agile. 
Paní starostka uvedla, že o této věci se stále 
jedná, ale že je předpoklad, že by splátky 
byly rozloženy do 5 – 7 let. a tato splatnost 
je takto nastavena smlouvou.

ZM vzalo na vědomí zprávu vedoucí 
finančního odboru o plnění rozpočtu pří-
jmů, výdajů a financování města Králíky 
za rok 2009. 

5.3. Záměr výstavby fotovoltaické 
elektrárny v k. ú. Králíky – 3 žádosti – 
průmyslová zóna (opakovaná žádost), 
zahrada u rodinného domu a střecha 
budovy pro podnikání

Obsah: S žádostí o vyjádření k uvažo-
vanému záměru vybudování fotovoltaické 
elektrárny na pozemcích města Králíky a 
Pozemkového fondu v Králíkách – v prů-
myslové zóně se na zastupitelstvo obrátila 
společnost BCQ Czech, a.s. Vyjádření 
města bude sloužit jako příloha k žádosti 
pro rezervaci kapacity distribuční soustavy 
ČEZ Distribuce, a.s. Žadatel si je vědom 
skutečnosti, že vyjádření nenahrazuje 
souhlas města pro stavební řízení. Jedná se 
o opakovanou žádost z minulého jednání 
zastupitelstva. Součástí žádosti je vysvětlení 
změny žadatele. 

Druhým žadatelem je pan J. M., který chce 
budovat FVE na svém pozemku v zahradě 
rodinného domu.

Třetím žadatelem je pan R. M., jehož 
záměrem je instalace FVE na střeše budovy 
pro podnikání (bývalá diskotéka Šnek).

Vyjádření odboru životního prostředí a 
odboru územního plánování a stavebního 
úřadu jsou přílohou k tomuto bodu. Podle 
vyjádření odborů není záměr výstavby FVE 
v žádné z lokalit v rozporu se zákonem.

Paní starostka vyzvala přítomné žadatele, 
aby se ke své žádosti vyjádřili a přednesli 
ji zastupitelům. Toho žadatelé využili a 
zároveň odpověděli na doplňující dotazy 
zastupitelů.

ZM schválilo usnesení, že souhlasí 
s výstavbou fotovoltaické elektrárny v k.ú. 
Králíky na p.p.č. 3441 a 3442 (průmyslová 
zóna) firmou BCQ Czech, a.s. 

ZM schválilo usnesení, že souhlasí 
s výstavbou fotovoltaické elektrárny 
v k.ú. Králíky na p.p.č. 1912/16 (zahrada 
u rodinného domu) panem J. M.

ZM schválilo usnesení, že souhlasí 
s výstavbou fotovoltaické elektrárny 
v k.ú. Králíky na střeše objektu čp. 520, 

st.p.č. 1187 (budova pro podnikání) pa-
nem R. M. 

5.4. Schválení plánu společných zaří-
zeni – pozemková úprava v k.ú. Červený 
Potok a Horní Lipka

5.4.1. Schválení plánu společných zaří-
zeni – pozemková úprava v k.ú. Červený 
Potok 

Obsah: Pozemkový úřad předkládá ke 
schválení Plán společných zařízení týkající 
se zpřístupnění pozemků, protipovodňové a 
protierozní ochrany a opatření k ochraně a 
tvorbě životního prostředí. Podle § 9 odst. 
9 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových 
úpravách a pozemkových úřadech, ve znění 
pozdějších předpisů, schvaluje zpracovaný 
plán společných zařízení ZM na veřejném 
zasedání. PÚ předložil PSZ, který obsahuje 
technickou zprávu a mapovou část. Všechna 
navržená opatření v obvodu pozemkové 
úpravy Červený Potok zaujímají celkovou 
plochu 43,1692 ha. Do majetku města bude 
převedena část pozemků potřebných pro ces-
ty, zeleň a protierozní příkopy o výměře cca 
24 ha. V současné době již cca 2,75 ha pro 
tato zařízení  je ve vlastnictví města Králíky. 
Zákon o pozemkových úpravách umožňuje 
potřebnou chybějící výměru cca 21,25 ha 
pokrýt pozemky ve vlastnictví státu. Tyto 
pozemky se po schválení návrhu pozemkové 
úpravy stanou majetkem města Králíky. 

ZM schválilo Plán společných zařízení 
pro komplexní pozemkovou úpravu Čer-
vený Potok v předloženém znění. 

5.4.2. Schválení plánu společných zařízeni 
– pozemková úprava v k.ú. Horní Lipka 

Obsah: Pozemkový úřad předkládá ke 
schválení Plán společných zařízení týkající 
se zpřístupnění pozemků, protipovodňové a 
protierozní ochrany a opatření k ochraně a 
tvorbě životního prostředí. Podle § 9 odst. 
9 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových 
úpravách a pozemkových úřadech, ve znění 
pozdějších předpisů, schvaluje zpracovaný 
plán společných zařízení ZM na veřejném 
zasedání. PÚ předložil PSZ, který obsahuje 
technickou zprávu a mapovou část. Všechna 
navržená opatření v obvodu pozemkové 
úpravy Horní Lipka zaujímají celkovou 
plochu 43,5 ha. Do majetku města bude 
převedena část pozemků potřebných pro 
cesty, zeleň a protierozní příkopy o výměře 
cca 24 ha. V současné době již cca 10 ha pro 
tato zařízení je ve vlastnictví města Králíky 
(zejména pod současnou cestní sítí). Zákon 
o pozemkových úpravách umožňuje potřeb-
nou chybějící výměru cca 14,00 ha pokrýt 
pozemky ve vlastnictví státu. Tyto pozemky 
se po schválení návrhu pozemkové úpravy 
stanou majetkem města Králíky. 

V diskuzi se zeptal Ing. Zima, zda všechny 
potřebné pozemky jsou státní či soukromé. 
Ing. Kubíčková vysvětlila postup při po-
zemkových úpravách i způsob vypořádání 
při směnách pozemků.

ZM schválilo Plán společných zařízení 
pro komplexní pozemkovou úpravu Horní 
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Lipka v předloženém znění. 

6. Informace z MěÚ
Tajemník přednesl informaci o potřebě 

ohlášení změny zdravotní pojišťovny ze stra-
ny zastupitelů na personální útvar MěÚ. 

7. Vstupy občanů
Nebyly vzneseny žádné připomínky ani 

náměty.

8. Vstupy zastupitelů
Paní starostka seznámila zastupite-

le se stanoviskem RM, kdy usnesením 
ZM/2009/10/173 uložilo zastupitelstvo na 
svém prosincovém jednání vedení města 
předložit vyjádření vedoucích odborů a práv-
níka města k možnému postupu v případě 
pronájmu společnosti firmě EKOLA České 
Libchavy spol. s r.o. Členové rady města se 
seznámili s vyjádřením vedoucích oborů a 
právníka a dohodli se na ukončení všech 
jednání vedoucích k pronájmu společnosti. 
Současně se RM shodla na tom, že se po 
ukončení rekonstrukce účetnictví a zjištění 
skutečného stavu hospodaření v letech 2006 
– 2009 bude zabývat dalším postupem ze-
jména z hlediska pravidelného předkládání 
výsledků hospodaření společnosti v interva-
lech platných pro příspěvkové organizace a 
jejich hodnocení. Ke zpřísnění dojde i v ob-
lasti kontroly činnosti jednatele společnosti 
a stanovení kritérií pro odměňování. 

Dále paní starostka dodala, že je pře-
svědčena o tom, že přestože odstupujeme 
od původního záměru pronájmu společ-
nosti, mělo celé počínání smysl, protože 
díky tomu došlo k výraznému zlepšení ve 

vztahu SMK a města a rovněž ve fungo-
vání společnosti. Dále díky tomu získáme 
pravdivý pohled na hospodářské výsledky 
společnosti a budeme moci nastavit další 
kritéria fungování a hodnocení společ-
nosti a jejího vedení. Na tabulce ukázala 
výsledky hospodaření společnosti po re-
konstrukci účetnictví za roky 2006 a 2007. 
Na rekonstrukci účetnictví za další roky se 
dále pracuje a s výsledky budou zastupitele 
seznámeni.

