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Králický Sněžník o.p.s.
Společnost Králický Sněžník je obchodně prospěšná společ-

nost. Založena byla v roce 2007 městem Králíky, obcí Červená 
Voda, Lichkov, Mladkov, Dolní Morava a podnikateli za účelem 
poskytování obecně prospěšných služeb, jejichž cílem je rozvoj 
cestovního ruchu v turistické oblasti Králický Sněžník. Společnost 
je řízena dvanáctičlennou správní radou, v jejímž čele stojí předseda 
společnosti. V současné době zastává tuto funkci starostka města 
Králíky paní Jana Ponocná.

Servisní služby pro tuto společnost zajišťuje Králická rozvo-
jová s.r.o., která má v pronájmu Evropský dům, kde provozuje 
Informační turistické centrum. IC je členem A.T.I.C. (asociace 
turistických informačních center). Provoz Informačního turistického 
centra zajišťuje velmi odpovědně paní Ing. Zdeňka Křížková, která 
denně aktualizuje webové stránky www.kral-sneznik.cz, kde turisté 
i místní obyvatelé najdou všechny informace z oblasti cestovního 
ruchu i některé další.

Pro zakladatele společnosti 
i další zájemce se Králická roz-
vojová s.r.o. na základě plánu 
schváleného správní radou sama 
nebo ve spolupráci s Destinační 
společností Východní Čechy 

účastní prezentačních akcí a veletrhů v ČR a v Polsku. V únoru 
roku 2011 jsme prezentovali naši oblast na veletrhu Holiday World 
Praha, v březnu pak na  Infotour Hradec Králové a v dubnu na 
MTT Wroclaw.  Na těchto veletrzích je naše oblast prezentována 
především tiskovými materiály, které pořídila společnost Králický 
Sněžník o.p.s., případně materiály soukromých subjektů, které nám 
je poskytnou na základě naší výzvy.

Nově jsme také zařadili cestopisné přednášky, které se uskuteč-
nily v sále Evropského domu a to „Amerikou trochu jinak“ v únoru 
a „Ladakh - Malý Tibet“ počátkem dubna.

Obě akce byly návštěvníky dobře přijaty a proto budeme ve 
vhodných termínech s touto činností pokračovat.

Králická rozvojová společnost s. r. o.

Památník obětem internace na Hoře Matky Boží v Králíkách
V měsíci březnu obdržela redakce Králického zpravodaje obecnou 

tiskovou zprávu následujícího znění: 
„Od roku 2012 bude nově otevřen v objektu významného poutního 

místa Pardubického kraje v klášteře na Hoře Matky Boží v Králíkách 
Památník obětem internace. Tento ojedinělý projekt seznámí širokou 
veřejnost formou expozice uvnitř kláštera s problematikou persekuce 
řeholníků akněží vletech 1950-1961. V tomto šedivém období našich 
dějin byl klášter využíván ktzv. centralizaci, komunistickému režimu 
nepohodlných osob.

Muzeum čs. opevnění z let 1935-38 Pěchotní srub K-S 14 „U 
cihelny“ Králíky jako zřizovatel památníku se po dohodě se 
smluvními partnery, Pražskou provincií kongregace Nejsvětějšího 
Vykupitele (Redemptoristé) a provozovatele kláštera firmou JK 
CONSULTING GROUP, s. r. o. iniciovalo zřízení památníku již 
v letech 2008-2009. Proběhl archivní výzkum a shromáždění poznatků 

o persekuci duchovenstva a zinscenovaných politických procesech 
s představiteli církve, řádů i kongregací.

Vlastní expozice, která vzniká díky odhodlanosti dobrovolníků, bude 
umístěna v prostoru původní vestavby na jednom z nádvoří kláštera. 
Návštěvník bude mít možnost se seznámit s politickou situací po únoru 
v roce 1948 a vztahy mezi státem a církví. V expozici se bude prolínat 
období persekuce, jak jí řeholníci i kněží osobně prožívali. Hlavní část 
bude věnována centralizaci řeholníků a politickým procesům s před-
staviteli řádů a kongregací. Poslední část památníku se bude zabývat 
věznicemi v bývalém ČSR a podmínkách v těchto zařízeních včetně 
Táborů nucené práce. Zajímavý design expozice seznámí atraktivní 
formou s prostředím a dobou, kterou museli tito lidé projít. V expozici 
bude také projekční místnost a model kláštera s dnes již neexistujícími 
přilehlými budovami z uvedeného období. Poznatky pro expozici byly 
získávány studiem v archivech v ČR i na Slovensku a ze vzpomínek 
pamětníků. Unikátní exponáty vztahující se k problematice budou 
poskytnuty se sbírek muzea a spolupracujících institucí.

Morální záštitu nad celým projektem převzal arcibiskup pražský 
Mons. ThLic. Dominik DUKA OP a záštitu nad tiskovými i odbor-
nými konferencemi k tématu poslanec Evropského parlamentu Ing. 
Jan ZAHRADIL. Zřizovatel rovněž požádal o podporu Ministerstvo 
kultury ČR a Pardubický kraj v rámci grantových programů. Celý 
projekt je spolufinancován občanským sdružením VHK ERIKA 
Brno za přispění dárců a práce dobrovolníků z Muzea čs. opevnění z 
let 1935-38, Pěchotního srubu K-S 14 „U cihelny“ Králíky. Muzeum 
se dlouhodobě zabývá výstavami a dokumentováním složitých období 
našich dějin.“

Tisková konference k této tiskové zprávě se uskutečnila dne 27. 4. 
2011 v Praze v prostorách sálu kardinála J. Berana  (Arcibiskupský 
palác) za účasti arcibiskupa pražského Mons. ThLic. Dominika Duky 
OP; P. Josefa Michalčíka, provinciála pražské provincie redempto-
ristů; Ing. Jana Zahradila, poslance Evropského parlamentu; pana 
Josefa Kubiše za firmu JK CONSULTING GROUP, s.r.o. Tiskovou 
konferenci řídil Ing. Richard M. Sicha, ředitel Muzea čs. opevnění 
z let 1935-38 Pěchotní srub K-S 14 „U cihelny“ Králíky. Za město 
Králíky se tiskové konference zúčastnila starostka města paní Jana 
Ponocná, Bc. Jan Divíšek. Bližší informace z této významné akce 
přineseme v příštím čísle.

Zprava: Ing. R. Sicha, arcibiskup Mons. ThLic. Dominik Duka, 
Ing. J. Zahradil, J. Kubiš.                                    Foto: J. Panuš
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Zážitky z plavání ve vzpomínkách žáků naší školy
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ŽELEZNIČNÍ VÍKEND VE TVRZI HŮRKA

S padákem nad hlavou...
PŘI PŘÍLEŽITOSTI VÝROČÍ KONCE II. SVĚTOVÉ VÁLKY 

BUDE ZNOVU OTEVŘENA (LETOS POPRVÉ) VÝSTAVA „S PA-
DÁKEM NAD HLAVOU...“ V PODZEMÍ DĚLOSTŘELECKÉ 
TVRZE HŮRKA.

SHLÉDNOUT JI MŮŽETE O VÍKENDU 7. - 8. 5. 2011. 
V naší novodobé historii existuje celá řada témat, kterým zůstáváme 

my, jako obyčejní občané, ale také státní muzea, instituce a s nimi 
profesionální historikové, velmi mnoho dlužni. Jeden z těchto dluhů 
byl v loňském roce částečně splacen. Záměrně říkáme částečně, neboť 
těm mužům, kterým dlužíme, nemůžeme vrátit ani zlomek toho, co 
udělali pro svoji zemi… A je velká škoda, že naprostá většina z nich, 
pokud vůbec přežili svoje nelehké bojové nasazení, může dnes přihlížet 
jen od tam, kam odchází na věčnost velcí bojovníci…

Společnost přátel čs. opevnění o.p.s. ote-
vře v letošním roce první stálou muzejní ex-
pozici v ČR, věnovanou československým 
výsadkovým operacím z Velké Británie a 
Itálie za 2. světové války s názvem „S pa-
dákem nad hlavou…“. Na ploše 140 m2 
jednoho ze sálů dělostřelecké tvrze Hůrka, 
naleznou návštěvníci informace o všech 
československých paraskupinách, které 
v letech 1941-1945 vyslal II. (zpravodajský) 
odbor Ministerstva národní obrany česko-

slovenské exilové vlády v Londýně na území Protektorátu Čechy a 
Morava, ale také do Francie, Itálie, Jugoslávie a na Slovensko.

Vedle podrobných informačních panelů s mnoha fotografiemi jsou 
součástí expozice také trojrozměrné exponáty ve vitrínkách, doku-
mentujících působení pozemních jednotek československé zahraniční 
armády ve Velké Británii.

Hlavním scénáristou výstavy je historik PhDr. Jan Břečka z Mo-
ravského zemského muzea v Brně, na projektu se podílí také členové 
Společnosti přátel čs. opevnění.

Tato stálá expozice se rovněž dotkne dalších témat – českosloven-
ských paradesantních jednotek v Sovětském svazu, parašutistických 
jednotek států účastnících se II. světové války a významných výsad-
kových operací…

Výstavu S padákem nad hlavou můžete navštívit samostatně, 
nebo v rámci běžné prohlídky, přiřadit ji můžete rovněž k prohlídce 
speciální.

Srdečně zve Společnost přátel čs. opevnění

Tvrz Hůrka představuje nejdokončenější stavbu svého druhu na 
území ČR přístupnou veřejnosti - dělostřeleckou tvrz z let 1935-1938. 

Na sobotu 7. a neděli 8. května připravila Společnost přátel čs. 
opevnění, o.p.s. speciální „železniční“ prohlídkové schéma Muzea 
opevnění - dělostřelecké tvrze Hůrka. Každý z uvedených víken-
dových dnů proběhne celkem pět prohlídek.

Tři prohlídky budou běžného typu - základní trasa - v délce 
trvání cca 70 minut. Jejich začátek je připraven jako obvykle v 11, 
13 a 15 hodin.

Dvě mimořádné prohlídky, zaměřené také na podzemní železnici 
(předvedení manipulace s vagóny 600 mm úzkorozchodné pev-
nostní železnice s pomocí akumulátorové lokomotivy a s ukázkou 
ruční manipulace vagónu naloženého materiálem), jsou připraveny 
na vstupy ve 12.00 a 14.00 hodin. Tato tzv.

železniční prohlídka bude vedena v delší trase (včetně části pod 
objektem pro dělovou věž) a časová náročnost je asi 110 minut. 
Prohlídku povede průvodce - specialista na železnice. Vstupné na 
tuto prohlídku je stanoveno na 80,- Kč (dospělí), 70,- Kč (důchodci 
a studenti), 60,- Kč (děti 6-15 let). Rodinná vstupenka (2 dospělí 
a 3 děti) 230,-Kč.

Návštěvu tvrze Hůrka můžete spojit s návštěvou tvrze Bouda a 
návštěvou Vojenského muzea Králíky.

Elektrická lokomotiva na rampě muzea.
Další informace o tvrzi Hůrka: http://www.boudamuseum.com/ 

a http://www.kpo1938.com/
SPOLEČNOST PŘÁTEL ČS. OPEVNĚNÍ, o.p.s.
Luční 199, 666 03; HRADČANY u Tišnova
Provozovatel Muzea čs. opevnění - dělostřelecké tvrze Bouda a 

Muzea opevnění - dělostřelecké tvrze Hůrka

Je tvořena pěti mohutnými bojovými objekty a rozsáhlým podzemním 
systémem chodeb a sálů hluboko ve skalním masivu. Tvrz je přístupna 
veřejnosti ve stavu, v jakém ji v květnu 2008 předalo Ministerstvo 
obrany městu Králíky.

Objekt se nachází v Pardubickém kraji, na severním okraji města 
Králíky u silnice ve směru na Hanušovice a je velmi dobře dostupný 
(parkoviště ve vstupním areálu).

Provozní doba muzea v roce 2011:
Celoročně. Zavírací dny: 1. 1., Velikonoční pondělí, 23, 24, 25 a 

26. 12., 31. 12. Pondělky jsou pro individuální návštěvníky zavíracím 
dnem, zájezdy provedeme na základě potvrzené objednávky i v pondělí. 
Garantované časy vstupu do podzemí tvrze v červnu, červenci a srpnu 
v 10, 11, 13, 14, 15, 16 hodin, v září až květnu v 11, 13 a 15 hodin. Až do 
výstupu poslední výpravy z podzemí zůstává návštěvníkům k dispozici 
otevřená pokladna s prodejem literatury, občerstvení a upomínkových 
předmětů, tj. do 16.30 hodin, resp. do 17.30 hodin.

Kontakt: 606 669 888; e-mail: hurka@boudamuseum.com
Novinky, podrobnosti a aktuální informace najdete zde:
http://boudamuseum.com/tvrz_hurka.php

Cyklopůjčovny
v Pardubickém kraji

České dráhy v Pardubickém kraji zahájily 1. dubna 2011 již druhou 
sezónu fungování cyklopůjčoven. Služba je i nadále provozována 
ve spolupráci s vybranými městy a za podpory Pardubického kraje. 
Letošní novinkou je zapojení dalších měst, takže občan i návštěvník 
regionu má k dispozici celkem 16 míst, kam si je možné objednat 
připravení jízdního kola na daný termín. Objednávka výpůjčky kola 
musí proběhnout alespoň den předem, a to na telefonu 972 322 066 
anebo e-mailem na adrese PCEpujkol@kcod.cd.cz. Bez předchozího 
objednání lze navštívit cyklopůjčovny na nádražích v Chrudimi, Par-
dubicích, Letohradu a České Třebové, ale po zkušenostech z loňské 
sezóny, kdy bylo zaznamenáno na 250 výpůjček, i sem doporučujeme 
rezervaci. Povinná rezervace platí pro cyklopůjčovny Přelouč, Slatiňa-
ny, Žďárec u Skutče, Hlinsko v Čechách, Polička, Svitavy, Lanškroun, 
Králíky, Jablonné nad Orlicí, Žamberk, Ústí nad Orlicí a Choceň. 
Příprava kola do těchto stanic na smluvený termín je bezplatná. Pro 
zákazníky je také příznivou zprávou, že ceny půjčovného zůstávají 
nezměněny: 99 Kč/kolo a den anebo 199 Kč/den u rodinné zápůjčky 
(max. 4 kola, z čehož nejméně 1 je dětské). Při výpůjčce se hradí 
i kauce, která činí 1.000 Kč pro jednotlivé kolo a 2.500 Kč u rodinné 
zápůjčky. Tato kauce bude při nepoškození kola při návratu navrácena. 
Služby cyklopůjčoven je možno využívat i letos až do 31. října.
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Kraj sjednotil poskytování pohotovosti
Pardubice (16. 3. 2011) – Rozsah poskytované  péče Lékařské 

služby první pomoci (LSPP) v Pardubickém kraji se od 1. květ-
na sjednotí. Lékaři ve Svitavách, Chrudimi, Ústí nad Orlicí a 
Litomyšli budou sloužit na pohotovosti jen o víkendu. Pouze 
v Pardubicích, kde není rozdíl mezi počtem pacientů ve všední 
a sváteční den, zůstane ordinační doba zachována v původním 
rozsahu, tedy po celý týden. Změny vycházejí z dlouhodobé 
statistiky návštěvnosti a nijak nesnižují zajištění lékařské péče. 
Pacienti s akutními problémy budou ošetřeni v nemocnici, ve 
všední dny by měli využívat služeb svého praktického lékaře a 
v případě ohrožení života volat záchrannou službu.

„Zajištění Lékařské služby první pomoci pro dospělé představuje 
pro Pardubický kraj nemalou finanční zátěž. Proto jsme zpracovali 
přehledy, jak jsou jednotlivá pracoviště v kraji využívána,“ vysvět-
lila radní Tauberová, proč kraj sjednotil provozní dobu. „Docílíme 
tím větší efektivitu provozu LSPP. Z informací získaných od vedení 
nemocnic ve Svitavách a Chrudimi jasně vyplynulo, že výrazně 
převažuje počet ošetřených pacientů od pátku do neděle, kdy 
LSPP navštíví přibližně tři čtvrtiny z celkového počtu ošetřených 
pacientů.“ Údaje o návštěvnosti potvrzují, že víkendové uspořádání 
LSPP v Litomyšlské nemocnici a Orlickoústecké nemocnici, kde 
není zajišťován provoz ve všední dny, se osvědčil.

