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Otevřený dopis radnímu Pardubického kraje, aneb
pohádka o jednom strukturálně postiženém regionu
V jednom zapadlém podhorském regionu kdysi žili lidé. Ten region 

se jmenoval Králicko a měl přímé železniční napojení na vnitrozemí, 
občas tu jezdil i vlak, ještě před nedávnem i rychlíkového ražení. Ten 
region měl tu zvláštnost, že si jej dovolil stát prohlásit za strukturálně 
postižený a tento status byl stvrzen i v úředních dokumentech. Nově 
vzniklý kraj měl  tu  tendenci  tuto  skutečnost  také zakomponovat 
do svého programového prohlášení – do dnešního dne to má stále 
na svých webových stránkách v programovém prohlášení. Ale co 
čert  nechtěl. Evropská unie  si  dovolila  zafinancovat  elektrifikaci 
železniční trati. Tak si vládci v Perníkovém království řekli, ne a ne, 
rychlá železniční doprava pro ty venkovany z hor nebude. Od příštího 
grafikonu to těm vesničanům osladíme. Zrušíme jim trať do jiného 
kraje, nemusí přece jezdit do Hanušovic na pivo do pivovaru nebo 
do nemocnice v Šumperku. Co jednu trať, zrušíme jim i tu druhou co 
také vede do druhého kraje, nemusí přece jezdit do Štítů za prací. A 
ještě jim to více osladíme – zrušíme jim zastavování rychlíků v Ústí 
nad Orlicí,  jestli budou chtít nastoupit na  rychlík,  tak ať si  jedou 
autobusem z Letohradu do Ústí město, tam nyní budou zastavovat 
rychlíky – přesně tak to přeci připravujete. Ta elektrifikace z Leto-
hradu do Ústí byla z peněz Evropské unie, tak ať si zde platí vlaky 
úředníci z Bruselu. Autobus z Letohradu je lepší. A vše uděláme tak, 
že nejprve postupně vlakové spoje přesuneme na časy, kdy se to těm 

lidem nehodí – do práce, na nákupy, z nákupů. Pak uděláme vlastní 
sčítání a řekneme, že nikdo vlakem nejezdí. Pak budeme tvrdit, že 
cena za vlakokilometr  je strašně drahá oproti  jízdě autobusu. Ale 
je to pravda? Zjistil si někdo, jaké jsou skutečné náklady na vlak 
v naší lokalitě? Není to náhodou něco okolo 44 Kč za vlakokilometr 
(stačí se informovat v Olomouckém depu – stejně tak, jak jsme se 
informovali u strojvedoucích).  A je započtena v nákladech i cena 
za údržbu silnic, náklady na hasiče, záchranku? A vůbec – udržuje 
vůbec vlastník kolejí tratě? Odpovídá cena za vlakokilometr ceně za 
údržbu? Dříve se v zimě stavěly zásněžky, v Dolní Lipce stál sněžný 
pluh. Dnes je pluh odvlečen pryč, zásněžky se nestaví, v zimě občas 
vlak z důvodu kalamity nejede. Nádražní budovy vlastník neopravuje, 
perón je krásně zablácený – prostě služby na úrovni. 
Vážený pane neznámý z Pardubického kraje, v roce 2005 navštívil 

náš region prezident. Při debatě s občany nad problematickým živo-
tem prohlásil, že stát nemůže lidi vodit za ručičku, zařizovat jim práci 
přímo v regionu, to musí podnikatelé. Zároveň ale uvedl, že úlohou 
státu je vytvářet podmínky. Přímo zde uvedl, že jednou z těch úloh je 
zajištění veřejné dopravy – „do“ a „z“ regionu. Myslíte, že likvidace 
veřejné železniční dopravy je ta pravá cesta? 
Kdysi dávno i ta dřívější politická strana vytvářela podmínky pro 

život na kraji republiky - tu stabilizačním příspěvkem na výstavbu, tu 
dotací na veřejnou dopravu. Nový kraj se pyšní pohořím Králického 
Sněžníku. A dělá něco pro lidi, kteří tam žijí? Nedělá nic, jenom jim 
vysílá signál – vypadněte z tohoto regionu, dokud je čas. Za chvíli 
zde vše zrušíme a rozprodáme. Občas si v novinách přečteme, jak 
to mají v tom Švýcarsku. Tak tam jsou trati propojeny, regionální 
trati navazují na hlavní trati. Představitelé kantonů mají zájem na 

V loňském roce opravili pracovníci Lesního závodu Hanušovice 
turistické odpočívadlo. Ve spolupráci s městem Králíky byla vedle 
odpočívadla osazena informační a turistická mapa. Bohužel některým 
z nás upravené posezení bylo trnem v oku. Po letošní zimě byly mapy 
určené do venkovního prostoru rozbity, turistické odpočívadlo přišlo 
o střešní krytinu a celé okolí bylo zaneřáděno. Není možné doneko-
nečna hradit vzniklé škody z městského rozpočtu.

(pokračování na straně 3)
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Upozornění pro mládež a mladistvé - dětské hřiště je určeno pro malé děti. Tomuto 
určení odpovídají instalované herní prvky. Neničte zařízení hřiště, opravdu není 
určeno pro vyšší váhovou kategorii a není místem shromažďování mladistvých.

Taneční setkání pod Králickým Sněžníkem

Článek k fotografiím uvnitř čísla.
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Rozpočet 2011
Sestavení a schválení rozpočtu se v po-

sledních letech stává jedním z nejsložitěj-
ších úkolů, které řeší rada a zastupitelstvo 
města. Od  roku  2009,  kdy  nastalo  v  dů-
sledku  hospodářské  krize  náhlé  snížení 
daňových příjmů, nedošlo k žádnému ná-
růstu a město tak musí počítat každoročně 
s nižšími daňovým příjmy. A tak zatím co 
v letech 1998 – 2008 rostly daňové příjmy 
meziročně  cca o  4 mil. Kč  a  v  součtu  se 
zvýšily z 22,6 mil. Kč v roce 1998 na 46,6 
mil. Kč, tj. na více než dvojnásobek, v roce 
2009 došlo k propadu o 5,5 mil. Kč a k mezi-
ročnímu navýšení zatím nedochází. Kromě 
snížení daňových příjmů dochází z důvodu 
vládních  úsporných  opatření  a  poklesu 
počtu obyvatel nejen ve městě Králíky, ale 
v celém regionu také ke snižování dotace 
na výkon státní správy, kterou  je pověřen 
Městský úřad Králíky. 
Už při sestavování rozpočtu na rok 2010 

jsme hledali úspory především v nákladech 
na provoz úřadu a příspěvkových organizací 
a v letošním roce jsme ve snaze o co největší 
snížení provozních výdajů pokračovali. Ve 
schváleném rozpočtu, který najdete na we-
bových stránkách města, jsou provozní vý-
daje sníženy na takové minimum, které neo-
hrožuje samotnou existenci úřadu. Často se 
setkávám s návrhy na razantní snížení mezd 
zaměstnanců úřadu či jejich propouštění a 
poukazem na postup jiných úřadů. Většinou 
však jde o úřady, které měly v době svého 
založení  nadhodnocenu  potřebu  zaměst-
nanců a dnes snižují jejich počty na úroveň, 

kterou Městský úřad v Králíkách nastavil již 
při svém vzniku. Zaměstnanci našeho úřadu 
zajišťují stejný rozsah činností jako úřady 
ve  velkých městech. Zatímco na  velkých 
úřadech vykonává stejnou agendu několik 
zaměstnanců, zpracovávají v některých pří-
padech zaměstnanci našeho úřadu  několik 
agend. Budeme-li hodnotit pověřený úřad 
v Králíkách jen z pohledu financí, může se 
zdát,  že  jeho  zachování  je  „luxus“. Opak 
je však pravdou. V době, kdy se neustále 
zhoršují podmínky pro život v okrajových 
oblastech,  především z  hlediska dopravní 
obslužnosti,  dostupnosti  zdravotní  péče  a 
pracovních  příležitostí,  by měl  zánik  po-
věřeného úřadu vliv na dostupnost sociální 
péče,  úřadu práce,  živnostenského úřadu, 
evidence vozidel a dalších služeb. Za vším 
bychom museli nejméně do Žamberka.
Dalšími  významnými  výdajovými  po-

ložkami  jsou  rozpracované  projekty, 
financované z části z dotací  (Revitalizace 
tvrze Hůrka, městský rozhlas, technologické 
centrum) a v minulém roce započatá oprava 
hřbitovní zdi. 
Největší položku investiční části rozpoč-

tu (43 mil. Kč) však činí úhrada závazku 
za vybudovanou infrastrukturu sídliště Na 
Skřivánku. O realizaci investiční akce roz-
hodla rada města v roce 2008 v situaci, kdy 
město mělo omezené množství stavebních 
parcel, příjmy dlouhodobě meziročně rostly 
a město veškeré své závazky bez problé-
mů  platilo.  Podle  provedených  výpočtů 
bychom při  stejném  trendu  byli  schopni 

hradit dohodnuté splátky závazku z příjmů 
města s  tím, že úhrada částky připadající 
na rok 2013 by byla řešena prodloužením 
platebního  kalendáře  s  dodavatelskou 
firmou  nebo  vyjednáním úvěru. Bohužel 
v roce 2009 přišla hospodářská krize s do-
pady  uvedenými  v  úvodu  tohoto  článku. 
Částky, o které se snížily příjmy, chyběly 
městu na úhradu závazků vůči dodavatelské 
firmě. Zvažovali jsme i variantu ukončení 
prací, avšak úplné zastavení nebylo možné, 
protože stavební práce začaly budováním 
připojení sítí ulicí Slunná stráň, která byla 
rozkopaná a bylo třeba ji uvést do použitel-
ného stavu. V případě zastavení stavebních 
prací přímo na Skřivánku bychom se dostali 
do situace, kdybychom neměli ani stavební 
parcely,  ani  zemědělskou  půdu,  veškeré 
provedené práce by bylo třeba v budoucnu 
dělat znovu a i tak bychom museli uhradit 
již  provedené  práce.  Proto  jsme  rozhodli 
o nedokončení jedné větve komunikace a 
chodníků. Toto opatření snížilo náklady na 
stavbu cca o 5,5 mil. Kč a finanční službu 
o 450 tis. Kč. 
V průběhu roku 2010 jsme proto začali 

projednávat možnost poskytnutí úvěru na 
vyřešení  celého závazku  s bankou doda-
vatelské  firmy  (KB)  a  s  naší mateřskou 
bankou (ČS). Protože jsme ve stejné době 
byli  příjemci  úvěru  na  předfinancování 
projektu VMK, měly obě banky podmín-
ku  řádného přijetí dotace na VMK a  tím 
uhrazení podstatné části úvěru.  Ihned po 
úspěšném čerpání dotace a zaplacení úvěru 
podle platebního kalendáře jsme obnovili 
jednání s oběma bankami, z nichž se jako 
vstřícnější ukázala ČS, která nakonec po-
skytnutí úvěru schválila. Podmínky úvěru 
jsou pro město velmi výhodné a jeho splá-
cení v příštích 13 letech nezatíží městský 
rozpočet víc než úvěry, které město čerpalo 
a splácelo v minulých deseti letech.
Schválením  rozpočtu  na  rok  2011  a 

přijetím úvěru na úhradu závazku vůči do-
davateli stavby jsme stabilizovali městské 
finance a přesto, že se jedná o závazek na 
dlouhých  třináct  let  přestala  být  finanční 
situace města  kritická.  Podobný  problém 
může potkat nejen město,  ale kteroukoliv 
rodinu, např. tehdy, když se v příznivé době 
rozhodne  investovat  do  bydlení  a  náhle 
přijde o velkou část svých příjmů z důvodu 
nemoci nebo ztráty zaměstnání. I v takových 
případech přichází na řadu rozložení plateb 
na delší časový úsek. 
Město Králíky vybudováním  technické 

infrastruktury Na Skřivánku připravilo pod-
mínky pro vznik nové čtvrti ve velmi pěkné 
lokalitě  a  zajistilo  parcely  pro  výstavbu 
rodinných domků na mnoho  let  dopředu. 
Stejně  jako  tomu bylo  s  pozemky v ulici 
Kosmonautů  počítáme  i  v  tomto  území 
s výstavbou v následujících 10 – 15 letech. 
Z dlouhodobého hlediska bylo rozhodnutí 
o  realizaci  projektu  správné  i  když  bylo 
uděláno v nepříznivé době.

Jana Ponocná
starostka města Králíky

Otevřený dopis radnímu Pardubického
kraje, aneb pohádka o jednom

strukturálně postiženém regionu
(pokračování ze strany 1)
veřejné dopravě. Možná i oni jezdí do práce, 
za zábavou ve vlastních vozech, ale veřejná 
doprava tam je postavena na vlacích, auto-
busy  jsou  určeny  na  svoz  k  těm vlakům. 
Zkuste si říci autobusákovi, že potřebujete 
na  záchod,  že  je Vám  špatně  z  klikatých 
silnic,  že  se  s  kočárkem chcete  dostat  do 
přecpaného autobusu – vyslyší Vás? Co si 
myslí starší lidé o tom, jak budou ob stanici 
přeskakovat z vlaku do autobusu a obráceně, 
jak  ty  autobusy  poberou  cestující,  jak  ty 
autobusy budou jezdit na čas – o tom všem 
má nejvyšší zástupce jasno – vždyť to tak 
nalinkoval. Nedávno v novinách byla publi-
kována výzva, že starostové dotčených obcí 
nemají řešit připomínky k veřejné dopravě 
přes  zástupce  tisku,  ale  v  plodné  diskuzi 
s  nejvyšším  rozhodovatelem. Ale měli Ti 
starostové tu možnost? Dostali podklady? 
Mohli diskutovat? Jak jsme se dozvěděli na 
veřejném zasedání zastupitelstva města Krá-
líky dne 14. 3. 2011 z úst našich představite-
lů, neměli. Vše bylo direktivně připraveno. 
A řekl někdo těm v tom odlehlém regionu, 

že na jiném jednání v jiném koutu kraje bylo 
řečeno, že rychlíky budou zastavovat jinde a 
že lidi bude na tyto vlaky vozit autobusová 
armáda? Nezastavování  rychlíků  na  pří-
pojné trati s tím, že zastavují o stanici dále 
(zastávka Ústí město)  je  výmysl  chorého 
mozku. Ze strukturálně postiženého regionu 
Vám za tento nápad a jeho připravovanou 
realizaci děkujeme – toto opatření má jistě 
za  úkol  odvést  cestující  z  našich  končin 
z vlakové dopravy na autobusovou dopra-
vu, pak říci, že vlakem nikdo nejezdí platit 
vlak je nerentabilní a celou trať z Ústí nad 
Orlicí až do našich končin zrušit – tak jak 
nyní u nás chcete zrušit tratě, které byly vy-
budovány našimi předky, s čímž absolutně 
nesouhlasíme.

Z Králík Marie Dušková, Nádražní 844 a 
Marie Divíšková Nádražní 845. 
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Termíny mobilních sběrů
velkoobjemových odpadů v roce 2011

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

Ul. Tkalcovská   9. 4.        1. 10.

U Pivovaru   9. 4.        1. 10.

Ul. Kosmonautů 16. 4.        8. 10.

Parkoviště u Reichlů 16. 4.        8. 10.

Parkoviště u Úřadu práce 23. 4.      15. 10.

Sběrný dvůr Králíky (sídlo SMK) 23. 4.      15. 10.

Ul. Polní 23. 4.      15. 10.

U Autocentra Springer 30. 4.      22. 10.

Hřiště za ČMPK 30. 4.      22. 10.

Parkoviště u Střelnice   7. 5.      29. 10.

Ul. V Aleji   7. 5.      29. 10.

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

Dolní Hedeč 14. 5.      10. 9.

Červený Potok 14. 5.      10. 9.

Horní Lipka 21. 5.      17. 9.

Prostřední Lipka 21. 5.      17. 9.

Heřmanice 21. 5.      17. 9.

Dolní Lipka 28. 5.      24. 9.

Dolní Boříkovice 28. 5.      24. 9.

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

Provozní hodiny Sběrného dvoru Králíky, Růžová 462
od 15. 4. do 15. 10. od 16. 10.  do 14. 4.

Pondělí, Středa 6.00 - 11.30  12.30 - 14.00 Pondělí, Středa 6.00 - 11.30  12.30 - 14.00

Pátek 6.00 - 11.30  12.30 - 17.00 Pátek 6.00 - 11.30  12.30 - 16.00

Sobota 8.00 - 12.00 Sobota

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

Robert Jílek, jednatel
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Turistická destinace Králický Sněžník je mezi pěti finalisty
excelentní soutěže EDEN Evpropské komise v rámci České republiky
Prestižní soutěž Evropské komise o ex-

celentní turistickou destinaci EDEN opět 
vstupuje do  svého finále. Ústředním  té-
matem letošního již 5. ročníku soutěže je 
obnova hmotného dědictví. Z rekordního 
počtu 26 přihlášených zvolila osmičlenná 
porota pět destinací, které postupují do fi-
nále. V boji o vítěznou trofej tak zůstávají: 
destinace Králický Sněžník, Mikroregion 
Kahan, destinace Orlické hory a Podor-
licko, Slovácko a Žatecko.
V  letošním  ročníku  mohly  soutěžit 

všechny  destinace,  jež  na  svém  území 
obnovily nějakou lokalitu či objekt, který 
nyní slouží jako turistická atraktivita. Při 
výběru finalistů vycházeli porotci z při-
hlášek  a  propagačních materiálů,  které 
destinace do soutěže zaslaly.

„Jsem velice rád, že se do první pětice 
dostaly etablované destinace, ale i ty 
méně známé, kterým soutěž pomůže ke 

zviditelnění,“  okomentoval  hodnocení 
poroty generální ředitel agentury Czech-
Tourism Rostislav Vondruška. 
Porota  hodnotila  především  kvalitu 

v  destinaci  dostupných  služeb,  partner-
ství mezi  tamějšími  subjekty,  ale  také 
udržitelnost  rozvoje  cestovního  ruchu, 
ve smyslu široké nabídky pro všechny a 
budoucnosti destinace po omezení přílivu 
peněz z Evropské unie.

„Letošní přihlášky destinací byly velice 
nabité a bylo těžké z celé šestadvacítky vy-
brat pouze pětici kandidátů. V některých 
hodnotících kritériích některé destinace 
vysoce přesahovaly ostatní, rozhodli 
jsme se jim proto udělit zvláštní ceny. 
Jejich nositele vyhlásíme na slavnostním 
ceremoniálu společně s hlavním vítězem,“ 
uvedla Alice Dvořáková,  koordinátorka 
soutěže EDEN pro ČR.
V  dubnu  bude  osmičlenná  porota 

složená se zástupců CzechTourism, Mi-
nisterstva pro místní rozvoj, Ministerstva 
životního prostředí, Asociace turistických 
regionů  ČR,  Národního  památkového 
ústavu,  Českého  vysokého  učení  tech-
nického  a Agentury  ochrany  přírody  a 
krajiny ČRhodnotit finálovou pětici přímo 
v terénu. Vítěz bude slavnostně vyhlášen 
první květnový týden. Ve stejném termínu 
budou udělena i zvláštní ocenění pro šest 
destinací.
Destinace Králický  Sněžník  a Orlic-

ké  hory  a  Podorlicko  soutěží  se  svými 
produktem  vojenského  opevnění. Mik-
roregion Kahan  se  do  soutěže  přihlásil 
s  muzeem  hornictví,  úzkorozchodnou 
železnicí  a  její muzejní  expozicí.  Slo-
vácko zvolilo jako svůj soutěžní produkt 
Baťův kanál a Žatecko muzejní expozice 
chmelařství.

