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Vážení spoluobčané,
právě skončil rok 2010. Byl to rok naplněný méně či více pří-

jemnými událostmi. Každý z nás jej hodnotí podle svých osobních 
zkušeností a prožitků a ne všechna hodnocení budou pozitivní. 
Zhodnocení práce zastupitelstva a rady města jste provedli v rám-
ci komunálních voleb, které proběhly na podzim a proto nebudu 
hodnotit uplynulý rok, tak jak v minulých letech.

Chtěla bych zahájit právě začínající rok poděkováním. Podě-
kováním všem, kteří celému městu připravili krásný adventní čas 
plný tance a zpěvu. Učitelům a žákům ZUŠ, učitelkám a dětem 
z mateřských škol, Klubu Na Střelnici, příležitostnému půlnoční-
mu sboru, rodičům, kteří ochotně doprovázeli své děti na nedělní 
vystoupení, a mnoha dalším dobrovolníkům. Kdo měl zájem mohl 
vyměnit předvánoční shon za příjemnou atmosféru tří adventních 
koncertů a vánočního jarmarku s drobnými dárky, horkým pun-
čem a hudbou. Nově se rodící tradice, která už potřetí našla své 
místo v našich kalendářích, láká k účasti stále více lidí. Ani mráz, 
který i letos provázel vánoční jarmark, nepokazil dobrou náladu 
účinkujících a diváků. Věřím, že jsme všichni odcházeli do svých 
domovů s vědomí, že v životě jsou důležitější vztahy mezi lidmi, 
než drahé dárky a přeplněné lednice. Nic z toho nedokáže nahradit 
nedostatek vzájemné úcty, lásky a času, který svým nejbližším 
věnujeme. Naše poděkování si proto zaslouží všichni, kteří věnují 
svůj čas pro naše společné chvíle. 

Vánoční svátky a oslavy příchodu nového roku jsou za námi a 
před sebou máme celý rok 2011. Zatím je to jen nepopsaný list. 

Každý máme jinou představu o tom, co na něm bude na konci roku 
napsáno. Naše očekávání mají mnoho rovin - osobní, pracovní, 
společenskou, ... Některé můžeme ovlivnit jen my sami, jiné 
jsou závislé na naší schopnosti spolupracovat s ostatními lidmi a 
u některých nám nezbývá nic jiného, než se spolehnout na správné 
rozhodování odpovědných. 

I život města se nachází na pomyslném novém začátku. Zastu-
pitelstvo zahájilo prosincovým zasedáním nové čtyřleté období 
a před radou je úkol definovat priority tohoto období. K akcím, 
které byly zahájeny v minulém volebním období a které je třeba 
dokončit, tak jistě doplníme návrhy nově zvolených zastupitelů. 
Úkolem samosprávy je zajistit řádné fungování všech městských 
institucí a postarat se o rozvoj města. Chceme zlepšit komunikaci 
s občany, neziskovými organizacemi a podnikateli. Jsme připra-
veni jednat se všemi, kteří přijdou s dobrým námětem. Je mnoho 
témat, která můžeme společně řešit – sport, kultura, školství, život 
spolků, život seniorů, zájmové vyžití dětí, ale také nezaměstnanost 
a fungování úřadu.

Vážení spoluobčané, přeji Vám do nového roku 2011 hodně 
zdraví, štěstí a lásky, stejně tak i mnoho trpělivosti, statečnosti a 
síly při řešení životních problémů a starostí. Přeji Vám, abyste si 
do všedních dnů začínajícího roku přenesli co nejvíce z atmosféry 
a poselství adventního času a aby chvíle radosti a spokojenosti vždy 
převážily nad vším ostatním. Nám všem pak přeji, abychom byli 
schopni spojit své síly a nápady ve prospěch rozvoje města Králíky 
a integrovaných obcí a abychom se na počátku roku 2012 mohli s 
čistým svědomím ohlédnout za svou prací. 

Jana Ponocná, starostka

Zahájení vánočního jarmarku - 4. adventní neděle. Foto: re-
dakce.
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Zimní čas v Králíkách - adventní pásma ZUŠ a fotografie J. Koska
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Vánoční
jarmark 2010

Základní umělecká škola Králíky děkuje všem jednotlivcům, 
organizacím a sponzorům, kteří pomohli zajistit hladký průběh 
letošního, v pořadí již třetího, Vánočního Jarmarku.

Zdá se, že se z této akce, kterou ZUŠ pořádá ve spolupráci 
s Městem Králíky, stává milá příležitost k předvánočnímu zastavení 
a popovídání si s přáteli a známými.

Při tom se můžeme zaposlouchat do vánočních koled, shlédnout 
vystoupení malých tanečníků a zároveň se občerstvit punčem, 
klobásou nebo polévkou.

Někteří ještě stihnou pořídit i drobné vánoční dárky, které udělají 
radost, a na to, že Vánoční jarmark provází zpravidla vydatný mráz, 
jsme si už zvykli.

Máme radost z toho, že někteří z Vás vydrželi na jarmarku 
až do konce našeho programu a jestliže jsme jen trochu přispěli 
k Vaší dobré náladě z blížících se vánoc, je to přesně to, co jsme 
si všichni přáli.

A nezapomeňte, za rok, na 4. adventní neděli, opět NASHLE-
DANOU!!!

Olga Zajacová

Novinky v Muzeu pěchotním srubu K-S 14 „U cihelny“
Nově vybavená levá kasemata stálou expozicí o čs. opevnění a 

jeho výstavbě, informace o zkouškách německé armády na objektu 
i v blízkém okolí, nové dosud nezveřejněné fotografie po odstřelu 
obou pancéřových zvonů, střela „Röchling“ v části objektu a 
spoustu dalšího lze shlédnout v Muzeum pěchotního srubu K-S 
14 „U cihelny“. 

V březnu 2011 přivítá pevnost první návštěvníky touto nově 
otevřenou stálou expozicí, která je výsledkem práce dobrovolníků 
muzea a týmu oborníků.

Moderní expozice se nachází v technicky odvlhčeném prostředí 
odděleném od ostatních částí pevnosti tak, aby veřejnost mohla 
shlédnout exponáty pocházejících většinou z nálezů při opravách 
pevnosti, které jsou choulostivé na klima v prostředí. S ohledem 
na události, kterými prošel pěchotní srub od konce II. světové 
války, si milovníci opevnění, ale i ostatní turisté, přijdou na své. 
Pro „fajnšmekry“ je zajímavostí replika mechaniky k dělostřelecké 
oponce instalované německou armádou ve 40. letech 20. století. 
Nové modely takřka celé králické pevnostní oblasti dotvářejí a 
zatraktivňují celou problematiku. V průběhu náročné rekonstrukce 
byla také opravena odolná podlaha v kasematě novou technologií 
a dotvořeny chybějící části vzduchotechniky. Expozice vznikala 
za podpory Ministerstva kultury ČR a odvlhčení za podpory Par-
dubického kraje.

Na zahájení sezóny zveme všechny návštěvníky k prohlídce 
tohoto významného pevnostního muzea v Pardubickém kraji, 
Pěchotního srubu K-S 14, který je němou připomínkou odhodlání 
k obraně vlasti ve 30. letech 20. století.

Ing. Richard M. Sicha
Muzeum čs. opevnění z let 1935-38

Pěchotní srub K-S 14 U cihelny Králíky
http://militaryclub.info/cihelna  

Občanská poradna
v Králíkách

Jak jste se mohli dozvědět z předchozího čísla zpravodaje, 
zahájí v měsíci lednu 2011 v Králíkách činnost Občanská po-
radna Oblastní charity Ústí nad Orlicí. Poradna bude poskytovat 
své služby v prostorách Gymnázia a základní školy Králíky, 
konkrétně v patře nad školní jídelnou, na stejné chodbě působí 
Mateřské centrum Emma.

První možnost využít služeb poradny v Králíkách se naskytne 
dne 11. ledna 2011 od 9.00 do 12.00 hod. Následovat budou 
pravidelně úterky v sudých týdnech  ve stejný čas a na stejném 
místě (další termíny v 1. pololetí 2011: 25. 1., 8. 2., 22. 2., 8. 3., 
22. 3., 5. 4., 19. 4., 3. 5., 17. 5., 31. 5., 14. 6., 28. 6.). Působení 
občanské  poradny v Králíkách v následujícím období  bude 
záviset na poptávce občanů  po službě.

Předpokládáme, že cestu do poradny si najdou ti, kteří se 
nechtějí informovat  z různých důvodů u jiných institucí, 
případně si chtějí ověřit  získané informace, event. potřebují 
pomoci ve sporu s  protistranou. Služba je poskytována pro 
klienty bezplatně a anonymně, uvedení jména a příjmení bude 
na volbě klienta.

Pokud bude mít poradkyně volno, přijme klienta bez objed-
nání. V opačném případě je třeba počítat s časovou prodlevou. 
Nebude-li se jednat o aktuální, neodkladné problémy, doporuču-
jeme se objednat. Objednávkou si zajistíte prostor jen pro Vás, 
kontaktní tel. 465 520 520, e-mail: poradna@orlicko.cz. 

Na provozu poradny by se mělo město podílet prostřednictvím 
příspěvku z Dotačního a příspěvkového programu města Krá-
líky. Do doby schválení rozpočtu města, vyčlenění finančních 
prostředků na uvedený dotační program, a přiznání příspěvku 
poskytovateli služby, bude poradnu financovat Oblastní charita 
v Ústí nad Orlicí. Další informace o poradně naleznete na www.
uo.caritas.cz.

Na závěr se patří poděkovat řediteli Gymnázia a základní 
školy Králíky Mgr. Kubíčkovi za umožnění činnosti poradny 
v prostorách školy.

B. Strnad
odbor sociálních věcí a zdravotnictví
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O žaludcích kachních a jiných …
Milí spoluobčané, dovoluji si Vás oslovit 

touto cestou proto, neboť pokládám za nevy-
hnutelné, vyjádřit se k článku pana Čestmíra 
Doubravy, který byl uveřejněn v minulém 
čísle zpravodaje.

Po přečtení tohoto článku jsem totiž zů-
stala částečně „paralyzována“, a myslím, že 
nejen já. Jakým právem a z jakého postu se 
pan Doubrava domnívá, že se může o kom-
koliv a o čemkoliv takhle vyjadřovat?

A tak po krátké úvaze a sesbírání zá-
kladních informací cítím nejen morální 
povinnost, alespoň krátce vystoupit. Mys-
lím, že právě já si mohu dovolit s někým 
polemizovat o charakteru a jednání pana 
Pavla Moronga, neboť ho znám celý svůj 
život. Je to můj bratr. Nebudu dělat staršímu 
bratru obhájce, protože neznám podrobnosti. 
Doufám, že se k celé záležitosti vyjádří sám. 
Snad ten boj nevzdá!

Mně osobně zajímá jedno velké PROČ? 
Proč celá situace nastala? Kde nabrala ob-
ludných rozměrů?

Proč takto radikálně skončila? Proč byla 
veřejně ventilována bývalým místostaros-
tou, tedy již vcelku soukromou osobou, na 
stránkách městského tisku?

Je všeobecně známo, že názorová neshoda 
mezi panem Doubravou a panem Morongem 
není první. Jenže právě volby, jak vidno, 
tyto spory jednoznačně rozsekly. Byl pan 
Doubrava zhrzený svým neúspěchem, a tak 
volil zřejmou cestu likvidace úspěšnějšího 
kandidáta? Když já, tak ty taky! 

Samozřejmě lze z článku pochopit jak 

moc pan Doubrava nenávidí pana Moronga. 
Nedostalo se mi ale odpovědi proč? Když 
pan Doubrava dosáhne toho, že i ostatní za-
čnou pana Moronga nenávidět, cožpak mu to 
jakkoliv pomůže? Jak bláhové! Ti, kdo Pavla 
znají tak, jako já, se k němu neotočí zády. 
Jak jsem se dověděla, „problém“ se zálohami 
na SMK znal pan Doubrava již dávno před 
volbami. Jenže v tu dobu z toho problém 
nedělal a necítil potřebu jej řešit. Pokud pan 
Doubrava věc pokládal za tak příšernou, jak 
popisuje ve svém článku, měl přistoupit k je-
jímu řešení. Vždyť byl v té době v pozici, ze 
které mohl jednat a dokonce i měl. Neudělal 
nic po řadu měsíců. A náhle vystoupí, a aniž 
by poskytl seriózní informace, má potřebu 
veřejně pranýřovat druhého. Takovou mani-
pulativní snůšku bych čekala na stránkách 
bulváru, ale ne městského měsíčníku. Až 
budu mít potřebu si s někým vyřídit osobní 
spory, také mi město poskytne prostor na 

stránkách svého časopisu?
Pokud jsou podstatou „problému“ pracov-

ní záležitosti, měly být, dle mého názoru, 
řešeny dostupnými právními prostředky 
v práci. Ať již došlo v SMK k čemukoliv, 
nedává to panu Doubravovi právo vláčet 
jméno Morong bahnem, tak jak to předvedl 
ve svém článku. O struktuře Vašeho žaludku 
se já, pane Doubravo, nehodlám vyjadřovat, 
protože na úroveň vašeho článku se opravdu 
dostat nechci. Chci jen slušnost a právo na 
spravedlnost. Vždy a všude. I v SMK, i po 
prohře…… 

Děkuji všem co si mé řádky přečetli a 
nějakým způsobem se zamysleli.

Poděkování patří zpětně i těm, co ve 
volbách podpořili mne a tím velkou měrou 
přispěli i k vítězství strany Naše Město.

Do nového roku přeji spoluobčanům hlav-
ně hodně zdraví, štěstí a porozumnění.

Hana Stará (Morongová)
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Reakce na článek Č. Doubravy v Králickém zpravodaji
Vážení spoluobčané, v posledním vydání 

Králického zpravodaje byl uveřejněn článek 
Čestmíra Doubravy, bývalého místostarosty 
Králík a předsedy místní organizace ODS, na 
jejíž kandidátce jsem se letos zúčastnil komu-
nálních voleb. 

Předně musím říci, že zveřejněním dopisu 
jsem nebyl překvapen, neboť mi tím vyhro-
žoval již těsně po volbách a to v případě, že 
neodstoupím z prvního místa mezi kandidáty za 
ODS získaného v komunálních volbách a neu-
možním mu tím teoretický návrat do městského 
zastupitelstva a potažmo na post místostarosty.

Poněkud mě ale zarazila forma dopisu, kdy 
na jedné straně se nevybíravými slovy zmiňuje 
o mně a na druhé straně podlézá paní starostce. 
Především ale používá nepravdivých a zavá-
dějících informací, lží a nemístných urážek ve 
snaze skrýt svůj významný podíl na celkovém 
neúspěchu ODS v místních volbách.

Začnu ale od začátku. Že vykonávám funkci 
jednatele a ředitele městské společnosi Služby 
města Králíky s.r.o. jistě všichni víte. Možná 
si také všímáte, že od roku, 2006, kdy jsem 
nastoupil, proběhly nějaké změny v kvalitě 
naší práce, v rozsahu činnosti, případně vyba-
vení novou technikou. I přes různé problémy se 
pozvedla ekonomika společnosti, o čemž vás 
budu informovat v únorovém čísle Králického 
zpravodaje, až budeme mít přesnější přehled 
o výsledcích roku 2010.

Na podzim minulého roku však přišlo vedení 
města s nečekaným a pro mě nepochopitelným 
záměrem pronájmu SMK konkurenční společ-
nosti. Já se tehdy postavil proti tomuto kroku 
s tím, že služby pod vlastním vedením budou pro 
město jistě levnější. A tehdy právě pan Doub-
rava před svědky v mé kanceláři bouchal pěstí 
do stolu a křičel, že „je mu jedno, kolik budou 
město služby stát, hlavně, že tu bude pořádek“. 
Několik měsíců nato se Město Králíky pod jeho 
vedením dostalo do takové finanční situace, že 
naší společnosti přestalo platit za služby pro něj 
vykonávané… Používal dalších nesmyslných 
argumentů, aby protlačil záměr pronájmu SMK 
společnosti, jež sponzoruje různé aktivity města 
a dokonce se vyjadřoval o ceně, za jakou by 
tento pronájem měl být realizován, ve smyslu 
jejího maximálního snížení. Naskýtala se otáz-
ka: PROČ???!!!

Já osobně jsem se ve druhém čtvrtletí letoš-
ního roku z vážných rodinných důvodů dopustil 
neobvyklé finanční transakce. Opakovaně jsem 
si vyplatil zálohy na budoucí mzdu a to ve výši, 
která přesahovala můj pravidelný měsíční pří-
jem. Tento postup je sice nezvyklý, neodporuje 
ale zákonu, byl v rámci mé pravomoci a je 
i v souladu s vnitřní směrnicí SMK zabývající 
se odměňováním zaměstnanců. Vzhledem 
k výši částky a k tomu, že se jednalo o řídícího 
zaměstnance by však minimálně z etického 
důvodu bylo namístě souhlasné stanovisko 
Města, které jsem si však nevyžádal. Veškeré 
tyto platby byly uskutečňovány bezhotovostně 
na můj účet a byly označeny jako záloha na 
mzdu, stejně, jak je zvykem u výplat běžných 
mezd v SMK. Přesto, že se okamžitě ze všech 
mých následujících mezd strhávala maximální 
možná částka, dluh dosáhl začátkem července 
šestinásobku měsíční mzdy. Tuto skutečnost 
jsem oznámil paní starostce a projednal s ní a 
p. Doubravou začátkem srpna při sestavování 

pravidelné čtvrtletní informace o hospodaření 
SMK. Dohodli jsme spolu termín splacení 
30.9.2010, který jsem ale nesplnil, mj. proto, 
že odměnu za předpokládaný slušný výsledek 
hospodaření SMK v roce 2010 jsem v srpnu 
nedostal (navíc bylo na základě rekonstrukce 
účetnictví v naší společnosti Radou Města 
rozhodnuto, že musím zpětně vrátit i odměnu 
vyplacenou za rok 2008). Celou dlužnou částku 
jsem ale uhradil k nejbližšímu možnému termí-
nu, a to k 2. 11. 2010.

Tato záležitost se však stala velkým téma-
tem během voleb. I přesto, že pan Doubrava 
o věci věděl již v srpnu, a tehdy se mu nezdála 
natolik otřesná, aby ji zveřejnil, nebo vymazal 
z kandidátky člověka, který pravděpodobně 
přinese ODS nějaké hlasy. Obrat ale nastal 
ve chvíli, kdy se ukázalo, že volební výsledek 
ODS v čele s Č. Doubravou byl proti minulým 
volbám výrazně horší. Pravděpodobně právě 
díky hlasům, které dali voliči mně (a za tuto 
důvěru tímto jim všem děkuji), kandidátka 
ODS v Králíkách získala alespoň dva mandáty 
v zastupitelstvu, pan Doubrava však obsadil 5. 
místo a do zastupitelstva se tím nedostal.