Ordinační doby LSPP pro dospělé
 pátek sobota + neděle + svátky umístění poznámka

P a r d u b i c k á 
krajská nemoc-
nice, a.s.

14.00 - 22.00 10.00 - 22.00 Erno Košťála 1014, Pardubice
slouží se i ve všední dny, 
službu zajišťuje Pardubická 
lékařská pohotovost s.r.o.

Svitavská
nemocnice, a.s. 18.00 - 21.00 9.00 - 17.00

LSPP sídlí v budově polikliniky na-
proti nemocnici. Adresa: Kollárova 
2070/22, Svitavy

Chrudimská
nemocnice, a.s. 16.00 - 20.00 8.00 - 17.00 v areálu nemocnice, v budově ře-

ditelství
Litomyšlská
nemocnice, a.s. 13.00 - 18.00 v areálu nemocnice, v budově ře-

ditelství v pátek se neslouží

Orlickoústecká
nemocnice, a.s. 17.00 - 21.00 9.00 - 18. 00 v areálu nemocnice, v přízemí neu-

rologického pavilónu

LSPP – Šumperk
Šumperská
nemocnice a.s.
Nerudova 41, Šumperk
(areál nemocnice) tel. 583331111

všední den víkend + svátek
pro dospělé 17.00 - 22.00 9.00 - 21.00

pro děti 9.00 - 21.00

KLUB SENIORŮ - o.s.
na měsíc květen připravuje:

- 10. 5. ve 13.00 hodin - Zájezd na plavání do Zábřehu 
pro členy i nečleny Klubu

- 12. 5. v 17.00 hodin - Výbor Klubu. Přístupné pro členy 
Klubu s náměty nebo připomínkami do další činnosti.

- 19. 5. ve 14.00 hodin - Procházka členů Klubu s cí-
lem duševní pohody na Amálku spojené s posezením u 
táboráku, opečení vuřtů.

- 26. 5. ve 16.00 hodin - Společenský večer s hudbou 
pořádaný sociálním odborem MěÚ Králíky na Střelnici. 
Zveme členy Klubu na tuto akci.

J. Dobrohruška, předseda

Sociální komise při MěÚ Králíky vás zve na posezení 
starší generace, které se koná dne 26. 5. 2011 v 16.00 hod. 
ve velkém sále KD Střelnice v Králíkách.

Hudba - tanec - občerstvení
Svoz je zajištěn zdarma autobusovými linkami p. Pinkase:
Prostřední Lipka (odbočka k želez. zastávce) 15.22 hod.
Horní Lipka (hasičská zbrojnice) 15.35 hod.
Heřmanice (konečná) 15.25 hod.
Dolní Lipka (železniční stanice) 15.51 hod.
Dolní Boříkovice (knihovna) 15.43 hod.
Dolní Boříkovice (u mostu) 15.45 hod.
Červený Potok (u kostela) 15.55 hod.
Dolní Hedeč (konečná) 16.12 hod.
Odvoz z akce dle domluvy.

Srdečně zvou pořadatelé
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Město Králíky
Městský úřad Králíky - majetkový odbor

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

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

oznamuje, že Město Králíky hodlá:
P R O N A J M O U T

Nemovitost: nebytový prostor v čp. 354
Číslo popisné: 354 - Velké náměstí, 1. n.p.
Katastrální území: Králíky
Výměra prostoru: 92 m2

Minimální výše nájemného: 652,- Kč/m2/rok
Splatnost nájemného společně se zálohou na služby měsíč-

ně dopředu vždy nejpozději do 5. dne příslušného měsíce.
Stanovení vhodného druhu podnikání: není omezeno.
Prohlídka nebyt. prost. a bližší informace: po dohodě se 

správcem - Služby města Králíky, s.r.o., Králíky 462, 
tel.: 465 631 366.

Termín uzavření náj. smlouvy: nejdříve od 1. 6. 2011
Konečný termín přijímání žádostí: 11. 5. 2011
Způsob podání žádosti: dle čl. 4 Pravidel pro pronají-

mání nebytových prostorů v majetku města Králíky.
Podle citovaného zákona mají zájemci možnost po 

dobu vyvěšení tohoto oznámení (tj. do 11. 5. 2011) se 
vyjádřit nebo podat své připomínky a nabídky.

Informace k zasílání
složenek pro platby daně
z nemovitostí od roku 2011

Složenky pro placení daně z nemovitostí jsou ve většině případů 
zpracovávány centrálně podle územní působnosti jednotlivých fi 
nančních ředitelství a rozesílány daňovým subjektům hromadně 
dodavatelskou fi rmou. Počínaje rokem 2011 je dříve zasílaná daňová 
složenka nahrazena standardní složenkou typu A, podléhající poštov-
nímu poplatku podle platného ceníku České pošty. Rozsah informací, 
zasílaných poplatníkům se složenkami, stejně jako způsob jejich 
distribuce, se však nemění.

Má-li poplatník daně z nemovitostí více nemovitostí, které se na-
cházejí v působnosti dvou či více fi nančních úřadů v rámci působnosti 
jednoho fi nančního ředitelství, jsou v zájmu urychlení distribuce do 
obálek vkládány společně složenky za všechny tyto fi nanční úřady. 
Jednotlivé složenky jsou opatřeny názvem a číslem účtu místně pří-
slušného fi nančního úřadu (tj. toho fi nančního úřadu, v jehož obvodu 
místní působnosti se nemovitost nachází), kterému je příslušná platba 
určena. Na alonži složenky jsou uvedeny informace pro poplatníka 
o počtu splátek a výši daně, případně o výši daňového nedoplatku za 
předchozí zdaňovací období.

Má-li poplatník daně z nemovitostí nemovitosti u více fi nančních 
úřadů v působnosti různých fi nančních ředitelství, obdrží zpravidla 
obálku se složenkami za každé dotčené fi nanční ředitelství samostatně. 
Vzhledem k centrálnímu zpracování a rozesílání složenek musí být 
údaje na složenky za jednotlivé fi nanční úřady předány zpracovateli 
s takovým předstihem, aby složenky mohly být poplatníkům doručeny 
do 15. 5. zdaňovacího období (tj. příslušného roku), neboť první ter-
mín splatnosti daně z nemovitostí je do 31. 5. zdaňovacího období. Je 
proto pravděpodobné, že někteří poplatníci zaplatí daň v mezidobí, tj. 
dříve než obdrží složenku. V takovém případě budou údaje na alonži 
složenky sloužit pouze ke kontrole výše daně a k případnému doplacení 
rozdílu mezi vyměřenou daní a částkou již uhrazenou.

Pro platbu daně z nemovitostí u každého z dotčených fi nančních 
úřadů je poplatníkovi daně zasílána jedna složenka, pokud jeho daň 

Informace ke zpřístupnění
hromadného předpisného seznamu

Daň z nemovitostí se stanovuje rozhodnutím, jímž je platební výměr, 
dodatečný platební výměr nebo hromadný předpisný seznam.

Pokud se daň stanoví hromadným předpisným seznamem, zpřístup-
ní správce daně hromadný předpisný seznam k nahlédnutí po dobu 
nejméně třiceti dnů; označení daně, jakož i místo a dobu, kdy lze do 
hromadného předpisného seznamu nahlédnout, zveřejní veřejnou 
vyhláškou, kterou vyvěsí po dobu nejméně třiceti dnů. Na žádost 
správce daně zveřejní veřejnou vyhlášku též obecní úřad, v jehož 
územní působnosti se nachází předmět daně.

Při nahlédnutí do hromadného předpisného seznamu jsou daňovému 
subjektu zpřístupněny pouze údaje týkající se jemu stanovené daně.

Stanovení daně hromadným předpisným seznamem se neodůvod-
ňuje.

Za den doručení hromadného předpisného seznamu se považuje 
třicátý den po jeho zpřístupnění.

Proti stanovení daně se mohou poplatníci uvedení v hromadném 
předpisném seznamu odvolat ve lhůtě do 30 dnů ode dne jeho doru-
čení, a to i před jeho doručením. Odvolání se podává u správce daně, 
jehož rozhodnutí je odvoláním napadeno. Podané odvolání nemá 
odkladný účinek.

Poplatníkům neuvedeným na hromadném předpisném seznamu je 
daň z nemovitostí stanovena podle zákona o dani z nemovitostí ve 
výši poslední známé daně nebo ve výši shodné s podaným daňovým 
přiznáním bez oznámení stanovené výše daně platebním výměrem, 
anebo je oznámena platebním výměrem v případě, že se stanovená 
daň odchyluje od daně poplatníkem přiznané.

Splatnost daně z nemovitostí
Vyměřená daň z nemovitostí je splatná:
a) u poplatníků daně provozujících zemědělskou výrobu a chov 

ryb ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31. srpna a do 30. 
listopadu zdaňovacího období,

b) u ostatních poplatníků daně ve dvou stejných splátkách, a to 
nejpozději do 31. května a do 30. listopadu zdaňovacího období.

Nepřesáhne-li roční daň z nemovitostí částku 5 000 Kč, je splatná 
najednou, a to nejpozději do 31. května zdaňovacího období. Ke stej-
nému datu lze daň z nemovitostí zaplatit najednou i při vyšší částce.

Je-li daň stanovená správcem daně vyšší než daň přiznaná daňo-
vým subjektem, nebo je-li daň stanovená podle § 13a odst. 2 zákona 
o dani z nemovitostí vyšší než poslední známá daň, a lhůta splatnosti 
daně podle hromadného předpisného seznamu již uplynula, je rozdíl 
splatný v náhradní lhůtě do 15 dnů ode dne právní moci hromadného 
předpisného seznamu. Ve stejné náhradní lhůtě je splatná i daň stano-
vená z moci úřední.

Stanovená náhradní lhůta splatnosti daně nemá vliv na běh úroku 
z prodlení.

u tohoto fi nančního úřadu činí nejvýše 5 000 Kč, nebo dvě složenky, 
pokud je tato daň vyšší než 5 000 Kč a platí se tedy ve dvou splátkách. 
Daň vyšší než 5 000 Kč lze však zaplatit i najednou jedinou složenkou, 
a to v termínu první splátky daně.

Jestliže poplatník podá daňové přiznání po 31. 1. zdaňovacího obdo-
bí a v něm vypočtená daň se liší od částky daně uvedené na složence, 
uhradí daň ve výši vypočtené v daňovém přiznání, případně ve výši, 
kterou mu správce daně sdělí platebním výměrem nebo hromadným 
předpisným seznamem.

Ve specifi ckých případech mohou být složenky i nadále zasílány 
či jinak distribuovány (např. prostřednictvím obcí) jednotlivými fi 
nančními úřady. Tuto možnost mohou jednotlivé fi nanční úřady zvolit 
podle konkrétních podmínek v daných lokalitách v zájmu včasného a 
efektivního doručení složenek poplatníkům.

Důležité upozornění: Adresa PO Boxu, uvedená v levém horním 
rohu obálky se složenkami, je určena pro vracení nedoručitelných slo-
ženek Českou poštou, nikoli však pro doručování jiné korespondence 
fi nančním orgánům. Orgánem, který vyměřuje daň, je vždy místně 
příslušný fi nanční úřad. Veškeré dotazy, podněty, odvolání apod. 
proto zasílejte vždy na adresu místně příslušného fi nančního úřadu, 
uvedeného na složence.
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Město Králíky
Městský úřad Králíky - majetkový odbor

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

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

oznamuje, že Město Králíky hodlá
P R O D A T

Pozemková parcela číslo: Lokalita „Na Skřivánku“
Obec:   Králíky 
Katastrální území: KRÁLÍKY
Bližší určení: pozemky pro výstavbu rodinných domů 

v lokalitě „Na Skřivánku“ - kupní cena 450 Kč/m2,, součástí 
kupní ceny není příslušné technické zařízení na pozemku

Podle citovaného zákona mají zájemci možnost po 
dobu od vyvěšení tohoto oznámení se vyjádřit nebo 
podat své připomínky a nabídky.

Označení
pozemku

Výměra
v m2

Označení
pozemku

Výměra
v m2

p.p.č. 3503 1099 p.p.č. 3524 1740
p.p.č. 3504 1227 p.p.č. 3525 1830
p.p.č. 3508 1227 p.p.č. 3528 2088
p.p.č. 3509 1106 p.p.č. 3536 976
p.p.č. 3516 1694 p.p.č. 3537 976
p.p.č. 3517 1124 p.p.č. 3539 976
p.p.č. 3518 1092 p.p.č. 3540 976
p.p.č. 3519 1075 p.p.č. 3541 976
p.p.č. 3520 1124 p.p.č. 3542 976
p.p.č. 3521 1269 p.p.č. 3544 1127
p.p.č. 3522 1233 p.p.č. 3545 1100
p.p.č. 3523 1169
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Zapisování dětí do cestovních
dokladů rodičů bude zrušeno

Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 444/2009, 
které je závazné pro všechny státy Evropské unie, nebude možné 
do cestovního dokladu rodiče zapisovat údaje o dětech. Z tohoto 
důvodu bude i zákonem č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, 
zrušeno zapisování dětí do cestovních dokladů rodičů. V současné 
době probíhá schvalování novely zákona o cestovních dokladech 
s návrhem ukončit zapisování dětí dnem 1. července 2011. Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 444/2009 stanoví, že zápisy 
dětí v cestovních dokladech rodičů jsou platné do 26. června 2012. 
To znamená, že po 26. červnu 2012 bude moci dítě (občan mladší 
10 let) cestovat do zahraničí pouze s vlastním cestovním dokladem. 
Rovněž dítě (občan mladší 10 let) zapsané v občanském průkazu 

rodiče bude moci cestovat do států Evropské 
unie s vlastním cestovním dokladem. Rodič 
bude moci prokazovat údaje k dítěti zapsa-
nému v občanském průkazu pouze na území 
České republiky.

V praxi to tedy znamená, že po 1. červenci 
2011 již nebudeme zapisovat děti do cestov-
ního pasu rodiče a po 26. červnu 2012 už dítě 
musí cestovat pouze s vlastním cestovním 
dokladem.

Zdroj: www.mvcr.cz/clanek/osobni-dokla-
dy.aspx - odkaz cestovní doklady.

Světlana Vogelová
Městský úřad Králíky - Odbor vnitřních věcí

TAKTICKÉ CVIČENÍ „BYTOVKA 2011“
V pátek 15. 4. 2011 ve 12:30 hod. vyhlásil velitel okrsku Sdru-

žení dobrovolných hasičů spolu z velitelem útvaru Hasičského 
záchranného sboru Pardubického kraje požární poplach z důvodu 
požáru patrové budovy v ulici V Bytovkách čp. 660/3 v obci Krá-
líky s ohrožením osob. Jednalo se o provádění taktické přípravy 
jednotek a štábů na zdolávání požárů a záchranných prací při 
mimořádné událostí. Účelem bylo prověření dojezdových časů dle 
poplachových plánů a nácviku činnosti jednotek požární ochrany při 
požáru bytového domu s následnou evakuací osob. Další zúčastněné 
subjekty Policie ČR, Zdravotnická záchranná služba Pardubického 
kraje prováděly činnost v rámci své odborné přípravy.

Průběh celého cvičené lze hodnotit jako dobrý, objevil se však 
problém, který spočíval ve špatném parkování neukázněných řidičů, 
kteří nerespektovali dopravní značení a parkovali v místech, kde to 
není dovoleno a tím tak značně ztěžovali příjezd techniky a práci 
záchranným složkám.

Cvičení se zúčastnily Jednotky sboru dobrovolných hasičů 
z Králík a Lichkova, Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje 
z Králík a Ústí nad Orlicí a 14 figurantů z řad hasičů a nájemníků 
bytového domu čp. 660/3. Všem zúčastněným patří dík a těšíme 
se na příští rok při dalším cvičení.

Za SDH Králíky Vinický Roman
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MAS ORLICKO představuje úspěšné projekty 
a vyhlašuje další výzvu!

V uplynulém čtvrtletí bylo úspěšně 
dokončeno celkem 8 projektů podpoře-
ných z prostředků Místní akční skupiny 
Orlicko. 