Zdroj: www.czechtourism.cz

Úspěli jsme ve velké komixové soutěži
Organizace SKM – Na cestě do života - připravuje pravidelné vydá-

vání časopisu a v souvislosti s hledáním kreslíře komixů oslovila děti 
v dětských domovech a výchovných ústavech se soutěží. I naši chlapci 
se výzvy ujali a kreslili na téma „Co mne čeká po odchodu z dětského 
domova“ 6 políček komixu na formát A4. 26. února jsme do soutěže 
zaslali 4 nejlepší výtvory. 14. března jsme obdrželi pozvánku na Dny 
pro dětské domovy, kde mělo proběhnout vyhlášení výsledků komixové 
soutěže. V sobotu ráno 19. 3. 2011 v 7.00 hodin jsme se s chlapci vydali 
do Pardubic, kde nás čekal den plný zábavy. 
Po zaregistrování začaly „tvořivé dílny“, při kterých si pod vedením 

instruktorky mohl každý vytvořit vlastní velikonoční dekorace z přírod-
ních materiálů. V další časti bylo možné hrát různé deskové hry a naši 
chlapci se zaujatě chopili kulečníku. Následovalo samotné vyhlášení 
výsledků všech zde vystavených komixů. Nejprve byli přečteni kreslíři 
11. - 21. místa. Věcnými cenami bylo postupně odměněno 4. - 10. místo, 
mezi které se dostali i naši: 10. místo – René Těthal, 9. místo – Josef 
Demel, 7. místo – Miloslav Dolejší. Po  fanfáře byli vyvolání první 
tři nejlepší. Na krásném 3. místě se umístil Lukáš Michalík a převzal 
finanční odměnu. 
Po vyhlášení nás velmi zajímavě seznámil se svou misí v Afghá-

nistánu člen rekonstrukčního týmu, který zde pomáhal při zajišťování 
stabilního prostředí a rozvoji země. V další fázi dne jsme fandili týmům 
z Kostelce nad Orlicí, Chrudimi a Přestavlk, kteří se tentokrát přihlásili 
do soutěžní hry „Labyrint“, skládající se ze tří částí. První byla vědo-
mostní. Kdo znal odpověď na otázku, co nejrychleji zmáčkl přihlašovací 
tlačítko a odpovídal. Druhá byla speciální desková hra – Labydeska. Při 

ní šlo o to, které družstvo ve stanoveném časovém limitu co nejvícekrát 
dostane příslušnými cestičkami kuličku zestartu k cíli a zpět. Třetí část 
byla pohybová. Hráči se museli v časovém limitu proplést soustavou 
provazů provazového bludiště a přinést z druhého konce symbolické 
botičky – jednu po druhé. Po vyhlášení celkového výsledku Labyrintu 
se nám se svým vystoupením představil divadelní tým LÍ.SK.I(Y) – jež 
do své hry zapojil i publikum. Jako předposlední koncertovala skupina 
JET BEAT a na ní navázala diskotéka. 
I přes velmi naplněný program zde měli účastníci možnost pobavit 

se se známými i navázat nová přátelství. Celý den byl vlastně odměnou 
za vytvořená díla a chlapcům se moc líbil. Věříme, že jejich úspěch 
i prožitek bude další motivací k zapojování se do dalších soutěží.

za doprovod Mgr. Hana Moravcová, DVÚ Králíky

Výchovný ústav, dětský domov se školou,
základní škola a školní jídelna Králíky pořádá

VEliKONOČNí VýSTaVU
žákovských prací

dne 19. 4. 2011
od 8.00 do 13.00 hodin

v budově zařízení
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Kdyby mně v občanské poradně
nepomohli, nevím, co bych dělala

příběh z občanské poradny
Paní Eva je aktivní důchodkyně. K před-

váděcím akcím má nedůvěru, protože zná 
z televize jejich možné důsledky. Ale stalo 
se, že jednou se nechala zlákat nabídkou 
prohlídky  českotřebovské  čokoládovny, 
kterou organizátoři předváděčky slibovali, 
a tak se poprvé v životě ocitla na předvá-
děcí akci.

„Nejdřív nás dvěma autobusy odvezli 
do Českých Heřmanic , kde akce od 8 do 
19 hodin probíhala. Celý den k nám mlu-
vil pracovník reklamní agentury, nabízeli 
deku, polštář, biolampu, výrobky z aloe 
vera a vychvalovali jejich protirakovinné 
účinky. Protože můj manžel, vnuk a tchy-
ně zemřeli na rakovinu, vybavily se mi 
smutné vzpomínky na ně. Řečník a jeho 
kolegové velmi dobře pozorovali, kdo z lidí 
poslouchá a kdo ne. Pak nás vybrali asi 
deset. Nabízeli nám různé výhody, slevy 
na zboží, fotili nás a každého jednotlivě 
volali za plentu, kde s námi mluvili. Ptali 
se mě, jestli můžu dát měsíčně 500,- Kč 
na splátky.“
Paní Eva podepsala  smlouvu na zboží 

v hodnotě 15.990,- Kč. Po chvíli si ale uvě-
domila, že jednala pod určitým tlakem a že 
zboží nechce, a tak šla za pracovníky agen-

tury s tím, že chce smlouvu zrušit. „Začali 
na mě křičet, že nejsou žádní kašpárci a že 
zrušení smlouvy přijde na 8.000,- Kč. Tak 
jsem to raději nechala být…“
Doma ale paní Eva zjistila, že jí k pod-

pisu  podstrčili  i  úvěrovou  smlouvu  na 
26%  úrok,  takže  by  celkem  nezaplatila 
15.990,- Kč, ale 21.000,- Kč. Hned dru-
hý  den  šla  proto  do Občanské  poradny 
v Ústí  nad Orlicí,  kde  jí  pomohli  sepsat 
odstoupení od smlouvy, a začít celou věc 
co nejdříve řešit.

„Byla jsem z toho  úplně vynervovaná,“ 
říká  paní  Eva, „nevím, jak jsem mohla 
něco takového podepsat, jako bych to ani 
nebyla já… V poradně mě ale uklidnili, 
že zaměstnanci podobných agentur jsou 
speciálně školení na to, aby člověkem 
manipulovali, ať si to nevyčítám. Všichni 
v poradně se mnou jednali tak hezky, až 
jsem z toho měla v očích slzy…“
Paní  Eva  zboží  ani  neprohlížela  a 

nerozbalené poslala zpět reklamní agen-
tuře. Vzápětí od nich ale přišla výzva, že 
v určený den si přijdou pro peníze přímo 
k ní domů. „Ve vašem zájmu buďte mezi 
10-12  h.  doma,  vyhnete  se  případným 
sankcím,“ píše se v dopise. V Občanské 
poradně  doporučili  nereagovat,  nic  ne-

platit  a  nebrat  výhrůžné  telefony.  Brzy 
nato přišel paní Evě od agentury účet na 
780,- Kč za to, že věci, které jim vrátila, 
byly  použité  a  znečištěné.  „Tohle mi 
přišlo úplně nejsprostější, protože zboží 
jsem vůbec nerozbalovala a ihned po-
slala zpět,“ komentuje  paní. A  protože 
podepsala ve smlouvě rozhodčí doložku, 
Občanská  poradna  jí  doporučila  částku 
780,- Kč zaplatit.
Nakonec všechno dobře dopadlo. Celá 

záležitost  se  vyřešila  rychle.  Paní  Eva 
nemá nic a zaplatila za to „jen“ tisíc korun. 
Zůstala  jí  nezáviděníhodná  zkušenost  a 
hořkost  z  chování  pracovníků  agentury. 
„A moc děkuji všem z Občanské poradny 
v Ústí za jejich ochotu a slušnost. Jedině 
jim můžu děkovat, že to takhle dopadlo,“ 
uzavírá paní Eva.
Oblastní charita Ústí nad Orlicí
Občanská poradna Ústí n.Orl.
17. listopadu 69
Tel. 465 520 520
e-mail: poradna@orlicko.cz
Otevírací doba:
Pondělí:  9 – 11.30, 12.30 – 17.00 h.
Čtvrtek:  9 –  11.30 h.
Pouze pro objednané:
Čtvrtek:  12.30 – 16.00 h.
Kontaktní místo Králíky:
Prostory Gymnázia a ZŠ
Moravská 647
Otevírací doba:
Každé sudé úterý: 9 – 12 hod.

Ohlédnutí za akcemi projektu Staří mladí nebo mladí staří?
Také v březnu pokračovaly akce pro-

jektu  „Staří mladí  nebo mladí  staří?“ 
podporovaných Nadací O2 a programem 
Mládež v akci. Hned 2. března jsme se 
vydali za sportem a kulturou do Hradce 
Králové.  Kulturou  bylo myšleno  pro-
mítání filmu z turné chlapeckého sboru 
Boni  pueri  v  aule  Univerzity  Hradec 
Králové a sportem - squash. Proč takové 
spojení? Kdo sledujete naše akce, víte, 
že v říjnu 2010 jsme uspořádali vystou-
pení sboru v Králíkách, v dělostřelecké 
tvrzi  Hůrka. Tehdy  si  „dobří  chlapci“ 
dolaďovali    dětskou  terezínskou  operu 
Brundibár i další skladby pro plánované 
japonské turné. Byli jsme tedy zvědaví, 
jak to na takovém dlouhodobém zájezdu 
mezi  hochy  chodí. Musíme  přiznat,  že 
jsme některá prohlášení i záběry nemohli 
nechat bez odezvy, nejednou se všichni 
v  aule  hradecké  univerzity  od  srdce 
zasmáli. Co se týká našeho sportovního 
nadšení, nemohli jsme si nechat ujít pří-
ležitost, abychom si nevyzkoušeli zahrát 
squash v hradeckém sportovním centru. 
Zajímavá hra, u které se řádně zapotíte. 
Když  jsme  přijali  pozvání  ředitele 

Českého chlapeckého sboru Boni pueri, 
PhDr.  Pavla Horáka  PhD.,  na  veřejné 
promítání  filmu  a  vernisáž  fotografií 
z  turné  po  Japonsku,  netušili  jsme,  že 
jsme  viděli  dnes  již  historické  záběry 

míst,  kde  se mj.  chlapecký  sbor  pohy-
boval. Za necelý měsíc jsme ale Hradec 
Králové navštívili ještě jednou, abychom 
se  29.  března  zúčastnili  benefičního 
koncertu Boni  pueri  na  pomoc  Japon-
sku v kostele Nanebevzetí Panny Marie 
v Hradci Králové.
Další akcí, kterou jsme v březnu pod-

nikli mj. společně se členy Klubu seniorů 
v Králíkách,  byla  návštěva Osvětimi. 
Známe mnoho  optimističtějších míst, 
ale historie nikdy není moc. A navíc pro 
některé před maturitou se osobní poznání 

k rozšíření obzorů hodí. Nečekali jsme, 
že bude o akci tak velký zájem! Původ-
ně  jsme mysleli,  že  pojedeme malým 
autobusem, nakonec nás bylo 48. K fi-
nancování  exkurze  jsme využili  kromě 
podpory z projektu Nadace O2 i výtěžek 
z tomboly Maturitního plesu 2011, který 
naše sdružení pořádalo.
Na duben máme připraveny další akce, 

zapojte  se  i Vy.  Sledujte  naše  stránky 
www.jukra.webnode.cz.

Za sdružení JUKRA o. s.
Mgr. Alena Krabcová 
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HlUK – škodí životu a zdraví
Lékařské i statistické studie dokazují, že hluk 

má nepříznivý vliv na lidské zdraví.
Sluch  prvotně  slouží  člověku  především 

jako varovný systém. Organismus kvůli  tomu 
reaguje na hluk jako na poplašný signál a spouští 
celou řadu mechanismů. Dochází například ke: 
zvýšení krevního tlaku, zrychlení tepu, stažení 
periferních  cév,  zvýšení  hladiny  adrenalinu, 
ztrátám hořčíku.
Hluk má poměrně významný vliv na psychiku 

jednotlivce a často způsobuje: únavu, depresi, 
rozmrzelost,  agresivitu,  neochotu,  zhoršení 
paměti,  ztrátu  pozornosti  a  celkové  snížení 
výkonnosti.
Dlouhodobé vystavování nadměrnému hluku 

pak způsobuje hypertenzi (vysoký krevní tlak), 
poškození srdce včetně zvýšení rizika infarktu, 
snížení imunity organismu, chronickou únavu 
a  nespavost. Výzkumy prokázaly,  že  výskyt 
civilizačních chorob přímo vzrůstá s hlučností 
daného prostředí.
Jelikož sluch funguje, i když člověk spí, hluk 

během spánku snižuje  jeho kvalitu  i hloubku. 
Dlouhodobě se to pak projevuje již zmíněnou 
trvalou únavou.

Podle odborníků WHO hladina hluku 
přesahující 50 dB  lidi obtěžuje, vede k rozmr-
zelosti a neurotickým potížím. Když dosahuje 
55 a více dB, působí rušivě, může už i  snižovat 
výkon a zvyšovat chybovost. Dlouhotrvající 
hluk nad 80 dB může natrvalo poškodit 
vláskové  buňky vnitřního ucha. 

Hluk je každý nechtěný zvuk,  který má 
rušivý nebo obtěžující charakter, nebo který má 
škodlivé účinky, bez ohledu na jeho intenzitu, 
která v mnohých případech nehraje hlavní roli. 
Pro někoho příjemný zvuk - např. oblíbená hud-
ba - je pro jiného nesnesitelně obtěžující hluk.
Čím je člověk mladší, tím je nepříznivý efekt 

hluku větší. Malé děti s citlivým sluchem jsou 
nadměrným hlukem velice ohrožené. Ohrožena 
jsou také zvířata, která většinou slyší několiná-
sobně lépe než lidi.

Příklady hladin intenzity zvuku (dB):
šelest listí 10 dB, šepot 20 dB, klidná zahrada 

20 db, tichá ulice, tichá ložnice v noci 30 dB, tlu-
mený hovor, univerzitní knihovna 40 dB, malý 
šum v bytě 40 dB, chrápání 40–70 dB, televizor 
při běžné hlasitosti 55 dB, hlasitý hovor 60 dB, 
kvákání žáby 64 dB, strojovna, rušný provoz na 
silnici 70 dB , rušný hostinec,  potlesk v sále, 
odstřeďující pračka 70 dB, křik,  tunel metra, 
vysavač  80  dB,  silná  reprodukovaná  hudba, 
hračky pro děti 80 a více dB, kokrhání kohouta 
85 dB,  motorová vozidla, křičící kojenec až 90 
dB, jedoucí vlak 90 dB, policejní siréna - nad 90 
dB, maximální hluk motorky, walkman na maxi-
mum 100 dB, pneumatická sbíječka, diskotéka 
u  reprobeden 100 dB, hlasité obráběcí  stroje, 

zvuk na  koncertě  u  pódia  110  dB,  startující 
letadlo, hranice  „nepohodlí“ 120 dB, hranice 
bolesti 130 dB, akustické trauma, 30 metrů od 
stíhačky 140 dB, petardy 170 dB.

Co malé děti a hluk?
Děti jsou vlastně vychovávány k tomu, aby 

ticho pro  ně  bylo  neznámým pojmem. Snad 
v každé domácnosti  jede  jako zvuková kulisa 
rozhlas,  televize,  hudba  z  reproduktorů. Ale 
zvuk má mít svůj smysl a děti se na něj musí 
umět  soustředit. Mnohé  hračky  od  různých 
neseriózních výrobců vyvíjejí hluk i za hranicí 
rizika poškození sluchu.

Nárazový, impulsní hluk – EXPLOSE, 
VÝBUCH
Je  velmi  nebezpečný. Vzniká  při  explozi, 

výbuchu,  výstřelu. Zábavná pyrotechnika  se 
stala nedílnou součástí silvestrovských oslav, ale 
i různých akcí. Bohužel, její bezohledné zneuží-
vání způsobuje nepříjemné a nebezpečné situace 
i s možností trvalého poškození zdraví. 
Postižený  chvíli  vůbec  neslyší  a  hučí mu 

v  hlavě. Pokud má  štěstí,  v  průběhu dalších 
hodin a dnů se mu sluch postupně vrací, někdy 
skoro  úplně. Sluch  se mu může  také  zhoršit 
jen málo a doživotně mu zůstane pouze více či 
méně nepříjemné zvonění, hučení anebo šumění 
v postiženém uchu. Největší riziko poškození 
sluchu je u dětí a u starých osob. Trpí ovšem 
nejenom lidé. Mnohá zvířata snášejí exploze 
velmi špatně. Pes může v šoku uhynout.
Pokud již k poškození sluchu hlukem došlo, 

není žádný způsob, žádný lék, žádný chirur-
gický zákrok, dokonce ani žádný přístroj, 
který by vám kompletně vrátil sluch!

Účinky hluku na organismus člověka
A) Narušování spánku 
Rušení  spánku  začíná  na  hladinách hluku 

30db(A) při stabilním nepřetržitém hluku dolé-
hajícímu k uším spícího. Za zvláštních okolností 
mohou rušit spánek i hladiny nižší. Nejdůležitější 
parametr vystavení hluku pro narušování spánku 
však  je maximální vystavení hluku ve špičce, 
která  ukazuje  na  závažnost  odstranění  hluku 
z nákladních aut a letadel v obytných oblastech 
v noci. Ze závěrů studií lze odvodit obecný po-
znatek, že k zajištění nerušeného spánku by ma-
ximální hladina tlaku zvuku neměla přesáhnout 
45 dB(A). Většina  studií konstatuje    zhoršení 
rozpoložení  (nálady) nebo  takové  symptomy, 
jako vyčerpání, bolení hlavy, nervové žaludeční 
potíže tam, kde se těžká doprava vyskytuje v noci 
a jsou překročeny doporučené hodnoty. 

B) Vnější poslechový účinek 
V literatuře se cituje velký počet psychofyzi-

ologických následků hluku. Nejdůležitější z nich 
se projevuje v psychologických stresech a ze-
jména na vyšších úrovních, v kardiovaskulárních 
reakcích. Také se ale uváděly a dokumentovaly 
vlivy na duševní zdraví a vliv na výkonnost a 
produktivitu.Intenzívní průzkum k těmto otáz-
kám pokračuje. Obecně lze uzavřít na základě 
současné úrovně poznatků, že vystavení hluku 
působí jako stresový faktor na zdraví, protože 
může vést k měřitelným změnám např. krevního 
tlaku, srdečního rytmu, vasokonstrikce, činnosti 
endokrinologického systému a zvýšení podílu 
lidí s duševními chorobami. 

C) Interference s komunikací 
Hladiny hluku vyskytující se na ulicích, zahra-

dách, balkonech ruší řeč. Hladina hluku uvnitř 
budov je taková, že je nutno zavírat okna, má-li 
se udržet konverzace, jakmile vnější nepřetržitý 
hluk dosáhne 70 dB(A). Všeobecně se uznává, že 
by hladiny v domech neměly přesáhnout 40-45 
dB(A), hladiny, které  jsou často překračovány 
hlukem z dopravy, i když jsou okna zavřená. 

D) Všeobecné obtěžování 
Méně  specifický,  nicméně  však  závažný 

následek z hluku v prostředí  je, že  jednoduše 
ruší a obtěžuje lidi. Pocit obtěžování ústí nejen 
do narušení spánku a interference komunikací, 
ale také do nesnadněji definovaných pocitů být 
rušen a dotčen při jakékoli činnosti a v průběhu 
doby odpočinku.S ohledem na subjektivní pova-
hu obtěžování je zapotřebí provést hodnocení s 
využitím metod přehledů, jako je dotazník. 

POŠKOZENÍ SLUCHU:
Všeobecně známým účinkem hluku na zdraví 

je poničení sluchu. K němu může dojít buď při 
krátkodobém vystavení hluku přesahujícímu 130 
dB (o něco větší hluk, než vydává startující leta-
dlo), nebo častému a dlouhodobému vystavování 
hluku nad 85 dB (např. velmi hlasitá hudba).
K poškození sluchu ale může vést i dlouho-

dobé vystavování se hluku kolem 70 dB, což je 
běžná úroveň hluku podél hlavních silnic. Za 
hlavní příčinu sluchové ztráty není již v současné 
době považováno  stárnutí,  ale hluková zátěž. 
Poškození sluchu je přitom většinou nevratné.
Kromě toho, že je v zájmu každého jednotliv-

ce chránit svůj sluch před nadměrným hlukem, 
o snížení hlukové zátěže na únosnou míru je na 
základě zákona povinen starat se i stát v rámci 
péče o veřejné  zdraví. Právě  situace ohledně 
hluku z dopravy jasně ukazuje, že stát tuto svoji 
péči zanedbává.

Hluk a lidé v číslech: 
•  až 40% evropské populace  je  vystaveno 

takové míře hluku, která může způsobit škody 
na zdraví
• 100.000.000 obyvatel EU je zasaženo nadli-

mitním hlukem přesahujícím 65 decibelů
• škody způsobené hlukem v rámci Evropské 

unie se odhadují na 13 až 28 miliard euro
• v Praze  je nadlimitním hlukem zasaženo 

kolem 7,6 % obyvatel, tedy přes 90.000 lidí
• asi 200.000 obyvatel Berlína žije v ulicích, 

kde jsou překročeny limity pro hluk
• dle nedávných studií je kvůli hluku z dopravy 

v Dánsku ročně hospitalizováno 800-2200 osob a 
dochází ke 200-500 samovolným potratům
• v Evropě  je dlouhodobý vliv dopravního 

hluku příčinou  tří  procent všech úmrtí  na  sr-
deční selhání
podle:  www.psvz.cz/zidkova/stophluku; 

www.eps.cz/hluk, www.converter.cz/tabulky/
hluk.htm

zpracovala: Dita Michaličková, Společnost 
pro zvířata – z. o. ČSOP
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Hledáme páníčky
Služby města Králíky s.r.o. zajišťují od-

chyt toulavých psů na území města. V sou-
časné době jsou v objektu králické čističky 
odpadních vod umístěni zde vyfocení psi, 
které  je možno  si  přisvojit.  S  nalezenými 
psy je možno se seznámit a prohlédnout si je 
každý pracovní den od 8:00 do 13:00 hod.

