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Dne 25. ledna 2012 proběhlo jednání o jízdních řádech s hejtma-
nem Pardubického kraje panem Mgr. Radko Martínkem. Osobně si 
ověřil fungování nových jízdní řádů a během jízdy vlakem z Jablon-
ného nad Orlicí do Letohradu hovořil s občany o jejich zkušenostech 
a připomínkách. Jednání se kromě paní starostky a místostarosty 
města Králíky účastnil i starosta Červené Vody pan PaeDr. Miloš 
Harnych. Pan hejtman ujistil přítomné o vyřešení všech opráv-
něných připomínek, které mu byly předány a o tom, že se zasadí 
o zkvalitnění nových jízdních řádů ke spokojenosti občanů.

Jednání starostů ORP Králíky, zástupců ČD, OREDO, ČSAD
a soukromého dopravce ke změnám nových jízdních řádů

Dne 17. 1. 2012 se uskutečnilo na Městském úřadě v Krá-
líkách  jednání starostů ORP Králíky za účasti zástupců ČD, 
OREDO, ČSAD a soukromého dopravce, na kterém měly být 
projednány připomínky občanů jednotlivých obcí k fungování 
nových jízdních řádů.

Tomuto jednání předcházela schůzka starostů, která se uskuteč-
nila 6. 1. 2012, na níž si starostové obcí vyměnili své poznatky a 
přímé zkušenosti s nově zavedenými jízdními řády. Z přednese-
ných poznatků starostů byl proveden soupis požadavků na úpravu 
jízdních řádů, který byl v předstihu zaslán na firmu OREDO panu 
Zárubovi, aby se k jednotlivým podnětům mohl připravit.

Starostové obcí si uvědomují velkou závažnost problému 
dopravní obslužnosti a funkčnosti nově zavedeného systému, 
který by měl v první řadě bezproblémově sloužit občanům 
v našem regionu a zajistit jim spolehlivě cestu do práce, do 
škol a k lékaři. Z tohoto důvodu bylo iniciováno jednání, jehož 
výsledkem by mělo být zajištění spolehlivosti návaznosti spojů 
v přestupních stanicích a dohoda na komunikaci mezi ČD a 
ČSAD k případnému zpoždění jednotlivých spojů.

Paní starostka Jana Ponocná vyjádřila naději, že schůzka bude 
přínosem a že se nám podaří najít společná řešení pro spolehlivou 
dopravu našich občanů.  Je sice pěkné, že nám regionem projíždí 

velké množství autobusů, které ale nezastavují tam, kde je potřeba 
a v přestupních stanicích nenavazují na přípojné vlaky.

Místostarosta Vyšohlíd zdůraznil důležitost tohoto jednání 
a zajištění spolehlivosti jednotlivých spojů, které nám, v pří-
padě nefunkčnosti, odradí dnes již notně nazlobené občany, 
kteří si samozřejmě ve snaze nepřijít o zaměstnání z důvodu 
opakovaného pozdního příchodu sami zajišťují dopravu osob-
ními auty. Výstupem jednání by mělo být vyřešení návaznosti 
spojů v přestupních stanicích – priorita je Lichkov (autobus 
–vlak), dále pak návaznost autobusů ze směru Hanušovice na 
Č. Vodu, posunutím odjezdů některých spojů umožnit školá-
kům a občanům Králicka dostat se včas do zaměstnání a školy. 
Přestupní 5 minutové časy jsou v zimním období v našem 
regionu nedostatečné a není v možnostech řidičů autobusů je 
splnit. Tyto časy bude složité plnit i v letním období.

Pan Záruba (OREDO) se odvolal na zadání Pardubického 
kraje a na to, že každý nový systém je nutno upravovat aby byl 
plně funkční. V souvislosti s ujížděním spojů v Lichkově zmínil, 
že dle jeho informací vlaky ujíždějí maximálně o 3-4 minuty, 
takže by k okamžité nápravě stačila dohoda ČD a ČSAD, jakým 
způsobem si budou sdělovat případná zpoždění.

Pan Štěpán (ČD) připomněl, že ČD předložily OREDU 
jízdní řád, který nebyl akceptován a OREDO vytvořilo svůj 
jízdní řád (taktová doprava), ve kterém jsou přestupové časy 

(pokračování na straně 4)
Pozvánka na 52. ročník
králického karnevalu
Sdružení pro králický karneval vás zve na další ročník tradičního 

králického karnevalu. Chceme vás ve stručnosti seznámit s progra-
mem, který v letošním roce přináší několik změn a novinek.

Začínáme v pátek od 9,00 hodin zabíjačkou na Velkém náměstí. 
Od 15,00 hodin začne na náměstí kulturní program, který obstarají 
děti z mateřských škol, žáci základní umělecké školy a některé 
místní kapely, nebo skupiny. Od 19.00 hodin zahájí paní starostka 
společně s Krulišákem a Rozvodnicí 52. ročník, následovat bude 
ohňostroj a kulturní program skončí okolo 20 hodiny. Potom se 
všichni vydáme na korzo po místních restauracích, hospodách, 
provozovnách. Ve 23:30 hodin proběhne v kulturním domě Střelnice 
vyhlášení masek. Nebude chybět ani bohatá tombola.

V sobotu nejprve od 14:00 hodin odstartuje na Střelnici dětský 
karneval, kterým nás po celou dobu bude provázet klaun Chico se 
svým pomocníkem a spoustou překvapení pro naše nejmenší. Od 
20:00 hodin odstartuje taneční zábava se skupinou Herrgot. Také na 
tuto akci jsme připravili překvapení - o půlnoci se vstupenky slosují, 
vítěz získá barevný LCD televizor.

Novinky a změny letošního ročníku:
 1) Páteční odpolední kulturní program na náměstí
 2) Program na dětském karnevalu
 3) Slosování vstupenek na sobotní taneční zábavě

Na to vše vás srdečně zvou pořadatelé
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ČÍM ŽIJE NAŠE ŠKOLA
Skončilo první pololetí školního roku. Děti přinesly domů 

vysvědčení se známkami, které zhodnotilo jejich půlroční práci. 
Za známkami se skrývá každodenní práce, píle a spousta aktivit, 
které se jen prostě oznámkovat nedají. A právě s nimi vás chceme 
v našem článku seznámit.

V názvu našeho školního vzdělávacího programu jsme použili 
označení „Duhová škola“. Chtěli jsme tím vyjádřit to, že naše 
činnost je stejně pestrá jako duha. A že tomu tak je, o tom se 
může přesvědčit každý, kdo o školu má zájem.

Stačí pro začátek jen projít chodbami, které vlastně slouží 
jako malé galerie. „Exponáty“ se neustále obměňují. Děti zde 
vystavují své výtvory, které vznikají ve vyučovacích hodinách 
v rámci nejrůznějších projektů. V poslední době to byly projekty: 
Pravěk, Šikana, Drogy. Další projekty vznikají jako prezentace, 
které děti vytvářejí na počítačích například v hodinách zeměpisu, 
informatiky i jiných předmětů. Prezentace si mohou předvést i na 
interaktivních tabulích, kterými je vybaveno šest učeben. Inter-
aktivní tabule jsou velmi dobrými pomocníky ve výuce, děti na 
nich rády pracují s interaktivními učebnicemi i s materiály, které 
pro ně ve velkém množství připravují do výuky učitelé.

Z dalších zajímavých projektů můžeme jmenovat alespoň 
některé: Čtení pomáhá (charitativní akce ve spolupráci s měst-
skou knihovnou), Zdravé zuby, Perníková chaloupka, Království 
sov, Předvánoční čas, Čertovské chození a další. Každý z těchto 
projektů má jiné téma, ale všechny mají společné to, že se při 
jejich přípravě a realizaci učitelé snaží zajímavou formou rozšířit 
vědomosti a dovednosti dětí.

Od loňského školního roku jsme součástí projektu nazvaného 
„ Vztah žáků k poezii“, jehož patronem je Univerzita Palackého 
z Olomouce, konkrétně Katedra českého jazyka a literatury na 
Pedagogické fakultě. Do projektu jsou zapojeni žáci současných 
osmých ročníků. Cílem tohoto projektu je jednak zjištění vztahu 
dětí k poezii, jednak hledání možností, jak postoj žáků k tomuto 
literárnímu druhu zlepšit, popřípadě je přivést k vlastní tvorbě.

Úspěšní jsme v prvním pololetí byli i v řadě soutěží, kterých se 
pravidelně účastníme. Jsou to soutěže vědomostní i dovednostní 
- jako např. matematická soutěž- Pythagoriáda, různé výtvarné 
soutěže  a soutěže sportovní – jako např. florbal a sálová kopaná. 
Na prvním stupni školy proběhla skupinová soutěž s názvem 
Ztroskotání.

Učitelé zpestřují a doplňují výuku i jinými způsoby. Připravují 
pro děti nejrůznější akce a besedy, které mají našim žákům pomo-
ci při profesní orientaci i při řešení problémů v osobním životě. 
V prvním pololetí jsme uskutečnili ve spolupráci s Úřadem práce 
v Ústí nad Orlicí testování deváťáků, které jim mělo pomoci při 
volbě povolání, zorganizovali jsme tradiční „Týden proti dro-
gám“,do školy na hodiny rodinné výchovy přicházejí z různých 
středních škol naši bývalí žáci a přibližují deváťákům studium 
na těchto školách, ve spolupráci s Pedagogicko psychologickou 
poradnou v Ústí nad Orlicí jsme pro žáky devátých tříd připravili 
tzv. Vrstevnický program a Program proti šikaně, ve spolupráci 
s organizací Maják o.p.s. z Liberce proběhly ve škole 4 přednášky 
s protidrogovou tématikou a ve spolupráci s Českou spořitelnou 
jsme uskutečnili program pod názvem Finanční gramotnost.

Řada učitelů se snaží zapojit naše žáky i do volnočasových 
aktivit a vedou při škole kroužky, např. volejbalu, florbalu a 
hokejbalu a pro žáky, kteří vyžadují individuální péči, pracují 
kroužky logopedie a speciální nápravná cvičení. Pořádají také o 
víkendech pro žáky turnaje v kopané a florbalu. Vychovatelky ze 
školní družiny zase nabízejí žákům pestrou činnost ve Školním 
klubu. Děti se mohou podívat i mimo Králíky, organizujeme pro 
ně exkurze a zájezdy. V poslední době to byla exkurze do muzea 
Anthropos v Brně a zájezd do vánoční Vídně.

Na začátku článku jsme připomněli malé výstavy na chodbách 
školy. Ale největší výstava, letos už čtrnáctá, je ta vánoční. Děti 
i učitelé ji připravují vlastně už od začátku školního roku. Děti 

se těší, jak předvedou rodičům a prarodičům své výrobky, a do-
spělí jistě opět rádi přijdou načerpat vánoční atmosféru a snad 
si i trochu zamlsat při ochutnávání výrobků šikovných kuchařek 
ze Školní jídelny  a také výtvorů našich bývalých žáků, v sou-
časnosti studentů hotelové školy z Jeseníku a odborné školy ze 
Žamberka, kteří se sem každoročně vracejí, aby předvedli, čemu 
se na školách naučili.

Při zahájení letošní vánoční výstavy se jako malí „umělci“ 
představili i naši šesťáci a sedmáci, kteří si za pomoci učitelů 
připravili vlastní program. Předvedli „živý betlém“, zazpívali 
koledy a přednesli vlastní básničky. Možná mezi nimi vyrůstají 
budoucí básníci, herci nebo zpěváci. Nakonec jednu „začínající 
autorku“ už ve škole v šesté třídě máme. Napsala a vydala svou 
vlastní knížku, kterou ilustrovala její spolužačka ze třídy.

O tom, že naše škola je opravdu „duhová“, jsme snad čtenáře 
přesvědčili, i když jsme zde neuvedli úplně všechny činnosti a ak-
tivity, které ve škole probíhají. Naším velkým přáním je, abychom 
ještě rozšířili spolupráci s rodiči našich žáků. Jestli máte o naši 
práci zájem, přijďte se na některé naše akce podívat. Jistě oceníte 
práci dětí a učitelů a možná přitom dostanete chuť vrátit se opět 
do školy a některých z těchto akcí se i aktivně zúčastníte.

Pedagogičtí pracovníci základní školy 

Pardubický kraj
ocenil čtyři ZŠ

18. ledna 2012 se konala v Pardubicích tisková konference, na 
kterou byli pozváni zástupci čtyř základních škol Pardubického 
kraje, aby převzali ocenění a odměnu za nejlepší výsledky ve 4. roč-
níku projektu Ukliďme si svět! ve zpětném odběru vysloužilých 
elektrozařízení ve školním roce 2010/2011. Vyhodnocení výsledků 
projektu na krajské úrovni proběhlo stejně jako v celostátním 
měřítku ve dvou kategoriích: v přepočtu na žáka a v absolutním 
množství vybraných elektrospotřebičů. 

V konferenčním sále krajského úřadu se společně setkali učitelé 
a žáci ze ZŠ Dašice, ZŠ a MŠ Ostrov, ZŠ a MŠ Prosetín a ZŠ a 
MŠ Červená Voda. Tiskové konference se zúčastnil Ing. Václav 
Kroutil, radní Pardubického kraje zodpovědný za životní pro-
středí, zemědělství a venkov a Ing. Roman Tvrzník, generální 
ředitel ELEKTROWIN a.s. Oba ve svém vystoupení ocenili žáky 
a jejich pedagogy za společensky prospěšnou práci, přínos k ochra-
ně životního prostředí a jejich podíl na zvyšování ekologického 
povědomí obyvatel v  obcích, kde tyto školy sídlí. 