Díky poskytnutým dotaci užívá pro svou 
činnost nové a útulné zázemí občanské 
sdružení Štastný domov v Líšnici, svou 
divadelní hru s novým ozvučením odehrál 
divadelní soubor z Dolní Lipky a SKI Klub 
České Petrovice zdokonaluje zdatnost svých 
členů díky nově pořízenému vybavení pro 
trénink a závody. 

Zrekonstruované zázemí občanského 
sdružení Šťastný domov.

Své zázemí také zkvalitnili Tělocvičná 
jednota Sokol Klášterec nad Orlicí a Tělo-
cvičná jednota Sokol Kunvald.

Své projekty v minulém čtvrtletí dokonči-
li také dva podnikatelé, kteří s poskytnutou 
60% dotací modernizovali vybavení svého 
podniku. 

IV. Výzva k předkládání projektů – 
příležitost pro další žadatele …

V roce 2011 budou mít žadatelé možnost 
podat žádost o podporu svého projektu 
v rámci jedné prodloužené výzvy s příjmem 
žádostí do 15. 7. 2011. Podporovány budou 
tyto aktivity a žadatelé:

DOTACE PRO NEZISKOVÉ OR-
GANIZACE

Podporované aktivity: pořízení ma-
teriálně – technického zázemí pro rozvoj 
činnosti neziskových organizací (např. 
vybudování dětského hřiště s herními prv-
ky, pořízení vybavení pro činnost spolku, 
zařízení klubovny) a na související drobné 
stavební úpravy.

Vhodní žadatelé:-nestátní neziskové 
organizace, církve a jejich organizace.

Výše dotace: 90%.
Doporučená maximální výše dotace: 

150 000 Kč. 

DOTACE PRO ZEMĚDĚLSKÉ POD-
NIKATELE

Podporované aktivity: podpora je 
zaměřena na modernizaci zemědělských 
podniků, např. rekonstrukce či novostavby 
(stáje, dojírny), technologie pro živočišnou 
výrobu, zařízení pro vytápění biomasou 
(kotle), zahradnické stavby, rekonstrukce 
staveb a novostavby pro skladování rost-
linných produktů.

Vhodní žadatelé: Zemědělský podni-
katel, nebo podnikatelský subjekt, který je 
z převážné většiny vlastněn zemědělskými 
prvovýrobci.

Výše dotace: 40 – 60%.
Doporučená maximální výše dotace: 

500 000 Kč.

DOTACE PRO VČELAŘE
Podporované aktivity: Trvalé stanoviště 

pro chov včel – úly, haly na získávání, 
zpracování a skladování včelích produktů, 
technologie pro získávání a zpracování 
včelích produktů – linka pro zpracování 
včelích produktů. 

Vhodní žadatelé: Zemědělský podni-
katel, nebo podnikatelský subjekt, který je 
z převážné většiny vlastněn zemědělskými 
prvovýrobci.

Výše dotace: 40 – 60%.
Minimální hodnota investice: 200 

000 Kč. 
Doporučená maximální výše dotace: 

500 000 Kč.

DOTACE PRO DŘEVOZPRACUJÍCÍ 
PODNIKY A ŽIVNOSTNÍKY

Podporované aktivity: nová výstavba, 
rekonstrukce, modernizace či přestavba pro-

vozovny, nákup strojů, zařízení, technologií 
a vybavení provozoven.

Vhodní žadatelé: Fyzické a právnické 
osoby podnikatelé, kteří mají méně než 10 
zaměstnanců.

Výše dotace: 60%.
Doporučená maximální výše dotace: 

250 000 Kč.

Konzultace a příjem žádostí
Své projektové záměry mohou žadatelé 

konzultovat v kanceláři MAS ORLICKO na 
Divišově ulici č.p. 669 v Žamberku.

Konzultace jsou poskytovány bezplatně 
a jsou nezávazné.

Příjem žádostí probíhá do 15. 7. 2011. 
Žádosti předkládané po tomto termínu 
nebudou přijaty a nemohou být podpořeny 
v roce 2011.

Podrobné informace a termíny na webo-
vých stránkách: www.mas.orlicko.cz 

Další číslo zpravodaje, které vyjde na 
začátku května přinese informace o čin-
nosti MAS ORLICKO, připravovávaných 
i podpořených projektech a seznámí čtenáře 
s dalšími zkušenostmi žadatelů při získávání 
dotací z programu LEADER.

MAS ORLICKO přijímá žádosti 
o certifikaci produktů známkou „Orlické 
hory – originální produkt“.

MAS Orlicko přijímá žádosti o certifikaci 
produktů, které jsou vyrobeny na území 
Orlicka a představují tradiční výrobu regi-
onu. Příjem žádostí je průběžný. Nejbližší 
termín jednání certifikační komise proběhne 
v květnu 2011.

Více informací na www.mas.orlicko.cz, 
nebo www.domaci-vyrobky.cz.
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KAMENICKÉ PRÁCE
Julius Kováč

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

můžete objednat veškeré kamenické práce.
Tyto kamenické práce vám provedeme

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

provozovna Potůčník (2km od Hanušovic - směr Jeseník)

Koupím rodinný dům 
v okrese na králicku 
nebo i jinde v okrese UO. 
Tel: 734 622 739

Sháním zemědělskou 
usedlost nebo rodinný 
dům s pozemky min. 
5 ha kdekoliv v okrese 
UO. Na stavu nezáleží. 
Tel: 777 114 004

TÁBOR U KONÍ
Letos opět pořádáme v naší stáji JKLipka o.s. v Pro-

střední Lipce tábor u koní pro děti.
Hlavní zaměření na výuku jízdy a všeho co ke koním patří.

Děti se mohou těšit na výlet, hry, 
soutěže, koupání a jiné.

Bližší info získáte na našich 
stránkách:

www.jklipka.estranky.cz
tel. 606 170 450

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.

VELIKONOCE
PRO ŠKOLKY

NA HOŘE
MATKY BOŽÍ

V  úterý 12. dubna a ve středu 13. 
dubna proběhla na Hoře Matky Boží 
akce s názvem „VELIKONOCE PRO 
ŠKOLKY“.  Program byl připraven 
nejen pro králické a okolní školky, ale 
také pro děti ze školek v Červené a Bílé 
Vodě. Dopoledního programu během 
obou dnů se zúčastnilo celkem 76 dětí, 
převážně předškoláků, pro které byla 
akce připravována. Zúčastnily se školky 
Pivovarská, Moravská, školka z Červené 
Vody a školka z Bílé Vody.

Naším cílem bylo přiblížit dětem 
velikonoční svátky a to jak jejich původ 
a význam, tak i tradice a lidové zvyky.  
Povídání začalo v kostele, kde Pater 
Zdeněk Šilhánek – jeden z redemptoris-
tů, vyprávěl dětem o původu, průběhu a 
hlavním smyslu křesťanských velikonoc. 
Povídání bylo doplněno písničkami, pro-
hlídkou křížové cesty a Svatých schodů, 
se zajímavým vyprávěním „ušitým na 
míru“ právě malým dětem. Poté se venku 
setkali s jednotlivými velikonočními dny, 
od kterých se dozvěděli něco z lidových 
tradic a kde plnili různé úkoly. Pro Květ-
nou neděli hledali kočičky, u Zeleného 
čtvrtku odnášeli „zvony do Říma“, u Vel-
kého pátku hledali poklad pod zlatým 
kapradím, u Bílé soboty přenášeli světlo, 
na Boží hod velikonoční baštili mazance 
připravené jako svačinku v Poutním domě 
a na Velikonoční pondělí malovali vajíčka 
a kytičky. Na závěr každý dostal na cestu 
účastnickou medaili.

Děkujeme všem organizátorům, pra-
covníkům kláštera a Poutního domu, 
kteří poskytli prostory, svůj čas a finančně 
sponzorovali celou akci, všem školkám 
a dětem za vzorné chování a účast na 
této akci. 

Eva Kubišová, Poutní dům
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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

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.

Poradenské středisko Českého klubu nedoslýchavých
HELP v Ústí nad Orlicí

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR
Oblastní odbočka a středisko integračních aktivit Česká Třebová

ve spolupráci s městem Králíky Vás zvou na

VÝSTAVU
POMŮCEK PRO NEDOSLÝCHAVÉ

POMŮCEK PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ
Výstava se koná dne 16. 6. 2011 (ČTVRTEK)

od 9:00 hod. do 14:00 hod.
V rámci výstavy budou provedeny drobné opravy kompenzačních pomůcek.

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

Prodáme volný byt 2+1 v 
Králíkách, Husova 455. Sklep, 
půda, zahrádka k dispozici.
Volejte na telefon 775 932 214.

Střední odborné učiliště
opravárenské Králíky
(SOUo Dolní Lipka)

nabízí k pronájmu
- byt o výměře 83 m2

- montážní box cca 100m2

- skladovací - výrobní halu
cca 600 m2.

Kontakt: 465 631 106,
e-mail: souo.kraliky@orlicko.cz
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Výpis z jednání Rady města Králíky
30. 3.
RM bere na vědomí rozhodnutí o udělení 

souhlasu k provozování zařízení ke sběru a 
výkupu odpadů a s jeho provozním řádem 
firmě Recycling – kovové odpady a.s., 
Chotěboř pro provozovnu v k.ú. Králíky, 
Provozovna (24) – Králíky, Plynárenská 
384, 561 69 Králíky a schvaluje vzdání se 
práva na odvolání. 

RM schvaluje smlouvu o bezúplatném 
převodu vlastnictví č. 20110096 mezi 
městem Králíky a ČR – Správou státních 
hmotných rezerv, Praha 5 na převod ne-
potřebného movitého majetku v účetní 
hodnotě 6.628.940,76 Kč.

RM schvaluje Pravidla pro pronajímání 
pozemků ve vlastnictví města Králíky 
v předloženém znění s účinností od 1. 4. 
2011.

RM doporučuje snížení kupní ceny 
pozemků pro výstavbu rodinných domů 
v lokalitě „Na Skřivánku“ na 350 Kč/m2 
bez technického zařízení na pozemku a 
ukládá MO předložit na jednání ZM záměr 
prodeje pozemků.

RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí pří-
spěvku na činnost v roce 2011 společnosti 
Králický Sněžník o.p.s. a pověřuje starostku 
jejím podpisem.

RM schvaluje Smlouvu o dílo týkající 
se zajištění úklidu města v roce 2011 mezi 
městem Králíky a firmou Služby města 
Králíky s.r.o. a pověřuje starostku jejím 
podpisem. 

RM schvaluje smlouvu č. SML-2004-
001-012443 o dodávce vody uzavřenou 
mezi VaK, a. s. Jablonné nad Orlicí a 
městem Králíky. Předmětem této smlouvy 
je úprava vztahů mezi dodavatelem a odbě-
ratelem při dodávkách vody – odběrná místa 
Králíky, ul. V Bytovkách 660, Králíky, ul. 
Příční 352, Králíky, ul. V Bytovkách 658, 
Králíky, ul. V Bytovkách 662, Králíky, ul. 
Velké nám. 275, Králíky, ul. Hřbitovní - 
hřbitov. Současně RM pověřuje starostku 
města podpisem výše uvedené smlouvy.

RM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě 
o dílo mezi městem Králíky a firmou Mi-
roslav Bartoň, Mlýnice 7 na vypracování 
projektové dokumentace na stavbu: „Vý-
stavba 17 garáží v lokalitě Na Mokřinách, 
Králíky“ a pověřuje starostku podpisem 
výše uvedeného dodatku. 

RM souhlasí se skácením 3 ks javoru na 
p.p.č. 1453/1 a 1 ks javoru na p.p.č. 1454, 
vše v k.ú. Dolní Boříkovice a současně 
souhlasí s uzavřením písemné dohody 
o zpracování dřevní hmoty z těchto stromů 
s panem Janečkem, bytem Dolní Boříkovi-
ce, s podmínkou, že veškeré práce budou 
provedeny na jeho náklad a vlastní nebez-
pečí, pouze náhradou za vzniklé palivové 
dříví, bez ohledu na jeho kvalitu. 

RM souhlasí se skácením 5 ks javoru na 
p.p.č. 3733 v k.ú. Králíky a na p.p.č. 711 
v k.ú. Dolní Hedeč a současně souhlasí 

s uzavřením písemné dohody o zpracování 
dřevní hmoty z těchto stromů s panem Bo-
háčem, bytem Dolní Hedeč, 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 
11. 4. 2011. 

RM doporučuje prodej pozemku p.p.č. 
223/1 v k.ú. Králíky za účelem výstavby 
RD za kupní cenu 200 Kč/m2 + náklady 
spojené s převodem a ukládá MO předložit 
na jednání ZM záměr prodeje. Zároveň 
RM schvaluje pozemek p.p.č. 223/1 v k.ú. 
Králíky zatížit věcným břemenem spočí-
vajícím v uložení liniové stavby – vedení 
kanalizace pro oprávněné město a právu 
vstupu za účelem oprav a údržby zařízení, 
věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou 
a bezúplatně. 

RM doporučuje udělit souhlas s umístě-
ním a realizací stavby rodinného domu na 
pozemku p.p.č. 223/1 v k.ú. Králíky pro 
územní řízení panu Novákovi a slečně Malé, 
oba bytem Králíky a ukládá MO předložit 
na jednání ZM.

6. 4.
RM schvaluje dodatek č. 1 Mandátní 

smlouvy na zabezpečení správy a provozu 
Vojenského muzea Králíky č.j. 4721/2006 
uzavřené dne 26. 8. 2010 mezi městem 
Králíky a společností ARMY FORT, s.r.o., 
Brno týkající se změny hodnoty movitého 
a nemovitého majetku.

RM schvaluje dodatek č. 3 Mandátní 
smlouvy na zabezpečení správy nemovitos-
tí, zřízení a provozu muzea č.j. 4600/2008 
uzavřené dne 10.07.2008 mezi městem Krá-
líky a Společností přátel československého 
opevnění, o.p.s., Brno týkající se změny 
hodnoty movitého a nemovitého majetku.

RM schvaluje návrh nájemného za uží-
vání 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 v k.ú. Králíky 
společností Agrostav, a.s., ve výši 98.598 
Kč/rok, a to vzhledem k charakteru a účelu 
užívání pozemků.

RM schvaluje odstranění a okleštění 
stromoví ohrožující venkovní vedení ČEZ 
Distribuce na pozemcích p.p.č. 704/4, 704/5 
v k.ú. Dolní Hedeč zástupcem provozova-
tele DS firmou Jiří Červinka – ABS, Dolní 
Libchavy s tím, že dřevní hmota bude zlik-
vidována zástupcem provozovatele DS.

RM schvaluje odstranění a okleštění 
stromoví ohrožující venkovní vedení ČEZ 
Distribuce na pozemku p.p.č. 3456 v k.ú. 
Králíky zástupcem provozovatele DS fir-
mou Jiří Červinka – ABS, Dolní Libchavy 
s tím, že dřevní hmota bude zlikvidována 
zástupcem provozovatele DS.

RM schvaluje záměr pronájmu nebyto-
vých prostorů v čp. 354 na Velkém náměstí 

v Králíkách za minimální nájemné ve výši 
652 Kč/m2/rok, ostatní podmínky budou 
v souladu s Pravidly pro pronajímání nebyto-
vých prostorů ve vlastnictví města Králíky, a 
ukládá MO záměr pronájmu zveřejnit.

Město Králíky jako vlastník sousedního 
pozemku p.p.č. 1553 v k.ú. Dolní Boříko-
vice souhlasí dle § 104 odst. 1 stavebního 
zákona se stavebním záměrem - „novostav-
ba RD o 1 b.j. s 1 NP a půdním prostorem, 
bez podsklepení na p.p.č 1145 a 1183 v k.ú. 
Dolní Boříkovice“ pana Kalianka, bytem 
Dolní Boříkovice, Králíky.

RM schvaluje provedení likvidace 
dámských hodinek zn. SECCO, pánského 
horského kola zn. AUTHOR TEXAS, 
v.č. HD0601422 a dětského kočárku zn. 
TAKO. 