Co bylo však opravdu nepochopitelné, přesto, 
že k tomu neměl sebemenší právo, od začátku se 
účastnil vyjednávacích schůzek uvažované koa-
lice, mně dokonce na informaci, že se chystám 
na předvolební schůzku, řekl: „Ty hlavně nic 
nevyjednávej, to udělám sám…“ a začal velmi 
nešťastně tím, že na úplně první schůzku dne 21. 
10. u paní starostky, kdy se velmi jasně rýsovalo 
složení rady města 2xNaše město, 2xODS a 
1xTOP09 přišel přímo z restaurace a jediné, co 
pořád opakoval bylo: „dnes nic nerozhodnem, 
ODS se musí poradit s členskou základnou 
v pondělí 25. 10“. Žádná taková schůzka se ne-
konala, jen potřeboval získat čas k vyjednání slo-
žité konstrukce. Jeden z nás, pan Kubíček, nebo 
já, odstoupíme, další dva úspěšnější kandidáti se 
mandátu vzdají a on se stane zastupitelem, po-
tažmo pak znovu místostarostou… Tímto chtěl 
prý pro králickou ODS zajistit „důstojné místo 
ve vedení města“, jak několikrát opakoval. Tento 
postup si dokonce nechal po poměrně bouřlivém 
jednání schválit členskou základnou (těsně před 
ní poprvé vytáhl záležitost s mými zálohami a 
chtěl, abych ho podpořil, zato, že on nezveřejnil 
věc s mými zálohami) a neustále tvrdil, že s tím-
to postupem souhlasí i paní starostka. Já byl však 
proti takovému podvodu na voličích a společně 
s J. Paukem a P. Strnadem jsme jednali s paní 
starostkou, která také rezolutně nesouhlasila 
a slíbila, že pana Doubravu přemluví, aby se 
takto nezachoval. 

Mezitím při další schůzce koncem října ve 
vinárně „U Chorvata“ se mě před panem Ku-
bíčkem zeptal, jestli „jsem čistej, nemám slabý 
místo“, kdy jsem mu opravdu do očí zalhal, že 
dluh již uhrazen mám, protože bylo jasné, že by 
na mě naléhal, abych se mandátu vzdal v jeho 
prospěch. Stejně tak se o možném odstoupení 
vyjadřoval pan Kubíček, z čehož soudím, že 
o tom jednal i s ním.

Později myšlenku „přeskakování“ opustil a 
zástupci připravované koalice (i paní starostka 
s takovým řešením souhlasila) mě přesvědčova-
li, abych souhlasil s postem místostarosty, což 
jsem tehdy odmítal s tím, že mám ještě hodně 
rozjetých projektů v SMK a cítil jsem se zatím 
nepříliš zkušený pro práci ve vedení města. On 

mě na schůzce v „Deklu“ ubezpečoval slovy: „to 
zvládneš, jseš šikovnej“, jaký rozdíl proti poj-
mům, které pro mě používá o měsíc později!!!

Dál už jen kopal kolem sebe, tvrdil, že ODS 
nemusí mít v radě dva, ani jeden, ale třeba 
dokonce žádný mandát, znovu vyhrožoval, že 
pokud neodstoupím, tak „přesto, že mě k tomu 
nemůže nutit, veřejně se ode mne za ODS 
distancuje a napíše škaredý dopis“. V tomto 
nelhal…

Tíhu této „časované bomby“ pak neunesla 
paní starostka, a aby nakonec nebyla s věcí 
příliš spojována ona, distancovala se ode mě 
velmi razantně také a většina možných variant 
sestavení Rady Města tím vzala za své.

Celá „koalice“ se rozložila, přispěl k tomu 
i způsob jednání „znovuzvolených“ vůči „no-
váčkům“, kdy úsměvy a sliby střídaly pomluvy, 
lži a opovrhování a především umožnil semknutí 
vůbec neoslovené „opozice“, která se právem 
cítila odsunuta mimo hru. 

Jak proběhla volba místostarosty na Střelnici 
již všichni víte, „koalice“ šla k volbě radních ve 
velmi slabé pozici, se sice jasnou kandidátkou 
na starostku, zato třemi možnostmi na mís-
tostarostu, kdy různé osobní antipatie nedávaly 
reálnou šanci ani jednomu z nich. Hlasování 
o místostarostovi samozřejmě skončilo neú-
spěchem a následovala velmi rušná půlhodinka 
v zákulisí. Tam se ukázalo, že neexistuje kandi-
dát, který by měl reálně šanci uspět v hlasování 
(snad s výjimkou pana Tótha), naopak velmi 
odhodlaně vystoupil pan Vyšohlíd, kterého 
jsem poznal při předvolebních jednáních jako 
organizátora „opozice“ a zdálo se, že tento 
kandidát má šanci být důstojně zvolen. A podle 
mě bylo v té chvíli jedno, jestli je to 2 dny před 
21. výročím sametové revoluce, nebo týden 
nebo deset měsíců. Důležité je, že vzal na 
sebe odpovědnost a oprostil se od žabomyších 
osobních sporů. Proto jsem mu dal svůj hlas a 
věřím, že bude pro město pracovat podle svých 
nejlepších schopností.

Nejsem o tom ale právem přesvědčen u pana 
Doubravy, jenž, v uražené ješitnosti, bude jistě 
dál šířit lži o tom, jak jsem mu tvrdil, že jsem 
„ódéesák tělem i duší“, svým kontroverzním 
a podezřele nelogickým názorům bude říkat 
„nepopulární“ a možná nikdy nepochopí, jak 
se podepisuje dokument, je-li někdo statutárním 
zástupcem společnosti a jejím zaměstnancem 
zároveň…

Jestli hovoří o nějakých dluzích SMK vůči 
OSSZ a zdr. pojišťovnám, měl by si nejdříve 
prohlédnout potvrzení o bezdlužnosti vůči 
všem státním institucím z dubna letošního 
roku, vzpomenout si, kdy přestalo Město platit 
své závazky vůči SMK, jakou částku dlužilo 
naší společnosti v červnu a kolik dluží dnes 
a především, zda neměl v pracovní smlouvě 
nějaké ustanovení o mlčenlivosti o záležitostech 
týkajících se Města.

Nevím, jakou známku mu za toto chování 
vystaví místní organizace, pro vedení ODS se 
svým urážlivým článkem sice možná očistil 
od člověka, který zvedl ruku pro kandidáta za 
KSČM, pro mě je však prototypem člověka, 
který neumí žít pro nic jiného, než pro svůj 
vlastní prospěch. A to je v komunální politice 
velká škoda.

Pavel Morong
nezávislý kandidát za ODS
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Město Králíky
Městský úřad Králíky - majetkový odbor

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

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

oznamuje, že Město Králíky hodlá:

P R O N A J M O U T
Bytovou jednotku: číslo 6
Číslo popisné: 275 - Velké náměstí
Katastrální území: Králíky
Velikost bytu a jeho vybavení: 3 + 1, celková plocha 

bytu 154,85 m2, vytápění - plynová kamna WAW, 
sociální zařízení v bytě, sporák plynový, elektrický 
průtokový ohřívač a plynový ohřívač vody.

Předpis měsíčního nájemného: 6.357,- Kč
Předpokládaná měsíční záloha na služby/1 os.: 650,- Kč
Prohlídka bytu: po dohodě se správcem - Služby měs-

ta Králíky, s.r.o., Králíky 462, tel.: 465 631 366.
Termín uzavření náj. smlouvy: nejdříve od 15. 2. 2011
Konečný termín přijímání žádostí: 1. 2. 2011 - žádosti 

přijímá majetkový odbor MěÚ
Přednost budou mít zájemci, kteří jsou v seznamu 

žadatelů o nájem městského bytu. O končeném ná-
jemci bytu rozhodne Rada města Králíky. 

Město Králíky
Městský úřad Králíky - majetkový odbor

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

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

oznamuje, že Město Králíky hodlá:

P R O N A J M O U T
Nemovitost: nebytový prostor – v čp. 420 na st.p.č. 
567 v ul. Plynárenská a pozemek p.p.č. 3331 o výměře 
409 m2

Obec:  Králíky             Katastrální území: Králíky
Bližší určení: - nebytový prostor v 1. n.p. v čp. 420 
na st.p.č. 567 o celkové výměře cca 65 m2  (kancelář, 
chodba, umývárna, dílna, WC, sklad (garáž)
Minimální výše nájemného:
za nebytový prostor 250,- Kč/m2/rok
za pozemek 10,- Kč/ m2/rok
- vytápění plynové – samostatný plynoměr, splatnost ná-
jemného měsíčně předem vždy k pátému dni příslušného 
kalendářního měsíce
Stanovení vhodného druhu podnikání: není omezeno
Prohlídka nebytového prostoru: po dohodě s majetko-
vým odborem MěÚ Králíky, tel. 465 670 741
Termín uzavření nájemní smlouvy: nejdříve od 1. 2. 2011
Konečný termín přijímání žádostí: 27. 1. 2011
Způsob podání žádosti: dle čl. 4 Pravidel pro pronajímá-
ní nebytových prostorů v majetku Města Králíky
Podle citovaného zákona mají občané možnost po dobu 
vyvěšení tohoto oznámení (tj. do 27. 1. 2011) se vyjádřit 
nebo podat své připomínky a nabídky.

Článek 4
Podmínky pro podání žádosti o pronájem

1. O pronájem nebytového prostoru ve vlastnictví města 
může požádat každý. Pokud podá žádost žadatel, který 
je veden v seznamu dlužníků města, a dluh ke dni podání 
žádosti není uhrazen, RM k žádosti nepřihlíží. 
2. Žádost o pronájem nebytového prostoru se nepodává 
na předepsaném formuláři.
3. Žádost o pronájem nebytového prostoru musí obsa-
hovat:

a) identifikační údaje fyzické osoby (RČ a trvalý pobyt), 
podnikající fyzické osoby nebo právnické osoby (IČ a 
sídlo podnikání)
b) specifikaci předmětu nájmu dle zadané nabídky
c) předmět a účel nájmu, předmět podnikání
d) prohlášení, že žadatel nemá vůči Městu Králíky žádné 
nevypořádané závazky
e) souhlas se stanovenými nájemními podmínkami
f) nabídku nájemného (minimálně ve výši stanovené 
RM)
g) souhlas se zpracováním, uchováním a zveřejněním 
osobních údajů (platí pouze pro fyzické osoby)

4. Je-li zájemců o nájem nebytového prostoru více, bude 
zájemce, s nímž bude uzavřena nájemní smlouva, vybrán 
na jednání RM s přihlédnutím k nabízené výši nájemného 
a k předmětu a účelu nájmu.
5. Žádá-li zájemce o pronájem o sjednání podmínek pro-
nájmu odlišných od těchto pravidel, předloží majetkový 
odbor věc k rozhodnutí RM, a to společně s předchá-
zejícím vyjádřením odboru VTS, odboru ÚPaSÚ, je-li 
nebytový prostor v MPZ tak také odbor ŠKT, a správce 
bytového fondu.
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KAMENICKÉ PRÁCE
Julius Kováč

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

můžete objednat veškeré kamenické práce.
Tyto kamenické práce vám provedeme

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

provozovna Potůčník (2km od Hanušovic - směr Jeseník)

Poradenské středisko Českého klubu nedoslýchavých HELP v Ústí nad Orlicí
ve spolupráci s městem Králíky Vás zvou na

VÝSTAVU
POMŮCEK PRO NEDOSLÝCHAVÉ

Výstava se koná dne 9. 2. 2011 (STŘEDA)
od 8:00 hod. do 12:00 hod.

V rámci výstavy bude poskytnuto poradenství pro nedoslýchavé, provedeny 
drobné opravy a čištění naslouchadel, předvedeny kompenzační pomůcky, 
zájemcům poskytnuta pomoc při vyřízení formalit k přiznání nároku na 
kompenzační pomůcku.

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

Policie ČR Obvodní oddělení Králíky informuje
Poškození motorového vozidla – Králíky 

– 15. 11. 2010
K poškození osobního motorového vozidla 

došlo v obci Králíky, kdy neznámý pachatel 
nezjištěným předmětem prorazil čtyři kusy 
pneumatik, poškodil zpětné zrcátko a způsobil 
rýhu na přední kapotě vozu. Vzniklá škoda byla 
poškozeným odhadnuta na 20.000,-Kč. 

Krádež vrtačky – Králíky – 16. 11. 2010
Škoda způsobená přisvojením si cizí věci 

nebyla v tomto případu vysoká  - jednalo se 
o 400,-Kč. Problém byl v tom, že podezřelý byl 
v posledních třech letech okresním soudem od-
souzen pro majetkovou trestnou činnost a tak se 
v tuto chvíli jedná o přečin krádeže. Proti pode-
zřelému je vedeno zkrácené přípravné řízení.

Pozor na placení záloh při objednání zboží 
– Králíky – 16. 11. 2010

Nabídce levných palivových briket neodolal 
místní obyvatel a reagoval na internetovou 
nabídku. Požadovanou zálohu ve výši 7.800,-
Kč složil prodejci na účet, ale ten již zapomněl 
svůj závazek splnit. Králičtí policisté v průběhu 
prověřování zjistili, že v rámci České republiky 
je celá řada takto poškozených osob. 

Opět alkohol za volantem – Králicko – 20. 
11. 2010

V tomto měsíci dva řidiči pod vlivem alkoho-
lu byli kontrolování králickými policisty. Vždy 
se jednalo o řidiče ze sousedních krajů. V jed-
nom z uvedených případů byla věc podstoupena 
k projednání správnímu orgánu v Králíkách. Ve 

druhém případu je proti řidiči vedeno zkrácené 
přípravné řízení pro přečin ohrožení pod vlivem 
návykové látky - zde hladina alkoholu přesáhla 
o více jak polovinu hranici jedné promile. 

Krádež – Dolní Boříkovice – 22. 11. 2010
Nedávno jsme Vás informovali o případu 

krádeže vloupáním do místní prodejny. Díky 
práci policistům kriminální služby se věc po-
dařilo objasnit. „Neznámým g pachatelem byl 
policistům známý muž z nedalekého města, 
který měl na svědomí tři případy krádeží vlou-
páním do prodejen potravin. 

Objasněná série tří vloupání – Červená 
Voda – 23. 11. 2010

Králičtí policisté po trpělivé práci objasnili 
tři případy vloupání na Moravském Karlově a 
Bílé Vodě. Místní mladý muž zde bez pozvání 
navštěvoval rekreační zařízení a odtud zcizoval 
různé starožitné předměty. Věc byla po zado-
kumentování vedena ve zkráceném řízení a 
pachatel by měl být v nejbližších dnech dodán 
do výkonu trestu.

Krádež platební karty – Červená Voda 
– 24. 11. 2010

Krádež platební karty a její neoprávněné dr-
žení byla oznámena na naše oddělení pracovnicí 
místního úřadu. Nejprve ji někdo odcizil pla-
tební kartu a pak z ní vybral částku 4.000,-Kč. 
Díky kamerovému záznamu, který v Červené 
Vodě může v odůvodněných případech využívat 
i naše oddělení, se policistům podařilo získat 
záběr muže odcházejícího z úřadu. Detailněj-

ším rozborem policisté 
neznámého muže „usta-
novili g. V neznámém 
byl rozpoznán pachatel, 
který se tímto způsobem 
„živí g. Jeho styl je tako-
vý, že vždy pod nějakou 
legendou vstupuje do 
úřadů, předškolních a nebo školních zařízení a 
zde využívá nepozornosti personálu a zcizuje 
peníze nebo platební karty. Působí věrohodným 
dojmem a tím nebudí podezření. K jeho popisu 
nemůžeme více sdělit než to, že muž má výraz-
ný cop vlasů, svázaný vzadu do culíku. 

Smutný advent - 28. 11. 2010
V odpoledních hodinách první adventní 

neděle došlo v úseku mezi Králíkami a Dolní 
Orlicí k vážné tragické nehodě. Bohužel při této 
dopravní nehodě došlo ke smrtelnému zranění 
spolujezdce z předního sedadla, mladý řidič a 
druhý spolujezdec byli zraněni těžce.

V Červené Vodě došlo k vloupání do rodinné-
ho domku, kde neznámý pachatel odcizil šperky 
a jiné cennosti za více, jak 20.000 Kč. 

Krádež vloupáním na Dolní Moravě, kde 
opět neznámý pachatel odcizil pánské náram-
kové hodinky v hodnotě 120.000.-Kč. 

Krádež  – Králíky – 11. 12. 2010
Místní mladý muž potřeboval dárek pro své-

ho známého k narozeninám a tak dostal nápad 
opatřit si jej krádeží. Proto zašel do místního 
marketu, kde byl při krádeži jedné lahve alko-
holu přistižen ostrahou. Normálně by se jednalo 
o přestupek proti majetku a celá věc by se vy-
řídila blokovou pokutou, ale mladý muž měl v 
minulosti majetkovou trestnou činnost za kterou 
byl trestán. Jednalo se tedy o recidivu -  věc je 
vedena, jako přečin krádeže a je dokumentována 
ve zkráceném přípravném řízení. 

Potyčka na podloubí – Králíky – 12. 12. 
2010

Oslava narozenin neměla konce a tak dva 
místní mladíci putovali přes celé Králíky a 
stále neměli dost. Když je vyhodili z jednoho 
baru šli do druhého. Nakonec jejich cesta 
skončila na Velkém náměstí, kde si ještě uží-
vali radovánek v jednom takovém zařízení. 
Nestihli dopít ani pivo a už se strhlo slovní na-
padání mezi nově příchozími a dalšími hosty. 
Následně se spor  přenesl až na podloubí, kde 
došlo k potyčce. Oslavenec místo „dárku do-
stal několik pádných ran g a v nastalé strkanici 
přišel dle vlastního vyjádření o 6.000,- Kč. 
Protože mladíci nebyli schopni následující 
den výslechu,  musí policisté prošetřit zda 
vůbec oslavenec peníze měl, případně zda je 
ještě před pěstním soubojem nestačil utratit 
v jiných provozovnách.

Zimní lyžařská sezóna začala – Červená 
Voda – 17. 12. 2010

Začátek zimní sezóny se dostal i do našeho 
regionu a samozřejmě to znamená, že příliv 
lidí ze širokého okolí s sebou nese i navýšení 
práce pro policisty. Nejen dozor nad dopravou, 
ale i prevence krádeží je velice nutná. Bohužel 
hned první víkend byla oznámena krádež 
peněženky a platební karty, kdy poškozená 
dále přišla i o své doklady. Věc je šetřena, jako 
neoprávněné držení platební karty a celková 
škoda činí 1.800,-Kč. 
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Od nového roku se změní podmínky
při provozu, kontrolách a čištění komínů

Vážení spoluobčané, dne 1. ledna 2011 
vstupuje v platnost Nařízení vlády č. 
91/2010 Sb., o podmínkách požární bez-
pečnosti při provozu komínů, kouřovodů 
a spotřebičů paliv. Toto nařízení vlády 
nahradí stávající právní úpravu (vyhlášku 
č. 111/1981 Sb.) a stanoví nové podmínky 
požární bezpečnosti při provozu spalino-

vých (komínových) cest, frekvenci jejich 
kontrol a čištění. Upravuje také to, kdy a 
kým se provádějí revize spalinových cest 
a za jakých podmínek lze provádět vypa-
lování komína. 

