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Rozpočet 2012
Na svém zasedání 19. 3. 2012 schválilo zastupitelstvo rozpočet na rok 

2012. Protože ani pro tento rok nemůžeme počítat se zlepšením situace 
na straně příjmů přidělovaných městu rozpočtovým určením daní, bylo 
nutné při sestavování rozpočtu, tak jako v minulých letech, hledat úspory 
ve výdajích města. Ani tato cesta není příliš lehká, protože již od roku 
2010 neustále hledáme úspory na straně provozu úřadu. K tomu jsme 
zvolili různé cesty, bohužel některé z nich budou mít za následek zhoršení 
péče města o majetek, protože nebudeme moci v potřebné výši financovat 
jeho běžnou údržbu. Opatřením, které nemá žádné negativní dopady, bylo 
provedení výběrového řízení na poskytovatele úvěru k přefinancování 
stávajících závazků vůči bance jehož výsledkem je celková úspora za 
období splatnosti úvěru ve výši cca 3,4 mil. Kč.  Oproti minulým letům, 
kdy město realizovalo několik investičních akcí finacovaných za pomoci 
dotací, je v rozpočtu na rok 2012 pouze jedna investiční akce. Jedná se 
o projekt „Zvýšení turistické atraktivity Králické pevnostní oblasti - Re-
vitalizace tvrze Hůrka“, který byl zahájen v roce 2011. Tato akce bohužel 
v roce 2012 zasahuje negativně do finanční situace města. Při schvalování 
projektu v roce 2009 vycházelo tehdejší zastupitelstvo ze skutečnosti, 
že finanční podíl města na realizaci projektu bude nulový, protože bude 
hrazen z dotace z EU a Pardubického kraje. Dotaci z Pardubického kraje 
jsme obdrželi v roce 2009 a dotace z EU je nám poukazována postupně 
na základě předložených dokladů o platbách. V průběhu probíhajících 
stavebních prací jsme zjistili, že ne všechny přípravné práce byly prove-
deny tak, aby projekt proběhl podle plánu a po provedených výpočtech 
dojde pravděpodobně k nutnosti spoluúčasti města ve výši cca 2 mil. Kč. 
Tato částka musela být zahrnuta do rozpočtu města na rok 2012, protože 
bez provedení všech prací by nebyl projekt úspěšně dokončen a nebyly 
by městu poskytnuty již schválené dotace. Stále však činíme kroky, které 
by mohly vést ke snížení dopadu projektu na rozpočet města.

Ve schváleném rozpočtu, který najdete na webových stránkách města, 
je počítáno s některými výdaji ve stejné výši, jako v minulém roce. Jedná 
se především dotační program pro sportovní kluby a ostatní zájmová 
občanská sdružení a financování tradičních akcí, které město pořádá nebo 
je jejich spolupořadatelem. Protože se od roku 2012 významně změnilo 
rozdělování výtěžku z loterií a jiných her ve prospěch obcí, bude město 

příjemcem významné částky, která však bude chybět sportovním svazům 
na podporu tělovýchovných jednot na území města. V současné době 
jednáme se zástupci těchto sdružení o řešení jejich financování v souvis-
losti s těmito změnami a domnívám se, že bychom jim mohli poskytnout 
vyšší částky, než poskytovaly sportovní svazy, které většinu prostředků 
použily pro své sekretariáty a na podporu vrcholového sportu. 

Z toho co jsem uvedla je zřejmé, že finanční situace města v roce 2012 
nebude lepší než v minulých třech letech, ale při dobrém hospodaření 
jsme schopni ji zvládnout. Nadějí pro roky následující je změna v roz-
počtovém určení daní, kterou začal projednávat parlament, ale která je 
velmi závislá na postoji jednotlivých poslanců. Záleží na tom, zda budou 
rozhodovat v zájmu obcí z regionů, kde získali svůj mandát, nebo zda 
se budou řídit pokyny ze svých sekretariátů, které mají sídlo v Praze. 
Pak by možná stačilo, kdyby se volby odehrávaly jen tam.