RM schvaluje požádat vlastníka po-
zemků p.p.č. 96/4 a 95/11 v k.ú. Králíky, 
tj. ČR – Úřad pro zastupování státu ve 
věcech majetkových, o zřízení věcného 
břemene spočívající v uložení podzemní 
liniové stavby kanalizace a práva vstupu 
vlastníka stavby nebo jím pověřené osoby 
za účelem uložení, oprav, údržby a provozu, 
pro oprávněné město Králíky, a to na dobu 
neurčitou a úplatně v závislosti na velikosti 
znehodnocené plochy, minimální cena však 
bude činit částku 1.000 Kč. 

RM schvaluje záměr pronájmu pozemků 
určených k plnění funkcí lesa a jiných po-
zemků souvisejících s lesem nebo sloužících 
lesnímu hospodářství:

k.ú. Dolní Lipka - p.p.č. 129/1, 129/2, 
130/1, 130/2, 130/3, 130/4, 131/1, 132, 
135, 139, 345/1

k.ú. Horní Lipka – p.p.č. 638/1, 638/2, 
639, 641/2, 669/2, 713, 715/4, 765/4, 
765/10, 1026/1, 1031, 1061, 1064, 1075, 
1076, 1155, 1156, 1187/1, 1187/3, 1187/4, 
1187/5, 1187/6

k.ú. Červený Potok – p.p.č. 204/7, 205, 
209/2

k.ú. Dolní Hedeč – p.p.č. 630/2, 632, 
633/1, 633/2, 633/3, 667, 668

k.ú. Heřmanice u Králík – p.p.č. 483, 484, 
694, 1222, 1244

k.ú. Prostřední Lipka – p.p.č. 501/2, 
525/2, 525/8, 793/2

k.ú. Dolní Boříkovice – p.p.č. 220/2
k.ú. Králíky – p.p.č. 3050, 3136, 3260, 

3341, 3350, 3351, 3353, 3354, 3765, 3766, 
3767, 3768, 3769, 3771, 3831

za nájemné ve výši 0,3 Kč/m2/rok + DPH, 
a to na dobu určitou do 31. 12. 2011. 

Zároveň RM ukládá MO záměr pronájmu 
zveřejnit.

RM schvaluje nového zprostředkovatele 
pojištění vozidel města Králíky, zároveň 
souhlasí s revizí stávajících smluv na po-
jištění vozidel města Králíky.

RM schvaluje uzavření nové pojistné 
smlouvy na užitkový automobil PEUGEOT 
BOXER, SPZ 2E5 16 06.

RM nesouhlasí s vypovězením pojistné 
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Výpis z jednání Rady města Králíky
smlouvy na pojištění majetku a odpověd-
nosti za škodu č. 1514716651 uzavřené dne 
12. 7. 2006 mezi městem Králíky a Generali 
Pojišťovna a.s., Praha 2. Zároveň bere na 
vědomí automatické prodloužení smlouvy 
na další období.

RM schvaluje dočasné užívání části po-
zemku p.p.č. 284/1 v k.ú. Králíky za účelem 
výstavby lešení při provádění stavebního 
záměru - „zateplení domu čp. 661 na st. p.č. 
773 v k.ú. Králíky“ Společenství vlastníků 
domu čp. 661 v Králíkách, V Bytovkách 
661, 561 69 Králíky, a to za podmínky, že 
nedojde k poškození přilehlé komunikace 
a červeného buku. Po skončení užívání 
bude pozemek uveden do původního stavu 
a dojde k jeho předání zástupci města - pra-
covníku odboru VTS. 

RM schvaluje záměr pronájmu pozemku 
p.p.č. 358 v k.ú. Králíky za účelem drobné 
pěstební činnosti nesloužící k podnikání za 
roční nájemné 789 Kč a ukládá MO záměr 
pronájmu zveřejnit.

RM, v souladu s § 102 odstavec (2) 
písmeno b) zákona číslo 128/2000 Sb. 
o obcích, schvaluje výsledky hospodaření 
příspěvkových organizací města Králíky 
za rok 2010 a schvaluje jejich finanční 
vypořádání takto: 

Nedočerpané mzdové prostředky or-
ganizací MŠ Moravská Králíky ve výši 
2.475,00 Kč, Školní jídelna Králíky ve výši 
24.735,00 Kč, Městská knihovna Králíky 
ve výši 14,- Kč, Městské muzeum Králíky 
ve výši 53.800,00 Kč a Klub Na Střelnici 
Králíky ve výši 34.526,00 Kč ponechává 
organizacím ke krytí provozních výdajů. 
Zlepšený hospodářský výsledek ponechá-
vá, v souladu s ustanovením § 30 a 32 
zákona číslo 250/2000 Sb. o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů v platném 
znění, organizaci Mateřská škola Pivovar-
ská Králíky ve výši 833,57 Kč k převedení 
do rezervního fondu; organizaci Mateřská 
škola Moravská Králíky ve výši 708,77 Kč 
k převedení do rezervního fondu, snížený 
o převod do fondu odměn ve výši 567,00 
Kč; organizaci Gymnázium a základní škola 
Králíky ve výši 673,02 Kč k převedení do 
rezervního fondu, snížený o převod do 
fondu odměn ve výši 500,00 Kč; organizaci 
Školní jídelna Králíky ve výši 48.119,09 Kč 
k převedení do rezervního fondu, snížený o 
převod do fondu odměn ve výši 38.495,00 
Kč; organizaci Základní umělecká škola 
Králíky ve výši 126.978,03 Kč k převedení 
do rezervního fondu, snížený o převod do 
fondu odměn ve výši 100.000,00 Kč; orga-
nizaci Městská knihovna Králíky ve výši 
11.948,85 Kč k převedení do rezervního 
fondu; organizaci Městské muzeum Králíky 
ve výši 66,88 Kč k převedení do rezervního 
fondu, snížený o převod do fondu odměn ve 
výši 54,00 Kč a organizaci Klub Na Střelnici 
Králíky ve výši 63.086,05 Kč k převedení 
do rezervního fondu. 

RM schvaluje smlouvu o smlouvě budou-
cí mezi městem Králíky a firmou VaK Jab-
lonné nad Orlicí a.s. na zajištění budoucího 
komplexního provozu vodohospodářského 
majetku “Technická vybavenost Na Skři-
vánku, Králíky – vodovodní řády“ a pově-
řuje starostku podpisem této smlouvy.

RM souhlasí s odstraněním 88 ks olší 
rostoucích na p.p.č. 3744 v k.ú. Králíky.

RM schvaluje užití znaku města Králíky 
organizaci Krajské centrum osobní dopra-
vy, nám. Jana Pernera 217 Pardubice za 
účelem umístění na informačních letácích 
(cyklopůjčovny) a ukládá vedoucímu OŠKT 
zajistit zaslání městského znaku v elektro-
nické podobě na KCOD Pardubice.

RM schvaluje přímý příspěvek ve výši 
Kč 2.000,- spojený s udělenou záštitou 
starostky města Králíky organizátorům akce 
„Setkání uměleckých řemesel“. 

RM souhlasí s poskytnutím věcného daru 
publikace Varhany a jejich osud v počtu 3 
kusy organizaci Centrum pro zdravotně 
postižené Pardubického kraje, detašované 
pracoviště Ústí nad Orlicí a ukládá odboru 
OŠKT předat knihy žadateli.

RM schvaluje mandátní smlouvu 
č. 118/2011 mezi mandantem městem Krá-
líky a mandatářem INGENIRING KRKO-
NOŠE a.s., Trutnov. Předmětem smlouvy 
je provedení přípravy a organizačního 
zajištění výběru nejvhodnějšího zhotovitele 
stavby „Úprava přechodů pro chodce na 
průtahu sil. I/43, Králíky“. Zároveň RM 
pověřuje starostku podpisem výše uvedené 
smlouvy.

RM schvaluje Podmínky Rozhodnutí 
o poskytnutí dotace na „Technologické 
centrum ORP Králíky“ a pověřuje starostku 
podpisem těchto podmínek.

RM schvaluje Dohodu o narovnání ke 
Smlouvě o dílo na akci Kanalizace a ČOV 
aglomerace Králíky mezi městem Králíky 
a firmou EVČ s.r.o. Pardubice a pověřuje 
starostku jejím podpisem.

13. 4.
RM schvaluje zřízení věcného břemene 

spočívající v uložení podzemní liniové 
stavby kanalizace a práva vstupu vlastníka 
stavby nebo jím pověřené osoby za účelem 
uložení, oprav, údržby a provozu zařízení 
na pozemcích p.p.č. 1203/1 a 2279 v k.ú. 
Králíky ve vlastnictví pana Božoně, bytem 
Králíky, pro oprávněné město Králíky, a to 
na dobu neurčitou a bezúplatně. 

RM schvaluje zřízení věcného břemene 
spočívající v uložení podzemní liniové 
stavby kanalizace a práva vstupu vlastníka 
stavby nebo jím pověřené osoby za účelem 
uložení, oprav, údržby a provozu zařízení 
na pozemcích st.p.č. 408, st.p.č. 409, p.p.č. 
462/1 a p.p.č. 2072/31 v k.ú. Králíky ve 
vlastnictví manželů Hýblových, bytem 
Potštejn, pro oprávněné město Králíky, a to 
na dobu neurčitou a bezúplatně. 

RM schvaluje dodatek č. 1 zprostředko-
vatelské smlouvy na prodej nemovitostí 
areálu letního tábora Hněvkov se spo-
lečností RHINOCEROS, a.s., se sídlem 
Most, týkající se snížení nabídkové kupní 
ceny.

RM schvaluje záměr pronájmu části 
ocelové haly na st.p.č. 1048/3 v k.ú. Krá-
líky v ul. Hradecká za účelem skladování 
za roční nájemné ve výši 235 Kč/m2/rok a 
ukládá MO záměr pronájmu zveřejnit.

RM ukládá odboru VTS zjistit veškeré 
inženýrské sítě na pozemku p.p.č. 506 
v k.ú. Králíky a poté odboru ÚPaSÚ 
předložit podmínky a řešení možného 
umístění domu na předmětném pozemku. 
RM následně rozhodne o zřízení věcného 
břemene pro vlastníka vodovodní přípojky 
a navrhne nové podmínky prodeje pozem-
ku p.p.č. 506 v k.ú. Králíky. 

RM nedoporučuje směnu pozemků 
p.p.č. 470/3, 488/4, 495, část 537/3, část 
1496, 1508/1, 1508/2 a ve zjednodušené 
evidenci p.č. (1508)GP vše v k.ú. Dolní 
Boříkovice ve vlastnictví města Králíky za 
pozemky p.p.č. 3403, 3404, 3405, 3408, 
3409 a 3410 v k.ú. Králík ve vlastnictví 
paní Dostálkové, Dolní Boříkovice, a to 
za ceny určené znaleckým posudkem. 
Zároveň ukládá MO předložit na jednání 
ZM záměr směny pozemků.

RM schvaluje uzavření nové pojistné 
smlouvy na užitkový automobil PEUGE-
OT PARTNER, SPZ 2E5 15 95.

RM schvaluje záměr pronájmu části 
pozemku p.p.č. 1293/1 v k.ú. Dolní 
Boříkovice za účelem údržby pozemku 
– sekání trávy a manipulační plochy za 
roční nájemné 225 Kč a ukládá MO záměr 
pronájmu zveřejnit.

RM souhlasí s umístěním informační 
mapy Králické pevnostní oblasti na za-
řízení města v prostoru Velké náměstí 
(informační stojan).

RM schvaluje nákup 25 ks publikace 
Východní Čechy – nejkrásnější výlety 
v celkové ceně Kč 6.250,- za účelem 
zajištění propagace.

RM schvaluje projekt rekonstrukce 
věžních hodin dle návrhu firmy Elektročas 
s.r.o. v celkové částce Kč 168.000,- (bez 
DPH) a ukládá vedoucímu OŠKT ve 
spolupráci s biskupstvím zajistit podání 
žádosti pro případné získání dotace na 
rekonstrukci věžních hodin.

RM schvaluje výši náhrady škody za 
poškození vozidla Peugeot Partner a uklá-
dá řediteli SSK zajistit složení částky do 
pokladny města.

RM doporučuje všem zaměstnancům 
města uzavřít pojištění zodpovědnosti za 
škodu způsobenou vůči zaměstnavateli při 
řízení služebního vozidla. 

RM ukládá MO zajistit změnu výše 
spoluúčasti při pojištění vozidla Peugeot 
Partner na částku 5000,- Kč.
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Výpis ze zasedání Zastupitelstva města
č. 3 konaného dne 11. dubna 2011

Přítomní členové zastupitelstva měs-
ta: Jana Ponocná, Mgr. Dušan Krabec, 
Antonín Vyšohlíd, Pavel Morong, Ing. 
Ladislav Tóth, JUDr. Milan Ježek, Jan 
Mlynář, Ing. Roman Kosuk, Mgr. Vlas-
timil Kubíček, Ladislav Křivohlávek, Iva 
Musilová, Mgr. Zdeněk Nesvadba, Ing. 
Pavel Strnad, Arnošt Juránek, Vladimír 
Hejtmanský.

Z části jednání omluven: Pavel Mo-
rong.

Za MěÚ: Ing. Miroslav Bouška, Ing. 
Věra Kubíčková, Mgr. Markéta Mlyná-
řová, Jitka Prausová, Marie Pecháčková, 
Bc. Jan Divíšek.

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

4.1. Majetkové operace
4.2. Vývoj situace na gymnáziu
4.3. Informace o hospodaření SMK
4.4. Schválení předsedy

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

1. - 2. Zahájení, prezence, určení 
ověřovatelů

Jednání zastupitelstva zahájila starostka 
města paní Jana Ponocná, program jednání 
byl schválen, ověřovatelé předchozího 
zápisu ze dne 14. 3. 2011 nevznesli při-
pomínky. Zastupitelé schválili ověřovatele 
tohoto zápisu ve složení pan Křivohlávek 
a pan Hejtmanský.

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

přednesl místostarosta města pan Antonín 
Vyšohlíd. 

V diskuzi vyzval Ing. Kosuk radu města, 
aby přehodnotila záměr pronájmu lesních 
pozemků z důvodu rozsahu stanovení výše 
nájmů a doby nájmu. Pro argumentaci za 
přijetí tohoto návrhu seznámil zastupitele 
s částí referátu předneseným na konferenci 
optimalizace právní formy hospodaření na 
lesním majetku, která proběhla v Kostelci 
nad černými Lesy v listopadu 2009. Paní 
starostka uvedla, že záměr pronajmout 
les vzešel jako podnět z úřadu a město 
zamýšlí les pronajmout společnosti SMK 
Králíky, neboť jejím současným jednate-
lem je odborník na lesy. Musíme nejdříve 
schválit a zveřejnit záměr pronájmu. 
JUDr. Ježek apeloval na radu, aby SMK 
lépe hlídala, aby opět nedošlo k tomu, 

k čemu došlo v této společnosti.
Ing. Strnad se zeptal na prodloužení 

pojistky odpovědnosti na město. Paní sta-
rostka vysvětlila, že se jednalo o pojistku 
na majetek města, která bude v červnu 
po pěti letech končit a lepší plnění od 
ostatních pojišťoven nebylo nabídnuto, 
proto se prodlužuje smlouva s pojišťovnou 
Generali. Paní Pecháčková doplnila, že se 
jedná o pojištění odpovědnosti na majetek 
a za škodu, které je ze zákona, jde o od-
povědnost města vůči osobám.

Pan Hejtmanský se zeptal, o jaký se 
jedná movitý majetek, který město do-
stane. Paní starostka odpověděla, že jde 
o historický majetek do vojenského muzea 
(tahač apod.).

JUDr. Ježek se zeptal, zda rada schvá-
lila prodej Amálky. Pan místostarosta 
odpověděl, že rada tento bod projednala 
a schválila předložit ho na jednání za-
stupitelstva. Dále se zeptal na pojištění 
s Českou podnikatelskou pojišťovnou. 
Paní starostka upřesnila, že jde o sdružené 
pojištění na odpovědnost provozu moto-
rových vozidel a havárie.