Ing. Zima ve svém vystoupení řekl, že 
SMK by se mělo k městu chovat jako ke 
svému akcionáři, tedy pro svého akcionáře 
maximalizovat zisk. Ten ovšem nemusí 
být pouze finanční, může být i v přístupu 
k městu jako k zákazníkovi a za to by měl 
být jednatel hodnocen podle předem stano-
vených kritérií.

Paní starostka upozornila na obtížnost 
stanovení hodnotících kritérií pro jedna-
tele, protože velmi záleží na subjektivních 
pohledech.

V další diskuzi zastupitelé diskutovali 
o možnostech nastavení kritérií a způsobu 
hodnocení práce vedení společnosti.

ZM vzalo na vědomí vyjádření RM 
k řešení situace ve společnosti Služby 
města Králíky. 

Ing. Kubín se zeptal na situaci ve spo-
lečnosti VaK Jablonné nad Orlicí. Paní 
starostka vysvětlila situaci kolem kauzy 
Focus metal a informovala o vyhlášeném 
výběrovém řízení na ředitele společnosti.

Starostka ukončila jednání v 19:25 hod. 
Výpis pořídila redakce KZ
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ZPRÁVIČKY Z EMMIČKY
Zdravíme všechny, kdo mají rádi informace o tom, jak žije Mateřské 

centrum v Králíkách. Tento měsíc zažijeme opravdu jarní probouzení, 
protože březen je měsíc, kdy začíná MC fungovat s novou silou.

Dílna EMMA zahajuje od března již druhý cyklus svých kroužků 
pro děti/angličtiny pro nejmenší-EMMÍK, tanečních a pohybových 
her-TANYEMO/.Kroužky jsou opět naplněny dětmi a lektorky se 
těší, až budou moci začít.

V Dílně EMMA se také rozběhne kurz pletení z pedigu, který je 
určen všem, kteří chtějí umět něco nového. Tento kurzík není omezen 
na členy MC a není omezen ani věkem.

Orientální tance začínající také v březnu jsou další novinkou, která 
jistě stojí za uvážení.

Tradiční akcí, která se koná v tomto měsíci je Burza Jarních a let-
ních věcí pro děti, která je až na konci března a proto máte dost času 
prohledat a vyvětrat skříně...

Poslední akcí, o které se musím zmínit, je akce připravovaná na du-
ben. Touto akcí je Den otevřených dveří v Mateřském centru 8. dubna 
v den kdy má svátek Ema, na kterou zveme opravdu všechny i ty které 
by jen tak zajímalo jak to u nás v MC a Dílně vypadá. Součástí tohoto 
Dne, bude i divadlo pro nejmenší děti, výstavka fotografií, občerstvení 
a dárky pro příchozí. Akce je pro celou rodinu, takže přijít mohou 
maminky s dětmi, manželi, prarodiče s vnoučaty, tety, strejdové...

Čekání na jaro je dlouhé, ale třeba si některou z našich akcí, můžete 
tohle čekání zpříjemnit. Mějte se krásně a možná na shledanou.

Za MC a Dílnu EMMA Kristina Brůnová

Poděkování
sponzorům

skautského plesu
V pátek 29. ledna uskutečnili skautské oddíly z Červené 

Vody a Králík již 12. skautský ples. K tanci a poslechu hrála 
vynikající skupina Monitor. Předtančení si, stejně jako loni, 
připravila skupinka břišních tanečnic ze Žamberka. Plně 
obsazený sál se příjemně bavil i dlouho po půlnoci. Letošní 
tombola byla skutečně bohatá a tímto chceme poděkovat 
všem sponzorům, kteří svým darem přispěli.

Sponzoři: R-net, Ing. E. Kesselgruber, MUDr. Vítková, 
MUDr. Moravcová, MUDr. Záruba, J. Kopecký, J. Rouča 
Plastová okna, VZV Daniel Večeř, Ředitel zách.sl.Pardub.
kr., MUDr. Měchurová, pí. Peichlová, p. Kovář, p. Krsek, p. 
Wawrzcyczek, pí. Nedopilová, Falco nábytek, pí. Marešová 
Eva, Limeco - Jeník, pí. Stejskalová, pí. Voglová, Drogerie 
TETA, Drogerie Pěnkavová Králíky, pí. Špačková, p. Vaně-
ček, Kartáčovny s.r.o., Marie Kopecká, Miroslava Kopecká, 
Jiskráček, Jindřich Peichl, INTERCOLOR, pí. Valtrová, 
NEVÍM, CO HLEDÁM, p. Minář, Aeskulap s.r.o., Phan Duc 
Thuong Králíky, Elko Valenta, MUDr. Vítek, pí. Čumová 
Králíky, Pohl Knihkupectví Králíky, BEST s.r.o., Krskovi, 
MUDr. Kotrlá, pí. Vaněčková, pí. Dostálová, Miloš Stejskal, 
Lékárna Č. Voda, Bazar Sádlová, Textilní galanterie, Klub 
maminek DRÁČEK, Večerka pí. Grežová, pí. Špárníková, pí. 
Klímová, Hotel Beseda, K. Macháček PC servis, Galanterie 
Ročková, Incot Králíky, Atac Oil, Květinka M. Kudláčková, 
Zlatnictví Beranová, S-Grafik Špačková, www.dumpotra-
vin.cz, Rolnická s.r.o., Skiareál Šanov, p. Vágner, Viking 
Outdoor, Zdravá výživa Králíky, kadeřnictví Hnátnická a 
Valíková, pí. Cinková, Instalace Špaček-Feltl, p. Severin, 
Vinárna U Chorvata.

Děkují skauti ze střediska Bílá liška Červená Voda



Králický zpravodaj 3/2010 - 20

Policie ČR Obvodní oddělení Králíky informuje

(pokračování na následující straně)

Jízda pod vlivem alkoholu - Mladkov 
29. 1.

Řidič pod vlivem nebo možná díky vlivu 
jiných a možná sám se přivodil do stavu 
vylučujícím způsobilost, protože naměřená 
hodnota na měřícím přístroji, který mají 
policisté určený ke kontrolám řidičů se 
zastavil na 2,63 promile alkoholu. Věc je již 
v současné době na okresním státním zastu-
pitelství a bude za tento přečin navržen trest, 
který může znamenat, až jeden rok odnětí 
svobody, peněžitý trest nebo zákaz řízení 
motorových vozidel. 

Krádeže lyží – Mladkov a Červený 
Potok 30. 1.

V jednom dni došlo v obci Mladkov a 
obci Červený Potok k případům krádeží lyží. 
V Mladkově se škoda vyšplhala na částku 
13.000,- Kč, v Červeném Potoku byla škoda 
vyčíslena na 10.900,- Kč. V obou případech 
se dosud nepodařilo králickým policistům 
dopadnout pachatele a tak nadále pokračují 
v šetření. Škoda jen, že si poškození neuvě-
domují, když běžkařské lyže ponechají bez 
dozoru před pohostinstvím a jdou se občer-
stvit, že je vlastně pachateli nabízejí. 

Neukázněný řidič - Červená Voda 1. 2.
Přečinu maření výkonu úředního rozhod-

nutí se dopustil kontrolovaný řidič dodávky 
v obci Červená Voda. Na hlavní silnici, která 
prochází obcí, jej kontrolovala hlídka králic-
ké policie. Muž z jiné části republiky měl již 
několik let vysloven zákaz řízení motorových 
vozidel. Tento trest ale ignoroval a bezsta-
rostně jezdil dál. Věc byla dokumentována ve 
zkráceném přípravném řízení a případ bude 
předán k okresnímu soudu. 

Facka nebyla na místě - Červená Voda 
2. 2.

Na linku 158 oznámila poškozená z Červe-
né Vody napadení ze strany svého druha. Tato 
facka by se příště muži nemusela vyplatit. 
Policisté již v tomto případě zkoumali, zda 
se nejedná o domácí násilí. Tentokrát důvody 
k vykázání neshledali. Pokud poškozená 
uplatní návrh, bude případ projednán pře-
stupkovou komisí v Červené Vodě.

