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Dluh na jednoho občana bude
v roce 2010 snížen o 8 350 Kč

Hospodaření města Králíky v roce 2009 se nevyvíjelo nejlépe. 
Vývoj ovlivnilo několik skutečností - propad daňových příjmů, 
příprava projektu kanalizace a ČOV, zahájení rekonstrukce 
vojenského muzea, vybudování infrastruktury sídliště Na Skři-
vánku, regenerace sídliště V Bytovkách a další drobné investice 
do majetku města.

Přehled závazků města
a předpekládaný vývoj 

skutečnost k 31. 12. 09 předpokl. přírůst.
v roce 2010

předpokl. úbytek
v roce 2010

přepoklad
k 31. 12. 2010

celkem
v mil.

na obč.
v tis.

celkem
v mil.

na obč.
v tis.

celkem
v mil.

na obč.
v tis.

celkem
v mil.

na obč.
v tis.

Úvěry
a půjčky

VMK 24,43 5,44 20,10 4,48 39,42 8,78 5,11 1,14
Ostatní 10,27 2,29 0,00 0,00 3,17 0,71 7,10 1,58
Celkem 34,70 7,73 20,10 4,48 42,59 9,49 12,21 2,72

Závazky
Skřivánek 41,00 9,14 0,00 0,00 0,00 0,00 41,00 9,14
Ostatní 18,48 4,12 0,00 0,00 15,00 3,34 3,48 0,78
Celkem 59,48 13,25 0,00 0,00 15,00 3,34 44,48 9,91

Celkem 94,18 20,98 20,10 4,48 57,59 12,83 56,69 12,63
Stav závazků města Králíky k 31. 12. 2009 a jejich předpo-

kládaný vývoj v průběhu roku 2010 ukazuje, že během roku 
dojde k výraznému snížení zadluženosti.

Financování investic zahájených v roce 2009 je zajištěno 
z různých zdrojů. Rekonstrukce VMK bude z 92,5 % hrazena 
dotací z ROP, zbývající část z úvěru se splatností do konce roku 
2012. Příprava projektu kanalizace a ČOV je hrazena z vlastních 

zdrojů a na akci regeneraci sídliště V Bytovkách v hodnotě 7,5 
mil. Kč jsem čerpali dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj 
ČR ve výši 3,7 mil. Kč. 

Nejvyšším závazkem je dluh vůči dodavateli stavby infrastruk-
tury sídliště Na Skřivánku. Nabízí se otázka, zda bylo vhodné 
tuto investici zahájit. Při rozhodování v roce 2008 jsme vychá-

zeli z předpokladu příjmů a výdajů, který nepočítal s nástupem 
hospodářské recese. Smlouva s dodavatelem byla uzavřena na 
základě výběrového řízení a jednou ze zadávacích podmínek byla 
dlouhodobá splatnost ceny díla, která byla naplánována v souladu 
s dlouhodobým vývojem. Smluvně je ujednána postupná úhrada 
závazku do roku 2013. K 31. 12. 2009 dluží město dodavateli 

V soutěži Zlatý erb
jsme získali druhé místo

Výsledky krajského kola soutěže Zlatý erb vyhlásila porota v pátek 
26. března. Ocenění za nejlepší webové stránky města a obce pře-
vzali starostové z města Heřmanův Městec a z obce Břehy. Webové 
stránky města Králíky byly odbornou porotovou vyhodnoceny na 
druhém místě. Digitalizovaná kronika obce Pustá Kamenice získala 
cenu v kategorii elektronická služba. Cenu veřejnosti si z Pardubic 
odvezla obec Starý Mateřov.

Hodnocení provedli studenti a doktorandi ústavu systémového 
inženýrství a informatiky z  ekonomicko správní fakulty Univerzity 
Pardubice v rámci výukového programu.

Soutěž Zlatý erb vrcholí vyhlášením výsledků celostátního kola na 
konferenci ISSS v Hradci Králové, která se koná 12. dubna 2010.

Pořadí v jednotlivých kategoriích:
Města: 1. Heřmanův Městec, 2. Králíky, 3. Slatiňany.
Obce: 1. Břehy, 2. Předhradí, 3. Pustá Kamenice.
Elektronická služba: 1. Pustá Kamenice (digitalizovaná kronika 

obce), 2. - 3. Čepí, Starý Mateřov (zasílání aktualit sms, email).
Cena veřejnosti: 1. Starý Mateřov, 2. Čepí, 3. Pustá Kamenice.

Zdroj: redakce zpravodaje a www.pardubickykraj.cz

(pokračování na straně 3)

Krajské kolo soutěže Zlatý erb. Zleva Ing. Jan Savický ředitel 
firmy Webhouse, s.r.o. (pořádatel soutěže), Jaroslav Vacek infor-
matik MÚ Králíky, Ing. Roman Švéda informatik MÚ Králíky, Bc. 
Čestmír Doubrava místostarosta MÚ Králíky.
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Fotografie k článku „Škola na horách“ na straně 22. Autor 
fotografií 

Fotografie k tiskové zprávě na 
straně 3. Foto: Jaroslav Vacek.
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Dluh na jednoho občana
bude v roce 2010
snížen o 8 350 Kč

VOJENŠTÍ NADŠENCI SE MAJÍ NAČ TĚŠIT
Králíky - Vedení města Králíky ve 

čtvrtek 11. března uspořádalo setkání se 
zástupci médií, na kterém informovalo 
o svých aktivitách při rozvíjení cestov-
ního ruchu v oblasti pevnostní turistiky 
na Králicku. Stěžejním a nejnákladněj-
ším projektem je výstavba Vojenského 

muzea Králíky. Celková investice na 
výstavbu VMK je ve výši 77 mil. korun. 
Jedná se o největší realizovanou inves-
tiční akci ve městě od roku 1989. „Spolu-
financování je zajištěno z fondů Evropské 
unie částkou převyšující 70 mil. korun. 
V současné době je již proinvestováno 

kolem 40 mil. korun. Předpokládaná 
kolaudace je naplánovaná na měsíc 
červen 2010“, informovala starostka 
města Jana Ponocná. 

Dalším projektem je revitalizace tvrze 
Hůrka. V současné době město podalo 
žádost o grant ve výši cca 20 mil. korun. 
Tato akce je plánovaná na následující 
dva roky. „Jednalo by se o přístavbu 
provozní budovy se zázemím pro ná-
vštěvníky a zbourání přistavěné haly 
před vchodem do tvrze. Součástí projektu 
je rovněž vyřešení větrání a vysoušení 
tvrze, instalace kamerového a zabez-
pečovacího systému a montáž zábradlí 
a elektrorozvodů v šachtách k bojovým 
objektům“, sdělil místostarosta města. 
Čestmír Doubrava. 

Obě akce mají podporu Pardubic-
kého kraje, který se podílí i na jejich 
financování.

Vojenské muzeum Králíky i tvrz 
Hůrka jsou spolu s panenskou přírodou 
a barokním klášterem na Hoře Matky 
Boží hlavními turistickými lákadly Krá-
licka.. Roční návštěvnost VMK i Hůrky 
je více než 15 tis. návštěvníků nejen 
z řad milovníků vojenské historie. Tato 
a další muzea s vojenskou tematikou jsou 
častým cílem lidí, kteří přijedou lyžovat 
do zimního střediska na Dolní Moravě a 
hledají doplňkový program. 

Lenka Macháčková
referentka vnějších vztahů

a tisková mluvčí města

(pokračování ze strany 1)
po splatnosti 9 mil. Kč a dalších 7 mil. 

Kč je splatných k 31. 12. 2010. Propad 
příjmů v roce 2009 byl 11,28 mil. Kč, 
které by splatný závazek pokryly. Pádným 
argumentem pro realizaci stavby byla 
také skutečnost, že město mělo poslední 
tři parcely vhodné k výstavbě rodinných 
domů. Po jejich prodeji bychom pravděpo-
dobně neměli na dlouhou dobu zájemcům 
o stavbu domu co nabídnout.

Vzniklá situace bude klást velké nároky 
na financování chodu města i v následujícím 
období. Nelze již počítat s takovými meziroč-
ními nárůsty příjmů jako v minulých deseti 
letech. Již na konci minulého roku jsme se 
snažili najít úspory v běžných výdajích 
města a při tvorbě rozpočtu jsme v tomto 
trendu pokračovali. Při hledání úspor jsme 
museli přistoupit k některým nepopulárním 

opatřením. Jedním z nich je i snížení výdajů 
na mzdy zaměstnanců úřadu. V žádném pří-
padě nedošlo ke snížení nároků zaměstnanců, 
které vyplývají z jejich smluv a platových 
výměrů, ale byla omezena výplata odměn. Na 
rozdíl od jiných pověřených úřadů v Pardu-
bickém kraji jsme nepřistoupili ke snižování 
počtu zaměstnanců, což považuji v regionu, 
kde je nedostatek pracovních míst za důležité 
rozhodnutí. Jako úsporný z hlediska běžných 
výdajů byl tvořen i rozpočet na rok 2010. 
Prioritou při jeho tvorbě bylo dokončení 
započatých investic jejichž hodnota za rok 
2009 a 2010 přesáhne částku 146 mil. Kč. 
Na jejich financování bylo získáno 81 mil. 
Kč dotací z různých zdrojů a 65 mil. Kč bylo 
nebo bude uhrazeno z prostředků města ať 
již přímo nebo prostřednictvím bankovního 
úvěru. Jsem přesvědčena, že se nám podaří 
finanční situaci města zvládnout se ctí.

Jana Ponocná, starostka
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VÍM, CO PODEPISUJI? - II. část
Problematika půjček poskytovaných 

nebankovními subjekty je dnes často dis-
kutována. Článek v tomto čísle se týká 
půjček poskytovaných subjekty v rámci 
jejich podnikatelské aktivity. Půjčku vám 
může poskytnout banka nebo podnikatel, a 
to jak fyzická, tak i právnická osoba. Banky 
podléhají dozoru České národní banky. 
Ostatní podnikatelé v této oblasti nikoliv. 
Panuje vcelku shoda, že by i aktivity těchto 
podnikatelských subjektů měly podléhat 
bankovnímu dohledu, prakticky se však 
zatím nic neřeší.

Tento příběh bude  části obyvatel znám 
z různých zdrojů a v různých verzích. Není 
ambicí tohoto článku napsat, kdo za co může 
a nemůže, jak to skutečně bylo, kdo a za co 
nese odpovědnost. V době uzávěrky zpra-
vodaje nebylo zřejmé, jak se podaří situaci 
vyřešit. Cílem článku je upozornit na rizika 
a důsledky podobných rozhodnutí, která mají 
osudový charakter. Se zveřejněním tohoto 
příběhu dal hlavní aktér souhlas, v tomto 
případě používáme finanční částky – tak 
tomu porozumí každý.

Hlavní aktér kontaktoval mobilní číslo 
uvedené v celostátním deníku nabízející 
rychlou půjčku. Ochotně se dostavila dvo-
jice zastupující středočeskou společnost. 
Poptávána byla půjčka v částce 280.000,- Kč, 
s tím, že vráceno má být 320.000,- Kč cca 
do 5-ti měsíců od uzavření smlouvy. Jako 
protihodnota posloužil byt hlavního aktéra, 
a to tzv. formou zajišťovacího převodu, 
kdy se do doby splacení půjčky stal byt 
vlastnictvím společnosti poskytující půjčku 
(došlo k vkladu vlastnického práva půjčitele 
do katastru nemovitosti).

Při předávání hotovosti byla vyplace-
na, podle tvrzení hlavního aktéra, částka 
190.000,- Kč, s tím, že rozdíl mezi 280.000,- 
Kč a 190.000,- Kč byl označen za poplatek za 
zprostředkování půjčky (90.000,- Kč nebylo 
předáno, ačkoliv podle smlouvy předáno být 
mělo). O takovém poplatku ve smlouvě nic 
nebylo, domnívám se, že se jednalo spíše 
o „aktivitu“ zástupců společnosti, kteří vy-
užili situace.

Ustanovení smlouvy však měla další úska-
lí, na které nebyl hlavní aktér, podle svých 
slov, upozorněn. Hlavní aktér se podpisem 
smlouvy zavázal, že do pěti dnů od podpisu 
smlouvy uzavře životní pojištění, kde by pro 
případ plnění z této smlouvy byl oprávněnou 
osobu vypůjčitel (pokud by hlavní aktér ze-
mřel, pojistka by byla vyplacena vypůjčiteli). 
Dále se hlavní aktér svým podpisem zavázal, 
že do pěti dnů ode dne podpisu smlouvy po-
jistí nemovitost – byt, který byl předmětem 
zajišťovacího převodu. Neuzavření pojištění 
bylo smluvně sankciováno částkou 100.000,- 
Kč za každou neuzavřenou smlouvu, celkem 
200.000,- Kč. 

Pokud tedy hlavní aktér nechtěl o byt 
přijít, měl shánět 520.000,- Kč (320.000,- 
Kč dle ustanovení smlouvy jako vratku 
„půjčky“ a 2 x 100.000,- Kč za nesplnění 

podmínky uzavření pojištění). Jen pro připo-
menutí - hlavní aktér obdržel ve skutečnosti 
190.000,- Kč.

Pro jistotu půjčitele – poskytovatele 
půjčky - smlouva obsahovala i tzv. rozhodčí 
doložku, což v  praxi znamená, že nesplnění 
smlouvy posuzuje rozhodce, kterého volí 
půjčitel. V takových případech je možnost, 
že smlouvu přezkoumá nezávislý soud, velmi 
omezená.

V tuto chvíli není známo, jak případ 
skončí. Šance na dobré řešení této situace je 
nereálná (dobré řešení = opětovné vlastnictví 
bytu vypůjčitele). Bude dobré, když vedle 
svých vlastních špatných zkušeností nebude-
me opakovat špatné zkušenosti druhých.

Přečetli jste si o osudu jednoho svého spo-
luobčana. Zkusme si vysvětlit některé právní 
instituty, které se v tomto článku vyskytly. 

Při uzavírání smlouvy o půjčce byste 
měli především věnovat velkou pozornost 
ustanovením týkajícím se smluvního zajiš-
tění závazku. Typickým příkladem zajištění 
závazku je zástava. Funkce zástavního 
práva je zajišťovací a uhrazovací. Zástava 
poskytuje věřiteli záruku za splacení dluhu. 
Pokud by byl dlužník v prodlení se splněním 
svého závazku, mohlo by dojít k zákonem 
přípustnému odnětí jeho vlastnického práva 
k zastavené věci. Dlužník je však po celou 
dobu vlastníkem předmětné věci. Nejzná-
mějším typem zástavy je zástavní právo 
k nemovitým věcem, tzv. hypotéka.

V našem případě však nedošlo k sjednání 
zástavy, ale k zajištění závazku převodem 
práv. Náš aktér se velice divil, když po nějaké 
době zjistil, že v katastru nemovitostí již není 
uveden jako majitel bytu, v  němž bydlí. 
Jeho byt už nebyl jeho. V tomto konkrétním 
případě došlo k tomu, že podpisem smlouvy 
převedl náš aktér vlastnické právo k bytu 
na společnost, která mu poskytla půjčku. 
Zajištěním závazku převodem práva 
(tzv. „zajišťovací převod“) totiž podmíněně 
(dočasně) přechází právo dlužníka (našeho 
aktéra) na věřitele (onu společnost) za úče-
lem zajištění pohledávky (půjčky). Aby byl 
převod opravdu dočasný, musí dlužník ve 
sjednaném termínu uhradit svou pohledávku. 
Dojde-li ke splnění závazku, přejdou práva 
k bytu zpět na dlužníka.

Do velkých problémů se náš aktér dostal 
také tím, že si „nevšiml“ ustanovení týkají-
cích se smluvních pokut. Smluvní pokuta 
je nejčastějším zajišťovacím prostředkem. 
Občanský zákoník stanoví:„sjednají-li si 
strany pro případ porušení smluvní povin-
nosti smluvní pokutu, je účastník, který 
povinnost poruší, zavázán pokutu zaplatit, 
i když oprávněnému účastníku porušením 
povinnosti nevznikne škoda.“ Jedná se tedy o 
smluvní ujednání, které může, ale nemusí být 
ve smlouvě obsaženo. Značnou pozornost 
je také třeba věnovat výši smluvní pokuty. 
V našem případě byl aktér velmi zaskočen, 
když zjistil, že má za nesplnění své povin-

nosti uhradit 200 000,- Kč. Bylo by na místě 
diskutovat o přiměřenosti smluvní pokuty. 
Soud by mohl konstatovat, že smluvní po-
kuta svou výší odporuje dobrým mravům a 
jedná se tudíž o neplatnou dohodu. Náš aktér 
však podepsal tzv. rozhodčí doložku, čímž se 
prakticky připravil o možnost, aby jeho věc 
soud kdy posuzoval. Institut rozhodčí dolož-
ky umožňuje, aby se smluvní strany dohodly, 
že v případě majetkových sporů mezi nimi, 
má namísto soudu rozhodovat rozhodce či 
rozhodčí soud. Toto smluvní ujednání může 
mít zásadní význam, v některých případech 
s velmi negativním dopadem. Na úskalí 
rozhodčích doložek upozorňuje i veřejný 
ochránce práv. Ve své tiskové zprávě ze dne 
10. 2. 2010 (dostupné na www.ochrance.cz/
tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2010/) mimo 
jiného uvádí: „Rozhodčí doložka stanovuje, 
že jakékoli budoucí spory nebude rozhodovat 
soud, ale rozhodce, což má pro spotřebitele 
nedozírné následky. Svým podpisem už 
dopředu zbavuje možnosti dovolat se ochra-
ny soudu a jeho nestranného rozhodnutí. 
Rozhodce má prakticky neomezenou moc 
a představuje výrazně nižší záruku nestran-
ného a nepodjatého rozhodování. V praxi 
se dokonce stává, že rozhodce může být 
napojen na podnikatele-žalobce, což se sa-
mozřejmě projeví i na výsledku rozhodčího 
řízení. Rozhodnutí je okamžitě vymahatelné 
a není proti němu žádné odvolání. Jestliže se 
spotřebitel pokusí obrátit na soud, obvykle 
jeho věc není projednána, protože soud řízení 
zastaví pro tzv. neodstranitelnou překážku 
v řízení poté, co protistrana uplatní námitku 
rozhodčí doložky ve smlouvě. Výsledek 
rozhodčího řízení ani nemusí odpovídat 
platným právním předpisům. Ochránce se 
setkal s řadou rozhodčích řízení, která byla 
přinejmenším podivná a odsuzovala spotře-
bitele k nezákonným plněním a drakonickým 
sankcím, jaké by u soudů nikdy neobstály. 
Často se jedná o podnikateli doslova uměle 
předpřipravené dluhové pasti, do níž spadnou 
lidé, kteří se například pokoušejí překlenout 
krizi po ztrátě zaměstnání úvěrem. Přicházejí 
pak o všechno za podmínek, které by soud 
odmítl a označil je za jednání v rozporu se 
zásadami ochrany spotřebitele, či dobrých 
mravů.“

Věnujte proto velkou pozornost tomu, co 
podepisujete. Pokud některým ustanovením 
ve smlouvě nerozumíte, nechte si čas na 
rozmyšlenou a poraďte se.