NÁVŠTĚVa RODiNY CHU-FENG
aneb jak školní družina zavítala do Číny
Každý rok o jarních prázdninách se děti 

ze školní družiny vydávají na dalekou cestu, 
která vždy skrývá spoustu dobrodružství a 
neočekávaných překvapení. Letos se vydaly 
na dalekou cestu až do vzdálené Číny, ve kte-
rou se alespoň na dva dny proměnila chalupa 
v jindy klidné Červené Vodě. 

Celkem čtrnáct  dětí,  kluků  i  holek,  tak 
mělo možnost vyzkoušet si, jak obtížné, ale 
i zábavné je jíst pravé čínské nudle čínskými 
hůlkami. Dále  se  setkaly  se  členy  známé 
čínské rodiny Chu-Feng, se kterou se naučily 
meditovat podle  starých čínských kultur  a 
postavily i hlavní čínský monument – Čín-
skou zeď. Děti se ovšem nenudily ani večer. 
Samotný Chu-Feng jim připravil noční hru 
a velkolepý den byl  zakončen diskotékou, 
kterou si děti jako vždy užily. Kromě jiných 
dárků si každý malý návštěvník Číny přivezl 
tričko s čínským znakem a čínský klobouk. 
Cesta  z Číny  je  ale  daleká,  takže  není 

divu, že se nám zpáteční cesta trochu zkom-
plikovala. Díky ochotným rodičům, kterým 
touto cestou velice děkuji, jsme se ale všichni 
v pořádku a plni zážitků vrátili domů.

Jana Kyllarová
vychovatelka školní družiny
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Mateřská škola Moravská
Přijímá žádosti
o přijetí dítěte

na šk. rok 2011/2012

v pátek 15. 4. 2011 
8 - 16 h

zvláštností naší MŠ je:
- logopedická třída – do 14 dětí
- nižší počet dětí ve třídách – do 20 dětí
- výuka angličtiny – pod vedením Mgr. Vostrčilové
- saunování dětí – 1x týdně od podzimu do jara
- lyžařský a plavecký výcvik – zima, jaro
- spolupráce s polskou MŠ – celoročně
- vzdělávací program – „Hrajeme si a učíme se 
od jara do zimy s králíčkem v Králíkách“ 

MŠ Prostřední lipka – akce školy
Jednou z  akcí  v novém  roce 2011 byl  lyžařský výcvik,  který 

probíhal ve Ski areálu Dolní Morava – Větrný vrch. Přestože počasí 
dětem moc nepřálo, o dobrou náladu se po celý týden staral medví-
dek Brumík, který děti motivoval, chválil a odměňoval. Poděkování 
si také zaslouží personál penzionu Moravanka, který svou ochotou 
a trpělivostí zpříjemňoval dětem chvíle oběda.
Druhou akcí v naší mateřské škole byl maškarní karneval a to 

společně s účastí rodičů. Karnevalovou náladu a hudbu nám zajistila 
hudební skupina Wabank.
Děkujeme  rodičům za účast  a  ochotu při  karnevalových  sou-

těžích.
Za mateřskou školu děti a paní učitelky.
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Výroba a prodej
• dřevěných briket
• palivového dřeva
• třísek na zátop
Od 1. dubna letní ceny 
dřevěných briket.
Tel: 737 27 43 31

Charita ČR pro Japonsko
Na pomoc obětem zemětřesení a následné vlny tsunami otevřela Charita 

ČR sbírkové konto, na číslo účtu: 55660022/0800 u České spořitelny, variabilní 
symbol: 135.

Pomoci můžete také zasláním dárcovské SMS ve tvaru DMS CHaRiTaCR 
na číslo 87777 (cena jedné DMS je 30 Kč, ze kterých získá Charita ČR do 
sbírky 27 Kč).

Charita ČR uvolnila 14. 3. ze svého krizového fondu na pomoc obětem 
katastrofy částku 150.000 Kč.

Do sbírky je možné přispět také přímo na středisku Oblastní charity v Leto-
hradě nebo v Ústí nad Orlicí.

(Podle tiskové zprávy CHČR ze 14. 3. 2011)

Vážení nájemci a pronajíma-
telé bytů, 

institut regionálních informa-
cí, s.r.o. (dále iRi) zpracovává 
pro Ministerstvo pro místní 
rozvoj (dále MMR) Mapu ná-
jemného. K tomu je nutné shro-
máždit a statisticky vyhodnotit 
dostupné údaje o výši skutečně 
sjednaného nájemného v ná-
jemních smlouvách za období 
od 1. 3. 2009 doposud.

Prosíme Vás tímto o spoluprá-
ci při sběru údajů pro zpracová-
ní mapy nájemného. Dotazníky 
pro pronajímatele i nájemníky 
a pokyny pro jejich vyplnění a 
odeslání budou zveřejněny na 
internetových stránkách: www.
mmr.cz/mapanajemneho. 

Případné dotazy Vám zodpo-
ví koordinátorka pro sběr dat 
iRi: ing. Hana Palbuchtová, na 
tel. čísle +420542212597 nebo 
+420542523213 (PO - PÁ 9 - 16 
hodin).

Děkujeme za spolupráci.

Výchovný ústav, dětský domov se školou,
základní škola a školní jídelna Králíky

zve všechny občany našeho města i okolí na akci

„SETKÁNí UMĚlECKýCH ŘEMESEl“
ve dnech 6. - 7. 5. 2011

program: 
6. května 9.00 - 17.00 hod.
- výstava uměleckých děl
zúčastněných řemeslníků 

7. května 9.00 – 15.00 hod. 
- ukázka práce uměleckých řemeslníků

- prodejní část výstavy

Těšíme se na Vaši návštěvu!                  Vstupné dobrovolné.
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Výpis z jednání Rady města Králíky
2. 3.
RM nedoporučuje prodej bytového domu 

čp.  4  na  st.p.č.  234  a  pozemku  st.p.č.  234 
v k.ú. Králíky a to podle zákona č. 72/1994 
Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších 
předpisů. Zároveň ukládá MO předložit  na 
jednání ZM záměr prodeje.
RM schvaluje dodatek  č.  1  zprostředko-

vatelské smlouvy uzavřené dne 21. 10. 2010 
mezi městem Králíky s společností RHINO-
CEROS, a.s., Most upravující doporučenou 
cenu nemovitostí.
RM schvaluje smlouvy o umístění stavby a 

o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
na  stavbu „Cyklostezka Králíky – Červená 
Voda“ na pozemcích p.p.č. 1071/28, 2232/15, 
2080/20, 2232/13, 2232/14, 2232/16, 1046/7, 
1046/24, 1046/80, 1046/81, 1046/82, 1046/83, 
1046/84, 1046/85, 1046/86, 1046/61, 1046/87, 
1046/88, 1046/89, 1046/90, 1046/91, 1046/92, 
1046/93, 1046/126, 3829, 1046/125, 1043/52, 
1043/51, 1043/2, 1043/32, 3822 a 3790/2 vše 
v k.ú. Králíky. Věcné břemeno se zřizuje na 
dobu neurčitou a bezúplatně.
Město Králíky jako vlastník sousedních po-

zemků p.p.č. 328, 329/2, 329/3, 720/3 a 738/2 
v k.ú. Dolní Hedeč souhlasí dle § 104 odst. 
1 stavebního zákona se stavebním záměrem 
- „stavební úpravy RD čp. 78 na st. p.č. 153 
v k.ú. Dolní Hedeč“ manželů Remundových, 
bytem Oslavany, s tím, že dotčené pozemky 
města budou po dokončení stavby dány do 
původního stavu. 
Město Králíky  souhlasí  s  provedením 

stavby „stavební úpravy RD čp. 78 na st. p.č. 
153 v k.ú. Dolní Hedeč“ a rovněž s provede-
ním částečné úpravy  terénu na  pozemcích 
ve  vlastnictví města Králíky  p.p.č.  738/2 
a  720/3  v  k.ú. Dolní Hedeč  při  realizaci 
stavebního záměru manželů Remundových, 
bytem Oslavany, s tím, že dotčené pozemky 
města budou po dokončení stavby dány do 
původního stavu.
RM bere na vědomí zápis HIK ze dne 15. 

2. 2011 o kontrole provedení  inventarizace 
za rok 2010.
RM doporučuje úplatný převod pozemků 

p.p.č.  650/3,  492/24,  447/14  a  části  p.p.č. 
1900/3,  492/1 vše v k.ú. Králíky od ČR – 
Pozemkového fondu ČR na město Králíky a 
to dle § 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 95/1999 
Sb.,  v platném znění. Zároveň ukládá MO 
předložit bod na jednání ZM. 
RM doporučuje úplatný převod pozemků 

p.p.č. 1087/12 a 1087/13 v k.ú. Králíky od ČR 
– Pozemkového fondu ČR na město Králíky a 
to dle § 5 odst. 1 písm. b) zákona č. 95/1999 
Sb.,  v platném znění. Zároveň ukládá MO 
předložit bod na jednání ZM. 
RM souhlasí se skácením 1 javoru na p.p.č. 

1314 v k.ú. Heřmanice u Králík a současně 
souhlasí s uzavřením písemné dohody o zpra-
cování dřevní hmoty z tohoto stromu s panem 
Švandou,  bytem Heřmanice,  s  podmínkou, 
že veškeré práce budou provedeny na  jeho 
náklad a vlastní nebezpečí, pouze náhradou 
za vzniklé palivové dříví, bez ohledu na jeho 
kvalitu. 

RM schvaluje  program  jednání ZM dne 
14. 3. 2011.

9. 3.
RM opravuje usnesení č. RM/2011/03/042 

ze dne 19. 1. 2011 tak, že schvaluje požádat 
o bezúplatný převod nepotřebného movitého 
majetku od Správy státních hmotných rezerv 
Praha  na město Králíky  v  účetní  hodnotě 
8.847.409,26 Kč. 
Město Králíky  jako vlastník  sousedního 

pozemku p.p.č.  1338/1 v k.ú. Horní Lipka 
souhlasí dle § 96 odst. 3 písm. e) stavebního 
zákona se stavebním záměrem – „výstavba 
plotu a zděné garáže v k.ú. Horní Lipka“ paní 
Suchomelové, bytem Horní Lipka, Králíky a 
nemá k němu připomínky. 
RM doporučuje  schválit  prohlášení,  že 

město Králíky není vlastníkem stavby „Tra-
fostanice B TS 35 Králíky U nádraží 24BJ“ 
na pozemcích st.p.č. 1364/1 a 1364/2 v k.ú. 
Králíky. Zároveň doporučuje prodej pozemků 
st.p.č. 1364/1 a 1364/2 v k.ú. Králíky a navr-
huje kupní cenu 130 Kč/m2 + náklady spojené 
s převodem a ukládá MO předložit na jednání 
ZM záměr prodeje pozemků. 
RM  schvaluje  zřízení  věcného břemene 

spočívající v právu chůze a jízdy na pozem-
cích p.p.č. 1500/20, 1758/55 a 1758/56 v k.ú. 
Králíky  pro  oprávněné manžele Večerovi, 
bytem Králíky, a to na dobu neurčitou a za jed-
norázovou úhradu dle znaleckého posudku. 
RM doporučuje prodej nemovitostí čp. 9 

na st.p.č. 67, st.p.č. 67, p.p.č. 439/6, 439/10 
a 439/11 vše v k.ú. Dolní Lipka paní Byczek, 
Boboszów Międzylesie, Polsko za kupní cenu 
6.000.000 Kč. Zároveň doporučuje schválit 
do  doby  sepsání  kupní  smlouvy  uzavření 
smlouvy o budoucí kupní  smlouvě v před-
loženém znění.
RM schvaluje pronájem nemovitostí čp. 9 

na st.p.č. 67, st.p.č. 67, p.p.č. 439/6, 439/10 
a 439/11 vše v k.ú. Dolní Lipka paní Byczek, 
Boboszów Międzylesie, Polsko  za měsíční 
nájemné ve výši 25.000 Kč, nájemní vztah 
se uzavírá na dobu určitou od 1. 4. 2011 do 
31. 12. 2018. Zároveň RM schvaluje nájemní 
smlouvu v předloženém znění.
RM Králíky nemá k předloženému ozná-

mení koncepce Programu rozvoje Pardubic-
kého kraje připomínky. 
RM souhlasí se skácením náletových dře-

vin (vše o velikosti do 80 cm obvodu kmene) 
na pozemcích p.č. 315/1 (ZE), 316/1, 316/2, 
361/3,  316/4,  284/4,  285,  286/1,  286/18, 
313/1 a 483/2 v k.ú. Dolní Lipka a na p.p.č. 
3263 v k.ú. Králíky tak, aby vzniklo pravi-
delné stromořadí a současně souhlasí s uza-
vřením písemné dohody o zpracování dřevní 
hmoty  z  těchto  dřevin  s  panem Paukem, 
bytem Dolní Lipka, Králíky,  s podmínkou, 
že veškeré práce budou provedeny na  jeho 
vlastní náklad a nebezpečí, pouze náhradou 
za vzniklé palivové dříví bez ohledu na jeho 
kvalitu. 
RM doporučuje uzavření smlouvy o úvěru 

do výše 43.000.000,- Kč mezi firmou Česká 
spořitelna,  a.s.,  se  sídlem Praha  a Městem 

Králíky, Velké náměstí 5, Králíky, na financo-
vání splacení závazků města vůči společnosti 
AGILE spol. s r.o., se sídlem Ústí nad Orlicí a 
poskytnutí v ní uvedeného zajištění.
RM doporučuje ZM ke schválení Smlouvu 

o úpravě vzájemných vztahů mezi ručitelem 
a bankou č. RD/10209/11/LCD na ručitelský 
závazek ve výši  575 000 Kč na úvěr  k fi-
nancování projektu „Marketingová kampaň 
Turistické oblasti Králický Sněžník“. 
RM schvaluje smlouvu o uzavření budoucí 

smlouvy o připojení odběrného zařízení k dis-
tribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV 
(NN)  č.  4120649963  a  pověřuje  starostku 
jejím podpisem.
RM doporučuje  rozdělení  dotace  z Pro-

gramu regenerace MPZ pro rok 2011 včetně 
rozdělení finančních podílů z rozpočtu města 
na opravy kulturních památek a ukládá ve-
doucímu OŠKT předložit návrh na rozdělení 
prostředků na jednání zastupitelstva města.
RM  schvaluje  připojení města Králíky 

k výzvě města Chlumce nad Cidlinou a po-
věřuje starostku podpisem výzvy. 

14. 3.
RM doporučuje prodej nemovitostí čp. 9 

na st.p.č. 67, st.p.č. 67, p.p.č. 439/6, 439/10 
a 439/11 vše v k.ú. Dolní Lipka paní Janině 
Byczek, Boboszów 27a/6 Międzylesie, Pol-
sko za kupní cenu 6.000.000 Kč. Zároveň RM 
doporučuje  schválit do doby  sepsání kupní 
smlouvy uzavření smlouvy o budoucí kupní 
smlouvě v předloženém znění (s navrženými 
úpravami).
RM/2011/13/154: RM schvaluje pronájem 

nemovitostí čp. 9 na st.p.č. 67, st.p.č. 67, p.p.č. 
439/6, 439/10 a 439/11 vše v k.ú. Dolní Lipka 
paní Janině Byczek, Boboszów 27a/6 Międ-
zylesie, Polsko za měsíční nájemné ve výši 
25.000 Kč, nájemní vztah se uzavírá na dobu 
určitou od 1. 4. 2011 do 31. 12. 2018. Zároveň 
RM schvaluje nájemní smlouvu v předlože-
ném znění (s navrženými úpravami).

16. 3.
Město Králíky jako účastník řízení bere na 

vědomí oznámení o zahájení správního řízení 
ve  věci  vydání  rozhodnutí  k  provozování 
zařízení  ke  sběru  a  výkupu  odpadů firmě 
Recycling – kovové odpady, a.s., Chotěboř, 
pro provozovnu Králíky, Plynárenská 384, 
Králíky. 
RM doporučuje  bezúplatný  převod  po-

zemků p.p.č. 2188/2, 2199/6, 2210/5, 2210/6, 
2210/7 a 2210/10 vše v k.ú. Králíky od ČR 
– Pozemkového fondu ČR na město Králíky 
a to dle § 5 odst. 1 písm. d) zákona č. 95/1999 
Sb.,  v platném znění. Zároveň ukládá MO 
předložit bod na jednání ZM. 
RM  schvaluje  podnájem  nebytového 

prostoru v budově čp. 462 - kanceláře v k.ú. 
Králíky  za  účelem  zřízení  přijímacích  a 
kancelářských prostor  za  nájemné ve  výši 
2.000 Kč/měsíc a paušální měsíční částku na 
služby ve výši 500 Kč včetně DPH (spotřeba 
el.  energie,  plynu  a  vody)  paní Makulové, 
bytem Tkalcovská, Králíky,  a  to  na  dobu 
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informace
rubrika životní jubilea
Z  důvodu  ochrany  osobních  údajů  a 

možného vzniku bezpečnostních  rizik  při 
jejich  zneužití,  přestane  redakce KZ zve-
řejňovat automaticky informaci o životním 
jubileu našich spoluobčanů. Konkrétně se 
jedná o ta životní výročí, kde byly již dříve 
dány souhlasy s tímto zveřejněním. Tento 
souhlas byl vydán formou podpisu na listi-
ně, se kterou obcházel jubilanty pracovník 
městského úřadu. 
Nyní budeme zveřeňovat tato výročí pod-

le nových pravidel. Pokud projeví jubilant 
zájem o zveřejnění svého životního jubilea, 
musí osobně požádat paní  Janu Panchárt-
kovou, odbor vnitřních věcí MěÚ Králíky, 
tel. 465 670 873, e-mail j.panchartkova@
orlicko.cz. V tomto případě bude toto život-
ní jubileum zveřejněno.
Obdobná pravidla budou i v případě zve-

řejnění informace o úmrtí - tuto záležitost 
vyřizují pozůstalí. Sňatky vyřizuje obdob-
ným  způsobem  paní  Jitka Maixnerová, 
matrikářka MěÚ Králíky.
Tato  nová  pravidla  budou  účinná  od 

červnového čísla zpravodaje.

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)

určitou 6 měsíců.
RM bere na vědomí stanovisko společnosti 

Agrostav, a.s., Ústí nad Orlicí a nedoporučuje 
prodej pozemků st.p.č. 881, 882, 883, 884, 
885/2,  1064  a  p.p.č.  46,  1758/7,  1758/8, 
1758/22,  1758/56,  1758/58  za  kupní  cenu 
464.900 Kč  a  ukládá  předložit  na  jednání 
ZM záměr prodeje pozemků. Zároveň RM 
ukládá MO připravit  návrh  nájemného  za 
užívání uvedených pozemků s přihlédnutím 
k charakteru a účelu užívání.
RM schvaluje smlouvu o dílo uzavřenou 

s  SMK,  s.  r.  o., Králíky,  kde  předmětem 
smlouvy je zajištění úklidu v areálu veřejné-
ho dětského hřiště „V Bytovkách, Králíky a 
pověřuje starostku jejím podpisem. 
RM souhlasí  s odstraněním dřevní hmo-

ty  z  vyvrácených  a  zlomených  vrb  a  bříz 
nacházejících  se  na  pozemcích p.č.  280/2, 
280/3, 271, 270/1 a 319/2 v k.ú. Dolní Hedeč 
v množství cca 3 m3 a současně souhlasí s 
uzavřením  písemné  dohody  o  zpracování 
dřevní hmoty z  těchto stromů s panem Va-
šinou, bytem Dolní Hedeč, s podmínkou, že 
veškeré práce budou provedeny na náklad a 
vlastní  nebezpečí  žadatele pouze náhradou 
za vzniklé palivové dříví, bez ohledu na jeho 
kvalitu. 
RM schvaluje  dodatek  č.  2  ke Smlouvě 

o dílo na zakázku Technická vybavenost Na 
Skřivánku  –  I.  etapa  a  pověřuje  starostku 
podpisem.
RM schvaluje požádat o bezúplatný převod 

nepotřebného movitého majetku od Správy 
státních  hmotných  rezerv Praha  na město 
Králíky. 