Jana Ponocná
starostka města Králíky

Požár hotelu Vista
na Dolní Moravě

Dolní Morava - K obrovskému požáru do Dolní Moravy vyjíždělo 
v předposlední březnový den v 7.34 hodin 9 hasičských jednotek - 
profesionální jednotka z Ústí nad Orlicí, Žamberka, Králík a dále 
dobrovolné jednotky z Dolní Moravy, Králík, Lichkova, Červené Vody, 
Mladkova a Hanušovic.

V části obce Velká Morava došlo k požáru hotelu Vista. Jednalo 
se o požár čtyřpatrového hotelu. Při příjezdu první jednotky na místo 
byla již polovina střechy v plamenech. Požár se ale velmi rychle šířil 
šachtami do tří pater.  Požár hotelu ve výstavbě se podařilo hasičům 
dostat pod kontrolu v 9.36 hodin. 

Požárem byla zničena velká část objektu, který byl téměř před 
samotným dokončením. Kompletně bylo zničeno více jak 30 již 
zařízených a vybavených pokojů ve čtvrtém nadzemním podlaží pod 
střechou, která celá shořela. Oheň se šachtou rozšířil až do přízemního 
patra, kde je kompletně zničené již vybavené a instalované zařízení 
gastro provozu kuchyně. Po hasebním zásahu jsou vodou poničená 
všechna patra. Zničený je nábytek v pokojích, již položené koberce, 
vzduchotechnika a rozvody ektroinstalací. Voda protéká skrz jednotlivá 
patra až do wellness patra, které je rovněž poškozené. 

Plánované otevření hotelu v červenci bude zřejmě kvůli tomuto 
požáru odloženo. Nyní probíhá vyšetřování a zjišťování celkových 
škod. Zatím se škody odhadují na více jak 70 milionů korun.

O víkendu probíhalo na místě požáru podrobné vyšetřování příčin 
vzniku velkého požáru. Na místě byly speciální týmy vyšetřovatelů jak 
od policie ČR, tak z řad hasičů, kteří za pomoci speciálně vycvičených 
psů prohledávaly objekt a zjišťovaly ložisko a příčiny vzniku. V průběhu 
tohoto týdne by měly být známy prvotní výsledky šetření. Nicméně 
stavební společnost Moravostav, která hotel staví, znásobila počty 
pracovníků a zintenzivnila jak práce na odstraňování velkých škod, tak 
práce na samotné dostavbě hotelu, aby termín otevření byl posunut co 
nejméně. O kolik se samotné uvedení hotelu do provozu posune, bude 
známo také během několika následujících dní maximálně týdnů poté, co 
budou podrobně vyčísleny škody a odhadnuty termíny prací.

Zdroj: www.dolnimorava.czFoto: HZS, služebna Králíky.
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www.kralickysneznik.netKrálický Sněžník o.p.s.
Obecně prospěšná společnost Králický Sněžník 

byla založena za podpory Pardubického kraje v 
roce 2007 za účelem poskytování obecně pro-
spěšných služeb, jejichž cílem je rozvoj cestovní-
ho ruchu v turistické oblasti Králický Sněžník. Od 
počátku činnosti se snažíme navázat spolupráci 
s obcemi a ostatními subjekty okolo Králického 
Sněžníku jak na české, tak na polské straně. 
Zakládajícími členy jsou město Králíky, obce 

Červená Voda, Dolní Morava, Mladkov a Lichkov, 
dvě neziskové organizace a 26 podnikatelských 
subjektů. Ve spolupráci s Destinační společností 
Východní Čechy a Českou centrálou cestovního 
ruchu – Czechtourism zajišťuje společnost pro-
pagaci regionu na veletrzích cestovního ruchu v 
Čechách i v zahraničí. 