B. Strnad a M. Mlynářová
MěÚ Králíky
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7 RAD PRO
ÚSPĚŠNOU PŮJČKU

(pokud si opravdu půjčit potřebujete)
(dostupné na www.penize.cz/kalkulacky/RPSN#calcul)

1. Nenechte se mýlit vstřícným chováním poskytovatele a 
porovnejte mezi sebou nabídky více společností.

2. Předem si řádně promyslete, zda jste po celou dobu 
schopni dluh splácet.

3. Odolejte tlaku ze strany poskytovatele a důkladně si 
prostudujte smlouvu. 

4. Nebojte se říct „ne“, nebo že něčemu nerozumíte.
5. Pokud něčemu nerozumíte, vyžádejte si určitě delší čas 

a poraďte se s třetí osobou.
6. Pokud máte s poskytovatelem osobní schůzku a nepři-

stoupíte na jeho postupy a naléhavost, bude se ve Vás snažit 
vyvolat pocity studu, zesměšnění či hlouposti. Nebojte se 
toho, je to jen jejich obchodní tah.

7. Nepodléhejte reklamní či obchodní manipulaci, odo-
lávejte úsměvům a vstřícnosti poskytovatele a najděte si 
poskytovatele s nejlepšími podmínkami.

S pomocí Internetu B. Strnad, OSVZ MěÚ Králíky 

Zasílání SMS zpráv
prevence kriminality

Ve spolupráci s Policií ČR je připravo-
ván projekt prevence kriminality v obvodu 
ORP Králíky. Týká se zasílání aktuálních 
informací formou SMS zpráv o páchání 
majetkové, násilné trestné činnosti na ob-
čanech v obvodu ORP Králíky, zaměřené 
např. na seniory. Smyslem zasílání zpráv je 
zajistit bezprostřední informace veřejnosti 
a tím snížit potencionální ohrožení trestnou 
činností. 

Dále se informace 
budou týkat mimo-
řádných dopravních 
omezení v silničním 
provozu a dalších 
důležitých sdělení 

policie. Informace budou poskytovány 
ze zdrojů místního obvodního oddělení 
Policie ČR.

S touto informovaností zároveň probíhá 
i zasílání informací ohledně počasí, kde 
se jedná o nenadálou změnu v počasí, 
které poskytuje HZS Pardubického kraje 
a občané mohou včas reagovat a např. 
zabezpečit si své majetky před nepřízni-
vým počasí.

Občané, kteří mají zájem o zasílání 
informačních SMS na mobilní tele-
fon, se mohou průběžně hlásit na tel. č. 
465 670 878, nebo e-mail: m.kacalek@
orlicko.cz, případně osobně na Městském 
úřadu, ul. Karla Čapka 316, Králíky, první 
patro, kancelář 209. Zde uvádějte kontaktní 
mobilní telefon, jméno, příjmení a adresu 
bydliště. 

Milan Kacálek
referent odboru vnitřních věcí

Mateřská škola
Moravská
Přijímá žádosti
o přijetí dítěte

na šk. rok 2010/2011

Zvláštností naší MŠ je:
- logopedická třída - do 14 dětí
- nižší počet dětí ve třídách - do 20 dětí
- výuka angličtiny - pod vedením

Mgr. Vostrčilové
- saunování dětí - 1x týdně

od podzimu do jara
- lyžařský a plavecký výcvik - zima, jaro
- spolupráce s polskou MŠ - celoročně
- vzdělávací program - „Hrajeme si a učíme 

se od jara do zimy s králíčkem v Králíkách“
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Termíny mobilních sběrů
velkoobjemových odpadů v roce 2010

Králíky – pevná stanoviště, vybavená kontejnery SMK na velkoobjemový a kompostovatelný 
odpad, kovy, textil, velké předměty z plastu, vždy od 7.00 do 11.30 hod.

Ul. Tkalcovská 10. 4. 16. 10.
U pivovaru 10. 4. 16. 10.
Ul. Kosmonautů 10. 4. 16. 10.
Parkoviště u Reichlů 17. 4. 9. 10.
Parkoviště u Úřadu práce 17. 4. 9. 10.
Sběrný dvůr Králíky (sídlo SMK) 17. 4. 9. 10.
Ul. Polní 24. 4. 23. 10.
U Autocentra Springer 24. 4. 23. 10.
Hřiště za ČMPK 24. 4. 23. 10.
Parkoviště u Střelnice 1. 5. 25. 9.
Ul. V Aleji 1. 5. 25. 9.

Integrované obce – svoz velkoobjemového odpadu pojezdem vozidel SMK po hlavní komunikaci 
vedoucí obcí, odpad je třeba připravit ve svozový den nejpozději do 7.00 hod. k této komunikaci

Dolní Hedeč 8. 5. 25. 9.
Červený Potok 8. 5. 25. 9.
Horní Lipka 15. 5. 18. 9.
Prostřední Lipka 15. 5. 18. 9.
Heřmanice 15. 5. 18. 9.
Dolní Lipka 22. 5. 11. 9.
Dolní Boříkovice 22. 5. 11. 9.

Předmětem mobilního sběru není stavební odpad!!! Tento je možno za úhradu likvidovat přímo 
ve Sběrném dvoru Králíky provozovaném naší společností.

Provozní hodiny Sběrného dvoru Králíky, Růžová 462

od 15. 4. do 15. 10. od 16. 10. do 14. 4.
Pondělí, Středa 6.00 - 11.30   12.30 - 14.00 Pondělí, Středa 6.00 - 11.30   12.30 - 14.00
Pátek 6.00 - 11.30   12.30 - 17.00 Pátek 6.00 - 11.30   12.30 - 16.00
Sobota 8.00 - 12.00 Sobota

Ve Sběrném dvoru Králíky mají občané města Králíky a integrovaných obcí a 
majitelé zdejších rekreačních objektů možnost v provozní době bezplatně uložit 
veškeré výše uvedené druhy odpadů, dále pak nebezpečný odpad, vyřazená 
elektrozařízení, světelné zdroje, vytříděný odpad, pneumatiky atd. Ukládání sta-
vebního odpadu a veškerý odpad vzniklý z podnikatelské činnosti však podléhá 
povinnosti uhradit poplatek za likvidaci odpadu - není součástí systému nakládání 
s odpady na území města Králíky dle Vyhlášky města Králíky č. 2/2001.

Pavel Morong, jednatel
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Soukromé úřednictvo velkostatku Králíky po roce 1850
(pokračování z minulého čísla zpravodaje)

Poměrně velkou pozornost z celkem pocho-
pitelných důvodů spolkové stanovy věnovaly 
vdovám a sirotkům. Už při sňatku úředníka 
byla příslušná taxa do spolkové pokladny 
stanovena podle věkového rozdílu snoubenců. 
Pokud byla nevěsta mladší o více než 10 let 
než ženich, pak bylo nutné do pojišťovací kasy 
zaplatit nejen 6% ročního příjmu základní taxy, 
ale i 1% navíc za každý rok věkového rozdílu 
nad deset let. Pokud úředník ovdověl, byla mu 
tato taxa vrácena celá. Vdova pak měla nárok 
jednak na vlastní penzi po zemřelém manže-
lovi, jednak na tzv. příspěvek na výchovu dětí, 
pokud nějaké z takového manželství měla. 
Případným novým sňatkem vdově zanikal 
nárok na penzi, ale neměnil se příspěvek na 
výchovu dětí. Jeho výše byla stanovena bez 
ohledu na délku odsloužených let zemřelého 
otce procentuálně z celkové výše penze v 
jeho třídě. Na jedno dítě šlo o 8%, na dvě děti 
o 12% natři a více dětí o 20%. Vyplácení tohoto 
příspěvku mohlo být ukončeno až při dosažení 
18 let, případném dřívějším sňatku nebo úmrtí 
dítěte. Nejvyšší penze pro vdovu mohla činit 
40% ročního důchodu jejího manžela. Tato 
suma však byla podmíněna alespoň 35 odslou-
ženými léty, za každý rok pod tuto hranici až do 
11. služebního roku bylo z maxima odečítáno 
0,75%. Pro nárok na minimální, tedy 25 % 
vdovskou penzi bylo nutné, aby manžel byl 
alespoň 10 let v hraběcích službách a tedy 
zároveň členem penzijního spolku. Pokud šlo 
o vdovu předčasně penzionovaného úředníka, 
měla nárok na polovinu penze svého zemře-
lého chotě.13)

Správa spolku sídlila na Svojšicích. Jeho 
představenstvo bylo voleno přímou volbou 
na dobu tří let a sestávalo z předsedy, jeho 
zástupce a 16 členů. Volební právo ve spolku 
však nebylo rovné, jako tomu obvykle bývalo 
u jiných spolků v té době, ale členilo se natři 
volební skupiny, podle zařazení v penzijních 
třídách. Každá volební skupina pak volila po 
6 členech výboru.14) Z takto zvoleného před-
stavenstva byl dále volen užší výbor, v němž 
zasedalo kromě předsedy a místopředsedy 
šest členů. Členstvo mělo právo nahlížet do 
ročních účetních uzávěrek. Jinak ovšem byl 
spolek povinen zpracovávat měsíční uzávěrky 
a vést regulérní účetnictví. Vdovy a sirotci, 
jichž se činnost spolku ve značné míře do-
týkala, neměli právo, až na jedinou výjimku, 
do jeho chodu zasahovat. Svůj hlas mohli 
uplatnit pouze v okamžiku, kdy by se jednalo 
o ukončení činnosti. Pak hlasovali jak členové, 
tak ti, kteří byli spolkem podporováni, a rozho-
dovala dvoutřetinová většina. Hrabě Michael 
Karl Althan a dědici jeho majetku měli právo 
souhlasu s každou případnou změnou stanov, 
právě tak jako právo na průběžné informace 
o chodu spolku, nahlížení do zápisů ze schůzí 
a zápisů smírčího soudu.

Klasifikace úředníků a sluhů velkostatku pro 
potřeby tohoto penzijního spolku dává nahléd-
nout do hierarchie althanovského úřednictva 
podstatně přesněji, než to mohou zprostředko-
vat služební instrukce, postavené především na 
vymezení pravomocí a povinností v rámci cho-
du statku. Je však třeba se vyrovnat s tím, že 

stejné funkce byly poněkud odlišně nazývány 
nejen v průběhu doby, ale i ve stejném období. 
Šéf konkrétního velkostatku, který býval obec-
ně nazýván správcem, je v Králíkách nazýván 
ředitelem již podle instrukce z roku 1796.15) 
Podle instrukce z roku 1850 byl jeho oficiální 
název představený hospodářského úřadu nebo 
také vedoucí režie. Ve stejné době je však 
v běžných výkazech velkostatku označován 
jako hospodářský ředitel. O tom, že dikce této 
instrukce byla komplikovaná i pro současníky 
stojící mimo rámec velkostatku, jeho provozu 
a řádu, mohou svědčit například zápisy králic-
kého spolku pro vybudování střelnice, což byl 
vlastně místní střelecký spolek. Jedním z jeho 
čelných exponentů byl právě vedoucí režie 
králického velkostatku po roce 1851 Johann 
Morawek. Ve střeleckém spolku byl označo-
ván výhradně jako ředitel statku, nanejvýš jako 
ředitel hraběcího althanovského statku. Ozna-
čení ředitel statku se vyskytuje také v úředním 
seznamu voličů do městského zastupitelstva, 
právě tak jako ve sčítacích operátech sčítání 
lidu. Šlo zřejmě o běžně užívaný tvar.16) Podle 
instrukce z roku 1879 byl stejný úředník na-
zýván stále hospodářský ředitel statku, v textu 
někdy ještě nadále vedoucí režie. V klasifikaci 
pro potřeby penzijního spolku je však užíván 
výhradně pojem správce statku.

Pro statek Králíky byl šéfem lesního hos-
podářství až do vydání instrukce z roku 1879 
nadlesní. Jako jediný z celého personálu lesní 
správy byl počítán mezi úředníky. Těch bylo v 
první fázi fungování králického statku po roce 
1850 velmi málo. Náležel k nim pouze hos-
podářský ředitel, důchodní, účetní a nadlesní. 
Všichni ostatní byly řazeni mezi zaměstnance 
statku. Čtyři vyjmenovaní úředníci měli jednak 
pevně stanovený roční plat v hotovosti, jednak 
nárok na dost rozsáhlé naturální požitky. Pře-
devším v této druhé složce příjmů byly rozdíly, 
které, kromě služebních kompetencí, určovaly 
hierarchii soukromého úřednictva uvnitř 
systému statku. V hotovosti měl totiž odlišný 
plat pouze hospodářský ředitel, zbývající tři 
úředníci měli příjem shodný. V naturáliích 
byly však shodné u všech pouze vyčíslená 
hodnota úředního bytu a výměra (rovněž 
oceněná do finančního ekvivalentu) pole, které 
měli k dispozici, s ohledem na rozměry zřejmě 
spíše jako zahrádku. Všechny další položky 
se lišily, někdy velmi výrazně. Do deputátu 
patřilo na prvním místě pivo, dále pšenice, 
žito, oves i ječmen, hrách, máslo, sýr, sůl, 
zelí, mléko, smetana a brambory z poživatin. 
Kromě toho sem patřilo měkké a tvrdé dříví 
v polenech a měkké polomové dřevo. Druhy 
naturálií byly rovněž u všech stejné, lišilo se 
však množství‘. Veškerý deputát byl převeden 
do finanční hodnoty, která se přičítala k zá-
kladnímu peněžnímu ocenění. Výsledné sumy 
byly úhrnným platem jednotlivých úředníků. 
Peněžní i naturální složka mzdy se vyplácela 
čtvrtletně a rozdíly v možnostech jejího čerpá-
ní naznačovala uvedeným způsobem instrukce 
z roku 1850.17)

Postupem doby se však naturální složka 
mzdy úředníků a sluhů králického velkostatku 
postupně snižovala a peněžní nepatrně narůs-
tala. Tato změněná dispozice však v úhrnu 

znamenala narůstání celkové sumy finanč-
ního ohodnocení jednotlivých zaměstnanců. 
Podle uvedené instrukce, platné v létech 1850 
1879. byli mezi úředníky a sluhy velkostatku 
počítáni v Králíkách hospodářský ředitel, 
důchodní, nadlesní, účetní. Dále pak adjunkt 
při ředitelství, úřední sluha, šafář v Králíkách, 
obroční, adjunkt při lesním úřadu, révímík ve 
Velké Moravě, v Lichkově a Horní Orlici, lesní 
adjunkt v Horní Moravě, čtyři hajní, pilař a 
dozorce napile v Prostřední Lipce.18)

(pokračování příště)
13) Například vdově po králickém nadlesním 

byla v létech 1880 1882 vyplácena z velkostat-
ku penze 100 zl čtvrtletně a 50 zl jako příspěvek 
na výchovu dětí za stejné období. Tato dáma 
bydlela v Karlině, tehdy ještě u Prahy. SOA Z, 
VS Kr, kart.č. 505, inv.č. 938.

14) Do 1. volební třídy náleželi všichni zařa-
zení do 1. 4. penzijní třídy včetně, do 2. volební 
třídy všichni zařazení do 5. 7. penzijní třídy 
včetně a 3. volební třídu tvořili 8. 11. penzijní 
třída. Tím byl dost výrazné odstupňován vliv ve 
spolkovém výboru. SOA Z, VS Kr, kart. č. 505, 
inv.č. 938, Stanovy penzijního spolku, s. 21.

15) Zahrádka. František: Velkostatek Krá-
líky 1654 1946. Úvod archívního inventáře. 
Zámrsk 1969, s. X     XI.

16) SOkA ÚO, Střelecký spolek Králíky, kniha 
č. 1 a3. Tamtéž, Archív města Králíky [dále 
jen AM Kr), kart.č. 27, volební seznamy 1879. 
Tamtéž, Okresní úřad Žamberk (dále jen OU 
Žbk), Sčítání lidu 1880, Králíky.

17) Podle specifikace platů a naturálních 
požitků z roku 1859 měl hospodářský ředitel 
statku Králíky plat v penězích 630 zl ročně, 
s vyčíslenými naturáliemi dosahovaly jeho 
příjmy sumy 1.692zl. Účet ní i důchodní měli 
celkový příjem shodně 1.200 zl, z toho 525 zl 
v hotovosti. Nadlesní měl celkový příjem 1.041 
zl, z toho rovněž 525 zl v hotovosti. SOA Z, VS 
Kr, kart.č. 505, inv.č. 937.

18) K roku 1796 jsou při panství Králíky 
uváděni jako úředníci a zaměstnanci ředitel, 
justiciár, chirurg, expeditor, výběrčí kontribu-
ce, důchodní, purkrabí, obroční, sládek, bed-
nář, úřední dráb, vrátný, zednický mistr, tesař 
a vodák, kominík, jezdčík, cihlář, pivovarský 
pomocník, myslivci, hajní, šafáři ačeled. Po 
roce 1850 zmizely funkce spojené především s 
výkonem soudní správy a výběru daní, dále pak 
výkonná moc, ale také řada vyloženě manuál-
ních profesí, které byly nahrazeny nádenic-kou 
prací či prací v akordu, sjednávanou na zcela 
konkrétní úkoly či období. František Zahrádka. 
cd., s. X     XI.

Autoškola Karel Motl
Zd. Fibicha 799 Králíky

Provádí výuku a výcvik na moto-
cykl pro skupinu ŘO A1, A, A bez 
omezení.
Dále provádí výuku a výcvik na 
skupinu „E“ ke skupině „B“.

Přihlášení na  e-mailu:
karelmotl@centrum.cz 

Tel.: 603 818 615
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KALENDÁRIUM
1. 4. 1873 se narodil ruský hudební skladatel a klavírista Sergej 

Rachmaninov.
1. 4. se od roku 1906 slaví mezinárodní den ptactva.
2. 4. 1805 se narodil Hans Christian Andersen. Tento den byl vyhlášen 

Mezinárodním dnem dětské knihy r. 1967.
3. 4. 1827 zemřel Ernst Florens Chladni, německý fyzik slovenského 

původu. Jako první poukázal na kosmický původ meteoritů. Sestavil 
první sbírku a klasifikaci meteoritů.

4. 4. 1959 zemřel český architekt Otakar Novotný. Vytvořil např. 
kvádr budovy Spolku výtvarných umělců Mánes, posazený na pražský 
vltavský břeh, sokolovnu v Holicích a Rakovníku a zejména Štencův 
dům v Praze.

4. 4. 1807 zemřel francouzský astronom Joseph Jérome de Lalande. 
Zabýval se poziční astronomií a je autorem známých knih a učebnic 
o astronomii.

5. 4. 1723 zemřel Johann Bernard Fischer z Erlachu, rakouský 
architekt, malíř, sochař, autor kašny Parnas v Brně.

5. 4. 1908 se narodil rakouský dirigent Herbert von Karajan.
6. 4. 1909 byl dosažen Severní pól Robertem Edwinem Peary. Jeho 

priorita nebyla uznána obecně, stejný nárok na dobytí Severního pólu si 
již o rok dříve dělal polární badatel Frederick Albert Cook. V nastalém 
sporu se většina povolaných arbitrů přiklání na stranu Pearyho, jeho 
velký den dodnes platí za symbolické datum dobytí točny.