23. 3.
RM  schvaluje  dodatek  č.  2  Smlouvy 

o výpůjčce uzavřené dne 14. 10. 2002 mezi 
městem Králíky a osadním výborem Dolní 
Lipka  týkající  se změny hodnoty movitého 
majetku.
RM schvaluje dodatek č. 2 Smlouvy o vý-

půjčce uzavřené dne 20. 3. 2009 mezi městem 
Králíky a osadním výborem Heřmanice týka-
jící se změny hodnoty movitého majetku.
RM schvaluje dodatek č. 2 Smlouvy o vý-

půjčce uzavřené dne 27. 3. 2009 mezi městem 

Králíky a SH ČMS – Sborem dobrovolných 
hasičů Heřmanice týkající se změny hodnoty 
movitého majetku.
RM schvaluje dodatek č. 2 Smlouvy o vý-

půjčce uzavřené dne 20. 4. 2009 mezi městem 
Králíky a SH ČMS – Sborem dobrovolných 
hasičů Prostřední Lipka  týkající  se  změny 
hodnoty movitého majetku.
RM doporučuje  prodej  nemovitosti  čp. 

369 na st.p.č. 496, st.p.č. 496 a p.p.č. 3756 
v k.ú. Králíky a navrhuje nabídkovou kupní 
cenu 2.500.000 Kč a ukládá MO předložit na 
jednání ZM záměr prodeje.
RM schvaluje výpůjčku movitého majetku 

– dlouhodobého drobného majetku dle před-
loženého  seznamu v účetní  hodnotě  5.040 
Kč Občanskému sdružení KLUB SENIORŮ 
Králíky a to na dobu neurčitou.
RM schvaluje pronájem nebytového pro-

storu – kavárny ve 2. n.p. v nemovitosti čp. 
374 v ul. Karla Čapka v Králíkách (Kulturní 
dům Střelnice) panu Jungvirtovi, bytem Polní, 
Králíky za nájemné 6.600 Kč/měsíc.
RM schvaluje smlouvu o zániku věcného 

břemene mezi městem Králíky a společností 
Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí a 
to na pozemku st.p.č. 496 v k.ú. Králíky.
RM schvaluje  zřízení  věcného břemene 

spočívající v umístění, zřízení a provozování 
zařízení distribuční soustavy na p. p. č. 3510 
a 3456 v k. ú. Králíky pro oprávněnou ČEZ 
Distribuce,  a.s., Děčín,  věcné  břemeno  se 
zřizuje na dobu neurčitou a za jednorázovou 
úhradu 1.000 Kč včetně DPH. Zároveň RM 
souhlasí do doby realizace uzavřít smlouvu 
o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věc-
ného břemene. 
RM  schvaluje Smlouvu  o  odvodu  části 

výtěžku na veřejně prospěšný účel s obchodní 
společností GAPA GROUP, a.s., a pověřuje 
starostku podpisem.
RM schvaluje odpisový plán příspěvkové 

organizace Gymnázium  a  základní  škola 
Králíky na období 2011.
RM  schvaluje  poskytnutí  propagačních 

předmětů  a  starostka města přejímá záštitu 
nad  akcí  „Setkání  uměleckých  řemesel“ 
pořádanou výchovným ústavem. 
RM schvaluje znění výzvy k podání ceno-

vé nabídky,  znění  zadávací dokumentace  a 
návrh smlouvy o dílo pro vyhlášení veřejné 
zakázky  –  zjednodušené  podlimitní  řízení 
podle  zákona  č.  137/2006 Sb.  o veřejných 
zakázkách na akci: „Zvýšení turistické atrak-
tivity Kralické pevnostní oblasti – revitalizace 
tvrze Hůrka“. 
RM schvaluje seznam firem, kterým bude 

zaslána výzva k předložení cenové nabídky na 
VZ - zjednodušené podlimitní řízení – „Zvý-
šení turistické atraktivity Kralické pevnostní 
oblasti – revitalizace tvrze Hůrka“. Jedná se 
o následující firmy, které mají předpoklady 
tuto zakázku provést: Strabag, a.s., PRAHA; 
Agile,  spol.  s  r.o., ÚSTÍ NAD ORLICÍ;  I 
stav, spol. s r.o. – stavební společnost, BRNO 
–  ŽEBĚTÍN; Agrostav,  a.s.,  ÚSTÍ NAD 
ORLICÍ; Stavofin,  s.r.o., KRÁLÍKY; Bögl 
a Krýsl, k.s., PRAHA – ZBRASLAV; VCES 
a.s., SOLNICE.
RM  souhlasí  s  prodloužením  hodiny 

nočního klidu na 04:00 hod., a to v souvis-
losti s pořádáním „Plesu 2011“ v Klubu Na 
Střelnici v Králíkách, dne 25. 3. 2011, a to za 
splnění následujících podmínek:
pořadatel je povinen zabezpečit akci dosta-

tečným počtem pořadatelů; 
pořadatel akce musí v souladu s OZV č. 

PP/84/V/2009, 1/2009, o podmínkách k za-
bezpečení 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.
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Výpis ze zasedání Zastupitelstva města
č. 2 konaného dne 14. března 2011

Přítomní členové zastupitelstva města: 
Jana Ponocná – starostka; Antonín Vyšohlíd 
– místostarosta; Vladimír Hejtmanský, JUDr. 
Milan  Ježek; Arnošt  Juránek;  Ing. Roman 
Kosuk; Mgr. Dušan Krabec; Ladislav Křivo-
hlávek; Mgr. Vlastimil Kubíček – radní; Jan 
Mlynář – radní; Pavel Morong; Iva Musilová; 
Mgr. Zdeněk Nesvadba;  Ing. Pavel Strnad;  
Ing. Ladislav Tóth - radní

Z části jednání omluven: Arnošt  Jurá-
nek.

Za MěÚ: Ing. Miroslav  Bouška,  Ing. 
Věra Kubíčková, Mgr. Markéta Mlynářo-
vá, Miroslav Macháček BA  (Hons),  Jitka 
Prausová, Marie Pecháčková, Bc. Bohumír 
Strnad, Ing. Josef Orlita, Dana Nosková, Bc. 
Jan Divíšek.

Program:
1. Zahájení a prezence
2. Určení ověřovatelů zápisu
3. Slib nového člena ZM
4. Zpráva z jednání RM
5. Hlavní jednání
5.1. Majetkové operace
5.2. Schválení investičního úvěru
5.3. Schválení záruky za úvěr

Králický Sněžník o.p.s.
5.4. Schválení rozpočtu na rok 2011
5.5. Smlouva o poskytnutí dotace

k projektu „Zvýšení turistické
atraktivity Králické pevnostní
oblasti – revitalizace tvrze
Hůrka“ z ROP NUTS II
Severovýchod

5.6. Schválení členů osadních výborů
5.7. Schválení zástupce města na

valné hromadě EKOLA
České Libchavy s.r.o.

5.8. Schválení zástupce města
na valné hromadě Vodovody
a kanalizace Jablonné
nad Orlicí a.s.

5.9. Rozdělení dotace z Programu
regenerace MPZ Králíky

5.10. Schválení předsedy
kontrolního výboru

5.11. Stanovisko k rušení
vlakových spojů

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

1. Zahájení a prezence
Starostka města Jana Ponocná zahájila za-

sedání ZM. Přítomné informovala  ukončení 
mandátu MUDr. Evy Rýcové (osobní důvo-
dy). Poté navrhla doplnění programu o bod 
3. Slib nového člena ZM, bod 5.5 Smlouva 
o poskytnutí dotace k projektu „Zvýšení tu-
ristické atraktivity Králické pevnostní oblasti 
– revitalizace tvrze Hůrka“ z ROP NUTS II 
Severovýchod a bod 5.11. Stanovisko k ru-
šení vlakových spojů. Program  jednání byl 
doplněn a schválen s navrženými změnami 

(pan Juránek a paní Musilová se neúčastnili 
hlasování).

2. Určení ověřovatelů zápisu
Ověřovateli zápisu byli navrženi Mgr. Kra-

bec a Mgr. Kubíček (hlasování se již účastnil 
pan Juránek). 

3. Slib nového člena ZM
Starostka města představila paní Ivu Musi-

lovou, která složila slib nového člena ZM. 

4. Zpráva z jednání rady města
Výběr  usnesení  z  jednání  rady města 

přednesl místostarosta města  pan Antonín 
Vyšohlíd. 
V diskuzi se zeptal Mgr. Krabec, čeho se 

týkala výzva města Chlumec nad Cidlinou a 
Osoblaha. Místostarosta odpověděl, že se týká 
rozpočtového určení  daní.  Ing. Kosuk měl 
připomínku  ke  schválení  kontokorentního 
úvěru pro SMK Králíky, který schválila rada 
města. Toto mělo být v kompetenci jednatele 
společnosti. Dále požadoval, aby k majetko-
vým operacím byla zastupitelům předkládána 
jako podklad cena obvyklá. Pokud se bude 
jednat  o majetkových  operacích  a  nebude 
tato  cena uvedena pro  záměr prodeje nebo 
pro prodej,  tak se bude zdržovat hlasování, 
vzhledem k tomu, že nebude schopen posou-
dit, zda cena, za kterou se prodává, je cenou 
obvyklou či nižší. Paní starostka odpověděla, 
že  zastupitelstvem města  byla  schválena 
Pravidla s nakládáním nemovitého majetku 
a i vzhledem k tomu, že by zjišťování ceny 
obvyklé finančně příliš zatížilo rozpočet měs-
ta, bude se postupovat podle těchto pravidel 
schválených zastupitelstvem. 

5. Hlavní jednání
5.1. Majetkové operace
5.1.1. Prodej pozemků p.p.č. 225/1 a 226/6 

v k.ú. Králíky
Obsah:  ZM  dne  13.10.2010  schválilo 

záměr prodeje pozemků, o které si požádali 
manželé  S.  za  účelem  scelení  pozemků. 
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. ZM schválilo 
kupní cenu u pozemku p.p.č. 226/6 ve výši 
100 Kč/m2 + náklady  spojené  s  převodem 
a u pozemku p.p.č.  225/1 ve výši  280 Kč/
m2 + náklady spojené s převodem, pozemek 
je dle ÚP Králíky určen k zastavění stavbou 
pro bydlení. Záměr prodeje  byl  zveřejněn, 
ve stanovené lhůtě o prodej pozemku p.p.č. 
225/1 a příp. části p.p.č. 226/6 požádali sleč-
na M. a p. N. za účelem výstavby RD. RM 
dne 19. 1. 2011 doporučila prodej pozemku 
p.p.č.  225/1  a  části  pozemku p.p.č.  226/6 
obálkovou metodou  a  zároveň  doporučila 
prodej zbývající části pozemku p.p.č. 226/6 

manželům S.  za  kupní  cenu  100 Kč/m2 + 
náklady  spojené  s  převodem. Manželé  S. 
dne 9. 2. 2011  s ohledem na doporučení RM 
doplnili žádost  tak, že předmětné pozemky 
by využili k výstavbě RD. 
V  diskuzi  vysvětlil  zástupce  rodiny  S. 

důvody, které  je vedou ke koupi pozemku. 
O pozemek, který navazuje na jejich nemovi-
tosti, se dlouhodobě starají, mají ho oplocen a 
chtějí si zde postavit rodinný domek. Od roku 
2004 žádají o jeho odkoupení. Dále vystoupil 
pan N., druhý zájemce o tento pozemek a svůj 
zájem o pozemek komentoval tím, že zde chce 
postavit menší bungalov, který však stavební 
úřad na  jiném místě v Králíkách nepovolí. 
Výši  kupní  ceny  akceptuje  a v případě,  že 
zastupitelstvo rozhodne o obálkové metodě, 
nebude mít o tento pozemek zájem. Zástupce 
rodiny S. vznesl dotaz na vedoucí MO Ing. 
Kubíčkovou, zda je možné uvažovat o pro-
deji  vedlejšího pozemku p.p.č.  223/1.  Ing. 
Kubíčková odpověděla, že o tento pozemek 
neprojevil nikdo zájem. V souvislosti s tím 
doporučil panu N. možnost koupit tento sou-
sední pozemek, jehož cena bude nižší. Pan N. 
projevil zájem o tento pozemek. Na základě 
diskuze  starostka navrhla  změnit  návrh na 
usnesení ve prospěch manželů S..

ZM schválilo prodej pozemků p.p.č. 
225/1 a 226/6 v k.ú. Králíky manželům 
S., Kralupy nad Vltavou za kupní cenu 
274.870 Kč.
Ing. Strnad navrhl schválit záměr prodeje 

pozemku p.p.č.  223/1. Pan  Juránek vznesl 
připomínku,  že  žadatelé musí  předložit  pí-
semnou žádost a je nutné postupovat podle 
Pravidel o prodeji.
Pan Hejtmanský opustil jednací sál.

5.1.2. Prodej pozemku p.p.č. 2092/4 v k.ú. 
Králíky

Obsah: O prodej pozemku požádali man-
želé D. z Králík za účelem trvalého užívání 
pozemku. Jedná se o pozemek o výměře 54 
m2, který je v KN vedený jako ostatní plocha, 
pozemek není  v  pronájmu. Záměr  prodeje 
byl schválen a zveřejněn, kupní cena 70 Kč/
m2 + náklady spojené s převodem, tj. 4.418 
Kč. Zároveň RM schválila zatížit pozemek 
věcným břemenem  spočívajícím v uložení 
liniové  stavby – kanalizace pro oprávněné 
město.

ZM schválilo prodej pozemku p.p.č. 
2092/4 v k.ú. Králíky manželům D., Krá-
líky za kupní cenu 4.418 Kč. 
(pan Hejtmanský se neúčastnil jednání)
Pan Hejtmanský se dostavil do jednání.

5.1.3. Prodej části pozemku p.p.č. 628/10 
v k.ú. Králíky 

Obsah: O prodej části pozemku požádali 
manželé M.  za  účelem  rozšíření  zahrady. 
Nově je část pozemku označena jako p.p.č. 
628/72 o výměře 146 m2. Pozemek je v  KN 
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veden jako trvalý travní porost, na pozemku 
vázne  ochranné  pásmo  vodního  zdroje  2. 
stupně,  pozemek není  v  pronájmu. Záměr 
prodeje byl schválen a zveřejněn, kupní cena 
70 Kč/m2 + náklady spojené s převodem, tj. 
11.056 Kč.

ZM schválilo prodej pozemku p.p.č. 
628/72 v k.ú. Králíky manželům M., Krá-
líky za kupní cenu 11.056 Kč. 

5.1.4. Prodej pozemku p.p.č. 257/2 v k.ú. 
Králíky

Obsah: O prodej pozemku požádali man-
želé K. a R. K. za účelem zajištění příjezdu. 
Jedná se o pozemek o výměře 58 m2, který je 
v KN veden jako ostatní plocha, na pozem-
ku vázne  ochranné  pásmo vodního  zdroje 
2.  stupně,  pozemek není  v  pronájmu. RM 
schválila zatížit pozemek věcným břemenem 
práva vstupu za účelem údržby opěrné zdi pro 
oprávněné město. Záměr prodeje byl schválen 
a zveřejněn, kupní cena 70 Kč/m2 + náklady 
spojené s převodem + bezdůvodné obohacení 
za užívání pozemku za poslední 3 roky ve výši 
522 Kč, tj 5.244 Kč.

ZM schválilo prodej pozemku p.p.č. 
257/2 v k.ú. Králíky do podílového spo-
luvlastnictví, a to ideální 1/2 manželům 
K., Králíky za kupní cenu 2.622 Kč a 
ideální 1/2 panu R. K., Králíky za kupní 
cenu 2.622 Kč. 

5.1.5.  Směna  pozemků  v  k.ú.  Dolní 
Lipka

Obsah: V  souvislosti  s  legalizací  stavby 
autobusové zastávky v k.ú. Dolní Lipka se 
vyřizuje  také majetkoprávní  vypořádání 
pozemků  pod  čekárnou  a  v  jejím  okolí. 
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 
je  pozemek  p.p.č.  550/9  o  výměře  6 m2 
(cena dle  znaleckého 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. Záměr směny 
pozemků byl schválen a zveřejněn.

ZM schválilo směnu pozemku p.p.č. 
550/9 v k.ú. Dolní Lipka ve vlastnictví 
města Králíky za kupní cenu 170 Kč za po-
zemky 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. 

5.1.6.  Prodej pozemku  st.p.č.  829 v k.ú. 
Králíky

Obsah: O prodej pozemku požádala paní 
S.  za  účelem majetkoprávního vypořádání 
pozemku  pod  stavbou  garáže.  Jedná  se 
o pozemek o výměře 29 m2, který je v KN 
vedený jako zastavěná plocha, pozemek má 
v pronájmu p. V. (původní vlastník garáže). 
Záměr  prodeje  byl  schválen  a  zveřejněn, 
kupní  cena  130 Kč/m2 + náklady spojené 
s převodem, tj. 4.405 Kč.

ZM schválilo prodej pozemku st.p.č. 

829 v k.ú. Králíky paní Pavle Springerové, 
Králíky čp. 659 za kupní cenu 4.405 Kč. 

5.1.7. Prodej části pozemku p.p.č. 3792 a 
p.p.č. 3784 v k.ú. Králíky

Obsah: O prodej pozemků požádal pan F. 
za účelem rozšíření vlastnictví. Část pozemku 
je nově označena jako p.p.č. 3792/2. Jedná se 
o pozemky o výměře 221 m2, které jsou v KN 
vedeny  jako  trvalý  travní  porost  a  ostatní 
plocha – zeleň, na pozemcích vázne ochranné 
pásmo vodního zdroje 2. stupně, pozemky ne-
jsou v pronájmu. Záměr prodeje byl schválen 
a zveřejněn, kupní cena 70 Kč/m2 + náklady 
spojené s převodem, tj. 22.342 Kč.
V diskuzi Ing. Kosuk vznesl připomínku, 

že záměr prodeje byl zveřejněn na jiný po-
zemek vzhledem ke grafickému vyznačení 
pozemku na mapě. Ing. Kubíčková upřesnila, 
že  záměr  prodeje  byl  zveřejněn v  souladu 
se zákonem o obcích a pozemek byl označen 
v souladu s katastrálním zákonem bez výměry 
pozemku, pouze s uvedením čísla pozemku. 
Nad rámec zákona přikládají grafický zákres 
pozemku. Na místě samém bylo zjištěno, že 
pozemek je užíván tak, jak je nyní vyznačen 
a nic nebrání schválení prodeje pozemku. Za-
stupitelé dále diskutovali o přesné specifikaci 
záměru prodeje a možnosti odložit tento bod 
na další  jednání ZM, po novém zveřejnění 
záměru prodeje. JUDr. Ježek podpořil návrh 
pana  Ing. Kosuka  s  odvolávkou  na  zákon 
o obcích s tím, že zastupitelstvo musí nějakým 
způsobem vymezit nemovitost, kterou chce 
prodávat, musí být vyznačena geometrickým 
plánem. Na předcházejícím jednání ZM byla 
tato nemovitost vymezena jiným způsobem, 
proto navrhuje o  tomto prodeji  nehlasovat. 
Dále  požadoval  od majetkového  odboru 
řádné předkládání  informací,  které odpoví-
dají  skutečnosti. Poté požádal  o hlasování. 
Paní  starostka  uvedla,  že  nelze  posuzovat 
orientační vyznačení pozemku na mapě v mi-
limetrech, pozemek je specifikován číslem a 
před každým prodejem následuje vždy přesné 
zaměření  pozemku.  Poté  navrhla  hlasovat 
o předloženém návrhu.

ZM schválilo prodej pozemků p.p.č. 
3784 a 3792/2 v k.ú. Králíky panu F., Krá-
líky za kupní cenu 22.342 Kč. 

5.1.8.  Prodej  části  pozemku p.p.č.  62/7 
v k.ú. Králíky 

Obsah: O prodej části pozemku požádali 
manželé K. v prodloužení svého plotu za úče-
lem užívání zahrady. Část pozemku je nově 
označena jako p.p.č. 62/16 o výměře 57 m2, 
pozemek je v  KN vedený jako trvalý travní 
porost, pozemek mají žadatelé v pronájmu. 
Záměr  prodeje  byl  schválen  a  zveřejněn, 
kupní  cena  70 Kč/m2 + náklady spojené 
s převodem, tj. 4.634 Kč.

ZM schválilo prodej pozemku p.p.č. 
62/16 v k.ú. Králíky manželům K., Králíky 
za kupní cenu 4.634 Kč. 