Výborná práce králických policistů – 
Králicko 2. 2.

Králičtí policisté již více jak týden rozpra-
covávali případ podezřelého, který páchal 
majetkovou trestnou činnost. Muž z Krá-
licka byl podezřelý z více skutků a celková 
škoda se blížila k hranici 200.000,-Kč. Vše 
nasvědčovalo, že brzy bude rozhodnuto a 
případy budou realizovány a předány na 
úřad vyšetřování. Ve věci však nastal obrat, 
když králičtí policisté svojí poctivou a hlav-
ně důslednou prací získali informace, které 
hovořily o tom, že podezřelý muž nemá na 
svědomí jen majetkovou trestnou činnost, 
ale i zločin loupeže. Po dohodě a stanovení 
společného postupu s kriminální službou, pak 

byla provedena celá řada procesních úkonů, 
které vyvrcholily dne 2. 2. 2010, kdy policisté 
od ranních hodin sledovali objekt v kterém se 
podezřelý skrýval. Kolemjdoucím důchod-
cům venčících své pejsky v Červené Vodě, 
asi chvíli vrtalo hlavou, co dělá tolik mužů 
v civilu a v uniformách v okolí panelového 
domu pod nádražím. Policisté museli nača-
sovat celou akci tak, aby byly shromážděny 
další důkazy k trestné činnosti podezřelého. 
Byla objasněna tři loupežná přepadení, které 
podezřelý muž z Králicka spáchal v měsíci 
lednu na Králicku a Šumpersku. V jednom 
případě se jednalo o loupež na důchodkyni, 
v druhém případě pak o loupež na těhotné 
ženě. Třetí objasněný případ pak byla lou-
pež v herně. Dále byl tento muž obviněn 
z další majetkové trestné činnosti, mimo 
jiné vloupání do bytu v Králíkách a krádeží a 
neoprávněného držení platebních karet. Muž 
je nyní ve vyšetřovací vazbě.

Krádež vloupáním do Evropského 
domu – Králíky 3. 2.

Trojice mladíků z výchovného ústavu se 
svévolně vzdálila z ústavu a inspirována 
návštěvou tohoto zařízení se rozhodla opat-
řit si peníze na svůj útěk. Cílem se proto 
stala pokladnička v které byly peníze za 
veřejný internet. Celková škoda nepřesáh-
la 2.000,- Kč. Věc si již v současné době 
převzal úřad vyšetřování, který případ dále 
rozpracovává. 

Vloupání do vozidla – Králíky 5. 2.
V noci z pátka na sobotu se předmětem 

zájmu neznámého pachatele stalo osobní 
motorové vozidlo, které bylo odstaveno 
v Králíkách v ulici V bytovkách. Nenechavce 
nezajímal pouze obsah vozidla - přesněji 
odcizené autorádio, ale neopomenul provrtat 
poškozenému palivovou nádrž a odcizit 15 
litrů benzínu. Škoda zde byla poškozeným 
vyčíslena na 4.950,- Kč. Po neznámém pa-
chateli králičtí policisté intenzivně pátrají.

Měděná lana na železniční tati – Mlad-
kov - 11. 2.

Více jak rok byl klid a králičtí policisté 
nemuseli dokumentovat krádeže elektrické-
ho vedení podél železniční tratě od hranic 
s Polskem až po Mladkov. Bohužel tento 
klid byl nyní přerušen. Neznámí pachatelé 
i přes riziko, které jim vyneslo několik tisíc 
korun zatím nezjištěným způsobem oddělili 
měděné lano od vedení a toto odcizili. Způ-
sobená škoda na celém poškozeném zařízení 
byla vyčíslena na 11.500,- Kč.

Krádež vloupáním do rekreační chalu-
py – Červená Voda 14. 2.

Návrat po zimě na chalupu je vždy ra-
dostnou událostí pro majitele těchto objektů. 
Majitel rekreační chalupy na Moravském 
Karlově se však dlouho z příjezdu neradoval. 
Jeho nemovitost se stala předmětem zájmu 
neznámého pachatele, který z chalupy odnesl 

a poškodil věci za část-
ku 7.500,- Kč.

Výtržnost na Dolní 
Moravě 15. 2.

Králičtí policisté 
dokumentují případ 
výtržnosti v obci Dolní Morava. Zde se ne-
vybíravým způsobem bavila skupinka mla-
díků. Svým bezohledným chováním zkazili 
celkový zážitek z rekreace v našem regionu 
jiné skupince starších lidí. Upozornění na své 
vulgární chování nebrali vůbec na vědomí a 
vše skončili fyzickým napadením a hrubou 
neslušností. Věc nyní přezkoumává státní zá-
stupce, který rozhodne, zda bude věc předána 
k soudnímu řízení nebo zda případ bude řešen 
v rámci přestupkového řízení. 

Měděné okapy – Dolní Morava 16. 2.
Areál snů! Neznámý poberta odcizil z Are-

álu snů okapy a rýny. Škoda na odcizených 
věcech byla vyčíslena na částku 17.580,- Kč. 
Policie nyní zkoumá zda měděné věci byly 
ukradeny za účelem získání peněz ze sběr-
ných surovin, případně zda neslouží k využití 
na jiné stavbě.  

Objasněné vloupání do prodejen v Krá-
líkách 19. 2.

Středeční brzké ráno hodiny zahalilo dva 
největší obchody a blízkou čerpací stanici do 
tmy. Důvodem nebyl výpadek proudu, ale 
snaha pachatele provést vloupání do těchto 
objektů. V prvním případě se mu podařilo 
poškodit vstupní dveře a tím způsobit majiteli 
škodu ve výši 10.000,- Kč. v druhém případě 
se mu podařilo za použití násilí vniknout do 
prodejny, kde odcizil potraviny a lihoviny 
(alkohol, trvanlivý salám). Na blízké čerpací 
stanici nezpůsobil svým jednáním pachatel 
škodu. Ihned po oznámení se rozejelo pát-
rání po pachateli. Zúčastnili se jej policisté 
z hlídkové služby a psovodi. Pátrání bylo 
neúspěšné, ale pro policisty práce teprve za-
čala. Po provedení součtu všech informací a 
vytvoření časového snímku zaklepala trojice 
policistů v dopoledních hodinách na dveře 
pachatele. Vše trvalo králickým policistům 5 
hodin. Pachatel (místní obyvatel) policistům 
upřesnil některé skutečnosti případu a uvedl 
svůj motiv jednání - tím byl alkohol. O osudu 
pachatele, který již byl dříve odsouzen pro 
majetkovou trestnou činnost, rozhodne státní 
zástupce.

Králický karneval 20. 2.
Králický karneval se obešel bez výrazného 

narušení veřejného pořádku. Řidiči, až na 
jednu výjimku, se chovali vzorně a policisté, 
jak králičtí, tak dopravní, nezaznamenali al-
kohol za volantem. Pouze v jednom případě 
se jednalo o podezření na užití návykové 
látky před jízdou, kdy test u řidiče osobního 
motorového vozidla byl pozitivní. Věc bude 
řešit správní orgán. Policisté v pátek kolem 
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(dokončení z předchozí strany)
Policie ČR Obvodní oddělení Králíky informuje

Společné hlídky
s policisty Polské republiky

Dne 6. 2. 2010 proběhla první společná 
hlídka policistů České a Polské republiky. 
Do společného projektu byla zahrnuta Ob-
vodní oddělení Králíky a služebna policie z 
města Bystrzyca Kłodzka. Hlavním úkolem 
bylo vyměnit si vzájemně zkušenosti poli-
cistů při dohledu nad silničním provozem, 
dokumentování veřejného pořádku a se-
známit se s rozdílnostmi v policejní práci. 
Druhým neméně důležitým úkolem bylo vy-
měnit si vzájemně kontakty, vybudovat zá-
klady další spolupráce, při získání vzájemné 
důvěry. Všem je jistě jasné, že po jediné 
společné službě nelze hodnotit celý projekt 
a odhadovat jeho přínos pro následující ob-
dobí. První zkušenosti českých policistů, ale 
hovoří o tom, že policisté Polské republiky 
jsou daleko méně zatíženi administrativou 
než naši policisté. Je rozdíl v postihu osob, 
které pijí na veřejnosti. Občan PL nesmí 
konzumovat alkohol na veřejnosti. V Polské 
republice je přestupkem u řidičů hladina 
alkoholu od 0,2 do 0,5 na rozdíl od nás, 
kde je pomyslná nulová tolerance 0,0 až 