7. 4. 1943 zemřel prozaik Jaroslav Havlíček.
8. 4. 1973 v Mougins v dpt. Alpes-Maritimes ve Francii zemřel 

francouzský malíř a univerzální umělec Pablo Picasso, vl. Jménem 
Ruiz y Picasso. Narodil se 25. 10. 1881 v Malaze v jižním Španělsku. 
V letech 1902 - 1904 vytvořil obrazy tzv. modrého období, 1905 - 1907 
růžového období. R. 1907 namaloval obraz Slečny z Avignonu, který se 
stal prvním kubistickým dílem na světě. 1917 - 1927 vytvářel návrhy 
scén a kostýmů k ruskému Dagilevovu baletu působícímu v té době 
v západní Evropě. 1936 - 1939 se aktivně účastnil boje španělského 
lidu proti fašismu. 1937 na protest proti fašistickému bombardování 
španělského horského městečka vznikl jeho největší obraz Guernica. 
V roce 1944 vstoupil do Komunistické strany. 1949 nakreslil symbol 
hnutí obránců míru - Holubici míru za níž získal Mezinárodní cenu míru. 
Byl dvakrát ženat. První manželka byla ruská baletka Olga Koklová, 
druhá Jacquelina Roqueová. Mimo tyto dvě ženy vystřídal řadu dalších 
milenek a partnerek, ale prakticky se žádnou se nedokázal normálně 
rozejít. Picasso bývá označován často za největšího umělce 20. století, 
ale nikdy nečetl nic jiného než bulvární listy a komiksy, jedinou výjim-
kou bylo čtivo týkající se Ruska. Picasso byl zřejmě prvním umělcem 
na světě, který dokázal zpeněžit svou publicitu. Peníze pro něj byly 
barometrem úspěchu. Podle určitých svědectví všechny své peníze 
schovával pod postelí a většina jeho žen od něj nikdy neviděla ani frank. 
Vytvořil přes 15 000 známých děl, tisíce grafických listů a kreseb a četná 
keramická díla a plastiky. Vlastníkem největší části Picassovy tvorby je 
Barcelona. Jeho nejslavnější dílo Guernica je uloženo v newyorském 
Muzeu moderního umění, odkud se podle Picassa může vrátit pouze 
do Španělské republiky. 

9. 4. 1553 zemřel francouzský renesanční prozaik Francois Rabe-
lais.

10. 4. 1749 se v Blížkovicích u Moravských Budějovic narodil Jiří 
Procháska, významný představitel medicíny a fyziologie osvícenské 
epochy. K nejplodnějšímu období jeho života patří pražská profesura 
anatomie a očního lékařství v letech 1778 – 1791. Procháska zavedl do 
anatomie injekční stříkačku, dospěl k poznatkům o aktivitě cévní stěny 
v krevním oběhu, o funkci krevních kapilár, upozornil na roli cév v růstu 
kostí. Dosáhl několika priorit v popisu gynekologických nádorů. Jako 
zručný operatér šedého zákalu zachránil zrak asi třem tisícům pacientů. 
Největšího věhlasu pak dobyl svou racionálně vyloženou fyziologií 
nervového systému, který progresívně chápal jako hlavního činitele 
utvářejícího vztah organismu ke světu; poprvé po Descartovi vytvořil 
v rámci této teorie koncepci nervového reflexu.

10. 4. 1878 se narodil prozaik, autor historických próz pro mládež 
Eduard Štorch. 

10. 4. 1928 se narodil filmový scenárista a spisovatel, autor knih 
pro děti Ota Hofman.

11. 4. 1908 se narodil americký prozaik - humorista, publicista a 
scenárista Leo Calvin Rosten.

12. 4. 1823 se narodil ruský dramatik Alexandr Nikolajevič Os-
trovskij.

12. 4. 1933 se narodila španělská sopranistka Monserrat Caballé.
12. 4. 1854 projel první horskou dráhu světa s hladkou kolejí první 

vlak v alpském smyku Semmering mezi Dolními Rakousy a Štýrskem. 
Trať stavěl od roku 1848 Karl Ghega, jeden z největších budovatelů 
rakouských drah.

13. 4. 1899 zemřel český pediatr Bohdan Neureutter. Působil na 
české lékařské fakultě Karlo-Ferdinandovy univerzity v Praze v roce 
1883, při níž později zřídil ambulatorium dětských nemocí, v roce 
1891 pak dětskou kliniku, na které byly položeny základy české pe-
diatrické školy.

14. 4. 1923 se narodila prozaička, dramatička a překladatelka Jarmila 
Loukotová.

14. 4. 1894 byl poprvé předveden Edisonův kinetoskop, určený 
k pozorování filmu jedním divákem. Předstupeň kinematografu, zároveň 
však předem určený k nezdaru.

14. 4. 1929 se jel poprvé automobilový závod o dnes už proslavenou 
Velkou cenu Monaka. Tato trať v ulicích města Monte Carlo s četnými 
na sebe navazujícími zatáčkami patří k nejtěžším vůbec.

15. 4. 1843 se narodil americký romanopisec a povídkář Henry 
James.

16. 4. 1938 se narodil básník, textař a libretista Pavel Vrba.
16. 4. 1964 se vrátila Američanka Geraldine Mocková po čtyřech 

týdnech z cest. Stala se první ženou, která sama obletěla zeměkouli.
17. 4. 1923 zemřel architekt Jan Kotěra.
18. 4. 1869 byl schválen statut Polytechnického stavu Království 

českého, našeho hlavního technického učiliště, navazujícího na základy 
stavovské inženýrské školy z roku 1717. Dnes tato škola nese název 
České vysoké učení technické.

19. 4. 1923 se narodil Lubomír Lipský, divadelní a filmový herec.
20. 4. 1879 se narodil v Krašovicích u Plzně Jan Kieswetter, 

významný odborník v oboru parních i vodních turbín. Dále rozvíjel 
přetlakovou turbínu Zvoníčkovu, v roce 1919 vytvořil vlastní typ parní 
turbíny vynikajících vlastností a vůbec podnítil průmyslovou výrobu 
parních turbín v Československu mezi dvěma válkami – jím navržené 
konstrukce, vyráběné v plzeňské Škodovce, držely krok s nejprogre-
sívnějším světovým vývojem.

20. 4. 1893 se narodil Joan Miró, španělský malíř, grafik a sochař.
22. 4. je od roku 1970 Dnem Země, kdy ho američtí studenti uspořá-

dali poprvé ve snaze o prosazení nových ekologických zákonů a zvýšení 
státního rozpočtu na ochranu životního prostředí.

23. 4. 1875 se v Praze na Smíchově narodil a 8.9.1921v Černošicích 
zemřel český psychiatr a neurolog Jan Jánský. 1914-20 byl mimořádným 
od 1920 řádným profesorem Univerzity Karlovy, od 1899 asistentem na 
psychiatrické klinice profesora Kuffnera v Praze, od 1918 přednostou 
soudně psychiatrického oddělení posádkové nemocnice. Byl prvním 
lékařem v Čechách, který se zabýval biochemickým a sérologickým 
výzkumem krve a mozkomíšního moku. 1907 zveřejnil svůj objev 
klasifikace čtyř krevních skupin (A, B, AB a H (dříve ozn. O) v práci 
Hematologická studie u psychotiků (Sborník klinický 1907), 1921 tuto 
klasifikaci přijala komise Americké lékařské asociace a potvrdila tak 
světovou prioritu jeho objevu.

23. 4. je považován za Světový den knihy a autorského práva, 
vyhlášen UNESCO jako symbolické datum světové literatury, na něž 
připadají životní výročí W. Shakespeara, M. Cervantese, H. Laxnesse, 
V. Nabokova a dalších významných spisovatelů.

24. 4. je Mezinárodní den boje proti pokusům na zvířatech.
25. 4. 1859 byla zahájena akciovou společností Sociéte Universelle 

pod vedením F. M. de Lessepse stavba průplavu spojujícího Středozemní 
moře s Rudým – Suezského průplavu. Byl otevřen za deset let.

25. 4. 1918 se narodila Ella Fitzgeraldová, americká jazzová zpě-
vačka.

26. 4. je od roku 2001 Světovým dnem duševního vlastnictví.
27. 4. 1918 zemřel Jan Preisler, malíř, grafik a ilustrátor.
27. 4. je Světový den grafiky. Je slaven od roku 1963, v ČR od 

roku 1966.
27. 4. 1919 vzlétlo na letišti Bory u Plzně první letadlo Českoslo-

venské výroby – dvoumístný dvouplošník Bohemia B-5 s řadovým 
čtyřválcem NAG o 32/40 K.

29. 4. slavíme Mezinárodní den tance – výročí narození francouz-
(pokračování na následující straně)
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ského choreografa a novátora tance Jeana Georgese Novarra. Svátek 
byl vyhlášen Mezinárodním divadelním ústavem roku 1982.

30. 4. 1883 se v Praze narodil český spisovatel a novinář Jaroslav 
Hašek. 1899-1903 vystudoval obchodní akademii, krátce pracoval 
jako úředník, poté se stal svobodným literátem a bohémem. Za 1. 
světové války vstoupil do čs. legií v Rusku, 1918 do Rudé armády 
a do bolševické strany. Po návratu do vlasti žil od 1921 v Lipnici. Je 
autorem řady groteskních črt, povídek, humoresek a zejména románu 
Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války. Světovou proslulost 
získal román s ilustracemi Josefa Lady. Byl přeložen do mnoha jazyků 
a několikrát zfilmován.

30. 4. 1938 se narodil Juraj Jakubisko, slovenský filmový režisér 
a scenárista.

30. 4. 1904 získal německý inženýr Christian Hulsmeyer patent 
na přístroj ke zjišťování lodí a vůbec kovových předmětů pomocí 
odražených elektromagnetických vln. Byla nastoupena cesta k vývoji 
radaru.

KALENDÁRIUM
(pokračování z předchozí strany)

Činnost ZO ČZS Králíky
Dochované zprávy o činnosti zahrádkářů v Králíkách se datují od 

6. března 1955, kdy byla ustavena nová organizace. Jejím prvním 
předsedou byl nadšený pěstitel přítel Jindřich Maleček. Od této 
doby se vystřídalo několik generací zahrádkářů. V současné době 
je organizace stále činná díky obětavosti a zájmu několika funkcio-
nářů. Nyní má 81 platících členů, z toho 7 členů bez zahrad. Ostatní 
jsou zainteresováni na čtyřech zahrádkových osadách, z toho dvě 
osady jsou určitou částí v pronájmu od městského úřadu a dvě osady 
od soukromých majitelů. Zisk organizace spočívá ze zaplacených 
příspěvkových známek a z provozu moštárny v podzimním období. 
Agendu a vedení ZO provádí zvolený sedmičlenný výbor, který 
se schází každý měsíc. Předseda organizace se pokusil zajistit vý-
věsní skříňku, která bude po opravě umístěna na místo dohodnuté 
s městským úřadem.

V současné době končí několik starších členů a zůstávají volné 
pozemky:

Zahrada u Hedvy - 4 volné pozemky – informace podá př. Kučera 
Bohouš; Zahrada u nádraží - 3 volné pozemky – informace podá př. 
Suchomel Josef v bytovkách; Zahrada u hřbitova - 10 volných po-
zemků – informace podá př. Tomeš Blahoslav; 
Zahrada v Hedečské Ulici - 2 volné pozemky 
– informace podá př. Faltýsek Ladislav.

Zveme všechny zájemce o aktivní odpočinek 
to znamená obhospodařování pozemků, pěs-
tování kytiček, zeleniny a ovoce na prohlídku 
těchto zahrad.

Těšíme se na Váš zájem!
Za ZO ČZS Králíky 

předseda Jan Křivohlávek

Slavnosti pálenky (VI. ročník)
ZÁBAVA SPOJENÁ S KOŠTEM PÁLENEK

FC Jiskra pořádá pod vedením p. Stanislava Revúse VI. ročník 
„Slavností pálenky“.

Hlavní soutěž je naplánována na 17. 4. 2010 na sále SDH za 
nemocnicí – Červená Voda.

Vyhlášení výsledků a divácká soutěž bude součástí Lidové ta-
neční veselice dne 17. 4. 2010 na sále SDH za nemocnicí – začátek 
20.00 hodin

Přihlášku do soutěže lze získat na místech sběru pálenek uvede-
ných níže. Sběrny budou fungovat na následujících místech od 1. 
4. 2010 do uzávěrky přihlášek (16. 4. 2010).

Sběrny jsou rozmístěny následovně:

Červená Voda
Klubová prodejna JISKRÁČEK
(otevřeno po – pá  9 – 17 hod, so 8 – 11 hod)
Stavebniny RS
(otevřeno po – pá 7 – 16 hod, so 8 – 11 hod.)
p. Vacková Marta, Červená Voda 359
vila naproti Obecnímu úřadu

Králíky
AV studio Opravil – Valdštejnova ulice
(otevřeno po – pá 9 – 16 hodin)

Základní podmínky pro zařazení do soutěže:
Vyplněná a odevzdaná přihláška – do 16. 4. 2010
K dispozici ve sběrnách
Odevzdání 0,5 litru pálenky jako soutěžní vzorek
spolu s přihláškou + odprodej 0,5 l organizátorům soutěže (určen 

do soutěže o Cenu publika)
V letošním ročníku budou vyhlášeni:
• Absolutní vítěz
• Cena „kalvádosů“
• Cena publika
Po celou dobu konání zajištěno 

bohaté občerstvení – uzený losos, 
klobásy atd.

Srdečně Vás zvou pořadatelé v čele s p. Stanislavem Revúsem.
Kontaktní telefon 602 560 076

Vítězství klarinetového tria
Klarinetové trio Základní umělecké školy v Králíkách zís-

kalo 4. března v krajském kole soutěže žáků ZUŠ v komorní 
hře s převahou dřevěných dechových nástrojů ve Vysokém 
Mýtě 1. místo ve II. kategorii a zároveň cenu absolutního 
vítěze.

Gratulujeme Jakubovi a Kateřině Stejskalovým a Adrianě 
Široké k vítězství a slibujeme, že budeme všichni držet 
palce v ústředním kole, které se uskuteční v měsíci dubnu 
v Liberci.

MDŽ zaplnilo Besedu
MDŽ „V pátek třináctého“ se letos netradičně konalo v pátek 

12. března v králické restauraci Beseda. V rámci zábavného večera 
vystoupila hudební skupina „Protektor“, známý imitátor z Leto-
hradu Václav Faltus a místní taneční skupina Street Dance. Celým 
večerem provázel předseda ČSSD Králíky Jan Králík.

Krátce po 22 hodině vylosoval Václav Faltus společně s JUDr. 
Milanem Ježkem jedenáct šťastlivců, kteří si domů odnesli hodnot-
ný dárkový balíček. „Jsem rád, že se akce vydařila a příští rok v ní 
budeme určitě pokračovat“, Jan Králík, kterého doplnil sám Václav 
Faltus: „Vždycky jsem rád, že sem za Vámi do Králík můžu přijet. 
Většinu času strávím na cestách po celé zemi a na orlickoústecko 
mi nezbývá čas. Jsem rád, že tyto sešlosti organizujete.“ 

Akci MDŽ „V pátek třináctého“ pořádají místní organizace ČSSD 
Králíky a Červená Voda. Mezinárodní den žen (ve zkratce MDŽ) 
bývá někdy uváděn jako socialistický svátek. Vůbec se však nejedná 
o nějaký svátek uměle vyrobený minulým režimem, ale o meziná-
rodně uznávaný den stanovený k výročí stávky newyorských švad-
len v roce 1909. Od roku 1911, kdy byl poprvé slaven v Německu, 
Rakousko-Uhersku, Švýcarsku, Dánsku a USA, usiloval o volební 
právo žen, od roku 1975 pak je připomínán jako den mezinárodní 
solidarity žen za rovnoprávnost, spravedlnost, mír a rozvoj.

Tiskové oddělení ČSSD mikroregionu Králicko.
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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). 

Město Králíky
Městský úřad Králíky - majetkový odbor

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

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

oznamuje, že Město Králíky hodlá:

P R O D A T
Pozemková parcela: část 1822/23
Stavební parcela: xxx
Stavba budova: xxx
Obec: Králíky
Katastrální území: KRÁLÍKY
Bližší určení: pozemek v ulici Na Mokřinách

Určeno k výstavbě garáží - maximálně 2 objekty s pěti 
garážemi s valbovou střechou.
Kupní cena 70 Kč/m2 + náklady spojené s převodem.
Podle citovaného zákona mají občané možnost po dobu 
od vyvěšení do 30. 4. 2010 tohoto oznámení se vyjádřit 
nebo podat žádosti, své připomínky a nabídky.

Veřejná výzva - soutěž
Výkonný výbor FC Jiskra Králíky - Červená 

Voda vyzývá všechny k návrhu nového 
názvu fotbalového klubu a jeho loga. 

Výkonný výbor chce, aby se do soutěže 
zapojila co nejširší veřejnost. Proto je 
vyhlášena tato soutěž. Název klubu by měl 
být krátký, výstižný bez použití názvů obcí a 
měst. Odměna pro vítězný návrh i logo byla 
stanovena vždy na 500,- Kč. 

Sběrná místa pro návrhy jsou: Jiskráček 
v Červené Vodě a v Králíkách AV studio 
Opravil - fotoateliér naproti poště. Termíny 
uzávěrek jsou 30. 4. 2010 pro název klubu 
a 31. 5. 2010 pro logo klubu.

Vyzýváme tímto členy klubu, fanoušky 
fotbalu i ostatní obyvatele k účasti na této 
soutěži. Podmínka pro vyplacení odměny 
je uvedení adresy nebo telefonního čísla 
k příslušnému návrhu názvu nebo loga. 
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Výpis z jednání Rady města Králíky
3. 3.
- RM schvaluje záměr pronájmu pozemků 

p.p.č. 3483, 3550, 3552 a 3553 v k.ú. Králíky 
za účelem zemědělského hospodaření za 
roční nájemné 4.973 Kč a ukládá MO záměr 
zveřejnit.

- RM schvaluje záměr pronájmu pozemků 
st.p.č. 142 a p.p.č. 3570, 3567, 3583 a 3584 
v k.ú. Králíky za účelem zemědělského hospo-
daření za roční nájemné 4.713 Kč a ukládá MO 
záměr zveřejnit.

- RM schvaluje záměr pronájmu pozemků 
p.p.č. 3442, 3745, 3748, 3792, 3816 a 3815 
v k.ú. Králíky za účelem zemědělského hos-
podaření za roční nájemné 12.102 Kč a ukládá 
MO záměr zveřejnit.

- RM schvaluje záměr pronájmu části 
pozemků p.p.č. 3725, 3722 a 3720  v k.ú. 
Králíky za účelem zemědělského hospodaření 
za roční nájemné 1.933 Kč a ukládá MO záměr 
zveřejnit.

- RM schvaluje převod movité věci – pán-
ského jízdního kola zn. ESKA, v.č. 8938100733 
v hodnotě 1.000 Kč na PO Gymnázium a 
základní škola Králíky.