Za naši ZŠ Červená Voda převzali odměnu a certifikát Mgr. 
Eva Veselá, školní koordinátor projektu, a žačky 9. A Barbora 
Kalinová a Darina Jánešová, a to za 2. místo v Pardubickém 
kraji v absolutním množství odevzdaných elektrospotřebičů. 

Pro nás přítomné školáky bylo toto ocenění příjemným překva-
pením a povzbuzením do další činnosti.

Mgr. Eva Veselá, koordinátor EVVO ZŠ Červená Voda
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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,s bonifika-
cí (sleva z kupní ceny) ve výši 100 Kč/m2 po uvedení stavby 
RD do užívání a přihlášení stavebníka k trvalému pobytu 
nejpozději do 4 let od podpisu kupní smlouvy, 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

Jednání starostů ORP Králíky, zástupců ČD, OREDO, ČSAD
a soukromého dopravce ke změnám nových jízdních řádů
krátké. Dále pak zdůraznil, že v případě 
5 minutového čekání na autobus v Li-
chově může na trase dojít k překřižování 
tohoto spoje jiným vlakem a následně 
rozvázání přípojů v Letohradu a Ústí nad 
Orlicí. Je také velmi pravděpodobné, že 
se zpoždění navýší a spoje pak nebudou 
navazovat na další přípoje na trase.

Dále jednotliví starostové přednesli 
své připomínky, které je možné řešit 
buď okamžitě, nebo v termínu první 
navrhované změny tj. 4. 3. 2012.

Pan Záruba po přednesení připomínek 
zástupců měst konstatoval, že samozřej-
mě není možné vyhovět všem občanům, 
vždycky bude někdo, kdo bude nespoko-
jen. Dále obhajoval koncepci taktového 
spojení nově zavedeného systému a 
s tím, že je nutné současné negativní do-
pady nových jízdních řádů na funkčnost 
celého systému nejprve odladit.

Starostové chtěli však z  jednání 
odejít s konkrétním výsledkem, který 
budou moci sdělit svým občanům, jinak 
setkání, kde si pouze postěžujeme a nic 
nevyřešíme, nemají význam. 

Po této diskuzi navrhl pan Vyšohlíd 

zástupcům ČD a ČSAD, zda-li by bylo 
možné domluvit, aby ranní vlak v Li-
chkově čekal na autobusy maximálně 
5 minut. Zástupce organizace OREDO 
požádal Ing. Štěpána o možnost, zda 
by skutečnost, že nepřijel přípojný au-
tobus mohla ověřovat vlaková četa. Je 
to z toho důvodu, že zatím nefunguje 
jak systém sledování pohybu doprav-
ních prostředků, tak zatím není zřízena 
funkce dispečera veřejné dopravy. Ing. 
Štěpán upozornil zástupce firmy ORE-
DO, že je podepsána smlouva mezi ČD 
a Pardubickým krajem o závazku veřejné 
dopravy s tím, že je zde uvedena povin-
nost vlak. čety čekat 5 minut před odjez-
dem vlaku přímo na nástupišti, vlaková 
četa nemůže být na jiném místě.

Závěr:
Pan Štěpán – ČD s odvoláním na 

již vyslovené skutečnosti souhlasil a 
potvrdil, že zajistí, aby od pondělí 23. 
1. 2012 ranní vlaky Kyšperk Sp1906 
a Hedeč Sp 1908 čekaly na přípojné 
autobusy maximálně však 5 minut s tím, 
že se jedná pouze o úpravu do březnové 
změny jízdních řádů. 

Pan Záruba - OREDO zajistí zří-

zení zastávky skiareál Buková hora, 
posunutí odjezdu spoje linky 700954 a 
linky 700153, u této linky i změnu trasy 
přes Prostřední Lipku, obnovení linky 
700967 28 Č.Voda – Ústí nad Orlicí, 
změnu tarifních zón dle požadavků sta-
rosty obce Mladkov p. Šmoka a starosty 
obce D.Morava p. Janočka.

Pan Harnych starosta obce Červená 
Voda zajistí okamžitou nápravu údržby 
točny v Mor. Karlově pro otáčení au-
tobusu. Zjistí stav a možnost zajištění 
otáčení autobusu na Červenovodském 
sedle.

Dopravní komise města Králíky pro-
věří, zda byla vydána licence na bývalou 
zastávku zimního skibusu u vlakového 
nádraží ČD v Králíkách.

Na vyřízení dalších připomínek si bu-
deme muset počkat do 15. 2. 2012, kdy 
proběhne další jednání se zástupci firmy 
OREDO, ČD a účasti náměstka hejtmana 
pardubického kraje pana Jana Tichého. 
K tomuto jednání budou pozváni zá-
stupci občanů z jednotlivých osadních 
výborů, aby se mohli aktivně podílet na 
řešení připomínek občanů k dopravní 
obslužnosti v našem regionu.

(pokračování ze strany 1)
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Zásadní změny ohlašovací povinnosti - odpady 2012
V roce 2012 dochází pro podnikatele 

k  velkým změnám v dosavadním postupu 
při ohlašování produkce odpadů za uplynulý 
rok. Upozorňujeme všechny podnikatelské 
subjekty, že letos již není možné podávat 
hlášení v listinné podobě, ani zasílat 
hlášení v elektronické podobě přímo na 
ORP Králíky! Veškeré povinnosti upravuje 
zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech.

Kdo je povinen hlášení Roční hlášení 
o produkci a nakládání s odpady dle přílohy 
20 vyhlášky 383/2001 Sb. za uplynulý rok 
podat? Především původce odpadů, tj. 
podnikatel, jehož produkce odpadů (včetně 
nakládání s nimi) přesáhne zákonem stano-
vený limit 100 kg nebezpečného nebo 100 
t ostatního odpadu za rok 2011. Hlášení 
musí být podáno do 15. února za každou 
samostatnou provozovnu (viz zákon). Dále 
se povinnost týká oprávněných osob a také 
provozovatelů skládek, sběrných dvorů, 
zařízení atd.

Vznikne-li tato povinnost, jsou podni-
kající osoby povinny své hlášení podat 
prostřednictvím ISPOP (zákon 25/2008 
Sb. o IRZ a ISPOP), kromě přílohy 24 
vyhlášky 383/2001 Sb. Tato příloha se stále 
zasílá v elektronické podobě přímo na ORP. 
Pro přenos hlášení musí být dodržen datový 
standard vydaný Ministerstvem životního 
prostředí (viz www.mzp.cz).

Pro splnění ohlašovací povinnosti 
prostřednictvím ISPOP musí být ohla-
šovatel v tomto systému zaregistrován. 
Bez registrace není možné hlášení podat! 
Registrace subjektu umožňuje ohlašovateli 
odeslat hlášení přímo do systému a dále 

přístup k uživatelskému účtu v ISPOP, ve 
kterém jsou zobrazena všechna zaslaná hlá-
šení a stav jejich zpracování. Pro ohlašování 
v oblasti odpadového hospodářství není 
nutné registrovat jednotlivé provozovny. 
Způsob registrace je uveden na stránkách 
ISPOP, provozovatelem ISPOP je Česká 
informační agentura životního prostředí 
(CENIA), http://www.cenia.cz. 

Hlášení v rozsahu jednotlivých příloh lze 
vytvořit buď v elektronické podobě pomocí 
specializovaných počítačových programů 
nebo pomocí tzv. webových formulářů, 
které naleznete na internetových stránkách: 
http://hlaseni.inisoft.cz; http://odpady.inis-
oft.cz. Podání hlášení o odpadech lze učinit 
následujícími způsoby:

a) Zasláním do systému ISDS (datové 
schránky MŽP). Datová schránka má název: 
ISPOP (Ministerstvo životního prostředí), 
zkratka (ID): 5eav8r4. 

b) On-line zasláním do systému ISPOP 
přímo prostřednictvím tzv. webových služeb 
(WSDL) po zadání přihlašovacího jména a 
hesla do systému ISPOP (Přihlašovací údaje 
získáte při registraci do ISPOP). Důležité je, 
aby byly elektronicky zaslané dokumenty 
autorizovány! Autorizací se v souvislosti s 
ISPOP rozumí ověření podání hlášení resp. 
doložení autorství podaného hlášení.

Autorizaci lze provést jedním z následu-
jících způsobů:

a) Připojením elektronického podpisu 
k souboru s hlášením. Elektronický podpis 
musí odpovídat požadavkům zákona č. 
227/2000 Sb., o elektronickém podpisu. 
Vlastníkem elektronického podpisu musí 

být osoba s podpisovým právem za subjekt 
ohlašovatele. 

b) Použitím datové schránky zřízené 
pro účely ISPOP (5eav8r4). Formuláře 
zaslané touto cestou budou považované za 
autorizované.

c) Listinnou formou v souladu se 
zákonem č. 500/2004 Sb., správního řádu 
prostřednictvím potvrzení, které je po přijetí 
hlášení v ISPOP automaticky doručeno na 
elektronickou adresu (e-mail, který subjekt 
uvede při vytváření účtu v ISPOP). Toto po-
tvrzení k zaslanému hlášení lze také nalézt 
v uživatelském účtu ISPOP. Doporučujeme 
ho při tomto způsobu autorizace vytisknout, 
podepsat statutárním zástupcem a odeslat na 
poštovní adresu CENIA do pěti pracovních 
dnů. Ohlašovatele může v komunikaci s IS-
POP (podání hlášení) zastupovat zmocněnec 
na základě plné moci. 

Stručně shrnuto: Kdo v roce 2011 naklá-
dal s více než 100 kg nebezpečných odpa-
dů, je povinen do 15. února 2012 podat 
elektronické hlášení prostřednictvím IS-
POP. Hlášení za rok 2011 již není možné, 
jako v letech minulých, podávat v listinné 
podobě na odbor ŽP MěÚ Králíky. Stejně 
tak nesplní zákonnou lhůtu ten, kdo nemá 
datovou schránku nebo elektronický podpis 
a hlášení pošle na poslední chvíli, např. 15. 
února, protože nestihne hlášení v termínu 
autorizovat. Více podrobností naleznete na 
stránkách ISPOP (lze využít jejich telefonní 
podpory). Doplňující informace je možno 
získat i na odboru ŽP MěÚ Králíky, tel.: 
465 670 882.

Pavel Brandejs, odbor ŽP MěÚ Králíky

Poplatek za odpady v roce 2012
Prvním lednem letošního roku vstoupila 

v platnost Obecně závazná vyhlášku Města 
Králíky č. 4/2011 týkající se výše poplatku 
za odpady pro rok 2012. Tuto vyhlášku 
zastupitelstvo města Králíky schválilo na 
svém listopadovém jednání. Výše poplatku 
zůstává stejná jako v roce 2011, to je 500 Kč 
za poplatníka a kalendářní rok. 

Podrobné znění vyhlášky lze nalézt na 
webových stránkách města. Zde připomínáme 
některé jednotlivé pojmy a povinnosti vychá-
zející z vyhlášky o odpadech. Poplatníkem 
se rozumí fyzická osoba, která má v obci 
trvalý pobyt; za domácnost může být popla-
tek odveden společným zástupcem, za osoby 
nezletilé zákonným zástupcem, za rodinný 
nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem; 
tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména 
osob, za které poplatek odvádějí. Poplatní-
kem se rovněž rozumí fyzická osoba, která 
má ve vlastnictví stavbu určenou nebo 
sloužící k individuální rekreaci, ve které 
není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická 
osoba; má-li k této stavbě vlastnické právo 
více osob, jsou povinny platit poplatek spo-
lečně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající 
poplatku za jednu fyzickou osobu.

Od poplatku jsou osvobozeny fyzické oso-

by mladší 18 let umístěné v zařízeních ústavní 
výchovy, a to po dobu tohoto umístění. Nárok 
na osvobození musí být řádně doložen potvr-
zením zařízení, ve kterém je uvedená osoba 
umístěna. Toto potvrzení musí obsahovat 
zejména údaj o době umístění. 

Poplatek je splatný buď jednorázově 
za celý kalendářní rok, a to do 31. 3. nebo 
formou dvou splátek do 31. 3. za I. pololetí 
a do 30. 9. za II. pololetí kalendářního roku. 
Poplatek lze uhradit formou hotovostní 
platby u finančního odboru Městského 
úřadu Králíky (budova radnice na náměstí), 
bezhotovostní platbou nebo složenkou, kterou 
si poplatník či společný zástupce vyzvedne u 
finančního odboru Městského úřadu Králíky, 
a to na účet Městského úřadu Králíky č. 
1324193309/0800 u České spořitelny a.s., 
pobočka Králíky, konstantní symbol 1319, 
variabilní symbol tvoří číslo generované 
počítačovým zpracováním. 