1,0 promile a přečinem je v Polsku hladina 
alkoholu v krvi od 0,5 promile, kdy u nás je 
to od 1,0 promile. Největším překvapením 
pro policisty ale bylo, když při silniční 
kontrole řidič kontrolovaného vozidla nijak 
s policisty nejednal, stál u svého vozidla a 
po kontrole policistům poděkoval i přesto, 
že mu byla uložena bloková pokuta za pře-
stupek v dopravě. Bylo by velice zajímavé 
porovnat počty mrtvých na silnicích v obou 
zemích a vůbec situaci v dopravě a možná 
i tento postřeh by naznačil v čem je u nás 
problém a proč je na našich silnicích tolik 
mrtvých. 

Další služby jsou již naplánovány na ná-
sledující dny a na našem území se s policisty 
z PL setkáte v současné době nejvíce na 
Dolní Moravě, kde je v plném proudu zimní 
sezóna a je zde dost návštěvníků z Polska. 
V budoucnu pak budou policisté společně 
působit při sportovních a kulturních akcích 
na obou stranách hranic. 

npor. Ing. Roman Němec
vedoucí oddělení

půlnoci zaznamenali stížnost místních oby-
vatel na hlučné chování u jednoho ze stánků 
na Velkém náměstí, ale vzhledem k oddálení 
nočního klidu se bude muset stěžovatel obrá-
tit na vedení města. Drobná napadení byla za-
znamenána i v místních provozovnách a vše 
bude řešit přestupková komise v Králíkách. 
Jediným problémem bylo vzájemné fyzické 
napadení mezi místními a návštěvníky ze 
sousedního státu. Zde musela být přivolána 
RZS Červená Voda k ošetření místního ob-
čana. Věc je vedena jako přečin výtržnictví 

a ublížení na zdraví. 

Záchranná akce – Červená Voda 21. 2.
V neděli v odpoledních hodinách se zatím 

nezjištěným způsobem dostal na střechu 
místního kravína malý pes – jezevčík. Svým 
štěkotem přilákal pozornost místního občana, 
který vyrozuměl králické policisty. Ti po 
ověření informace přivolali k záchraně psa 
králické hasiče. Po hodině se podařilo psa 
ze střechy kravína na horním konci Červené 
Vody snést a zraněného předat do útulku 
místních technických služeb. 

Hádka dvou mužů – Červená Voda 
23. 2.

Hádka dvou mužů v Červené Vodě skon-
čila málem tragicky. Starší muž po slovní 
rozepři použil proti mladšímu muži kuchyň-
ský nůž. Mladší muž se stihl útoku vyhnout 
a utržil řeznou ránu na pravé ruce. Při doku-
mentování tohoto protiprávního jednání vy-
šlo najevo, že více jak tři měsíce se starší muž 
dopouští jednání se znaky domácího násilí 
vůči své družce a její dceři. Králičtí policisté 
proto využili institut vykázání ze společného 
obydlí. Muž tak stráví mimo své bydliště 10 
dní. Soud pak může na žádost poškozené toto 
opatření prodloužit na tři měsíce. Za samotné 
napadení pak staršímu muži hrozí trest odnětí 
svobody až na jeden rok.

npor. Ing. Roman Němec
vedoucí oddělení

Hledáme domov
Služby města Králíky s.r.o. zajišťují od-

chyt toulavých psů na území města. V sou-
časné době jsou v objektu králické čističky 
odpadních vod umístění níže vyfocení psi, 
které je možno si přisvojit. S nalezenými 
psy je možno se seznámit a prohlédnout si je 
každý pracovní den od 8:00 do 13:00 hod.
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BŘEZEN – MĚSÍC ČTENÁŘŮ
Mnozí čtenáři, hlavně ti starší, si pa-

matují slogan z druhé poloviny minulého 
století BŘEZEN – MĚSÍC KNIHY a nebo 
z let nedávno minulých zase BŘEZEN – 
MĚSÍC INTERNETU.

Svaz knihovníků a informačních pracov-
níků České republiky zvolil Březen roku 
2010 za měsíc, ve kterém vyhlašuje nultý 
ročník nové kampaně BŘEZEN – MĚSÍC 
ČTENÁŘŮ.

Centrem zájmu nejsou tentokrát knihy a 
knihovny, ale ČTENÁŘI a ČTENÍ ve všech 
podobách, ČTENÁŘI jako aktivní uživate-
lé veřejných knihoven, a také ČTENÁŘI, 
kteří do knihoven nechodí.

Cílem této nové akce je propojit ČTE-
NÁŘE, organizace a instituce zabývající se 
psaným slovem a to četbou a čtenářstvím 
ve společné mediální kampani.

Naše městská knihovna se chce k této 
zajímavé kampani také připojit těmito 
akcemi:

• ve spolupráci se Základní školou a 
gymnáziem zorganizujeme anketu s ná-
zvem PROČ MĚ ČTENÍ NE/BERE, je-
jímž cílem je zjistit situaci s reálným ne/
čtenářstvím v kategorii dětí a mládeže 

• v oddělení pro mládež proběhne 
v týdnu od 15. do 19. 3. 2010 ČTENÁŘ-
SKÝ MARATON

• už poosmé se půjčovny v naší knihov-
ně promění na prostorné ložnice, ve 
kterých se ke spánku v noci z 26. na 27. 
března uloží děti, které se zúčastní mezi-
národní akce NOC S ANDERSENEM. 

Předpokládáme, že 
letos to bude ko-
lem čtyřicítky děv-
čat a chlapců. Nocí 
v knihovně vyvrcho-
lí čtenářská soutěž 
s názvem Jak se žije 
na souši a ve vodě ? aneb  Vítejte v říši 
zvířat a rostlin. Od října 2009 do února 
2010 absolvovalo padesát dětí ve věku 
9-15 let  náročnou  výpravu – ocitly se pod 
mořskou hladinou, ohřály se v horkých 
tropech, promrzly v daleké Antarktidě, 
prohřály se v poušti a nakonec se šťastně 
vrátily domů. Někteří cestovatelé stihli 
navíc ještě vyrobit výtvarná dílka, která 
budou na Noci s Andersenem vystavena, 
a všichni nocležníci společně vyberou tři 
nejlepší, která budou oceněna!

• na dospělé čtenáře, kteří nás v březnu 
navštíví, čeká malé překvapení – ale sa-
mozřejmě nemůžeme prozradit jaké :-))

Přejeme všem malým i velkým čtená-
řům, aby si hezky užili svůj svátek, který 
mají celý měsíc!

Za Městskou knihovnu
Ivana Marečková

Poděkování
myslivcům

Rok se sešel s rokem a my jsme se opět 
vydali do lesa krmit lesní zvěř. Průvodci 
nám byli v letošním školním roce páni mys-
livci z Mysliveckého sdružení Jeřáb Králíky. 
Naši žáčkové z 2. až 6. ročníku přinesli 
zvířátkům kaštany a žaludy, které si sami 
na podzim nasbírali, někteří měli z domu 
jablka nebo trochu obilí. Počasí přálo… 
Nechumelilo, nemrzlo, v lese byla spousta 
sněhu, měli jsme možnost využít cestu le-
sem k pozorování stop obyvatel lesa.

Výprava za zvířátky se nám moc líbila. 
Proto bychom rádi touto cestou poděkovali 
panu Švorcovi a panu Záleskému za čas, 
který nám věnovali, a za trpělivost, se 
kterou odpovídali na všechny všetečné 
dotazy našich žáků. Za rok se budeme 
těšit znovu!!