- RM schvaluje záměr pronájmu části po-
zemku p.p.č. 1808/5 v k.ú. Králíky o výměře 
cca 55 m2 za účelem údržby pozemku a sekání 
trávy za roční nájemné 28 Kč a ukládá MO 
záměr zveřejnit.

RM souhlasí se vstupem na pozemek p.p.č. 
3218 v k.ú. Králíky za účelem provedení geolo-
gických a hydrogeologických prací společností 
Vodní zdroje Ekomonitor, spol. s r. o., Chrudim 
a s umístěním dočasného vrtu na pozemku. 

- Město Králíky jako žadatel přeložky vedení 
NN v ulicích V Aleji a Klášterní odstupuje od 
smlouvy s fy ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem 
Děčín s ohledem na nepřiměřenou cenu za rea-
lizaci a pověřuje odbor VTS k dalším jednáním 
o možnosti odstranění vedení NN přes alej.

- RM schvaluje umístění směrové informační 
tabule IC Evropský dům na č.p. 354 o rozměru 
obdélník za podmínky, že rozměr tabule  na 
výšku bude maximálně 25 cm.

- RM jmenuje hodnotící komisi pro vy-
hodnocení nabídek na poptávku vybavení 
počítačové učebny - v rámci projektu „Vzdě-
lávání v eGon centru Králíky“ registrační 
číslo CZ.1.04/4.1.00/40.00026 ve složení: Ing. 
Švéda, p. Vacek, Bc. Divíšek.

10. 3.
- RM schvaluje dodatek č. 3 smlouvy o vý-

půjčce uzavřené dne 30. 12. 2005 mezi městem 
Králíky a Základní uměleckou školou, Králíky, 
týkající se změny předmětu výpůjčky.

- RM schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o vý-
půjčce uzavřené dne 20. 3. 2009 mezi městem 
Králíky a Osadním výborem Dolní Boříkovice, 
týkající se změny předmětu výpůjčky.

- RM schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o vý-
půjčce uzavřené dne 20. 3. 2009 mezi městem 
Králíky a Osadním výborem Heřmanice, týka-
jící se změny předmětu výpůjčky.

- RM schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o vý-
půjčce uzavřené dne 20. 3. 2009 mezi městem 
Králíky a Osadním výborem Červený Potok, 
týkající se změny předmětu výpůjčky.

- RM schvaluje dodatek č. 2 smlouvy o vý-

půjčce uzavřené dne 1. 12. 2006 mezi městem 
Králíky a Osadním výborem Horní Lipka, 
týkající se změny předmětu výpůjčky.

- RM schvaluje dodatek č.1 smlouvy o vý-
půjčce uzavřené dne 20. 4. 2009 mezi městem 
Králíky a SDH Prostřední Lipka, týkající se 
změny předmětu výpůjčky.

- RM schvaluje dodatek č.1 smlouvy o vý-
půjčce uzavřené dne 27. 3. 2009 mezi městem 
Králíky a SDH Heřmanice, týkající se změny 
předmětu výpůjčky.

- RM schvaluje dodatek č.1 smlouvy o vý-
půjčce uzavřené dne 20. 4. 2009 mezi městem 
Králíky a SDH Dolní Boříkovice, týkající se 
změny předmětu výpůjčky.

- RM doporučuje prodej pozemku p.p.č. 
1841/9 v k.ú. Králíky za kupní cenu 200 Kč 
+ náklady spojené s převodem a ukládá MO 
předložit na jednání ZM záměr prodeje. 

- RM schvaluje dodatek č. 2 Mandátní smlou-
vy na zabezpečení provozu Vojenského muzea 
Králíky uzavřené dne 20. 12. 2007 mezi městem 
Králíky a společností ARMY FORT, s. r. o., 
Brno týkající se změny předmětu výpůjčky.

- RM schvaluje vypsání veřejné zakázky 
„Zpracování podkladových materiálů k žádosti 
o finanční podporu z Integrovaného operačního 
programu, výzva č. 06 na rozvoj služeb eGo-
vernmentu v obcích v ORP Králíky“ a podání 
žádosti o finanční podporu z prostředků EU 
výzvy Integrovaného operačního programu 
č. 06 – Technologická centra obcí s rozšířenou 
působností.

- RM vzala na vědomí zprávu hodnotící 
komise, posoudila předložené nabídky na 
dodávku kompletního vybavení počítačo-
vé učebny - v rámci projektu „Vzdělávání 
v eGon centru Králíky“, registrační číslo 
CZ.1.04/4.1.00/40.00026 a rozhodla, že 
bude přijata nabídka firmy R-net ČR, s.r.o. 
Králíky (varianta notebooku DELL Vostro 
1720 6670), zároveň RM pověřuje Kancelář 
úřadu vypracováním objednávky na dodání 
kompletního vybavení počítačové učebny dle 
vybrané nabídky. 

- RM schvaluje vyloučení požadavku pře-
kupního práva v územním plánu města Králíky 
v záměrech veřejně prospěšných staveb WD 7, 
WD10, WD11, WD 12, a PP/2. 

- RM schvaluje odpisový plán organizace 
Školní jídelna Králíky na období 2010.

- RM ukládá odboru VTS zajistit soutěž 
malého rozsahu na stavbu – „Stavební úpravy 
vnější omítky na objektu čp. 365 v Králíkách“. 
Dále RM souhlasí se zněním výzvy k předložení 
cenové nabídky, která bude zaslána firmám: 1. 
Štěpánek spol. s r.o. Opočno, 2. DOMIS spol. 
s r.o. Hradec Králové, 3. STAVOS Dobruška 
s.r.o.  

- RM schvaluje dohodu o provedení práce 
s Ing. Tesařem na přípravě dokumentace pro 
následnou certifikaci dle OHSAS 18001:2007 
a interní audit shody ISO 9001:2008. 

17. 3.
- RM schvaluje dodatek č. 2 mandátní 

smlouvy na zabezpečení správy nemovitostí, 
zřízení a provozu muzea uzavřené dne 10. 7. 
2008 mezi městem Králíky a Společností přátel 
československého opevnění, o.p.s., týkající se 

změny předmětu výpůjčky.
- RM doporučuje prodej nemovitosti čp. 

369 na st.p.č. 496, st.p.č. 496 a p.p.č. 3756 
v k.ú. Králíky za nabídkovou kupní cenu 
2.500.000 Kč.

- RM/2010/11/166: RM doporučuje prodej 
nemovitostí e.č. 8 na st.p.č. 127, e.č. 9 na st.p.č. 
128, e.č. 10 na st.p.č. 129, st.p.č. 127, 128, 129 a 
p.p.č. 671 v k.ú. Hněvkov za nabídkovou kupní 
cenu 1.900.000 Kč.

- RM doporučuje schválení investičního zá-
měru společnosti FUERTES DEVELOPMENT, 
s.r.o., z Brna, a to výstavby komplexu obchodu a 
služeb v ul. Pivovarská, Králíky a ukládá odboru 
VTS předložit bod na jednání ZM.

- RM/2010/11/168: RM doporučuje prodej 
nemovitosti bez čp./ev. na st.p.č. 1053/1 za 
kupní cenu dle znaleckého posudku a pozemků 
st.p.č. 1053/1, 1053/2 a p.p.č. 262/1, 263/1, 
266/2 v k.ú. Králíky za kupní cenu 1000,- Kč 
+ náklady spojené s převodem za podmínky 
doložení smluv dokládajících vlastnická práva 
k ostatním pozemkům a ukládá předložit na 
jednání ZM záměr prodeje pozemků.

- RM doporučuje prodej pozemku p.p.č. 
230/3 v k.ú. Králíky za kupní cenu 70 Kč/m2 
+ náklady spojené s převodem a ukládá MO 
předložit na jednání ZM záměr prodeje.

- RM schvaluje záměr pronájmu pozemků 
p.p.č. 3713 a části p.p.č. 3720, 3722 a 3725 
v k.ú. Králíky k zemědělskému hospodaření 
za roční nájemné 3.205 Kč a ukládá MO záměr 
pronájmu zveřejnit.

- Město Králíky jako vlastník sousedního 
pozemku p.p.č. 528/1 v k.ú. Králíky souhlasí dle 
§ 104 odst. 1 stavebního zákona se stavebním 
záměrem – „Fotovoltaická elektrárna na střeše 
rodinného domu“ pana Kyllara, Králíky. 

- RM neschvaluje požádat o pronájem 
pozemku st.p.č. 19 v k.ú. Heřmanice u Králík 
ve vlastnictví PF ČR, jelikož pozemek město 
neudržuje a neužívá.

- RM schvaluje požádat o pronájem pozemku 
st.p.č. 534/5 v k.ú. Králíky ve vlastnictví PF ČR, 
ÚP Ústí nad Orlicí.

- RM schvaluje opětovně záměr pronájmu 
nemovitosti čp. 9 na st.p.č. 67, st.p.č. 67 a p.p.č. 
439/6, 439/10, 439/11 v k.ú. Dolní Lipka a 
záměr pronájmu nemovitosti objektu bývalého 
ČSAD na st.p.č. 566 v k.ú. Králíky a ukládá MO 
záměr zveřejnit. Zároveň ukládá MO projednat 
se zástupcem společnosti RHINOCEROS, a.s. 
podmínky zprostředkování pronájmu uvede-
ných nemovitostí.

- RM schvaluje inzerci na prodej pozemků 
k výstavě RD v lokalitě „Skřivánek“ v Orlickém 
deníku za cenu 2.380 Kč, extra vydání dne 31. 
3. 2010.

- RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo 
o údržbě veřejné zeleně se společností Služby 
města Králíky s r. o. a pověřuje starostku jejím 
podpisem. 

- RM schvaluje smlouvu o dílo s firmou 
QTB, s.r.o., Králíky na stavební úpravy hasičské 
zbrojnice Prostřední Lipka a pověřuje starostku 
jejím podpisem.

- RM schvaluje přijetí daru ve výši 100.000,- 
Kč od společnosti STRABAG a.s., Praha a 
pověřuje starostku podpisem Dohody o po-
skytnutí daru.
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Výpis ze zasedání Zastupitelstva města
č. 2 konaného dne 8. března 2010

Přítomní členové zastupitelstva města: 
Jana Ponocná, starostka; Bc. Čestmír Doubra-
va, místostarosta; Mgr. Jarmila Berková, radní; 
Ing. Ladislav Dostálek; Vladimír Hejtmanský; 
JUDr. Milan Ježek; Pavel Kalianko; Mgr. Vlas-
timil Kubíček; Ing. Václav Kubín; MUDr. Eva 
Rýcová, radní; Ing. Ladislav Tóth, radní; Ing. 
Josef Šašek; MUDr. Marie Špičková.

Z jednání omluveni: Arnošt Juránek, Ing. 
Anton Zima.

Za MěÚ: Ing. Miroslav Bouška, Ing. Věra 
Kubíčková,  Marie Pecháčková, Jitka Prauso-
vá, Lenka Macháčková, Ing. Josef Orlita, Jan 
Čuma, Bc. Jan Divíšek, Dana Nosková.

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

4.1. Majetkové operace
4.2. Schválení rozpočtu města

Králíky pro rok 2010
5. Informace z MěÚ
6. Vstupy občanů
7. Vstupy zastupitelů

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

Jednání zastupitelstva zahájila starostka 
města, program jednání byl schválen, ověřo-
vateli zápisu byli schváleni JUDr. Milan Ježek, 
Ing. Ladislav Dostálek. V  diskuzi vznesl dotaz 
pan Vyšohlíd - zda dům čp. 4 je vyvázán ze 
zástavy v bance. Pan místostarosta odpověděl, 
že zatím ne, toto se bude řešit v případě, že 
zastupitelstvo schválí dům k prodeji. K před-
neseným informacím z jednání RM nebylo 
přijato žádné usnesení.

4. Hlavní jednání
4.1. Majetkové operace
4.1.1. Prodej části pozemku p.p.č. 2085/4 

v k.ú. Králíky  
Obsah: Český rybářský svaz požádal 

o prodej části pozemku o výměře 23 m2, část 
je nově označena jako p.p.č. 2085/8 v k.ú. 
Králíky. Jedná se o pozemek, který je v KN 
veden jako ostatní plocha. Tato část pozemku 
je součástí rybochovného zařízení. Záměr 
prodeje byl schválen a zveřejněn, kupní cena 
70 Kč/m2 + náklady spojené s převodem, tj. 
2.110 Kč.

ZM schválilo prodej pozemku p.p.č. 
2085/8 v k.ú. Králíky Českému rybářskému 
svazu, IČ 13586271, Králíky za kupní cenu 
2.110 Kč.

4.1.2. Prodej části pozemku p.p.č. 108/1 a 
části p.p.č. 97/1 v k.ú. Králíky

Obsah: O prodej částí pozemků požádali 
manželé K. za účelem majetkoprávního 

vypořádání oploceného pozemku u nemovi-
tosti. Část je nově označena jako p.p.č. 97/3 
o výměře 219 m2, která je v KN vedena jako 
trvalý travní porost, pozemek není v pronájmu. 
Záměr prodeje byl schválen a zveřejněn, kupní 
cena 70 Kč/m2 + náklady spojené s převodem 
+ bezdůvodné obohacení za užívání pozemku 
za poslední 3 roky, tj. 24.333 Kč. Zároveň RM 
schválila zatížit pozemek p.p.č. 97/3 věcným 
břemenem spočívajícím v uložení podzemního 
vedení kanalizace pro oprávněné město. 

ZM schválilo prodej pozemku p.p.č. 97/3 
v k.ú. Králíky manželům K., Králíky za 
kupní cenu 24.333 Kč. 

4.1.3. Prodej části pozemku p.p.č. 108/1 
v k.ú. Králíky

Obsah: O prodej části pozemku požádali 
manželé M. za účelem zajištění přístupu k ne-
movitosti čp. 520 v Králíkách. Část je nové 
označena jako p.p.č. 108/1 o výměře 1918 m2, 
který je v KN veden jako trvalý travní porost, 
pozemek není v pronájmu. Záměr prodeje byl 
schválen a zveřejněn, kupní cena 70 Kč/m2 + 
náklady spojené s převodem, tj. 144.910 Kč. 
Zároveň RM schválila zatížit pozemek věcným 
břemenem spočívajícím v uložení podzemního 
vedení kanalizace pro oprávněné město a věc-
ným břemenem spočívajícím v právu vstupu 
a jízdy osobním autem pro oprávněného 
vlastníka nemovitosti čp. 466.

ZM schválilo prodej pozemku p.p.č. 
108/1 v k.ú. Králíky manželům M., Králíky 
za kupní cenu 144.910 Kč. 

4.1.4. Prodej pozemků p.p.č. 484/1, 1496/3, 
1496/2 a pozemků ve zjednodušené evidenci 
p.č. (487)GP a (1508) GP v k.ú. Dolní Boří-
kovice

Obsah: O prodej pozemků požádala paní 
K. z Ostravy za účelem výstavby RD a scelení 
pozemků. Jedná se o pozemky o výměře 4068 
m2, které jsou v KN vedeny jako t.t. porost 
a ostatní plocha, pozemek p.p.č. 484/1 má 
v pronájmu Rolnická společnost, pozemky 
p.p.č. 1496/3 a 1496/2 a p.č. (487)GP jsou 
zařazeny do honitby. Záměr prodeje byl schvá-
len a zveřejněn, kupní cena u p.p.č. 484/1 ve 
výši 50 Kč/m2 a u ostatních ve výši 30 Kč/m2 
+ náklady spojené s převodem, tj. 182.136 
Kč. Zároveň RM schválila zatížit pozemek 
p.p.č. 484/1 věcným břemenem spočívajícím 
v uložení podzemního vedení kanalizace pro 
oprávněné město.

ZM schválilo prodej pozemků p.p.č. 
484/1, 1496/2 a 1496/3 a pozemků ve zjed-
nodušené evidenci p.č. (487)GP a (1508) GP 
v k.ú. Dolní Boříkovice paní K., Ostrava za 
kupní cenu 182.136 Kč. 

4.1.5. Záměr prodeje části pozemku p.p.č. 
1822/23 v k.ú. Králíky 

Obsah: O prodej části pozemku požádal 
pan B. za účelem výstavby tří garáží. Jedná se 
o pozemek o výměře 1615 m2, který je v KN 

veden jako t. t. porost, pozemek není v proná-
jmu. Dle odboru VTS uvedený pozemek byl 
určen k výstavbě řadových garáží, před pro-
dejem pozemku doporučuje dohodu o vzhledu 
objektu – max. 2 objekty s pěti garážemi s val-
bovou střechou. Dle odboru ÚPaSÚ se jedná 
dle návrhu ÚPO Králíky o plochu dopravy 
s výstavbou řadových garáží, stavba garáže 
přesahující 25 m2 vyžaduje územní rozhodnutí 
a stavební povolení, se stavbou garáže uvažují 
i obyvatelé „Továrních domků“. Odbory ŠKT 
a ŽP nemají připomínky. RM doporučila pro-
dej a navrhla kupní cenu 70 Kč/m2 + náklady 
spojené s převodem. Zároveň uložila odboru 
VTS a MO po schválení záměru prodeje tohoto 
pozemku zveřejnit možnost výstavby garáží 
v Králicku s podmínkami vzhledu stavby, 
podle zájmu pak stanovit další postup.

ZM schválilo záměr prodeje části pozem-
ku 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 záměr prodeje zveřejnit. 

4.1.6. Záměr prodeje části pozemků p.p.č. 
792/2 a 783/5 v k.ú. Dolní Hedeč 

Obsah: O prodej části pozemků požádali R. 
a O. V. z Ústí nad Orlicí za účelem zajištění 
přístupu k nemovitosti čp. 21 v k.ú. Dolní 
Hedeč. Jedná se o pozemky o výměře 3688 m2, 
které jsou v KN vedeny jako ostatní plocha, 
na pozemcích je věcné břemeno ochrany vod-
ního zdroje. Odbor VTS s prodejem souhlasí, 
při stanovení hranice s komunikací je nutná 
účast silničního úřadu. Dle odboru ÚPaSÚ se 
jedná dle ÚPO Králíky o místní komunikaci 
a plochu rekreace, zastavěné území. Při sta-
novení hranice pozemku zvážit zimní údržbu, 
případné umístění stavby musí odpovídat vyhl. 
č. 501/2006 Sb., a č. 268/2009 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, prodej doporučuje. Odbor 
ŽP souhlasí bez připomínek. Odbor ŠKT dopo-
ručuje prodej pouze části pozemků, důvodem 
je omezení parkovací plochy pro návštěvníky 
regionu, včetně ztížení zimní údržby veřejného 
parkoviště. RM doporučila prodej a navrhla 
kupní cenu 50 Kč/m2 + náklady spojené 
s převodem.

ZM schválilo záměr prodeje části po-
zemků 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 záměr prodeje 
zveřejnit. 