4. Hlavní jednání
4.1. Majetkové operace
4.1.1. Záměr prodeje bytového domu 

čp. 4 v Králíkách ZM/2010/02/035, 
ZM/2010/02/036

Obsah: O prodej jednotlivých byto-
vých jednotek požádali stávající nájemci. 
Prodej bytového domu naposledy ZM 
projednávalo dne 8. 3. 2010. Jedná se 
o nemovitost na Velkém náměstí v Králí-
kách. Na nemovitosti čp. 4 vázne zástavní 
právo smluvní. V případě prodeje je nej-
dříve nutno nemovitost vyvázat a zastavit 
jinou nemovitost. Převod bytového domu, 
bytových jednotek a nebytových jednotek 
je upraven Pravidly pro nakládání s ne-
movitým majetkem ve vlastnictví města 
Králíky. Dle těchto pravidel je možné 
prodej realizovat způsoby:

prodej pronajatých bytových a neby-
tových jednotek dle zákona č. 72/1994 
Sb., 

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

též o způsobu prodeje. Byl vypracován 
znalecký posudek nemovitosti, cena ne-
movitosti dle znaleckého posudku ze dne 
10. 2. 2010 činila 3.080.150 Kč, obvyklá 
tržní cena nemovitosti v místě a čase činila 
6.000.000 Kč. Dle sdělení odboru VTS 
stav budovy odpovídá stáří, ale relativně 
je budova v dobrém stavu. Při rozdělování 
bytu na 2 b.j. je nutno provést rekonstrukci 
zbývající části. Odbor prodej nemovitostí 

na náměstí nedoporučuje. Dle odboru ŠKT 
se objekt nachází v MPZ, proti prodeji 
nemá připomínky. Dle odboru ÚPaSÚ je 
dle stávajícího ÚP Králíky území bydlení 
smíšené centrální městské. Pokud se ZM 
rozhodně prodávat nemovitosti na Velkém 
náměstí, navrhuje MO řešit případné pro-
deje komplexně, určit základní principy 
a podmínky prodeje nemovitostí v této 
lokalitě, anebo neprodávat vůbec. Dle 
společnosti Služby města Králíky, s.r.o., je 
bytový dům v celkově dobrém technickém 
stavu, jedná se o bytový dům se 7 b.j. a 
1 n.j., šest bytů je obyvatelných a jeden 
před celkovou rekonstrukcí. V domě byla 
v roce 2005 provedena výměna rozvodů 
plynu a v roce 2006 částečná výměna 
kanalizačního potrubí v přízemí, malování 
společné chodby a nátěr schodiště. V roce 
2008 činily náklady na opravy 146.063,70 
Kč (částečná rekonstrukce bytu č. 3 při 
rozdělení bytu), v roce 2009 činily náklady 
na opravy ve výši 49.456,60 Kč a v roce 
2010 činily celkem 38.917 Kč. Přehled 
příjmů za nájemné včetně zařizovacích 
předmětů:

- rok 2008 306.658 Kč
- rok 2009 353.744 Kč
- rok 2010 416.939 Kč.
ZM dne 8. 3. 2010 neschválilo záměr 

prodeje bytového domu čp. 4 na Velkém 
náměstí v Králíkách. RM nedoporučila 
prodej.

V diskuzi vyjádřil svůj názor Mgr. 
Krabec, že prodávat majetek na náměstí 
není vhodné. Město by mělo mít mož-
nost ovlivnit, co s tímto majetkem bude. 
Nájemnice domu paní Kašparová sdělila 
zastupitelům své důvody, proč si chtějí ná-
jemníci byty koupit. Paní starostka uvedla, 
že důležitá při prodeji nemovitostí na 
náměstí je cena. Paní Musilová vyslovila 
obavy z toho, že po prodeji tohoto domu se 
strhne lavina žádostí o odkoupení dalších 
domů na náměstí. Ing. Strnad upozornil na 
nepodařený prodej nemovitosti na začátku 
ulice Dlouhá, kde zůstal nevzhledný vlnitý 
plech. Ing. Tóth vyslovil názor, že proti 
prodeji domu hovoří důležitý argument, 
a to možnost ovlivnit využití nebytového 
prostoru v tomto domě. Paní starostka do-
plnila, že prodej by byl možný pouze jako 
celek i s nebytovými prostory, aby město 
nebylo spoluvlastníkem. JUDr. Ježek se 
zeptal, zda se počítá s nějakými dotacemi 
na opravy vzhledem k tomu, že se dům 
nachází v městské památkové zóně. Paní 
starostka odpověděla, že v příštích letech 
by šlo využít dotaci z Programu regene-
race MPZ. 

Zastupitelstvo města neschválilo 
záměr prodeje bytového domu čp. 4 na 
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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 pozděj-
ších předpisů. 

4.1.2. Záměr prodeje pozemku p.p.č. 
223/1 v k.ú. Králíky 

Obsah: V souvislosti s projednávaným 
prodejem pozemků p.p.č. 225/1 a 226/6 
v k.ú. Králíky na jednání ZM dne 14. 3. 
2011 požádali pan N. a slečna M. o prodej 
pozemku p.p.č. 223/1 v k.ú. Králíky. Jedná 
se o pozemek o výměře 1528 m2, který je 
v KN vedený jako trvalý travní porost, na 
pozemku vázne ochranné pásmo vodního 
zdroje, pozemek není v pronájmu. Dle 
odboru VTS na uvedeném pozemku jsou 
umístěny inženýrské sítě – vodovod a 
kanalizace – nutno zřídit věcné břemeno. 
Dle odboru ÚPaSÚ je řešený pozemek dle 
ÚP Králíky zařazen do plochy rodinného 
bydlení, na stavbu bude vydáno územní 
rozhodnutí. Dle sdělení žadatelů nelze 
stavbu RD přímo napojit na plyn (buď 
přes pozemek Kubelkových nebo přes 
pozemek pana Brůny, v krajním případně 
komunikací). Zároveň žadatelé žádají 
o souhlas s umístěním a realizací stavby 
pro územní řízení. Dle jednání ZM dne 14. 
3. 2011 byla navržena kupní cena 200 Kč/
m2 + náklady spojené s převodem. RM do-
poručila prodej za uvedenou kupní cenu a 
zároveň schválila zatížit pozemek věcným 
břemenem pro oprávněné město. Zároveň 
doporučila udělit souhlas s umístěním a 
realizací stavby RD.

V diskuzi se zeptal Ing. Strnad jak 
bude vyřešena přípojka na plyn k tomuto 
pozemku. Pan Novák, zájemce o tento 
pozemek uvedl, že tento problém mají 
vyřešen a přípojku povedou přes vedlejší 
pozemek. 

JUDr. Ježek se zeptal, proč je cena za 
tento pozemek jen 200 Kč. Paní starostka 
uvedla, že tato cena vychází z návrhu na 
minulém jednání ZM a také z toho, že 
v ceně pozemku prodávaného na minulém 
jednání ZM zájemcům Síkelovým byla 
zahrnuta cena nově postaveného plotu. 
Ing. Strnad doplnil, že k tento pozemek 
se nedá rozdělit na dva menší, neboť by 
k nim nebyl umožněn přístup. 

ZM schválilo záměr prodeje pozemku 
p.p.č. 223/1 v k.ú. Králíky za účelem 
výstavby RD za kupní cenu 200 Kč/m2 
+ náklady spojené s převodem a ukládá 
záměr prodeje zveřejnit. 

ZM svým usnesenim vyslovilo sou-
hlas s umístěním a realizací stavby 
rodinného domu na pozemku p.p.č. 
223/1 v k.ú. Králíky pro územní řízení 
pro pana N. a slečnu M., bytem Králíky 
a Březná. 

4.1.3. Snížení kupní ceny u pozemků 
v lokalitě „Na Skřivánku“

Obsah: MO předkládá návrh na sní-
žení kupní ceny pozemků v lokalitě „Na 
Skřivánku“. Jedná se o pozemky pro 
výstavbu rodinných domů, pozemky se 
nabízejí od 02/2010 za kupní cenu 450 Kč/
m2 bez technického zařízení na pozemku. 
V březnu 2010 se prodaly tři parcely, od té 
doby se neprodala žádná parcela. Pozem-
ky byly také nabízeny, resp. inzerovány 
v Orlickém deníku. RM doporučila snížení 
kupní ceny na 350 Kč/m2. 

V diskuzi JUDr. Ježek seznámil pří-
tomné s protinávrhem s tím, že je potřeba 
více stimulovat zájemce o koupi pozemků 
v lokalitě Na Skřivánku, aby se rychleji a 
hospodárněji prodávaly a byl co nejdříve 
splacen úvěr města. Poté přednesl proti-
návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Králíky neschva-
luje snížení kupní ceny pozemků pro 
výstavbu rodinných domů v lokalitě „Na 
Skřivánku“ na 350,-Kč/m2 bez technic-
kého zařízení na pozemku z důvodu jeho 
neúplnosti a zmatečnosti spočívající 
v platnosti několika usnesení ZM k ceně 
pozemků pro výstavbu rodinných domů 
v lokalitě „Na Skřivánku“, když toto 
usnesení není v souladu se zájmy a úkoly 
vyplývajícími se zákonem vymezené 
působnosti obce. Ukládá majetkovému 
odboru MěÚ Králíky přepracovat a uvést 
návrh na změnu kupní ceny u pozemků 
v lokalitě „Na Skřivánku“ do souladu 
s platnou legislativou a včlenit do pravidel 
„Nakládání s nemovitým majetkem ve 
vlastnictví města Králíky“, se záměrem 
na sjednocení a transparentnost cenové 
politiky města, zpracovat variantní řešení 
prodeje pozemků určených pro stavbu RD 
dle předloženého a řádně odůvodněného 
návrhu, zastupitelů JUDr. Milana Ježka 
a Ing. Romana Kosuka ze dne 7. 1. 2011 
k návrhu úpravy pravidel „Nakládání 
s nemovitým majetkem ve vlastnictví 
města Králíky“, jehož součástí je i před-
pokládaný hospodářský a finanční dosah 
návrhu na městský rozpočet.

Návrh pro k. ú. Králíky, pozemky 
určené pro stavbu RD bez omezení dis-
poziční práva, technické zařízení řešeno 
individuelně 400 – 500 Kč/m2 (návrh 
ceny k jednání ZM), pozemky určené 
pro stavbu RD s omezením dispozičního 
práva, včetně technického zařízení 200 – 
250 Kč/m2 (návrh ceny k jednání ZM), 
předložit na další jednání zastupitelstva 
města návrh na změnu kupní ceny u po-
zemků určených pro výstavbu RD v k. ú. 
Králíky, včetně rušících, dosud platných 
usnesení ZM týkajících se stanovení cen 
pozemků v lokalitě „Na Skřivánku“.

JUDr. Ježek navrhl hlasovat o tomto 
návrhu usnesení. Než byl tento protinávrh 
přepsán do elektronické podoby, zastupi-
telé diskutovali na dané téma.

Pan místostarosta se zeptal na lhůtu 
omezení dispozičního práva. Ing. Kosuk 

vysvětlil, že jde o omezení dispozičního 
práva do doby, než bude realizována 
stavba a zapsána do katastru nemovitostí. 
Město bude příjemcem daně z nemovitos-
ti. Je to podmíněno realizací stavby. 

Ing. Strnad se zeptal, zda zjednodušené 
vysvětlení tohoto protinávrhu znamená, 
že zastupitelé za ČSSD chtějí zdražit 
pozemky. JUDr. Ježek odpověděl, že ne, 
navrhují cenu 400-500 Kč/m2. 

Pan Morong navrhl cenu za pozemky 
nesnižovat a pokusit se více inzerovat 
možnost prodeje, zvýšit intenzitu prodeje. 
Poté podal protinávrh usnesení.

Mgr. Krabec se zeptal k návrhu usnesení 
Ing. Kosuka na formu dispozičního práva. 
Ing. Kosuk vysvětlil, že až by zájemce 
postavil základy a nechal je zapsat do 
katastru nemovitostí a částečně dostavěl, 
byla by s ním sepsána kupní smlouva. 
Další možností je uzavřít kupní smlouvu 
s tím, že se zájemce stane vlastníkem, 
ale bude mít dispoziční právo omezeno 
předkupním právem, že pokud nepostaví 
do 2 nebo 5 let, bude muset městu poze-
mek vrátit. 

Mgr. Krabec označil navržená pravidla 
jako velmi složitá, nesrozumitelná a proto 
nebude pro protinávrh usnesení Ing. Ko-
suka a JUDr. Ježka hlasovat. Pan Morong 
souhlasil s návrhem Mgr. Krabce.

JUDr. Ježek vysvětlil smysl tohoto 
návrhu, tj. vyvolat diskuzi a přimět majet-
kový odbor, aby nastavil pravidla tak, aby 
nebyla stanovena taxativní jednotná cena 
350 Kč/m2 ale nižší, v rozmezí 200-250 
Kč/m2 pro místní zájemce. Účelem je pře-
dejít spekulacím s prodejem pozemků. 

Pan Mgr. Krabec vyslovil názor, že 
spekulace dokážeme rozpoznat sami už 
tím, kdo nakupuje a kolik. 

Pan Morong navrhl podpořit prodej za 
stávající cenu. 

Pan Juránek přednesl protinávrh na 
snížení ceny na 340 Kč/m2. 

Ing. Strnad navrhl cenu nesnižovat 
a vytypovat si tři nejlevnější způsoby 
inzerce prodeje pozemků, počkat rok a 
jednat o prodeji na začátku příštího roku. 
Paní Musilová souhlasila s Ing. Strnadem 
o nesnížení ceny. 

Pan Juránek se zeptal na skutečnou 
cenu pozemků. Paní starostka odpověděla, 
že cena je cca 1500 Kč/m2. Poté navrhla 
hlasovat o návrhu pana Juránka.

ZM schvaluje snížení kupní ceny 
pozemků pro výstavbu rodinných domů 
v lokalitě „Na Skřivánku“ na 340 Kč/
m2 bez technického zařízení na pozemku 
a ukládá záměr prodeje zveřejnit. Toto 
usnesení nebylo schváleno.

Poté paní starostka navrhla hlasovat 
o protinávrhu pana Moronga.

ZM ukládá majetkovému odboru 
MěÚ Králíky nejpozději do 31. 5. 2011 
uveřejnit nabídku na prodej staveb-
ních parcel v lokalitě „Na Skřivánku“ 
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s cílem zrealizovat prodej maximálního 
počtu těchto parcel ještě v roce 2011 
za cenu 450 Kč/m2. Toto usnesení bylo 
schváleno.

4.1.4. Záměr prodeje pozemků v areálu 
společnosti Agrostav, a.s.

Obsah: Od začátku roku 2009 řeší 
město se společností Agrostav, a.s., uží-
vání pozemků města v areálu společnosti 
v Hradecké ulici. Společnost Agrostav, 
a.s., si požádala o prodej pozemků st.p.č. 
881, 882, 883, 884, 885/2, 1064 o celko-
vé výměře 2073 m2 a p.p.č. 46, 1758/7, 
1758/8, 1758/22, 1758/56, 1758/58 
o celkové výměře 6663 m2 za kupní cenu 
464.900 Kč. V minulosti měla společnost 
pozemky v pronájmu od PF ČR za ná-
jemné 6.864 Kč (provozování zeměděl-
ské činnosti). Město Králíky předložilo 
společnosti návrh nájemného dle pravidel 
ve výši 273.930 Kč/rok. Výše nájemného 
byla pro společnost nepřijatelná. Město 
jednalo se společností o výši kupní ceny 
(cena obvyklá ve výši 6.988.800 Kč, cena 
dle pravidel 735.900 Kč) a dále o možné 
směně nemovitostí za st.p.č. 885/1 (613 
m2) včetně objektu a p.p.č. 1758/57 (2128 
m2) a vyrovnání za rozdílnou hodnotu 
nemovitostí. Na základě několika jednání 
město požádalo společnost o předložení 
případných podmínek směny a návrhu na 
finanční vyrovnání za směňované nemo-
vitosti, ale společnost se nevyjádřila a na 
telefonické urgence nereaguje. Původní 
pronajímatel PF ČR ukončil nájemní 
vztah v říjnu 2008 a od té doby společnost 
užívá pozemky bez právního titulu. Dne 
9. 3. 2011 se společnost vyjádřila tak, že 
potvrzuje zájem o odkoupení pozemků za 
částku dle znaleckého posudku, tj. 464.900 
Kč. Společnost Agrostav, a.s., dále nabízí 
v případě příznivého vyřízení žádosti 
některé organizaci města sponzorský dar 
ve výši 50.000 Kč. Pokud by nedošlo k do-
hodě o odkoupení, popř. k dohodě o nájmu 
pozemků za přiměřenou cenu, rozhodly by 
řídící orgány společnosti o jeho uzavření. 
RM vzala na vědomí stanovisko společ-
nosti a nedoporučila prodej pozemků za 
kupní cenu 464.900 Kč. Zároveň uložila 
MO připravit návrh nájemného za užívání 
pozemků s přihlédnutím k charakteru a 
účelu užívání. Zároveň RM dne 9. 3. 2011 
schválila zatížit pozemek p.p.č. 1758/56 
věcným břemenem – právo chůze a jízdy 
na pozemku pro vlastníka sousedního 
pozemku.