Za žáky a učitele ZŠ praktické Králíky
Leona Šponarová

ZÁPIS DO
MŠ PIVOVARSKÁ

MŠ Pivovarská přijímá žá-
dosti o přijetí dítěte na školní 
rok 2010/2011. Zápis se koná 
24. března od 8.00 do 16.15 
v MŠ. Přijďte se podívat a 
pohrát se svými dětmi.

Zvláštnosti naší MŠ: výuka 
angličtiny, výtvarný kroužek, 
veselé pískání na flétničku, 
prodloužený provoz dle 
potřeby rodičů, plavecký a 
lyžařský výcvik.

Srdečně vás zveme.
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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 březnu oslaví tito občané.

„Přejeme pevné zdraví do dalších let.“

97 let - Irena Šínová
88 let - Jan Moravec
84 let - Jaroslav Schuster
81 let - Gertruda Špinlerová
80 let - Miluška Šponarová,
 - Marta Habasová
79 let - Nina Jirešová
78 let - Emilie Nosková,
 - Josef Mlčúch
76 let - Zdeněk Krejčí,
 - Antonie Králová,
 - Filomena Skalová
75 let - Václav Beran,
 - Arno Dušek,
 - Otto Janeček,

75 let - Vlasta Kubíčková
74 let - Josef Wotawa,
 - Luboš Hejkrlík,
 - Jindřiška Kalousová,
 - Anna Kubíčková,
 - Ludmila Egnerová
73 let - Marie Vyhnálková,
 - Josef Berka
72 let - Anna Dostálková,
 - Ladislav Faltýsek,
 - Vladislav Vrána
71 let - Anna Kutláková
70 let - Jan Sokolov,
 - František Václavek,
 - Jan Ketzl,
 - Zdenka Strachotová

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: Kraj-
ský úřad/Informace z odborů/Zdravotnictví/Aktuální informace

den lékař/ka obec místo telefon
06. 03. So MUDr. Milota Lanškroun Svobody 356 465 322 787
07. 03. Ne MUDr. Milota Lanškroun Svobody 356 465 322 787
13. 03. So MUDr. Krčálová Žamberk nám. Gen. Knopa 837 465 676 824
14. 03. Ne MUDr. Krčálová Žamberk nám. Gen. Knopa 837 465 676 824
20. 03. So MUDr. Strnadová Žamberk Raisova 814 465 613 441
21. 03. Ne MUDr. Strnadová Žamberk Raisova 814 465 613 441
27. 03. So MUDr. Strnadová Jablonné n. O. Na Dílech 622 465 642 765
28. 03. Ne MUDr. Strnadová Jablonné n. O. Na Dílech 622 465 642 765
03. 04. So MUDr. Špička Králíky 5. května 414 465 631 154
04. 04. Ne MUDr. Špička Králíky 5. května 414 465 631 154
05. 04. Po MUDr. Špičková Králíky 5. května 414 465 631 274

Státem organizovaná služba má tento obsah (podobně je tomu i v jiných oblastech kraje): 
Když Vás v sobotu, neděli či ve svátek rozbolí zub, můžete v době od 8:00 do 11:00 hodin 
navštívit lékaře, který ten den slouží pohotovost ve své ordinaci. Pokud má službu lékař 
třeba v Červené Vodě, musíte za ním z celé oblasti cestovat na Červenou Vodu. V tomto 
případě je lhostejné, zda jste u sloužícího lékaře registrováni, či nikoliv. Tato služba je 
bezplatná a funguje pro všechny pacienty spadající k lékařům uvedeným v seznamu. Znovu 
zdůrazňujeme, že funguje pouze v době od 8:00 do 11:00 hodin a že v určitý den slouží 
pouze jediný lékař pro celé území. Pokud Vás v 11:05 právě začne bolet zub, nespadá tento 
případ do státní správou organizované pohotovosti. V tom případě se můžete pokusit obrátit 
telefonicky na lékaře, kterého jste si sami dobrovolně vybrali, aby pečoval o Vaše zuby. Pokud 
tam neuspějete, zbývá Vám cesta do nemocnice v Pardubicích či Hradci Králové, kde funguje 
nepřetržitá služba na stomatologických odděleních. Máte pochopitelně možnost počkat do 
druhého dne a využít buď další pohotovostní službu, nebo jako bolestivý pacient požádat ve 
všední den kteréhokoliv lékaře o ošetření v jeho běžných ordinačních hodinách.

ÚMRTÍ                 „S láskou budeme vzpomínat.“
Věra Benešová, Václav Mareš, Pavel Hondl, Miroslav Nosakovský

ŘÁDKOVÁ
INZERCE

Prodej bytu 3+1 v centru města - Vald-
štejnova ulice, cca 250 m od velkého ná-
městí. Byt o výměře 96 m2, půdní prostory, 
sklep, komory, balkon s verandou, zahrada 
a předzahrádka 640 m2. Cena 950 tis., při 
rychlém jednání sleva. Kontakt a bližší 
informace na čísle 739439398.

Prodám garáž u hřbitova v Králikách. 
Tel.: 773 677 927.

Jorkšírský teriér s PP ke krytí. Nabízím 
18-ti měsíčního pejska s nádherně vybarve-
nou srstí, plnochrupý. Předpoklady kvalitní-
ho vrhu. Tel. 773 997 330, Cena 2.000,- Kč 
(dohoda možná). Úspěchy matky v ČR: Klu-
bový šampion Národní V1,V4 Mezinárodní 
V, V, V3 Krajská V2, V1 VT KV Klubová V3 
Úspěchy otce v ČR: Klubový junior šampion 
Klubový šampion Národní V1 CAJC,V1,V4, 
V, V3 Mezinárodní V2, V3, V4, V, V4,V3, V 
Krajská V1 VT KV,V1 VT KV,V3, V3,V3, 
V2 res.CAC, V1 VT KV BIG, V3 Klubová 
V1 CAJC, V4,V3, V, V3, V1 CAC.

Koupím byt v Králíkách do 450 000 
Kč. Platím hotově. Předem děkuji za na-
bídky. Tel.: 732828100, e-mail: pisella@
seznam.cz.

D ě k u j e m e 
všem, kteří se 
přišli rozloučit 
s naším dra-
hým zesnulým panem 
Františkem Holčapkem, 
za květinové dary a pro-
jevy soustrasti.

Také děkujeme paní 
A. Řezníčkové za důstojné 
vypravení pohřbu.

Zarmoucená rodina
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Program na BŘEZEN
DVOJKA
Úterý 2. zač. ve 20:00 hod
Nízkorozpočtová road mo-

vie o dvojici mladých lidí, 
jejichž vztah dospěje do fáze 
rozhodování – buď se smíří 
s vlastními chybami a pokusí 
se vyrovnat s tím, jací jsou a 
co od sebe můžou očekávat, 
nebo se rozejdou. Dovole-
ná ve Švédsku by jim měla 
poskytnout dostatek času 
k přemýšlení, kdyby ovšem 
nepotkali podivně přátelské-
ho, nezodpovědného a lehce 
vlezlého mladíka Šimona.

Vstupné 55,-; přístupný od 12 let; 90 min.