4.1.7. Záměr prodeje pozemku p.p.č. 3715 
v k.ú. Králíky 

Obsah: O prodej pozemku požádal pan B. 
za účelem užívání zahrady. Jedná se o pozemek 
o výměře 313 m2, který je v KN veden jako t.t. 
porost, pozemek byl nově oddělen v rámci PÚ 
Králíky II. Odbor VTS s prodejem souhlasí. 
Dle odboru ÚPaSÚ se jedná dle návrhu ÚPO 
Králíky o plochu rodinného bydlení městské-
ho typu, zastavěné území. Odbory ŽP a ŠKT 
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nemají připomínky. RM doporučila prodej 
a navrhla kupní cenu 70 Kč/m2 + náklady 
spojené s převodem.  

ZM schválilo záměr prodeje pozemku 
p.p.č. 3715 v k.ú. Králíky za kupní cenu 
70 Kč/m2 + náklady spojené s převodem a 
ukládá záměr prodeje zveřejnit. 

4.1.8. Záměr prodeje části pozemku p.p.č. 
3497 v k.ú. Králíky 

Obsah: O prodej části pozemku požádali 
manželé L. za účelem užívání zahrady. Jedná 
se o pozemek o výměře 681 m2, který je v KN 
veden jako t.t. porost, na pozemku vázne VB 
ochrany vodního zdroje II. stupně, pozemek 
byl nově oddělen v rámci PÚ Králíky II. Odbor 
VTS s prodejem souhlasí, na části pozemku 
uloženo kabelové vedené ČEZ. Dle odboru 
ÚPaSÚ se jedná dle návrhu ÚPO Králíky 
o plochu bydlení městského typu, návrhová 
plocha, zastavěné území. V části pozemku 
veden STL plynovod, prodej doporučuje. 
Odbory ŽP a ŠKT nemají připomínky. RM 
doporučila prodej a navrhla kupní cenu 70 Kč/
m2 + náklady spojené s převodem.  

ZM schválilo záměr prodeje části pozem-
ku p.p.č. 3497 v k.ú. Králíky za kupní cenu 
70 Kč/m2 + náklady spojené s převodem a 
ukládá záměr prodeje zveřejnit. 

4.1.9. Záměr prodeje pozemku p.p.č. 3714 
v k.ú. Králíky 

Obsah: O prodej pozemku požádali man-
želé K. za účelem užívání zahrady. Jedná se 
o pozemek o výměře 281 m2, který je v KN 
veden jako t.t. porost, pozemek byl nově 
oddělen v rámci PÚ Králíky II. Odbor VTS 
s prodejem souhlasí. Dle odboru ÚPaSÚ 
se jedná dle návrhu ÚPO Králíky o plochu 
rodinného bydlení městského typu, zastavěné 
území. Odbory ŽP a ŠKT nemají připomínky. 
RM doporučila prodej a navrhla kupní cenu 70 
Kč/m2 + náklady spojené s převodem.  

ZM schválilo záměr prodeje pozemku 
p.p.č. 3714 v k.ú. Králíky za kupní cenu 
70 Kč/m2 + náklady spojené s převodem a 
ukládá záměr prodeje zveřejnit. 

4.1.10. Záměr směny pozemků v k.ú. 
Králíky

Obsah: Manželé M. požádali o směnu po-
zemků p.p.č. 1841/14 a 1841/15 v k.ú. Králíky 
ve svém vlastnictví za pozemky p.p.č. 126/5 
a 1841/12 v k.ú. Králíky ve vlastnictví města 
Králíky.  Pozemky města jsou v KN vedeny 
jako t.t. porost o celkové výměře 394 m2. Po-
zemky pana Macháčka jsou v KN vedeny jako 
ostatní plocha a t.t.porost o celkové výměře 
116 m2. Odbor VTS souhlasí se směnou, na 
pozemku se nachází místní komunikace, přes 
pozemky p.p.č. 1241/12 a 126/5 je navržena 
nová trasa kanalizace, nutno zřídit věcné bře-
meno. Dle odboru ÚPaSÚ se jedná dle návrhu 
ÚPO Králíky o plochu bydlení městského typu 
(pozemky města) a plochu místní komunikace 
(pozemky FO), směnu odbor doporučuje. 
Odbor ŽP a ŠKT nemají připomínky. 

Jelikož pozemky p.p.č. 1841/14 a 1841/15 
má ve svém výhradním vlastnictví pan M. a 

pozemky od města budou manželé nabývat do 
SJM, tak převod pozemků se bude realizovat 
samostatně. RM doporučila prodej a nákup 
pozemků a navrhla kupní cenu 70 Kč/m2 + 
náklady spojené s převodem. Dne 5. 2. 2010 
odstoupil pan M. od žádosti z finančních 
důvodů, resp. z důvodu výše kupní ceny. Dne 
9. 2. 2010 podáním projevil zájem o prodej a 
výkup pozemku, ale pouze při zvážení výše 
kupní ceny u pozemku ve vlastnictví města. 
Navrhuje, aby cena 70 Kč u pozemků města 
byla uplatněna jen u výměry 116 m2 a u zbytku 
výměry, tj. u 278 m2 byla kupní cena pouze 20 
Kč/m2. Pozemky budou zatíženy věcným bře-
menem, větší část pozemku je podmáčená, přes 
pozemky vede potok a je tam nerovný břeh.

Odbor VTS doporučuje dohodu při směně 
pozemků, pozemky p.p.č. 1841/14 a 1841/15 
jsou užívány jako místní komunikace, je nutné 
zabezpečit průjezdnost k rodinným domkům 
především ve vztahu k zimní údržbě a odvo-
zu komunálního odpadu. Investorem stavby 
komunikace na pozemku bylo město. RM 
doporučila nákup pozemků a zároveň prodej 
pozemků a navrhla kupní cenu 70 Kč/m2 u 
části o výměře 116 m2 a 20 Kč/m2 u zbýva-
jící části o výměře 278 m2 + náklady spojené 
s převodem. Zároveň RM schválila zatížit 
pozemky věcným břemenem spočívajícím 
v uložení podzemního vedení kanalizace pro 
oprávněné město. 

JUDr. Ježek vznesl dotaz, zda pan M. spe-
cifikoval účel, za jakým chce pozemek koupit. 
Navrhl, aby cena u ostatní plochy byla 70 Kč/
m2, tedy taková, za jakou město obvykle tyto 
pozemky prodává. Pan Doubrava vysvětlil, 
že město potřebuje kus pozemku pana M., na 
kterém je veřejná komunikace, proto dochází 
k této směně pozemků. Cena 20 Kč/m2 je ce-
nou, na kterou je ochoten pan M. přistoupit. 

JUDr. Ježek navrhl tento pozměňovací 
návrh:.

ZM schvaluje záměr prodeje 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 50 
Kč/m2 u zbývající části o výměře 278 m2 + 
náklady spojené s převodem a ukládá záměr 
prodeje zveřejnit. Zároveň ZM schvaluje ná-
kup pozemků p.p.č. 1841/14 a 1841/15 v k.ú. 
Králíky za kupní cenu 70 Kč/m2 + náklady 
spojené s převodem od pana M., Lichkov. 

Tento návrh nebyl schválen.
ZM schválilo záměr prodeje 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 a ukládá 
záměr prodeje zveřejnit. Zároveň ZM 
schvaluje nákup pozemků p.p.č. 1841/14 a 
1841/15 v k.ú. Králíky za kupní cenu 70 Kč/
m2 + náklady spojené s převodem od pana 
M., Lichkov. 

4.1.11. Záměr prodeje pozemků p.p.č. 3475 
a 3476 v k.ú. Králíky 

Obsah: O prodej pozemků požádala společ-
nost VYDRUS, s.r.o., za účelem scelení po-
zemků a rozšíření parkovacích ploch. Jedná se 
o pozemky u vodního zdroje o celkové výměře 

1771 m2, které jsou v KN vedeny jako ostatní 
plocha a t.t. porost, pozemky nejsou v proná-
jmu. Odbor VTS nedoporučuje prodej do doby 
kolaudace vojenského muzea, na jaře budou 
prováděny úpravy a případně dojde k oddě-
lení pro prodej či zřízení věcného břemene. 
Odbor ÚPaSÚ prodej nedoporučuje, dle stále 
platného územního rozhodnutí pro vojenské 
muzeum mají být přes tyto pozemky vedeny 
sítě (voda, plyn , kanalizace), dle návrhu ÚPO 
Králíky se jedná o plochu výroby, zastavitel-
né území. Odbor ŽP prodej nedoporučuje, 
pozemky jsou v OP vodního zdroje 2. stupně 
(parkování nevhodné), dále na pozemku se 
nachází přečerpávací stanice pitné vody pro 
vojenské muzeum a Novalamp, pozemky 
navazují na lesní pozemky p.p.č. 525/2 a 525/8 
v k.ú. Prostřední Lipka ve vlastnictví města 
a z důvodu hospodaření (např. manipulace 
se dřevem) je vhodné si pozemky ponechat. 
Odbor ŠKT prodej nedoporučuje, minulý 
týden při návštěvě stavby provedeno šetření 
na místě, do dokončení stavby neprodávat. 
RM nedoporučila prodej. 

ZM neschválilo záměr prodeje pozemků 
p.p.č. 3475 a 3476 v k.ú. Králíky. 

4.1.12. Záměr prodeje pozemků st.p.č. 1653 
a p.p.č. 3754 v k.ú. Králíky 

Obsah: O prodej pozemků požádala 
společnost Vodovody a kanalizace, a.s., za 
účelem sjednocení vlastnictví pozemku pod 
vodojemem a oploceného pozemku. Jedná se 
o pozemky o výměře st. p. 27 m2 a p.p. 497 
m2, pozemky jsou v KN vedeny jako zastavěná 
plocha a trvalý travní porost, pozemek p.p.č. 
3754 je zatížen věcnými břemeny pro oprávně-
nou společnost. Dle odboru VTS na pozemku 
nejsou zařízení města, budova vodojemu je 
pravděpodobně historickým majetkem, prodej 
doporučuje. Dle odboru ÚPaSÚ jsou dle návr-
hu ÚPO Králíky pozemky zařazeny do ploch 
technické infrastruktury, prodej doporučuje. 
Odbory ŠKT a ŽP nemají připomínky. Návrh 
kupní ceny u st.p. 130 Kč/m2 a u p.p. 70 Kč/
m2, na veškerý majetek společnosti je nařízena 
exekuce. RM nedoporučila prodej.  

V diskuzi se zeptal pan JUDr. Ježek z jakého 
důvodu rada nedoporučuje prodej pozemků. 
Paní starostka odpověděla, že vzhledem 
k tomu, že dosud není vyřešena kauza FOCUS 
METAL a na majetek společnosti VaK je 
nařízena exekuce, nepovažovala rada města 
za vhodné této společnosti prodávat jakýkoliv 
majetek města.

ZM neschválilo záměr prodeje pozemků 
st.p.č. 1653 a p.p.č. 3754 v k.ú. Králíky. 

4.1.13. Záměr prodeje bytových jednotek a 
nebytové jednotky v čp. 4 v Králíkách 

Obsah: Firma Jindřich Valenta – ELKO 
Valenta požádala o prodej nebytové jednotky 
v čp. 4 na Velkém náměstí v Králíkách. Mají 
nadále zájem provozovat v tomto objektu 
podnikatelskou činnost a dále také z důvodu 
rekonstrukce a údržby prodejny, kterou v mi-
nulosti financovala firma z vlastních zdrojů.

Nájemníci bytového domu čp. 4 na Vel-
kém náměstí v Králíkách požádali o prodej 
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bytových jednotek v čp. 4 na Velkém náměstí 
v Králíkách z důvodu zvyšujícího se nájem-
ného, které všichni nájemníci poctivě platí a 
přesto si hradí úpravy bytu z vlastních finanč-
ních prostředků.

Dle sdělení odboru VTS stav budovy od-
povídá stáří, ale relativně je budova v dobrém 
stavu. Při rozdělování bytu je nutno provést 
rekonstrukci zbývající části. Odbor prodej 
nemovitostí na náměstí nedoporučuje. Dle 
odboru ŠKT se objekt nachází v MPZ, proti 
prodeji nemá připomínky. Dle odboru ÚPaSÚ 
je dle stávající ÚPD území bydlení smíšené 
centrální městské. Dle společnosti Služby 
města Králíky, s.r.o., je bytový dům v celkově 
dobrém technickém stavu, jedná se o bytový 
dům se 7 b.j. a 1 n.j., šest bytů je obyvatelných 
a jeden před celkovou rekonstrukcí. V domě 
byla v roce 2005 provedena výměna rozvodů 
plynu a v roce 2006 částečná výměna kanali-
začního potrubí v přízemí, malování společné 
chodby a nátěr schodiště. V roce 2008 činily 
náklady na opravy 146.063,70 Kč (částečná re-
konstrukce bytu č. 3 při rozdělení bytu), v roce 
2009 činí zatím celkové náklady na opravy ve 
výši 49.456,60 Kč. Přehled příjmů za nájemné 
včetně zařizovacích předmětů:

- rok 2008 306.658 Kč
- rok 2009 353.744 Kč
- rok 2010 (předpis) 485.079 Kč.
Jedná se o nemovitost na Velkém náměstí 

v Králíkách. Pokud se ZM rozhodně prodávat 
nemovitosti na Velkém náměstí, navrhuje MO 
řešit případné prodeje komplexně, určit základ-
ní principy a podmínky prodeje nemovitostí 
v této lokalitě, anebo neprodávat vůbec. Na ne-
movitosti čp. 4 vázne zástavní právo smluvní. 
V případě prodeje je nejdříve nutno nemovitost 
vyvázat a zastavit jinou nemovitost.

Převod bytového domu, bytových jednotek 
a nebytových jednotek je upraven Pravidly pro 
nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnic-
tví města Králíky. Dle těchto pravidel je možné 
prodej realizovat způsoby:

prodej pronajatých bytových a nebytových 
jednotek dle zákona č. 72/1994 Sb., 

prodej bytového domu jako celku.
ZM při rozhodování o prodeji rozhodne 

též o způsobu prodeje. RM dne 25. 11. 2009 
doporučila prodej a uložila MO nechat vypra-
covat znalecký posudek na celý dům. Cena 
nemovitosti dle znaleckého posudku ze dne 
10. 2. 2010 činí 3.080.150 Kč, obvyklá tržní 
cena nemovitosti v místě a čase obvyklá činí 
6.000.000 Kč. RM dne 17. 2. 2010 doporu-
čila prodej bytových jednotek a nebytové 
jednotky.

Paní starostka vyzvala přítomné nájemníky 
z domu čp. 4 k vyjádření k projednávanému 
bodu. Zástupce nájemce nebytových prostor 
společnosti ELKO Valenta se vyjádřil v tom 
smyslu, že vzhledem k současné situaci 
společnost nepovažuje částku 6 mil. korun za 
adekvátní a nemůže ji akceptovat. Zástupkyně 
nájemníků bytů paní K. vystoupila s názorem, 
že rovněž pro nájemníky je tržní cena neak-
ceptovatelná a požádala zastupitelstvo, aby 
byty byly prodávány tak, jako v minulosti a 
cena bytů se odvíjela od ceny za metr čtve-

reční. Dále upozornila na některé technické 
problémy v domě, které si vyžádají vysoké 
náklady na opravu. Rovněž ostatní nájemníci 
upozornili na vlhkost v domě a na špatný 
stav oken.

V diskuzi se JUDr. Ježek zeptal pana 
Čumy, proč odbor VTS nedoporučil prodej 
domu. MUDr. Špičková se zeptala, zda 
byty v domě jsou byty první kategorie. Ing. 
Kubíčková odpověděla, že ano. Pan místosta-
rosta ve svém vystoupení vysvětlil, že prodej 
jednotlivých bytů podle zvláštního zákona by 
mohl vést k tomu, že v případě, že některý 
z nájemníků byt nekoupí, může ho potom 
koupit kdokoliv i s nájemníky. Proto rada 
města považovala za vhodnější prodat dům 
jako celek. Dále seznámil zastupitele s tím, 
jak by přibližně vypadaly ceny jednotlivých 
bytů a nebytového prostoru. Při výpočtu 
vycházel z tržní ceny nemovitosti stanovené 
znaleckým posudkem. 

JUDr. Ježek upozornil, že prodej domu do 
podílového spoluvlastnictví může v budoucnu 
přinést komplikace. Doporučoval by prodej po 
jednotlivých bytech i proto, že kvalita jednotli-
vých bytů může být odlišná a cena stanovená 
znalcem by tyto rozdíly zohlednila. 

V další části diskuze se k problému vyjádřili 
i další zastupitelé.

JUDr. Ježek dále upozornil, že v navrže-
ném usnesení je navržen záměr prodeje podle 
zvláštního zákona a v tom případě by se o kou-
pi bytu mohl ucházet kdokoliv. 

Paní starostka odpověděla, že má připraven 
návrh usnesení, kde by byl navržen prodej 
domu jako celku. 

Místostarosta vznesl dotaz na současné 
nájemníky, jaká cena je pro ně akceptovatelná. 
Za nájemníky odpověděla paní K. s tím, že by 
byli ochotni akceptovat cenu 3 mil. korun.

Paní starostka se zeptala JUDr. Ježka, zda 
trvá na svém návrhu odložit projednávání 
tohoto bodu na příští jednání zastupitelstva. 
JUDr. Ježek na svém návrhu netrval, proto 
paní starostka nechala hlasovat o původním 
návrhu usnesení.

ZM neschválilo záměr prodeje bytové-
ho domu čp. 4 na st.p.č. 234 a pozemků 
st.p.č. 234 v k.ú. Králíky a to podle zákona 
č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění 
pozdějších předpisů.  

Starostka navrhla nové usnesení, také toto 
usnesení nebylo schváleno:.

ZM neschválilo záměr prodeje bytového 
domu čp. 4 na st.p.č. 234 a pozemku st.p.č. 
234 v k.ú. Králíky jako celku za minimální 
kupní cenu dle platné vyhlášky. 

4.2. Schválení rozpočtu města Králíky 
pro rok 2010

Vedoucí finančního odboru MÚ Králíky 
předložila, v souladu s ustanovením § 4,11 a 
12 zákona číslo 250/2000 Sb. v platném znění, 
zastupitelstvu města k  projednání  a schválení 
návrh  rozpočtu města Králíky pro rok 2010.