Rozsah služeb v rámci odpadového hos-
podářství zůstává v roce 2012 zhruba stejný. 
V roce 2012 bude opět prováděn mobilní 
sběr velkoobjemových odpadů, termíny 
budou zveřejněny v Kralickém zpravodaji, 
veškeré vzniklé odpady včetně ledniček a 
dalších elektrozařízení mohou občané Králík 

a integrovaných obcí odevzdat bezplatně také 
ve sběrném dvoře. Na základě požadavků ob-
čanů dochází k prodloužení doby sobotního 
provozu sběrného dvora, dvůr bude v so-
botu otevřen od 1. dubna do 31. října.

Připomínáme, že sběrný dvůr nepřijímá 
bezplatně stavební odpad, podle výkladu 
Ministerstva životního prostředí nelze sta-
vební odpad zařadit do systému nakládání 
s komunálními odpady. V té souvislosti upo-
zorňujeme, že podle platné vyhlášky města 
nesmí být stavební odpad ukládán do popelnic 
nebo kontejnerů na komunální odpad a že za 
tento přestupek může být uložena pokuta, 
stavební odpad má být ukládán na místě 
k tomu vyhláškou určeném, tj. ve sběrném 
dvoře nebo v případě většího množství do 
kontejnerů a následně odevzdáván firmě 
oprávněné k jeho převzetí.

Nakládání s odpady musí mít ve svých 
provozovnách vyřešené také všichni podni-
katelé. Na požádání je třeba doložit způsob 
nakládání s odpadem, tj. příslušné smlouvy 
nebo potvrzení o předání odpadů osobám 
oprávněným k jejich převzetí. 

Na závěr bychom rádi poděkovali všem, 
kteří ke třídění a nakládání s odpady přistupují 
zodpovědně a v souladu s předpisy.

P. Brandejs, odbor ŽP MěÚ Králíky
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Regionální doprava (IREDO) v otázkách a odpovědích
Co je IREDO?
Nově zavedený systém společné regio-

nální dopravy, který umožňuje cestujícím 
jízdu na jeden jízdní doklad v Pardubic-
kém a Královéhradeckém kraji, včetně 
přestupů.  

Co to v praxi znamená? 
Při přestupu mezi spoji předložíte jízden-

ku již pouze ke kontrole. Odpadá tak nut-
nost platit tzv. nástupní sazbu při každém 
přestupu. Na všech spojích zapojených do 
sytému IREDO je dopravce povinen vydat 
cestovní doklad přímo do cílové stanice bez 
ohledu na přestupy.

Příklad: Cestující z Pardubic chce na-
vštívit Národní hřebčín Kladruby nad La-
bem. Již při nástupu v Pardubicích si může 
koupit jízdenku IREDO až do Kladrub 
nad Labem, i přesto, že bude přestupovat 
v Přelouči. Za tuto jízdenku zaplatí 32,- Kč. 
Pokud by použil klasický způsob nákupu 
dvou jízdenek (v Pardubicích i Přelouči 
při přestupu) zaplatil by 40,- Kč. Úspora 
činí 8,- Kč.

Mohu jednu jízdenku využít pro ces-
tování autobusem i vlakem?

Ano, v systému IREDO můžete na jednu 
jízdenku libovolně přestupovat mezi auto-
busem a vlakem. 

Pro jaké kategorie vlaků lze použít 
jízdenku IREDO?

Pro všechny osobní, spěšné a rychlíkové 
vlaky. Při koupi cestovního dokladu je 
nutné sdělit, že chcete jízdenku IREDO. 
Jízdenku nelze použít pouze ve vlacích IC, 
EC, Ex a Pendolino. 

Jak ušetřit při cestování po kraji?
Pokud jste pravidelným cestujícím, který 

využívá veřejnou dopravu pravidelně při 
cestě do školy či do práce, vyplatí se Vám 
zakoupit časovou jízdenku IREDO.

Co je časová jízdenka IREDO?
Časová jízdenka je obdobou tzv. „lítač-

ky“. Na zakoupené trase lze absolvovat 
neomezený počet jízd. Časovou jízdenku 
si můžete koupit sedmidenní, třicetidenní 

a devadesátidenní. Má podobu papírové 
jízdenky.

Jak funguje časová jízdenka v praxi?
Student z Holic, který dojíždí každý 

všední den do školy v Pardubicích, by si 
musel s využitím jednotlivých jízdenek 
koupit v měsíci 40 jízd, což by ho stálo 
840 Kč. Při zakoupení třicetidenní jízdenky 
zaplatí však pouze 630 Kč. Celkově tedy 
student měsíčně ušetří 25% nákladů na 
cestování. Roční úspora v průběhu školního 
roku přesáhne dva tisíce korun. 

V případě sedmidenní jízdenky by dosáhl 
úspory minimálně 20% a při použití deva-
desátidenní jízdenky více než 30% oproti 
nákupu jednotlivých jízdenek.

Co když bude student z Holic na cestě 
přestupovat na vlak v Moravanech? To je 
možné jak s jednoduchou, tak i s časovou 
jízdenkou.  

Je časová jízdenka přenositelná?
Ano, jednu časovou jízdenku může pou-

žít na konkrétní trase kdokoliv. Například 
paní bydlící v Moravské Třebové, která 
má zakoupenou devadesátidenní jízdenku 
na trase Moravská Třebová – Svitavy se 
vrátila odpoledne z práce. Její manžel 
může tuto jízdenku využít a jet se podívat 
na basketbal do Svitav a zpět. Nezaplatí 
ani korunu navíc.

Je možné použít časovou jízdenku i o 
víkendu?

Ano, lze ji využít i o víkendu.
Kde mohu časovou jízdenku IREDO 

koupit?
Všechny časové jízdenky lze zakoupit 

v pokladnách Českých drah. Sedmidenní 
a třicetidenní lze zakoupit již ve všech 
regionálních autobusech.

Mohu ušetřit při cestování po kraji, 
i když nejezdím veřejnou dopravou 
pravidelně?

Ano, zakoupením síťové jednodenní 
jízdenky, která je vhodná zejména pro 
turisty. Za 160 korun lze cestovat v celém 
systému IREDO. 

Jak ušetřit v systému IREDO, když se 
chystáte na výlet s rodinou? 

Pokud cestuje více lidí, vyplatí se nákup 
skupinové síťové jednodenní jízdenky, 
která platí až pro pět osob, z toho dva 
mohou být dospělí. Cena této jízdenky 
je 260 Kč. 

Příklad: Pětičlenná mladá rodina 
z Hradce Králové se rozhodne, že o ví-
kendu navštíví nově vybudovaný ski 
areál na Dolní Moravě (Pardubický kraj), 
který je vzdálený 86 kilometrů. Zakoupí 
si skupinovou síťovou jízdenku za 260 
Kč. Na tuto jízdenku se nejenom dostane 
na Dolní Moravu, ale i zpět. Případně si 
může udělat výlet cestou zpět například do 
Litomyšle. Ani v tomto případě nezaplatí 
nic navíc.

Jak zjistit cenu jízdenky předem?
Tarifní mapy s uvedením cen jsou 

vyvěšeny na každé autobusové i vlakové 
zastávce. Pokud máte přístup na internet, 
můžete si spočítat jízdné prostřednictvím 
kalkulátoru na webových stránkách www.
oredo.cz (Menu – IREDO – Kalkulátor 
jízdného).

Slevy pro vybrané skupiny cestují-
cích

Děti do 6 let, kočárky s dítětem
• je možno přepravit až dvě děti do 6 let 

zdarma s průvodcem starším 10 let (třetí a 
další dítě s průvodcem – poloviční jízdné

• zdarma se přepravuje kočárek s dí-
tětem

Děti do 15 let
• mají nárok na zvláštní jízdné se sle-

vou 50 %
• děti ve věku 10 až 15 let prokazují věk 

jakýmkoliv oficiálním průkazem s razítkem 
vydavatele, který obsahuje jméno, datum 
narození a fotografii dítěte

Žáci do 15 let
• mají nárok na zvláštní jízdné se slevou 

62,5% (sleva se v kalendářním roce nepo-
skytuje v období od 1. 7. do 31. 8.)

• nárok se prokazuje platným žákovským 
průkazem vystaveným v pokladně ČD nebo 
u autobusového dopravce

Studenti do 26 let
• mají nárok na zvláštní jízdné se slevou 

25 % (sleva se v kalendářním roce nepo-
skytuje v období od 1. 7. do 31. 8.)

• nárok se prokazuje platným žákovským 
průkazem vystaveným v pokladně ČD nebo 
u autobusového dopravce

Osoby ZTP a ZTP/P
• mají nárok na zvláštní jízdné se slevou 

75 % po předložení průkazu (ZTP/P se vzta-
huje též na přepravu průvodce zdarma

Rodiče k návštěvě zdravotně postiže-
ných dětí v ústavech

• mají nárok na zvláštní jízdné se slevou 
50 %, pro cestu zpět je nutné mít ústavem 
potvrzené vykonání návštěvy v průkazu

Držitelé průkazu PTP
• mají nárok na jízdné zdarma v autobu-

sech zařazených IREDO
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Klub seniorů Králíky
v měsíci únoru

2012 - připravuje
7. 2. 2012 ve 13.00 hodin - Zájezd na kou-

pání do Zábřehu. Možná účast i pro nečleny 
Klubu. Cena 100 Kč autobus, 40 Kč vstup na 
2 hodiny.

14. 2. 2012 v 17.00 hodin - Výbor klubu - 
Kontrola přípravy Valné hromady - rozdělení 
úkolů členů výboru.

23. 2. 2012 v 15.00 hodin - VALNÁ HRO-
MADA - Hotel Beseda.

Program:
- Zpráva výboru o činnosti

od Valné hromady únor 2011
- Plán činnosti pro rok 2012
- Volba výboru Klubu seniorů
- Volná zábava s hudbou
Účast členů Klubu seniorů NUTNÁ

Předseda: Josef Dobrohruška

Memoriál Slávy Hernycha
pozvánka na lyžařský závod

Lyžařský oddíl při TJ Jiskra Králíky, o.s. pořádá dne 26. 2. 2012 
tradiční závod v běhu na lyžích. Propozice závodu budou umístěny 
na webových stránkách oddílu www.skiklubkraliky.estranky.cz. Na 
těchto stránkách jsou umístěny další informace včetně fotografií 
a výsledků ze závodu zařazeného do Českomoravského poháru 
v běhu lyžích, který se uskutečnil v náhradním termínu dne 29. 
1. 2012. Aktuální přehled závodů naleznete také na webových 
stránkách krajského svazu lyžařů Vysočina www.ksl-vysocina.cz 
Na těchto stránkách jsou zadávány termíny závodů, výsledky atd. 
spolupracujících krajských svazů.

Prodám byt v Králíkách, rozměr cca 60 m, 
centrální část města. Kontakt: 737360934

Školní projekty - podpora EU
V měsíci lednu 2012 byla na stránkách MŠMT zveřejněna in-

formace, že organizace Základní škola praktická a základní škola 
speciální Králíky uspěla se ve výběrovém řízení s podáním žádosti 
o podporu z prostředků Evropské unie. Projekt „Škola plná života 
II“ byl zařazen na první místo bodovaných žádostí, celková výše 
projektu činí Kč 4.934.120,41.  Projekt začne škola realizovat v do-
hledné době. Současně realizované projekty lze nalézt na webových 
stránkách školy www.zspkraliky.cz

Redakce KZ
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Výpis z jednání Rady města Králíky
4. 1.
RM bere na vědomí přibližné zaměření 

jednotlivých částí pozemků p.p.č. 1758/7 a 
1758/56 v k.ú. Králíky dle harmonogramu 
přípravných kroků k úpravě vztahu k po-
zemkům v areálu společnosti Agrostav, 
a.s., stavebního závodu Králíky. Zároveň 
RM bere na vědomí aktualizovanou žádost 
společnosti o prodej pozemků st.p.č. 881, 
884, 885/2 882, 883, 1064 a p.p.č. 46, 
1758/7, 1758/8, 1758/22, 1758/56, 1758/58, 
1758/55, 1500/2, 1500/20 vše v k.ú. Králíky 
za kupní cenu 700.000 Kč a ukládá MO 
předložit bod na jednání ZM.

RM doporučuje schválit přijetí daru – 
komunikace I/43 na pozemcích p.p.č. 496/1, 
496/10 a 496/11 a pozemků p.p.č. 496/1, 
496/10 a 496/11 vše v k.ú. Dolní Lipka 
od Ředitelství silnic a dálnic ČR, Praha na 
město Králíky, do doby realizace převodu 
doporučuje schválit smlouvu o smlouvě 
budoucí darovací v předloženém znění. 
Zároveň RM ukládá MO předložit tento bod 
na jednání ZM.

RM bere na vědomí ukončení nájemního 
vztahu vyplývajícího z uzavřené smlouvy 
o nájmu nebytových prostor ze dne 1. 9. 
2004, a to z důvodu zániku subjektu nájem-
ce. Současně RM schvaluje záměr pronájmu 
nebytových prostor - kanceláří včetně pří-
slušenství v objektu čp. 316 na st.p.č. 920 
v k.ú. Králíky o celkové výměře 111,24 m2 
za roční nájemné ve výši 53.395 Kč, účel 
pronájmu – zřízení kanceláří pro výkon čin-
ností Úřadu práce České republiky, nájemní 
vztah na dobu určitou - do doby získání 
jiných prostor úřadem práce, nejdéle však 
na dobu 2 let od uzavření nájemní smlouvy, 
a ukládá MO záměr pronájmu zveřejnit na 
dobu 15 dnů.