Jana Ponocná, ředitelka společnosti 

PRVNÍ VLNA MARKETINGOVÉ KAMPANĚ
nové logo

Jistě jste v rádiích zaznamenali upoutávku „Objevte 
turistickou oblast Králický Sněžník“. Těchto spotů 
bylo na rádiích Černá hora, Blaník a Haná uvedeno 
317 a další budou následovat od května tohoto roku. 
Další propagace proběhla pomocí tiskové reklamy v 
Denících Pardubického, Jihomoravského i Olomouc-
kého kraje, na billboardech a na 5 prezentacích v 
obchodních domech. Nezapoměli jsme ani na inter-
net. Důkazem je 3 080 000 zobrazení na portálech 

sport.cz, snehulak.cz a jeseniky cz, 1600 rozeslaných 
upoutávek e-mailem a Facebook. Kampaň je tedy 
vskutku komplexní. Pro zpestření ještě uvedeme 
zakončení soutěže o ceny, které věnovaly relax&sport 
resort Dolní Morava, Skipark Červená Voda a Ski 
areál Mladkov – Petrovičky v celkové hodnotě více 
jak 30 tisíc korun. Seznam deseti výherců najdete na 
www.kralickysneznik.net. Na tomto portále bude od 
června realizována i letní soutěž o zajímavé ceny.
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Jedna ze zásadních aktivit společnosti Králický Sněžník o.p.s. je propagace 
Turistické oblasti jak v nejbližším okolí, tak každoročně na mezinárodních ve-
letrzích cestovního ruchu. Jako propagační materiály slouží především mapy 
a katalogy, pořízené v rámci projektů, tak letáky poskytovatelů služeb v oblasti 
(doručené do TIC Evropský dům – Králíky).

TIC Evropský dům - Králíky jako rozcestník a distributor informací

Účast na veletrzích JARO 2012
GO a Reagiotour Brno 2012 (v roce 2011: 30000 návštěvníků)
Termín: 12. - 15. Ledna   Prezentoval: M. Bartoš, L. Strculová
Slovakia Tour Bratislava 2012 (v roce 2011: 72000 návštěvníků)
Termín: 19.- 22. Ledna 2012   Prezentoval: M. Bartoš, L. Strculová
Myedzinarodowe Targy Turystyczne 2012 Wroclaw (v roce 2011: 15000 
návštěvníků), Termín: 3. – 5. Února   Prezentoval: A. Juránek
Turism Expo Olomouc 2012 
Termín: 27. – 29. Leden   Prezentovala Destinační společnost Východní Čechy
Hollyday world Praha 2012 (v roce 2011: 32000 návštěvníků)
Termín: 9. – 12. Února Prezentoval: R.M. Sicha, L. Strculová, D. Rücker
Info Tour Hradec Králové 2012
Termín: 16. – 17. března, Prezentoval: M. Beran, L. Černohousová

Evropský dům
Turistické informační centrum Evropský dům
Cílem informačního centra je celoroční poskytování informací nejen o místech, 
službách a událostech v Králíkách, ale i v celém regionu Králický Sněžník.
Otevírací doba
po – pá 9 – 13, 14 – 17 hodin            so – ne 9 – 13 hodin
Dále je v Evropském domě poskytováno ubytování a konferenční prostory. 
Sál bývá často využíván pro aktivity neziskových organizací a příspěvkových 
organizací města Králíky (ZUŠ).

Soutěž EDEN – European Des-
tinations of Excellence 2012

Králický Sněžník, jako finalista sou-
těže EDEN, získal podporu mediální 
agentury FOX HUNTERS, která bude 
oporou při tvorbě článků a jejich dis-
tribuce do časopisů i na internet. O 
výstupech Vás budeme informovat na 
stránkách www.kralickysneznik.net

REALIZOVANÉ PROJEKTY - propa-
gace turistických cílů a služeb pro-
střednictvím systému „vizitkovníků“. 
V měsíci březnu jsou tisknuty NOVÉ 
vizitky. 30 druhů vizitek na 30 distri-
bučních místech!