S komentářem k předloženému rozpočtu 
vystoupila paní starostka a seznámila zastu-
pitele s výchozími podmínkami a prioritami, 
ze kterých vedení města vycházelo při tvorbě 

rozpočtu na letošní rok. Připomenula inves-
tiční akce, které byly realizovány v roce 2009 
a v letošním roce se budou doplácet a které 
v současné době probíhají a způsob, jakým bu-
dou financovány. Kromě rekonstrukce VMK 
a II. etapy regenerace panelového sídliště, při 
které budou vybudovány parkovací plochy a 
dětské hřiště u bytovek, musí město uhradit 
odložené platby za zpracování projektu na re-
konstrukci kanalizace a ČOV a vyřešit otázku 
úhrad závazku vůči firmě Agile za vybudování 
infrastruktury Na Skřivánku. Infrastruktura 
byla vybudována na základě smlouvy, která 
zahrnovala i dodavatelský úvěr. Konečná 
hodnota prozatím vybudovaného díla je cca 41 
mil. Kč + úrok za dobu splatnosti cca 6 mil. Kč. 
K 31. 12. 2009 je z této částky po splatnosti 9 
mil. Kč. Na konci roku 2010 je splatná částka 
7 mil. Kč. S dodavatelskou firmou je projed-
náno posečkání s platbou a souběžně probíhá 
jednání s bankou dodavatele o převzetí tohoto 
závazku formou postoupení pohledávky nebo 
úvěru. Seznámila rovněž zastupitele s úsporný-
mi opatřeními, které město přijalo. V rozpočtu 
je i částka za ručení v kauze Vlasák, kterou 
město s největší pravděpodobností bude muset 
letos zaplatit. Vedoucí finančního odboru upo-
zornila, že rozpočet je velmi napjatý zvláště 
v oblasti provozních výdajů, kdy v loňském 
roce tyto výdaje činily 38 % rozpočtu a 
v letošním roce tvoří 20 % rozpočtu. Paní 
starostka upozornila, že v běžných výdajích 
za loňský rok se promítají průběžné dotace, 
jinak se loňský a letošní rozpočet v běžných 
výdajích téměř neliší. Ing. Kubín se zeptal, 
zda v kauze Vlasák se jedná o částku 3 mil. 
korun nebo bude částka nižší. Ing. Kubíčková 
odpověděla, že celou věc řeší v současnosti 
soud. Je možné, že částka bude nižší, ale 
zřejmě ne výrazně. Dále se Ing. Kubín zeptal, 
zda je nějakým způsobem nastaveno sledování 
vývoje rozpočtu. Paní starostka odpověděla, že 
první srovnání naplánovaného rozpočtu s re-
alitou proběhne koncem dubna. JUDr. Ježek 
požádal o vysvětlení, proč v kapitole mezd je 
v letošním roce plánovaná vyšší částka, než 
v loňském roce, přestože paní starostka ve 
svém komentáři říkala, že došlo ke snížení. 
Vedoucí finančního odboru JUDr. Ježka 
upozornila, že v této kolonce v loňském roce 
nejsou započítány prostředky ze státní dotace, 
které jsou rozpočtovány v jiné kapitole a pokud 
by byly přičteny, tak by loňské prostředky na 
mzdy byly vyšší, než jsou v letošním roce. 
Dále JUDr. Ježek řekl, že se mu zdá vysoká 
částka za konzultační a právní služby a zda by 
nebylo možné tuto částku snížit alespoň o 200 
tis. korun. Paní starostka odpověděla, že do této 
částky se promítá cena služeb poskytovaných 
v souvislosti s dotacemi. JUDr. Ježek dále pro-
hlásil, že si přečetl v novinách, že v Králíkách 
vychází na jednoho úředníka nejmenší počet 
obyvatel ve srovnání s ostatními pověřenými 
úřady v kraji a zda by nebylo dobré uvažovat 
o snížení počtu úřadníků. Pan místostarosta 
upozornil, že takto podaná informace vytržená 
z kontextu je zavádějící. Město Králíky je 
nejmenším pověřeným úřadem v republice, 
nicméně agendu musí zajišťovat ve stejném 
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rozsahu a kvalitě, jako ostatní pověřené úřady. Ale vzhledem k ma-
lému počtu obyvatel ve správním obvodu je pochopitelné, že takto 
vedená statistika pro nás vychází nepříznivě. Ing. Dostálek za finanční 
výbor prohlásil, že návrh rozpočtu byl finančním výborem projednán 
a schválen bez připomínek.

Přijaté usnesení:
ZM Králíky projednalo předložený návrh a schválilo: 
a) rozpočet města Králíky na rok 2010 s celkovými příjmy ve 

výši 152.105.000 Kč, celkovými výdaji ve výši 133.296.000 Kč a 
financováním ve výši -18.809.000 Kč;

b) závazné vztahy dle § 12 odst. 2 zák. č. 250/2000 Sb., ve znění 
pozdějších změn a doplňků, a to návrh příspěvků na provoz pro 
příspěvkové organizace, poskytnutí dotací, příspěvků, peněžitých 
a věcných darů pro ostatní subjekty v celkové výši 11.888.290 Kč 
tak, jak jsou uvedeny v tabulkové části rozpočtu;

c) investiční příspěvek sdružení obcí Orlicko ve výši 600 000 
Kč.

Zastupitelstvo města Králíky svěřuje
a) Radě města schvalování změn rozpočtu, v souladu s ustano-

vením § 102 odst. 2 písm. a) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů, jimiž se mění výše rozpočtových paragrafů 
(§§), položek a financování v rozpočtu města nebo závazné finanční 
vztahy rozpočtu města k příspěvkovým organizacím, a to v rámci 
schváleného objemu rozpočtu, respektive rozpočtu po změnách 

b) Radě města schvalování změn rozpočtu, v souladu s usta-
novením § 102 odst. 2 písm. a) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 
znění pozdějších předpisů, jimiž dochází ke změně příjmů a výdajů 
rozpočtu města, financování nebo závazných finančních vztahů 
rozpočtu města k příspěvkovým organizacím proti schválenému 
objemu rozpočtu, resp. rozpočtu po změnách, v případech poskyt-
nutí účelových dotací ze státního rozpočtu, rozpočtů ministerstev, 
státních fondů, státních finančních aktiv, Národního fondu a ev-
ropských fondů, úprav vztahů z finančního vypořádání, nařízení 
a snížení odvodů PO a převodu plnění již schválených závazků u 
víceletých schválených projektů EU do následujícího roku a pře-
vodu nevyužitých investičních prostředků z rozpočtu roku 2009 
do roku 2010 v případech, kdy realizace investiční akce započala 
v roce 2009 a dříve a termín dokončení realizace byl stanoven do 
konce roku 2010, případně let dalších. 

5. Informace z MěÚ
Z městského úřadu nezazněla žádná informace.

6. Vstupy občanů
Nebyly vzneseny žádné připomínky ani náměty.

Plán výletů odboru KČT
Jiskra Králíky na rok 2010

20. 3. Zahájení turistické sezóny – Ústí nad Orlicí
  5. 4. Odpolední vycházka – Šanov
11. 4. Lokalita bledulí – Pastviny
17. 4. Setkávání 2010 – Žampach
25. 4. Bludov – Trlina – Brníčko - Bludov
  1. 5. Tajný výlet
  2. 5. Štíty – Horní Studénky – Kocanda
  9. 5. Šumperk – Městské skály
16. 5. Mladkov – Kamienczyk
30. 5. Svatá Trojice
  6. 6. Bludov – Háj – U Kostelíčka – Ruda nad Moravou
13. 6. Bystřické hory
20. 6. Značkařská neděle
27. 6. Štíty – Lázek
18. 7. Králíky – Klepý – Jodlów
  1. 8. Branná – Volská louka – Pasák – Branná
15. 8. Žamberk – Potštejn
22. 8. Mladkov – Zemská brána
29. 8. Jeseník – Čertovy kameny – Zlatý chlum
  5. 9. Hanušovice – Kaple sv. Anny
12. 9. Orlické hory
19. 9. Černovír – Lanšperk
26. 9. Jeseníky
  3. 10. Vlaské – Žleb – Vysoká
17. 10. Studenské skály
30. 10. Králický Sněžník
Srdečně zveme všechny příznivce 

pěší turistiky. Jednotlivé výlety budou 
publikovány ve vývěsní skříňce na náměstí. Změna programu 
vyhrazena.

7. Vstupy zastupitelů
Ing. Kubín seznámil zastupitele se zprávou o činnosti kontrolního 

výboru za druhé pololetí 2009. V uvedeném období kontrolní výbor 
pracoval dle schváleného plánu a byly provedeny všechny plánované 
kontroly, při kterých nebyly zjištěny žádné nedostatky nebo rozpory 
s přijatými usneseními. Předseda kontrolního výboru podal návrh 
usnesení aby ZM vzalo zprávu kontrolního výboru na vědomí. Toto 
usnesení bylo přijato. 

Dále přednesl Ing. Kubín plán práce kontrolního výboru na první 
pololetí 2010 s návrhem na usnesení o schválení plánu práce, také toto 
usnesení bylo přijato:.

V další diskuzi paní starostka informovala zastupitele o dopise oby-
vatel ulice V Bytovkách, ve kterém si stěžují na rychlost projíždějících 
vozidel touto ulicí a žádají město, aby na vjezdech do ulici byly nainsta-
lovány zpomalovací pruhy. Těmto obyvatelům bude zaslána odpověď 
v tom smyslu, že tento problém by měl být vyřešen v průběhu letošního 
roku po dokončení II. etapy regenerace panelového sídliště. Vedoucí 
odboru VTS pan Čuma doplnil informaci, s tím že tento problém je 
letitý, nicméně by měl být v dohledné době vyřešen.

Ing. Kubín se zeptal, zda je pravdou, že by se měla provádět rekon-
strukce silnice 5. května a jestli by součástí byla i oprava chodníků. Pan 
místostarosta odpověděl, že v současné době ŘSD připravuje projekt na 
rekonstrukci silnice v ulici Moravská a napojení křižovatky pod Velkým 
náměstím, jehož součástí budou i určité úpravy chodníků a přechodů pro 
chodce. Vedoucí odboru VTS pan Čuma doplnil, že rovněž v plánech 
ŘSD je i rekonstrukce silnice v ulici 5. Května, jejíž součástí by byla 
i oprava chodníků, nicméně je ze strany ŘSD již několik let odkládán. 
Totéž se týká i silnice kolem autobusového nádraží, kterou má ve správě 
SÚS a na kterou se ptal JUDr. Ježek. 

Paní Marečková upozornila na velmi špatný stav plotu u chodníku 
z Velkého náměstí na křižovatku.

Starostka ukončila jednání v 19:30 hod. 
Výpis z jednání ZM zajistila redakce KZ

Ukliďme svět/Clean Up the World
Letos proběhne 18. ročník kampaně Ukliďme svět/Clean Up 

the World. 
Kampaň v ČR koordinuje Český svaz ochránců přírody.
Clean Up the World - Ukliďme svět! je mezinárodní kampaň, 

v jejímž rámci organizují skupiny dobrovolníků na celém světě úklid 
svého okolí, parků, cest, břehů řek a potoků, chráněných území, 
likvidaci černých skládek.

Smyslem akce však není pouze uklízet, ale přimět lidi k zá-
jmu o stav životního prostředí, ve 
společné věci zaangažovat různé 
zájmové skupiny lidí, školy, firmy, 
státní správu i jednotlivce a přimět 
je k aktivnímu postoji.

Každoročně se do akce zapojí asi 
35 miliónů dobrovolníků z více jak 
100 zemí.

ČSOP poskytne pytle, samolepky 
pro děti, zvací plakáty. 

Více informací na:
www.csop.cz/uklidmesvet
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Bezohlednost na motocyklech a čtyřkolkách
Přišlo jaro, člověk by se z něj rád 

radoval, ze zvuků přírody, zpěvu ptáků, 
radosti dětí... co však nejčastěji slyšíme 
v Králíkách a okolí? Nepříjemný pronikavý 
zvuk a rachot motocyklů a čtyřkolech, který 
projede celým tělem, vyleká děti, zvířata 
a naprosto zkazí dobrý pocit ze sluníčka 
a jara. Po silnicích a silničkách i mimo 
silnice se začnou prohánět nevychovaní 
sobečtí jedinci a takto bezohledně a agre-
sivně budou rušit a škodit hlukem, výfuko-
vými plyny a rychlou jízdou až do prvních 
mrazivých dní začátku zimy. Toto chování 
by se dalo nazvat terorizováním a je to jev 
široce v ČR rozšířený. Kromě dobrých mra-
vů a slušnosti, které je asi nikdo nenaučil, 
tímto chováním porušují řadu zákonů a je 
potřeba jejich násilnické chování přestat 
tolerovat. V roce 2009 vznikla kampaň a 
www.zakaz-vjezdu.cz, z jejíhož obsahu je 
následující příspěvek. 

V čem je problém ilegálního moto-
rismu?

Projíždět se po přírodě v offroadu, na 
čtyřkolce nebo na motorce je podobná 
osobní vizitka, jako přijít k někomu 
na návštěvu v zablácených holínkách a 
podivovat se, že to domácím vadí.

Fakt, že enduro a quad komunita tuto 
souvislost nevidí, nevnímá nebo popírá 
poukazováním na další škůdce slušných 
poměrů, dokumentuje rozsah hodnotové 
degradace, které tuto dobu provázejí. Dr-
tivá většina motoristických kritiků tohoto 
webu považuje své jednání za omluvené 
tím, že podobně či stejně vystupují myslivci 
či správci lesa. Část komentátorů používá 
formulaci “jezdím do lesa a chovám se tam 
slušně”, ačkoliv jde (často) o porušování 
zákona. To je nepochybně porucha sebe-
hodnocení, která ovšem nevznikla - v tom 
mají kritici pravdu - uvnitř jejich komunity 
(viz Kořeny ilegálního motorismu). Ilegální 
motorismus a jeho hodnocení pachateli je 
“jen” jednou z forem odmítání principu, 
na kterém stojí svět - nezbytné rovnováhy 
mezi nároky a odpovědností, mezi výnosy 
a náklady lidského počínání.

Omezování svobody jiných bere 
narušiteli právo dovolávat se svobody 
pro sebe.

Souhlasíme s tím, že přímé, fyzické 
škody provázející těžbu dřeva bývají větší 
než fyzické škody působené ilegálním 
motorismem. Rozsah práva myslivosti 
a některé formy jeho výkonu oprávněně 
vzbuzují kritiku nejen motoristické ve-
řejnosti. Zejména v prvním případě však 
jde o činnost legální. Kritika motoristické 
komunity týkající se obhospodařování lesů 
je v plné shodě s postoji tzv. ekologů.

Tento web však nehájí práva lesáků 
nebo myslivců, nýbrž přírody jako systému 
i hodnoty, a zejména lidí, kteří pro svou 
vlastní relaxaci nepotřebují omezovat 

hlukem a nezákonností ostatní. Po nich mo-
toristé nemohou žádat toleranci, protože jde 
o zcela jednostranný požadavek. Tolerance 
je z podstaty věci vzájemná.

Zopakujme si: Problém sportovního, 
ilegálního motorismu spočívá v zavlečení 
řady fyzicky i psychologicky rušivých 
projevů egoismu ze sídel do volné přírody, 
tj. z vymezených oblastí na celé území 
republiky. Pokud motoristé svým kritikům 
podsouvají tezi o poškozování půdního 
krytu a pak ji vyvracejí poukazem na lesní 
těžbu, vlamují se do otevřených dveří.

Základní problém je neoprávněný a ne-
přesvědčivě popíraný zásah do přirozeného 
práva na klid, pohodu a do vlastnických 
práv. Takové jednání - a zejména jeho 
falešná reflexe - ve veřejnosti vzbuzuje 
pocit bezpráví, kdy si jedni (zase a znovu) 
berou, co chtějí, přičemž druhé omezují 
a ještě obviňují z nedostatku tolerance. 
Patrně největším problémem je pak krytí 
této anomálie komunikační politikou vý-
robců terénních vozidel, kteří tak de facto 
vydělávají na destrukci tradičních hodnot 
slušnosti a ohleduplnosti. Taková situace 
nemá v mnoha zemích EU obdoby.

Ilegální projevy motorismu jsou v po-
sledních letech na výrazném vzestupu. Sou-
visí to s kupní silou obyvatel, marketingem 
prodejců, nedostatečnou restrikcí a mnoha 
společenskými trendy. Dříve se jednalo 
především o terénní motocykly. S nástupem 
čtyřkolek je problém patrnější na dalších 
místech, protože do terénu vyrážejí jezdci, 
pro které by byl motocykl těžko zvládnutel-
ný. V zimních měsících jsou motocykly a 
čtyřkolky nahrazeny či doplněny sněžnými 
skútry, které z ilegálního motorismu dělají 
celoroční problém.

Bezohlednost
Ilegální motorismus je především v jeho 

kultovních podobách agresivním poruše-
ním základních pravidel mezilidských 
vztahů. Ať pachatel svou bezohlednost 
nechápe, vytěsňuje, ignoruje nebo naopak 
uplatňuje v budování pozic ve své komu-
nitě, vždy deklaruje snížený sociální inte-
lekt či jiné osobnostní potíže. Zatímco ve 
vyspělých společnostech reguluje podobné 
projevy samo veřejné mínění, v Česku je 
zpětná vazba mezi chováním pachatele a 
reakcí společnosti málo účinná. Pachatelé 
své aktivity nemají potřebu skrývat, protože 
dosavadní formy negativní odezvy v nich 
posilují dojem nadřazenosti.

Neschopnost účinné restrikce tak vytváří 
velmi negativní společenské precedenty. 
Bezohlednost a agresivita plodí další 
bezohlednost a agresivitu, demotivuje a 
ohrožuje společenskou soudržnost.

Porušování zákona
Ilegálním motorismem dochází k poru-

šování řady zákonů. Jedná se především 
o zákony č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 

a krajiny, zákon č. 289/1995 Sb., o lesích, 
zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákon 
č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a další.

Poškozování přírody a krajiny
Hlučnost strojů a styl jízdy, stejně jako 

prostá přítomnost člověka na určitých 
místech v určité době, vytvářejí provázaný 
komplex škod na přírodním prostředí.

----------------------------------------------
Jezdec
Pokud jezdíte na legálně provozovaném 

stroji pouze po veřejných komunikacích 
nebo ve vyhrazených areálech v souladu 
se zákony, dopravními a technickými 
předpisy, děkujeme za solidní a ohleduplné 
jednání.

Možná pravidla porušujete, protože vás 
jejich dodržování omezuje. Považujete je 
za zásah do svých “práv”. Ježdění vás baví, 
zvedá vám adrenalin, sebevědomí a kredit 
u přátel. To všechno lze snadno pochopit. 
Nedá se však tolerovat, že se při tom ocitáte 
za hranicemi normálního, tj. přiměřeně 
ohleduplného chování, nebo dokonce 
zákona. Kdo s gustem jedná proti psaným 
i nepsaným pravidlům, není nezávislý, ale 
nezralý chlapík. Může jít také o poruchu 
osobnosti – sociopatii.

Jak jednat legálně?
1. Uvědomte si, že vaše svoboda končí 

u svobody jiného. Normální člověk s tím 
dokáže žít.

2. Smiřte se s tím, že touha řítit se kra-
jinou vás neopravňuje k tomu, abyste to 
skutečně dělal. Žijete v zemi, kde to není 
možné.

3. Uvědomte si, že ježděním ve volném 
terénu pácháte přestupky nebo trestné 
činy.

4. Přestaňte si namlouvat, že jízdou v 
přírodě nevzniká škoda. Přečtěte si o tom 
víc.

5. Přestaňte se ohánět tím, že jste si už 
motorku nebo čtyřkolku koupil a kde teď 
máte jezdit. Zákony a pravidla platily už 
v době, kdy jste se pro nákup rozhodoval.

6. Přestaňte se vymlouvat, že jako vy 
jedná spousta dalších. To je výmluva 
desetiletého dítěte. Za své jednání odpo-
vídáte sám.