Na rozdíl od dosud platné právní úpravy 
se výrazně zmírní požadavky na kontro-
ly spalinových cest. Zatímco vyhláška 
č.118/1981 Sb. stanovovala v případě ko-
mínu, do kterého jsou zapojeny spotřebiče 
na tuhá nebo kapalná paliva s výkonem do 
50 kW, povinnost provádět čištění, popř. 
kontrolu šestkrát ročně, podle nového na-
řízení budou při celoročním provozu stačit 
čištění pouze tři. V případě plynných paliv 
budou provozovatelé povinni čistit nebo 
kontrolovat spalinové cesty pouze jednou 
ročně bez ohledu na výkon připojeného 
spotřebiče. 

V souvislosti s novým nařízením vlády 
je třeba rozlišovat dvě činnosti ve vztahu 
ke komínům, a to: 

• ČIŠTĚNÍ, které si může každý majitel 
nemovitosti s topidlem o výkonu do 50 
kW provádět i sám (3x ročně při celo-

ročním provozu, při sezónním provozu 
2x ročně).

• KONTROLU SPALINOVÉ CESTY 
(KOMÍNU) musí vždy provádět pouze 
osobou odborně způsobilou, tj. kominíkem 
s průkazem odbornosti (1x ročně).

Úplné znění Nařízení vlády č. 91/2010 
Sb. o podmínkách požární bezpečnos-
ti při provozu komínů, kouřovodů a 
spotřebičů paliv, včetně příloh, na web 
stránkách města Králíky, 

Zdroj: materiál HZS ČR a Společenstvo 
kominíků ČR.

Zpracoval: Milan Kacálek, MěÚ Králí-
ky, odbor vnitřních věcí – krizoví řízení

DAŇ Z NEMOVITOSTÍ na rok 2011
Upozorňujeme poplatníky, u kterých došlo v r. 2010 ke změnám 

okolností rozhodných pro vyměření daně z nemovitostí nebo ke 
změně poplatníka daně z nemovitostí (např.: nákup, prodej, dar, 
dědictví, výstavba, přístavba, kolaudace, změna užívání, digitalizace 
území, pozemkové úpravy, převody bytů do os. vlastnictví…), že 
mají  dle § 13a zákona č. 338/1992 Sb. povinnost podat daňové 

přiznání do 31. 1. 2011.
Nepodá-li poplatník přiznání, ačkoliv měl tuto povinnost, nebo 

učiní-li tak po stanovené lhůtě, a toto zpoždění je delší než 5 pra-
covních dnů, vzniká povinnost uhradit pokutu ve výši min. 500 
Kč (dle § 250 zákona č.280/2009 Sb., daňový řád). Pokutu není 
možno prominout!!

Neodkládejte podání přiznání a využijte k podání lednové úřední 
dny pondělí a středa od 8-17 hodin, od 17. do 31. ledna i ostatní 
dny od 8-15 hodin, v Pá do 14 hodin.

Daňové tiskopisy jsou k dispozici na finančním úřadě, informace 
k elektronickému podání naleznete na http://adisepo.mfcr.cz.

Kontakt: Finanční úřad v Žamberku, Pionýrů 1360, PSČ 564 01, 
tel.: 465 678 111, e-mail: podatelna@zam.hk.ds.mfcr.cz.

Významné změny
v daňové oblasti

v roce 2011
POZOR - ruší se daňové složenky osvobozené od poš-

tovních poplatků. Dále bude možno platit daň na poštách 
složenkou typu A za poplatek.

POZOR - za podání přiznání 
více jak 5 pracovních dnů po 
stanovené lhůtě vyměří finanč-
ní úřad pokutu ve výši mini-
málně 500,- Kč (§250 zákona 
č.280/2009 Sb., daňový řád).

Tuto pokutu není možno 
prominout!!!
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Finanční úřad v Žamberku
Pionýrů 1360, tel:465678111,fax:465678398

ÚřEDNÍ DNY, PODATELNA A POKLADNA V ROCE 2011
Pravidelné služby pro poplatníky

Den Úřední hodiny Podatelna Pokladna
Pondělí 8:00 – 17:00 8:00 - 17:00 8:00 – 11:00  13:00 - 16:00
Úterý 8:00 - 15:00
Středa 8:00 – 17:00 8:00 - 17:00 8:00 – 11:00  13:00 - 16:00
Čtvrtek 8:00 - 15:00
Pátek 8:00 - 14:00

Mimořádné služby pro poplatníky v roce 2011

V době od 17. 1. do 31. 1. 2011 pro podávání přiznání a placení daně silniční a pro podávání při-
znání k dani z nemovitostí a v době od 16. 5. do 31. 5. 2011 pro placení daně z nemovitostí budou 
na úřadě v Žamberku organizovány následující mimořádné služby:

Den Úřední den a podatelna Pokladna
Pondělí 8:00 - 17:00 8:00 - 11:00  13:00 - 16:00
Úterý 8:00 - 15:00 8:00 - 11:00  13:00 - 14:00
Středa 8:00 - 17:00 8:00 - 11:00  13:00 - 16:00
Čtvrtek 8:00 - 15:00 8:00 - 11:00  13:00 - 14:00
Pátek 8:00 - 14:00 8:00 – 11:00

POZOR - od 1.1.2011 se ruší osvobození složenek od poštovních poplatků.
POZOR - za podání přiznání více jak 5 pracovních dnů po stanovené lhůtě vyměří finanční 

úřad pokutu ve výši minimálně 500,- Kč (viz zákon č.280/2009 Sb., daňový řád §250).

Pro podávání přiznání a placení daně z příjmů v březnu 2011 platí zvláštní úprava.

V Žamberku 7.12.2010     Ing. Miroslav Buryška v.r., ředitel

Daňová složenka končí
Projekt „daňové složenky“, který 

česká daňová správa spustila v roce 
2006, v letošním roce končí. Daňoví 
poplatníci byli v minulých letech zvyklí, 
že daňovou složenku, která umožňovala 
zaplacení daně bez úhrady poplatku za 
převod peněz, pravidelně dostávali, 
pokud se jich týkala daň z nemovitostí. 
Daňovou složenkou však bylo možné 
zaplatit jakoukoliv jinou daň, protože 
byla dostupná jak na finančních úřadech, 
tak na pobočkách České pošty.

Od 1. ledna příštího roku se situace 
změní a to v tom smyslu, že daňoví 
poplatníci sice pro zaplacení daně z ne-
movitostí složenku obdrží poštou, ale 
poplatek za převod peněz budou muset 

uhradit ze svého. V tomto případě už 
nepůjde o barevně odlišnou daňovou 
složenku, ale o klasickou složenku typu 

„A“, která je běžně dostupná na všech 
pobočkách České pošty.

Zrušení této služby daňovým poplat-
níkům přinese státní pokladně roční 
úsporu ve výši cca 46,5 mil. Kč.
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Pozvánka na Kurzy Alfa
Jednota bratrská Králíky pořádá od čtvrtka 13. 

ledna 2011 od 18h Kurzy Alfa. Kurz bude probíhat 
v Evropském domě a je příležitostí pro každého, kdo 
se chce víc dovědět o křesťanské víře. Je pohodový, 
nenátlakový, nenáročný, přátelský a zábavný. Každé 
setkání začíná společným lehkým jídlem, které dává 
lidem příležitost se s ostatními seznámit. Získávejte 
nové informace, diskutuje a zkoumejte. Zeptat se 
můžete na cokoli. Na Alfě nepo-
kládáme žádnou otázku za příliš 
jednoduchou, ani předpojatou.  
Kurz tvoří cyklus promluv s tématy 
„Kdo je Ježíš Kristus?“ nebo „Proč 
a jak se modlit?“. Po promluvě je 
možné uplatnit své názory a zku-
šenosti v diskusní skupince. Alfa je 
zadarmo. Více informací na www.
jbkraliky.estranky.cz

Těšíme se na vaši návštěvu.
Za pořadatelský tým Alfy 

Petr Appl

Dětská vánoční slavnost
Už tradiční adventní akcí se pro mnohé králické rodiny stala 

Dětská vánoční slavnost, kterou počtvrté uspořádala místní Jed-
nota bratrská. V neděli 12. prosince do sokolovny své děti přivedli 
zejména rodiče dětí z MŠ Pivovarská. Tito šikovní „školkáčci“ 
každoročně zpestřují program svým vystoupením. 

Vánoční příběh letos dětem vyprávěli tři mudrcové, kteří na 
nebi uviděli velkou hvězdu a rozhodli se ji následovat. Hvězda 
mudrce nakonec zavedla až do Betléma k právě narozenému králi. 

Po příběhu si rodiče i děti mohli 
společně s organizátory zazpívat 
vánoční spirituál Z Betléma se 
ozývá. Následovalo kratičké tvo-
ření, během něhož si každé dítě 
vyrobilo svůj dalekohled, aby 
mohlo pozorovat hvězdy. Dětmi 
nejočekávanější část slavnosti je 
rozsvícení vánočního stromku 
a rozdávání dárků. Tentokrát 
děti převzaly z rukou mudrců 
balíček, v němž našly pastelky, 
perníček a malé cd s vánočními 
koledami. Tuto klidnější část 
programu vystřídaly oblíbené 

soutěže, po jejichž absolvování dostal každý soutěžící sladkou od-
měnu. Na závěr bylo pro všechny přítomné připravené občerstvení. 
Svou čajovnu si tentokrát otevřely i dívky z K-Klubu. Zakoupením 
dobrého čaje mohli dospělí přispět na činnost právě tohoto mlá-
dežnického klubu. Nad kávou, čajem a dobrotami si nejvytrvalejší 
přítomní povídali až do oběda.

Na závěr bych chtěla poděkovat dětem z „pivovarské školky“ 
za jejich vystoupení; rodičům za to, že si před vánoci udělali čas a 
především organizátorům za jejich ochotu udělat něco pro druhé a 
za přípravu všech dobrot.

Třeba se příští advent potkáme na vánoční slavnosti i s Vámi.
Monika Hejkrlíková

Foto: Milan Kašecký
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Výpis z jednání Rady města Králíky
25. 11.
RM nedoporučuje snížení kupní ceny 

u prodeje pozemku p.p.č. 177/1 v k.ú. Hor-
ní Lipka a ukládá předložit bod na jednání 
ZM.

RM doporučuje prodej pozemku p.p.č. 
257/2 v k.ú. Králíky za kupní cenu 70 Kč/m2 
+ náklady spojené s převodem + bezdůvodné 
obohacení za užívání pozemku za poslední 3 
roky ve výši 522 Kč a ukládá MO předložit 
na jednání ZM záměr prodeje pozemku.

RM nedoporučuje prodej části pozemku 
p.p.č. 257/1 v k.ú. Králíky a ukládá MO 
předložit na jednání ZM záměr prodeje 
pozemku.

RM souhlasí s umístěním informační 
tabule – označení provozovny na domě čp. 
414 v ul. 5. května v Králíkách společnosti 
ABC-OKNA s.r.o., Pardubice, obchodní 
kancelář Králíky.

RM schvaluje záměr pronájmu části po-
zemku p.p.č. 3123 v k.ú. Králíky za účelem 
údržby pozemku za roční nájemné 300 Kč a 
ukládá MO záměr pronájmu zveřejnit.

RM schvaluje záměr prodeje pánského 
horského kola zn. AUTHOR TEXAS za mi-
nimální kupní cenu 200 Kč + DPH a ukládá 
MO záměr prodeje zveřejnit.

RM doporučuje prodej části pozemku 
p.p.č. 62/7 v k.ú. Králíky za kupní cenu 
70 Kč/m2 + náklady spojené s převodem a 
ukládá MO předložit na jednání ZM záměr 
prodeje.

RM doporučuje prodej části pozemku 
p.p.č. 62/7 v k.ú. Králíky za kupní cenu 
70 Kč/m2 + náklady spojené s převodem a 
ukládá MO předložit na jednání ZM záměr 
prodeje.

RM doporučuje prodej části pozemku 
p.p.č. 628/10 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 dodatek č. 1 ke smlouvě 
o dílo č. 08SD/2010 mezi městem Králíky 
a firmou MANEL spol. s r.o. Šumperk na 
stavbu: „Oprava opěrné hřbitovní zdi na 
hřbitově v Králíkách“ a pověřuje starostku 
podpisem dodatku.

RM jmenuje komisi pro otevírání obálek 
s cenovými nabídkami pro veřejnou zakázku 
malého rozsahu – průzkum trhu: „Zateplení 
bytového domu 658, ulice V Bytovkách, 
Králíky“ ve složení: Ing. Miroslav Bouška, 
Antonín Vyšohlíd, Herbert Holly. 

RM jmenuje komisi pro vyhodnocení 
cenových nabídek pro veřejnou zakázku 
malého rozsahu – průzkum trhu: „Zateplení 
bytového domu 658, ulice V Bytovkách, 
Králíky“ ve složení: Jana Ponocná, Antonín 
Vyšohlíd, Jan Mlynář, Ing. Ladislav Tóth, 
Mgr. Vlastimil Kubíček.

RM schvaluje smlouvu č. SML-2004-
001-011147 o dodávce vody uzavřenou mezi 
VaK, a. s. Jablonné nad Orlicí a městem 
Králíky. Předmětem této smlouvy je úprava 
vztahů mezi dodavatelem a odběratelem 

při dodávkách vody – odběrná místa Dolní 
Boříkovice čp. 109 a Dolní Boříkovice – 
kabiny fotbal. hřiště. Současně RM pověřuje 
starostku města podpisem výše uvedené 
smlouvy.

RM schvaluje smlouvu o udělení souhlasu 
k provedení terénních úprav a souvisejících 
objektů – Vodohospodářské opatření v lo-
kalitě Pod Klášterem v Králíkách ve smyslu 
§ 110, odst. 2, písm. a) zákona č. 183/2006 
Sb. o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon) v platném znění a pověřuje 
starostku jejím podpisem.

RM schvaluje „Smlouvu o poskytnutí úče-
lové neinvestiční dotace v požární ochraně na 
výdaje JSDH Králíky pro rok 2010 – ostatní 
části dotace“, která je uzavírána mezi Pardu-
bickým krajem a Městem Králíky a pověřuje 
starostku podpisem této smlouvy. 

RM souhlasí se skácením 1 ks lípy na 
p.p.č. 2232/7 v k.ú. Králíky.

RM souhlasí se skácením 3 ks smrku na 
p.p.č. 2074/14 v k.ú. Králíky.

RM schvaluje poskytnutí finančního 
příspěvku na vybavení dětského pěveckého 
sboru Králíčci a pověřuje vedoucího OŠKT 
zajistit přípravu podkladů.

1. 12.
RM nedoporučuje prodej pozemku p.p.č. 

1540 v k.ú. Dolní Boříkovice a ukládá MO 
předložit bod na jednání ZM.

RM schvaluje nájemní smlouvu č. 269 N 
10/50 mezi městem Králíky a Pozemkovým 
fondem ČR na pronájem pozemků p.p.č. 
260/1 a 3491 v k.ú. Králíky za roční nájemné 
1.977 Kč.

RM doporučuje schválení pravidel: Naklá-
dání s nemovitým majetkem ve vlastnictví 
města Králíky v předloženém znění a ukládá 
MO předložit bod na jednání ZM.

RM schvaluje rozpočtové opatření číslo 
10048 a 89680 přidělená městu Králíky 
rozhodnutím Krajského úřadu Pardubické-
ho kraje a resortních ministerstev a interní 
rozpočtové opatření číslo 1006, kterými se 
zvyšuje schválený rozpočet v příjmech a 
výdajích o částku 2.559.855,28 Kč.

RM schvaluje návrh pravidel rozpočtové-
ho provizoria na rok 2011 a ukládá FO před-
ložit bod na jednání zastupitelstva města.

RM vyhodnotila cenové nabídky pro ve-
řejnou zakázku malého rozsahu – průzkum 
trhu: „Zateplení bytového domu 658, ulice 
V Bytovkách, Králíky“ a na základě předem 
stanoveného kriteria určila jako vítěze soutě-
že firmu Agile spol. s r.o., Ústí nad Orlicí, se 
kterou bude uzavřena smlouva o dílo.

RM schvaluje Dodatek smlouvy ke 
Smlouvě o financování z Fondu mikro-
projektů v Euroregionu Glacensis v rámci 
Operačního programu přeshraniční spolu-
práce Česká republika – Polská republika 
2007 – 2013 číslo CZ-3.22./3.3.02/09.01145 
„Mládež oživuje kašny příhraničí“ uzavřené 
dne 7. 10. 2009 a pověřuje starostku podpi-
sem tohoto dodatku.

RM pověřuje paní Janu Ponocnou, pana 
Antonína Vyšohlída, pana Arnošta Juránka 
a Ing. Pavla Strnada k výkonu občanských 
obřadů v souladu se zákonem o obcích č. 
128/2000 Sb, § 108. Zároveň schvaluje úřed-
ní místností pro uzavírání manželství obřadní 
síň Městského úřadu Králíky, Velké náměstí 
čp. 5 a oddávající den sobotu. 

8. 12.
RM doporučuje prodej pozemku p.p.č. 

2092/4 v k.ú. Králíky za kupní cenu 70 Kč/
m2 + náklady spojené s převodem a ukládá 
MO předložit bod na jednání ZM. Zároveň 
RM schvaluje zřízení věcného břemene spo-
čívající v uložení liniové stavby kanalizace a 
práva vstupu na pozemek za účelem oprav a 
údržby zařízení pro oprávněné město Králíky 
nebo jím pověřené osoby, věcné břemeno se 
zřizuje na dobu neurčitou a bezúplatně.

Město Králíky jako vlastník dotčeného 
pozemku p.p.č. 839 v k.ú. Červený Potok 
souhlasí s umístěním navrhované stavby 
– „Přístavba dřevníku na st.p.č. 75 v k.ú. 
Červený Potok“ paní Čadové, bytem Čer-
vený Potok, Králíky, tj. souhlasí s přesahem 
požárně nebezpečného prostoru na veřejné 
prostranství.

RM schvaluje investiční akci: celková 
rekonstrukce elektrických rozvodů, vodo-
instalace a bytového jádra v bytě č. 3 v čp. 
662/1, ulice V Bytovkách, Králíky.

RM schvaluje zřízení čtyř komisí RM, a to 
sportovní, sociální, regenerace MPZ a komisi 
pro integrované obce.

RM schvaluje předsedy komisí: sportovní 
Mgr. Vlastimila Kubíčka, sociální a zdra-
votní Mgr. Jarmilu Berkovou, regenerace 
MPZ Antonína Vyšohlída a pro integrované 
obce Arnošta Juránka a ukládá předsedům 
komisí předložit do 31. 1. 2011 návrh členů 
komisí.