V diskuzi se Ing. Kosuk zeptal vedoucí 
majetkového odboru Ing. Kubíčkové, 
proč nebylo zastupitelům předloženo sta-
novisko společnosti Agrostav, ve kterém 
společnost žádá o odkup těchto a dalších 
pozemků, které jsou zatím ve vlastnictví 
státu. Zároveň žádá tajemníka MěÚ 
o podání zprávy do 30 dnů, jak to bylo 
prošetřeno. Ing. Kubíčková upřesnila, že 

v obsahu tohoto bodu citovala zmíněné 
vyjádření Agrostavu. Dále Ing. Kosuk 
uvedl, že v Králíkách se dělají zmanipu-
lované znalecké posudky na oceňování 
nemovitostí a přednesl přítomným dva 
znalecké posudky, které porovnával. Dále 
žádal zdůvodnění, proč byly nabízeny 
pozemky pro společnost Agrostav a OMB 
v jiné ceně. Paní starostka odpověděla, že 
ceny pozemků vycházely ze znaleckých 
pozemků. Dále Ing. Kosuk navrhl tyto 
znalecké posudky nechat podrobit znalec-
kému ústavu k přezkoumání. Ing. Strnad 
přednesl protinávrh usnesení.

ZM neschvaluje záměr prodeje po-
zemků 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 v k.ú. Králíky za kupní 
cenu ve výši 465.000 Kč. Toto usnesení 
nebylo schváleno.

Paní starostka navrhla hlasovat o prv-
ním protinávrhu Ing. Kosuka.

ZM schvaluje záměr prodeje pozemků 
st.p.č. 881, 882, 883, 884, 885/2, 1064 
a p.p.č. 46, 1758/7, 1758/8, 1758/22, 
1758/56, 1758/55, 1758/58, 1500/20 v k.ú. 
Králíky za kupní cenu ve výši 510.183 Kč 
+ náklady spojené s převodem a ukládá 
majetkovému odboru záměr prodeje zve-
řejnit. Toto usnesení nebylo schváleno

Dále paní starostka navrhla hlasovat 
o druhém protinávrhu Ing. Kosuka.

Zastupitelstvo města Králíky bere na 
vědomí - žádost společnosti Agrostav a.s. 
Ústí nad Orlicí, Tvardkova 1191, o koupi 
pozemků p.p.č. 1500/2, 2063/9 v k. ú. 
Králíky za kupní cenu ve výši 96.008 Kč, 
které jsou dle sdělení Pozemkového fondu 
České republiky historickým majetkem 
města. II. ukládá - majetkovému odboru 
MěÚ Králíky, aby po převedení pozemků 
p.p.č. 1500/2, 2063/9 v k. ú. Králíky od 
Pozemkového fondu České republiky na 
město Králíky předložil záměr prodeje na 
jednání zastupitelstva města dle žádosti 
společnosti Agrostav a.s. Ústí nad Orlicí, 
Tvardkova 1191. Toto usnesení nebylo 
schváleno.

Poté se hlasovalo o původně předlo-
ženém návrhu usnesení. Paní starostka 
uvedla, že usnesení v tomto znění je na-
vrženo z toho důvodu, neboť by měly být 
pozemky prodávány za cenu minimálně 
podle Pravidel.

ZM neschvaluje záměr prodeje po-
zemků 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 v k.ú. Králíky za kupní 
cenu ve výši 464.900 Kč. Toto usnesení 
bylo schváleno.

4.1.5. Zápis stavby do KN a záměr 
prodeje pozemků st.p.č. 1364/1 a 1364/2 
v k.ú. Králíky

Obsah: Společnost GEOVAP, s.r.o., na 
základě plné moci vyřizuje za společnost 
ČEZ Distribuce, a.s., zápis stavby do KN. 

Jedná se o trafostanici B TS 35 Králíky 
U nádraží 24 BJ, která je postavena na 
pozemcích st.p.č. 1364/1 a 1364/2 v k.ú. 
Králíky ve vlastnictví města. K zápisu 
stavby do KN je nutné vyjádření vlastníka 
pozemků. Odbory VTS, ÚPaSÚ a ŠKT 
nemají připomínky a následný prodej 
pozemků doporučují. Jedná se o pozemky 
o výměře 33 m2, které jsou v KN vedeny 
jako zastavěná plocha, na pozemcích 
vázne ochranné pásmo vodního zdroje 2. 
stupně. RM doporučila schválit prohlá-
šení, že město není vlastníkem stavby, 
zároveň doporučila prodej pozemků a 
navrhla kupní cenu 130 Kč/m2 + náklady 
spojené s převodem.

ZM schválilo prohlášení, že město 
Králíky není vlastníkem stavby evi-
dované v KN „Trafostanice B TS 35 
Králíky U nádraží 24BJ“ na pozemcích 
st.p.č. 1364/1 a 1364/2 v k.ú. Králíky. 
Zároveň schválilo záměr prodeje po-
zemků st.p.č. 1364/1 a 1364/2 v k.ú. 
Králíky za kupní cenu 130 Kč/m2 + 
náklady spojené s převodem a uložilo 
záměr prodeje zveřejnit.

4.1.6. Bezúplatný převod pozemků od 
PF ČR – místní komunikace

Obsah: V souvislosti s ukončenou KPÚ 
Králíky II bude PF ČR převádět pozemky 
v k.ú. Králíky. Mezi pozemky, které pů-
jdou do veřejné nabídky, jsou i pozemky, 
o které má zájem město. Jedná se o po-
zemky pod stavbou místní komunikace 
v zastavěném území města, lze požádat 
o bezúplatný převod dle § 5 odst. 1 písm. 
d) zákona č. 95/1999 Sb., v platném znění. 
Jedná se o pozemky v k.ú. Králíky:

p.p.č. 2188/2 o výměře 469 m2 (komu-
nikace u areálu sběrného dvora)

p.p.č. 2199/6 o výměře 157 m2 (komu-
nikace v ul. Na Křižovatce)

p.p.č. 2210/5 o výměře 295 m2 (komu-
nikace v ul. Za Pilou)

p.p.č. 2210/6 o výměře 2 m2 (komuni-
kace v ul. Za Pilou)

p.p.č. 2210/7 o výměře 309 m2 (komu-
nikace v ul. Za Pilou)

p.p.č. 2210/10 o výměře 613 m2 (komu-
nikace v ul. Za Pilou).

ZM schválilo bezúplatný převod 
pozemků 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 plat-
ném znění.

4.2. Vývoj situace na gymnáziu
Vedoucí odboru školství, kultury a 

tělovýchovy MěÚ Králíky Bc. Divíšek 
seznámil přítomné se základní informací 
o současném stavu na gymnáziu, s počty 
dětí v jednotlivých třídách, se stanovenými 
úvazky a financováním školy a přednesl 
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tři možné varianty řešení. Mgr. Kubíček 
uvedl, že se jedná o shodnou situaci, jako 
před rokem a při rozhodování o otevření 
či neotevření dalšího ročníku gymnázia, 
bude postupovat ve shodě s doporučením 
zřizovatele, tedy zastupitelstva. Paní sta-
rostka doplnila, že při přejímání gymnázia 
bylo žákům na gymnáziu garantováno, že 
studium na Králickém gymnáziu budou 
moci dokončit.

Mgr. Nesvadba navrhl další variantu 
řešení, a to nechat dojít 8-leté gymnázi-
um a zrušit 4-leté. Bc. Divíšek uvedl, že 
tento způsob nelze provést administrativní 
cestou, v tomto případě by rodiče žáků 
v 1.ročníku museli sami požádat o jejich 
přestup na jinou školu, protože již žáci 
byli přijati ve správní řízení ke studiu na 
této škole a škola nemůže jejich studium 
sama ukončit. 

Paní starostka doplnila, že před podá-
ním přihlašovacích lístků v přijímacím 
řízení do I. ročníku musí zájemci o stu-
dium vědět, zda se tento I. ročník vůbec 
otevře.

Mgr. Tyč, zástupce ředitele se zeptal, 
jak se bude řešit situace další roky, kdy 
odmaturují ročníky s větším počtem žáků.  
Zastupitelé se shodli na tom, že situace 
bude ještě horší, nebude možné sestavit 
dělené semináře pro děti.

Mgr. Nesvadba navrhl, aby bylo zahá-
jeno jednání s rodiči žáků současného I. 
ročníku o přestoupení těchto 7 žáků na 
jinou školu, aby bylo čtyřleté gymnázium 
v Králíkách zrušeno. Pro žáky bude lepší 
přejít na jinou školu již nyní, než před 
maturitou. 

Mgr. Krabcová se zeptala, zda město 
uvažuje o nějaké kompenzaci pro rodiče, 
jejichž děti teď začnou dojíždět a přitom se 
město zavázalo, že střední školu dokončí 
zde. Paní starostka uvedla, že i o této 
možnosti bylo jednáno, ale rozhodne za-
stupitelstvo. Ovšem vůči dětem, které již 
dojíždějí, je to nefér. Město se nezavázalo 
k žádné kompenzaci. JUDr. Ježek uvedl, 
že děti, které již studují v Žamberku, se 
tam přihlásily dobrovolně. Oproti tomu 
přestup současných žáků by byl vynucený 
neotevřením dalšího ročníku. Mgr. Krab-
cová se zeptala, zda je šance, že se přihlásí 
více dětí v dalších kolech  přijímacího 
řízení. Mgr. Kubíček odpověděl, že podle 
zkušeností z loňského roku nikoliv, Mgr. 
Tyč tuto informaci potvrdil s doplněním 
konkrétních čísel. Mgr. Nesvadba řekl, 
že je nutné jasně říci žákům 8-letého 
gymnázia, že zde odmaturují. 

Paní Pecháčková upozornila na na-
pjatost schváleného rozpočtu před usne-
sením, které město zavazuje k dalším 
výdajům z rozpočtu.

Zastupitelé následně schválili tato 
usnesení:

ZM bere na vědomí informaci o sou-
časném počtu žáků na Gymnáziu a zá-

kladní škole Králíky včetně informace 
o probíhajícím správním řízení o přijetí 
ke studiu do 1. ročníku 4-letého gymná-
zia a s ohledem na malý počet přihlášek 
nedoporučuje řediteli školy ve školním 
roce 2011/2012 otevřít 1. ročník 4-letého 
gymnázia. 

ZM vyslovuje svůj zájem umožnit 
stávajícím žákům 8-letého gymná-
zia dokončit studium v Gymnáziu a 
základní škole Králíky a zavazuje se 
vytvořit škole finanční podmínky pro 
jejich dostudování a současně ukládá 
radě města předložit na příštím jednání 
zastupitelstva města zprávu o průběhu 
jednání s rodiči žáků. 

4.3. Informace o hospodaření SMK
Jednatel společnosti Služby města 

Králíky, s.r.o. pan Robert Jílek seznámil 
přítomné zastupitele se současnou finanční 
situací ve společnosti. Zastupitelé dis-
kutovali o jednotlivých pohledávkách a 
důvodech jejich vzniku. K tomuto tématu 
podal doplňující informace pan Morong, 
bývalý jednatel SMK. 

Ing. Kosuk požádal pana Jílka o předá-
ní předložených podkladů zastupitelům 
v elektronické podobě.

JUDr. Ježek se zeptal pana Moronga, 
zda-li Služby města Králíky s.r.o. vyu-
žívaly nejlevnějších dodavatelů plynu a 
elektřiny na základě výběrového řízení, 
které dělalo město pro své organizace, zda 
se k tomu připojily. Pan Morong odpově-
děl že ano, musely se připojit, dodavatelé 
byly vybraní poradenskou firmou jako 
nejvýhodnější. 

Dále se JUDr. Ježek zeptal, proč za 
rok 2009 došlo ke zvýšení daně o 322 
tisíc. Paní starostka vysvětlila, že nedo-
šlo ke zvýšení daně, ale o snížení ztráty. 
Dále upřesnila hospodářské výsledky za 
jednotlivé roky a vykázané účetní ztráty. 
Ztráta k roku 2009 bohužel nebyla sníže-
na o nezaplacené pojistné na sociálním 
a zdravotním pojištění, které k 31. 12. 
2009 činilo 322 tisíc, takže společnosti 
SMK bude doměřeno penále, které je 
starostka připravena SMK zaplatit. Zá-
roveň vyzvala odpovědné osoby zaplatit 
další penále, které souvisejí s dodatečně 
vyměřenou DPH. Pan Morong uvedl, 
že daňové přiznání dělala paní Ponocná. 
Paní starostka toto tvrzení popřela s tím, 
že daňové přiznání za rok 2009 dělala 
paní Pechanová. Nikdo ho však bohužel 
nepodal na finanční úřad. 

Mgr. Krabec se zeptal pana Jílka 
i pana Moronga, na jejich názor, zda jde 
o funkční model nastavení společnosti. 
Oba pánové odpověděli kladně.

Následně zastupitelé schválili toto 
usnesení:

ZM bere na vědomí informaci jedna-
tele společnosti Služby města Králíky, 

s.r.o. o hospodaření společnosti. 

4.4. Schválení předsedy kontrolního 
výboru

Nebyl navržen žádný kandidát. Před-
seda kontrolního výboru bude volen na 
příštím jednání zastupitelstva.

5. Informace z MěÚ
Z městského úřadu nezazněla žádná 

informace.

6. Vstupy občanů
Nebyly vzneseny žádné připomínky 

ani náměty. 

7. Vstupy zastupitelů
Ing. Strnad přednesl přítomným zastu-

pitelům podnět paní Holubcové z pečova-
telské služby, na zamezení pobíhání psů 
bez košíku v parku u Střelnice. Jedná se 
o psy, kteří tam jsou se svými majiteli, 
ale bez košíku a bez vodítka, obtěžují až 
děsí starší občany z pečovatelského domu 
a děti hrající si v parku. Navrhl umístit na 
začátek parku piktogramy nebo cedulky 
s upozorněním na zákaz vstupu volně se 
pohybujících psů. 

Ing. Kosuk přednesl podnět občanů 
z Červeného Potoka a Dolní Moravy, kteří 
využívají komunikaci z Červeného Potoka 
na Dolní Hedeč, na vyspravení této cesty, 
vyplnění děr a úpravu příkopů, odstranění 
keřů. Pan místostarosta uvedl, že s opra-
vou této komunikace je počítáno, problém 
je v nedostatku financí. Pan Hejtmanský 
upozornil na velmi špatný stav komuni-
kace u bývalé bramborárny. Pan Juránek 
se zeptal na postup v jednání se zástupci 
krajského úřadu o rušení železničních spo-
jů. Paní starostka odpověděla, že proběhne 
ve středu a pana Juránka na toto jednání 
pozvala. Ing. Kosuk upozornil na absenci 
autobusového přístřešku u areálu bývalé 
Hedvy. Paní starostka uvedla, že projekt 
je zpracován, město však nemá dostatek 
finančních prostředků. Pan místostarosta 
bude jednat s ředitelem firmy INCOT 
o navrácení původního přístřešku, který 
společnost odstranila z důvodu budování 
nového vjezdu do areálu. Mgr. Krabec 
navrhl vzhledem k složitosti a zdlouha-
vosti předložených protinávrhů usnesení 
o rozšíření jednacího řádu ZM.

Zastupitelé na základě návrhu Mgr. 
Dušana Krabce schválili toto usnesení:

ZM ukládá radě města doplnit jed-
nací řád ZM Králíky o následující bod: 
Zastupitel města, který předkládá zá-
sadní a výrazně pozměňující protinávrh 
k některému návrhu usnesení, jej před-
loží v elektronické podobě zapisovatelce 
v průběhu diskuze k tomuto bodu.