7. Najděte si legální areál. Napište nám 
o těch, o kterých nevíme.

8. Dospějte.
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ZPRÁVY Z EMMY
Zdravíme vás všechny na počátku jara z Mateřského centra EMMA, 

kde pro vás na tenhle měsíc chystáme jednu z našich největších akcí. 
Touto akcí je „DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ“ ve čtvrtek 8. 4. po celý 
den (od 9.00 do 17.00). Dveře otvíráme všem kdo by se chtěli do MC 
podívat jen pro zajímavost, ale i těm kterým se líbí něco v programu, 
který je pro vás připraven (viz. plakátek na této straně zpravodaje). Naší 
perličkou v programu je loutkové divadlo, které je určeno nejmenší dětem 
(už od 2 let, ale klidně i menším, větším), „Divadlo jednoho Edy“, přijede 
se dvěma pohádkami až z Liberce a má jen samé dobré reference.

Připravily jsme i výstavku fotografií, dokumentů, programů z uply-
nulých pěti let. Naše maminky napečou různé dobrůtky ke kávě, můžete 
si s dětmi něco vyrobit, nechat se nalíčit, zatímco si děti budou hrát, vzít 
tatínky, babičky a strávit u nás s námi příjemně čas.

Jsme na naše MC pyšné a chtěly bychom se s vámi podělit...
Další akcí, kterou chci ve zprávách z EMMY zmínit je „Májový 

jarmark“, který bude až v květnu, ale musíme vám o něm říci co nejdřív, 
protože máme radost, že vás na něj můžeme pozvat. Májový jarmark 
volně navazuje na Vánoční jarmark, který pořádá ZUŠ. Chceme, aby 
ve stáncích prodávali svoje zboží školky, školy, šikovní lidé, kteří mají 
tvoření jako svého koníčka. Pozvali jsme i hosty z okolí, např. chráněné 
dílny Kopeček, Domov Paprsek z Olšan, Dětský domov Štíty, hosty ze 
Žampachu, budou připraveny soutěže pro děti, divadlo pro děti, vystoupí 
žáci ZUŠ a chceme dražit předměty významných králických občanů. 
Výtěžek této dražby bude věnován MC EMMA.

Kromě těchto dvou velkých akcí, jsme ještě připravily „Minikurz 
šperkování“ a běžné programy v MC, které jsou oblíbené např. Zpí-
vánky s Irenou.

Přejeme vám krásné jaro a hodně nové síly.
Za MC Kristina Brůnová
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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

Uskutečněné akce v naší
MŠ Prostřední Lipka 

Jednou z prvních akcí v novém roce byl lyžařský výcvik, 
kterého se z naší školy zúčastnila tři děvčata. Lyžařský výcvik 
proběhl jako každý rok pod vedením lyžařských instruktorů 
z Brna. Stravovaly jsme se v penzionu Moravanka, kde se o nás 
pečlivě a s ochotou staral personál penzionu. Moc děkujeme!

Další zajímavou činností byl společný karneval s Mateřskou 
školou Červený Potok. Vlakem jsme se vydali do MŠ v Červeném 
Potoce, kde už nás čekal Honza a Ruda s připravenými soutěžemi 
a prima karnevalovou náladou.

Maškarní bál v naší Mateřské škole Prostřední Lipka proběhl 
19. 2. 2010 za spolupráce rodičů a sponzorů. Rodiče se postarali 
o nápadité masky a sponzoři o pěknou tombolu. Všem ještě 
jednou moc děkujeme!

Za MŠ děti a paní učitelky

Hledáme páníčky
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 umístěni zde vyfocení psi, 
které je možno si přisvojit. S nalezenými 
psy je možno se seznámit a prohlédnout si je 
každý pracovní den od 8:00 do 13:00 hod.

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)
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Policie ČR Obvodní oddělení Králíky informuje
Krádeže věcí z vozidla – Králíky – 

Červený Potok - 24. 2.
V blízkosti silnice vedoucí z Králíky na 

Červený Potok si ponechal odstavené své 
osobní motorové vozidlo návštěvník naše-
ho kraje. Neznámý pachatel mu vloupáním 
do vozidla způsobil škodu ve výši 5.000,-
Kč, z vozidla mu pak odcizil vybavení za 
více jak 11.500,-Kč. 

Ujetí bez placení – Králíky – 25. a 
28. 2.

Relativní období klidu zažila králická 
policie na přelomu měsíce února a března. 
V tomto období jsme více posílili hlídko-
vou činnost policistů v terénu a zejména 
v okolí benzínových pump. Například 
v předchozím období jsme zaznamenali 
zvýšené množství loupežných přepadení 
čerpacích stanic. I přes veškerou snahu při 
hlídkové službě se králickým policistům 
nepodařilo zabránit na přelomu února a 
bžezna hned dvěma případům ujetí od 
čerpací stanice bez zaplacení. Dva mladíci 
se svým červeným vozidlem bez registrač-
ních značek přijeli na čerpací stanici a ve 
zmíněných dvou případech vždy naprosto 
stejně si natankovali „plnou“ a odejeli. 
Škoda se zde nevyšplhala přes 5.000,-Kč. 
A zůstala na úrovni přestupků. Přesto ale 
králičtí policisté tomuto případu věnovali 
zvýšenou pozornost a při společné hlídce 
v Polské republice králický policista spo-
lečně s policisty z Bystrzyce Klodzke iden-
tifikovali vozidlo, se kterým byly skutky 
spáchány. Jedná se o první konkrétní čin, 
který byl a věřím tomu, že nebude poslední 
ve spolupráci s Polskou policií objasněn. 
Tento fakt nás velice těší

Proto jsme v rámci prevence věnovali 
také větší pozornost objektům v okolí 
benzínových pump a provozu na tankova-
cích místech. Toto rozhodnutí znamenalo 
pozitivní přínos, alespoň v posledních 
dvou týdnech, kdy nebyl evidován ani 
jeden takový případ. Bohužel se tato forma 
trestné činnosti projevila v jiných částech 
kraje. Na faktu, že v tomto období došlo ke 
snížení trestné činnosti, lze dovozovat, že 
zvýšený pohyb hlídek působí preventivně 
a odrazuje potencionální pachatele.  

Příběh jako z četnických humoresek 
– Králíky – 1. 3.

Příběh jako z prvních dílů četnických 
humoresek zaevidovali králičtí policisté 
na začátku března. Poškozený majitel krá-
líkárny nahlásil krádež dvou kusů králíků. 
Škoda zde byla poškozeným vyčíslena na 
400,-Kč. Neznámý pachatel měl asi dost 
času, protože hned na místě krádeže, stáhl 
z obou „ušáků“ kůži.

Krádež vloupáním do hasičárny – 
Moravský Karlov – 7. 3.

Neznámý pachatel se vloupal do bu-
dovy hasičárny na Moravském Karlově. 
Předmětem jeho zájmu byly dvě hasičské 
přilby a tři lahve alkoholu. Škoda bude 
v průběhu šetření vyčíslena vlastníkem, 

kterým je v tomto případu Obecní úřad 
Červená Voda. 

Dopravní akce – Červená Voda – 9. 
3.

Společně s dopravní policií se králičtí 
policisté věnovali v Červené Vodě dopravní 
situaci. Hned na počátku byla uložena za 
technický stav vozidla kauce osobě s cizí 
státní příslušností. Kolem poledne pak 
policisté zastavili řidiče, kterému bylo 
naměřeno necelé půl promile alkoholu 
v dechu. 

Odcizený osobní automobil – Králí-
ky – 10. 3.

V ranních hodinách uvedeného dne 
došlo ke krádeži osobního motorového 
vozidla z areálu místní firmy. Majitel 
vozidlo nepoužíval z důvodu technických 
problémů vozidla a otevřené s klíči na 
sedačce je ponechal nezajištěné. Pro pacha-
tele to pak nebyl problém vozidlo odvézt. 
Celková škoda byla poškozeným určena 
do 100.000,-Kč. Po vozidle je vyhlášeno 
celostátní pátrání. 

Telefonní automat – Mladkov – 10. 
3.

Veřejný telefonní automat se stal obětí 
neznámého pachatele, který v noci na 10. 3. 
projížděl obcí Mladkov. K mincím se nedo-
stal a tak vyčíslená škoda je na poškozeném 
zařízení ve výši 10.000,- Kč. Nejedná se 
o ojedinělý případ v našem kraji, těchto 
případů je více. Proto je této problematice 
věnována ze strany kriminální policie 
zvýšená pozornost.

Okradený řidič – Králíky – 13. 3.
Za dobrotu na žebrotu by si mohl říct 

okradený řidič z jiného koutu republiky. 
Při průjezdu Lichkovem zastavil mladému 
muži, který se vracel do Králík. Mladík si 
povšiml, že řidič má odloženou peněženku 
v přihrádce mezi sedadly. Při vystupování 
z vozidla zaonačil situaci tak, aby peně-
ženka vypadla při vystoupení z vozidla a 
on si ji mohl při odjezdu vozidla vzít. Vše 
dopadlo podle plánu a při vystoupení z vo-
zidla v Králíkách mladík slušně poděkoval. 
Když viděl jak řidič hledá peněženku do-
konce nabídl svoji pomoc. Po odjezdu se 
pak jen sehnul a peněženku vzal. Po několi-
ka desítkách minut došel do místa bydliště. 
Zde již na něho čekali králičtí policisté, 
kterým řidič bezprostředně ohlásil ztrátu 
peněženky s přesným popisem možného 
pachatele. Muži bylo sděleno podezření 
z přečinu krádeže a neoprávněného držení 
platební karty ve zkráceném přípravném 
řízení. Velkou spokojenost vyslovil na ad-
resu králických policistů okradený řidič. 

Spolupráce mezi policisty – Králíky – 
Hanušovice - 16. 3.

Dnešního dne v odpoledních hodinách 
požádalo o spolupráci při zadržení dvou 
pachatelů krádeže finanční hotovosti (okra-
dení seniorů) policejní oddělení v Hanušo-
vicích. Králičtí policisté provedli uzávěru 
silnice od Hanušovic a za několik minut 

hlídka stavěla vozidlo 
odpovídající popisu. 
Při zjištění totožnosti 
pachatelů vyšla naje-
vo skutečnost, že již 
mají zakázán pobyt 
ve více zemích EU 
pro majetkovou trestnou činnost. Zadržení 
takových pachatelů těší každého policistu 
dvojnásob, protože úspěšnost zadržení a 
prokázání viny v takových případech je 
velmi nízká. 

Zaběhlá jalovice – Prostřední Lipka 
– 17. 3.

Zaběhlá jalovice se pár dní potulovala 
po okolí Prostřední Lipky. Neznámý pa-
chatel zaběhnutou jalovici usmrtil a odvezl. 
Králičtí policisté tuto věc šetří, jako přečin 
zatajení věci dle ustanovení § 219 trestního 
zákoníku, kde může být uložen trest odnětí 
svobody až na jeden rok. 

Chybějící věcí z domu – Dolní Mora-
va – 18. 3.

Příbuzenské problémy jsou nejprav-
děpodobnější příčinou této kauzy, kdy 
jeden poškozený postrádal větší část věcí. 
Škoda je zde vyčíslena na částku 80.000,-
Kč a bude dle věcné příslušnosti předána 
kriminální policii.

Krádež v prodejně – Králíky – 18. 3.
Krádež v prodejně potravin v Králíkách 

v samotném středu města je nezvyklou 
záležitostí obzvlášť když se stala těsně 
před polednem. Zatím neznámý muž si 
různé potraviny místo do košíku ukládal 
za svůj oděv.  Po výzvě prodávající, ať 
všeho nechá, odpověděl špatnou češtinou, 
že není zloděj a z prodejny utekl. Jak 
jinak než bez zaplacení. Vzniklá škoda 
touto krádeží nepřesáhla hranici 5.000,-
Kč. A tak je vedena na našem oddělení, 
jako přestupek proti majetku. Po tomto 
neznámém pachateli policisté intenzivně 
pátrají. Muž byl oblečen do černé bundy 
s modrým límcem nebo kapucí, z prodejny 
prchal Hlubokou ulicí.

Výtržnost a nebezpečné vyhrožování 
– Moravský Karlov – 19. 3.

Během dvou týdnů řešila králická policie 
opakovaně případy napadení na veřejném 
prostranství. Vždy se jednalo o stejného 
muže, který se z předchozích případů ne-
poučil. Stejného jednání se dopustil i vče-
rejšího dne a navíc svůj repertoár rozšířil 
o výhrůžku zabitím, která u poškozeného 
vzbudila důvodnou obavu o svůj život. 
Králičtí policisté pachateli tohoto přečinu 
sdělili podezření z výtržnictví a nebezpeč-
ného vyhrožování. Věc bude v nejbližších 
dnech předána okresnímu soudu k trest-
nímu řízení. Zde se jednoznačně ukazuje 
výhodnost zkráceného přípravného řízení, 
kdy pachatel přečinů je do 30 dnů odsouzen 
trestním příkazem. Snad si toto projednání 
podezřelý vezme k srdci. 

npor. Ing. Roman Němec - vedoucí 
oddělení
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PROČ MĚ ČTENÍ (NE) BERE
V rámci akce BŘEZEN - MĚSÍC ČTENÁ-

ŘŮ jsme za spolupráce učitelů uspořádaly 
mezi žáky 2. - 9. ročníků základní školy a 
studentů gymnázia anketu s názvem

PROČ MĚ ČTENÍ (NE)BERE.
 
V týdnu od 15. do 22. března se děti 

během vyučování dobrovolně a anonymně 
vyjádřily k otázce, jestli čtení PATŘÍ - NE-
PATŘÍ  k jejich oblíbeným činnostem. 

Odpověď na anketní otázku mohla být i 
obsáhlejší, mohly se rozepsat i víc

• jestli si knížky půjčují od kamará-
dů, chodí do knihovny, mají doma svou 
knihovnu apod.

• pokud chodí do knihovny, zda jim 
vyhovuje půjčovní doba v úterý a pátek od 
13:00 do 17:00 hodin, co se jim v knihovně 
líbí – nelíbí

• co rádi čtou
• kdo jim knihy kupuje
• jestli by si knihu koupili sami z ušet-

řených peněz
• čemu dávají přednost před čtením, jak 

tráví volný čas
• kolik knih asi přečetli (z donucení :-))

V příštím čísle Králického zpravodaje 

vás seznámíme s výsledky ankety podrob-
něji. Dnes jsem vybrala jen pár postřehů 
a zkušeností dětí z různých věkových 
kategorií:

Čtu o rybách aby sem se naučil s nima 
zacházet. Já čtu ještě hystoriji, proto aby 
sem věděl co dříve se stávalo.

Baví mně číst. Je to důležité pro život 
a je to uklidňující. Můžu se rozesmát a 
nebo rozbrečet.

Čtení je dobrá věc. Není to žádná 
věda.

Mě baví číst protože budu mít dobrý 
zrak. A budu umět dobře číst. A nebudu 
nad něčím přemýšlet.

Čtení mě nebaví no protože nevím co 
čtu. Nejraději sedím na počítači.

Dává mi to chytrost.

Když čtu tak si připadám že v tom 
příběhu sem já.

Čtení mě nebere, protože jsem narazil 
na blbí knihy.

Já ráda nečtu ale když se do té knížky 

začtu tak mě od toho 
nejde odtrhnout

Číst mě baví proto 
že se u toho můžu 
odpojit od reality. 
Bojím se knížek o 
kterých nevím o čem jsou. Právě proto 
spoustu knížek nečtu.

Já mám čtení hrozně ráda. Na všech 
knížkách se mi líbí že když čtu můžu si  
představit jak hrdina té knížky vypadá 
ovšem když se podívám na film už vím 
jak ten hrdina vypadá.

Nejratši si vezmu dobrodružství  Ko-
pita a Mňouka lehnu si pod klavír a asi 
tak hodinu si čtu.

Ráda čtu večer ve své posteli, protože 
pak myslím na něco hezkého.

Večer místo počítače nebo televize 
si čtu knížky, pak mě bracha poprosí 
abych mu přečetla pohádku.Čtu denně 
aspoň hodinu.

Čtení mě moc uklidňuje když sem ve 
stresu hlavně z prověrek ve škole.

V knize si zapamatuju věci a slova, 
která jsem nikdy neviděla a také ani 
neslyšela, a kniha ta mě rozvíjí myšlen-
ky a přijdu na hezké věci, než na které 
myslím.

Číst je dobré pro vyčištění mysli něco 
jako relaxace.

Knížky vybírám podle tlustoty já ráda 
vybírám knihy tlusté a s malým písmem.
Čtení je pro mě jako můj život.

Proč mě čtení nebere? 0% adrenalinu, 
0% běhu, 0% skoro ničeho, jen 100% 
čtení.

Nečtu, nemám na to čas, radši lítám 
venku a nechce se mi. V životě jsem pře-
četl asi 3 knihy a ještě slabikář.

Číst mě baví,. Zabiju tím čas, který 
nestrávím sportem nebo ve škole. Když je 
venku hezky. Je hezké si na kole zajet na 
své oblíbené tiché místo, sednout si a něco 
si přečíst. Krom toho, že je to dobrá zábava, 
pomáhá mi to i v českém jazyce. Všímám 
si jak se která slova píší, kde se píší čárky, 
jak se píše přímá řeč a jiné.

V knihovně se mi líbí abecední uspo-
řádanost a klid, protože bez klidu bych 
si asi těžko vybrala.Jediný co se mi 
nelíbí, že do knihoven (obecně) chodí 
stále méně lidí.

Ráda chodím do knihovny je tam klid 
a člověk se tam uvolní. Zajímavé knihy 
jsou o drogách. Jsou naučné a zcela od 
drog odradí.

Čtu rád, bohužel na čtení nemám čas. 
Jsem silně zaneprázdněný člověk.

Z anketních lístků vybrala:
Ivana Marečková

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
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
10. 04. So MUDr. Vojtková Žamberk nám. Gen. Knopa 837 465 676 821
11. 04. Ne MUDr. Vojtková Žamberk nám. Gen. Knopa 837 465 676 821
17. 04. So MUDr. Ulman Tatenice č.p. 268 465 381 212
18. 04. Ne MUDr. Ulman Tatenice č.p. 268 465 381 212
24. 04. So MUDr. Vacková Lanškroun Hradební 227 465 322 348
25. 04. Ne MUDr. Vacková Lanškroun Hradební 227 465 322 348
01. 05. So MUDr. Valentová Lanškroun Strážní 151 465 322 907
02. 05. Ne MUDr. Valentová Lanškroun Strážní 151 465 322 907
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.
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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 dubnu oslaví tito občané.