DALŠÍ REALIZOVANÉ PROJEKTY
• Turistická oblast Králický Sněžník 
– profesionální partner v cestovním 
ruchu
• Králický Sněžník – Śnieźnik: publicita 
a služby pro turisty
• Králický Sněžník – Śnieźnik: mapy
Podrobnosti naleznete na:
www.kralickysneznik.net

STATISTIKA NÁVŠTĚVNOSTI
Zvýšení počtu návštěvníků portálu 
www.kralickysneznik.net v době re-
alizace 1. Vlny kampaně (1. 7. 2011 
– 31. 10. 2011 vs. 1. 11. 2011 – 29. 2. 
2012). Uveden výběr dle měst. Zdroj 
google analytics.

Prezentace turistické oblasti v zimě 2011/2012

KONTAKTY: Evropský dům, Dlouhá 353, 561 69 Králíky Tel.: 465 323 150 e-mail: 
evropskydum@email.cz, www.evropskydum.kraliky.cz, www.kralickysneznik.net 
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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

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 č.p. 414 na st.p.č. 558/1 
v ul. 5. května v Králíkách
Bližší určení: nebytový prostor v 1. n.p. v č.p. 414 o cel-
kové výměře 83,29 m2, z toho: ordinace o výměře 29,81 m2, 
čekárna o výměře 24,93 m2, sklad o výměře 10,14 m2, sklad 
o výměře 15,06 m2, sociální zařízení o výměře 3,35 m2

Minimální výše nájemného: 480,- Kč/m2/rok. Minimální výše 
nájemného: 3.332,- Kč/měsíc. Záloha na služby: 2.370,- 
Kč/měsíc - splatnost nájemného společně se zálohou na 
služby měsíčně vždy k 5. dni příslušného měsíce.
Stanovení vhodného druhu podnikání: výkon lékařské 
praxe. Účel nájmu: lékařská ordinace.
Prohlídka nebytového prostoru: po dohodě se správcem 
– Služby města Králíky s.r.o., tel. 465 631 366
Termín uzavření nájemní smlouvy: nejdříve od 1. 9. 2012. 
Konečný termín přijímání žádostí: 30. 6. 2012
Způsob podání žádosti: dle čl. 4 Pravidel pro pronajímání 
nebytových prostorů v majetku města Králíky

Podle citovaného zákona mají občané možnost po dobu 
vyvěšení tohoto oznámení (tj. do 30. 6. 2012) se vyjádřit 
nebo podat své připomínky a nabídky.
Článek 4 - Podmínky pro podání žádosti o pronájem 
(1) O pronájem nebytového prostoru ve vlastnictví města 
může požádat každý. Pokud podá žádost žadatel, který 
je veden v seznamu dlužníků města, a dluh ke dni podání 
žádosti není uhrazen, RM k žádosti nepřihlíží. 
(2) Žádost o pronájem nebytového prostoru se nepodává 
na předepsaném formuláři. 
(3) Žádost o pronájem nebytového prostoru musí obsaho-
vat: identifikační údaje fyzické osoby (RČ a trvalý pobyt), 
podnikající fyzické osoby nebo právnické osoby (IČ a sídlo 
podnikání), specifikaci předmětu nájmu dle zadané nabíd-
ky, předmět a účel nájmu, předmět podnikání, prohlášení, 
že žadatel nemá vůči Městu Králíky žádné nevypořádané 
závazky, souhlas se stanovenými nájemními podmínkami, 
nabídku nájemného (minimálně ve výši stanovené RM) 
souhlas se zpracováním, uchováním a zveřejněním osob-
ních údajů (platí pouze pro fyzické osoby) 
(4) Je-li zájemců o nájem nebytového prostoru více, bude 
zájemce, s nímž bude uzavřena nájemní smlouva, vybrán 
na jednání RM s přihlédnutím k nabízené výši nájemného 
a k předmětu a účelu nájmu. 
(5) Žádá-li zájemce o pronájem o sjednání podmínek 
pronájmu odlišných od těchto pravidel, předloží majetkový 
odbor věc k rozhodnutí RM, a to společně s předcházejícím 
vyjádřením odboru VTS, odboru ÚPaSÚ, je-li nebytový 
prostor v MPZ tak také odbor ŠKT, a správce bytového 
fondu.
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Termíny mobilních sběrů
velkoobjemových odpadů v roce 2012