Výpis z jednání zastupitelstva města 
zajistila redakce zpravodaje.
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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

Dolní Morava 58, 561 69 Králíky

hledá vhodného pracovníka na obsazení pozice

Technik správy majetku
Požadujeme:
- SŠ / VŠ technického směru     - morální bezúhonnost
- dobré komunikační vlastnosti, odpovědnost, důslednost
- všeobecný technický přehled o problematice

provozu zařízení pro veřejnost 
- znalost práce na PC     - řidičský průkaz skupiny B 

Pracovní náplň:
- organizační zajištění provozu údržby objektů

v majetku společnosti
- řízení pracovního týmu
- evidence majetku, vedení skladu
- tvůrčí realizace a technická podpora přípravy

akcí pro veřejnost

Nabízíme:
- zázemí nově se rozvíjející společnosti v cestovním ruchu
- odpovídající platové ohodnocení 
- pružná pracovní doba     - příspěvek na stravu
- pracovní poměr na dobu neurčitou

Nástup od 1. 7. 2011 nebo po dohodě.
Bližší informace: Petr Vrzal, +420 602 678 190,

e-mail: p.vrzal@sneznik.as

Dolní Morava 58, 561 69 Králíky

hledá vhodného pracovníka na obsazení pozice

Údržbář - Elektrikář
Požadujeme:
- vyučení v oboru technického nebo elektrotechnického

směru, u elektrikáře platné osvědčení dle vyhlášky
50/1978 Sb., min § 6

- morální bezúhonnost
- dobré komunikační vlastnosti, odpovědnost
- manuální zručnost
- řidičský průkaz skupiny B 
- ochotu přizpůsobit se proměnlivé pracovní době

Nabízíme:
- zázemí nově se rozvíjející společnosti v cestovním ruchu
- odpovídající platové ohodnocení 
- pružnou pracovní dobu
- příspěvek na stravu
- pracovní poměr na dobu neurčitou

Nástup od 1. 10. 2011 nebo po dohodě

Bližší informace: Petr Vrzal, +420 602 678 190,
e-mail: p.vrzal@sneznik.as
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APRÍLOVÁ NOC
S ANDERSENEM

Letošní Noc s Andersenem začínala v pátek 1. dubna, ale s Aprí-
lem neměla nic společného. Počasí aprílové nebylo a děvčata, 
chlapci a dospělí, kteří pro ně připravovali program, si po pravdě 
řečeno ve víru událostí ani nevzpomněli, že by mohli vymyslet 
ještě navíc nějaký aprílový žertík.

Tak jako v minulých letech, tak i letos vyvrcholila Nocí s An-
dersenem několikaměsíční čtenářská soutěž, které se zúčastnilo 
50 dětí.

Jak už víte z našich předcházejících zpráv, děti každý měsíc 
odpovídaly na soutěžní otázky týkající se lidského těla a posky-
tování první pomoci. 

Noční program byl koncipován tak, aby si děvčata a chlapci 
v praxi vyzkoušeli to, co se naučili v teorii.

Třicet osm soutěžících se rozdělilo do osmi družstev a prochá-
zeli v budově knihovny jednotlivá stanoviště pojmenovaná podle 
ročních období a na nich řešili úkoly. Na každém stanovišti byl 
dospělý rádce připravený poradit a ukázat, jak se správně zachovat 
v konkrétní situaci.

Tak např. na stanovišti nazvaném JARO si děti vylosovaly z při-
pravených kartiček svá zranění a ostatní mu poskytli první pomoc. 
Postupně se všichni vystřídali v rolích zraněných a ošetřovatelů. 

Na jarním stanovišti řešily děti např. jak by se zachovaly, kdyby 
kamaráda bodl žihadlem hmyz, uštkl ho had, dostal alergickou 
reakci na pyl, podvrtnul si kotník apod.

V letním období na ně čekaly zase zdravotní problémy spojené 
např. s pobytem u vody – co dělat, když se někdo topí, má úžeh, 
úpal, šlápne na mořského ježka, na střep. Velmi šikovně si vedly, 
když pod vedením lékaře na „panně“ vyzkoušeli oživování masáží 
srdce.

Podzim přináší jiná rizika – např. pád ze stromu, otravu houbami, 
v zimě to může být zlomenina po pádu na lyžích, zhmožděné rame-
no, krvácení z nosu po nárazu na strom, omrzlina, podchlazení.  

Programem provázeli děti dospělí – Blanka Jandová, Barunka 

Kožnarová, Ivana Marečková, Pavel Strnad, 
Lenka Strnadová, Radka Strnadová, Jarmila 
Venzarová, Petr Venzara, MUDr. Martin Vita 
a Naďa Zezulková.

Po absolvování těchto úkolů se všichni 
soutěžící zdravě občerstvili a potom pokračovali. Noc s Anderse-
nem nebyla jenom „ pracovní“. Děti si zasoutěžily na stanovištích 
v prvním patře – bílá a červená krvinka – Pavel a Barunka děti 
pobavili kvizy, zábavnými testíky. 

Knihovnice se inspirovaly Čapkovým Devaterem pohádek – 
Velkou doktorskou pohádkou a na stanovištích:  

U vodníka si přečetly pohádku o vodníkovi, vyluštily křížovky 
a složily puzzle. 

U strašidla Hejkala se děti taky dobře pobavily. Vyzkoušely, jak 
vzniká ozvěna a jak s ní umí mluvit, vžily se do situace, když by 
jako Hejkal ztratily hlas a musely se domluvit jenom za pomoci 
rukou a nohou.

U Rusálky si vyzkoušely, kolik toho znají o známé opeře 
Rusalka.

Kolem 23. hodiny se všichni zase sešli v dětském oddělení, kde 
na ně čekala tombola. Na každého se dostalo a děti měly z výher 
velkou radost.

A potom už přišla řada na dáreček, kterým každoročně obdaro-
vávají knihovnice účastníky soutěže. 

Letos nám s jejich výrobou hodně pomohli sponzoři.
Firma PRO-BIO ze Starého Města pod Sněžníkem nám věno-

vala zdarma dva velké pytle pohankových slupek, kterými jsme 
naplnili polštářky. 

V Základní škole praktické v Králíkách nám pěkně nabatikovali 
látku a ušili malé polštářky. Podílela se na tom i paní Romana Za-
spalová, která knihovnicím vydatně pomáhala i s výrobou dekorací, 
jmenovek aj. potřebných věciček. 

U každého polštářku byla kartička se jménem firmy, která nám 
pomohla, a krátkou básničkou: V PRO-BIU nás rádi 
mají,

   pohanku nám posílají. 
   Na pohance v polštářku 
   poslechnem si pohádku.
   Děkujem vám tisíckrat, 
   sny milé necháme si zdát.

Z králických lékařů, které jsme dopisem požádali o sponzor-
ský příspěvek, nás finančně podpořili manželé Špičkovi a paní 
doktorka Rýcová. Krásné barevné fotografie nám zdarma udělala 
paní Slávka Špačková, vstřícný byl i Český červený kříž z Ústí 
nad Orlicí, který nám zapůjčil všechny potřebné pomůcky. Všem 
moc děkujeme.

Jako tradičně jsme se nakonec vyfotografovali – a pak hajdy 
na kutě.

Ale noc byla krátká. Vytrvalci usínali až kolem čtvrté hodiny a 
ráno se pak zlobili na ptáčky, že je svým zpěvem budili.

Ochotné maminky upekly nejrůznější buchty, koláče, vánočku, 
takže si každý vybral k snídani to, na co měl chuť. Po tak náročném 
programu a krátkém spánku chutnalo všem výborně.

A pak už jen rychle sbalit spacáky, dárečky a spěchat domů za 
těmi, kteří jim určitě trochu záviděli, že nemohli strávit tu báječnou 
noc mezi knihami!

Ivana Marečková
Fotografie k článku naleznete na straně 27
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Společenská kronika

ŽIVOTNÍ JUBILEA - Své životní jubileum v měsíci květnu oslaví 
tito občané. „Přejeme pevné zdraví do dalších let.“

96 let - Anna Moravcová
86 let - Markéta Sokolová,
 - Marie Spůrová
85 let - Marie Prchalová
83 let - Marie Štorchová
82 let - Jan Knápek
81 let - Anton Gubka
79 let - Květuše Pitáková,
 - Miloš Michalička,
 - Marie Janečková
77 let - Lubomír Petráněk,
 - Josef Ulrich,
 - Josef Trampota,
 - Margita Kopecká
76 let - Růžena Novotná,
 - Jaroslav Nedbal
75 let - Milada Musílková,
 - Marie Sekaninová,

 - Helena Uhlířová,
 - Andrej Milták
74 let - Ladislav Dostálek,
 - Josef Pauk
73 let - Václav Smrčka
72 let - Petruška Ratimcová,
 - Jarmila Vacková
71 let - Václav Šimánek,
 - Otto Pirkl,
 - Jan Kulhánek,
 - Josef Kovář,
 - Anna Faltusová,
 - Danuše Krejčová,
 - Irena Luxová
70 let - Karel Šverák,
 - Josef Svoboda,
 - Jindřiška Víchová,
 - Ludmila Ptáčková

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. tato strana!!!

Libuše Skalická, Zdeněk Kylar, Zdeněk Nýdecký, Maria Vostrčilová

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
07. 05. So MUDr. Filipová Lanškroun Strážní 151 465 325 212
08. 05. Ne MUDr. Filipová Lanškroun Strážní 151 465 325 212
14. 05. So MUDr. Hrdinová Lanškroun Opletalova 17 465 324 829
15. 05. Ne MUDr. Hrdinová Lanškroun Opletalova 17 465 324 829
21. 05. So MUDr. Beranová Jablonné n. O. U koupaliště 149 465 642 267
22. 05. Ne MUDr. Beranová Jablonné n. O. U koupaliště 149 465 642 267
28. 05. So MUDr. Jaslovská Žamberk Gen. Knopa 837 465 676 818
29. 05. Ne MUDr. Jaslovská Žamberk Gen. Knopa 837 465 676 818
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.“
Jiří Jošt – Jaroslava Krčmářová

Dne 26. 5. 2011 uplyne dlou-
hých 20 let, co nás navždy 
opustil

pan Jiří Šmolík
z Dolní Orlice.
D ě k u j e m e 

všem, kteří mu 
společně s námi 
věnujete tichou 
vzpomínku.

Rodina

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 
podle nových pravidel. Pokud projeví ju-
bilant zájem o zveřejnění svého životního 
jubilea, musí osobně požádat paní Janu 
Panchártkovou, odbor vnitřních věcí MěÚ 
Králíky, tel. 465 670 873, e-mail j.pancha-
rtkova@orlicko.cz. V tomto případě bude 
toto životní 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.

VZPOMÍNKA
Dne 12. 5. letošního roku 
uplyne již 25 let, co nás 
opustil náš tatínek, dědeček

pan Gustav Grežo
S láskou vzpomínají dcery a 
synové s rodinami.

Dne 5. 5. 2011 
to bude rok, co 
náhle odešel náš 
mi lovaný syn, 
manžel, tatínek a 
dědeček

Ota Davídek
Stále vzpomínají a nikdy neza-

pomenou maminka, manželka, 
děti a vnoučata.
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Program na KVĚTEN
sobota   7.   KRÁLOVA ŘEČ   zač. ve 20:00 hod
Čtyři Oscary v hlavních kategoriích (film, režie, scénář, mužský 

herecký výkon) si odnesl britský snímek o setkání povahově i spole-
čensky rozdílných mužů - anglického krále Jiřího VI. a svérázného 
logopeda Lionela Logueho. Na pozadí osobního příběhu se odvíjejí 
přelomové historické události, snímek vrcholí brilantním rozhlaso-
vým projevem v den vyhlášení války Německu v září 1939.

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

úterý   10.   127 HODIN   zač. ve 20:00 hod
Podle neuvěřitelného, ale pravdivého příběhu natočil režisér Dan-

ny Boyle strhující vyprávění o nehodě šestadvacetiletého horolezce 
Arona Ralstona, který uvízl v kaňonu utažského národního parku. 
Sám a bez pomoci musí zmobilizovat veškeré síly, aby zachoval 
naději na přežití. Působivé dílo ozdobil hlavní představitel James 
Franco velkým a obětavým hereckým výkonem. 

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

ODCHÁZENÍ
pátek   13.   zač. v 15:00 (senioři, 25,- Kč) a ve 20:00 hod
Bývalý kancléř Rieger je nucen s rodinou i spolupracovníky 

opustit vládní vilu a vlastně i dosavadní způsob života. Odcházení z 
politické funkce je svébytná disciplína, kterou nikoliv každý ovládá, 

což zdaleka neplatí jen pro vrcholné státní funkcionáře... O filmo-
vém debutu Václava Havla bylo napsáno obrovské množství textů 
a polemik, nezbývá tedy než osobně zhlédnout filmovou podobu 
groteskní komedie s plejádou předních českých herců v autorské 
interpretaci. Odpolední projekce se sníženým vstupným je ur-
čena především seniorům a invalidním důchodcům.

Vstupné 55,-; přístupný; 90 min.

úterý   17.   RANGO   zač. v 17:00 hod
Než si začal říkat Rango a vybájil si spoustu mýtů o svých hr-

dinských kouscích, obýval chameleon v havajské košili prostorné 
terárium. Nic mu v něm nechybělo, snad kromě trocha akční zábavy, 
která mu ovšem záhy přeroste přes hlavu. Animovaná komedie 
z prostředí Divokého západu pro celou rodinu.

Vstupné 55,-; přístupný; české znění; 105 min.

pátek   20.   HEZKÉ VSTÁVÁNÍ   zač. ve 20:00 hod
Romantická komedie o mladé moderátorce (Rachel McAdam-

sová), která se snaží zachránit skomírající ranní show v celostátní 
televizi, v čemž ji příliš nepomáhá bývalý slavný moderátor (Har-
rison Ford), naopak jí dělá ze života peklo. Koneckonců je to prý 
třetí nejhorší člověk na světě...

Vstupné 55,-; přístupný od 12 let; titulky; ŠUP; 105 min.
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úterý   24.   AUTOPOHÁDKY   zač. v 17:00 hod
Pohádkový snímek je sestaven ze čtyř animovaných epizod a 

hrané části, která vše spojuje a vytváří rámec příběhu. Uvidíme 
“Pohádku o princezně, která se nesmála”, druhý příběh “Víla a 
účetní” je zábavný pro děti a poučný pro tatínky. Třetí vyprávění 
o rybáři, jeho ženě a zlaté rybce je známé, jeho nová interpretace 
ve světě motorů je však naprosto nová. Čtvrtá epizoda se odehrává 
v nedaleké budoucnosti, kde snad také zvítězí zdravý rozum nad 
chamtivostí.

Vstupné 55,-; přístupný; 85 min.

pátek   27.   OPRAVDOVÁ KURÁŽ   zač. ve 20:00 hod
Uznávaní filmaři Joel a Ethan Coenovi natočili svůj dosud nejú-

spěšnější a také kritikou oceňovaný snímek jako poctu a aktualizaci 
westernového odkazu. Tentokrát promítli svůj obvyklý ironický a 
skeptický světonázor do příběhu o mladé farmářské dívce, která 
bere spravedlnost do svých rukou a v krutém nekorektním mužském 
světě chce pomstít otcovu smrt.

Vstupné 55,-; přístupný od 12 let; titulky; ŠUP; 110 min.

Klub Na Střelnici Králíky
KVĚTEN 2011

Jarní koncert – DECHOVÁ HARMONIE LETOHRAD
pátek   6.   zač. v 19:30 hod
Orchestr byl založen v roce 1920 panem Vratislavem Reineltem. 