RM bere na vědomí ukončení nájemního 
vztahu vyplývajícího z uzavřené nájemní 
smlouvy ze dne 29. 3. 1995, a to z důvodu 
zániku subjektu nájemce. Současně RM 
schvaluje záměr pronájmu nebytových 
prostor - kanceláří včetně příslušenství v ob-
jektu čp. 352 na st.p.č. 203 v k.ú. Králíky 
o celkové výměře 122 m2 za roční nájemné 
ve výši 117.120 Kč, účel pronájmu – zřízení 
kanceláří pro výkon činností Úřadu práce 
České republiky, nájemní vztah na dobu 
určitou - do doby získání jiných prostor 
úřadem práce, nejdéle však na dobu 2 let 
od uzavření nájemní smlouvy a ukládá MO 
záměr pronájmu zveřejnit na dobu 15 dnů.

RM doporučuje schválit bezúplatný 
převod pozemků p.p.č. 2247 – t. t. porost 
o výměře 1838 m2, p.p.č. 2249 – t. t. porost 
o výměře 1775 m2, p.p.č. 2332 – ostatní plo-
cha o výměře 804 m2, p.p.č. 2343 – ostatní 
plocha o výměře 121 m2, p.p.č. 2454 – t. t. 
porost o výměře 1609 m2, p.p.č. 2526 – t. t. 
porost o výměře 1397 m2, p.p.č. 2533 – t. t. 
porost o výměře 354 m2, p.p.č. 2541 – ostatní 
plocha o výměře 3645 m2 a p.p.č. 2543 - 
ostatní plocha o výměře 1102 m2 v k.ú. Horní 
Lipka od ČR – Pozemkového fondu ČR na 

město Králíky, a to dle § 5 odst. 1 písm. e) 
zákona č. 95/1999 Sb., v platném znění, a 
ukládá MO předložit bod na jednání ZM. 

RM schvaluje návrh budoucí smlouvy 
o připojení odběrného elektrického zařízení 
k distribuční soustavě, číslo smlouvy 11 
SOBS 01 4120747185 mezi ČEZ Distribuce 
a.s., Děčín a městem Králíky a pověřuje 
starostku podpisem této smlouvy. 

11. 1.
RM doporučuje schválit záměr prodeje 

pozemku st.p.č. 769/4 – zastavěná plocha 
o výměře 20 m2 v k.ú. Králíky za kupní cenu 
ve výši 130 Kč/m2 + náklady spojené s pře-
vodem a ukládá MO předložit na jednání 
ZM záměr prodeje pozemku.

RM dodatečně souhlasí s provedením sta-
vebních úprav v bytě č. 3 v domě čp. 658/1 
v ul. V Bytovkách v Králíkách – opravy 
bytového jádra za podmínek:

Žadatel tyto úpravy přesně specifikované 
– viz cenová nabídka a v celkové hodnotě 
151.078 Kč -  bezúplatně převede na město 
jako majitele bytu.

Převod na město bude realizován smlou-
vou o provedení a bezúplatném převedení 
investic s přesnou specifikací předmětu pře-
vodu se stanovením přechodu vlastnického 
práva ke dni podpisu této smlouvy.

Odbor VTS a správce bytového fondu 
neprodleně provedou kontrolu zrealizova-
ných úprav, zda odpovídají rozsahu a kvalitě 
uvedené ve specifikaci v žádosti. Na základě 
této kontroly vydá odbor VTS správci byto-
vého fondu písemný souhlas s proplacením 
části nákladů na rekonstrukci, a to formou 
příspěvku ve výši 30.000 Kč z rozpočtu 
správce bytového fondu na správu a údržbu 
bytů, a to na základě kopie daňového dokla-
du vystaveného dodavatelem.

RM ruší usnesení č. RM/2011/55/795 
ze dne 28. 12. 2011 a schvaluje pronájem 
pozemků p.p.č. 465/2 – t.t. porostu o výměře 
266 m2 a p.p.č. 465/3 – t.t. porostu o výměře 
357 m2 v k.ú. Dolní Hedeč za účelem údržby 
pozemků a sekání trávy panu Hrdinovi, 
Králíky. Pozemek p.p.č. 463/2 – t.t. porost 
o výměře 542 m2 v k.ú. Dolní Hedeč je již 
pronajat jinému žadateli.

RM schvaluje ukončení nájemního vzta-
hu k části pozemku p.p.č. 2076/3 – ostatní 
plocha o výměře cca 75 m2 v k.ú. Králíky 
s manžely Darebnými, Králíky, a to dohodou 
ke dni 31. 1. 2012.

RM schvaluje výpověď písemné obchod-
ní smlouvy o zabezpečení poukázek pro 
osoby v hmotné nouzi se společností Accor 
Services CZ, s. r. o., Praha 1, schválené 
dne 3. 9. 2008 usnesením RM/2008/39/471 
a pověřuje starostku podpisem výpovědi 
smlouvy. 

RM schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení 
a provozu sběrného místa kolektivního 
systému EKOLAMP s firmou EKOLAMP 
s.r.o. a pověřuje starostku podpisem této 
smlouvy. 

18. 1.
RM bere na vědomí stanovisko manželů 

Šaríkových, Dolní Hedeč ve věci majetko-
právního vypořádání pozemků pod komu-
nikací k rybníku v k.ú. Králíky.

Město Králíky souhlasí se stavebním 
záměrem „Kralický potok – pod tratí, Králí-
ky“ a pověřuje starostku podpisem smlouvy 
o právu provést stavbu na pozemcích ve 
vlastnictví města Králíky – p.p.č. 111 – t.t. 
porostu,  112 – t.t. porostu, 142/1 – zahradě, 
142/2 – ostatní ploše, 147 zahradě, 2065 za-
hradě a 2199/1 ostatní ploše v k.ú. Králíky 
s firmou „Lesy ČR, s.p., Hradec Králové.

Město Králíky jako vlastník sousedního 
pozemku p.p.č. 509/9 – ostatní plochy 
v k.ú. Dolní Lipka souhlasí s projektem 
akce: „Dolní Lipka, čp. 18, Kubeš – úprava 
NN“ investora stavby ČEZ Distribuce a.s., 
Děčín – Děčín IV-Podmokly. 

Město Králíky jako vlastník sousedního 
pozemku p.p.č. 509/9 – ostatní plochy 
v k.ú. Dolní Lipka bere na vědomí ozná-
mení majiteli nemovitosti o rekonstrukci el. 
zařízení rozvodu elektřiny - projekt akce: 
„Dolní Lipka, čp. 18, Kubeš – úprava NN“ 
investora stavby ČEZ Distribuce a.s., Děčín 
– Děčín IV-Podmokly a pověřuje starostku 
města podpisem oznámení. 

RM schvaluje požádat ČR – SSHR o bez-
úplatný převod nepotřebného movitého 
majetku státu ve smyslu ustanovení § 22 
zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České 
republiky a jejím vystupování v právních 
vztazích, ve znění pozdějších předpisů: 

z nabídky pro fyzické a právnické osoby 
č.j. 08421/11-SSHR/OPH o 1 ks vysílačo-
vého vozu VKV-N10S-RaS 1kW v evido-
vané minimální kupní ceně 114.750 Kč.

RM neschvaluje pronájem nebytových 
prostor – kanceláře (vlevo) a sociálního 
zařízení v přízemí v objektu čp. 354 na 
st.p.č. 214 v k.ú. Králíky o celkové výměře 
23 m2 za roční nájemné ve výši 12.000 Kč, 
účel pronájmu – zřízení kanceláře, umístění 
provozovny nebo sídla firmy, předmět 
podnikání spedice, nájemní vztah na dobu 
neurčitou, slečně Davidové, Králíky.

RM schvaluje tyto smlouvy o dodávce 
vody: 

Smlouva č. SML-2004-001-018503 mezi 
VAK a.s. a městem Králíky

Smlouva č. SML-2004-001-011147 mezi 
VAK a.s. a městem Králíky

Smlouva č. SML-2004-001-018649 
mezi VAK a.s., městem Králíky a Hanou 
Černohousovou

Smlouva č. SML-2004-001-018523 mezi 
VAK a.s., městem Králíky a SMK s.r.o.

Smlouva č. SML-2004-001-018656 
mezi VAK a.s., městem Králíky a TJ Sokol 
Boříkovice. Dále RM pověřuje starostku 
podpisem těchto smluv. 

RM schvaluje zřízení dvou vyhrazených 
stání pouze pro osoby těžce postižené bez 
dodatkové tabulky s uvedením registrační 
značky vozidla v ul. Nádražní u čp. 843 
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Výpis z jednání Rady města Králíky
v Králíkách. 

RM souhlasí s prodloužením hodiny noč-
ního klidu na 04:00 hod., a to v souvislosti 
s pořádáním „Sportovního plesu“ v Klubu 
Na Střelnici v Králíkách, dne 28. 1. 2012, a 
to za splnění následujících podmínek:

pořadatel je povinen zabezpečit akci 
dostatečným počtem pořadatelů; 

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

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

RM souhlasí s prodloužením hodiny noč-
ního klidu na 3:00 hod., a to v souvislosti 
s pořádáním „3. plesu FC Jiskra“ v Klubu 
Na Střelnici v Králíkách, dne 21. 1. 2012, a 
to za splnění následujících podmínek:

pořadatel je povinen zabezpečit akci 
dostatečným počtem pořadatelů; 

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

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

RM schvaluje:
- převzetí záštity města nad 52. ročníkem 

tradičního králického karnevalu;
- spolupořadatelství města při zajištění 

realizace akce tradičního kralického kar-
nevalu; 

- úhradu nákladů na ohňostroj z prostřed-
ků města v souvislosti s pořádáním tradič-
ního kralického karnevalu do maximální 
výše 30.000 Kč;

- použití městského znaku při propagaci 
akce 52. ročníku tradičního kralického 
karnevalu;

- prodloužení hodiny nočního klidu dne 
17. 2. 2012 do 06:00 hod. následujícího 
dne v provozovnách, které jsou zapojeny 
do organizace karnevalu;

- nepřetržitý provoz prodejního stánku 
FC Jiskra Králíky – Červená Voda, o.s. ve 
dnech 17. – 18. 2. 2012 na Velkém náměstí 
včetně připojení na el. zařízení;

- prodloužení hodiny nočního klidu dne 
18. 2. 2012 do 05:00 hod. následujícího dne 
v Klubu Na Střelnici;

- částečnou uzávěru Velkého náměstí 
dne 16. 2. 2012 od 15:00 hod. a úplnou 
uzávěru dne 17. 2. 2012 od 17:00 do 
20:00 hodin.

25. 1.
RM bere na vědomí stanovisko pana Mar-

tince, Dolní Hedeč ve věci majetkoprávního 
vypořádání pozemků pod komunikací k ryb-
níku v k.ú. Králíky.

RM bere na vědomí řešení majetkoprávní-
ho vypořádání pozemků okružní křižovatky 
v Králíkách a pověřuje odbor VTS a MO 
jednáním v této věci.

Město Králíky jako vlastník pozemku 
st.p.č. 251 v k.ú. Prostřední Lipka uznává 
vlastnické právo stavby pevnostního objektu 
SLO č. 113 na st.p.č. 251 v k.ú. Prostřední 
Lipka pro Českou republiku – Ministerstvo 
obrany, VUSS Pardubice.

RM nedoporučuje schválit záměr prodeje 
pozemku p.p.č. 3309 – ostatní plocha o vý-
měře 392 m2 v k.ú. Králíky za kupní cenu ve 
výši 70 Kč/m2 + náklady spojené s převodem 
+ ocenění zpevněného povrchu znalcem a 
ukládá MO předložit na jednání ZM záměr 
prodeje pozemku.

RM schvaluje zřízení věcného břemene 
spočívající v umístění, zřízení a provozování 
zařízení distribuční soustavy na p.p.č. 1822/22 
a 1822/23 v k.ú. Králíky pro oprávněnou ČEZ 
Distribuce, a.s., Děčín, věcné břemeno se 
zřizuje na dobu neurčitou a za jednorázovou 
úhradu 1.000 Kč včetně DPH. Zároveň RM 
souhlasí do doby realizace uzavřít smlouvu o 
uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 
břemene. 

RM schvaluje smlouvu o nájmu a pro-
vozování vodohospodářského majetku č. 
476/2012 uzavřenou podle § 269 odst. 2 
ObchZ mezi městem Králíky a společností 
Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, 
a.s. v předloženém znění a pověřuje starostku 
podpisem.

RM schvaluje smlouvu č. 2 – Kralicko 
o udělení souhlasu k provedení stavby uzavře-
nou ve smyslu § 110 odst. 2 písm. a) zákona 
č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění 
pozdějších předpisů, mezi městem Králíky a 
ČR – Ministerstvem zemědělství, Pozemko-
vým úřadem Ústí nad Orlicí v předloženém 
znění a pověřuje starostku podpisem.  

RM schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě 
o zajištění poradenství v oboru energetiky 
a energetického obchodu č. 29. 8. 2010 a 
pověřuje starostku podpisem.

RM schvaluje výpověď smlouvy č. 58/02 o 
využití programového vybavení SocWin s fir-
mou PORS software a.s. a pověřuje starostku 
města podpisem výpovědi smlouvy.