RM schvaluje pravidla: O nabývání, evi-
denci a používání zbraní, PP

RM bere na vědomí výroční zprávu školy 
Gymnázium a základní škola Králíky za 
školní rok 2009/2010. 

RM schvaluje použití zařízení Amálka 
pro aktivity spojené s činností lyžařského 
oddílu při TJ Jiskra Králíky, o.s. v termínu 
od 17. - 20. 12. 2010 za podmínky, že oddíl 
uhradí DPH a energie.

RM schvaluje znění smlouvy o poskytnutí 
dotace na ocenění práce školy s talentova-
nými žáky a pověřuje starostku podpisem 
smlouvy po obdržení konečné výše po-
skytnuté dotace. Dotace je určena na mzdy/
odměny pedagogům, kteří se věnovali práci 
s talentovanými žáky/studenty.

RM bere na vědomí žádost manželů 
Brůnových na úpravu hodin práce osobního 
asistenta v MŠ Pivovarská, Králíky, okres 
Ústí nad Orlicí a ukládá vedoucímu OŠKT 
zapracovat požadavek na úhradu nákladů 
osobní asistence zajišťované u J. Brůny a 
A. Neprašové do návrhu rozpočtu pro rok 
2011.
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Výpis z jednání Rady města Králíky
RM schvaluje užití znaku města Králíky 

firmě S & D, Nakladatelství a vydavatelství, 
spol. s r.o, za účelem umístění v turistické 
encyklopedii se zaměřením na Pardubický 
kraj.

RM schvaluje sazebník cen pro Králický 
zpravodaj na období 2011 dle výše uvede-
ného návrhu.

RM odkládá rozhodnutí o žádosti Svazu 
tělesně postižených, místní organizace Li-
chkov a ukládá vedoucímu OŠKT zařadit 
žádost do Dotační a příspěvkového programu 
pro rok 2011.

RM odkládá rozhodnutí o žádosti Orlic-
kého sportovního sdružení okresu Ústi nad 
Orlicí a ukládá vedoucímu OŠKT zařadit 
žádost do Dotačního a příspěvkového pro-
gramu pro rok 2011.

RM schvaluje uzavření městského úřadu 
pro veřejnost dne 23. 12. 2010 od 12 hodin 
a dne 31. 12. 2010. 

10. 12.
RM jmenuje komisi pro otvírání obálek 

pro projekt „Technologické centru ORP 
Králíky“ ve složení: Ing Miroslav Bouška, 
Ing. Jan Tomek a Jaroslav Vacek. Zároveň 
RM jmenuje pro stejný projekt hodnotící 
komisi ve složení: Jana Ponocná, Ing. Roman 
Švéda, Antonín Vyšohlíd, Mgr. Vlastimil Ku-
bíček a Herbert Holly. Jako náhradníky RM 
jmenuje: Miroslav Macháček BA (Hons), 
Pavel Šverák, Ing. Ladislav Tóth, Jan Mlynář 
a Bc. Jan Divíšek.

15. 12.
RM schvaluje evidovat nepotřebný vojen-

ský majetek převedený na město Králíky od 
ČR – Ministerstva obrany smlouvou č. 1018 
05 723 jako sbírkové předměty dle zákona 
č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní 
povahy, ve znění pozdějších předpisů a 
ukládá správci Vojenského muzea Králíky 
společnosti ARMY FORT, s.r.o., Brno ve 
spolupráci s odborem ŠKT neprodleně zapsat 
movitý majetek (236 ks ježků a 50 ks jehlanů) 
do evidence sbírkových předmětů a následně 
po získání registrace do centrální evidence 
Ministerstva kultury.

A současně RM schvaluje evidovat ne-
potřebný vojenský majetek převedený na 
město Králíky od ČR – Ministerstva obrany 
smlouvou č. 1018 05 723 jako sbírkové před-
měty dle zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně 
sbírek muzejní povahy, ve znění pozdějších 
předpisů a ukládá správci Muzea čs. opev-
nění, Pěchotního srubu K S-14  sdružení 
Vojensko – historickému klubu „Erika“, Brno 
ve spolupráci s odborem ŠKT neprodleně 
zapsat movitý majetek (352 ks ježků) do 
evidence sbírkových předmětů a následně 
po získání registrace do centrální evidence 
Ministerstva kultury.

A současně RM schvaluje evidovat ne-
potřebný vojenský majetek převedený na 
město Králíky od ČR – Ministerstva obrany 
smlouvou č. 1018 05 723 jako sbírkové před-

měty dle zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně 
sbírek muzejní povahy, ve znění pozdějších 
předpisů a ukládá správci Muzea opevnění – 
dělostřelecké tvrze Hůrka Společnosti přátel 
československého opevnění, o.p.s., Brno 
ve spolupráci s odborem ŠKT neprodleně 
zapsat movitý majetek (412 ks ježků) do 
evidence sbírkových předmětů a následně 
po získání registrace do centrální evidence 
Ministerstva kultury.

RM schvaluje záměr pronájmu nebyto-
vého prostoru v čp. 420 v ul. Plynárenská 
v Králíkách a pozemku p.p.č. 3331 v k.ú. 
Králíky za účelem drobného podnikání, a 
to na dobu neurčitou za roční nájemné u ne-
bytového prostoru ve výši 250 Kč/m2/rok a 
u pozemku ve výši 10 Kč/m2/rok a ukládá 
MO zveřejnit záměr pronájmu, a to v souladu 
s Pravidly pro pronajímání nebytových pro-
storů ve vlastnictví města Králíky. 

RM schvaluje záměr pronájmu části po-
zemku p.p.č. 3123 v k.ú. Králíky za účelem 
sekání travního porostu o výměře cca 4857 
m2 za roční nájemné 2.429 Kč a ukládá MO 
záměr pronájmu zveřejnit.

RM schvaluje ukončení výpůjčky nebyto-
vých prostor – kanceláří v č.p. 354 na Velkém 
náměstí v Králíkách s Vojensko – historic-
kým klubem „Erika“, Brno, a to dohodou 
ke dni 31. 12. 2010. Zároveň ukládá MO 
zveřejnit záměr pronájmu tohoto nebytového 
prostoru, a to v souladu s Pravidly pro pro-
najímání nebytových prostorů ve vlastnictví 
města Králíky. 

RM schvaluje dodatek č. 4 Smlouvy 
o výpůjčce uzavřené dne 30. 12. 2005 mezi 
městem Králíky a sdružením Vojensko - his-
torický klub „Erika“, Brno týkající se změny 
hodnoty movitého majetku.

RM schvaluje smlouvu o dílo na zhotovení 
projektové dokumentace pro výstavbu gará-
ží – 17 garážových stání „Na Mokřinách“ a 
pověřuje starostku podpisem smlouvy.

RM schvaluje smlouvu o dílo č. 36/10 na 
zhotovení projektové dokumentace pro ohlá-
šení a zadání stavby na akci: „Přechody pro 
chodce na komunikaci I/43 v Králíkách“ uza-
vřenou s firmou M.I.S, a. s., Hradec Králové 
a pověřuje starostku podpisem smlouvy.

RM schvaluje mandátní smlouvu s panem 
Ondrejkou, na provádění autorského dozoru 
v rámci realizace projektu „Zpracování di-
gitálního povodňového plánu a vybudování 
varovného a vyrozumívacího systému pro 
území ORP Králíky“ a pověřuje starostku 
jejím podpisem.

22. 12.
RM doporučuje prodej pozemku st.p.č. 

829 v k.ú. Králíky za kupní cenu 130 Kč/
m2 + náklady spojené s převodem a ukládá 
MO předložit na jednání ZM záměr prodeje 
pozemku.

RM doporučuje bezúplatný převod po-
zemku p.p.č. 2232/17 v k.ú. Králíky od 
Pardubického kraje a ukládá MO předložit 
bod na jednání ZM. Zároveň RM ukládá 

MO písemně požádat PK o majetkoprávní 
vypořádání tohoto pozemku.

RM souhlasí s prodloužením hodiny noč-
ního klidu na 04:00 hod., a to v souvislosti 
s pořádáním „Hasičského plesu 2011“ v Klu-
bu Na Střelnici v Králíkách, dne 8. 1. 2011, a 
to za splnění následujících podmínek:

pořadatel je povinen zabezpečit akci do-
statečným počtem pořadatelů; 

pořadatel akce musí v souladu s OZV 
č. PP/84/V/2009, 1/2009, o podmínkách 
k zabezpečení požární ochrany při akcích, 
kterých se zúčastňuje větší počet osob, 
zabezpečit veškeré náležitosti plynoucí 
z citované právní úpravy tak, aby předešel 
vzniku požárních rizik;

pořadatel je povinen vhodnými opatřeními 
minimalizovat především vibrace a hlukové 
imise působící na okolí akce tak, aby nebyla 
překročena zákonem stanovená mez.

RM schvaluje DODATEK č. 3 ke „Smlou-
vě o umístění technického zařízení na sběr 
a další zpracování dat pro cestovní pasy se 
strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s bi-
ometrickými údaji“, který je součástí již dříve 
uzavřené smlouvy mezi Státní tiskárnou 
cenin, s.p. a Městem Králíky vedené pod č. 
23-3/2006/CDBP/OÚ, a pověřuje starostku 
města jeho podpisem. 

RM schvaluje podání žádosti o poskytnutí 
grantu z prostředků Pardubického kraje na 
akci Artex 2011 a ukládá vedoucímu OŠKT 
zajistit podání žádosti o grant vyhlašova-
teli.

RM schvaluje podání žádosti o poskytnutí 
grantu z prostředků Pardubického kraje na 
akci Obnova sochy Jana Nepomuckého 
v ulici J. Opletala včetně opravy zábradlí 
mostu, včetně opravy plastiky Ukřižování 
(Velké náměstí) a ukládá odboru OŠKT 
zajistit podání žádosti o grant.

RM schvaluje podání žádosti o poskyt-
nutí grantu z prostředků Pardubického kraje 
v rámci grantové podpory Podpora zahra-
ničních vztahů Pardubického kraje – projekt 
Partnerské setkání ORP Králíky a Gminy 
Międzylesie a ukládá vedoucímu OŠKT za-
jistit podání žádosti o grant vyhlašovateli.

RM schválila smlouvu o dílo č. 068/2010 
mezi městem Králíky a firmou Agile, spol. 
s r.o. Ústí nad Orlicí na stavbu: „Zateplení 
bytového domu čp. 658, ul. V Bytovkách, 
Králíky“ a pověřuje starostku podpisem 
smlouvy. 

RM schvaluje jednací řád Rady města 
Králíky.

RM schvaluje „Smlouvu o užití, imple-
mentaci a provozní podpoře informačního 
systému FENIX“ se společností Asseco 
Solutions, a.s. a pověřuje starostku podpisem 
této smlouvy.

RM ukládá jednateli společnosti Služby 
města Králíky, s.r.o. a finančnímu odboru 
pravidelné provádění zápočtů započitatel-
ných pohledávek a závazků minimálně 1 x 
čtvrtletně, vždy ke konci každého kalendář-
ního čtvrtletí.
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Výpis ze zasedání Zastupitelstva města
č. 9 konaného dne 13. prosince 2010

Přítomní členové zastupitelstva města: 
Jana Ponocná – starostka; Antonín Vyšohlíd 
– místostarosta; Mgr. Vlastimil Kubíček – 
radní; Jan Mlynář – radní; Ing. Ladislav Tóth 
– radní; Vladimír Hejtmanský; JUDr. Milan 
Ježek; Arnošt Juránek; Ing. Roman Kosuk; 
Ladislav Křivohlávek; Pavel Morong; Mgr. 
Zdeněk Nesvadba; MUDr. Eva Rýcová; Ing. 
Pavel Strnad.

Z jednání omluven: Mgr. Dušan Krabec.
Z části jednání omluven: Arnošt Jurá-

nek.
Za MěÚ: Ing. Miroslav Bouška, Ing. 

Věra Kubíčková, Marie Pecháčková, Jitka 
Prausová.

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

4.1. Majetkové operace
4.2. Pravidla nakládání

s nemovitým majetkem města
4.3. Pravidla rozpočtového

provizoria na rok 2011
4.4. Schválení předsedů výborů
4.5. Smlouva s Pardubickým

krajem na poskytnutí
neinvestiční dotace
na sociální služby

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

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

Jednání ZM zahájila starostka města Jana 
Ponocná přivítáním přítomných členů za-
stupitelstva a občanů.  Následně poděkoval 
místostarosta A. Vyšohlíd za hlasy při volbě 
místostarosty a popřál novému  zastupitelstvu 
hodně úspěchů při jeho práci.

Program jednání byl schválen. Ověřo-
vateli zápisu byli navrženi a schvaleni pan 
Hejtmanský a pan Mlynář, při této volbě již 
byl přítomen pan Juránek.

3. Zpráva z jednání rady města
Výběr usnesení z jednání rady města před-

nesl místostarosta města Antonín Vyšohlíd. 
V diskuzi pan Ing. Kosuk požádal o před-

ložení kompletních účetních uzávěrek SMK 
Králíky za rok 2006-9 a dalších dokumen-
tovaných postupů, učiněných v souvislosti 
s provedením rekonstrukce účetnictví této 
společnosti dle jednání zastupitelstva města 
ze dne 8. 2. 2010 a o jejich případné další 
poskytnutí zastupitelům, kteří o ně požádají. 
O tyto dokumenty projevil zájem pan Mgr. 
Nesvadba a pan JUDr. Ježek.

Pan Ing. Strnad požádal o předložení stíž-
nosti paní Mánkové a zprávy ČSI pro potřeby 
školské rady.

Pan JUDr. Ježek navrhl, aby členem komise 

pro otvírání a vyhodnocování obálek k veřej-
ným zakázkám, byl člen zastupitelstva, který 
zároveň není členem rady města.

4. Hlavní jednání
4.1. Majetkové operace
4.1.1. Prodej části pozemku p.p.č. 570/2 

v k.ú. Králíky
Obsah: O prodej části pozemku požádali 

manželé Š., Š. a paní J.. Nově je část označena 
jako p.p.č. 570/30 v k.ú. Králíky. Jedná se o 
pozemek o výměře 622 m2, který je v KN 
veden jako zahrada, na pozemku je ochranné 
pásmo vodního zdroje 2. stupně, pozemek 
mají v pronájmu paní Š. a paní T.. Záměr 
prodeje byl schválen a zveřejněn, kupní cena 
70 Kč/m2 + náklady spojené s převodem. RM 
uložila MO pozvat všechny zájemce o prodej 
pozemku na jednání ZM.

V diskuzi seznámili přítomní zájemci 
o koupi pozemku zastupitele se svými záměry 
s prodávaným pozemkem.

Pan místostarosta navrhl prodej uskuteč-
nit tzv. obálkovou metodou, z důvodu více 
zájemců o koupi pozemku a evidentně by 
nedošlo k dohodě.

Pan Ing. Kosuk navrhl hlasovat nejdříve 
o prodeji pozemku manželům Š. vzhledem 
k tomu, že se jedná o scelení pozemků a 
předmětný pozemek přímo navazuje na jejich 
pozemky.

ZM schválilo prodej pozemku p.p.č. 
570/30 v k.ú. Králíky manželům Š., Králíky 
za kupní cenu 48.754 Kč. 

4.1.2. Prodeje části pozemku p.p.č. 1822/50 
v k.ú. Králíky 

Obsah: O prodej části pozemku požádali 
manželé M., M. a pan G.. Nově je část 
označena jako p.p.č. 1822/52 v k.ú. Králíky. 
Jedná se o pozemek o výměře 73 m2, který 
je v KN veden jako ostatní plocha, pozemek 
není v pronájmu. Pan M. nabídl městu uza-
vření smlouvy o zřízení věcného břemene na 
stávající kanalizaci na jeho pozemku p.p.č. 
1822/33 v k.ú. Králíky. Záměr prodeje byl 
schválen a zveřejněn, kupní cena 70 Kč/m2 
+ náklady spojené s převodem. Zároveň RM 
schválila zatížit pozemek věcným břemenem 
spočívajícím v umístění veřejného osvětlení 
a práva vstupu na pozemek za účelem oprav 
a údržby zařízení pro oprávněné město. Dále 
RM schválila zatížit pozemek p.p.č. 1822/33 
v k.ú. Králíky ve vlastnictví pana M. věcným 
břemenem spočívajícím v uložení kanalizace 
a práva vstupu na pozemek za účelem oprav a 
údržby zařízení pro oprávněné město Králíky. 
Zároveň RM uložila MO pozvat všechny zá-
jemce o prodej pozemku na jednání ZM.

V diskuzi přítomní občané přednesli své 
záměry s případným odkoupením pozemku.

Pan Juránek navrhl pozemek, který by 
byl příčinou sousedských sporů, v žádném 
případě neprodávat. 

Pan Ing. Kosuk navrhl hlasovat nejdříve 

o prodeji pozemku manželům M. vzhledem 
k tomu, že se jedná o scelení pozemků a 
předmětný pozemek přímo navazuje na jejich 
pozemky.

ZM schválilo prodej pozemku p.p.č. 
1822/52 v k.ú. Králíky manželům M., 
Králíky za kupní cenu 12.488 Kč. 

4.1.3. Prodej části pozemku p.p.č. 570/2 
v k.ú. Králíky

Obsah: O prodej části pozemku požádali 
manželé U. za účelem scelení pozemku a 
užívání zahrady. Pozemek je nově označen 
jako p.p.č. 570/2 o výměře 502 m2, který je 
v KN veden jako zahrada, na pozemku je 
ochranné pásmo vodního zdroje 2. stupně, 
pozemek mají v pronájmu manželé K.. Záměr 
prodeje byl schválen a zveřejněn, kupní cena 
70 Kč/m2 + náklady spojené s převodem, tj. 
40.096 Kč.  

ZM schválilo prodej pozemku p.p.č. 
570/2 v k.ú. Králíky manželům U., Králíky 
za kupní cenu 40.096 Kč. 

4.1.4. Prodej 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 a majetkoprávního vypořádání oploce-
ného pozemku. Pozemky jsou nově označeny 
jako p.p.č. 783/8, 792/8 a 792/9 v k.ú. Dolní 
Hedeč. Jedná se o pozemky o výměře 142 m2, 
které jsou v KN vedeny jako ostatní plocha, 
na pozemcích je věcné břemeno ochrany 
vodního zdroje. Záměr prodeje byl schválen 
a zveřejněn, kupní cenu 50 Kč/m2 + náklady 
spojené s převodem + bezdůvodné obohacení 
za užívání pozemku za poslední 3 roky ve výši 
1.260 Kč, tj. 20.166 Kč.

ZM schválilo prodej pozemků p.p.č. 
783/8, 792/8 a 792/9 a v k.ú. Dolní Hedeč, 
a to ideální 1/2 panu O. V., Ústí nad Orlicí 
za kupní cenu 10.083 Kč a ideální 1/2 
panu R. V., Ústí nad Orlicí  za kupní cenu 
10.083 Kč. 