5.1.9.  Prodej  části  pozemku p.p.č.  62/7 
v k.ú. Králíky 

Obsah: O prodej části pozemku požádali 
manželé N.  v prodloužení svého plotu za úče-
lem užívání zahrady. Část pozemku je nově 

označena  jako p.p.č. 62/7 o výměře 30 m2, 
pozemek je v  KN vedený jako trvalý travní 
porost, pozemek mají žadatelé v pronájmu. 
Záměr  prodeje  byl  schválen  a  zveřejněn, 
kupní  cena  70 Kč/m2 + náklady spojené 
s převodem, tj. 2.600 Kč.

ZM schválilo prodej pozemku p.p.č. 62/7 
v k.ú. Králíky manželům N., Králíky za 
kupní cenu 2.600 Kč. 

5.1.10.  Záměr  prodeje  pozemku  p.p.č. 
628/64 v k.ú. Králíky

Obsah: O prodej pozemku požádali man-
želé Š. za účelem rozšíření zahrady. Jedná se 
o pozemek o výměře 200 m2, který je v KN 
veden  jako  trvalý  travní  porost,  pozemek 
není v pronájmu. Odbor VTS nemá námitek 
k  prodeji. Dle  odboru ÚPaSÚ  je  dle ÚP 
Králíky řešený pozemek zařazen do plochy 
bydlení městské  rodinné,  zastavěné území. 
Odbory ŠKT a ŽP nemají připomínky. RM 
doporučila prodej  a navrhla kupní  cenu 70 
Kč/m2 + náklady spojené s převodem.

ZM schválilo záměr prodeje pozemku 
p.p.č. 628/64 v k.ú. Králíky za kupní cenu 
70 Kč/m2 + náklady spojené s převodem a 
uložilo záměr prodeje zveřejnit. 

5.1.11.  Záměr  prodeje  pozemků  st.p.č. 
1509 a p.p.č. 453/4 a 453/6 v k.ú. Králíky

Obsah: O prodej pozemků požádali manže-
lé R. za účelem majetkoprávního vypořádání 
pozemků. Jedná se o pozemky o výměře 109 
m2, které jsou v KN vedeny jako zastavěná 
plocha  a  zahrada,  pozemky  jsou oploceny, 
žadatelé nemají  pozemky v pronájmu. Dle 
odboru VTS v zájmovém území se nenachá-
zí  žádné  zařízení  v majetku města,  prodej 
doporučuje. Dle odboru ÚPaSÚ jsou dle ÚP 
Králíky řešené pozemky zařazeny do plochy 
bydlení – smíšené městské. Odbory ŠKT a ŽP 
nemají připomínky. RM doporučila prodej a 
navrhla kupní cenu u st.p. 130 Kč/m2 a u p.p. 
70 Kč/m2 + náklady spojené s převodem + 
bezdůvodné obohacení za užívání pozemku 
za poslední 3 roky ve výši 1.035 Kč.
V diskuzi se Mgr. Krabec zeptal, jak tech-

nicky probíhá vymáhání bezdůvodného obo-
hacení za užívání pozemku. Paní starostka a 
Ing. Kubíčková vysvětlily, že od roku 2009 se 
tato metoda uplatňuje u pozemků, které jsou 
oploceny. JUDr. Ježek namítl, že bezdůvodné 
obohacení  lze  požadovat  pouze  dva  roky 
zpětně. Paní starostka uvedla, že tato lhůta je 
tři roky, takto postupoval i ÚZVM. 

ZM schválilo záměr prodeje pozemků 
st.p.č. 1509 a p.p.č. 453/4 a 453/6 v k.ú. 
Králíky za kupní cenu u st.p. 130 Kč/m2 a 
u p.p. 70 Kč/m2 + náklady spojené s pře-
vodem + bezdůvodné obohacení za užívání 
pozemku za poslední 3 roky ve výši 1.035 
Kč a uložilo záměr prodeje zveřejnit. 

5.1.12. Záměr prodeje pozemku p.p.č. 506 
v k.ú. Králíky 

Obsah: O prodej pozemku požádal pan V. 
z Vysokého Mýta za účelem stavby domku. 
Jedná se o pozemek o výměře 820 m2, který je 
v KN veden jako zahrada, pozemek má v pro-
nájmu pan S. Na pozemku vázne ochranné 
pásmo vodního zdroje 2. stupně. Dle odboru 
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VTS v zájmovém území se nenachází žádné 
podzemní zařízení v majetku města, prodej 
doporučuje. Dle odboru ÚPaSÚ je pozemek 
dle ÚP Králíky  zařazen do plochy bydlení 
městské rodinné a nachází se v zastavěném 
území. Prodej odbor doporučuje. Odbory ŽP 
a ŠKT nemají  připomínky,  prodej  doporu-
čují. RM doporučila prodej a navrhla kupní 
cenu ve výši 250 Kč/m2 + náklady spojené 
s převodem. 

ZM schválilo záměr prodeje pozemku 
p.p.č. 506 v k.ú. Králíky za kupní cenu 
250 Kč/m2 + náklady spojené s převodem 
a uložilo záměr prodeje zveřejnit. 

5.1.13.  Záměr  prodeje  bytového  domu 
čp.  4  v  Králíkách  ZM/2010/02/035, 
ZM/2010/02/036

Záměr prodeje domu čp. 4 se odložil 
na další jednání ZM na základě žádosti 
obyvatel tohoto domu prostřednictvím Ing. 
Tótha, neboť probíhá statické posouzení 
stavby a čekají na rozhodnutí statika.

5.1.14. Bezúplatný převod pozemku p.p.č. 
2080/22 v k.ú. Králíky

Obsah: Na základě požadavku odboru VTS 
předkládá MO k projednání bezúplatný pře-
vod pozemku p.p.č. 2080/22 v k.ú. Králíky. 
Jedná se o pozemek o výměře 41 m2, který 
je v KN vedený jako ostatní plocha, ostatní 
komunikace. Na pozemku se nachází stavba 
místní komunikace města Králíky, vlastníkem 
pozemku je ČR – Ředitelství silnic a dálnic 
ČR. RM doporučila převod.

ZM schválilo bezúplatný převod po-
zemku p.p.č. 2080/22 v k.ú. Králíky od 
ČR – Ředitelství silnic a dálnic ČR na 
město Králíky. 

5.1.15. Bezúplatný převod pozemku p.p.č. 
2051/2 v k.ú. Dolní Boříkovice 

Obsah: Na základě usnesení ZM ze dne 
14.  6.  2010  požádalo město  o  bezúplatný 
převod  pozemku  pod místní  komunikací. 
Jedná se o pozemek o výměře 40 m2, který 
je v KN evidován jako ostatní plocha, ostatní 
komunikace, pozemek  je ve vlastnictví ČR 
- ÚZSVM. Pozemek  je součástí místní ko-
munikace a tvoří sjezd ze státní silnice Dolní 
Boříkovice – Červená Voda, komunikace je 
v  pasportu místních  komunikací. ÚZSVM 
předložil městu ke schválení smlouvu o bez-
úplatném převodu nemovitosti  č. UZSVM/
HSY/5475/2010-HSYR.

ZM schválilo smlouvu o bezúplat-
ném převodu nemovitosti č. UZSVM/
HSY/5475/2010-HSYR mezi městem Krá-
líky a Českou republikou – Úřadem pro 
zastupování státu ve věcech majetkových, 
IČ 69797111, na převod pozemku p.p.č. 
2051/2 v k.ú. Dolní Boříkovice, v předlo-
ženém znění. 

5.1.16. Bezúplatný převod pozemku p.p.č. 
2199/2 v k.ú. Králíky

Obsah: Na základě usnesení ZM ze dne 
16.  2.  2009  požádalo město  o  bezúplatný 
převod  pozemku  pod místní  komunikací. 
Jedná  se  o  pozemek  o  výměře  1378 m2, 
který je v KN evidován jako ostatní plocha, 

ostatní  komunikace,  pozemek  je  ve  vlast-
nictví ČR  - ÚZSVM. Pozemek  je  součástí 
místní komunikace a je v pasportu místních 
komunikací. ÚZSVM předložil městu  ke 
schválení  smlouvu o bezúplatném převodu 
nemovitosti  č. UZSVM/HSY/6075/2010-
HSYR-Sp 28/2009 Ty.

ZM schválilo smlouvu o bezúplat-
ném převodu nemovitosti č. UZSVM/
HSY/6075/2010-HSYR-Sp 28/2009 Ty mezi 
městem Králíky a Českou republikou – 
Úřadem pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, IČ 69797111, na převod 
pozemku p.p.č. 2199/2 v k.ú. Králíky, v 
předloženém znění. 

5.1.17. Prodej nemovitostí areálu letního 
tábora Hněvkov

Obsah:  Od  srpna  2010  nabízí  město 
k prodeji  nemovitosti  areálu  letního  tábora 
Hněvkov prostřednictvím realitní kanceláře 
za  nabídkovou  kupní  cenu  1.990.000 Kč 
včetně provize. Jedná se o nemovitosti č.e. 
8 na st.p.č. 127, č.e. 9 na st.p.č. 128 a č.e. 10 
na st.p.č. 129 a pozemky st.p.č. 127, 128, 129 
o celkové výměře 368 m2 a p.p.č. 671, 673/5 
o celkové výměře 4147 m2 v k.ú. Hněvkov. 
O nemovitosti neprojevil nikdo zájem. RM 
doporučila snížená nabídkové kupní ceny na 
1.500.000 Kč.
V diskuzi  se  JUDr.  Ježek  zeptal,  zda  se 

tyto nemovitosti  prodávají  prostřednictvím 
stále  stejné  realitní  kanceláře  a  vzhledem 
k  tomu,  že  se  areál  nepodařilo  prodat  za 
původně  stanovenou  cenu,  navrhl  změnit 
realitní  kancelář.  Paní  starostka uvedla,  že 
za cenu znaleckého posudku se dosud nepo-
dařilo nemovitost prodat, proběhla poptávka 
realitních kanceláří a zájem projevila pouze 
tato kancelář. Pan Hejtmanský a Mgr. Krabec 
se shodli na tom, že vzhledem k umístění u 
železničního koridoru a vzhledem ke špatné-
mu stavu nemovitostí bude těžké tento areál 
prodat, proto souhlasí se snížením ceny.

ZM schválilo záměr prodeje nemovitostí 
areálu letního tábora Hněvkov, tj. nemo-
vitostí č.e. 8 na st.p.č. 127, č.e. 9 na st.p.č. 
128 a č.e. 10 na st.p.č. 129 a pozemků st.p.č. 
127, 128, 129 vše v k.ú. Hněvkov a p.p.č. 
671, 673/5 v k. ú. Hněvkov za nabídkovou 
kupní cenu 1.500.000 Kč a uložilo záměr 
prodeje zveřejnit.  

5.1.18. Změna katastrální hranice
Obsah: V souvislosti s KPÚ v k.ú. Horní 

Lipka  dojde  ke  změně  katastrální  hranice 
uvnitř  obce  Králíky mezi  katastrálními 
územími Horní Lipka a Heřmanice u Králík. 
Pozemek p.p.č.  1280,  který  je  nyní  veden 
v  k.ú. Heřmanice  u Králík,  bude  sloučen 
s pozemkem p.p.č. 1342, který je veden v k.ú. 
Horní Lipka, a tím přejde do k.ú. Horní Lip-
ka. Novou katastrální hranicí po pozemkové 
úpravě bude  tvořit  hranice pozemku  cesty, 
pozemková parcela dle schváleného návrhu 
bude označena jako p.p.č. 2773 v k.ú. Horní 
Lipka. RM doporučila schválení změny kata-
strální hranice uvnitř obce Králíky.

ZM schválilo změnu katastrální hranice 
uvnitř obce Králíky mezi k.ú. Horní Lipka 
a k.ú. Heřmanice u Králík, a to sloučením 

p.p.č. 1280 v k.ú. Heřmanice u Králík do 
p.p.č. 1342 v k.ú. Horní Lipka a převodu do 
k.ú. Horní Lipka (dle schváleného návrhu 
KPÚ Horní Lipka je nové označení parcely 
p.p.č. 2773 v k.ú. Horní Lipka). 

5.1.19. Úplatný převod pozemků od PF 
ČR – zastavěné území

Obsah: V  souvislosti  s  ukončenou KPÚ 
Králíky  II  bude PF ČR převádět  pozemky 
v k.ú. Králíky. Mezi pozemky, které půjdou do 
veřejné nabídky, jsou i pozemky, o které má 
zájem město. Jedná se o pozemky v zastavě-
ném území města, lze požádat o úplatný pře-
vod dle § 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 95/1999 
Sb.,  v platném znění.  Jedná  se o pozemky 
v zastavěném území v k.ú. Králíky:
p.p.č.  650/3 o  výměře 152 m2  (část  pro 

zeleň, část pro chodník)
p.p.č. 492/24 o výměře 300 m2 (přes poze-

mek vede kanalizace)
p.p.č. 447/14 o výměře 1898 m2 (rozšíření 

parku, veřejné prostranství)
část p.p.č. 1900/3 (kanalizace)
část p.p.č. 492/1 (kanalizace).
RM doporučila úplatný převod pozemků.
ZM schválilo úplatný převod pozemků 

p.p.č. 650/3, 492/24, 447/14 a části p.p.č. 
1900/3, 492/1 vše v k.ú. Králíky od ČR – Po-
zemkového fondu ČR na město Králíky a 
to dle § 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 95/1999 
Sb., v platném znění. 

5.1.20. Úplatný převod pozemků od PF 
ČR – zastavitelné území

Obsah: V  souvislosti  s  ukončenou KPÚ 
Králíky  II  bude PF ČR převádět  pozemky 
v k.ú. Králíky. Mezi pozemky, které půjdou 
do veřejné nabídky,  jsou  i pozemky, o kte-
ré má  zájem město.  Jedná  se  o  pozemky 
v  zastavitelném území města,  lze  požádat 
o  úplatný  převod dle  §  5  odst.  1  písm.  b) 
zákona  č.  95/1999  Sb.,  v  platném  znění. 
Jedná se o pozemky v zastavitelném území 
v k.ú. Králíky:
p.p.č. 1087/12 o výměře 4385 m2 (navazu-

jící pozemky jsou ve vlastnictví města)
p.p.č. 1087/13 o výměře 476 m2.
ZM schválilo úplatný převod pozemků 

p.p.č. 1087/12 a 1087/13 v k.ú. Králíky od 
ČR – Pozemkového fondu ČR na město 
Králíky a to dle § 5 odst. 1 písm. b) zákona 
č. 95/1999 Sb., v platném znění. 

5.1.21. Prodej nemovitostí bývalého hra-
ničního přechodu Dolní Lipka

Obsah:   V  návaznosti  na  usnesení 
ZM/2011/01/008  ze dne 17.  1.  2011 před-
kládá MO ke schválení smlouvu o budoucí 
kupní smlouvě mezi městem Králíky a paní 
J. B. z Polska. Kupní smlouvu lze uzavřít až 
nejdříve v polovině listopadu 2018. Dne 16. 
2. 2011 byl uhrazen blokační poplatek zpro-
středkovateli  prodeje.  Předmětem prodeje 
jsou nemovitosti: čp. 9 na st.p.č. 67, st.p.č. 
67 o výměře 2108 m2, p.p.č. 439/6, 439/10 
a 439/11 o celkové výměře 1284 m2. Záměr 
prodeje byl schválen a zveřejněn, kupní cena 
6.000.000 Kč. Do doby sepisu kupní smlouvy 
se uzavře smlouva o budoucí kupní smlouvě, 
která se předkládá ke schválení. Dne 14. 3. 
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2011 předložila druhá strana připomínky ke 
znění smluv. RM dne 14. 3. 2011 projednala 
upravená  znění  smluv  a  schválila  nájemní 
smlouvu a zároveň doporučila schválit smlou-
vu o budoucí kupní smlouvě. 
V diskuzi  vedoucí majetkového  odboru 

Ing. Kubíčková seznámila přítomné s předlo-
ženým návrhem nájemní smlouvy a smlouvy 
o budoucí kupní smlouvě. Ing. Kosuk pou-
kázal  na  článek 4  smlouvy o bezúplatném 
převodu, který může původní majitel využít 
v případě,  že např.  dojde k pandemii  nebo 
k navrácení ochrany hranic, pořádání EURO 
2012. Ing. Kubíčková uvedla, že na vypra-
cování  smluv  se  podíleli  právník  realitní 
kanceláře a právník města. JUDr. Ježek vy-
světlil svoje důvody, proč bude hlasovat proti 
prodeji těchto nemovitostí a proti schválení 
smluv. Paní starostka vysvětlila důvody, které 
by v případě nedodržení smluvních podmínek 
znamenaly odstoupení od této smlouvy s tím, 
že  se  jedná  o  pojistku  smluvního  vztahu, 
na kterém se obě strany vzájemně dohodly. 
Dále JUDr. Ježek vyslovil pochybnost o výši 
prodejní  ceny vzhledem k délce  splácení  a 
ve srovnání  s účetní hodnotou nabytí. Paní 
starostka  odpověděla,  že  cena  dle  znalec-
kého posudku je 5,5 mil. korun, což je cena 
obvyklá  a  stanovená  cena  je  6 mil.  korun. 
Dále vystoupil Ing. Kosuk se zpochybněním 
manažerské práce předchozího vedení města 
v  souvislosti  s  bezúplatným nabytím  této 
nemovitosti vzhledem k tomu, že neměla již 
dopředu naplánovaný záměr, jak tuto nemo-
vitost využít. Mgr. Krabec vyslovil souhlas 
s rozhodnutím minulého vedení přijmout tuto 
nemovitost do majetku města, neboť k jejímu 
nabytí došlo bezúplatně a v  současné době 
pro město představuje příjem 6 mil. korun do 
rozpočtu. Dále Ing. Kosuk upozornil na rizika 
vyplývající z této smlouvy. Mgr. Krabec plně 
chápe  potřebu  kupujícího mít  ve  smlouvě 
pojistku pro svoji právní jistotu, neboť i další 
zastupitelstvo nebude moci zvrátit rozhodnutí 
současného  zastupitelstva. Obchod,  který 
dnes uzavíráme, je pro město výhodný. Paní 
starostka vyslovila názor, že jedním z důvo-
dů, proč město přistoupilo k tomuto prodeji, 
byla  i možnost  ovlivnit  skutečnost,  co  se 
s touto nemovitostí stane, tj. vybudovat zde 
něco důstojného, co reprezentuje naše město 
při  překročení  hranice  státu.  Ing. Kosuk 
navrhuje, aby rada schválila pouze nájemní 
smlouvu a nezavazovala zastupitele a občany 
města smlouvou o smlouvě budoucí, která je 
v současnosti nadbytečná. 

ZM schválilo prodej nemovitostí čp. 9 
na st.p.č. 67, st.p.č. 67, p.p.č. 439/6, 439/10 
a 439/11 vše v k.ú. Dolní Lipka paní J. B., 
Boboszów Polsko za kupní cenu 6.000.000 
Kč. Zároveň ZM schválilo do doby sepisu 
kupní smlouvy uzavření smlouvy o budou-
cí kupní smlouvě v předloženém znění.