RM schvaluje dodatek smlouvy o dílo 
číslo: E SOD 040/3/2010-I předložený fir-
mou EMPEMONT s.r.o. k smlouvě o dílo 
číslo: E SOD 040/3/2010 uzavřené dne 3. 
11. 2010 jejíž předmětem je „Zpracování 
digitálního povodňového plánu a vybudování 
sítě varovného a vyrozumívacího systému 
pro území ORP Králíky“a pověřuje starostku 
jeho podpisem. 

RM schvaluje smlouvy o dodávce vody, 
a to: Smlouva č. SML-2004-001-018646 
mezi VAK a.s. a městem Králíky a Kralická 

rozvojová, s.r.o.; Smlouva č. SML-2004-
001-018649 mezi VAK a.s., městem Králíky 
a A. Dostálkovou, D. Boříkovice a pověřuje 
starostku podpisem těchto smluv. 

RM schvaluje smlouvu č. 15 o odvádění 
odpadních vod veřejnou kanalizací – neby-
tové prostory  mezi vlastníkem nemovitostí 
městem Králíky a provozovatelem veřejné 
kanalizace Služby města Králíky, s.r.o. a 
pověřuje starostku města podpisem této 
smlouvy. 

RM schvaluje volební řád Gymnázia a 
základní školy Králíky s účinností od 26. 
1. 2012.

RM jmenuje Mgr. Jiřího Stejskala a Ivanu 
Marečkovou do funkce člena školské rady při  
Gymnáziu a základní škole Králíky na nové 
volební období.

RM schvaluje poskytnutí přímého pří-
spěvku pořadatelům tomboly ve výši 4.000 
Kč při pořádání kulturně-společenských akcí 
s tombolou na území města Králíky do doby, 
než bude přijata novela zákona.

RM schvaluje užití znaku města Králíky 
organizaci Krajské centrum osobní dopravy, 
nám. Jana Pernera 217 Pardubice za účelem 
umístění na informačních letácích (cyklo-
půjčovny) pro rok 2012 a souhlasí s účastí 
v projektu včetně finančního podílu pro rok 
2012.

RM bere na vědomí informaci o délce 
funkčního období jednotlivých ředitelů škol-
ských zařízení a ukládá vedoucímu OŠKT 
ve spolupráci s vedením města připravit 
návrh na jednání RM týkající se případných 
konkurzních řízení.

RM vzala na vědomí zprávu o posouzení 
a vyhodnocení cenových nabídek veřejné 
zakázky „Výzva k podání nabídky na zpra-
cování změny č. 1 územního plánu Králíky“ a 
stanovila jako vítěze soutěže firmu Ing. arch. 
Dagmar Vaníčková a pověřuje starostku pod-
pisem smlouvy s vybraným uchazečem.

RM schvaluje rozpočtová opatření číslo 
10060 a 312 přidělená městu Králíky roz-
hodnutím Krajského úřadu Pardubického 
kraje a resortních ministerstev a interní 
rozpočtové opatření číslo 111301, kterými 
se snižuje schválený rozpočet v příjmech 
o částku 7.237.919 Kč, ve výdajích o částku 
1.424.919 Kč a zvyšuje financování o částku 
5.813.000 Kč.

RM bere na vědomí „Výroční zprávu města 
Králíky o činnosti v oblasti poskytování infor-
mací za rok 2011“ a ukládá odboru vnitřních 
věcí její zveřejnění v souladu s ust. Čl. 12 
odst. 1 Směrnice č. 17/2007 o poskytování 
informací.

RM schvaluje zadávací dokumentaci 
pro výběr poskytovatele úvěru na veřejnou 
zakázku „Poskytnutí úvěru na přefinanco-
vání stávajících úvěrových závazků vůči 
bance“ a ukládá starostce zajistit organizaci 
výběrového řízení na poskytovatele úvěru, 
oznámení řádně zveřejnit a zaslat prostřednic-
tvím datových schránek České spořitelně, a.s, 
Komerční bance, a.s. a ČSOB, a.s. 



Králický zpravodaj 2/2012 - 11

Výpis ze zasedání Zastupitelstva města
č. 1 konaného 16. 1. 2012

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

Za MěÚ: Ing. Miroslav Bouška, Jitka 
Prausová, Ing. Věra Kubíčková, Bc. Martin 
Mlynář, Bc. Milan Kacálek.

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

4.1. Informace Policie ČR
4.2. Majetkové operace
4.3. Změna vyhlášky

o místních poplatcích
4.4. Smlouva o přijetí půjčky
4.5. Dodatek ke smlouvě s obcemi 
4.6. Schválení členů

kontrolního výboru
5. Informace z městského úřadu
6. Vstupy občanů
7. Vstupy zastupitelů

1. Zahájení a prezence
ZM/2012/01/001: ZM schvaluje pro-

gram jednání ZM č. 01 s navrženými 
změnami.

Hlasování: 15:0:0 (schváleno)

2. Určení ověřovatelů zápisu
ZM/2012/01/002: ZM schvaluje ověřo-

vateli dnešního zápisu jednání pana La-
dislava Křivohlávka a pana Mgr. Zdeňka 
Nesvadbu. 

3. Zpráva z jednání rady města
Nebylo přijato žádné usnesení. 

4. Hlavní jednání
4.1. Informace Policie ČR
ZM/2012/01/003: ZM bere na vědomí 

informace vedoucího obvodního oddělení 
Policie ČR Králíky pana npor. Ing. Ro-
mana Němce o přechodné změně sídla a o 
bezpečnostní situaci v ORP Králíky. 

Hlasování: 15:0:0 (schváleno)

4.2. Majetkové operace
4.2.1. Prodej pozemku st.p.č. 769/10 a části 

pozemku p.p.č. 97/2 v k.ú. Králíky
ZM/2012/01/004: ZM schvaluje prodej 

pozemků st.p.č. 769/10 – zastavěná plocha o 
výměře 22 m2 a p.p.č. 97/4 – ostatní plocha 
o výměře 13 m2 v k.ú. Králíky manželům 
M., Králíky za kupní cenu 10.382 Kč.

Hlasování: 14:0:1 (schváleno)

4.2.2.  Prodej pozemku p.p.č. 422 
v k.ú.  Dolní Hedeč

ZM/2012/01/005: ZM schvaluje prodej 
pozemku p.p.č. 422 – trvalý travní porost 
o výměře 106 m2 v k.ú. Dolní Hedeč paní 
O. Z., Králíky za kupní cenu 6.495 Kč. 

Hlasování: 14:0:1 (schváleno)

4.2.3. Prodej pozemků p.p.č. 294/6 a 
294/20 v k.ú. Dolní Lipka

ZM/2012/01/006: ZM schvaluje prodej 
pozemků p.p.č. 294/6 – ostatní plocha o 
výměře 859 m2 a 294/20 - ostatní plocha o 
výměře 82 m2 v k.ú. Dolní Lipka panu J. 
K., Králíky za kupní cenu 49.538 Kč. 

Hlasování: 13:0:2 (schváleno)

4.2.4. Prodej pozemku p.p.č. 147 v k.ú. 
Králíky

ZM/2012/01/007: ZM schvaluje prodej 
pozemku p.p.č. 147 – zahrada o výměře 
176 m2 v k.ú. Králíky manželům N., Krá-
líky za kupní cenu 13.734 Kč. 

Hlasování: 14:0:1 (schváleno)

4.2.5. Prodej pozemku p.p.č. 1003/2 v k.ú. 
Dolní Boříkovice 

ZM/2012/01/008: ZM schvaluje prodej 
pozemku p.p.č. 1003/2 – ostatní plocha o 
výměře 490 m2 v k.ú. Dolní Boříkovice 
panu V. D., Králíky za kupní cenu 45.671 
Kč. 

Hlasování: 14:0:1 (schváleno)

4.2.6. Prodej pozemku p.p.č. 2424 v k.ú. 
Horní Lipka

ZM/2012/01/009: ZM schvaluje prodej 
pozemku p.p.č. 2424 – trvalý travní porost 
o výměře 162 m2 v k.ú. Horní Lipka, a to 
do podílového spoluvlastnictví: - ideální 
1/2 panu F. M., Pardubice za kupní cenu 
4.691 Kč - ideální 1/2 paní M. M., Horní 
Lipka za kupní cenu 4.691 Kč.

Hlasování: 14:0:1 (schváleno)

4.2.7. Prodej pozemku p.p.č. 3718 v k.ú. 
Králíky

ZM/2012/01/010: ZM schvaluje prodej 
pozemku p.p.č. 3718 – zahrada o výměře 
2 m2 v k.ú. Králíky manželům V., Králíky 
za kupní cenu ve výši 1.140 Kč. 

Hlasování: 14:0:1 (schváleno)

4.2.8. Prodej pozemku p.p.č. 3716 v k.ú. 
Králíky

ZM/2012/01/011: ZM schvaluje prodej 
pozemku p.p.č. 3716 – zahrada o výměře 
15 m2 v k.ú. Králíky paní K. M., Králíky 
za kupní cenu 2.050 Kč. 

Hlasování: 14:0:1 (schváleno)

4.2.9. Prodej pozemku p.p.č. 3717 v k.ú. 
Králíky

ZM/2012/01/012: ZM schvaluje prodej 
pozemku p.p.č. 3717 – zahrada o výměře 

3 m2 v k.ú. Králíky, a to do podílového 
spoluvlastnictví: - ideální 2/3 panu M. K., 
Králíky za kupní cenu 807 Kč - ideální 
1/3 paní J. H., Králíky za kupní cenu 
403 Kč. 

Hlasování: 14:0:1 (schváleno)

4.2.10. Prodej pozemku p.p.č. 82/1 v k.ú. 
Heřmanice u Králík

ZM/2012/01/013: ZM schvaluje prodej 
pozemku p.p.č. 82/1 – ostatní plocha o 
výměře 519 m2 v k.ú. Heřmanice u Krá-
lík panu T. P., Šumperk za kupní cenu 
57.392 Kč.

Hlasování: 13:0:2 (schváleno)

4.2.11. Směna pozemků v k.ú. Dolní 
Boříkovice

ZM/2012/01/014: ZM schvaluje směnu 
pozemku p.p.č. 1180 – trvalý travní porost 
o výměře 1547 m2 v k.ú. Dolní Boříkovice 
ve vlastnictví města Králíky za pozemek 
p.p.č. 403/7 – trvalý travní porost o vý-
měře 1602 m2 v k.ú. Dolní Boříkovice ve 
vlastnictví pana P. K., Dolní Boříkovice s 
tím, že hodnota směňovaných pozemků 
je stejná, tj. 7.735 Kč a pan K. uhradí 
náklady spojené s převodem ve výši 
11.034 Kč, za podmínky, že bude doložen 
před podpisem směnné smlouvy doklad 
o podání návrhu na výmaz zástavního a 
předkupního práva ke směnované nemo-
vitosti ve vlastnictví pana Kalianka. 

Hlasování: 13:1:1 (schváleno)

4.2.12. Záměr prodeje pozemků p.p.č. 
119/1, 119/2 a 1288/1 v k.ú. Heřmanice u 
Králík

ZM/2012/01/015: ZM schvaluje záměr 
prodeje pozemků p.p.č. 119/1 – ostatní 
plocha o výměře 954 m2 a p.p.č. 119/2 
– ostatní plocha o výměře 29 m2 v k.ú. 
Heřmanice u Králík za kupní cenu ve 
výši znaleckého posudku + náklady spo-
jené s převodem a ukládá záměr prodeje 
zveřejnit. 

Hlasování: 15:0:0 (schváleno)

ZM/2012/01/016: ZM neschvaluje 
záměr prodeje pozemku p.p.č. 1288/1 – 
ostatní plocha o výměře 6409 m2 v k.ú. 
Heřmanice u Králík.

Hlasování: 14:0:1 (schváleno)

4.2.13. Záměr prodeje pozemku st.p.č. 
901 v k.ú. Králíky

ZM/2012/01/017: ZM schvaluje záměr 
prodeje pozemku st.p.č. 901 – zastavěná 
plocha o výměře 21 m2 v k.ú. Králíky za 
kupní cenu ve výši 130 Kč/m2 + náklady 
spojené s převodem + náhrada za ušlé 
nájemné za poslední 3 roky ve výši 315 Kč 
a ukládá záměr prodeje zveřejnit. 

Hlasování: 13:0:2 (schváleno)
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4.2.14. Záměr prodeje pozemku st.p.č. 
1441 v k.ú. Králíky

ZM/2012/01/018: ZM schvaluje záměr 
prodeje pozemku st.p.č. 1441 – zastavěná 
plocha o výměře 142 m2 v k.ú. Králíky za 
kupní cenu ve výši 130 Kč/m2 + náklady 
spojené s převodem a ukládá záměr pro-
deje zveřejnit. 

Hlasování: 12:0:3 (schváleno)

4.2.15. Záměr prodeje pozemků p.p.č. 
3583 a 3584 v k.ú. Králíky

ZM/2012/01/019: ZM schvaluje záměr 
prodeje pozemků p.p.č. 3583 – ostatní plo-
cha o výměře 437 m2 a p.p.č. 3584 – ostatní 
plocha o výměře 373 m2 v k.ú. Králíky za 
kupní cenu ve výši znaleckého posudku 
+ náklady spojené s převodem a ukládá 
záměr prodeje zveřejnit. 