4.1.5. Prodej pozemků p.p.č. 1012/1, 1539 
a 1541/1 v k.ú. Dolní Boříkovice 

Obsah: O prodej pozemků požádal pan D. 
za účelem zajištění přístupu na zemědělské 
pozemky (23 ha), které obhospodařuje. Jedná 
se o pozemky o výměře 4191 m2, které jsou 
v KN vedeny jako t. t. porost a ostatní plocha. 
Od pozemku p.p.č. 1012/1 byla oddělena část, 
která zasahuje do silnice II/04314. Záměr pro-
deje byl schválen a zveřejněn, kupní cena ve 
výši znaleckého posudku + náklady spojené 
s převodem, tj. 20.598 Kč.

ZM schválilo prodej pozemků p.p.č. 
1012/1, 1539 a 1541/1 v k.ú. Dolní Boří-
kovice panu D. Králíky za kupní cenu 
20.598 Kč. 

4.1.6. Záměr prodeje pozemků p.p.č. 225/1 
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a 226/6 v k.ú. Králíky
Obsah: O prodej pozemků požádali man-

želé S. za účelem scelení pozemků, pozemky 
jsou v sousedství pozemků žadatelů, o po-
zemky se i v minulosti starali. O pozemky 
si žádali před několika lety, ale čekalo se na 
vyřešení nového územního plánu. Jedná se 
o pozemky o výměře 1241 m2, které jsou v KN 
vedeny jako zahrada a trvalý travní porost, na 
pozemcích vázne ochranné pásmo vodního 
zdroje 2. stupně, pozemky nejsou v pronájmu. 
O pozemek p.p.č. 225/1 v k.ú. Králíky si také 
požádali manželé M za účelem stavby RD 
k trvalému bydlení. Dne 29.11.2010 však 
odstoupili od záměru. Dle odboru VTS v zá-
jmovém území se nenachází žádné podzemní 
zařízení v majetku města. Pozemek  p.p.č. 
226/6 doporučuje prodat přímo vlastníku ne-
movitosti čp. 139, parcelu p.p.č. 225/1 prodat 
k výstavbě RD. Nové oplocení pozemku bylo 
nutno vystavět z důvodu výstavby chodníku 
(výměna za stávající oplocení), prodej odbor 
doporučuje. Dle odboru ÚPaSÚ jsou řešené 
pozemky v ÚP Králíky zařazeny do plochy 
bydlení městského charakteru – rodinné, za-
stavěné území. Pozemek p.p.č. 225/1 prodat 
k výstavbě RD + případně část 226/6, část 
p.p.č. 226/6 navazující na pozemek p.p.č. 
226/8 prodat manželům S.. Prodej odbor 
doporučuje. Odbor ŽP nemá připomínky. 
Odbor ŠKT na prodej zahrady doporučuje 
pouze p.p.č. 226/6, pozemek p.p.č. 225/1 
nabídnout jako stavební pozemek na výstav-
bu RD. Odbor doporučuje řešit podmínky 
výstavby obdobně jako jiná města a obce, tj. 
stanovit podmínku trvalého bydliště. Králíky 
se dlouhodobě potýkají s úbytkem obyvatel, 
což má následně vliv na školství, dotace od 
státu, dopravní obslužnost, atd. MO navrhuje 
v ceně pozemku zohlednit nové oplocení 
pozemku. RM doporučila prodej a navrhla 
kupní cenu u pozemku p.p.č. 226/6 ve výši 
100 Kč/m2 + náklady spojené s převodem a 
u p.p.č. 225/1 ve výši 280 Kč/m2 + náklady 
spojené s převodem.

V diskuzi se zeptal Ing. Kosuk na způsob 
určení cen za pozemky. Paní starostka uvedla, 
že cena uvedená v pravidlech pro nakládání 
s majetkem je cena nejnižší a s ohledem na to, 
že se pozemek nachází v blízkosti lokality Na 
Skřivánku, byly ceny stanoveny vyšší. V ceně 
zahrady je zahrnuta cena nového oplocení.

Přítomni zájemci o koupi pozemku se-
známili zastupitele s důvodem, proč o tento 
pozemek mají zájem a vyjádřili souhlas se 
stanovenou cenou.

ZM schválilo záměr prodeje pozemků 
p.p.č. 226/6 v k.ú. Králíky za kupní cenu 
100 Kč/m2 + náklady spojené s převodem 
a p.p.č. 225/1 v k.ú. Králíky za kupní cenu 
280 Kč/m2 + náklady spojené s převodem 
a uložilo záměr prodeje zveřejnit. 

4.1.7. Záměr prodeje části pozemku p.p.č. 
628/10 v k.ú. Králíky 

Obsah: O prodej části pozemku požádali 
manželé M. za účelem rozšíření zahrady. Zá-
roveň požádali o snížení kupní ceny, jelikož je 
pozemek těžce přístupný ve svahu a porostlý 
náletem. Jedná se o pozemek o celkové výmě-
ře 2645 m2, který je v  KN vedený jako trvalý 

travní porost, na pozemku vázne ochranné 
pásmo vodního zdroje 2. stupně, pozemek 
není v pronájmu. Dle odboru VTS v zájmo-
vém území se nenachází žádné zařízení v ma-
jetku města, prodej odbor doporučuje. Dle od-
boru ÚPaSÚ je dle ÚP Králíky řešené území 
zařazeno do plochy bydlení městského typu, 
zastavěné území, prodej odbor doporučuje. 
Odbor ŽP souhlasí bez připomínek. Odbor 
ŠKT nemá připomínky, plocha se nenachází 
v MPZ a není vhodná pro sportovní využití. 
RM doporučila prodej a navrhla kupní cenu 70 
Kč/m2 + náklady spojené s převodem.

ZM schválilo záměr prodeje části po-
zemku p.p.č. 628/10 v k.ú. Králíky za kupní 
cenu 70 Kč/m2 + náklady spojené s převo-
dem a uložilo záměr prodeje zveřejnit. 

4.1.8. Záměr prodeje části pozemku p.p.č. 
62/7 v k.ú. Králíky 

Obsah: O prodej části pozemku požádali 
manželé K. a manželé N. -  prodloužení svých 
plotů za účelem užívání zahrady. Pozemek 
o celkové výměře 113 m2 je v  KN vedený 
jako trvalý travní porost, pozemky mají 
žadatelé v pronájmu. Dle odboru VTS v zá-
jmovém území se nenachází žádné zařízení 
v majetku města, proti prodeji nemá odbor 
námitek. Dle odboru  ÚPaSÚ je dle ÚP Krá-
líky řešené území zařazeno do plochy bydlení 
městského typu, zastavěné území. Prodej 
odbor doporučuje. Odbor ŽP souhlasí bez 
připomínek. Odbor ŠKT nemá připomínky, 
plocha se nenachází v MPZ a není vhodná 
pro sportovní účely. RM doporučila prodej 
a navrhla kupní cenu 70 Kč/m2 + náklady 
spojené s převodem.

ZM schválilo záměr prodeje části pozem-
ku p.p.č. 62/7 v k.ú. Králíky za kupní cenu 
70 Kč/m2 + náklady spojené s převodem a 
uložilo záměr prodeje zveřejnit. 

4.1.9. Záměr prodeje pozemku p.p.č. 
651/41 v k.ú. Králíky 

Obsah: O prodej pozemku požádali man-
želé L. s odvoláním na záměr města Králíky 
o prodeji pozemků. ZM dne 13. 9. 2010 
schvalovalo bezúplatný převod pozemku 
p.p.č. 651/36 v k.ú. Králíky od PF ČR, který 
je určen k zastavění stavbou pro bydlení a 
navazuje na pozemek p.p.č. 651/41 v k.ú. 
Králíky. Jedná se o pozemek o výměře 309 m2, 
který je v KN veden jako zahrada, pozemek 
není v pronájmu, na pozemku vázne ochranné 
pásmo vodního zdroje 2. stupně. Dle odboru 
VTS v zájmovém území se nenachází zařízení 
v majetku města, dle ÚP Králíky je možno 
postavit RD, prodej doporučuje. Dle odboru 
ÚPaSÚ je řešený pozemek dle ÚP Králíky 
zařazen do návrhové plochy bydlení měst-
ského charakteru, pozemek je v zastavitelném 
území. Pozemek odbor doporučuje k prodeji 
jako celek s pozemkem p.p.č. 651/36 v k.ú. 
Králíky, a to s podmínkou realizace stavby 
RD. Prodej pouze pozemku p.p.č. 651/41 
nedoporučuje. Odbor ŽP nemá připomínky. 
Odbor ŠKT doporučuje neprodávat do vyře-
šení území jako urbanistický celek – vilová 
zástavba – Nové domovy – krytý bazén. Dle 
MO město požádalo o bezúplatný převod sou-
sedního pozemku od PF ČR, proto doporučuje 

pozemky k zástavbě RD nabízet k prodeji 
jako celek. RM do doby převodu sousedního 
pozemku nedoporučuje prodej pozemku.

V diskuzi se pan Ing. Kosuk zeptal, zda 
město vstoupilo do jednání s vlastníkem 
pozemku s.p.č. 1096, která je v soukromém 
vlastnictví. Vedoucí majetkového odboru paní 
Ing. Věra Kubíčková odpověděla, že město 
nemůže zatím jednat s vlastníkem tohoto 
pozemku, neboť sousední pozemek je ve 
vlastnictví pozemkového fondu. Toto jednání 
je v kompetenci pozemkového fondu.

ZM neschválilo do doby převodu sou-
sedního pozemku od PF ČR záměr prodeje 
pozemku p.p.č. 651/41 v k.ú. Králíky. 

4.1.10. Záměr prodeje pozemku p.p.č. 646 
v k.ú. Dolní Boříkovice 

Obsah: O prodej pozemku požádali man-
želé M. za účelem scelení pozemků. Jedná se 
o pozemek o výměře 1184 m2, který je v KN 
veden jako tr. travní porost, pozemek není 
v pronájmu. Odbor VTS prodej nedoporu-
čuje, v zájmovém území se nenachází žádné 
podzemní zařízení v majetku města, jedná 
se o zpevněnou plochu sloužící k zastavení 
autobusů, dále je zde sběrné místo tříděné-
ho odpadu. Dle odboru ÚPaSÚ je řešený 
pozemek dle ÚP Králíky zařazen do plochy 
přírodní zeleně a nachází se v OP silnice III. 
třídy, pozemek se nachází v nezastavěném 
území. Severní část pozemku je součástí 
regionálního koridoru RBK 830, pozemek je 
v přírodním parku Suchý vrch – Buková hora. 
V současné době se jedná o točnu autobusu 
a sběrné místo, prodej odbor nedoporučuje. 
Dle odboru ŽP se jedná o pozemek, kde 
vznikají časté skládky odpadů, které město 
likviduje na vlastní náklady. Proto odbor 
doporučuje prodej, místo pro třídění odpadů 
se zde nenachází. Dle odboru ŠKT území není 
vhodné pro sportovní činnost a nenachází se 
zde místa vhodná památkové ochrany, prodej 
odbor doporučuje. OV se nevyjádřil. Dle 
sdělení SÚS se jedná o zpevněnou plochu, 
kterou občas využívají (otáčení vozidel, úklid 
sněhu, složení materiálu), doporučují plochu 
neprodávat, případný podíl na nákladech za 
úklid je věcí jednání a dohody mezi městem 
a SÚS. RM nedoporučila prodej. 

V diskuzi pan Ing. Kosuk dal protinávrh 
na prodej projednávaného pozemku – tento 
protinávrh nebyl schválen.

ZM neschválilo záměr prodeje pozemku 
p.p.č. 646 v k.ú. Dolní Boříkovice. 

4.1.11. Záměr prodeje pozemku p.p.č. 1540 
v k.ú. Dolní Boříkovice

Obsah: O prodej pozemku požádali man-
želé B. z Dolních Boříkovic za účelem scelení 
pozemku. Jedná se o pozemek o výměře 111 
m2, který je v KN vedený jako ostatní plocha, 
ostatní komunikace. Pozemek není v proná-
jmu. Dle odboru VTS v uvedeném pozemku 
neprochází žádné zařízení ve správě města. Je 
to jediná přístupová  komunikace k objektu 
čp. 94, v případě prodeje je nutno zřídit věcné 
břemeno přístupu, příp. prodej do podílového 
spoluvlastnictví. Prodej odbor nedoporučuje. 
Dle odboru ÚPaSÚ je pozemek dle ÚP Králí-
ky zařazen do plochy komunikace, zastavěné 
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území. Pozemek slouží jako přístup pro re-
kreační objekt čp. 94 a 49 Dolní Boříkovice. 
Prodej odbor nedoporučuje. Odbory ŽP a 
ŠKT nemají připomínky. OV se nevyjádřil. 
RM nedoporučila prodej.

V diskuzi pan Ing. Kosuk dal protinávrh 
na prodej projednávaného pozemku – tento 
protinávrh nebyl schválen. 

ZM neschválilo záměr prodeje pozemku 
p.p.č. 1540 v k.ú. Dolní Boříkovice. 

4.1.12. Záměr prodeje pozemku p.p.č. 
257/2 a části 257/1 v k.ú. Králíky

Obsah: O prodej pozemků požádali manže-
lé K. a R. K. za účelem zajištění příjezdu, jeho 
rozšíření a dále posunutí opěrné zdi o 1-2 m 
po celé délce. Jedná se o pozemky o výměře 
659 m2, které jsou v KN vedeny jako zahrada a 
ostatní plocha, na pozemcích vázne ochranné 
pásmo vodního zdroje 2. stupně, pozemky 
nejsou v pronájmu. Dle odboru VTS v zá-
jmovém území se nenachází žádné podzemní 
zařízení v majetku města, posunutí opěrné 
zdi odbor nedoporučuje z důvodu finanční 
náročnosti (nedostatek fin. prostředků). Dle 
odboru ÚPaSÚ je pozemek p.p.č. 257/2 v ÚP 
Králíky zařazen do plochy smíšené-obytné-
městské a pozemek p.p.č. 257/1 je v ploše sí-
delní zeleně na veřejných prostranstvích. Oba 
pozemky jsou v zastavěném území a v MPZ. 
Na uvedený zásah je nutné vydání územního 
rozhodnutí a stavebního povolení včetně 
doložení potřebných dokladů a projektové 
dokumentace, s ohledem na ekonomickou 
náročnost odbor nedoporučuje. Odbor ŽP 
nemá připomínky. Odbor ŠKT doporučuje 
přesun opěrné zdi realizovat v rámci projektu 
revitalizace parku. Prodej odbor doporučuje, 
jedná se o přístupovou cestu za účelem rozší-
ření příjezdu do dvora. RM doporučila prodej 
pozemku p.p.č. 257/2 a navrhla kupní cenu 
70 Kč/m2 + náklady spojené s převodem + 
bezdůvodné obohacení za užívání pozemku 
za poslední 3 roky ve výši 522 Kč. Zároveň 
RM nedoporučila prodej části pozemku 
p.p.č. 257/1.

V diskuzi pan Mlynář navrhl doplnit usne-
sení o právo vstupu na pozemek za účelem 
údržby opěrné zdi.

ZM schválilo záměr prodeje pozemku 
p.p.č. 257/2 v k.ú. Králíky za kupní cenu 
70 Kč/m2 + náklady spojené s převodem + 
bezdůvodné obohacení za užívání pozemku 
za poslední 3 roky ve výši 522 Kč a uložilo 
záměr prodeje zveřejnit. Zároveň ZM do-
poručilo radě města zřídit věcné břemeno 
práva vstupu za účelem údržby opěrné zdi 
pro oprávněné město Králíky. 

ZM neschválilo záměr prodeje části 
pozemku p.p.č. 257/1 v k.ú. Králíky. 

4.1.13. Záměr prodeje části pozemku p.p.č. 
3792 v k.ú. Králíky

Obsah: O prodej části pozemku požádal 
pan F. za účelem rozšíření vlastnictví. Jedná se 
o pozemek o výměře 2472 m2, který je v KN 
veden jako ostatní plocha – zeleň, na pozem-
ku vázne ochranné pásmo vodního zdroje 
2. stupně, pozemek není v pronájmu. Dle 
odboru VTS v zájmovém území se nenachází 
žádné zařízení v majetku města, prodej odbor 

doporučuje. Dle odboru ÚPaSÚ je řešený 
pozemek v ÚP Králíky zařazen do plochy 
sídelní zeleně přírodního charakteru. Území 
slouží pro prvky ÚSES a realizaci zeleně na 
okraji zastavěného území, v řešené ploše je 
nepřípustné umísťovat stavby pro bydlení, 
rekreaci, obč. vybavení a výrobu. K žádosti 
o dělení pozemku je nutno doložit stanovis-
ko odboru ŽP. Dle odboru ŽP byl pozemek 
získán v KPÚ Králíky II za účelem realizace 
vhodné isolační zeleně (keře nižšího vzrůstu), 
proto odbor požaduje zachování pruhu o šíři 
6 m pro výsadbu dřevin. Odbor ŠKT nemá 
připomínky. MO navrhuje, aby předmětem 
prodej byl i pozemek p.p.č. 3784 o výměře 19 
m2 ve vlastnictví města, který přímo navazuje 
na pozemek žadatele. RM doporučila prodej 
pozemku p.p.č. 3784 a části p.p.č. 3792 (při 
zachování 6 m pruhu) za kupní cenu 70 Kč/
m2 + náklady spojené s převodem. 

ZM schválilo záměr prodeje pozemku 
p.p.č. 3784 a části pozemku p.p.č. 3792 
(při zachování pruhu o šíři 6 m) v k.ú. 
Králíky za kupní cenu 70 Kč/m2 + náklady 
spojené s převodem a uložilo záměr prodeje 
zveřejnit. 

4.1.14. Žádost o snížení kupní ceny 
u prodeje pozemku p.p.č. 177/1 v k.ú. Horní 
Lipka

Obsah: O prodej pozemku požádala paní 
W. z Jablonného nad Orlicí za účelem rozšíře-
ní vlastnictví u nemovitosti v jejím vlastnictví. 
Jedná se o pozemek o výměře 1479 m2, který 
je v KN veden jako t. t. porost, pozemek má 
žadatelka v pronájmu. ZM dne 11.10.2010 
schválilo záměr prodeje pozemku za kupní 
cenu 50 Kč/m2 + náklady spojené s převodem. 
Dne 10.11.2010 požádala žadatelka o snížení 
kupní ceny. Po návštěvě odborníka na pozem-
ky bylo žadatelce sděleno, že půlka pozemku 
je mokřina, pozemek se znehodnocuje a cena 
50 Kč/m2 je moc vysoká. Pokud nebude 
možné obdržet přijatelnější cenu, znamena-
lo by to ukončení zájmu o koupi ze strany 
žadatelky. Dle odboru ÚPaSÚ je pozemek 
dle ÚP Králíky zařazen do plochy bydlení 
venkovského typu a do zastavěného území. 
RM nedoporučila snížení kupní ceny.

Paní starostka odůvodnila rozhodnutí rady 
s tím, že město nemá v současné době zájem 
tento pozemek prodat.