Úterý   9.   KAWASAKIHO RŮŽE   zač. ve 20:00 hod
Scenárista Petr Jarchovský a režisér Jan Hřebejk spolupracují 

téměř dvě desetiletí a natočili spolu divácky velmi úspěšné ko-
medie. Nyní přicházejí s psychologickým dramatem se závažným 
společenským kontextem. Příběh o dávném provinění, trestu a 
odpuštění mimo jiné zřetelně poukazuje na to, že vyrovnávání se 
s komunistickým režimem bude trvat ještě dlouho a nebude jedno-
duché. Vstupné 55,-; přístupný od 12 let; ŠUP; 95 min 

Úterý   16.   ASTRO BOY   zač. v 17:00 hod
Napínavý rodinný snímek s dokonalou animací a vizuálními 

efekty vypráví o malém chlapci, který vlastně chlapcem není, i když 
je od obyčejného malého kluka téměř k nerozeznání. Ve skutečnosti 
se jedná o dokonalého robota s nadlidskými schopnostmi, který 
ovšem hledá své místo mezi lidmi. Vstupné 50,-; přístupný; česká 
verze; ŠUP; 90 min 

Úterý  16.  PARANORMAL ACTIVITY   zač. ve 20:00 hod
Dvojice mladých Američanů je paralyzována v jejich domě zá-

hadnými aktivitami – zvuky, kroky, pohyby a manipulací s předmě-
ty. Mystifikační horor s nálepkou “historicky prvního filmu, který je 
do kin uváděn na přání diváků”. Dokonalý marketing a internetová 
kampaň způsobily, že snímek natočený za patnáct tisíc dolarů po 
osmi týdnech promítání překonal v tržbách stomilionovou hranici. 
Vstupné 55,-; přístupný od 15 let; titulky; 85 min 

Úterý   23.   CTIHODNÝ OBČAN   zač. ve  20:00 hod
Clydeu Sheltonovi dva muži zabijí dcerku a manželku. Zdrcený 

muž deset let plánuje odvetu a hodlá zabít všechny, kteří měli 
s případem něco společného. Záhy je uvězněn, krutá pomsta však 
pokračuje dál. Kriminální thriller s Jamie Foxxem a Gerardem 
Butlerem v hlavních rolích. Vstupné 55,-; přístupný od 12 let; 
titulky; ŠUP; 105 min 

Úterý  30.  ALVIN A CHIPMUNKOVÉ 2  zač. v 17:00 hod
Volné pokračování rodinného filmu o třech zpívajících hlodav-

cích z čeledi veverkovitých a jejich ochránci, skladateli Daveovi. 
Příběh se tentokrát odehrává více ve škole, kde se trojice přihlásí 
do pěvecké soutěže. Má však velkou konkurenci – veverčí holky ze 
skupiny Čiperky. Vstupné 50,-; přístupný; česká verze; 85 min
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Klub Na Střelnici Králíky
BŘEZEN 2010

pátek   5.   MATURITNÍ PLES SOU   zač. v 19:30 hod
Pořádá maturitní ročník Středního odborného učiliště v Králí-

kách, informace na tel: 465 631 106.

pátek   12.   SBOROVNA   zač. v 19:30 hod
Drsná akční konverzační hra s podtitulem “SEX, DROGY A 

ŠKOLNÍ ŘÁD” autora Jaromíra Břehového ze Žlutic. Komedie ze 
sborovny řeznického učiliště, kde se učitelé snaží zvládat naprosto 
nezvladatelné žáky. Současná učňovská mládež je sice plná vulga-
rismů, ale ani ve sborovně nepanuje ideální stav, neboť i tam padly 
všechny etické a morální hodnoty. Žák Pivoňka se svými finančně 
silnými rodiči školu téměř rozvrátí... ředitel je neschopný flegmatik 
... jeho nová zástupkyně je lehce podplatitelná... žáci natáčejí na 
mobil sexuální hrátky členů sboru... žák Pivoňka ovšem zůstává 
a život běží dál... Nová hra králického divadelního spolku TYL, 
v režii Pavla Strnada účinkují Kamila Uhlířová, Alena Pinkasová, 
Iva Musilová, Líba Opravilová, Kateřina Michaličková, Vladi-
mír Hejtmanský, Martin Kos a Miroslav Černohous. Předprodej 
vstupenek u paní Kubešové v obchodě Quelle na Velkém náměstí, 
vstupné 60,- Kč.

sobota   13.   SBOROVNA   zač. v 19:30 hod
Druhé provedení drsné komedie Jaromíra Břehového v podání 

divadelního spolku TYL Králíky. Vstupné a předprodej – viz pá-
teční představení.

čtvrtek  18.  PEJSEK A KOČIČKA  zač. v 8:30 a 10:00 hod
Divadelní představení pro MŠ a ZŠ, účinkuje Hravé Divadlo 

z Brna. Vstup pro maminky s dětmi je možný po domluvě na tel.č. 
603 849 460.

středa  24.  KLENOTY ČESKÉ HUDBY  zač. v 19:00 hod
Soubor MUSICA DOLCE VITA (Žofie Vokálková–flétna, 

Zbyňka Šolcová–harfa, Daniela Demuthová–mezzosoprán) uvedl 
v minulém roce program Klenoty české hudby, který se setkal s tak 
velkým ohlasem, že jej do svého repertoáru bude řadit i nadále. 
Zazní skladby B. Smetany, A. Dvořáka, B. Martinů, L. Janáčka, 
F. Bendy, J.B. Foerstera, V. Nováka, P. Ebena, J. Myslivečka, F. 
Škroupa ad. 85. koncert Kruhu přátel hudby se koná v obřadní síni 
králické Radnice (Velké nám. 5). Vstupenky v prodeji na místě před 
koncertem, vstupné 60,- Kč.

pátek   26.   PLES 2010   zač. v 19:30 hod
Tradiční závěr plesové sezóny s hudební skupinou Clasicc 

Kroměříž. Informace a vstupenky pan Antonín Neterda, 737 928 
569.

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
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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)

Program kulturních a sportovních akcí
v Jablonném nad Orlicí - BŘEZEN

NEBOJSA V ČAROVNÉM LESE
Divadelní představení pro MŠ a 1. st. 

ZŠ. V pondělí 8. 3. v 8:10 h a v 9:50 hod. 
v sále kina.

OKOUZLENÍ DŘEVEM
Meditativní intarzie – Jan Mařík. Výstava 

potrvá v Kulturním a informačním centru 
čp. 30 do 17. dubna. Otevřeno Po – Pá 8–12, 
13 – 17 a So 9 - 12

MAŠKARNÍ PLES
V pátek 12. 3. ve 20 hodin na sále hotelu 

U Dubu. Srdečně Vás zve volejbalový oddíl. 
Předprodej vstupenek v Kulturní a infor-
mačním centru čp. 30, tel.: 465 641 371.

BLÁZNIVÉ NŮŽKY
Detektivní komedie v podání Východo-

českého divadla Pardubice. Ve čtvrtek 25. 3. 
v 19 hodin v sále kina. Předprodej vstupenek 
v Kulturním a informačním centru čp. 30, 
tel.: 465 641 371.

NOC S ANDERSENEM
Hry, soutěže, čtení a přespání dětí 

v knihovně. Pátek 26. 3. pořádá knihovna.

Program širokoúhlého kina v Jablon-
ném nad Orlicí březen 2010

čtvrtek 4. března v 18,00 hodin – Prin-
cezna a žabák – USA 

Všichni známe pohádku, ve které spanilá 
princezna políbí nevzhledného žabáka, ten 
se promění v krásného prince, s princeznou 
se ožení a pak spolu žijí šťastně až do smrti. 
Ve filmu Princezna a žabák k polibku mezi 
princeznou a žabákem dojde také, ale vý-
sledek je dosti odlišný, a to je pouze první 
z celé řády překvapení, kterými tato třaska-
vá směs rozverného humoru, napětí, hudby 
a citu oplývá. Láska si ale nakonec vždycky 
cestu najde – ať už mezi princem a princez-
nou... nebo mezi žabákem a žábou... 

91 min., vstupné: 69 + 1 Kč, přístupný.

čtvrtek 11. března v 19,30 hodin – AVA-
TAR – USA

Příběh se odehrává ve vzdálené budouc-
nosti, kde lidstvo objevilo planetu Alpha 
Centauri B-4. Pro vědce a astronauty, kteří 
překonali propast mezi slunci a přistáli na 
mimozemské půdě známé jako Pandora, 
se jejich sen stal skutečností. Je to svět tak 
rozmanitý, plný tvorů a rostlin, které si 
lidská mysl dokázala stěží představit. Skýtá 
neuvěřitelná přírodní bohatství a poklady, 
po kterých lidé vždy toužili. Naneštěstí se 
atmosféra tohoto měsíce nepodobá té naší 
a člověk v ní nedokáže přežít. Vědcům se 
tato překážka podaří odstranit, když vytvoří 
hybrida lidské a mimozemské DNA, do 
kterého se dá vložit vědomí člověka. Lidská 
expanze může začít...