5.2. Schválení investičního úvěru
Vzhledem k  nedostatku finančních  pro-

středků na příjmové straně rozpočtu, potřeb-
ných k úhradě  závazku vůči firmě AGILE 
spol. s r.o, bylo vedení města nuceno přistou-
pit k jednání o úhradě tohoto závazku formou 

úvěru  nebo  postoupením  pohledávky.  Po 
dlouhodobých a složitých jednáních s oslove-
nými peněžními ústavy Komerční bankou a 
Českou spořitelnou o jednu z výše uvedených 
forem financování, předložila nabídku Česká 
spořitelna, a.s. Praha na poskytnutí úvěru ve 
výši 43.000.000 Kč. FO předkládá zastupi-
telstvu města ke schválení smlouvu o úvěru 
číslo 10183/11/LCD na financování splacení 
závazku města vůči společnosti AGILE spol. 
s  r.o.,  za provedení Technické vybavenosti 
Na Skřivánku.
Paní starostka popsala rekapitulaci finanč-

ních závazků vůči firmě Agile a průběh okol-
ností, které vedly město k rozhodnutí zahájit 
práce na zasíťování pozemků Na Skřivánku 
– město  již nemělo žádné vhodné  stavební 
pozemky pro výstavbu rodinných domů. Dále 
okomentovala přijetí úvěru na provedení této 
akce,  neboť  je  to  jediná možnost,  jak dluh 
města uhradit a pro město se podařilo vyjednat 
výhodné podmínky úvěru.
V diskuzi pan Morong souhlasil s tím, že 

podmínky úvěru jsou pro město výhodné až 
nadstandartní. Vyjádřil nespokojenost s tím, 
že neobdržel od vedení města požadovanou 
smlouvu s firmou Agile, k této výtce se přidal 
také Ing. Kosuk. Dále požadoval vysvětlení, 
na základě čeho se rada města v roce 2008 roz-
hodla pro tuto velkou investici při současném 
investování do přestavby vojenského muzea. 
Paní starostka objasnila finanční zajištění této 
akce v rozpočtu města v jednotlivých letech 
a důvody, které vedly k finančnímu propadu. 
Pan Morong porovnával míru odpovědnosti 
k situaci vzniklé na SMK s odpovědností za 
akci Technická vybavenost Na Skřivánku a 
vyzval paní starostku, aby přijala podobným 
způsobem  svou  zodpovědnost  za  tuto  akci 
a  vyvodila  z  toho  patřičné  důsledky.  Pan 
místostarosta  objasnil,  za  jakých okolností 
vznikl tento problém – potřeba nových sta-
vebních parcel. V současné době mají firmy 
na Králicku zájem vybudovat nová pracovní 
místa a s tím je spojen prodej pozemků Na 
Skřivánku k výstavbě RD. Pan Morong uvedl, 
že  se  jednalo o obrovské pochybení, mělo 
být napraveno již dříve. Nyní jiné řešení, než 
přijetí úvěru není. Město nebude mít několik 
let finance na nic jiného. JUDr. Ježek se ze-
ptal paní starostky, z jakého důvodu nebyla 
požadovaná  smlouva  s Agile  zastupitelům 
předložena a pan Morong navázal, že pode-
zřívá  radu města  a  starostku  ze  zatajování 
těchto informací. Ing. Kosuk upozornil zastu-
pitele, že smlouva s firmou Agile obsahovala 
i  dodavatelský  úvěr, mělo  ji  tedy  schválit 
zastupitelstvo a ne rada města. Paní starostka 
odpověděla, že svého podílu zodpovědnosti 
na  tomto  rozhodnutí  se  nezříká,  na  druhé 
straně město má zasíťované stavební parcely, 
které  nabízí  zájemcům k prodeji,  jedná  se 
o majetek města a nikdo se na tomto nijakým 
způsobem neobohatil. JUDr. Ježek se zeptal 
na finanční službu dodavateli. Paní starostka 
vysvětlila,  že  se  jedná vlastně o úroky,  jde 
o návrh dodatku, ve kterém bude tato služba 
snížena o 3 mil. korun. Pan Juránek se zeptal 
na výši skutečných nákladů na pozemky Na 
Skřivánku. Paní starostka uvedla, že náklady 
na metr parcely činí cca 1.500 Kč a prodávají 

se za 450 Kč/m, samozřejmě, že v případě, 
že se bude pokračovat na dalších parcelách, 
tak  se  cena  rozmělní  do příslušného počtu 
těchto parcel a bude se snižovat, v první etapě 
musely být přivedeny přípojky plynu, vody a 
elektřiny a napojení kanalizace z města. Tato 
investice se nedá provést tak, aby byla plně 
návratná – je to investice do budoucnosti. Ing. 
Strnad seznámil přítomné s činností finanč-
ního výboru  a  s  textem usnesení FV. Mgr. 
Krabec shrnul důsledky přijetí úvěru, souhlasí 
s tím že se jedná o rozvojovou aktivitu města 
na desítky let dopředu a vysvětlil své důvody, 
proč bude hlasovat pro přijetí úvěru.

ZM schválilo, podle § 85, písm. j) 
zák. č. 128/2000 Sb., o obcích v platném 
znění, uzavření smlouvy o úvěru do výše 
43.000.000,- Kč mezi firmou Česká spoři-
telna, a.s., se sídlem Praha 7, Olbrachtova 
1929/62, PSČ: 140 00, IČ 45244782 a Měs-
tem Králíky, Velké náměstí 5, 561 69 Krá-
líky, IČ 00279072 na financování splacení 
závazků města vůči společnosti AGILE 
spol. s r.o., se sídlem Ústí nad Orlicí, Mírové 
náměstí 133, PSČ: 562 01, IČ: 15030741 a 
poskytnutí v ní uvedeného zajištění. 
V souvislosti s přijetím úvěru ve výši 43 

mil. Kč předkládá ČS, a.s., smlouvu o zasta-
vení nemovitosti č. ZN/10183/11/LCD. Touto 
smlouvou  se  zřídí  na nemovitostech města 
zástavní právo za účelem zajištění řádného a 
včasného splnění pohledávek. Jedná se o ne-
movitosti čp. 274 na st.p.č. 153/1, čp. 275 na 
st.p.č. 154/1, čp. 352 na st.p.č. 203 a čp. 354 
na st.p.č. 214 a pozemky st.p.č. 153/1, 154/1, 
203 a 214 vše v k.ú. Králíky.

ZM schválilo smlouvu o zastavení nemo-
vitosti č. ZN/10183/11/LCD mezi městem 
Králíky a Českou spořitelnou, a.s., IČ 
45244782, v předloženém znění, jejímž 
předmětem je zřízení zástavy na nemo-
vitostech čp. 274 na st.p.č. 153/1, čp. 275 
na st.p.č. 154/1, čp. 352 na st.p.č. 203 a čp. 
354 na st.p.č. 214 a pozemcích st.p.č. 153/1, 
154/1, 203 a 214 vše v k.ú. Králíky. 
V  souvislosti  s  přijetím  úvěru  ve  výši 

43 mil. Kč předkládá ČS,  a.s.,  smlouvu o 
zastavení  pohledávek  z  pojistného  plnění 
č. ZP-P/10183/11/LCD. Touto smlouvou se 
zřizuje  ve  prospěch  banky  zástavní  právo 
k veškerým peněžitým pohledávkám města 
za Generali  Pojišťovna,  a.s.,  vyplývajícím 
z  pojištění  nemovitostí,  které  přesahují  u 
jednotlivého pojistného plnění částku 100.000 
Kč. Zástavou je též veškeré příslušenství výše 
uvedených pohledávek města, zejména úroky 
a úroky z prodlení.

ZM schválilo smlouvu o zastavení 
pohledávek z pojistného plnění č. ZP-
P/10183/11/LCD mezi městem Králíky 
a Českou spořitelnou, a.s., IČ 45244782, 
v předloženém znění, jejímž předmětem 
je zástavní právo k veškerým peněžitým 
pohledávkám vyplývajícím z pojištění ne-
movitostí přesahující u jednotlivých plnění 
částku 100.000 Kč. 
Paní  Pecháčková,  vedoucí  finančního 

odboru, upozornila přítomné zastupitele na 
důvěrnost informací uvedených v předlože-
ných návrzích smluv.
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5.3. Schválení záruky za úvěr Králický 
Sněžník o.p.s.
Město Králíky  je  na  základě  usnesení 

ZM/2007/01/019 ze dne 15. 1. 2007 zakláda-
jícím členem destinační společnosti Králický 
Sněžník  o.p.s.  založené městem Králíky, 
obcemi Červená Voda, Lichkov, Mladkov a 
Dolní Morava, podnikatelskými  subjekty  a 
jednou neziskovou organizací v mikroregio-
nu Králicko. Společnost byla založena jako 
výstup projektu „Turistická oblast Králický 
Sněžník – partnerství  v  cestovním  ruchu“. 
Od  roku  2007  společnost  aktivně  působí 
v oblasti cestovního ruchu především na úse-
ku společné propagace regionu. Podrobnější 
informace jsou uvedeny v prezentaci, která 
bude přednesena na  jednání  zastupitelstva. 
V  průběhu  své  dosavadní  činnosti  získala 
o.p.s.  prostřednictvím dotací  na podpořené 
projekty  významný objem finančních  pro-
středků. Posledním z podpořených projektů 
je „Marketingová kampaň Turistické oblasti 
Králický Sněžník“ v hodnotě cca 5,9 mil. Kč a 
dotací z ROP ve výši 92,5% (5,4 mil. Kč). Na 
předfinancování projektu poskytne o.p.s Čes-
ká spořitelna a.s. ve výši 2,5 mil. Kč. Kromě 
zástavy pohledávek z vkladů na účtech o.p.s. 
požaduje banka ručitelský závazek zakladate-
le ve výši 575 tis. Kč. Zakladatelské obce se 
svými ručitelskými závazky nebo půjčkami 
podílejí na minulých projektech. Z hlediska 
banky je město Králíky přijatelným ručitelem 
a poskytnutí záruky nebude mít negativní vliv 
na hodnocení města bankou. Paní starostka a 
Ing. Ivana Vanická, manažerka firmy Králický 
Sněžník o.p.s., seznámily přítomné s podrob-
nými aktivitami této společnosti a s plány do 
budoucna.
V  diskuzi  doplnil  Ing. Tóth  informace 

o tom, že se jedná o dlouhodobý investiční 
záměr, na němž se budou podílet i podnikatelé 
ve městě a okolí.

ZM schválilo Smlouvu o úpravě vzá-
jemných vztahů mezi ručitelem a bankou 
č. RD/10209/11/LCD na ručitelský závazek 
ve výši 575 000 Kč na úvěr k financování 
projektu „Marketingová kampaň Turis-
tické oblasti Králický Sněžník“ a pověřuje 
starostku jejím podpisem. 

5.4. Schválení rozpočtu na rok 2011
Finanční  odbor MÚ Králíky  předkládá, 

v souladu s ustanovením § 4,11 a 12 zákona 
číslo 250/2000 Sb. v platném znění, zastupi-
telstvu města k projednání a schválení návrh 
rozpočtu Města Králíky pro rok 2011. Paní 
Pecháčková doplnila, že návrh rozpočtu byl 
řádně  zveřejněn,  rada města  jej  projednala 
a  doporučila  zastupitelstvu  ke  schválení. 
Návrhy  a  dotazy  jednotlivých  zastupitelů 
byly  projednány  a  vysvětleny na  pracovní 
schůzce finančního výboru a zastupitelů. Paní 
starostka upřesnila  situaci  ohledně  stále  se 
snižujících příjmů ze státního rozpočtu a do-
pad snížení příspěvku na výkon státní správy. 
Seznámila zastupitele s přijatými opatřeními, 
které povedou k nezbytným úsporám finanč-
ních prostředků v rozpočtu.
V diskuzi upozornil pan Křivohlávek na 

vysoký příspěvek Sdružení obcí Orlicko na 
úpravu běžeckých stop a činnost rolby. Paní 
starostka  odpověděla,  že  běžecké  stopy  se 
dělaly rolbou z Červené Vody, přesun rolby 
ze Suchého vrchu je problematický, běžecké 
trati vedou na náš katastr a do dalších obcí. 
JUDr.  Ježek  se  zeptal Mgr. Kubíčka,  jaké 
plánuje  úspory  v  příspěvkové  organizaci 
Gymnázium a základní škola Králíky a zda 
bude  nutné  přispívat  z  rozpočtu města  na 
provoz nebo platy  zaměstnanců. Mgr. Ku-
bíček odpověděl, že bude nutné v  letošním 
roce přispět jak na provozní náklady, tak na 
platy zaměstnanců. Škola má nejmenší mož-
ný počet učitelů tak, aby zajistila potřebnou 
výuku a aprobovanost učitelů. Pan Morong 
se zeptal na možný prodej nemovitostí města, 
např. Amálky. Paní  starostka uvedla,  že  se 
předpokládá prodat některé nemovitosti, což 
je  zahrnuto v  plánovaných příjmech. Dále 
se pan Morong zeptal, zda by nebylo možné 
snížit mandátní odměnu Vojenskému muzeu. 
Paní Pecháčková a paní starostka objasnily 
částky v jednotlivých položkách v rozpočtu 
města týkající se VMK, jedním z indikátorů 
projektu na vybudování VMK bylo vytvoření 
jednoho pracovního místa, proto je mandátní 
odměna navýšena o jednoho pracovníka, tyto 
výdaje jsou z části pokryty tržbami, které jsou 
příjmem do rozpočtu města.  Pan Morong se 
zeptal na položku financování akce Cihelna. 
Paní starostka společně s paní Pecháčkovou 
objasnily,  že  tyto  částky  jsou  ještě  spojeny 
s  dotací  z minulého  roku  a  dobíhají  a  až 
budou dotace přiznány budou rozpočtovány. 
Pan JUDr. Ježek se dotázal na položku nákup 
ostatních služeb a proč tato částka je vyšší než 
v min. roce a dále na položku ostatní nákupy 
a proč tyto položky nejsou rozepsány. Paní 
Pecháčková vysvětlila, co jednotlivé položky 
zahrnují  a uvedla, že rozpočtová skladba je 
pro všechny obce platná stejně.

ZM schválilo rozpočet města Králíky 
pro rok 2011 takto: celkové příjmy roz-
počtu ve výši 77.716.000 Kč, financování 
ve výši 38.937.000 Kč, celkové zdroje ve 
výši 116.653.000 Kč, běžné výdaje ve výši 
66.312.900 Kč, investiční výdaje ve výši 
50.340.100 Kč, celkové výdaje rozpočtu ve 
výši 116.653.000 Kč. 

ZM schválilo závazné ukazatele rozpoč-
tu dle přílohy v tabulkové části rozpočtu.

ZM schválilo dle svých kompetencí vy-
hrazených zákonem o obcích poskytnutí 
dotací, příspěvků, peněžitých a věcných 
darů dle návrhu rozpočtu na rok 2011 v té 
výši a těm fyzickým a právnickým osobám 
jaké jsou uvedeny v tabulkové části tohoto 
rozpočtu. 

5.5. Smlouva o poskytnutí dotace k pro-
jektu „Zvýšení turistické atraktivity Krá-
lické pevnostní oblasti – revitalizace tvrze 
Hůrka“ z ROP NUTS II Severovýchod
Na  jednání  dne  6.  4.  2009  projednalo 

zastupitelstvo  realizaci  projektu  „Zvýšení 
turistické atraktivity Králické pevnostní ob-
lasti – revitalizace tvrze Hůrka“ a usnesením 
ZM/2009/03/055 schválilo přijetí dotace od 
Pardubického kraje na financování vlastního 

podílu města na uznatelných výdajích a finan-
cování neuznatelných výdajů ve výši 3 mil. 
Kč. Finanční prostředky poskytnuté na zákla-
dě smlouvy o dotaci byly poukázány městu 
v roce 2009 a jsou uloženy na samostatném 
účtu. Po zajištění financování byla podána žá-
dost o dotaci, která byla úspěšná. Výše dotace 
je stanovena na 18 971 186,33 Kč. Celkové 
vlastní výdaje města podle smlouvy o dotaci 
jsou ve výši 2 249 564,30 Kč. Zbylé finanční 
prostředky budou použity na financování ná-
kupů souvisejících s projektem, např. nákup 
pozemků. Paní starostka seznámila přítomné 
s předloženou smlouvou, kterou městu zaslala 
Regionální rada soudržnosti. 
V  diskuzi  se  zeptal  pan Morong,  kolik 

bude činit  spoluúčast města. Paní  starostka 
v odpovědi uvedla, že město dostalo na do-
financování projektu v roce 2009 dotaci od 
Pardubického kraje. Peníze jsou uloženy na 
zvláštním účtu města. JUDr. Ježek se zeptal, 
kdo je administrátorem projektu. Paní starost-
ka odpověděla, že společnost Redea.

ZM schválilo Smlouvu o poskytnutí do-
tace č. PU/0914/S k projektu „Zvýšení tu-
ristické atraktivity Králické pevnostní ob-
lasti – revitalizace tvrze Hůrka“, registrač-
ní číslo projektu CZ.1.13/3.1.00/14.00914 a 
pověřilo starostku jejím podpisem. 

5.6. Schválení členů osadních výborů
Dle  pravidel,  schválených  usnesením 

ZM/2011/01/010 zastupitelstvem města pro 
zřizování  a  činnost osadních výborů města 
Králíky, zřizuje město osadní výbory v těchto 
částech obce: Dolní Boříkovice, Dolní Lipka, 
Prostřední Lipka, Heřmanice, Horní Lipka a 
Červený Potok. V současné době probíhaly 
v jednotlivých obcích ustavující schůze no-
vých osadních výborů za účasti paní starostky 
Jany Ponocné, pana místostarosty Antonína 
Vyšohlída  a  předsedy  komise  pro  osadní 
výbory  pana Arnošta  Juránka. Na  svých 
ustavujících  schůzích  si  občané  zvolili  své 
zástupce do těchto výborů na nové funkční 
období, které je shodné s volebním obdobím 
zastupitelstva. Složení  jednotlivých výborů 
přednesl místostarosta města pan Vyšohlíd. 

Zastupitelstvo schválilo toto usnese-
ní: ZM bere na vědomí výsledky voleb 
v obcích: Dolní Boříkovice, Dolní Lipka, 
Prostřední Lipka, Horní Lipka, Heřmanice 
u Králík, Červený Potok a Dolní Hedeč a 
v souladu s výsledky jednotlivých voleb 
a ustanovením § 120 odst. 1 a 3 zák. č. 
128/2000 Sb., o obcích, v.z.p.p., jmenuje 
členy osadních výborů v jednotlivých ob-
cích a volí předsedy v těchto výborech, a to 
v následujícím složení: Dolní Boříkovice: 
ve složení - předseda pan Jan Halbrštát, 
členové pan Oto Janeček, pan Milan 
Dostálek, paní Alena Urbanová, paní Zu-
zana Temňáková; Dolní Lipka: ve složení 
– předseda pan Arnošt Juránek, členové 
pan Petr Štieber, pan Karel Veselý, paní 
Marie Kessnerová, pan Milan Kacálek; 
Prostřední Lipka: ve složení – předseda pan 
Jiří Kobza, členové pan Jaroslav Linhart 
starší, paní Dana Procházková, paní MgA. 
Kristina Brůnová, paní Jarmila Válková; 
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Heřmanice: ve složení - předseda pan Jiří 
Bartoníček, členové pan Mgr. Jiří Švanda, 
pan Petr Brůna, pan Richard Švec, paní 
Justýna Švandová; Horní Lipka: ve slo-
žení - předseda paní Jitka Špontáková, 
členové paní Jana Hladová, paní Alena 
Suchomelová, pan Martin Šimánek, pan 
Vladimír Kučera; Červený Potok: ve slože-
ní - předseda Ing. Petr Marek, členové pan 
Jaroslav Brych, paní Jitka Schweidlerová, 
paní Janina Maurerová; Dolní Hedeč: 
osadní výbor není zřízen. 

5.7. Schválení zástupce města na valné 
hromadě EKOLA České Libchavy s.r.o.
Město Králíky  je  společníkem ve firmě 

EKOLA České Libchavy s.r.o. s podílem ve 
výši 3,36 %. Protože po komunálních volbách 
došlo ke změně v osobě místostarosty, který 
město dosud zastupoval, je třeba zplnomocnit 
nového zástupce města v orgánech firmy. 

ZM zplnomocnilo místostarostu města 
pana Antonína Vyšohlída k zastupování 
města v orgánu (valné hromadě) firmy 
EKOLA České Libchavy s.r.o. 

5.8. Schválení zástupce města na valné 
hromadě Vodovody a kanalizace Jablonné 
nad Orlicí a.s.
Město Králíky  je  akcionářem  ve  firmě 

Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí 
a.  s.  s  podílem 4,1 %.  Protože  po  komu-
nálních  volbách  došlo  ke  změně  v  osobě 
místostarosty, který město dosud zastupoval, 
je třeba zplnomocnit nového zástupce města 
v orgánech firmy.

ZM zplnomocnilo místostarostu města 
pana Antonína Vyšohlída k zastupování 
města v orgánu (valné hromadě) firmy 
Vodovody a kanalizace Jablonné nad 
Orlicí a.s. 

5.9. Rozdělení dotace z Programu rege-
nerace MPZ Králíky
Odbor  školství,  kultury  a  tělovýchovy 

předkládá na základě návrhu komise Rege-
nerace MPZ Králíky a usnesení rady města 
Králíky návrh na  rozdělení finanční  kvóty 
Ministerstva kultury ČR z Programu regene-
race MPR a MPZ pro rok 2011.

Kulturní památka Město
min.20%

Církev
min.10%

Stát
max.70%

Práce 
celkem

Kostel sv. Michaela – střecha věže, 286 826 143 413 1 003 890 1 434 129

Klášter Dolní Hedeč – ambity severní 
strana – sondážní práce - odvodnění 4 722 2 361 16 110 23 193

CELKEM 291 548 145 774 1 020 000 1 457 322
ZM schválilo rozdělení dotace z Pro-

gramu regenerace MPZ pro rok 2011 a 
finanční podíly z rozpočtu města na opravy 
kulturních památek podle přiloženého 
rozpisu.