„Přejeme pevné zdraví do dalších let.“

88 let - František David
87 let - Jan Balík,
 - Hana Krejčová
86 let - Olga Bačovská
85 let - Markéta Školutová
82 let - Ladislav Urban
81 let - Marie Temňáková
80 let - Alenka Tichá
78 let - Růžena Mitvalská,
 - Jarmila Hádková
76 let - Jindřich Dostál
75 let - Alena Vacková
74 let - Antonín Žižka
73 let - Miroslav Haas,
 - Zdenka Hernychová,

73 let - Jiří Ptáček,
 - Josef Šejvl,
 - Štefan Veselovský
72 let - Karel Stollin,
 - Bohumil Loufek,
 - Irena Zezulková,
71 let - Bohuslav Kučera,
 - Jaroslav Ptáčník,
 - Božena Trampotová,
 - Sieglinde Schrammová
70 let - Rudolf Grycz,
 - Anna Křivohlávková,
 - Marie Tomanová,
 - Jana Ďurovská

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

ÚMRTÍ                 „S láskou budeme vzpomínat.“

Jiřina Kopecká, Milada Venclová, Gertuda Špinlerová

MANŽELSTVÍ                 „Gratulujeme a přejeme štěstí.“
Jaroslav Jiruška – Oksana Maruščak

Lékař shání cha-
lupu v okolí Krá-
lického Sněžníku. 
Tel.: 602 308 774.

Koupíme pro dceru 
menší domek v Krá-
líkách nebo blízkém 
okolí. Tel.: 602 762 770.

Řádková inzerce
Prodám pánské horské kolo, má blatníky, 

tachometr, stojan, nosič, košík, brašna na 
nářadí pod rámem. Hodí se do práce nebo na 
nákupy. Původní cena 4500,- nová cena 1200,-. 
Tel.: 736720943, e-mail: veverkaturista@
seznam.cz.

Prodám nezařízený byt o velikosti 1+1, 
výměra 51 m2, osobní vlastnictví, v blízkosti 
centra v Králíkách, za odhadní cenu 450.000 
Kč. Tel.: 737 328 660, e-mail: byt.prodej@
atlas.cz.

Hledáme pronájem bytu v Králíkách 2+1. 
Tel.: 608549056.

Prodám postel s úložným prostorem v 
dobrém stavu. Cena 500 Kč. Tel.: 739014659, 
e-mail: jitush01@seznam.cz.

Prodám garáž u  hřbitova v Králikách. 
Tel.: 773 677 927, e-mail: jakub.holcapek@
seznam.cz.

Prodám byt 2+1 v Králíkách v osobním 
vlastnictví. Byt má plastová okna, zateplenou 
fasádu a plynový kotel v bytě. K bytu náleží 
dva sklepy. Byt se nachází nedaleko centra. 
Tel.: 608305300, e-mail: Fliick@seznam.cz.

Prodám částečně rek. byt 2+1 (61 m2 + 
sklepy) v Červené Vodě. Vytápění ÚT plyn + 
krbová kamna. Velmi klidná lokalita u lesa, 
nízké provozní náklady. Tel.: 737113996, 
e-mail: b.stroje@seznam.cz.

Hledám pronájem malého bytu v Králí-
kách, případně v blízkém okolí na 2 - 3 roky. 
Tel.: 607 977 396, e-mail: pbures@post.cz.

Daruji za odvoz koňský hnůj. Tel.: 
603551084, e-mail: kacatecko@post.cz.

Nabízím autosedačku - vajíčko od značky 
Chicco, 3 nastavitelné úrovně úchytu pásu 
pro miminko. Tel.: 731414883, 608022768, 
e-mail: KaterinaKalouskova@seznam.cz.

Prodám kolečkové brusle, málo použí-
vané, stavitelná velikost do v 4., pův. cena 
900,- Kč, nyní 500,- Kč (sleva možná). Tel.: 
775669420.

Hledám byt 2+1 nebo 2+KK tak ca. 50m 
čtv. pob. plochy k podnájmu v Králíkách. Jsem 
nekuřák. Předem děkuji za každou informaci. 
Tel.: 0049 9161 5930, e-mail: brunner.g@
web.de.

Začínající myslivec koupí starší nebo 
i zánovní lovecké zbraně a další věci k výkonu 
myslivosti. V případě potřeby odkoupím i ce-
lou pozůstalost po myslivci. Zbrojní průkaz 
vlastním. Tel.: 774 610 646, Djardaa@
seznam.cz.

Škola na horách 
Letošní zima byla velmi příznivě 

nakloněna sportovním aktivitám naší 
školy.

Začátkem ledna jsme se vydali se 
žáky 7. tříd základní školy na týdenní 
lyžařský a snowboardový výcvik do 
vesničky Štědrákova Lhota. Lyžovali 
jsme na tréninkovém svahu našeho 
nejlepšího sjezdového lyžaře Ondřeje 
Banka. Ubytovaní jsme byli v neda-
lekém penzionu Lesanka. Díky dobře 
upravené sjezdovce, pěknému ubytování 
a téměř domácí stravě jsme byli kurzem 
všichni nadšeni.

Sněhové podmínky se stále zlepšova-
ly, proto jsme hned další týden v lednu 
uspořádali běžecký výcvik pro žáky 5. A 
třídy. Pohybovali jsme se v okolí Králík 
a rádi využívali lyžařské stopy strojově 
upravené panem B. Novotným. Třída 
5. B absolvovala stejný kurz o týden 
později.

V prvním únorovém týdnu probíhal 
výcvik pro 6. třídy. Žáci se svými in-

struktory denně dojížděli na sjezdovku 
Šanov u Červené Vody. I tento výcvik se 
setkal s kladným ohlasem. 

Zimních sportovních kurzů se zú-
častnilo téměř 140 dětí pod vedením 10 
instruktorů.

Těmito aktivitami se snažíme děti 
získat pro zimní sporty, pro které je 
Králicko ideální oblastí. Každoročně 
však řešíme nedostatečné materiální 
vybavení dětí, které je pro tyto sporty 
nezbytné. Pořízení výzbroje není levnou 
záležitostí. Domníváme se ale, že pokud 
rodiče umožní svým dětem i za cenu 
vynaložení větší finanční částky najít 
smysluplného koníčka, nebudou se třeba 
později potýkat s nástrahami alkoholu, 
drog a heren.

V současné době již pedagogové naší 
školy připravují dva letní kurzy pro 8. a 
9. třídy- turistický a cyklistický.

Učitelé Gymnázia
a základní školy Králíky

(fotografie k článku na straně 2)
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Program na DUBEN
Pátek  2.  NĚJAK SE TO KOMPLIKUJE  zač. ve 20:00 hod
Jane a Jake Adlerovi jsou rozvedený pár středního věku. Zatímco on 

se brzy znovu oženil, ona se po rozchodu dlouho vzpamatovávala. Po 
deseti letech spolu skončí v hotelové posteli, což jim podstatně zkom-
plikuje další osudy. Romantické komedii vévodí Meryl Streepová.

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

KNIHA PŘEŽITÍ
Úterý  6.  zač. ve 20:00 hod
V nepříliš vzdálené budouc-

nosti, asi třicet let po konečné 
válce, prochází pustinami kon-
tinentu, který býval Amerikou, 
osamělý muž. Všude kolem něj 
se nacházejí opuštěná města, 
rozpadající se silnice, sežehlá 
země – pomníky nedávné ka-
tastrofy. Civilizace neexistu-
je, zákony neplatí. Cesty patří 

gangům, které jsou schopny člověka zabít kvůli botám, kvůli hltu 
vody... nebo prostě jen tak. Denzel Washington v hlavní roli akč-
ního thrilleru.

Vstupné 55,-; přístupný od 12 let; titulky; ŠUP; 115 min.

Úterý   13.   LÍTÁM V TOM   zač. ve 20:00 hod
Na první pohled sympatický Ryan Bingham v neodolatelném po-

dání George Clooneyho má odporné povolání: létá po Spojených stá-
tech a vyhazuje lidi z práce. Hořká komedie Jasona Reitmana (např. 
Juno) těží z vynikajícího hereckého obsazení a výborného scénáře.

Vstupné 55,-; přístupný od 15 let; titulky; 105 min.

Úterý   20.   POUTA   zač. ve 20:00 hod
Po dvaceti letech od listopadové revoluce je v kinech k vidění 

v podstatě první český snímek, který v plné šíři vypovídá o ma-
rasmu 80. let. Antonín Rusnák je spolehlivým příslušníkem Státní 
bezpečnosti až do té doby, kdy se zvlášním způsobem zamiluje 
do milenky disidenta Tomáše. Z potlačovaných emocí se stane 
posedlost, ventilovaná brutalitou vůči celému okolí včetně vlastní 
rodiny. Výborný a pochopitelně depresivní film.

Vstupné 55,-; přístupný od 12 let; ŠUP; 140 min.

Pátek   23.   MORGANOVI   zač. ve 20:00 hod
Manželská komedie s kriminálními prvky svedla dohromady 

dvě ikony romantických filmů – Hugha Granta a Sarah Jessicu 
Parkerovou. Oba se připletou k mafiánské vraždě a následně se 
dostanou do programu na ochranu svědků. Zhýčkaní Newyorčané 
se tak ocitnou v malém zapadákově kdesi ve Wyomingu, kde čelí 
nástrahám venkovského života a divoké přírody.

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

Úterý   27.   PRINCEZNA A ŽABÁK   zač. v 17:00 hod
Animovaná pohádka vychází z tradiční Žabí princezny, ale 

je zasazena do jazzového New Orleansu v dobách jeho největší 
slávy. Svěží snímek potěší nápaditou zápletkou, nezvyklými 
hrdiny (tvůrci zdůrazňují, že hlavní hrdinka je první černošskou 
disneyovskou princeznou), vtipnými dialogy a zábavnými, pečlivě 
vypilovanými detaily.

Vstupné 50,-; přístupný; česká verze; 95 min.
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DOKTOR OD
JEZERA HROCHŮ
Pátek 30. zač. ve 20:00 hod
Česká komedie s podtitulem 

“Troška nepraktické švandy”, 
který napovídá téměř vše: podle 
stejnojmenné knihy spisovatele 
Miloslava Švandrlíka natočil 
režisér Zdeněk Troška příběh ne-
praktického a ušlápnutého lékaře, 
který úpí pod pantoflem v bytě 
2+1 plus tchýně.

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

Klub Na Střelnici Králíky
DUBEN 2010

sobota   3.   OLYMPIC   zač. ve 20:00 hod
Koncert pořádá Sdružení pro Králický karneval, informace p. 

Hlava, tel: 724 244 123.

EVA HENYCHOVÁ
neděle   4.   zač. v 17:00 hod
Velikonoční koncert křehké písničkářky se 

koná ve varhanním salonku Městského muzea v 
Králíkách. Vstupné 60,- Kč, vstupenky v prodeji 
na místě před koncertem.

pátek   9.   POUTNÍCI   zač. v 19:30 hod
Koncert ke 40. výročí založení známé bluegrassové skupiny 

Poutníci. Vstupné 100,- Kč, vstupenky v předprodeji v obchodě 
Textil – paní Kubešová na Velkém nám. v Králíkách.

sobota   17.   SBOROVNA   zač. v 19:30 hod
Poslední představení neboli derniéra drsné komedie Jaromíra 

Břehového v podání divadelního souboru Tyl Králíky, vstupné 
60,- Kč.

sobota   24.   JIŘÍ SCHMITZER   zač. v 20:00 hod
Koncert svérázného muzikanta a herce pražského Studia 

Ypsilon. Vstupné 100,- Kč, vstupenky v předprodeji v obchodě 
Textil – paní Kubešová na Velkém nám. v Králíkách.

pondělí   26.   BOJÍ SE TYGŘI?   zač. v 8:30 a v 10:00 
hod

Divadelní představení pro MŠ a ZŠ, účinkuje Divadlo DRAK 
z Hradce Králové. Vstup pro maminky s dětmi je možný po 
domluvě na tel.č. 603 849 460.

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

Pavel Strnad, Klub Na Střelnici Králíky
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Program kulturních a sportovních akcí
v Jablonném nad Orlicí - DUBEN

VÝSTAVA - OKOUZLENÍ DŘEVEM
Meditativní intarzie – Jan Mařík
Výstava potrvá v Kulturním a informačním centru čp. 30 do 17. 

dubna 2010. Otevřeno PO – PÁ 8 – 12, 13 – 17; SO 9 - 12.

RUSKÁ DOBRODRUŽSTVÍ
Václav Turek vás zve na velkoplošnou projekci:
Jižní Sibiř - život na pobřeží nejhlubšího jezera světa a cesta do 

Vladivostoku. Pátek 9. dubna 2010 v 19:00 hodin sál kina Jablonné 
nad Orlicí, vstupné 50 Kč, předprodej v Informačním centru.

Jižní Sibiř - Východní Sibiř - Jižní Rusko –  Dálný východ 
Všechny tyto výjimečné oblasti Ruska navštívil cestovatel, 

fotograf a spisovatel Václav Turek.
Na svých výpravách se vydává do nedotčené sibiřské přírody, 

neznámých velkoměst, malých ruských vesniček i na nejvyšší 
vrcholky rozsáhlých horských pásem. Poznal život chudých 
pastevců sobů i rybářů v pozadí zanikající slávy komsomolských 
staveb socialismu.

Na velkoplošné projekci můžete zhlédnout impozantní fotografie 
sibiřské krajiny lemované říčními koryty tamních veletoků, ale třeba 
i písečné duny, tak neobvyklé pro sibiřskou tajgu. A samozřejmě se 
všude potkává s místními obyvateli, zocelenými drsnou přírodou a 
ještě drsnější historií dvacátého století. Fotografie doplňují zajímavé 
povídání a názorné mapy s podrobným popisem cest.

Více o projekci a knihách najdete na internetových stránkách: 
www.dovolena-rusko.cz

Pondělí 12. 4. v 18 hodin v sále kina
KONCERT ŽÁKŮ ZUŚ
Hosté z pardubické konzervatoře.

Neděle 25. dubna 2010 v 19 hodin sál kina  
Pražský komorní balet Pavla Šmoka uvádí
DIVOCÍ KONĚ
Leoš Janáček - JABLŮŇKA
Choreografie: Lucie Holánková
Scéna a kostýmy: Simona Doubková, Lucie Holánková
V choreografii Jablůňka se Lucie Holánková dotýká jedinečné 

lidové poezie ve spojení se současným tanečním projevem a pod-
trhuje jím i nezaměnitelný hudební odkaz Leoše Janáčka.

Leoš Janáček - PO ZAROSTLÉM CHODNÍČKU
Choreografie: Pavel Šmok, Kateřina Dedková-Franková 

Jednotlivé skladby cyklu nemají vzájemně žádnou výraznější dra-
maturgickou souvislost, až na to, že jde o niterné výpovědi autora. 
Scéna je však přece jen něco jiného, než koncertní síň a Janáček 
by nám snad odpustil, že jsme do díla vložili malý příběh, který je 
ostatně volně přejat z jiné jeho skladby.

Pablo de Sarasate - CARMEN PAS DE DEUX 
Choreografie : Lucie Holánková 
Asistent choreografie : Lucie Vrbová
Motto choreografie „Rozdvojení osobnosti na téma Carmen“.
Stejně tak jako Pablo de Sarasate si pohrál s hlavními tématy 

Bizetovy Carmen a přetvořil je v trochu bizardně znějící smršť 
známých melodií, tak i Lucie Holánková se na Carmen podívala 
z trochu odlišného úhlu. Rozdvojila  ji ve dvě jiné, ale přesto tak 
stejné osoby, které spolu znovu a znovu vedou tu stejnou hru. Hru, 
která nemá vítěze, ani poraženého.

Jaromír Nohavica - DIVOCÍ KONĚ 
Choreografie: Lucie Holánková
Naprosto osobitým hraním a zpíváním si Jaromír Nohavica získal 

své publikum. Výběr devíti jeho písní, které se dotýkají lidských 
citů a pocitů, tvoří hudební doprovod k choreografii Divocí koně… 
k choreografii o lidech… pro lidi… 

Předprodej v Informačním centru tel: 465 641 371.

Neděle 25. 4. v 10 hodin v areálu Malák
MEMORIÁL Q. ŠTĚPÁNKA  - 63. ročník
Závody v přespolním běhu, pořádá atletický oddíl.

Čtvrtek 29. 4 .v 18 hodin v sále kina
KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ

Pátek 30. dubna 2010 areál u koupaliště 
SDH a Rodinné centrum Jablíčko Jablonné nad Orlicí vás všech-

ny srdečně zvou na 
PÁLENÍ ČARODĚJNIC a oslavu svátku sv. Floriána patrona 

všech hasičů
Od 16 hodin zábavné odpoledne pro děti.
Od 20 hodin k tanci a poslechu hraje skupina Rubikon.

Program širokoúhlého kina v Jablonném nad Orlicí 
duben 2010:

čtvrtek 8. dubna v 19,30 hodin – Doktor od jezera hrochů  
– ČR 

V lehké komediální nadsázce sledujeme příběh slušného, hod-
ného, ale do dnešního života se skoro nehodícího doktora Čeňka 
Dobeška. Byť svědomitým lékařem, neumí svého povolání či po-
slaní využít ke svému prospěchu jako jiní jeho kolegové ze studií 
nebo ze špitálu. Spokojen se svým životem po boku hezké manželky 
Zuzany a i bohužel úděsné tchyně Marie Košvancové v paneláko-
vém bytě 2+1 ochotně a v jakoukoliv dobu vyhoví prosbám všech, 
kteří zazvoní u jejich bytu, žádající jeho služby. Svou pokornou 
skromností a ochotou pobuřuje svou tchyni, která by ráda měla za 
zetě doktora s velkým D, tedy někoho, kdo je především uznáva-
nou osobností, vydělávající velké peníze. A nesloužit komukoliv a 
zadarmo, jako to činí Čeněk.

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

čtvrtek 15. dubna v 18,00 hodin – Alenka v říši divů  – USA 
Devatenáctiletá dívka Alenka se rozhodne následovat bílého 

králíčka v bílém smokingu do králičí nory a poté jí čeká zážitek, na 
který hned tak nezapomene. Ocitá se totiž ve fantastickém světě, kde 
potká spoustu pozoruhodných postav, jako vyšinutého Kloboučníka 
a podivnou Bílou královnu.

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

čtvrtek 22. duben v 19,30 hodin – Pouta – ČR 
Hlavním hrdinou filmu Pouta je příslušník tajní policie Antonín. 

Antonín je vzteklý násilník plný zoufalství s nechuti do života. 
Je znuděný vlastním životem a tak své nekontrolovatelné pocity 
nasměruje na Kláru. Snaží se ji získat jen pro sebe, co ho obrací 
proti celému světu. Proti Kláře, proti režimu i proti jeho vlastním 
lidem.

145 min., vstupné: 59 + 1 Kč, přístupný od 12 let.

pondělí 26. dubna v 19,30 hodin – Vlkodlak  – VB  
Éra dětství skončila pro Lawrence Talbota  té noci, kdy mu 

zemřela matka. Ve snaze zapomenout opustil ospalé rodné panství 
Blackmoore a vydal se do světa. S rodinou se znovu spojil až díky 
snoubence svého bratra, Gwen Conliffeové, která ho poprosila 
o pomoc v pátrání po budoucím manželovi, jenž beze stopy zmizel. 
Lawrence jí vyhoví a vrátí se domů, kde na něj kromě sarkastického 
otce čeká i hrůzostrašná legenda o krvelačném monstru s nadlidskou 
silou, které se po nocích toulá po okolí a vraždí vše živé. Když se 
Lawrence vydává na trestnou výpravu, zdaleka ještě netuší, jak 
moc ho tato noc změní…

102 min., vstupné: 64 + 1 Kč, přístupný od 15 let.
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