166 min., vstupné: 64 + 1 Kč, přístup-
ný.

čtvrtek 18. března v 19,30 hodin – 
Kawasakiho růže – ČR

Své první ocenění získal film Kawasakiho 
růže ještě před první klapkou. Za jeho scénář 
byl na začátku tohoto roku Petr Jarchovský 
oceněn 1.cenou Sazky za nerealizovaný 
scénář. Jak říká režisér filmu Jan Hřebejk, 
pozoruhodnost scénáře spočívá v tom, že 
příběh se sice odehrává v současnosti, ale 
jde především o jeho minulost. „Před časem 
mě zaujala vědecká studie od historika 
Jiřího Suka o převratu

 v roce 1989, která byla oceněna jako 
kniha roku v Magnesii Litera. V této studii 
je zajímavá myšlenka, že při zjišťování mi-
nulých událostí se nelze spoléhat na paměti 
přímých účastníků. Při konfrontaci výpo-
vědí lidí o událostech s odstupem 20ti let 
a záznamy z té doby, dochází ke značnému 
zkreslení. A právě téma individuální paměti 
a její ošidnosti je tématem tohoto filmu.“

99 min., vstupné: 64 + 1 Kč, přístupný.

pondělí 22. března v 18,00 hodin – Al-

vin a Chipmunkové – USA
V roce 2007 vstoupil do kin formou 

celovečerního filmu komiksový fenomén 
mnoha generací Alvin a Chipmunkové. 
V okurkové sezóně se hudebnímu skladateli 
Daveovi Sevillemu podařilo ze zpívajících 
Chipmunků Alvina, Simona a Teodora 
udělat filmovou senzaci, a to i přesto, že 
toto nekontrolovatelné trio zdevastovalo 
svému kamarádovi Daveovi dům, ohrozilo 
kariéru a převrátilo život vzhůru nohama.  
Než jste stihli říct “Alvinnnnneee!!!”, začalo 
se mluvit o dalším pokračování filmu.  Ten-
tokrát Alvin, Simon a Teodor potkají nové 
kamarády, vlastně kamarádky, ze kterých se 
možná stane i něco víc – můžete se těšit na 
dívčí trio Chipettky.

87 min., vstupné: 59 + 1 Kč, přístupný.

pondělí 29. března v 19,30 hodin – 
Sherlock Holmes – VB/Austrálie/USA

Nové dynamické zpracování nejzná-
mějšího díla Sira Arthura Conana Doyla 
„Sherlock Holmes“ přináší Holmesovi a 
jeho věrnému partnerovi Watsonovi posled-
ní výzvu. Ukáže se, že Holmesovi bojové 
schopnosti jsou stejně tak smrtící jako jeho 
pověstný intelekt. Obojího bude zapotřebí 
při odhalování smrtelného spiknutí, které 
by mohlo zničit celou zemi

128 min., vstupné: 64 + 1 Kč, přístupný 
od 12 let.

Obec Orličky
vyhlásila

veřejnou sbírku
na pomoc rodině Prokop-
covým, (požárem zničený 
rodinný dům). Přispět rodině 
můžete dvěma způsoby:
Bankovním převodem na
č. účtu: 1232298349/0800
Sběrným listem (v hotovosti
na obecním úřadu)
Po 15:30 - 18:00 hod.
Út - Pá   8:00 - 11:00 hod.
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Sdružení pro Králický
karneval podporuje

Tomáš Hlava se v říjnu 2009 zúčastnil 
Pražského poháru, kde závodil v kategorii kul-
turistika junioři. Zde skončil v silné konkurenci 
na vynikajícím druhém místě. Součástí tohoto 
závodu byla i kvalifikace na mistrovství světa 
juniorů. V tomto nominačním závodu Tomáš 
uspěl a byl nominován na MS juniorů, které 
se uskutečnilo 14. – 15. 11. 2009 v polském 
městě Białystok. Oproti původním záměrům 
zde byl nasazen místo kategorie „kulturistika 
klasik“, kde měl jisté šance na postup do 
finále, do kategorie junioři nad 75 kg. V této 
kategorii se bohužel do finále neprobojoval, 
ale i tak je účast na MS velkým sportovním 
úspěchem. Sdružení pro králický karneval 
sponzorsky podpořilo přípravu a účast Tomáše 
na mistrovství světa finančním příspěvkem ve 
výši Kč 8.000,-.

Fotky z letošního 35. ročníku Memoriálu S. Hernycha
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Výsledky 35. ročníku Memoriálu S. Hernycha
Letošní závod byl zařazen do seriálu závodů v rámci Českomorav-

ského poháru.
Muži 30 km, absolutní pořadí (všechny kategorie): 1. Tempír 

Tomáš (1977) Sokol Štíty, 1:38:30.1; 2. Fišnar Jiří (1976) SKI Šum-
perk, 1:38:30.8; 3. Svoboda Pavel (1971) KKL Hlinsko, 1:38:32.8; 
4. Rauchfuss Marek (1990) KKL Hlinsko, 1:38:34.5; 5. Rostislav 
(1972) Šumperk, 1:39:20.2; 7. Štěpánek Martin (1973) Universita 
Brno, 1:40:05.4; 8. Strnad Tomáš (1969) SK Žamberk, 1:40:35.2; 9. 
Thomas Jaroslav (1964) FORTEX SKI Moravský Beroun, 1:40:58.8; 
10. Buriánek Tomáš (1989) SKI KLUB Česká Třebová, 1:41:28.3; 
11. Novotný Luděk (1962) SK Žamberk, 1:43:46.5; 13. Knápek 
Ladislav (1961) Patria Direct, 1:44:14.2; 14. Kulich Jaroslav (1963) 
SKI OD Šternberk, 1:45:02.2; 15. ŽENČÁK Jaroslav (1961) ASPV 
OA Šumperk, 1:45:04.9; 16. Vošický Pavel (1975) SK Dama Sport 
Šumperk, 1:45:09.2; 17. Liška Pavel (1963) FORT SMC Ústí n. Or-
licí, 1:46:37.6; 18. Stuchlík Zdeněk (1951) Patria Direct, 1:46:56.6; 
19. Václavek Jiří (1957) SKI OD Šternberk, 1:47:03.8; 20. Moravec 
Martin (1984) TJ OEZ Letohrad, 1:47:29.0; 21. Cejnar Václav (1959) 
ARECO H. Králové, 1:47:36.2; 22. Mádr Tomáš (1975) Pemak Brodek, 
1:47:58.2; 23. Doleček Martin (1973) SK Žamberk, 1:48:03.0; 24. 
Křivohlávek Jan (1966) TJ Jiskra Králíky, 1:48:13.3; 25. Sapoušek 
Miroslav (1970) SOKOL Hr. Králové, 1:48:31.1; 26. Matoušek Jiří 
(1975) Roubenice Kunčice, 1:50:10.0; 27. Vymazal Petr (1975) AD 
Pemak Brodek u Přerova, 1:50:55.8; 28. Kulhánek Martin (1963) SK 
Skol Brno, 1:51:50.3; 29. Krejsa Tomáš (1977) Ski Skuhrov, 1:51:55.4; 
30. Diblík Milan (1968) Sokol Líšnice, 1:52:15.9; 31. Suchodol Josef 
(1967) SK Žamberk, 1:54:28.5; 32. Pospíšil Martin (1964) SK Skol 
Brno, 1:54:59.8; 33. Novotný Radko (1955) Horní Maršov, 1:57:13.4; 
34. Medlík Radek (1958) ASPV VO Šumperk, 1:58:56.7; 35. Pelíšek 
Martin (1970) 2:00:47.4; 36. Václavík Pavel (1978) Velum Zábřeh, 
2:01:26.1; 37. Gažík Milan (1953) SKI klub Šumperk, 2:01:30.1; 38. 
Kopecký Luboš (1974) Jamné n Orlicí, 2:01:42.0; 39. Hylmar Zdenek 
(1966) Žamberk, 2:02:28.1; 40. Marada Josef (1960) 2:06:23.4; 41. 
Holeček Petr (1959) Labe Tri Club, 2:07:56.3; 42. Steiger Jaroslav 
(1954) FORTEX SKI Moravský Beroun, 2:12:16.7; 43. Vank Pavel 
(1990) SKol Brno, 2:12:42.0; 44. Albert František (1958) OD Šumperk, 
2:14:56.0; 45. Zobaník Tomáš (1979) Přerov, 2:16:28.0; 46. Dedek 
Aleš (1975) AD PEMAK Brodek u Přerova, 2:18:53.7; 47. Zobaník 
Pavel (1983) Přerov, 2:19:00.3; 48. Krmela František (1958) SKI klub 
Šumperk, 2:19:33.1; 49. Drážný Ladislav (1959) SK Pašerák Písařov, 
2:21:11.8; 50. Kilián Petr (1969) Vyškov, 2:25:51.6; 51. Novotný 
Přemysl (1959) SKI Pastviny, 2:27:35.0; 52. Musil Tomáš (1978) 
Sokol Štíty, 2:32:23.2; 53. Spisar Martin (1974) SK K2 Prostějov, 
2:34:08.5.