5.10. Schválení předsedy kontrolního 
výboru
Opětovně nebyl navržen žádný kandidát. 

Předseda kontrolního výboru bude volen na 
příštím jednání zastupitelstva.

5.11. Stanovisko k rušení vlakových 
spojů
Paní starostka seznámila přítomné s kon-

cepcí kraje o zrušení některých spojů ČD na 
trati Dolní Lipka – Štíty a Dolní Lipka – Ha-
nušovice a nahrazením autobusovou dopra-
vou. Na toto téma proběhlo jednání zástupců 
kraje se starosty obcí. O podrobnostech prů-
běhu této schůzky informovali pan Vyšohlíd 
a pan  Juránek. Dále zastupitelé diskutovali 
na téma rušení vlakových spojů a jeho dopad 
na  obyvatele  obcí. Mgr. Krabec  doporučil 
využít všech možností, jak tento návrh kraje 
změnit a odvrátit hrozbu zrušení tratí, protože 
jde o  zásadní problém  tohoto  regionu. Pan 
Juránek podal návrh na usnesení.

ZM rozhodně odmítá, aby v rámci 
optimalizace dopravní obslužnosti Pardu-
bického kraje přestaly být osobními vlaky 
obsluhovány některé úseky na trati Dolní 
Lipka - Hanušovice a Dolní Lipka - Štíty.

Tento návrh byl schválen

6. Informace z MěÚ
Tajemník MěÚ pan Ing. Bouška přednesl 

návrh na měsíční odměny pro neuvolněné čle-
ny zastupitelstva za výkon funkce člena výbo-
ru, komise rady nebo zvláštního orgánu. 
V diskuzi se JUDr. Ježek zeptal, zda město 

platí odměnu zároveň za funkci člena rady a 

předsedy komise. Pan tajemník odpověděl, že 
vždy byla schválena pouze jedna odměna. 

 
ZM schválilo měsíční odměny pro neuvol-

něné  členy  zastupitelstva  za výkon  funkce 
člena výboru, komise rady nebo zvláštního 
orgánu od 15. 3. 2011 ve výši 1.311 Kč. 

7. Vstupy občanů
Zastupitelům se představil pan Josef Jílek, 

nový jednatel společnosti SMK Králíky.

8. Vstupy zastupitelů
Ing. Kosuk  se  zeptal,  zda  úvěr  na  akci 

Technická  vybavenost Na  Skřivánku  byl 
zadáván  podle  zákona  o  veřejných  zakáz-
kách. Osobně  se  domnívá  že  pokud  takto 
nebyl  zadán, město  porušilo  zákon,  proto 
chce  vznést  dotaz  na Úřad  pro  ochranu 
hospodářské soutěže, zda vedení města po-
stupovalo správně. Paní starostka upřesnila, 
že  se přes  rok  snažilo vedení města  získat 
úvěr,  ale  bankovní  ústavy  neměly  zájem. 
Ing. Kosuk vznesl dotaz, zda starostka měla 
zmocnění k jednání o úvěru radou města či 
zastupitelstvem.    Paní  starostka  upřesnila, 
že  jako  statutární  orgán města  jedná před-
běžně  o  záležitostech  týkajících  se  chodu 
města.  JUDr.  Ježek  nenašel  v  usneseních 
rady žádné zmocnění k jednání o úvěru pro 
paní  starostku.  Paní  starostka  odpověděla, 
že radu informovala o tom, že jsou vedena 
jednání  o  úvěru,  ale  nebylo  přijato  žádné 
usnesení. Dále JUDr. Ježek uvedl, že občané 
a zastupitelé by měli být informováni, o čem 
rada jedná.

Starostka ukončila jednání ve 22:35 hod. 
Výpis zpracovala redakce KZ

Dolní Hedeč v březnu.     Foto: J. Kosek

SalON lillY NaBíZí
- modeláž nehtů
- pedikúra
- depilace voskem
- permanentní prodlužování řas
NOVINKA
- bahenní zábaly, detoxikace

celého těla (garance ztráty
15ti centimetrů již při prvním
ošetření)

www.salonlilly.webnode.cz
Dana Maryšková

tel. 606240254
Radka Crhová
tel. 777032662
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Zprávičky z Emičky
Poprvé v roce 2011 zdravíme se zprávičkami od nás, z Mateř-

ského centra EMMA.
Od února opět probíhají 3krát týdně kurzy Angličtiny pro nejmen-

ší EMMÍK, které  navštěvuje  27dětí,  některé  i  s  rodiči. Každou 
středu je od 9 hod. do 11.30 hod. otevřená Herna. Díky šikovným 
maminkám je většinou pro děti a rodiče připraven program, ať už 
výtvarně, pohybově či hudebně naladěn. 
Středeční dopoledne 16. 3. jsme si v MC EMMA užili v karne-

valové náladě. Dostavilo se 16 dětských masek v doprovodu svých 
maminek, které většinou masky pro své děti vyrobily. Pro děti bylo 
připraveno 5 soutěží, za jejich splnění soutěžící dostávali razítka na 
kartičky. Za vynaloženou snahu při plnění různě náročných úkolů 
čekal na každého malý dárek. Karnevalová muzika hrála, ale taneč-
níků bylo nakonec pomálu, všichni byli unavení ze soutěží… Děti 
daly přednost občerstvení domácí výroby, nebo se uvelebily mezi 
míčky v bazénku. Ale snad se nám akce přece jen vydařila.
Novinkou v našem měsíčním programu jsou pravidelné návště-

vy v městské knihovně, kde si maminky se svými dětmi mohou 
vypůjčit knížky mimo pravidelnou výpůjční dobu. Velký dík patří 
paním knihovnicím –  p.  I. Marečkové,  p.  J. Venzarové  a  p. R. 
Strnadové. 

HURÁ! HURÁ! Máme fungující internetové stránky!!! (www.
mcemma.estranky.cz). Naše díky patří mamince Pavle Osičkové, 
která  se  stará  o  aktualizaci. Na  stránkách můžete  najít  aktuální 
program MC, fotografie z akcí a např. říkadla a písničky.
A  co  chystáme  dál? V měsíci  dubnu  nás  čeká,  již  tradiční, 

DĚTSKÁ BURZA jarního oblečení. Dále pak výlet či procházka 
do okolí Králík, Velikonoční tvoření pro děti i rodiče a určitě toho 
bude ještě více, na co se můžeme těšit.
Pokud máte chuť a čas, seberte odvahu, a přijďte do MC EMMA, 

kam jste srdečně zváni!!! Těšíme se na vás každou středu od 9.00 
hod. do 11.30 hod.!

Pěkné jarní dny za MC EMMA přeje Justýna Švandová.
(www.mcemma.estranky.cz)
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VýŽiVOVÉ PORaDENSTVí
Víte, že....
- dnešní člověk solí 12x více, než je zdravé!
- jíme 2,5x více cukru!
- ČR má světové prvenství v rakovině tlustého střeba!
  (velké množství masa, málo zeleniny)
- jíme málo ovoce a zeleniny!
- spolu s jídlem sníme 2,5 kg chemikálií ročně?
- nadváha zkracuje věk!
- každý 10. člověk je diabetik, každá 16. žena má nádor
  prsu, každé 4. dítě se narodí s alergií nebo atopickým
  ekzémem!!!

Nabídka služeb
• ANALÝZA VÝŽIVOVÉHO STAVU
(skutečné procento tělesného tuku, vody v těle, svalové 

hmoty, bazální metabolilsmus, biologický věk, viscerální 
tuk, kondice, hmotnost kostí, hmotnost svalů a procento 
tuků odděleně pro jednotlivé končetiny a trup)

• PORADENSTVÍ V OBLASTI VÝŽIVY
• SNIŽOVÁNÍ NADVÁHY INDIVIDUÁLNĚ NEBO SKU-

PINOVĚ V KURZU
• KONTROLA SPRÁVNÉHO HUBNUTÍ
• GREEN WAYS - 100 % čisté přírodní produkty (www.

gw-int.net)

Monika ČERMÁKOVÁ
 
Karla Čapka 503, Králíky
tel.: 739 302 764
E-mail: moncacermakova@seznam.cz

Pojeďte
s námi

do Villmaru
Partnerský spolek v Králíkách 

pořádá ve dnech 4. – 8. května 
2011 zájezd do družebního města 
Villmar.

Odjezd bude ve středu 4. května 
v 17 hodin, vrátíme se v neděli 8. 
kolem půlnoci.

Protože ještě není zaplněna celá 
kapacita autobusu, nabízíme mož-
nost podívat se k přátelům do Ně-
mecka i nečlenům spolku.

Villmarští už pro nás připravují 
pestrý program – mimo jiné i krásnou 
projížďku po řece Rýn.

Cena zájezdu je 1800,- Kč pro 
osobu.

Přihlášky přijímá do 11. března 
2011 

Ivana Marečková 
telefon 776 683 853 
e-mail: IMareckova@seznam.cz

lETOŠNí NOC S aNDERSENEM
Jedenáctá společná pohádková Noc s An-

dersenem dá křídla pohádkám ve více než 
933 čtecích místech střední Evropy a již tra-
dičně ukončí měsíc březen, spojený se svít-
kem knih, čteni a čtenářů. V pátek 1.dubna 
2011 ve veřejných  i  školních knihovnách, 
školních třídách, klubovnách, ústavech a na  
dalších místech spojí pohádkové dobrodruž-
ství na dálku děti několika zemí. 
Noc  s Andersenem  jako první v pořadí 

letos  začne v  australském Sydney,  číst  se 
bude v Polsku, Slovinsku, na Slovensku, 
v Českých školách bez hranic v Drážďanech, 
Ženevě, Paříži, Londýně i v zámořském státě 
Maryland v Baltimore, v Českém kroužku 
v  Kodani  a Mediatéce  Francouzského 
institutu v Praze a především ve stovkách 
knihoven a škol naší vlasti. Očekává se účast 
asi 40.000 dětí.
O společnou akci je velký zájem i mezi 

významnými  osobnostmi  kulturního  a 
politického života 
- např. pan velvy-
slanec Dánského 
království  v  ČR 
bude  číst  pohád-
ky dětem v Sedl-
čanech  a  aby  to 
ostatním  nebylo 

líto,  že  nemůže  dojet  i  jinam,  pozdraví 
noční spáče v průběhu pohádkového večera 
krásným pozdravem. 
Pro  všechny malé  noční  spáče  chystá 

společnou  noční  soutěž  nakladatelství 
Mladá  fronta,  které  úspěšným  luštitelům 
rozešle 50 knížek. Český rozhlas připravuje 
dvouhodinou relaci v pořadu Domino, Rádio 
Slovensko po celý den a po celou noc bude 
pro slovenské děti vysílat do éteru pohádky. 
Letos budou děti nocující v knihovnách a 
školách hlasovat o nejlepší knihu uplynulého 
roku, a  to v anketě SUK – Čteme všichni 
2010, v kategorii Cena nočních spáčů.
V králické  knihovně  bude  nocovat  asi 

čtyřicítka děti, které od listopadu do února 
soutěžily v  soutěži LIDSKÉ TĚLO POD 
LUPOU aneb Vážně i nevážně o našem 
těle.
Prošly lidským tělem od hlavy až k patě 

– v listopadu nakoukly do hlavy, v prosinci 
vykročily do bludiště srdce a plic, v lednu 
se přesunuly do žaludku a okolí a v únoru 
zjišťovaly,  jak kosti a svaly drží naše  tělo 
pohromadě.
Program  naší  Noci  s Andersenem  je 

utajený! Jak  jsme se „vyspali“,  se dočtete 
v příštím čísle Králického zpravodaje.

Ivana Marečková

KlUB SENiORŮ KRÁlíKY o.s.
Na měsíc duben připravijeme:

5. 4. 2011 - Zájezd na koupání v Zábřehu
Pro členy i nečleny Klubu.
Přihlášky u Mgr. Evy Bednářové na tel: 774 

059 589. Odjezd ve 13.00 hodin z autobusového 
nádraží.

7. 4. 2011 - Výbor Klubu seniorů
Možný přímý kontakt pro členy v případě připo-

mínek, žádostí a pod. 17:30 hod Klub seniorů.

21. 4. 2011 - Společenský večer
seniorů s hudbou a tancem
Hotel BESEDA od 15:00 hodin. Vstup 30,- 

Kč. Hudba pan Štěrba. Zveme členy i nečleny 
Klubu.

28. 4. 2011 - Zájezd na FlORU Olomouc
Odjezd 5:00 hodin z autobusového nádraží.
Zájezd je plně obsazen, ale v případě, že bude 

uvolněno místo je možné se informovat u Mgr.
Evy Bednářové na tel: 774 059 589.

29. 4. 2011 - Výbor Klubu seniorů
17:30 hod Klub seniorů.
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Společenská kronika

ŽiVOTNí JUBilEa - Své životní jubileum v měsíci dubnu oslaví 
tito občané. „Přejeme pevné zdraví do dalších let.“

88 let  - Jan Balík,
  - Hana Krejčová
87 let  - Olga Bačovská
86 let  - Markéta Školutová
83 let  - Ladislav Urban
81 let  - Alenka Tichá
79 let  - Růžena Mitvalská
77 let  - Jindřich Dostál
76 let  - Alena Vacková
75 let  - Antonín Žižka
74 let  - Miroslav Haas,
 - Zdenka Hernychová,
  - Jiří Ptáček,

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

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

Uvedené informace jsou v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.
o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.

Důležité upozornění viz. strana 12!!!

Irena Šínová, Josef Diro, Jaromír Netušil

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

den lékař/ka obec místo telefon
02. 04. So  MUDr. Vítková  Červená Voda  č.p. 333 (Moviom) 465 626 460
03. 04. Ne  MUDr. Vítková  Červená Voda  č.p. 333 (Moviom) 465 626 460
09. 04. So  MUDr. Vlasatá  Jablonné n. O.  Na Dílech 622  465 642 765
10. 04. Ne  MUDr. Vlasatá  Jablonné n. O.  Na Dílech 622  465 642 765
16. 04. So  MUDr. Vojtková  Žamberk  Gen. Knopa 837  465 676 821
17. 04. Ne  MUDr. Vojtková  Žamberk  Gen. Knopa 837  465 676 821
23. 04. So  MUDr. Applová  Dolní Čermná  čp. 222  465 393 266
24. 04. Ne  MUDr. Applová  Dolní Čermná  čp. 222  465 393 266
25. 04. Po  MUDr. Bílý  Lanškroun  Opletalova 567  465 324 829
30. 04. So  MUDr. Jáňová  Mladkov  č.p. 133  465 635 441
01. 05. Ne  MUDr. Jáňová  Mladkov  č.p. 133  465 635 441
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.

MaNŽElSTVí             „Gratulujeme a přejeme štěstí.“

Marian Hečko – Simona Golianová

Hledám byt 2+1 v Králíkách 
(pouze prodej) zn. spěchá. 
Tel.: 776 332 808.

Oblastní charita
Ústí nad Orlicí
si vás dovoluje pozvat na
putovní výstavu obrazů

osob s mentálním postižením

BaREVNÉ DOTEKY
Z dílen Diecézní charity Würzbur-

g-Eisinger (Německo) a Oblastní 
charity Polička.

Výstava bude zahájena ver-
nisáží v neděli 1. května 2011 
v 16.00 hod. v Evangelickém 
kostele v letohradě a potrvá do 
27. 5. 2011.

Otevřeno: v pracovní dny od 13 
do 17 hod. Mimo uvedenou dobu 
na požádání, tel. 608 882 553 
nebo 605 287 058.

Vstupné dobrovolné.

Oblastní charita
Ústí nad Orlicí přijme
registrované

všeobecné sestry
do domácí zdravotní péče.

Místo výkonu práce: Ústí nad 
Orlicí, Česká Třebová, Choceň. 

Nabízíme: možnost odborného 
vzdělávání, osobní ohodnocení.

Požadujeme: způsobilost k 
práci bez odborného dohledu, 2 
roky praxe u lůžka.

Nástup možný ihned. Bližší in-
formace na tel.č.: 731 402 340.

Životopis zasílejte na adresu:
Oblastní charita Ústí nad Orlicí
Na Kopečku 356
561 51 Letohrad
e-mail: charleto@orlicko.cz
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Program na DUBEN
pátek   1.   HON NA ČARODĚJNICE   zač. ve 20:00 hod
Nicolas Cage a Ron Perlman se v dobrodružném historickém 

hororu  po  návratu  z  křižáckých výprav  proti  své  vůli  přidávají 
k převozu mladé čarodějnice do vzdáleného opatství. Tvůrci snímku 
akcentují ponurou atmosféru, naturalistické líčení a finální boj se 
zhmotnělým démonem – samotným ďáblem. 

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

úterý   5.   TŘI DNY KE SVOBODĚ   zač. ve 20:00 hod
Poklidně žijícímu manželskému páru  se  zhroutí  svět,  když  je 

žena obžalována a odsouzena za vraždu. Muž se z bezvýchodné 
situace rozhodne manželku osvobodit a využije k tomu zkušeností 
člověka,  který  z  vězení  utekl  sedmkrát  -  především však  bude 
potřebovat velikou odvahu. Snímek s Russellem Crowem v hlavní 
roli má napětí a spád a v současné době se řadí k nejlepším krimi-
nálním thrillerům. 

Vstupné 55,-; přístupný od 12 let; titulky; ŠUP; 130 min.

pátek   8.   ČERNÁ LABUŤ   zač. ve 20:00 hod
V psychologickém thrilleru, zasazeném do prostředí newyorské 

baletní scény, zavádí vizionářský režisér Darren Aronofsky diváky 
na fascinující a mrazivou cestu do nitra mladé baleríny, která se 

kvůli své vytoužené roli v Labutím jezeře stane až děsivě dokonalou. 
Natalie Portman získala za zvtárnění tanečnice Niny Oscara pro 
nejlepší herečku v hlavní roli.

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

VŠE PRO DOBRO SVĚTA A NOŠOVIC
úterý   12.   zač. ve 20:00 hod
Sociální  groteska  o  poli,  na  kterém  rostou  auta. Celovečerní 

dokument  je  svérázným portrétem malé  vesnice,  ve  které  -  jak 
místní říkají - přistálo UFO v podobě kilometrové stříbřité továrny 
(korejská  automobilka Hyundai). Z  vesnice,  která  se  proslavila 
především kysaným zelím a pivem Radegast, se tak stala průmys-
lová zóna - největší investice na zelené louce v historii ČR. Mnozí 
z majitelů polí, na kterých dnes automobilka uprostřed vsi stojí, 
však dlouho své pozemky prodat nechtěli... 

Vstupné 55,-; přístupný; 80 min.

FIMFÁRUM DO TŘETICE VŠEHO DOBRÉHO
úterý   19.   zač. v 17:00 hod
Třetí a poslední pásmo loutkových pohádek na motivy knihy a zvu-

kových nahrávek Jana Wericha je složeno z příběhů Jak na Šumavě 
obři vyhynuli, O kloboučku s pérem sojčím a Rozum a štěstí. Snímek 
opět dokazuje vyspělost českého animovaného filmu, navíc se jedná 
o první český animovaný stereoskopický projekt (v králickém kině 
s klasickou projekcí ovšem formát 3D nelze realizovat).

Vstupné 55,-; přístupný; 75 min.
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NEVINNOST
pátek   22.   zač. v 15:00 (senioři, 25,- Kč) a ve 20:00 hod
Nový snímek autorské dvojice scenáristy Petra Jarchovského a 

režiséra  Jana Hřebejka  se drží  v  linii  psychologického  rodinného 
dramatu. Film vypráví o různých podobách lásky, která může být 
zraňující a nebezpečná, a zároveň se dotýká tématu neodvratného 
trestu  za  provinění  či  selhání. Odpolední projekce se sníženým 
vstupným je určena pouze seniorům a invalidním důchodcům.

Vstupné 55,-; přístupný; 95 min.

pátek   29.   SPRÁVCI OSUDU   zač. ve 20:00 hod
Věříte na náhodu? Nebo naše kroky řídí někdo, kdo s námi má 

konkrétní plány? Ambiciózní  romantický sci-fi  thriller naznačuje, 
že svět může být místem, kde pro náhodu není místo. Matt Damon 
v hlavní roli snímku na motivy povídky Philipa K. Dicka (Minority 
Report, Blade Runner, Total Recall). 

Vstupné 55,-; přístupný od 12 let; titulky; ŠUP; 105 min.

Klub Na Střelnici Králíky
DUBEN 2011

sobota   2.   zač. v 19:30 hod
REPUBLIKU ZA KONĚ A FOTBAL
...  aneb Obrázky  z  dějin  národa Havlase Pavlaty  - DS Lipka. 