Hlasování: 15:0:0 (schváleno)

4.2.16. Záměr prodeje pozemků st.p.č. 
67, 222/2 a p.p.č. 137/5 v k.ú. Prostřední 
Lipka

ZM/2012/01/020: ZM schvaluje záměr 
prodeje pozemků st.p.č. 67 – zastavěná 
plocha o výměře 210 m2, st.p.č. 222/2 – 
zastavěná plocha o výměře 29 m2 a p.p.č. 
137/5 – ostatní plocha o výměře 571 m2 

v k.ú. Prostřední Lipka za kupní cenu 
ve výši znaleckého posudku + náklady 
spojené s převodem + náhrada za ušlé 
nájemné za poslední 3 roky ve výši 465 Kč 
a ukládá záměr prodeje zveřejnit. 

Hlasování: 15:0:0 (schváleno)

4.2.17. Záměr prodeje pozemku p.p.č. 
2072/25 v k.ú. Králíky

ZM/2012/01/021: ZM schvaluje záměr 
prodeje pozemku p.p.č. 2072/25 – zahrada 
o výměře 342 m2 v k.ú. Králíky za kupní 
cenu 70 Kč/m2 + náklady spojené s převo-
dem a ukládá záměr prodeje zveřejnit. 

Hlasování: 12:0:2 (schváleno, pan Křivo-
hlávek se nezúčastnil hlasování)

4.2.18. Záměr prodeje pozemků st.p.č. 
111/1, 111/3 a p.p.č. 46, 47/2 v k.ú. Dolní 
Lipka

ZM/2012/01/022: ZM schvaluje zrušení 
usnesení ZM/2011/06/114 ze dne 12. 9. 
2011 a schvaluje záměr prodeje pozemků 
st.p.č. 111/1 – zastavěná plocha o výměře 
8 m2, st.p.č. 111/3 – zastavěná plocha o 
výměře 6 m2 za kupní cenu 70 Kč/m2, 
p.p.č. 46 – zahrada o výměře 66 m2 a p.p.č. 
47/2 – zahrada o výměře 38 m2 za kupní 
cenu ve výši 50 Kč/m2 + náklady spojené 
s převodem vše k.ú. Dolní Lipka a ukládá 
záměr prodeje zveřejnit. 

Hlasování: 13:0:2 (schváleno)

4.2.19. Prodej pozemku st.p.č. 538/2 
v k.ú. Králíky

ZM/2012/01/023: ZM schvaluje záměr 
prodeje pozemku st.p.č. 538/2 – zastavěná 
plocha o výměře 2 m2 v k.ú. Králíky za 
kupní cenu ve výši 130 Kč/m2 + náklady 
spojené s převodem + náhrada za ušlé 
nájemné za poslední 3 roky ve výši 30 Kč 

a ukládá záměr prodeje zveřejnit. 
Hlasování: 14:0:1 (schváleno)

4.2.20. Záměr prodeje pozemku st.p.č. 
862 v k.ú. Králíky

ZM/2012/01/024: ZM schvaluje záměr 
prodeje pozemku st.p.č. 862 – zastavěná 
plocha o výměře 16 m2 v k.ú. Králíky za 
kupní cenu 130 Kč/m2 + náklady spojené 
s převodem + náhrada za ušlé nájemné za 
poslední 3 roky ve výši 240 Kč a ukládá 
záměr prodeje zveřejnit. 

Hlasování: 13:0:2 (schváleno)

4.2.21. Záměr prodeje pozemků p.p.č. 
2032 a 2027 v k.ú. Horní Lipka

ZM/2012/01/025: ZM schvaluje záměr 
prodeje pozemků p.p.č. 2027 – trvalý 
travní porost o výměře 766 m2 a p.p.č. 
2032 – trvalý travní porost o výměře 151 
m2 v k.ú. Horní Lipka za kupní cenu 100 
Kč/m2 + náklady spojené s převodem a 
ukládá záměr prodeje zveřejnit. 

Hlasování: 14:0:1 (schváleno)

4.2.22. Záměr směny pozemků p.p.č. 
2530 a 2572 za pozemek p.p.č. 2592 v k.ú. 
Horní Lipka

ZM/2012/01/026: ZM neschvaluje 
záměr směny pozemků p.p.č. 2530 – 
ostatní plocha o výměře 465 m2 a p.p.č. 
2572 – ostatní plocha o výměře 6473 m2 
ve vlastnictví města Králíky za pozemek 
p.p.č. 2592 – ostatní plocha o výměře 
6952 m2 ve vlastnictví pana P. S. vše v k.ú. 
Horní Lipka. 

Hlasování: 13:0:2 (schváleno)

4.2.23. Záměr prodeje pozemku p.p.č. 
2530 v k.ú. Horní Lipka

ZM/2012/01/027: ZM schvaluje záměr 
prodeje pozemku p.p.č. 2530 – ostatní 
plocha o výměře 465 m2 v k.ú. Horní 
Lipka za kupní cenu 50 Kč/m2 + náklady 
spojené s převodem a ukládá záměr pro-
deje zveřejnit. 

Hlasování: 13:0:2 (schváleno)

4.2.24. Nabídka na koupi pozemků v k.ú. 
Dolní Lipka

ZM/2012/01/028: ZM schvaluje nákup 
pozemků p.p.č. 439/4 – t. t. porost o vý-
měře 1192 m2, p.p.č. 439/5 – orná půda o 
výměře 6782 m2, p.p.č. 439/7 – orná půda 
o výměře 938 m2 a p.p.č. 439/12 – orná 
půda o výměře 4 m2 v k.ú. Dolní Lipka v 
rámci insolvenčního řízení dlužníka O. T., 
Jablonné nad Orlicí maximálně za kupní 
cenu stanovenou znaleckým posudkem. 

Hlasování: 13:0:2 (schváleno)

4.2.25. Žádost o splátkový kalendář – 
Tereza Jílková

ZM/2012/01/029: ZM schvaluje dohodu 
o splácení dluhu mezi městem Králíky a 
slečnou T. J., Králíky, a to pravidelnými 
minimálními měsíčními splátkami ve výši 
500 Kč pod ztrátou výhody splátek a za 
předpokladu řádného hrazení nájemného 
a služeb spojených s užíváním bytu, v 

předloženém znění. 
Hlasování: 15:0:0 (schváleno)

4.2.26. Bezúplatný převod pozemků od PF 
ČR – plocha bydlení

ZM/2012/01/030: ZM schvaluje bezú-
platný převod pozemků p.p.č. 492/1 – t. 
t. porost o výměře 1441 m2 a p.p.č. 478/1 
– ostatní plocha o výměře 2513 m2 v k.ú. 
Králíky od ČR – Pozemkového fondu 
ČR na město Králíky, a to dle § 5 odst. 1 
písm. a) zákona č. 95/1999 Sb., v platném 
znění. 

Hlasování: 15:0:0 (schváleno)

4.2.27. Úprava vztahu k pozemkům v are-
álu společnosti Agrostav, a.s. 

ZM/2012/01/031: ZM bere na vědomí 
přibližné zaměření jednotlivých částí po-
zemků p.p.č. 1758/7 a p.p.č. 1758/56 v k.ú. 
Králíky dle harmonogramu přípravných 
kroků k úpravě vztahu k pozemkům v 
areálu společnosti Agrostav, a.s., stavební-
ho závodu Králíky. Zároveň ZM bere na 
vědomí aktualizovanou žádost společnosti 
o prodej pozemků st.p.č. 881 – zastavěná 
plocha o výměře 155 m2, 884 – zastavěná 
plocha o výměře 138 m2, 885/2 – zastavěná 
plocha o výměře 128 m2, 882 – zastavěná 
plocha o výměře 838 m2, 883 – zastavěná 
plocha o výměře 88 m2, 1064 – zastavěná 
plocha o výměře 726 m2 a p.p.č. 46 – ostatní 
plocha o výměře 191 m2 1758/7 – ostatní 
plocha o výměře 3055 m2, 1758/8 – ostatní 
plocha o výměře 60 m2, 1758/22 – ostatní 
plocha o výměře 36 m2, 1758/56 – ostatní 
plocha o výměře 3303 m2, 1758/58 – ostatní 
plocha o výměře 18 m2, 1758/55 – ostatní 
plocha o výměře 263 m2, 1500/2 – ostatní 
plocha o výměře 1150 m2, 1500/20 – t. t. 
porost o výměře 368 m2 vše v k.ú. Králíky 
v souladu s pravidly o nakládání s nemo-
vitým majetkem ve vlastnictví města Krá-
líky za kupní cenu 860.570 Kč + náklady 
spojené s převodem a schvaluje záměr 
prodeje těchto pozemků a ukládá záměr 
prodeje zveřejnit. 

Hlasování: 15:0:0 (schváleno)

4.2.28. Darovací smlouva na převod komu-
nikace a pozemků v k.ú. Dolní Lipka

ZM/2012/01/032: ZM schvaluje přijetí 
daru – komunikace I/43 na pozemcích 
p.p.č. 496/1, p.p.č. 496/10 a p.p.č. 496/11 
a pozemků p.p.č. 496/1 – ostatní plocha 
o výměře 1028 m2, p.p.č. 496/10 – ostatní 
plocha o výměře 1620 m2 a p.p.č. 496/11 – 
ostatní plocha o výměře 218 m2 vše v k.ú. 
Dolní Lipka od Ředitelství silnic a dálnic 
ČR, IČ 65993390, Na Pankráci 546/56, 
Praha 4 – Nusle na město Králíky, do 
doby realizace převodu schvaluje uzavření 
smlouvy o smlouvě budoucí darovací v 
předloženém znění. 

Hlasování: 14:1:0 (schváleno)

4.2.29. Bezúplatný převod pozemků od PF 
ČR – plocha zeleně

ZM/2012/01/033: ZM schvaluje bezúplat-
ný převod pozemků p.p.č. 2247 – t. t. porost 
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o výměře 1838 m2, p.p.č. 2249 – t. t. porost o 
výměře 1775 m2 p.p.č. 2332 – ostatní plocha 
o výměře 804 m2, p.p.č. 2343 – ostatní plocha 
o výměře 121 m2, p.p.č. 2454 – t. t. porost o 
výměře 1609 m2, p.p.č. 2526 – t. t. porost o 
výměře 1397 m2, p.p.č. 2533 – t. t. porost o 
výměře 354 m2, p.p.č. 2541 – ostatní plocha 
o výměře 3645 m2 a p.p.č. 2543 - ostatní 
plocha o výměře 1102 m2 v k.ú. Horní Lipka 
od ČR – Pozemkového fondu ČR na město 
Králíky, a to dle § 5 odst. 1 písm. e) zákona 
č. 95/1999 Sb., v platném znění. 

Hlasování: 15:0:0 (schváleno)

4.3. Změna vyhlášky o místních po-
platcích

ZM/2012/01/034: ZM schvaluje Obec-
ně závaznou vyhlášku města Králíky č. 
1/2012, o místních poplatcích, a to s účin-
ností od 1. 3. 2012. 

Hlasování: 14:0:1 (schváleno)

4.4. Smlouva o přijetí půjčky
ZM/2012/01/035: ZM schvaluje smlou-

vu o přijetí půjčky ve výši do 2.900.000 
Kč od firmy AGILE spol. s r.o., se sídlem 

Mírové nám. 133, 562 01 Ústí nad Orlicí, 
IČ: 15030741 a pověřuje starostku jejím 
podpisem. 

Hlasování: 11:1:3 (schváleno)

4.5. Dodatek ke smlouvě s obcemi 
ZM/2012/01/036: ZM schvaluje dodatek 

č. 1 ke smlouvě mezi městem Králíky a 
obcemi na území ORP Králíky o způsobu 
spolufinancování projektu „Zpracování di-
gitálního povodňového plánu a vybudování 
sítě varovného a vyrozumívacího systému 
pro území ORP Králíky“. 

Hlasování: 13:0:2 (schváleno)

4.6. Schválení členů kontrolního vý-
boru

ZM/2012/01/037: ZM schvaluje pana 
Jiřího Pauka a Ing. Elišku Tejklovou za 
členy kontrolního výboru.

Hlasování: 14:0:1 (schváleno)

5. Informace z MěÚ
Nebylo přijato žádné usnesení.

6. Vstupy občanů
Nebylo přijato žádné usnesení.

7. Vstupy zastupitelů
ZM/2012/01/038: ZM ukládá radě města 

provést kontrolu účetnictví a hospodaření 
příspěvkové organizace Gymnázium a 
základní škola Králíky za rok 2011. 

Hlasování: 9:3:3 (schváleno)

Jednání bylo ukončeno ve 22.15 hodin.

Dne 26. 1. 2012 navštívila Králíky v rámci svého poslaneckého dne 
paní poslankyně ing. Květa Matušovská (KSČM), zastupitelka Pardu-
bickéhokraje, členka výboru pro dopravu a dopravní obslužnost.