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

Ul. Tkalcovská 7. 4. 22. 9.
U Pivovaru 7. 4. 22. 9.
Ul. Kosmonautů 14. 4. 6. 10.
Parkoviště u Reichlů 14. 4. 6. 10.
Parkoviště u Úřadu práce 21. 4. 13. 10.
Sběrný dvůr Králíky (sídlo SMK) 21. 4. 13. 10.
Ul. Polní 21. 4. 13. 10.
U Autocentra Springer 28. 4. 20. 10.
Hřiště za ČMPK 28. 4. 20. 10.
Parkoviště u Střelnice 5. 5. 27. 10.
Ul. V Aleji 5. 5. 27. 10.

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

Dolní Hedeč 12. 5. 1. 9.
Červený Potok 12. 5. 1. 9.
Horní Lipka 19. 5. 8. 9.
Prostřední Lipka 19. 5. 8. 9.
Heřmanice 19. 5. 8. 9.
Dolní Lipka 26. 5. 15. 9.
Dolní Boříkovice 26. 5. 15. 9.

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

Provozní hodiny Sběrného dvoru Králíky, Růžová 462
od 1. 4. do 30. 10. od 1. 11. do 31. 3.

Pondělí - Čtvrtek 6.00 - 14.30 Pondělí - Čtvrtek 6.00 - 14.30
Pátek 6.00 - 17.00 Pátek 6.00 - 16.00
Sobota 8.00 - 12.00 Sobota zavřeno

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

Robert Jílek, jednatel
Růžová 462, 561 69 Králíky

Tel. + fax: 465 631 320
sluzby.mesta.kraliky@email.cz

www.sluzbymestakraliky.cz

Děkujeme všem spoluobčanům 
z Červeného Potoka za provede-
ní úklidových prací na místním 
hřbitově.

Pořádek na hřbitově je vizitkou 
živých.

Osadní výbor
Červený potok
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HISTORIE ZEMĚDĚLSTVÍ V KRÁLÍKÁCH
Projektový tým ve složení V. Šmerda, E. Villímová, N. Martin-

cová, P. Dono, L. Postl, K. Novotný a M. Zika pátral po historii 
zemědělství v Králíkách. Informace jsme hledali v odborné litera-
tuře, v podkladech z muzea, probírali jsme se starými fotografiemi. 
A co jsme zjistili?

Dle Tereziánského katastru patřila většina půdy na Králicku do 
nejhorší 8. bonitní třídy, což znamená, že úroda je 2,5 krát vyšší než 
výsevek. Nejstaršími pěstovanými plodinami byly len, žito a oves. 
V 18. století k nim přibyly brambory a pícniny. Z údajů z roku 1670 
jsme zjistili, že se tu chovaly slepice, krávy, býci a koně. V roce 
1836 bylo na králickém panství 200 koní, 1948 ks hovězího dobytka 
a 386 ovcí. V roce 1653 zde působilo 42 sedláků, 18 chalupníků 
a 48 zahradníků (s malým množstvím půdy). V roce 1854 bylo na 
panství 200 hospodářů. 