Vstupné 50,- Kč.

čtvrtek   7.   MAROKO   zač. v 19:00 hod
Cestopisná přednáška mladého cestovatele Tomáše Černohouse, 

který si v Králíkách již získal početnou skupinu 
diváků. V předchozích letech nám přiblížil tavicí 
kotlík tří náboženství (Jeruzalém v pohybu), brá-
nu do arabského světa (Egyptské dobrodružství) a 
rumunskou krajanskou enklávu (Banát: Naši kra-
jané a jejich krajina). Tentokrát přijíždí s novým 
vyprávěním o pozoruhodné africké zemi, která 
fascinuje směsicí kontrastů plynoucí z její polohy 
na pomezí evropské, arabské a africké kultury. 
Přednáška se uskuteční v malém sále na Střelnici. Vstupné 40,- Kč.

sobota  15.  OTEVŘENÉ MANŽELSTVÍ  zač. v 19:30 hod
Brilantní  tragikomedie  o  jednom  svérázném manželském páru 

z pera  italského dramatika Daria Foa  (nositele Nobelovy ceny za 
literaturu) a jeho ženy Francy Rameové je hereckou příležitostí pro 
dva vynikající herce – Janu Krausovou a Karla Rodena (v režii Patrika 
Hartla dále hraje Marian Roden). 
Komedie  ilustruje  známé  přísloví 

»když dva dělají totéž, není to totéž«. V 
tomto případě otevřené manželství (tedy 
manželství s přiznanou, běžnou a tolero-
vanou nevěrou) může praktikovat jenom 
muž. Problém nastává ve chvíli, kdy se 
myšlenky  otevřeného manželství  chopí 
také  žena. Z hysterky páchající  demon-
strativní  sebevraždy  se  stane  atraktivní 
žena  s výrazně mladším milencem a  ze 
sebevědomého světáka hysterický, ve své ješitnosti do hloubi uražený 
muž páchající demonstrativní sebevraždy. Ovšem kdo se směje na-
posled…Vstupné 250,- Kč, předprodej vstupenek v obchodě Halens 
na Velkém náměstí – paní Kubešová, tel. 732 202 193.

sobota   23.   PSÍ VOJÁCI   zač. ve 20:00 hod
Koncert kultovní kapely v čele s klavíristou, zpěvákem, skladate-

lem a textařem Filipem Topolem. Psí vojáci poprvé veřejně vystoupili 
v  roce 1979 na  legendárních Pražských  jazzových dnech (většině 
z nich bylo tehdy 13 let!), neměli však na růžích ustláno a většinou 
koncertovali jen na soukromých akcích. Od poloviny 80. let kapela 

vystupovala pod krycím názvem 
P.V.O. (Psí vojáci osobně), až rok 
1989 přinesl normální podmínky 
– Psí vojáci se stávají oblíbenou 
klubovou a festivalovou kapelou, 
představili se i v zahraničí (Fran-
cie, Belgie, Rakousko, Německo, 
Holandsko ad.). Jejich písně byly 
použity ve filmech (např. Žiletky 

režiséra Zdeňka Tyce, kde si Filip Topol zahrál hlavní roli), podíleli 
se  také  na  scénické  hudbě  k  několika  divadelním představením. 
Vstupné 100,- Kč, předprodej vstupenek v obchodě Halens na Velkém 
náměstí – paní Kubešová, tel. 732 202 193.

úterý   26.   CALICANTUS LOCARNO   zač. v 18:00 hod
V roce 1993 založený dětský pěvecký sbor z Locarna (Švýcarsko) 

je dnes pěveckou školou pro 150 dětí ve věku 4-17 let. Tak jako ob-
dobné velké sbory je složen z několika sekcí – přípravné (nejmenší 
děti začínají se zpěvem a rytmikou), školní a koncertní sekce. Sbor 
koncertuje po celé Evropě a v Locarnu pořádá mezinárodní pěvec-
ký festival. Repertoár sboru je široký, od baroka a renesance až po 
současnost,  většinou  s  originálními  texty. Calicantus  zpívá  v  18 
jazycích! Králický  koncert  je  doprovodnou  akcí mezinárodního 
festivalu pěveckých sborů Zpívající triangl 2011. Koncert se koná 
v poutním kostele Nanebevzetí Panny Marie na Hedeči. Vstupné 
dobrovolné, doprava na koncert autobusem zdarma, odjezd ve 17:30 
hodin z autobusového nádraží.

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

Pavel Strnad, Klub Na Střelnici Králíky
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Taneční setkání
pod Králickým Sněžníkem
Taneční setkání pod Králickým Sněžníkem se konalo v sobotu 

5. 3. v kulturním domě Střelnice v Králíkách. Samotné přehlídce 
předcházelo  taneční  soustředění. Soubory  se  sjely  do Králík  již 
v pátek 4. 3., ubytovaly se v ZUŠ a všichni společně se skupinkami 
tanečnic a tanečníků z Králík se rozešly do tělocvičen a sálů, kde 
byly připraveny taneční semináře až do večerních hodin. Sobotní 
dopoledne se také vzdělávalo tancem a po výborném obědě v místní 
školní  jídelně  se  rozběhly prostorové  zkoušky na Střelnici  a  od 
16.00 samotná přehlídka. Tento 1. ročník nesoutěžní taneční pře-
hlídky pořádal taneční obor ZUŠ Králíky. Ráda bych touto cestou 
poděkovala všem sponzorům a paní starostce Janě Ponocné, která 
měla záštitu nad touto akcí. Díky patří také všem divákům, kteří 
přišli a svým potleskem obdarovali všechny tanečníky a tanečnice 
z Králík, Jablonného nad Orlicí, Hradce Králové a Slatiňan. Dík 
patří  také všem, kteří se podíleli na hladkém průběhu programu 
(osvětlovači, zvukař, konferenciérky, sponzoři,…). Nakonec přijelo 
méně souborů, než bylo přihlášeno (chřipky), ale všichni účinkující 
si pobyt v Králíkách spolu se svými vyučujícími pochvalovali a při 
nedělním odjezdu se loučili se slovy,, za rok jsme tu zase!“ 

Iva Musilová
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Kulturní program Jablonné nad Orlicí duben 2011
Odbor kultury pořádá koncert
Aprílové folkové tóny
Vystoupí skupiny Kapky z Červené Vody a Epy de Mye z Týna 

nad Vltavou
Pátek 1. dubna v 19 hodin , sál kina 
Začátek  aprílu  nám  zpříjemní  hudební  vystoupení  folkových 

skupin. 

Odbor kultury zve na výstavu
Jarní inspirace
Vernisáž se uskuteční v neděli 3. 4. 2011 v 16:30 hodin v kult. 

a inform. centru – č.p. 30.
Výrobky s jarní a velikonoční tematikou představí RC Jablíčko a MŠ 

v Jablonném  nad Orlicí. Prodejní výstava potrvá do 23. 4. 2011.

Odbor kultury Vás zve na cestopisnou přednášku 
Banát: naši krajané a jejich krajina
Neděle 10.dubna v 18 hodin, sál kina
O své dojmy a zážitky  z cestování  po rumunském Banátu se s Vámi 

podělí  Tomáš Černohous.

Odbor kultury pořádá
Všechnopartička
Pátek 15. 4. 2011 v 19 hodin, sál kina
Karel Šíp tentokrát s jediným hostem – Josefem Náhlov-

ským.
Improvizovaný pořad volně navazuje na styl pořadu Všechnopárty. 

Ve volném dialogu probere Karel  Šíp s Josefem Náhlovským jeho 
umělecké začátky a  zážitky ze studentských let. Společně pohovoří 
o svých sportovních aktivitách i cestách do zahraničí. Prostor dostanou 
i dotazy diváků.

Prodej vstupenek na výše uvedené pořady v kulturním a informač-
ním centru  v Jablonném nad Orlicí tel. 465 641 371.

Atletický oddíl pořádá
64. ročník memoriálu Q. Štěpánka
Neděle 24. 4. 2011 v 10 hodin, areál Malák
Tradiční závody v přespolním běhu.

SDH a RC Jablíčko zvou na
Pálení čarodějnic a oslava svatého Floriána
Sobota 30. 4. 2011 od 16 hodin, areál u koupaliště
Jsou  připraveny  soutěže  pro  děti,  od  20  hodin  zahraje  k  tanci 

a poslechu skupina Rubikon. Je  připraveno bohaté  občerstvení, 
vstupné dobrovolné.

Program širokoúhlého kina v Jablonném nad Orlicí 
duben 2011

čtvrtek 7. dubna v 18:00 hodin – Na vlásku – USA
Hudební komedie o dívce, která má kouzelné vlasy zlaté barvy 

dlouhé víc než 70 stop. Princezna Locika je unesena z hradu svých 
rodičů již jako dítě a zamčena v tajné věži a touží po dobrodružství. 
Nyní je ve věku teenagera s bujnou fantazií a odhodlá se s pomocí 
temperamentního bandity  provést  velký husarský kousek. Locika 
a  její  komplici  nacházejí  dobrodružství,  srdce,  humor  a  vlasy… 
spoustu vlasů. Prozrazení jejího královského původu visí na nitce a 
její únosce je jim v patách. 100 min., přístupný.

pondělí 11. dubna v 19:30 hodin – Varieté – USA
The Burlesque Lounge má dny své slávy za sebou. Tess, tanečnice 

v důchodu a majitelka tohoto místa, bojuje, aby udržela chátrající 
divadlo při životě, čelí všem druhům finančních i uměleckých výzev. 
Vypadá to, že díky tomu, jak členy herecké společnosti rozptylují 
jejich osobní problémy a díky hrozbě v podobě nabídky bohatého 
obchodníka, který chce koupit od Tess tohle místo, se dobré časy 
z  klubu  nadobro  vytratily. V  tu  dobu  se  dramaticky  změní  život 
Ali, děvčete z malého města v Iowě. Tess ji najme do Lounge jako 
servírku a Ali tak unikne prázdné minulosti a rychle se zamiluje do 
umění varieté. 116 min., přístupný.

pondělí 18. dubna v 19:30 hodin – 127 hodin – USA, VB
Podle neuvěřitelného, ale pravdivého příběhu. Jedné páteční noci 

v dubnu 2003 se 26letý Aron Ralston vydal do Utahu, aby zde strávil 
víkend lezením po odlehlých skalách národního parku Canyonlands. 
O šest dnů později se znenadání zjevil v civilizaci, bohatší o neuvě-
řitelný příběh a chudší o pravou ruku. Ralston (James Franco) přežil 
127 trýznivých hodin v divočině s rukou přiskřípnutou ohromným 
kamenem, s malým množstvím jídla a jen několika kapkami vody. 
Dokázal, že má potřebnou sílu na to, aby se vyprostil z 20 metrů 
hluboké propasti a zraněný ušel více než 10 kilometrů než konečně 
najde záchranu. Jen díky neuvěřitelné statečnosti unikl jisté smrti. 
93 min., přístupný od 12 let.

čtvrtek 28. dubna v 18:00 hodin –  Fimfárum – ČR
Nové Fimfárum bude první stereoskopický - neboli 3D film. Ve 

třetím Fimfáru pohádky poprvé spojuje i doba, ve které se odehrávají. 
Jde o polovinu 20. století, dobu vlastně nedávno minulou, která má 
ještě řadu pamětníků, ale zároveň již svůj sentiment a nostalgii. 75 
min., přístupný.

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

Prodej 31. 3. 2011 při objednání 10 ks kuřic – 1 kuřice
ZDaRMa!!!. Kuřice černé, červené, bílé (nesou bílá vejce) stáří: 
14 - 18 týd., cena: 130 - 150 Kč.
Prodej 11. 5. 2011 Kuřice černé, červené, stáří: 14 - 18 týd., cena: 
130 - 150 Kč. Kačeny pekingské (bílé brojlerové), stáří 1 - 3 týd., 
cena 60 - 80 Kč. Kačeny barbarie (husokačeny), stáří 1 - 3 týd., 
cena 90 - 110 Kč. Husy (bílé), stáří 1 - 3 týd., cena 130 - 150 Kč. 
Husy (landeské), stáří 1 - 3 týd., cena 130 - 150 Kč Krůty (kanad-
ské širokoprsé brojlerové), stáří  6 - 8 týd., cena 250 - 290 Kč.
Prodej 15. 9. 2011 Kuřice černé, červené, stáří: 14 - 18 týd., 
cena: 130 - 150 Kč.
Drůbež, prosím objednávejte na adrese: Gallus Extra s.r.o., 
Pražská 8, 586 01 Jihlava, tel. 567 212 754, 567 214 502, 
mob. 731 701 331, po - pá 8 - 15h! gallusextra@centrum.com.
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1. ročník „Memoriál Jana Ďurovského„
Oddíl  stolního  tenisu TJ  Jiskra  králíky 

uspořádal  v  sobotu 19.  3.  2011 1.  ročník 
nočního turnaje ve stolním tenisu pod ná-
zvem „Memoriál Jana Ďurovského“.
Turnaj  byl  důstojnou  vzpomínkou  na 

našeho  bývalého  spoluhráče,  trenéra  a 
kamaráda pana Jana Ďurovského, který do-
kázal svým osobním přístupem a láskou ke 
sportu přitáhnout mnoho dnešních hráčů a 
hráček ať už stolního tenisu, volejbalu nebo 
nohejbalu. Pod jeho vedením začínali mnozí 
z nás a není utkání či tréninku, abychom na 

něj nevzpomněli „Čest jeho památce“.
Na turnaji se sešlo celkem 30 hráčů z 5 

oddílů, z  toho 5 hráčů z Polska. Nejstarší 
účastník Bohdan Zadorožny 62let z Mied-
zylesie – aktivní hráč družstva Králíky B a 
nejmladší hráč Jakub Plánka 10let – aktivní 
hráč družstva žáků Králíky.
Bylo  sehráno  celkem  128  zápasů  544 

setů. Herní  systém byl vybrán  tak, aby si 
účastníci co nejvíce zahráli, nejdříve jsme 
začali v 6 skupinách po pěti a potom na dvě 
porážky v kole vítězů a v kole poražených. 

A jako poslední přišly na řadu čtyřhry, které 
ukončily celý turnaj.

Výsledky:
Hlavní soutěž:
1. Dubik Mateusz (Miedzylesie PLR), 2. 

Lohynský Lukáš (TJ jiskra Králíky), 3. Schs-
zanovicz Arek (Bystrzyca Klodzka PLR), 4. 
Dostál Dominik (TJ Jiskra Králíky), 5. Bielak 
Slavek (Miedzylesie PLR), 6. Hlava Karel 
(TJ Jiskra Králíky), 7. Janíček Milan (Sokol 
Bludov), 8. Blaťák Marek (Sokol Bludov), 
9. Zadorožny Bohdan  (Miedzylesie PLR), 
10. Žák Jakub (Sokol Vamberk).

Útěcha:
1. Schreiber Michal (Sokol Líšnice), 2. 

Kladivo Josef (Sokol Žamberk), 3. Sucho-
mel Michael  (Sokol Vamberk),  4. Diblík 
Milan (Sokol Líšnice), 5. Lohynský Milan 
ml. (TJ Jiskra Králíky).

Čtyřhry:
1. Lohynský Lukáš  - Antonín Vyšohlíd 

(Jiskra Králíky),  2. Hlava Karel  - Pospíšil 
Tomáš st. (Jiskra Králíky), 3. Havel Břetislav 
- Žák Jakub (Sokol Žamberk), 4. Suchomel 
Michael - Richter Michal (Sokol Žamberk).

Závěrem bychom chtěli poděkovat všem 
sponzorům, kteří nám věnovali své věcné či 
peněžité dary a pomohli nám tak ještě více 
učinit náš turnaj zajímavým. Bylo jich tolik, 
že se dostalo na všechny účastníky  i něko-
likrát.  Ještě  jednou děkujeme sponzorům a 
účastníkům a věřím, že se příští rok sejdeme 
ještě ve větším počtu. Poděkování patří rovněž 
organizátorům za hladký průběh a zajištění 
občerstvení a za perfektní atmosféru, kterou 
nám pomohli vytvořit i četní návštěvníci.

Za oddíl stolního tenisu 
Antonín Vyšohlíd

Sportu zdar a fotbalu zvláště
Tak nám začíná druhá etapa soutěžního 

ročníku 2010-11.
Fotbalové  výsledky  podzimní  části 

našich  týmů  jsou  s  výjimkou  „A“  týmu 
mužů pod možnostmi a mým očekáváním, 
(hodnotím-li výsledky kategorií, kde by se 
už měla  projevit  „fotbalová  kvalita“  -  od 
ml. dorostu výše).
Doufám, že jaro bude lepší... Práce tre-

nérů a zájem dětí v žákovských kategoriích 
(elévci, mladší  a  starší  žáci)  je vcelku na 
dobré úrovni a já doufám, že nám to vydrží 
i nadále.
Co naše FC dělala pro to, aby jarní část 

soutěží  byla  co  nejlepší?  Jako  všechny 
neziskové organizace se potýkáme s nedo-
statkem financí. Výbor se snaží vymýšlet a 

několik  „nadšenců“ 
organizuje  řadu mi-
mosportovních  akcí 
a musím  říci,  že  za 
tuto  zimu  jich  bylo 
poměrně dost: II. ples 
FC v Králíkách, zabí-

jačka na karnevalu v Králíkách, v Červené 
Vodě  pak Pyžamový  ples,  tradiční  Spor-

tovní ples s dětským karnevalem, dále pak 
Jeansový ples.
Vyvrcholením  a  ukončením  roku 2010 

měla být valná hromada (výroční schůze) 
FC,která byla v sobotu dne 12. 3. 2011 v 
sále SDH v Červené Vodě. Sál byl zaplněn 
z cca 25%, z toho polovina byli hosté. Všem 
zúčastněným děkuji. Všem, kdo na této akci 
chyběli,  chci  popřát  úspěšný  rok  2011  a 
hodně sportovních úspěchů.
Všichni víme, že loni proběhly volby do 

místního  zastupitelstva.  Jejich  výsledek  a 
rozhodnutí pana Miroslava Švestky nepodílet 
se na chodu obce pro nás fotbalisty znamená 
ukončení jisté etapy, kdy vedení obce v čele 
se starostou rozvoji fotbalu přálo. Já pevně 
věřím, že o hřiště a jeho okolí, bude obec v 
rámci svých možností i nadále pečovat a že 
spolupráce s námi bude i nadále dobře fun-
govat. Rád tímto dodatečně děkuji i za ostatní 
fotbalisty M. Švestkovi, že ač „nefotbalista“ 
přál změnám k lepšímu. Přeji mu vše dobré 
v jeho dalším osobním a profesním životě, 
hodně zdraví, úspěchů a spokojenosti.

Děkuji. A nezapomeňte: „Sportu zdar“.
Člen VVFC Jiskra Stanislav Revús

CRW vyhrál 2. ligu lHl
Hokejový tým celníků z Ústí nad Orlicí hrající pod názvem Cus-

tom Red Wings vyhrál druhou ligu LHL v sezóně 2010/2011.
Sestava: Večeř Martin, Paulus Miloslav, Halva Lukáš, Skalník 

Vojta, Matoušek Martin,  Prokopec Ladislav,  Šnevajs Antonín, 
Boucník Milan, Kefurt Pavel, Heřmanský Lukáš, Pavlík Radek, 
Musil Lukáš, Kalianko Pavel, Opravil Martin.

Konečná tabulka:
1.  Customs R.W.  9  9  0  0  60:19  18
2.  Wild Band Zábřeh  9  6  1  2  30:18  13

Hokejový tým Custom Red Wings.

3.  Tatenice  9  5  2  2  39:23  12
4.  Flyers Č.T.  9  6  0  3  29:23  12
5.  Bleskosvodi  9  4  1  4  26:30  9
6.  Králíky  8  4  0  4  21:16  8
7.  AHK Jedlí  8  3  2  3  31:29  8
8.  Cyklo  9  3  1  5  30:36  7
9.  Snakes D.D.  8  1  3  4  21:32  5
10.  Format  9  1  0  8  22:45  2
11.  Yellow Sharks  9  1  0  8  20:58  2
Bližší informace lze nalézt na webových stránkách hokejového 

týmu: http://crw.imuzik.cz nebo na  stránkách Sportovní haly B. 
Modrého http://www.tslan.cz/hala.

KaŽDÉ
SUDÉ

ÚTERý
9.00 hod. - 12.00 hod

V PaTŘE NaD ŠKOlNí JíDlENOU
Možnost objednání na tel. 465 520 520

e-mail: poradna@orlicko.cz.
Poradnu provozuje Oblastní charita Ústí nad Orlicí.
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