Během jednání s vedením města se paní poslankyně seznámila 
s aktuálními problémy, které nás v současnosti nejvíce sužují. Velký 
prostor byl věnován dopravní obslužnosti v našem regionu, možnos-
tem řešení situace, změně zákona o rozpočtovém určení daní a jeho 
podpoře v parlamentu. Dále si paní poslankyně prohlédla skládku 
odpadu bývalé TESLY u učiliště v Dolní Lipce, kterou bude Pardu-
bický kraj sanovat za finanční podpory Operačního programu životní 
prostředí. Poté navštívila paní poslankyně firmu OMB Composites 
EU, a.s., kde byla seznámena vedením firmy s  rozvojem výroby a 
novými záměry na rok 2012, které by měly být přínosem pro vytvá-
ření nových pracovních míst v našem městě.

Poslanecky den poslankyně
Ing. Květy Matušovské (KSČM) PODĚKOVÁNÍ

Chtěli bychom touto cestou poděkovat Všem rodičům za spo-
lupráci a ochotu při všech akcích pořádaných školou v loňském 
roce.

Dále děkujeme sponzorům za věcné dárky, které obohatily 
vánoční atmosféru a nadílku v naší Mateřské škole v Prostřední 
Lipce. Za mateřskou školu děkují děti a celý kolektiv.

SDH města Králíky
děkuje všem občanům a sponzorům, kteří 
přispěli peněžitými a věcnými dary na ha-
sičský ples.

Za SDH starosta Křivohlávek Ladislav
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Hledáme páníčky
Služby města Králíky s.r.o. zajišťují odchyt toulavých psů 

na území města. V současné 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.

Aktuality z Emmy
Rok se s rokem sešel a my bychom Vám rádi popřáli pohodové 

a klidné žití. Také chceme poděkovat těm, kteří pracují na tom, že 
Vám nyní můžeme nabídnout náš program. 

Mateřské centrum EMMA, zastoupené maminkami, které se sta-
rají o činnost centra, by Vás rády pozvaly do druhého patra Základní 
školy Moravská (lidově nazvané bílá škola), kde se každou středu od 
9 do 12 hodin setkávají děti skoro od narození v doprovodu svých 
maminek (ale rádi zde přivítáme i babičky, tatínky či dědečky), 
aby společně tvořili, zpívali a učili se vzájemně se poznávat. Díky 
spolupráci s vedením této školy můžeme i nadále využívat prostory, 
za což jsme velmi rádi.

Máme své webové stránky http://www.mcemma.estranky.cz/, 
kde najdete aktuality a přehled aktivit, fotogalerii z činností, které 

se zde konají, odkazy na jiná centra a podněty pro výlety a akce 
s dětmi. Zájemci, kteří chtějí být pravidelně informováni o nejno-
vějších příspěvcích, nás mohou kontaktovat emailem mcemma@
seznam.cz .

A ti, kteří nevyužívají internetové zdroje, mohou využít novinku 
– vitrínku pro neziskové organice našeho mikroregionu zřízenou 
městem Králíky, která je umístěna na ulici 5. května podél příjez-
dové cesty na Velké Náměstí (pod jednou nejmenovanou bankou 
a prodejnou optiky), kde najdou informace o našem sdružení 
v tištěné verzi. Líbí se Vám?

Na měsíc únor je připraven pestrý program, ostatně jako i na 
měsíce další…. Začínají nové kurzy angličtiny pro nejmenší. Ty 
jsou rozděleny podle věku do skupinek 0,5 roku do tří let, další 
partu tvoří 3. – 6. letá dítka a pak sem dochází „odrostlí“ školáci 
z první i druhé třídy, kteří už klub nenavštěvují, ale angličtinu 
si dále rozvíjí. Na toto pololetí je připraveno 14 lekcí a skočíme 
v květnu ukázkovou hodinou pro rodiče, kde děti předvedou, co se 
naučily a lektorky jim předají vysvědčení o absolvování kurzu.

A co jiného se chystá v průběhu tohoto roku? Jsou to již tra-
diční akce – březnový karneval, burza jarního a letního oblečení, 
dubnový den otevřených dveří (spojeno s oslavou sedmi let od 
založení klubu maminek, z něhož vzniklo mateřské centrum), 
také pokračuje spolupráce s místní knihovnou, která nám vyšla 
vstříc a umožnila nám „soukromé“ návštěvy a možnost zápůjčky 
knížek. 

Po prázdninách to bude burza podzimního a zimního zboží, 
Hallowenský průvod, také kurzy pro maminky, například výroba 
adventního věnce nebo jiných ozdob. A pak příprava výrobků na 
prodej při příležitosti Králického Jarmarku. Ten loňský se myslím 
velmi povedl, soudě podle množství lidí, kteří se přišli podívat. 
Děkujeme tímto maminkám, které věnovaly svůj čas a energii ve 
prospěch dobré věci, ale i Vám spoluobčanům, kteří jste (nejen) 
nás koupí nějakého výrobku podpořili. 

Těšíme se na Vaši návštěvu.
Za MC EMMA napsala Dana Procházková
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Máme pro vás radostnou zprávu
MÍŠA UŽ MÁ POČÍTAČ!!

V pátek 6. ledna 2012 přivezli pracov-
níci pražské firmy Medicton Group Ing. 
Martin Dobiáš a Ing. Marcela Fejtová 

Na fotografii Míša s maminkou, Ing. Fejtová a pedagogická asistentka Petra Ždanová. 
Foto: Jiří Stodůlka

Poděkování za Tříkrálovou sbírku 2012

Už podvanácté vyšli kolem svátku Tří 
králů do ulic měst a obcí České republiky 
malí koledníci. Zpívali koledy, písmeny 
K+M+B (Christus mansionem bene-
dicat), která psali nad dveře, přinášeli 
zvěst „Ať Kristus žehná tomuto domu“, 
a nabídli lidem také příležitost přispět 
na potřebné.

Dříve bylo koledování výsadou chu-
dých dětí. Dnes nekoledují chudí, ale 
koleduje se pro chudé. Chudoba má 
v každé době svoji novou podobu, a tak je 
výtěžek TS určen na podporu služeb, kte-
ré poskytuje Charita ČR lidem v nouzi. 
Jsou to např. služby pro seniory, nemocné 
a handicapované, lidi bez domova nebo 
služby pro rodiny s dětmi. 

Tříkrálová sbírka je největší dobro-
volnickou akcí v celé ČR a účastní se jí 
kolem 50.000 koledníků, většinou z řad 
dětí a mládeže.   Také v celookresní 
působnosti je tato akce podmíněna ši-
rokou spoluprací Charity s farnostmi, 
obecními a městskými úřady a stovkami 
dobrovolníků. 

 35 % z výtěžku Tříkrálové sbírky je 
určeno Charitě ČR na náklady spojené 
s přípravou sbírky a na humanitární 

krizový fond. Zbylých 65 % je určeno 
přímo Charitám, které sbírku v daném 
regionu organizují.

Jménem Oblastní charity upřímně 
děkujeme všem, kdo s Tříkrálovou sbír-
kou pomáhají: panu faráři Baschantovi 
a jeho spolupracovníkům v okolních 
obcích, koledníkům, zástupcům města a 
vám, kdo jste koledníky přijali, a svým 
finančním darem projevili sounáležitost 
s bližními. Bez vás všech by Tříkrálová 
sbírka nemohla být uskutečněna. Úspěš-
nost sbírky se obvykle vyjadřuje výší 
vybrané částky, tedy „jen“ v penězích. 
Dobře ale víme, kolik za tím vším stojí 
práce, času a energie ze strany našich 

asistentů a koledníků, zástupců měst a 
obcí, správců farností… Upřímně vám 
všem děkujeme, vážíme si vaší ochoty 
a přízně.

Výtěžek z letošní Tříkrálové sbírky 
je určen mimo jiné na provozní náklady 
služby pro ohrožené rodiny s dětmi „Šan-
ce pro rodinu“, kterou zatím využívá 15 
rodin z celého okresu, nebo na provozní 
náklady občanské poradny v Ústí nad 
Orlicí a čtyř jejich kontaktních míst 
v okrese.

Více informací najdete na: www.
uo.charita.cz

Iva Marková
Oblastní charita Ústí nad Orlicí

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)

Míšovi Čermákovi speciální počítač, na 
který dětští čtenáři z celé naší republiky 
vydělali v  rámci projektu ČTENÍ PO-

MÁHÁ částku 89 800,- Kč.
Míšovi se splnil velký sen a teď ho 

čeká nelehký úkol, aby se s počítačem 
naučil dobře pracovat.

Každý z nás si asi vzpomene, jaké 
to bylo, když jsme poprvé vzali do 
ruky myš a posadili se před monitor 
počítače. 

On to má mnohem těžší. 
Na fotografii vidíte, že Míša, který 

nemůže ovládat myš rukou, má na 
brýlích připevněnou malou kameru. 
Ta snímá pohyb jeho oka, které ovládá 
pohyb kurzoru.

Míšovy první pokusy pod vedením 
příjemné paní Fejtové ukázaly, že je moc 
šikovný. Těšíme se, že až příště přijdeme 
do školy na návštěvu, Míša nám ukáže, 
co nového už s počítačem umí, a my 
natočíme videozáznam, který si budete 
moci prohlédnout na webové stránce 
naší knihovny - http://kraliky.orlicko.
cz/knihovna/

 Už nyní si tam můžete prohlédnout 
fotografie ve FOTOGALERII.

Kdyby vás cokoliv zajímalo, napište 
nám nebo se zastavte u nás v knihovně. 
Rády vám odpovíme.

Ivana Marečková
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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
04. 02. So MUDr. Vojtková  Žamberk Gen. Knopa 837 465 676 821
05. 02. Ne MUDr. Vojtková  Žamberk Gen. Knopa 837 465 676 821
11. 02. So MUDr. Vídeňská Žamberk Školská 834 465 613 103
12. 02. Ne MUDr. Vídeňská Žamberk Školská 834 465 613 103
18. 02. So MUDr. Appl Dolní Čermná č.p. 222 603 471 194
19. 02. Ne MUDr. Appl Dolní Čermná č.p. 222 603 471 194
25. 02. So MUDr. Bílý Lanškroun Opletalova 567 465 324 829
26. 02. Ne MUDr. Bílý Lanškroun Opletalova 567 465 324 829
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.

Výroba a prodej
• dřevěných briket
• palivového dřeva
• třísek na zátop
Od 1. dubna letní ceny 
dřevěných briket.
Tel: 737 27 43 31

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.

Dne 20. ledna 2012 oslavili v 
kruhu nejbližších své životní 
jubileum 80 let paní Zdeňka 
Benešová z Králík a 22. ledna 
oslavil její manžel Josef Beneš 
82. narozeniny.
Jubilantům hodně zdraví, štěstí 
a spokojenosti do dalších let 
přejí
děti Josef, Zdeněk s Danou a 
Eva s Viktorem
vnoučata Josef s Janou, Jana, 
Leoš, Zdeněk s Martou, Ondřej 
se Simonou, Eva a Víťa
pravnoučata Adélka a Adámek
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Program na ÚNOR
úterý   7.   MISTROVSKÝ PLÁN   zač. ve 20:00 hod
Finanční magnát Albert Shaw bydlí v nejdražším domě v New 

Yorku a veškerý personál k němu vzhlíží s úctou, ovšem jen do té 
doby, než je magnát zatčen pro zpronevěru. Všichni jsou zasko-
čeni, protože právě on jim spravoval nemalé peníze v penzijních 
fondech. A protože justice je na zločince krátká, je třeba vzít 
spravednost do vlastních rukou. Kriminální komedie s hvězdným 
hereckým obsazením (Ben Stiller, Eddie Murphy, Alan Alda, Téa 
Leoniová).

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

BASTARDI 2
pátek 10. zač. ve 20:00 hod
Volné pokračování českého 

kontroverzního snímku, který 
syrově vykresloval školní pro-
středí a pomstu učitele Tomá-
še Majera za smrt své sestry. 
Aktuální snímek tyto osudy 
rozvíjí a žánrově se posunuje ke 
kriminálnímu příběhu, ve kterém 
předchozí případy znovu otevře 
nový vyšetřovatel, odhodlaný 
Majera usvědčit z vraždy.

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

úterý   14.   VELKÁ VÁNOČNÍ JÍZDA   zač. v 17:00 hod
Sice už je po Vánocích, ale ta otázka je stále zajímavá: Jak to 

ten Santa dělá, že dokáže během jedné noci nadělit všechny dárky? 
Odpovědí na ni je existence Santovy provozní základny ukryté pod 
Severním pólem, která je plná veselí a nejmodernější techniky. A 
navíc, když je nejhůř, nastoupí do práce nejmladší z rodu Clausů, 
aby zachránil Vánoce a doručil poslední dárek na světě dřív, než 
se rozední.

Vstupné 55,-; přístupný; české znění; 95 min.

TWILIGHT SÁGA: ROZBŘESK – 1. část
úterý   28.   zač. v 17:00 hod
Bella a Edward se po velkolepé svatbě dočkají líbánek a mladá 

nevěsta zakrátko čeká potomka, což způsobí ohrožení křehkého 
příměří mezi Cullenovými (upíři) a Blackovými (vlkodlaci). Bytost 
zrozená ze spojení upíra a ženy totiž představuje hrozbu... Prekérní 
situaci ještě zkomplikuje Jacob, který stále Bellu miluje.

Vstupné 55,-; přístupný; titulky; ŠUP; 115 min.