Dorostenky mladší - 4 km: 1. Ábelová Denisa (1995) KKL Hlin-
sko v Čechách, 0:15:09.7; 2. Stehnová Barbora (1995) KKL Hlinsko 
v Čechách, 0:16:21.7; 3. Novotná Aneta (1994) TJ Jiskra Králíky, 
0:23:10.2.

Dorostenci mladší - 5 km: 1. Ondruška Vojtěch (1994) Fortex, 
0:14:31.6; 2. Friš Jan (1995) SKI KLUB Česká Třebová, 0:16:51.9.

Dorostenci starší – 10 km: 1. Divíšek Jan (1993) TJ Jiskra Králíky, 
0:51:19.5.

Ženy a juniorky – 10 km: 1. Šulcová Pavlína (1986) KKL Hlin-
sko, 0:40:53.8; 2. Költö Andrea (1972) TJ Jiskra Králíky, 0:44:54.5; 
3. Lišková Růžena (1965) FORT SMC Ústí nad Orlicí, 0:52:48.4; 8. 
Špačková Jaroslava (1964) Červená Voda, 1:00:50.6.

Muži a junioři A – 30 km: 1. Tempír Tomáš (1977) Sokol Štíty, 
1:38:30.1; 2. Fišnar Jiří (1976), SKI Šumperk, 1:38:30.8; 3. Svoboda 
Pavel (1971) KKL Hlinsko, 1:38:32.8.

Muži B (40 - 49) – 30 km: 1. Strnad Tomáš (1969) SK Žamberk, 
1:40:35.2; 2. Thomas Jaroslav (1964) FORTEX SKI Moravský Beroun, 
1:40:58.8; 3. Matoušek Milan (1967) SKI Klub Šumperk, 1:43:29.8; 
9. Křivohlávek Jan (1966) TJ Jiskra Králíky, 1:48:13.3.

Muži C (50 - 59) – 30 km: 1. Stuchlík Zdeněk (1951) Patria Direct, 
1:46:56.6; 2. Václavek Jiří (1957) SKI OD Šternberk, 1:47:03.8; 3. 
Cejnar Václav (1959) ARECO H. Králové, 1:47:36.2; 12. Drážný 

Informace pro příznivce bílé stopy
Na základě oznámení Lesů ČR, a.s., lesní správa Hanušovice budou 

v měsíci březnu prováděny práce spojené s instalací lapačů. Tyto  čin-
nosti budou také probíhat v lokalitách, kde je v zimním období upravo-
vána lyžařská stopa. Z důvodu instalace lapačů musí být zpřístupněny 
lesní cesty pro kolovou techniku, proto budou některé cesty prohrnuty. 
Konkrétně se jedná o  cestu od „laviček“ směrem na Orlici – Hraběcí 
(Knížecí), lokalita Králicko. Dále budou prováděny obdobné práce i v lo-
kalitě Jeřáb. Také zde bude nutné zpřístupnit pro lesní techniku spodní 
Obrázkovou cestu.  Práce není možné přesunout na jiné období. 

Za odbor školství, kultury a tělovýchovy Jan Divíšek

Ladislav (1959) SK Pašerák Písařov, 2:21:11.8.
Muži D (nad 60 let) – 20 km: 1.Javůrek Jiří (1948) Maratonstav 

Úpice, 1:13:26.8; 2. Janů Petr (1948) Loko Zábřeh, 1:14:17.4; 3. Krátký 
František (1943) Králíky, 1:14:26.3; 12. Andrlík Františk (1949) TJ 
Jiskra Králíky, 1:34:43.8.

Předžačky - 500 m: 1. Mikysková Svatava (2003) TJ Spartak Leto-
hrad, 0:03:05.9; 2. Kubíčková Nikita (2002) TJ Spartak OEZ Letohrad, 
0:03:20.2; 3. Chlápková Julie (2002) SK Skol Brno, 0:03:46.7.

Předžáci - 500 m: 1. Klötö Matěj Theo (2003) TJ Jiskra Králíky, 
0:03:29.4; 2. Moravec Jan (2002) TJ Spartak OEZ Letohrad, 0:03:39.9; 
3. Valenta Karel (2003) TJ Spartak OEZ Letohrad, 0:04:00.7.

Žákyně nejmladší - 1 km: 1. Mikulová Karolína (2001) TJ Spartak 
OEZ Letohrad, 0:08:53.1; 2. Kroulíková Žaneta (2001) TJ Spartak 
OEZ Letohrad, 0:09:11.5; 3. Šilarová Michaela (2001) TJ Spartak 
OEZ Letohrad, 0:09:30.3; 5. Novotná Michaela (2001) TJ Jiskra 
Králíky, 0:12:56.4.

Žáci nejmladší - 1 km: 1. Mikyska Tomáš (2000) TJ Spartak OEZ 
Letohrad, 0:07:52.4; 2. Remeš Tadeáš (2000) KKL Hlinsko v Čechách, 
0:07:57.9; 3. Matoušek Matěj (2000) Šumperk, 0:08:07.1; 7. Kubíček 
Kryštof (2001) TJ Jiskra Králíky, 0:10:57.1; 8. Hejkrlík Matěj (2000) 
TJ Jiskra Králíky, 0:11:46.5; 9. Kubíček Ondřej (2001) TJ Jiskra 
Králíky, 0:12:35.2.

Žákyně mladší - 2 km: 1. Joštová Kristýna (1998) TJ Spartak 
OEZ Letohrad, 0:09:07.7; 2. Kadlecová Klára (1998) SK Skol Brno, 
0:09:39.4; 3. Koclířová Adéla (1998) TJ Spartak OEZ Letohrad, 
0:09:45.1.

Žáci mladší - 2 km: 1. Stehno Filip (1999) KKL Hlinsko v Čechách, 
0:08:48.2; 2. Beneš Ondřej (1998) SK SKOL Brno, 0:09:07.2; 3. Svatoš 
Jan (1998) SKI KLUB Česká Třebová, 0:09:08.1; 8. Švéda Roman 
(1999) TJ Jiskra Králíky, 0:14:06.2.

Žákyně starší - 3 km: 1. Louvarová Michaela (1997) KKL Hlinsko 
v Čechách, 0:12:13.4; 2. Chlápková Magdaléna (1997) SK SKOL Brno, 
0:12:32.4; 3. Borská Pavlína (1997) SK SKOL Brno, 0:12:34.5.

Žáci starší - 4 km: 1. Seifert Vojtěch (1996) KKL Hlinsko 
v Čechách, 0:12:49.8; 2. Večer Milan (1996) TJ Spartak OEZ Le-
tohrad, 0:14:35.8; 3. Málek Adam (1997) KKL Hlinsko v Čechách, 
0:15:18.9.
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