ZM neschválilo snížení kupní ceny 
u prodeje pozemku p.p.č. 177/1 v k.ú. 
Horní Lipka. 

4.1.15. Záměr směny pozemků v k.ú. 
Dolní Lipka

Obsah: MO vyřizuje od roku 2008 le-
galizaci stavby autobusové zastávky v k.ú. 
Dolní Lipka. Součástí je také majetkoprávní 
vypořádání pozemků pod čekárnou a v jejím 
okolí. V roce 2008 proto město požádalo ČD, 
a.s., o úplatný převod pozemků, a to st.p.č. 
78 a části p.p.č. 550/4 v k.ú. Dolní Lipka. 
Na základě jednání mezi městem a ČD, a.s., 
došlo k oddělení pozemků, zaměření ČOV 
a následně ke schválení úplatného převodu 
pozemků za kupní cenu ve výši znaleckého 
posudku (ZM/2008/10/156). Na základě no-
vého jednání s ČD, a.s., je v současné době 

vše připravené k převodu pozemků. GP byla 
oddělena část pozemku pro ČOV v majetku 
ČD, a.s., a zároveň oddělena část pozemku pro 
převod na město. Majetkoprávní vypořádání 
bude formou směnné smlouvy mezi městem 
a ČD, a.s. Předmětem směny bude pozemek 
p.p.č. 550/9 o výměře 6 m2 (cena dle znalec-
kého posudku 170 Kč) ve vlastnictví města 
Králíky a pozemky st.p.č. 78 o výměře 29 m2 
a p.p.č. 550/10 o výměře 538 m2 (cena dle 
znaleckého posudku 24.650 Kč) ve vlastnictví 
ČD, a.s. Rozdíl kupní ceny ve výši 24.480 
Kč uhradí město. RM doporučuje zrušení 
usnesení ZM/2008/10/156 ze dne 08.12.2008 
a doporučuje směnu pozemků.

ZM schvál i lo  zrušení  usnesení 
ZM/2008/10/156 ze dne 08.12.2008 a schvá-
lilo záměr směny pozemku p.p.č. 550/9 
v k.ú. Dolní Lipka ve vlastnictví města 
Králíky za kupní cenu 170 Kč za pozemky 
st.p.č. 78 a p.p.č. 550/10 v k.ú. Dolní Lipka 
ve vlastnictví ČD, a.s., za kupní cenu 24.650 
Kč, rozdíl kupní ceny ve výši 24.480 Kč 
uhradí město Králíky. Zároveň ZM uložilo 
záměr směny zveřejnit. 

4.1.16. Dohoda o splácení dluhu
Obsah: Paní J. dne 29.11.2010 požádala 

o  možnost splácení neuhrazeného nájem-
néhoa služeb spojených s užíváním bytu 
v Králíkách, a to měsíčními splátkami ve výši 
500 Kč. Správce bytového fondu vykázal neu-
hrazené nájemné za období od 08–10/2010 ve 
výši 10.167 Kč + poplatek z prodlení ve výši 
2,5 ‰ denně z dlužné částky ve výši 1.210 
Kč. Dále se k této dlužné částce připočítává 
zbylá částka z předchozí porušené dohody 
o splácení dluhu (tíživá finanční situace) 
uzavřené dne 16.09.2010 ve výši 7.510 Kč 
(dlužné nájemné 6.359 + 1.151 Kč poplatek 
z prodlení). Celková dlužná částka tedy činí 
18.887 Kč. Paní J. dále požádala RM o od-
puštění poplatků z prodlení z dlužných částek 
ve výši 2.361 Kč. RM neschválila odpuštění 
poplatků z prodlení a zároveň doporučila 
schválit dohodu o splácení dluhu.

ZM schválilo dohodu o splácení dluhu 
mezi městem Králíky a paní J., bytem 
Králíky, a to pravidelnými minimálními 
měsíčními splátkami ve výši 500 Kč pod 
ztrátou výhody splátek. 

4.2. Pravidla nakládání s nemovitým 
majetkem města

Obsah: MO předkládá nová pravidla pro 
nakládání s nemovitým majetkem. Ke změně 
pravidel dochází v souvislosti se schválením 
Územního plánu Králíky. Nově MO navrhuje 
vymezit pozemky pro venkovské bydlení a 
stavby pro rekreaci v obcích. Zároveň navr-
huje úpravu ceny u pozemků pro stavbu RD 
v Králíkách a prodloužení doby zveřejnění 
záměru prodeje nemovitosti z 15 na 30 dnů. 
Ostatní úpravy jsou pouze formální. RM 
doporučila schválení pravidel v předloženém 
znění.

V diskuzi se zastupitelé vyjádřili k těmto 
pravidlům, navrhli jejich změnu a doplnění 
s tím, že do 7. ledna zašlou své připomínky 
k zapracování do těchto pravidel. Paní starost-
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ka navrhla zpracování dvou variant pravidel, 
o kterých bude zastupitelstvo při dalším 
jednání hlasovat.

ZM neschválilo pravidla: „Nakládání s 
nemovitým majetkem ve vlastnictví města 
Králíky“ v předloženém znění a uložilo 
majetkovému odboru předložit nový návrh 
pravidel upravený podle podnětů zastupi-
telů, které budou předány nejpozději do 
7. 1. 2011. 

4.3. Pravidla rozpočtového provizoria 
na rok 2011

Vedoucí finančního odboru MÚ Králíky 
předložila zastupitelstvu města návrh pravidel 
rozpočtového provizoria pro období od 1. 1. 
2011 do doby schválení rozpočtu na rok 2011. 
Rozpočet města na příslušný rozpočtový rok 
nebude schválen před 1. 1. 2011. K zajištění 
plynulosti hospodaření Města Králíky a jím 
zřízených a založených organizací předkládá 
finanční odbor Rada města návrh svým usne-
sením RM/2010/52/749 schválila. 

V diskuzi pan Ing. Kosuk požádal o před-
ložení aktuálních výsledků hospodaření města 
za rok 2010 a předběžný návrh rozpočtu města 
na rok 2011, který by mohl být poskytnut 
zastupitelům k připomínkování. Pan místosta-
rosta navrhl pracovní schůzku zastupitelů, kte-
rá bude zaměřená pouze na připomínkování 
rozpočtu města na rok 2011. Datum schůzky 
bude upřesněn podle termínu zpracování 
návrhu rozpočtu finančním odborem tak, aby 
zastupitelé obdrželi v dostatečném předstihu 
návrh rozpočtu.

ZM v souladu s ustanovením § 13 zákona 
č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů v platném znění, 
schválilo pravidla rozpočtového provizoria 
města Králíky pro rok 2011 v tomto znění: 
Rozpočtové hospodaření města Králíky 
v době od prvního dne rozpočtového roku 
2011 do doby schválení rozpočtu města 
na příslušný rok se řídí objemem příjmů 
a výdajů schváleného rozpočtu pro před-
chozí rok 2010. Výdaje rozpočtu se uvolňují 
do výše jedné dvanáctiny celkové roční 
částky v každém měsíci období rozpoč-
tového provizoria. Z městského rozpočtu 
budou hrazeny běžné výdaje, související 
s plynulým provozem městského úřadu, 
města a organizací městem založených či 
zřízených. S výjimkou havarijních situací 
budou financovány pouze drobné akce 
oprav a údržby v jednotlivých případech 
nepřevyšující částku 40 000,- Kč a nedo-
končené smluvně sjednané akce oprav a 
údržby z roku 2010. U smluvně sjednaných 
akcí v případě nevyčerpání finančních 
prostředků v roce 2010 na výdaje schválené 
v rozpočtu města na rok 2010, mohou být 
tyto výdaje realizovány v roce 2011 do výše 
rozdílu schváleného rozpočtu a skutečného 
čerpání v roce 2010. Rozpočtové příjmy a 
výdaje uskutečněné v době provizoria se 
stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho 
schválení. 

4.5. Smlouva s Pardubickým krajem na 
poskytnutí neinvestiční dotace na sociální 

služby
Paní starostka seznámila přítomné zastu-

pitele s možností získání dotace na sociální 
služby města Králíky z Pardubického kraje. 
Na základě žádosti o dotaci z rozpočtu Pardu-
bického kraje na provozní náklady sociálních 
služeb doporučila Rada Pardubického kraje 
poskytnutí dotace ve výši 300 000 Kč. Vzhle-
dem k tomu, že dotaci je třeba zúčtovat do 
konce letošního roku, předložil poskytovatel 
k projednání v Zastupitelstvu města Králíky 
návrh smlouvy, kterou Zastupitelstvo Pardu-
bického kraje projednalo 10. 12. 2010. Ná-
sledně budou finanční prostředky poukázány 
na účet města. Dotace bude použita na úhradu 
provozních nákladů letošního roku.

V diskuzi se JUDr. Ježek zeptal, na jaký 
účel bude dotace použita. Paní starostka od-
pověděla, že na mzdové náklady Sociálních 
služeb Králíky, čímž se ušetří prostředky 
z rozpočtu města. Jedná se o výjimečnou 
dotaci.

ZM schválilo Smlouvu o poskytnutí 
neinvestiční dotace na sociální služby 
z rozpočtu Pardubického kraje a pověřilo 
starostku jejím podpisem. 

4.4. Schválení předsedů výborů
Paní starostka přednesla návrh na volbu 

předsedy finančního a kontrolního výboru a 
zároveň navrhla do funkce předsedy finanč-
ního výboru pana Ing. Pavla Strnada. Pan 
Strnad návrh přijal s tím, že oslovil zastupitele 
s dotazem, zda někdo nebude mít námitku, že 
by byl ve střetu zájmu. 

Pan Juránek vyjádřil názor, že v tomto pří-
padě jde o střet zájmu. Paní starostka uvedla, 
že po konzultaci tohoto problému s právnič-
kou města, se v tomto případě o střet zájmu 
podle zákona nejedná.

ZM zvolilo předsedou finančního výboru 
pana Ing. Pavla Strnada. 

Dále probíhala volba předsedy kontrolního 
výboru. Žádný z navrhovaných kandidátů tuto 
funkci nepřijal. Předseda kontrolního výboru 
bude volen na příštím jednání zastupitelstva.

5. Informace z MěÚ
Tajemník MěÚ pan Ing. Bouška navrhl 

odměny pro neuvolněné členy zastupitelstva 
za výkon funkce člena rady města. 

Pan Ing. Pavel Strnad přednesl protinávrh 
nevyplácet tyto odměny žádnému z neuvol-
něných členů zastupitelstva z důvodu šetření 
finančních prostředků města. 

Pan Juránek navrhl vzhledem k odpověd-
nosti a náročnosti vykonávané funkce v radě 
města využít zákonné možnosti a možnosti 
rozpočtu města a vyplatit odměny za výkon 
této funkce v radě města.

Návrh Ing. Strnada nebyl schválen.
ZM schválilo výši měsíční odměny pro 

neuvolněné členy zastupitelstva za výkon 
funkce člena RM od 15. 11. 2010 ve výši 
1.910,-Kč. 

ZM schválilo výši měsíční odměny pro 
neuvolněné členy zastupitelstva za výkon 
funkce předsedy výboru ZM nebo komise 

RM od zvolení do funkce na volební období 
2010-2014 ve výši 1.560,-Kč. 

ZM schválilo výši měsíční odměny pro 
neuvolněné členy zastupitelstva za výkon 
funkce člena výboru ZM, komise RM nebo 
zvláštního orgánu od zvolení na volební 
období 2010-2014 ve výši 1.380,-Kč. 

Na návrh pana JUDr. Ježka o zákonné 
možnosti vyplácet odměny i za výkon funkce 
zastupitele města přednesl pan tajemník Ing. 
Bouška návrh usnesení na vyplácení odměny 
zastupitelům.

ZM neschválilo měsíční odměny pro 
neuvolněné členy zastupitelstva za výkon 
funkce zastupitele na volební období 2010-
2014 ve výši 400,- Kč. 

6. Vstupy občanů
Nebyly vzneseny žádné připomínky ani 

náměty. Pan Neterda vyslovil rozhořčení nad 
vystupováním JUDr. Ježka vůči zastupitelům, 
kteří jsou řediteli příspěvkových organizací, 
v souvislosti s projednávanými odměnami, 
zejména nad jeho komentáři k výši jejich 
platů. 

7. Vstupy zastupitelů
Paní starostka podala podnět ke zvážení 

způsobu volby nových osadních výborů. 
Předseda komise pro integrované obce pan 
Juránek by radši k volbě přistupoval indi-
viduelně podle místních podmínek v každé 
obci. Navrhl ponechat způsob volby nových 
předsedů na stávajících členech osadních 
výborů. Paní starostka doplnila, že by bylo 
vhodné se k tomuto tématu sejít na samostat-
ném pracovním jednání s právničkou MěÚ, 
s panem Juránkem jako předsedou komise 
pro integrované obce a se stávajícími předsedy 
osadních výborů.

Pan Ing. Kosuk přednesl svůj požadavek 
ve věci odvolání ředitele a jednatele SMK 
Králíky pana Moronga a požaduje písemné 
předložení dokumentů, které se této záleži-
tosti týkají.

Pan Morong navrhl zastupitelům, že veš-
keré požadované dokumenty předloží, aby 
se zastupitelé mohli s touto problematikou 
podrobně seznámit a doporučil, aby o jeho od-
volání rozhodlo zastupitelstvo po nastudování 
všech předložených dokumentů. Dále zastu-
pitelé diskutovali na téma odvolání jednatele 
SMK a výběrového řízení na tuto funkci.

Paní starostka popsala průběh situace 
s účetnictvím SMK a jeho rekonstrukcí. 
Zdůvodnila rozhodnutí rady města o odvolá-
ní pana Moronga tím, že šlo o selhání pana 
Moronga jako člověka. 

Pan Morong zpochybnil text výběrového 
řízení na místo jednatele SMK v požadavku na 
vzdělání uchazečů, kde je uveden požadavek 
vysokoškolského vzdělání. Chápe to jako 
zabránění mu v účasti na tomto výběrovém 
řízení. 

Paní starostka odpověděla, že zadání 
výběrového řízení je identické s tím, na 
základě kterého byl vybrán pan Morong. 
Bylo doplněno v požadavcích vzdělání vy-
sokoškolské a odborné znalosti a dovednosti 
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týkající zkušeností se řízením organizací nebo 
společností.

Pan Ing. Strnad navrhl, zda by podmínka 
VŠ vzdělání na výběrové řízení jednatel SMK 
mohla být doplněna o možnost v případě, že 
uchazeč toto vzdělání nesplňuje, zahájit toto 
studium do 2 let. Názor pana Ing. Strnada 
potvrdil i pan Juránek. 

Paní starostka odpověděla, že výběrové 
řízení je již zveřejněno. V případě, že nebude 
vybrán kandidát na základě tohoto řízení, 
je možno upravit podmínky dle požadavků 
zastupitelů.

 Z přítomných občanů se přihlásil pan 
Doubrava, který uvedl, že nemá zájem při-
hlásit se do zmíněného výběrového řízení a 
že považuje za nepřijatelné, aby se přihlásil 
pan Morong. Pan Neterda vyslovil souhlas 
s rozhodnutím rady města o odvolání pana 
Moronga z funkce jednatele SMK.

JUDr. Ježek upozornil zastupitele, že 
podle stanov společnosti SMK bylo možná 
rozhodnutí rady města o odvolání jednatele 
neplatné.

Paní starostka se vyjádřila k odvolání osoby 
pana Moronga v souvislosti s tím, že mu byla 
dána šance na nápravu jeho pochybení, ale pan 
Morong tuto možnost nevyužil. 

Pan Morong opustil na část diskuse jed-
nací sál.

JUDr. Ježek navrhl hlasovat o tomto 
usnesení:

ZM zastává názor, že odvolání jednatele 

společnosti Služby města Králíky s.r.o., 
který má současně postavení vedoucího 
manažera společnosti s označením funkce 
ředitel společnosti, učiněné Radou města 
Králíky rozhodnutím RM/2010/52/754 a RM 
2010/52/755 ze dne 1. 12. 2010, je v rozporu 
s článkem VIII, odstavcem 6, stanov společ-
nosti, které schválilo zastupitelstvo města 
9. 12. 2003 usnesením ZM/2003/14/292 a 
jsou založeny ve sbírce listin u Obchodního 
rejstříku vedeným krajským soudem v Hradci 
Králové. Zastupitelstvo města představující za 
město Králíky jediného společníka uvedený 
akt odvolání jednatele společnosti valnou 
hromadou považuje za neplatný. ZM ukládá 
radě města, aby v rozhodování jediného spo-
lečníka představovaného valnou hromadou 
společnosti striktně dodržovala její stanovy a 
bezodkladně zjednala nápravu. 

Tento návrh nebyl přijat.

Ing. Kosuk požádal o aktualizaci orga-
nizačního řádu města a doplnění směrnic 
městského úřadu, zejména ve věci zadávání 
zakázek. Dále požádal o autorizovaný přístup 
do elektronického systému městského úřa-
du. Paní starostka uvedla, že po konzultaci 
s informatikem MěÚ mu bude na příštím 
jednání zastupitelstva podána informace o 
této možnosti.

Pan Morong požádal o možnost vybudování 
chodníku v dolní části města od bowlingu. 

Paní starostka odpověděla, že město nemá 

finanční prostředky na tuto investici v hodnotě 
několika milionů korun a nezná ani žádný 
dotační titul, který by nám pomohl realizovat 
tuto stavbu. V případě, že se tento dotační 
program objeví, tak bychom ho využili k re-
alizaci této stavby. Současně podala informaci 
o přípravě projektu na rekonstrukci přechodů 
pro chodce v ulici Moravské a 5. května.

Paní starostka požádala Ing. Kosuka 
o písemné předání požadavků v souvislosti 
s SMK.

Starostka ukončila jednání ve 22.45 hod. 
Výpis z jednání ZM zpracovala redakce KZ

VÁNOČNÍ VÝSTAVKA VE VÚ A DDŠ KRÁLÍKY
V pondělí dne 20. prosince 2010 se ve VÚ a DDŠ Králíky poprvé 

uskutečnila Vánoční výstavka prací zdejších žáků. Jejím cílem bylo 
předvést všem zájemcům, že zde přítomným chlapcům nepřísluší 
pouze výchovné problémy, ale také zručnost, nápaditost a tvůrčí 
umění při vytváření výrobků z různých materiálů. Předvedeny 
byly práce z papíru, dřeva, plechu, keramické hlíny, přírodnin a 
jiných materiálů. 

V rámci integrace žáků do společnosti byly do zařízení pozvány 
všechny školy a školská zařízení z města Králík.

Pozvání ředitelem zařízení neodmítli ani paní starostka města 
Králíky spolu s místostarostou.

Pro návštěvníky byly připraveny i perníčky. Pekli a zdobili je 
žáci 9. A, kteří také návštěvníky výstavkou prováděli. Příchozím 
byla umožněna i prohlídka vyzdobeného přízemí budovy. 