Klub Na Střelnici Králíky
ÚNOR 2012

Koncert, který zažijete maximálně jednou za čtyři roky!!
středa   29. 2.   ČESKÉ TRIO   zač. v 19:00 hod
České trio je dnes známo po celém světě jako reprezentant slavné 

umělecké tradice české komorní interpretace, jejíž historie vede až 
k devadesátým létům devatenáctého století, kdy vzniklo první kla-
vírní trio tohoto jména. Jeho bohatá koncertní činnost zahrnuje ročně 
desítky koncertů doma i v zahraničí. Vedle pravidelného hostování na 
evropských koncertních pódiích si získal soubor svou pevnou pozici 
i u zámořských posluchačů - ve Spojených státech a v Japonsku. 
Bývá pravidelným hostem významných mezinárodních hudebních 
festivalů. Odborné hudební kritiky koncertních vystoupení i nahrá-
vek Českého tria oceňují především kompaktnost souboru, přestože 
je tělesem výrazných hráčských individualit, mistrovství a čistotu 
hudebního stylu, vroucnost a hloubku projevu i jeho spontánnost a 
temperament. Členové českého tria působí jako uznávaní pedagogové 
na Pražské konzervatoři nebo na AMU, kde předávají své bohaté 
koncertní zkušenosti našim i zahraničním studentům.

Na programu králického 
koncertu jsou skladby L. 
van Beethovena, M. Ravela 
a Ant. Dvořáka, vstupné 70,- 
Kč, děti do 15 let mají vstup 
zdarma. Koncert se koná v 
Evropském domě!
Dana Vlachová – housle
Milan Langer – klavír
Miroslav Petráš – vio-

loncello
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Další únorový program:
pátek 3. PLES CELNÍHO ŘEDITELSTVÍ zač. v 19:30 hod
Pořádá Celní úřad Ústí nad Orlicí, předprodej vstupenek - paní 

Marie Šoková, tel.: 465 569 211.

sobota   11.   KVĚTINKOVÝ PLES    zač. v 19:30 hod
Pořádá Květinka Monika, k tanci hraje oblíbená skupina MO-

NITOR, bližší informace na tel.: 605 291 608.

52. KRÁLICKÝ KARNEVAL
pátek - sobota   17.-18.   zač. v 19:00 hod
Informace na www.karnevalkraliky.estranky.cz nebo pan Jiří 

Hlava, tel. 724 244 123.

MATURITNÍ PLES GYMNÁZIA KRÁLÍKY
pátek   24.   zač. v 19:30 hod
Pořádá maturitní ročník gymnázia, informace na tel.: 

465 631 306.
=========================================

Pět večerů s vybranými filmy z Mezinárodního festivalu do-
kumentárních filmů Jihlava 2011. Promítáme v Evropském domě 
v Králíkách vždy od 19:00 hodin, projekce z DVD, vstupné 30,- Kč. 
Vaříme čaj a kávu.

středa   1. 2.   POD SLUNCEM TMA   zač. v 19:00 hod
Dráty, zkraty a dva čeští světlonoši v zambijské buši.

Milan a Tomáš, dva čeští roz-
vojoví experti, se naposledy vra-
cejí do odlehlé zambijské osady 
Masuku, kde před čtyřmi lety 
elektrifikovali areál školy a ne-
mocnice. Postupně zjišťují, proč 
některé části systému nefungují, 
a snaží se vše během hektických 
dnů i černočerných nocí opravit 
a finálně předat. Zažívají zkraty 
všeho druhu, míjení a prolínání 
různých světů, ale i oslavné rituály 
vděčnosti. Pod sluncem tma vtipně 
a naprosto otevřeně sleduje úskalí 
rozvojové pomoci. Je příběhem 

pokusu předání evropské technologie a odpovědnosti, ale i „zlatých 
českých ručiček“, které si dokáží poradit i uprostřed Afriky. 

Vstupné 30,-; přístupný; DVD; 80 min.

středa   8. 2.   ZÁVOD KE DNU   yač. v 19:00 hod
Film o zavřených fabrikách a o tom, co bude s „přebytečnými“ 

lidmi bez práce.
Snímek diskutuje na konkrétních příkladech otázky nezaměst-

nanosti, odborů, práce či lidské mobility. Filosof Václav Bělohrad-
ský, sociolog Jan Keller, ekonomka Ilona Švihlíková, rozvojový 
expert Tomáš Tožička a několik 
zaměstnanců, odborářů i neza-
městnaných reflektují tato témata 
v dnešní situaci České republiky 
a na pozadí různorodého spektra 
lidského podnikání - od textilu, 
skla, automobilů či sirek až 
po nadnárodní IT byznys. OP 
Prostějov, sirkárna Solo Suši-
ce, moravská sklárna, kterou 
zachránily odbory, Hyundai 
Nošovice a lidé mezitím…

Vstupné 30,-; přístupný; 
DVD; 80 min.

středa   15. 2.   EM a ON   zač. v 19:00 hod
Něžný buran Xavier Baumaxa.

Dokument bez cenzury i au-
tocenzury je věnován dvojici 
nekonvenčních umělců a kama-
rádů z Litvínova. Em Rudenko, 
nonkonformní ukrajinský sta-
vební dělník, básník a alko-
holik, je autorem absurdních 
a sexuálně podbarvených básní 
z dělnického prostředí. Xavier 
Baumaxa je osobitý performer, 
básník a undergroundový bard. 
Ve své tvorbě paroduje žánry 
bez rozdílu, karikuje celebrity 
a zesměšňuje takřka cokoliv. 
Režisér Vladimír Michálek 
oba sledoval více než dva roky 

na cestách mezi koncerty, na přejezdech z jednoho bizarního 
místa na druhé a natočil řadu jejich vystoupení, koncertů a mej-
danů. Ve filmu zazní nejznámější Baumaxovy songy – groteskní 
„etno“ Pozitiff peopula, protinacistická balada Nazijazz a další. 
Film zachycuje i mezižánrový projekt s pantomimou Silent love 
či vystoupení s Radimem Hladíkem, Danem Bártou, Lenkou Du-
silovou. Film o chlastu, cigaretách a bloudění na utajenou štaci. 
Toto je ozajstný hip-hop.

Vstupné 30,-; přístupný; DVD; 85 min.

středa   22. 2.   VENKU   zač. v 19:00 hod
Doopravdy to začíná venku - příběh tří lidí opouštějících 

vězení.
Časosběrný dokument reži-

sérky Veroniky Sobkové sleduje 
osudy tří lidí, kteří opouštějí 
vězení. Den po dni, minutu 
po minutě, můžeme sledovat 
jejich cestu ven. Linda už ne-
chce krást ani fetovat a přemýšlí 
o rodině. Mirek si hledá „tu 
pravou“, která nebude odsuzo-
vat jeho kriminální minulost. 
Tomáš doufá v podmínečné 
propuštění v polovině trestu, 
a věří, že venku to bude jiné než 
dřív. Hlavní je, aby to šlo bez 
drog. Všichni se snaží vyrovnat 
se s vlastní minulostí. Film je 
metaforou o nakládání se svobodou, časem a osudem, o rozho-
dování na důležitých životních křižovatkách, které se týká nejen 
bývalých vězňů, ale každého z nás. 

Vstupné 30,-; přístupný; DVD; 80 min.

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 – únor 2012
Kumšt- divadelní představení 
Pátek 17. února, 19 hodin, sál kina v Jablonném nad Or-

licí
„Když říkám podle mě, myslím tím objektivně“ 
Autorkou „Kumštu“ je uznávaná současná francouzská drama-

tička, Yasmina Reza. Komedie Pojednává o třech nerozlučných 
kamarádech, Markovi - Jan TŘÍSKA, Ivanovi - Jan HRUŠÍN-
SKÝ a Borisovi - Jan KAČER, kteří se přes zdánlivě obyčejnou 
debatu o umění dostanou až k životně důležitému sporu, který 
odhalí jejich nejniternější hodnoty. „Kumšt“ je o problémech, 
které nevyhnutelně zajímají každého člověka. Režie se ujal Jan 
HŘEBEJK. 

7. Posezení u cimbálu 
Sobota 18. února, sál fary, od 18,00 hodin 
Hraje Varmužova cimbálová muzika, pořádá místní farnost, 

předprodej vstupenek na faře.

O.S. KAMARÁDI Jablonné nad Orlicí Vás všechny srdečně zve 
na I. ČESKOMORAVSKÝ PLES 

V SOBOTU 18. ÚNORA 2012 OD 20,00 HODIN 
HOSTINEC „U Špičáků“  Bystřec 
Převážně klasické tance nám hudebně doprovodí cimbálová 

muzika pod vedením primáše Jana Dostála.
Vstup ve společenském oblečení popřípadě v moravských 

krojích. Zajištěno stylové občerstvení – moravské koláče, 
formanské prkénko, dobré vínečko, pravá domácí moravská 
pálenka atd.  Předprodej místenek v Informačním centru čp.30  
- při zakoupení celého stolu dostáváte ke stolu dárek v podobě 
lahve vína a tácku jednohubek.

Hanky – Panky – TECHTLE – MECHTLE - travesti show
Úterý 21. února 19 hodin, sál kina v Jablonném nad Orlicí
Skupina Hanky – Panky uvádí svou novou travesti show. Slečny 

Stefany, Dolores, Sofie a Alex – v civilním životě Martin, Lukáš, 
Libor a Aleš pro Vás připravili pořad plný známých hudebních 
melodií, vtipu, nadsázky a komických scének.

Vstupné: 230,- Kč – předplatné, 250,- Kč na místě

Dny otevřených dveří a  5. narozeniny RC Jablíčko 
Út 21. 2. - Čt 23.2, prostory RC Jablíčko, stará škola.

Maškarní karneval na sněhu, 
Sobota 25.února ,lyžařský areál Malák, od 13 hodin,
Akce se uskuteční dle sněhových podmínek, pořádá Ski club.

Program širokoúhlého kina v Jablonném nad 
Orlicí únor 2012

čtvrtek 9. února v 19,30 hodin - Rodina je základ státu - ČR
Když vám hoří půda pod nohama, není nad rodinný výlet. Libor 

(Igor Chmela), bývalý učitel dějepisu, který dosáhl vysokého 
manažerského postu ve významném finančním ústavu, si řadu let 
spokojeně žije společně se svou rodinou v luxusní vile na okraji 
Prahy. Bezstarostný život ale netrvá věčně a na povrch začnou 
vyplouvat machinace s penězi klientů. Prchání před spravedlností 
se stane cestou plnou hledání ztracených vztahů.

Pondělí 13. února v 19,30 hodin - Poupata- ČR 
Příběh Poupat vypráví o těžké zkoušce rodiny, žijící v kraji 

drsných pravidel.  Rodina Jardy Hrdiny (Vladimír Javorský) žije 
v zapadákově. Jarda pracuje jako hradlař na dráze. Jeho koníčkem 
je lepení modelů ze sirek v láhvích, jeho slabostí závislost na 
výherních automatech. Jardova žena Kamila (Malgorzata Pikus) 
uklízí nádražní toalety a sní o tom, že spolu se svými vrstevni-
cemi secvičí spartakiádní skladbu Poupata po pětadvaceti letech 
a předvedou ji s pýchou celému městu zrodila. Jarda ví, že svět 
ani sebe nezmění. Vědom si svého slabošství, nepokouší se o 
nic. Chorobná závislost na výherních automatech přivede jeho 
nejbližší do neřešitelné životní situace. Skutečný a přesvědčivý 
pokus o záchranu rodiny přijde ve chvíli, kdy už je pozdě.
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… a možná přijde i Ondřej Bank!
Nečekanou a příjemnou událostí byl 

zakončen povedený lyžařský výcvik 
naší školy. Druhý lednový týden lyžo-
vali žácí na dobře upravené sjezdovce 
ve Štědrákově Lhotě jen pár desítek 
metrů od penzionu Lesanka, kde po celý 
týden bydleli a odpočívali. Při přípravě 
posledního společného večera se ve 
dveřích společenské místnosti nečekaně 
objevil Ondřej Bank, nejlepší český 
sjezdař, se svým bratrem a zároveň 
osobním trenérem Tomášem, který byl 
vyhlášen lyžařským trenérem roku 2011. 
Ondřej má své lyžařské začátky spojené 
se sjezdovkou ve Lhotě, kde trénoval do 
svých 15 let. Více než hodinu besedo-
vali oba sportovci s našimi dětmi a vše 
vyvrcholilo autogramiádou a společným 
focením (bratři Bankové jsou v předpo-
slední řadě uprostřed). Nejen pro děti, 
ale i pro učitele to byl zážitek, na který 
dlouho nezapomenou.

Učitelé ZŠ Králíky

HLEDÁME TALENTY
V září roku 2011 jsme oslovili žáky druhého stupně naší základní 

školy, zda by nechtěli přinést do školy ukázat své domácí výtvarné 
práce a zúčastnit se akce „Hledáme talenty“. Odvahu našlo jen osm 
žáků, ale o to kvalitnější byly jejich výtvory.

Výstavka, kterou jsme z nich 
připravili, vzbudila velký ohlas 
mezi žáky i učiteli. Proto dou-
fáme, že v příštím školním roce 
objevíme ještě více talentů. 
Veřejnost si může práce našich 
talentů prohlédnout ve vestibulu 
školy v Moravské ulici. 
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