Od té doby prošel mnoha vývojovými etapami. Jedním z posled-
ních historických mezníků byl rok 1999, kdy s orchestrem začal 
spolupracovat dirigent Josef Pilný. Ten se zaměřil na náročnější 
skladby a výrazně tak ovlivnil repertoár orchestru. Kromě lidových 
skladeb začal hrát také muzikálové a filmové melodie, swing, 
operu či pop. Tento druh hudby přilákal do kapely i spoustu 
mladých členů. V současnosti orchestr sdružuje přibližně 50 
hudebníků, z nichž nejmladšímu je 12 let, nejstaršímu pak 71. 
Orchestr je tak jedním z největších v Pardubickém kraji. Pro 
králické posluchače bude jistě zajímavé srovnání s Big Bandem 
Letohrad (dirigent R. Zábraha), který si získal velkou oblibu se 
svým tradičním vánočním programem. Je skutečně výjimečné, že 
se v jedné půlce okresu – dokonce s oficiálním sídlem v jednom 
městě - vyskytují dva výtečné velké orchestry. Vstupné 70,- Kč, 
předprodej vstupenek v obchodě Halens na Velkém náměstí – paní 
Kubešová, tel. 732 202 193.

NADĚJE MLADÉ HUDBY
čtvrtek   12.   zač. v 19:00 hod
Místním posluchačům velmi dobře známý 

violoncellista Petr Nouzovský představí své 
hosty, houslisty Jiřího Vodičku a Julii Svěce-
nou (dcera virtuosa Jaroslava Svěceného). 91. 
koncert Kruhu přátel hudby se koná v sále ZUŠ. 
Vstupné 50,- Kč.

JAN SPÁLENÝ & ASPM
sobota   14.   zač. ve 20:00 hod
Koncert „tatínka jedné z živých podob českého blues“, jak 

je Jan Spálený označován v mnoha pramenech. S již dvacátým 
sedmým rokem existující kapelou ASPM (aktuálně Michal Gera, 
Filip Spálený, Filip Jeníček, Radek Krampl) nahrál výborné nové 
album „Zpráva odeslána“, kritikou i posluchači nadšeně přijaté. 
Faktem je, že se jedná o naprosto originální a precizně zvládnutou 
muziku s hlubokými, často vtipnými texty, jenž ovšem mají da-
leko k prvoplánovému veršování. Vstupné 100,- Kč, předprodej 
vstupenek v obchodě Halens na Velkém náměstí – paní Kubešová, 
tel. 732 202 193.

sobota   21.   NEJSTARŠÍ ŘEMESLO   zač. ve 20:00 hod
S úsměvem a nadhledem o životě a smrti očima pěti příslušnic 

nejstaršího řemesla. Komedie o sexu v každém věku v podání diva-
delního souboru Vicena z Ústí nad Orlicí v režii Lenky Kaplanové 
a Alexandra Gregara. Hrají: J. Petrová, Z. Průchová, K. Richterová, 
L. Kaplanová, E. Šreibrová – pět stárnoucích prostitutek, trochu 
směšných i dojemných, ve 
světě, kterému přestávají 
rozumět. Vstupné 60,- 
Kč, předprodej vstupenek 
v obchodě Halens na Vel-
kém náměstí – paní Kube-
šová, tel. 732 202 193.

čtvrtek   26.   SETKÁNÍ SENIORŮ   zač. v 16:00 hod
Tradiční jarní setkání seniorů s kulturním programem, občerst-

vením, zpěvem a tancem. Vstupné dobrovolné.

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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Kulturní program Jablonné nad Orlicí duben 2011

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.

ZUŠ pořádá
Koncert žáků a orchestru ZUŠ
Čtvrtek 5. května v 18,00 hodin , sál kina 

Ski club zve na 
Testování koloběžek
Sobota 14. května od 10,00 hodin
Akce se uskuteční před prodejnou Sport centrum Doleček, ul 

A. Hanuše.

Odbor kultury Vás zve na
Nosáčkova dobrodružství - Pinocchio
Čtvrtek 26. května od 8,10 a od 9,50 hodin, sál kina
Hravé divadlo uvádí představení pro MŠ a I. stupeň ZŠ.

Základní škola pořádá
Májový koncert
Pátek 27.května v 19,00 hodin, sál kina
Přijďte si poslechnout dětské pěvecké sbory - Podorlický dětský 

pěvecký sbor a Jabloňku.

Kynologický svaz l pořádá
Psí pochod
Sobota  28.května ve 14,00 hodin
Bližší informace na www.tlapky7x.cz

Odbor kultury zve na vernisáž
Výstava žáků ZUŠ
Neděle 29. května v 15,00 hodin, Kulturní a informační 

centrum čp. 30
Své zajímavé nápady a výrobky představí žáci výtvarného oboru 

zdejší ZUŠ. Výstava potrvá do 19. června.

Program širokoúhlého kina v Jablonném 
nad Orlicí květen 2011

pondělí 9. květen v 19,30 hodin –  Odcházení - ČR
Světově uznávaný dramatik a politik Václav Havel se poprvé 

stane režisérem, aby převedl na filmové plátno hru, kterou s úspě-
chem uvedly domácí i zahraniční scény. Příběh filmu Odcházení 
je příběhem zlomového bodu v lidském životě. Dr. Vilém Rieger 
po dlouhá léta zastával funkci kancléře, nedávno však o ni přišel a 
zřejmě se s tím neumí vnitřně vyrovnat. Musí se vystěhovat z vládní 
vily, která se už za ta léta stala jeho domovem, a musí se účastnit 
nedůstojné procedury oddělování erárních věcí od věcí soukromých. 
Zároveň - a hlavně - musí prožít rozklad svého okolí, svého „dvora“, 
a uvědomit si, jak málo ho vlastně znal.

93 min., přístupný.

pondělí 16. května v 18,00 hodin –  Rango – USA
Než si začal říkat Rango, obýval chameleón v havajské košili 

prostorné terárium. Nic mu v něm nechybělo, snad kromě trochy 
akce. Té si začne naplno užívat, když se nešťastnou náhodou ocitne 
uprostřed vyprahlé pouště a  aby napětí nebylo málo, jeho další 
kroky vedou do města jménem Prach, v němž visí obyvatelům 
kolty proklatě nízko. Chameleón si vymyslí jméno Rango a pár 
hrdinských historek, čehož vzápětí lituje. Od zoufalých domorodců 
totiž obratem dostane šerifskou hvězdu a hromadu úkolů, mezi nimi 
i nalezení zdroje pitné vody a odstranění zdejších i přespolních 
zabijáků. 

107 min., přístupný.

pondělí  23. května v 19,30 hodin –  Králova řeč  – VB
Po smrti svého otce, anglického krále Jiřího V. (Michael Gambon) 

a skandální abdikaci krále Eduarda VIII. (Guy Pearce), je Bertie 
(Colin Firth), který celý život trpí vadou řeči, nečekaně korunován 

králem Jiřím VI. Británie stojí na prahu 2. světové války a zoufale 
potřebuje silného vůdce, kterého ale jen těžko vidí v koktavém 
králi. Králova milující manželka Alžběta (Helena Bonham Carter), 
budoucí královna matka, proto domluví setkání s úspěšným, ale 
poněkud svérázným a excentrickým terapeutem řeči Lionelem 
Loguem (Geoffrey Rush).

Oskarový film je inspirován skutečným příběhem krále Jiřího 
VI.

118min, titulky, přístupný od 12 let.

čtvrtek 26. května v 18,00 a ve 20,00 hodin – Autopohádky 
– ČR 

V současné době jsou automobily absolutně běžnou součástí 
našeho života, spotřební „zboží“, které ani nevnímáme. Staly se 
spolehlivými služebníky, jenom obyčejným prostředkem na pře-
konávání vzdáleností. Možná že dnešní auta uchvacují technickou 
dokonalostí. Chybí jim však vznešenost a půvab, kterými se vy-
značovala v dobách pro nás již pohádkových...

Autopohádky je animovaný povídkový celovečerní film 
natáčený na motivy stejnojmenné knížky Jiřího Marka.

87 min., přístupný.
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Hokejová sezona 2010/2011 je za námi
Poslední březnový den jsme odehráli poslední utkání okresního 

přeboru mužů v ledním hokeji. Sezona to byla opět úspěšná, 
z devíti mužstev jsme obsadili konečné třetí místo a navázali 
tak na čtyřletou šňůru, kdy se umisťujeme pravidelně na stup-
ních vítězů. Jen ten titul nám nějak chybí a letos k němu bylo 
asi nejblíže. V letošní sezoně nastoupilo celkem čtrnáct hráčů 
a dva brankáři.

Konečná tabulka: 
1. TJ HC Dlouhoňovice 16 12 1 0 0 3 84:61 38
2. TJ Sokol Řetová 16 11 0 0 0 5 83:56 33
3. TJ Jiskra Králíky 16 10 0 0 3 3 81:59 33
4. TJ Voděrady 16 9 2 0 1 4 75:54 32
5. SK Žamberk 16 7 1 0 1 7 67:58 24
6. TJ Sokol Tisová 16 7 1 0 1 7 68:62 24
7. TJ Lanškroun 16 7 1 0 0 8 83:73 23
8. HC Ústí nad Orlicí 16 1 1 0 1 13 49:114 6
9. Sokol Verměřovice 16 1 0 0 0 15 37:90 3

Starší žáci pod vedením Romana Valčíka odehráli v letošní 
opět meziokresní soutěž. Na sedmi turnajích se pravidelně 
střetávali s týmy Čestic a Semechnic. Celkově obsadili třetí, 
tedy poslední místo. Když vynecháme města Lanškroun, Cho-
ceň a Českou Třebovou kde mají zimní stadiony a hrají vyšší 
soutěže, jsme jediným oddílem v okrese, kde se věnují hokejové 
mládeži.

Výsledky a tabulka starších žáků:
Králíky : Čestice   1:5, 0:5, 1:5, 0:4, 1:4, 1:6, 4:11
Králíky : Semechnice   1:3, 0:7, 2:0, 0:4, 3:3, 2:2, 2:4 

Čestice 12 1 1 61:17 25
Semecnice 5 3 6 32:31 13
Králíky 1 2 11 18:63 4

Přípravku vede Jaroslav Kaplan a dokázal zbláznit prcky a jejich 
rodiče nad očekávání skvěle. Tréninky navštěvovalo někdy až 
dvacet malých nadějí. A to nebylo vše, přípravka se taky zúčastnila 
pěti turnajů - v Opočně, Rychnově n. K., Česticích, Semechnici a 
doma v Králíkách a taky šesti společných tréninků v Lanškrouně 
se stejně starými hráči Lanškrouna.

KANADSKÉ BODOVÁNÍ 2010 - 2011
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Lyžařské výcviky
Stejně jako každý rok i letos probíhaly 

naplánované zimní kurzy naší školy. V páté 
třídě začínáme s běžkami. V šestých až 
osmých ročnících probíhá kurz na sjezdov-
kách. Vzhledem ke sněhovým podmínkám 
běžkový výcvik stihli absolvovat pouze 
žáci jedné ze tří pátých tříd. V lednu „krou-
žili“ běžkaři s p. učitelkami na okraji Králík 
nad sportovním areálem.

Druhý lednový týden absolvovali svůj kurz 
lyžaři ze sedmých, osmých tříd a prvního roč-
níku gymnázia v příjemném prostředí penzio-
nu Lesanka ve Štědrákově Lhotě. Denně jsme 
s téměř šedesáti lyžaři docházeli na nedalekou 
sjezdovku.  Všichni žáci zúročili to, co se na-
učili o rok dříve. Především hned od prvního 
dne všichni zvládali jízdu na vleku, která bývá 
postrachem hlavně u začínajících lyžařů. Pod 
přísným okem lyžařských instruktorů se pak 

žáci učili různé druhy oblouků, ale přede-
vším si všichni užívali šesti dní lyžování na 
pěkně upravené sjezdovce, kterou jsme měli 
pouze sami pro sebe. Každý takový výcvik 
je zakončen závodem ve slalomu. Ani tento 
rok tomu nebylo jinak. Nebylo ani tak důle-
žité, kdo zvítězil, ale rozhodující byl fakt, že 
připravený slalom zvládli všichni. 

Poslední lednový týden jsme s našimi 
šesťáky denně dojížděli na sjezdovku Ša-
nov. Zde se někteří učili úplným základům a 
ostatní zjistili, že mohou stále styl své jízdy 
zlepšovat. Odměnou pro nás učitele potom 
bylo, když jsme poslední den v autobuse 
slyšeli“ To je škoda, že už to končí“.

V současné době se chystáme na letní 
turistický a cyklistický kurz.

Mgr. Iveta Kubíčková
Fotografie k článku naleznete na straně 27

Sportu zdar a fotbalu zvláště

Setkání turistů
na Křížové hoře
v Červené Vodě

21. 5. 2011 (11 – 16 hodin)
Občerstvení zajištěno, od 13 

hodin hudba.
Pro prvních 100 turistů památeční 

visačky a „vítačka“.
Setkání turistů pořádá Klub 

čilých babiček Červená voda 
s podporou Obce Červená Voda.

Rozhledna otevřena.

Tak nám začala druhá část soutěžního roč-
níku 2010 - 2011. První výsledky potvrzují, 
že jsme se na jarní část pečlivě připravova-
li!?. Muži „B“ po třech kolech nepoznali 
hořkost porážky (doufám, že jsem to neza-
křiknul a v zápase proti Českým Heřmanicím 
to potvrdí). Muži „A“ sice jednou „klopýtli“ 
na hřišti posledního týmu a to ve Sloupnici, 
ale jinak se jim daří a možnost hrát o návrat 
do „A“ třídy stále žije.

Starší dorostenci po prvních debaklech 
porazili doma tým Horního Jelení a i když 
jsou stále v soutěži krajského přeboru posled-
ní, jejich ztráta je 1 bod na předposledního, 
respektivě 3 body na nesestupovou příčku. 
Takže chlapci nyní mohou dokázat, že mají 
fungující kolektiv. I když v minulosti hodně 
morálně zklamali, já jim přesto stále věřím 
a fandím.

Mladší dorost hraje to, na co má a získává 

potřebné zkušenosti. Své soutěže odstartovali 
i starší a mladší žáci. Hráli zatím 2x doma, 
hrají svoji hru a jejich umístění v tabulce 
krajské soutěže je poměrně lichotivé.

Elévové na svůj výkop stále ještě čekají.
Muži FC Jiskra „C“ hrají zhruba to, co 

chtějí, i když někdy jich je málo. Doufám, 
že i v dalších zápasech jarní části se naším 
týmům bude nadále dařit.

Konečně se dle mého soudu začíná na-
plňovat smysl sloučení fotbalových klubů 
města Králíky a obce Červená Voda. Pomalu 
se vytváří kvalitní konkurence schopný fot-
balový oddíl. Jsme teprve na začátku a je před 
námi ještě mnoho a mnoho práce.

Tak nám, prosím, držte palce a nezapo-
meňte - Sportu zdar a fotbalu zvláště.

Stanislav Revús člen VV
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Stanisław Sacha Stawiarski
Narodil se v roce 1941. Prvního uměleckého vzdělání se mu 

dostalo na Národní škole výtvarných umění v Krakově, kde 
v roce 1962 složil maturitní zkoušku. Poté studoval na Akademii 
výtvarných umění tamtéž (prof. Hanna Rudzka – Cybisowa), kde 
v roce 1969 absolvoval s vyznamenáním z malby. V témže roce 
absolvoval na Pedagogické akademii výtvarných umění.

V roce 1970 se přestěhoval do Paříže, kde studoval jeden rok 
na Beaux Arts. V roce 1973 se stal členem Unie polských umělců 
v Krakově, v roce 1975 členem Sdružení malířů v Saint Tropez a 
od roku 1977 patří k francouzské Unii výtvarných umělců. V roce 
1989 byl jmenován členem Mezinárodní akademie literatury, 
umění a věd „Greci Marino“, která v uznání jeho uměleckých 
zásluh mu udělila titul profesora.

Sacha Stawiarski pracoval mnoho let v Paříži, nyní žije v Ra-
matuelle poblíž Saint Tropez a od roku 1992 má druhý domov 
v Kladské kotlině. 

Výstava jeho obrazů v Městském muzeu Králíky započne 
11. května v 17.00 hodin vernisáží, kterou zahájí PhDr. Karel 
Jaroš, a potrvá do 25. června 2011. Na vernisáži se představí 
hudební skupina MiFo Band.

Srdečně zveme.

Fotografie k článku „Lyžařské výcviky“ na straně 26

Aprílová noc s Andersenem
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