O tom, že se výstavka prací líbila, svědčí následující citace 
návštěvní knihy:

„Vůbec jsem netušila, jak jsou u Vás šikovné děti“
„Děkujeme za krásnou výstavu“ (20 dětí z II. A ZŠ)

„Policie Králíky zdraví VÚ a DDŠ, moc pěkná výstava“
„Výstava velmi pěkná i celá výzdoba budovy“
„Máte šikovné kluky, ať jim to vydrží“

Mgr. Hana Moravcová

Poděkování
Chtěli bychom touto cestou poděkovat 

městu Králíky za poskytnutí veřejné 
finanční podpory z prostředků města Krá-
líky na sociální služby pro nedoslýchavé 
a seniory z Králík a okolí. Dále děkujeme 
za spolupráci p. Bc. Strnadovi, ved. odbo-
ru sociálních věcí a zdravotnictví.

Za Poradenské středisko Českého 
klubu nedoslýchavých HELP v Ústí 
nad Orlicí 

Král Vladimír  
465 526 911
602 957 243
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KLUB SENIORŮ Králíky oznamuje

Klub seniorů, občanské sdružení Králíky

Přihlášky do klubu seniorů získáte v 
Klubu seniorů. 

V budově školy na Velkém náměstí - pří-
zemí vlevo 1.dveře

Pondělí
Středa  13 - 17 hod.
Pátek
Členství stojí Kč 50,- za rok.

Zveme seniory a jejich příbuzné na 
zájezd k moři v létě do Itálie, středisko 
BIBIONE.

Ubytování vila LUCA (bazén, polo-
penze).

Trmín 24. 6. - 3. 7. 2011
Cena Kč 5.700,-

Cena zahrnuje polopenzi (Kč 1.000,-), 
cestu (Kč 1.790,-), ubytování (Kč 2.720,-), 
pojištění (Kč 190,-, u věku nad 70 let Kč 
396,-).

Hlaste se do 30. 12. 2010.
Platba v měsíci lednu (z důvodu využití 

slevy 11 %).
Hlaste se na telefoní čísla (v poledne a 

večer) 465 324 512 případně 774 059 589.
Zveme seniory na zájezd do bazénu ve 

městě Zábřeh v úterý 11. 1. 2011, odjezd z 
autobusového nádraží ve 13 hodin.

CENA: 100,- Kč + 40,- Kč na vstup do 
bazénu na 2 hodiny.

Hlaste se na telefonní číslo (poledne a 
večer) 465 324 512.

Dne 24. 11. 2010 byl za přítomnosti 
paní starostky Jany Ponocné, zástupce 
ředitele školy Mgr. Jarmily Berkové a 
členů Klubu seniorů otevřen klub v bu-
dově Gymnázia na Velkém náměstí. Klub 
seniorů jako občanské sdružení je ote-
vřen všem seniorům, bez toho zda jsou 

členy nebo ne. Pro nečleny je stanoven 
vstupní poplatek ve výši 20,- Kč. Klub je 
určen pro využití volného času seniorů. 
V rámci klubu je možné využívat četbu 
knih, poslech rozhlasu a televize, hraní 
společenských her, pletení, háčkování a 
jinou činnost.

Klub je otevřen:
Pondělí 13:00 - 17:00 hod.
Středa 13:00 - 17:00 hod.
Pátek 13:00 - 17:00 hod.
 
Klub seniorů má ve své náplni v plánu 

též návštěvy krytého bazénu v Zábřehu, 
poznávací zájezdy, rekreační pobyty a jiné 
aktivity k naplnění potřeb seniorů.

Roční poplatek činí 50,- Kč. Přihlášky 
do Klubu seniorů jsou taktéž k dispozici 
v prodejně Zdravé výživy nebo přímo 
v Klubu seniorů.

 
Touto cestou bychom chtěli poděkovat 

městskému úřadu za finanční podporu, ře-
diteli školy Mgr. Kubíčkovi za poskytnutí 
místnosti pro zřízení Klubu seniorů a panu 
Morongovi z organizace Služby města 
Králíky za sponzorský dar - bezplatné 
přestěhování nábytku a zařízení klubu 
z Červené Vody.

Přijďte mezi nás, budete vítáni.
Výbor Klubu seniorů Králíky

Návštěva polských seniorů
v Klubu seniorů Králíky

Dne 2. prosince 2010 proběhla v Klubu seniorů Králíky přátelská návštěva
polských seniorů v čele s prezidentkou Barbarou Faron ze spolku POLSKI ZWIAZOK 

EMERYTOW RENCISTOW I INVALIDOW KOLO W MIEDZYLESIU.
Při přivítání obě strany se seznámily se svými programy a shodly se na další spolupráci 

v oblasti kulturního vyžití seniorů, společných zájezdů, výstav ručních prací a jiné společné 
činnosti k uspokojení potřeb seniorů obou klubů.

Jednání plně splnilo očekávání a je jen na seniorech, jak toto využijí pro svúj pro-
spěch.

Za výbor Klubu seniorů Josef Dobrohruška

Změny v oblasti sociálních
dávek s účinností od 1. 1. 2011

Dne 8. 12. 2010 byl ve Sbírce zá-
konů České republiky vyhlášen zákon 
č. 347/2010 Sb., kterým se mění některé 
zákony v souvislosti s úspornými opatře-
ními v působnosti Ministerstva práce a 
sociálních věcí. Mimo jiných dochází ke 
změně i níže uvedených právních norem. 

Změna zákona č. 108/2006 Sb., o 
sociálních službách - S účinností od 1. 
1. 2011 dochází na základě zmíněného 
zákona ke snížení příspěvku na péči ve 
stupni I (lehká závislost) z částky 2000,- 
Kč na částku 800,- Kč. Příspěvek na péči 
ve stupni I (lehká závislost) byl vyplacen 
ve výši 2000,- Kč naposledy v měsíci 
prosinci 2010. Městský úřad Králíky, 
odbor sociálních věcí a zdravotnictví, je 
povinen doručit nejpozději do dne výplaty 
příspěvku na péči za měsíc leden 2011 

jeho příjemcům písemné sdělení o změně 
výše příspěvku. Toto sdělení se nebude 
doručovat do vlastních rukou.

Změna zákona č. 117/1995 Sb., o státní 
sociální podpoře - Další změnou je zrušení 
sociálního příplatku ze systému státní 
sociální podpory vypláceného úřadem 
práce - kontaktním místem státní sociální 
podpory. Příjemci sociálního příplatku 
budou o odejmutí sociálního příplatku 
informováni. Jde-li o rodiče pečujícího 
alespoň o jedno nezaopatřené dítě, které 
je dlouhodobě nemocné, dlouhodobě 
zdravotně postižené nebo dlouhodobě 
těžce zdravotně postižené, anebo je-li 
alespoň jeden z rodičů pečujících o neza-
opatřené dítě dlouhodobě těžce zdravotně 
postižený nebo je nezaopatřeným dítětem, 
které je dlouhodobě zdravotně postižené 

nebo dlouhodobě nemocné, pak sociální 
příplatek náleží i po 31. prosinci 2010 
podle právní úpravy platné přede dnem 
1. ledna 2011, nejpozději však do 31. 
prosince 2012. 

Sociální příplatek bude vyplacen úřadem 
práce - kontaktním místem státní sociální 
podpory naposledy v měsíci lednu 2011 za 
měsíc prosinec 2010. Zrušení sociálního 
příplatku může mít v některých případech 
za následek, že příjem osoby, osob bude 
nižší, než je částka životního minima oso-
by, osob. V takovém případě lze požádat 
Městský úřad Králíky, odbor sociálních 
věcí a zdravotnictví, o posouzení, zda 
se v konkrétním případě jedná o stav 
hmotné nouze osoby, osob - dosavadních 
příjemců sociálního příplatku. Vzhledem 
k systému hodnocení příjmů osoby, osob, 
v hmotné nouzi (posuzují se příjmy za 
předchozí tři kalendářní měsíce) je vhodné 
požádat o posouzení stavu hmotné nouze 
nejdříve v měsíci únoru 2011. Informace 
z předchozí věty se týká výlučně situace 
způsobené zrušením sociálního příplatku. 
Bližší informace poskytneme i v lednu 
na odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
Městského úřadu v Králíkách. 

B. Strnad
odbor sociálních věcí a zdravotnictví 
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Hledáme
páníčky

Služby města Králíky s.r.o. zajiš-
ťují odchyt toulavých psů na území 
města. V současné době jsou v ob-
jektu králické čističky odpadních 
vod umístěni zde vyfocení psi, které 
je možno si přisvojit. S nalezenými 
psy je možno se seznámit a prohléd-
nout si je každý pracovní den od 8:00 
do 13:00 hod.

Ekoden pro ZŠ Červená Voda
Společnost pro zvířata – z. o. ČSOP připra-

vila koncem listopadu (22. 11. a 23. 11. 2010) 
za finanční podpory Pardubického kraje pro 
všechny školáky v Červené Vodě dvoudenní 
program zaměřený na ekologickou výcho-
vu. Ve dvouhodinovém bloku prošel každý 
třídní kolektiv čtyři stanoviště s různorodou 
nabídkou. 

Úvod patřil planetě Zemi a problémům ži-
votního prostředí, kterým dnes člověk čelí. Hle-
dat řešení, jak Zemi pomoci ukázala mladším 
žákům pohádka „O zakleté princezně Zemi“, ti 
starší se o totéž pokusili v diskuzi. Krátký film 
o hospodářských zvířatech přinutil každého 
k zamyšlení, jak se hospodářským zvířatům 
žije, jaké mají životní potřeby a proč jich tolik 
chováme. Pro mnohé bylo překvapením, že 
některá hospodářská zvířata jsou učenlivější 
než pejsci a poučením, že při špatné péči mohou 
kromě fyzické bolesti trpět i stresem. 

Odborník ze Záchranné stanice volně žijí-
cích zvířat Pasíčka k nám přijel s ježečkem. 
Kdo měl odvahu, mohl si ježka pohladit. V jeho 
společnosti se dobře povídalo o tom, která 
volně žijící zvířata u nás máme, co jim škodí, 
jakými nejčastěji trpí zraněními, jak každý 
z nás může pomoci a kde se nacházejí nejbližší 
záchranné stanice. 

S rukodělnou činností byl spojen program 
o včelách. Během krátké chvíle si každý 
účastník vyrobil z včelího vosku stočenou 
svíčku. Připomněli jsme si při tom, proč jsou 
včely a hmyz obecně důležité, jak žijí, co vše 
vytvářejí a jak se dorozumívají. Na témže 
stanovišti jsme se seznámili s různými typy 
ptačích budek a dozvěděli spoustu zajímavostí 
o jejich obyvatelích.

Program zdravé a Bio výživy byl spojen 
s ochutnávkou. Při tom jsme si ověřili zrakem 
i hmatem, zda rozpoznáme určité potraviny, 
seznámili se s jejich označováním a logy a 
vyzkoušeli, že co je zdravé, může být po-
choutkou. 

Každého zaujalo něco jiného, zájemci si 
mohli vyzvednout informační letáky a plakáty. 
Doprovodným programem byly také hry, při 
nichž jsme se nejen poučili, ale také pobavili. 

Program zaujal malé i velké a byl zajímavou 
a přínosnou alternativou školní výuky. Za 
jeho realizaci patří všem organizátorům naše 
poděkování.
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Beseda k projektu
Příběhy bezpráví

Ze sdělovacích prostředků jsme se dozvěděli informaci o konání 
již 6. ročníku měsíce filmu na školách. I naše zařízení využilo této 
možnosti a zapojilo se do vzdělávacího programu Jeden svět na 
školách. Vedle témat, jako jsou krizové oblasti světa, rasismus a 
xenofobie, média, globální problémy či sociální témata, se program 
soustavně věnuje také výuce moderních československých dějin, a 
to zejména období komunistického Československa jako součásti 
projektu Příběhy bezpráví – jemuž byl právě letošní listopadový 
měsíc věnován.  Na školách se k tomuto tématu promítaly filmy 
mapující naši novodobou historii, konaly se besedy s pamětníky, 
historiky či režiséry a další doprovodné akce pro žáky i širokou 
veřejnost.

Stejně tak tomu bylo i na naší škole. 30. listopadu 2010 byla 
k tomuto tématu uskutečněna beseda o perzekuci československých 
občanů v tzv. 50. letech, kteří nesouhlasili s komunis-tickým re-
žimem. Pozvání na ni přijal člen Konfederace politických vězňů 

z Ústí nad Orlicí pan Jan Jindra, který poutavým způsobem přiblížil 
našim žákům zrůdnosti tehdejší doby. Součástí akce bylo i promít-
nutí dokumentárního snímku Olgy Sommerové z cyklu Ztracená 
duše národa - Ztráta slušnosti - o perzekuci žen komunistickým 
režimem.

Akce splnila účel, žáci se aktivně zapojili do diskuze a řadě z nich 
to pomohlo pochopit hrůzy komunistického režimu.

Mgr. Jiří Souček – učitel DDŠ Králíky

Mikulášská besídka
Letos jsme v naší mateřské škole přivítali čerta a Mikuláše v pátek 

3. 12. 2010. Na besídku jsme pozvali rodiče, babičky a dědečky. 
Velkou radost nám udělala návštěva občanů Prostřední Lipky, kteří 
nemají své děti v mateřské škole, ale přesto se přišli na besídku 
podívat. Děti si pro rodiče připravily pásmo písniček, básniček a 
čertovský taneček.

Děkujeme OV Horní Lipka a ZEOS Prostřední Lipka za miku-
lášské balíčky, paní Krištofové za vánoční cukroví.

Vánoční besídka na ukončení školního roku proběhla v úterý 
21. 12. 2010. Touto cestou bychom chtěli poděkovat sponzorům: 
Zlatnictví pí. Beranová, Elektro Loufek, Elko Valenta a Drogerie 
pí. Pěnkavová za věcné dárky pro naše děti a všem popřát hodně 
zdraví a štěstí v roce 2011. 

Za mateřskou školu děti a paní učitelky
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DĚVČATA A CHLAPCI VE VĚKU OD 7 DO 10 LET,

CENÍK SLUŽEB MĚSTSKÉ KNIHOVNY KRÁLÍKY

ZAHRAJTE SI S NÁMI NOVOU HRU
Nová hra se jmenuje WEBOVOU DI-

VOČINOU a jak název vypovídá, je to hra 
o tom, jak to chodí na internetu. Když si hru 
zahrajete, dozvíte se, jak se máte bezpečně a 
ohleduplně na internetu chovat, a seznámíte 

se s tím, co všechno na internetu můžete 
a co musíte.

28. ledna 2011 proběhne celostátní sou-
těž, které se můžete také zúčastnit. 

Bližší informace najdete v dětském oddě-

lení Městské knihovny v Králíkách.
Když si na webové stránce Městské 

knihovny v Králíkách - http://kraliky.
orlicko.cz/knihovna/, kliknete na obrázek 
připojený k článku o soutěži, můžete hned 
začít trénovat. 

Čím více dětí se seznámí s vlastními 
právy a potenciálními nebezpečími na in-
ternetu, tím lépe.

Dobře se pobavte a něco nového se 
naučte.

Ivana Marečková

platný od 1. ledna 2011
Od 1. ledna 2011 zaplatí uživatelé 

knihovny poplatky ve stejné výši jako vlo-
ni - jeden roční poplatek, který umožňuje 
využívat souběžně půjčovnu pro dospělé 
i čítárnu časopisů, v praxi to znamená, 
že dospělí uživatelé, důchodci a studenti 
zaplatí při první návštěvě knihovny po-
platek buď v čítárně nebo v oddělení pro 
dospělé a po jeho úhradě můžou využívat 
obě oddělení.

Roční manipulační poplatek za zápis 
do evidence uživatelů:

• dospělí uživatelé 100,- Kč 
• důchodci do 70 let 70,- Kč
• důchodci nad 70 let zdarma
• studenti * 50,- Kč

• uživatelé oddělení pro
mládež do 15 let * 30,- Kč

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

Poplatek při jednorázové výpůjčce 
neregistrovaného čtenáře

• za 1 svazek 10,- Kč

Poplatek za výpůjčku realizovanou 
prostřednictvím meziknihovních služeb

• za 1 svazek 40,- Kč

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

Poplatek za vystavení duplikátu průkazu při jeho ztrátě 20,- Kč

Poplatek za poškození knihovnické úpravy a obalu 10,- Kč

Poplatek za poškození čárového kódu 10,- Kč

Připojení na Internet zdarma
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Společenská kronika

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

„Přejeme pevné zdraví do dalších let.“

88 let - Karel Moláček
87 let - Jiří Srbecký
86 let - Jaroslav Němec
85 let - Hildegard Zemanová
84 let - Vincenc Krejčí
81 let - Marie Vraštilová,
 - Božena Králová,
 - Josef Beneš
80 let - Marie Kolínková,
 - Karel Kellner,
 - Štefanie Macejáková,
 - Miroslav Vrbický,
 - Ludmila Pražáková
79 let - Anna Beranová,
 - Zděnka Benešová,
 - Božena Maděrová
78 let - Jaroslav Holas,
 - Eva Laryšová
77 let - Stanislav Vacek,
 - František Berka,
 - Josef Cenek
76 let - Jindřich Skala,
 - Antonín Beran,

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

Vážení rodiče, pokud máte zájem o zveřejnění Vašeho právě narozeného děťátka v mě-
síčníku Králický zpravodaj, přijďte na Městský úřad, Karla Čapka 316, evidence obyvatel, 
s rodným listem dítěte. 

                        Jana Panchártková, Odbor vnitřních věcí MěÚ Králíky

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.

Štefan Morong, Edita Halaszová, Jarmila Hádková, Jiří Bartoníček

ÚMRTÍ                 „S láskou budeme vzpomínat.“

Stomatologické služby
Oblast Červené Vody Letohradu, Jablonného nad Orlicí, Králicka, Žamber-

ka a Lanškrouna - Ordinační hodiny - sobota, neděle, svátky 8 - 11 hod
POZOR!! Případné změny jsou k dispozici na Poliklinice Žamberk tel.: 465 676 811 

a internetové adrese www.pardubickykraj.cz, konkrétně v sekci: Krajský úřad/Informa-
ce z odborů/Zdravotnictví/Aktuální informace

den lékař/ka obec místo telefon
08. 01. So MUDr. Milota Lanškroun Svobody 356 465 322 787
09. 01. Ne MUDr. Milota Lanškroun Svobody 356 465 322 787
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.

Milé
překvapení

Dne 22. 12. 2010 v podvečerní 17.00 ho-
dině, přišly do Klubu seniorů zazpívat seni-
orům děti ze souboru farní skupiny Křemílci 
vánoční koledy. Pro zúčastněné seniory to 
bylo velmi milé překvapení. Paní Eva Kubi-
šová děti doprovázela hrou na kytaru.

Mladý houslista Jakub Kubiš zahrál na 
housle a tím podmanil slavnostní atmosféru. 
Přítomní potleskem poděkovali dětem za 
jejich vystoupení a tím i slečně Renatě Mar-
tincové za zprostředkování tohoto dětského 
vystoupení. Děkujeme.

Za výbor: Josef Dobrohruška

Sháním ke koupi chalupu 
na králicku popřípadě 
jinde v okr. UO.
Tel: 602 121 807.

Koupím chatu na pěkném 
místě, nejlépe u sjezdovky. 
Tel: 777 114 004.

PSŠ Letohrad
STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ

Ústecká 36, LETOHRAD
pořádá v sobotu 22. 1. 2011

od 8.00 do 13.00 hodin 
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Možnost prohlídky Malé vodní 
elektrárny.

Výuku oborů naleznete na in-
ternet. stránkách:

http://www.pssletohrad.cz
nebo na čísle tel. 465621461.

Výroba a prodej dřevěných 
briket, prodej palivového 
dřeva a třísek na zátop. 
Tel: 737 27 43 31.

Pronajmu byt 2+1 (70 m2) 
v Králíkách na náměstí 
v čp. 361 nad prodejnou 
R-Net. Nájemné 4000 Kč + 
energie. Vratná kauce při 
podpisu smlouvy 4000 Kč. 
Tel.: 602 371 666.
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Program na LEDEN
pátek   7.   OBČANSKÝ PRŮKAZ   zač. ve 20:00 hod

Producent a režisér Ondřej Trojan 
(např. Želary) natočil volně podle stej-
nojmenné knihy Petra Šabacha hořkou 
komedii popisující nedávnou minulost, 
konkrétně polovinu sedmdesátých let mi-
nulého století. V atmosféře zahnívajícího 
socialismu sledujeme osudy čtyř dospí-
vajících mladíků a jejich rodin. Vtipný a 
výpravný snímek opravdu pečlivě evoku-
je danou dobu pomocí přesných rekvizit, 
kostýmů a hudebního doprovodu.

Vstupné 55,-; přístupný; 130 min.

HARRY POTTER A RELIKVIE SMRTI 1/2
úterý   11.   zač. v 17:00 hod
První část závěrečného sedmého dílu začíná, když se Harry, Ron 

a Hermiona vydávají na nebezpečnou misi, jejímž cílem je najít 
a zničit tajemství Voldemortovy nesmrtelnosti -  viteály. Spoléhat 
musí jen sami na sebe, profesoři ani Brumbál jim už nemohou pomo-
ci. Obávaná válka se zlem začala, smrtijedi kontrolují ministerstvo 
kouzel i školu v Bradavicích. Harry je stále blíž k úkolu, na který 
byl připravován od prvního dne, kdy vstoupil do Bradavic, tedy na 
poslední bitvu s Voldemortem.

Vstupné 55,-; přístupný; české znění ŠUP; 140 min.

pátek   14.   ĎÁBEL   zač. ve 20:00 hod
Příběh pěti lidí, kteří, jak se postupně ukazuje nikoliv náhodou, 

uvízli ve výtahu výškové budovy, má detailně propracovaný scénář, 
stupňující napětí a strach. Ne vždy jsou zosobněním zla sami lidé a 
vykonavatelem trestu za zločin nemusí být někdo z masa a kostí.

Vstupné 55,-; přístupný od 15 let; titulky; ŠUP; 80 min.

úterý   18.   PřEŽÍT SVŮJ ŽIVOT   zač. ve 20:00 hod
Světově proslulý filmař Jan Švankmajer natočil - podle svých 

vlastních slov - “psychoanalytickou komedii”, ve které se sen pro-
líná s realitou a která znamená nový impuls v jeho tvorbě. Zůstává 
ale samozřejmě autorovo surrealistické vidění a jeho smysl pro 
absurditu a bizarnost.

Vstupné 55,-; přístupný od 12 let; 100 min.

pátek   21.   DÁL NEŽ SE ZDÁLO   zač. ve 20:00 hod
Romantická komedie o dvou zamilovaných (Drew Barrymoreová 

a Justin Long), které dělí celá Amerika. Novinářka Erin byla na stáži 
v New Yorku, kde se nečekaně a prudce zamilovala do hudebního 
redaktora Garretta. Velký cit trvá oboustranně i po jejím návratu do 
San Francisca, což přináší trápení, ale také humorné situace.

Vstupné 55,-; přístupný od 12 let; titulky; ŠUP; 100 min.

úterý   25.   RED   yač. ve 20:00 hod
Zkratka v názvu akční komedie znamená Retired Extremely 

Dangerous (Penzionován, extrémně nebezpečný). A vskutku, sní-
mek s hvězdným obsazením (Bruce Willis, Morgan Freeman, John 
Malkovich ad.) se opírá o divoké akce tajných agentů v důchodu, 
kteří čelí poslednímu velkému nebezpečí svého života. 

Vstupné 55,-; přístupný od 12 let; titulky; ŠUP; 110 min.
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Klub Na Střelnici Králíky
LEDEN 2011

sobota   8.   ALI BABA A LOUPEŽNÍCI   zač. v 15:00 hod
Orientální pohádka pro celou rodinu v podání divadelního sou-

boru ŠOK Staré Město, vstupné 30,- Kč, vstupenky k dispozici na 
místě před představením.

sobota   15.   HASIČSKÝ PLES   zač. v 19:30 hod
Pořádá SDH Králíky, informace na tel.: 731 166 481, pan 

Dominikus.

sobota   22.   SPORTOVNÍ PLES   zač. v 19:30 hod
Pořádá TJ Sokol Boříkovice, rezervace vstupenek na tel.: 

465 631 039, pan Dostálek. SPECIÁLNÍ HOST: kouzelník 
Richard NEDVĚD, finalista soutěže Česko Slovensko má 
talent, www.richardnedved.cz

pátek   28.   KVĚTINKOVÝ PLES   zač. v 19:30 hod
Pořádá Květinka Monika, k tanci hraje oblíbená skupina 

MONITOR, bližší informace na tel.: 605 291 608.
Další informace o pořadech Klubu Na Střelnici a 

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

Pavel Strnad, Klub Na Střelnici Králíky

Klub Na Střelnici ve spolupráci s tanečními mistry 
Ivou Musilovou a Vladimírem Hejtmanským 
pořádá taneční minikurz pro dospělé – 
nejlépe bývalé absolventy tanečních kurzů (není 
podmínkou). Jedná se o tři lekce v termínu 12., 
19. a 26. ledna 2011, účelem kurzu je obnovení 
tanečních dovedností před plesovou sezónou. 
Kurzovné za pár činí 500,- Kč, přihlášky a 
další informace na tel. č. 603 849 460 nebo 
strelnice@strelnice.cz, uzávěrka přihlášek 
10. ledna 2011. Podmínkou pro zahájení 
kurzu je účast min. deseti tanečních párů.

OZNÁMENÍ
Redakce KZ oznamuje všem dopisovatelům, přispě-

vatelům, že od lednového čísla 2011 nebude bezplatně 
uvádět u jednotlivých příspěvků poděkování sponzorům 
akcí. Konkrétně se jedná o jmenovité uvádění jednot-
livých sponzorů, kteří přispěli na pořádání dané akce, 
případně se jiným způsobem podíleli na zajištění reali-
zace akce. Poděkování sponzorům formou výčtu jednot-
livých subjektů bude umožněno za úplatu, poděkování 
bude zpoplatněno sazbou komerční inzerce.

Děkujeme za pochopení, redakce KZ



Králický zpravodaj 1/2011 - 25

Program kulturních a sportovních akcí
v Jablonném nad Orlicí - LEDEN

Sobota 22. 1. 2011 ve 20:00 hodin – ples SDH
Sbor dobrovolných hasičů pořádá tradiční ples, který se koná  

v sále hotelu „U Dubu“ .K tanci zahraje kapela „Letrando“. Sr-
dečně zve SDH.

Sobota 29. 1. 2011 – Paralelní slalom
Zveme Vás na lyžařské závody – paralelní slalom, které se konají 

dne 29. 1. 2011 v lyžařském areálu Malák. Zahájení je ve 13 hodin, 
Ski bar na Maláku. Srdečně zve Ski club.

Úterý 25. 1. 2011 – Travesti skupina HANKY PANKY uvádí 
pořad Z POHÁDKY DO POHÁDKY

sál kina od 19:00 hodin Vstupné: 210,- Kč předprodej, 230,- Kč 
na místě. Další zcela nová zábavná show, plná nápaditých převleků, 
humoru, choreografií a známých hudebních melodií spolu se sleč-
nami Dolores, Stefany, Sofií a Alexem. Bližší informace naleznete 
na internetových stránkách www.hankypankyshow.eu.

Program širokoúhlého kina v Jab-
lonném nad Orlicí leden 2011

pondělí 3. ledna v 19,30 hodin  – Přežít svůj život  – ČR 
Evžen, stárnoucí muž, žije dvojí život. Jeden v realitě a druhý 

ve svých snech. Chodí za psychoanalytičkou, která se mu pokouší 
vykládat, co jeho sny znamenají. Přijde na určitý rituál, který mu 
umožňuje kdykoliv navštěvovat své sny. Z nich se dozvídá o svém 
raném dětství, o vztahu k otci a matce. Když je pak svojí man-
želkou postaven před rozhodnutí mezi realitou a snem, odchází 
definitivně do svého snu.

105 min.; vstupné: 59 + 1 Kč; přístupný od 12 let.
pondělí 10. ledna v 18,00 hodin  – Já, padouch  – USA
Gru si zvykl na to, že je největším zločincem na světě. Teď 

se ale zdá,že si na jeho post brousí zuby jeho největší oponent  

Vektor. Gru se tedy rozhodne pro dosud nevídaný zločin, Ukradne  
Měsíc! Animovaný rodinný film, který se stal zaslouženě hitem 
letošního léta,  režíroval Chris Renaud, který se podílel na Do-
bách ledových.

95 min.; vstupné: 64 + 1 Kč; přístupný.
čtvrtek 13. ledna v 19,30 hodin – Hlava-Ruce-Srdce – ČR
Rok 1914. Plukovník von Haukwitz (Jiří Schmitzer) zahyne za 

záhadných okolností při okultní seanci. Jeho snoubenka, herečka 
Klára Knabelová (Viktorie Čermáková), při vyšetřování zjistí, že 
tělu byly po smrti odňaty hlava, ruce a srdce. Při hledání odpovědí 
na tuto záhadu naráží na nejbližší plukovníkovu osobu - poručíka 
Heinricha Rotha (Roman Zach) a osud je spojí dohromady.

110 min.; vstupné 59 + 1 Kč; přístupný od 12 let.
pondělí 17. ledna v 18,00 hodin – Harry Potter a relikvie 

smrti – VB, USA
Sedmé a poslední pokračování dobrodružství kouzelnického 

učně je rozděleno do dvou celovečerních dílů. První část začíná, 
když se Harry, Ron a Hermiona vydávají na nebezpečnou misi, 
jejímž cílem je najít a zničit tajemství Voldemortovy nesmrtelnosti 
– viteály.  Spoléhat musí jen sami na sebe a to víc než kdy dříve, 
protože jim už profesoři nepomohou a budou také bez ochrany 
profesora Brumbála. Navíc jsou mezi nimi temné síly, které se 
je snaží rozdělit.

146 min.; vstupné: 64 + 1 Kč; přístupný  od 10 let.
pondělí 24. ledna v 19,30 hodin – Bastardi – ČR
Film je založen na reálném základě a ukazuje, jak to dopadne, 

když selže systém. Příběh se točí kolem dětí ze znevýhodněných 
sociálních vrstev. Díky nim dojde k tragédii a jejich chování 
rozvíří dramatický příběh, který bez klišé a přetvářky odhaluje 
jejich charaktery a ukazuje, že nic není tak jednoduché, jak se 
může zdát.

80 min.; vstupné: 64 + 1 Kč; přístupný od 12 let.

Akce ve Starém Městě – leden 2011
KINO
ĎÁBEL (80 min.)
Sobota 8. 1. 2011 v 18.30 h v Kině Staré Město
Sci-Fi, horor, fantasy. Pět lidí v pasti. A bude ještě hůř. Jeden 

z nich je totiž ďábel.
Vstupné: 42,- Kč; přístupno od 15 let.

RED (115 min.)
Sobota 15. 1. 2011 v 18.30 h v Kině Staré Město 
Akční komedie. Bruce Willis v důchodu rozdává rány jako za 

mlada.
Vstupné: 50,- Kč; přístupno od 12 let.

JÍST, MEDITOVAT, MILOVAT (140 min.)
Sobota 22. 1. 2011 v 18.30 h v Kině Staré Město 
Drama, romantický. Pouť mladé dámy za pozemskými i duchov-

ními rozkošemi napříč Itálií, Indií a Indonesií.
Vstupné: 50,- Kč

HARRY POTTER A RELIKVIE SMRTI – 1. (146 min.)
Sobota 29. 1. 2011 v 18.30 h v Kině Staré Město 
Fantasy, dobrodružný, rodinný. Film je sedmým a posledním 

pokračováním dobrodružství Harryho Pottera a je rozdělen do dvou 
celovečerních filmů.

Vstupné: 50,- Kč; přístupno od 10 let.

Připravujeme: Občanský průkaz, Já padouch, Tacho,…
Pokladna je otevřena půl hodiny před představením. V ceně 

vstupenky je zahrnut poplatek 1,- Kč na fond kinematografie.
Kino Staré Město, tel.: 583 239 290, vedoucí Kulturního 

zařízení města Staré Město, pí Windová, tel.: 725 502 753. 

Kulturní dům 
47. reprezentační ples
14. 1. 2011, velký sál DK Staré Město 
Myslivecké sdružení Staré Město pořádá v pátek 14. 1. od 20.00 

hod „Myslivecký ples.“ Bude připravena tradiční myslivecká ku-
chyně a tombola. Předprodej vstupenek od 2. 1. v TICu.

18. dětský maškarní bál - moře
28. 1. 2011, velký sál DK Staré Město 
Divadelní soubor ŠOK o.s. a Kulturní zařízení města pořádá 

maškarní bál na téma MOŘE. Začátek v 16.00 hod. Kolo štěstí, 
diskotéka a hry budou doplněny tombolou.

Lekce zumby
Každé pondělí  v KD Staré Město. Začátek v 18.15 hod.
Vstupné 60 Kč.

Pro úplné informace sledujte naše informační vitríny a in-
ternetové stránky www.staremesto-kultura.cz.
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Kamnářství AVT Filip Dian, Písařov 56, tel. 
608 527 946, 608 535 103, email: xdianf@
seznam.cz. Stavba kachlových kamen, 
sporáků a krbů, včetně zpracování projektu, 
dále pak opravy, čištění a servis topidel.

Vánoční turnaj ve stolním tenisu 2010
Již tradičně každý rok 27. 12. pořádá oddíl stolního tenisu TJ 

Jiskra Králíky vánoční turnaj ve stolním tenisu pro registrované. 
Turnaj se stal již velice známým a byl zařazen do celoročního 
kalendáře sportovních akcí v rámci okresu Ústí nad Orlicí.

Na turnaji se scházejí již známí hráči, kteří na náš turnaj jezdí 
pravidelně každý rok.

Letos nám počasí přálo, silnice byly bez větší vrstvy sněhu 
a tak doprava do našeho městečka byla bez problémů a všichni 
účastníci přijeli a odjeli v pořádku.

Turnaj je oblíben hlavně pro svůj herní systém, díky kterému 
si účastníci zahrají minimálně 6 zápasů v soutěži jednotlivců a 
minimálně jednou ve čtyřhrách. 

Turnaje registrovaných 27. 12. 2010 se zúčastnilo celkem 37 
hráčů z 12 oddílů. Zastoupení jednotlivých oddílů – Miedzylesie 
1, Orel Orlice 1, Klodzko 5, TJ Jiskra Králíky 8, Velké Losiny 
3, Liberec 1, Postřelmov 4, Zálší 2, Lhoty u Potštejna 3, Choceň 
1, Bystřice 5, Zigbřice 3.

Bylo odehráno celkem 126 zápasů a 498 setů, z toho 33 zápasů 
a 132 setů v hlavní soutěži, 18 zápasů a 72 setů soutěži útěchy, 
17 zápasů a 85 setů ve čtyřhrách. 

Výsledky turnaje:
Hlavní soutěž muži: 1. Kyszka Michal – TTC Klodzko, 2. 

Bezdíček Martin – TTC Lhoty u Potštejna, 3. Honemann Vlas-

timil st. – Sokol Velké Losiny, 4. Štíbr Břetislav – TTC Lhoty 
u Potštejna.

Soutěž útěchy: 1. Makowski Tomasz – TTC Klodzko, 2. 
Lohynský Lukáš – TJ Jiskra Králíky, 3. Zadorozny Bohdan – 
Miedzylesie, 4. Synek Martin – TTC Choceň.

Čtyřhry: 1. Bezdíček Martin – Štíbr Břetislav - TTC Lhoty 
u Potštejna, 2. Smolík Michal – Honemann Vlastimil st. - Sokol 
Velké Losiny, 3. Kyszka Michal – Makowski Tomasz – TTC 
Klodzko, 4. Novotný Eduard – Cikryt Petr st. - Sokol Velké 
Losiny.

Poděkování:
Velký dík patří nejen organizátorům a účastníkům turnaje, 

kteří věnovali svůj volný čas bílému míčku a aktivnímu pohybu 
v povánočním čase, ale hlavně sponzorům turnaje, kteří přispěli 
buď finanční částkou nebo věcnými cenami a postarali se tak o 
ještě větší atraktivitu našeho turnaje.

Závěrem bychom chtěli popřát všem mnoho štěstí, zdraví 
a úspěchů v novém roce a pozvat všechny za rok ve stejném 
čase na další ročník vánočního turnaje ve stolním tenisu 
v Králíkách.

Za oddíl stolního tenisu Antonín Vyšohlíd

Nohejbalový turnaj
Ve středu 15. prosince 2010 se žáci našeho zařízení zúčastnili, 

jako každý rok, již 17. ročníku nohejbalového turnaje trojic, 
který pořádal DDŠ v Kostelci nad Orlicí. Této akce se zúčastnilo 
celkem 9 týmů. Naši chlapci se umístili na pěkném 4. místě, 
vezmeme-li v úvahu tu skutečnost, že z výchovných důvodů 
byli z nominace vyřazeni na poslední chvíli 2 hráči.

Konečné pořadí vypadá takto: 1. DDŠ Kostelec nad Orlicí A, 
2. DDŠ Býchory A, 3. DDŠ Býchory B, 4. VÚ a DDŠ Králíky, 
5. DDŠ Chrudim, 6. DDŠ Šindlovy Dvory, 7. DDŠ Bystřice 
pod Hostýnem, 8. DDŠ Kostelec nad Orlicí B, 9. DDÚ Hradec 
Králové.

Závěrem bychom chtěli konstatovat, že účast na tomto turnaji 
byla důstojnou tečkou za sportovními aktivitami, kterých se naše 
zařízení zúčastňovalo v rámci našeho města, regionu i republiky 
v kalendářním roce 2010.

Mgr. Jiří Souček učitel Tv
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