Úsilí zemědělců mařily nejrůznější katastrofy. Padaly tu půlki-
lové kroupy (r. 1741), kroupy velké jako lískové ořechy (r. 1902), 
kroupy velké jako vlašské ořechy (r. 1904). Úrodu ničily přívaly 
deště a povodně, velké mrazy (např. v r. 1863 v červenci a v r. 1916 
v červnu zničily brambory), obrovská sucha (např. v roce 1842, 
1904, 1917, 1921). Úrodu ohrožovali také živočišní škůdci – hou-
senky, můry gama, dřepčíci zničili úrodu lnu, housenky, mšice a 

bělásek zelný zničili úrodu zeleniny. V roce 1908 obrovské škody 
napáchaly přemnožené myši a v roce 1861 zničili úrodu žita plži. 
V 80. letech trápily Králicko ekologické katastrofy – vypouštění 
močůvky do potoka a její prosakování do studní, průsak postřiků do 
potoka, jehož následkem zahynuly ryby. V roce 1983 seno u Tesly 
obsahovalo 130 násobek povoleného množství rtuti.

A jaké zajímavosti nás nejvíce zaujaly? V roce 1979 se v mlad-
kovském kravínu narodilo mrtvé dvouhlavé tele. V roce 1984 se 
v Dolní Hedeči splašilo a uteklo stádo jalovic, které se polekaly 
tryskového letadla.

Mgr. Iva Nesvadbová
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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 č.p. 363 na st.p.č. 222 
na Velkém náměstí v Králíkách
Bližší určení: nebytový prostor v 1. n.p. v č.p. 363
Velikost a vybavení: celková výměra 23,00 m2, z toho: 
provozovna o výměře 14,80 m2, sklad o výměře 8,20 
m2, vytápění WAW, samostatný elektroměr.
Minimální výše nájemného: 960,- Kč/m2/rok
Minimální výše nájemného: 1.840,- Kč/m2/měsíc
Záloha na služby: 200,- Kč/měsíc
Splatnost nájemného společně se zálohou na služby mě-
síčně předem vždy k 5. dni příslušného měsíce.
Stanovení vhodného druhu podnikání: není omezeno.
Prohlídka nebytového prostoru: po dohodě se správcem 
– Služby města Králíky s.r.o., tel. 465 631 366
Termín uzavření nájemní smlouvy: nejdříve od 1. 7. 2012
Konečný termín přijímání žádostí: 15. 6. 2012
Způsob podání žádosti: dle čl. 4 Pravidel pro pronajímá-
ní nebytových prostorů v majetku Města Králíky
Podle citovaného zákona mají občané možnost po dobu 
vyvěšení tohoto oznámení (tj. do 15. 6. 2012) se vyjádřit 
nebo podat své připomínky a nabídky.

Pozor na pálení
suché trávy

Pálení staré trávy i ostatních porostů v souvislých plochách je 
zákonem o požární ochraně zakázáno. Hrozí nebezpečí přenesení 
požáru na jiný objekt nebo plochu podobnou té spalované, a to 
po povrchu suché vegetace, zanesením ohně větrem nebo i kon-
vektivními proudy horkých spalin s jiskrami a v neposlední řadě 
přenesením ohně v podloží. Poslední nebezpečí je aktuální zvláště 
v lesích nebo na plochách, kde je silnější vrstva lesní hrabanky. Ten, 
kdo se rozhodne zbavit staré trávy ohněm, může zaplatit i několi-
katisícovou pokutu. Při plošném vypalování porostů se dopouští 
přestupku dle zákona o požární ochraně, za který jí hrozí pokuta 
do 25 tisíc korun. Fyzické osoby mohou provádět kontrolované 
spalování hořlavých látek, např. shrabanou trávu pálit na hromadě. 
Podnikající právnické a podnikající fyzické osoby taktéž nesmí 
plošně vypalovat porosty. Por. Vendula Horáková, tisková mluvčí 
HZS Pardubického kraje.
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Výpis z jednání Rady města Králíky
29. 2.
RM bere na vědomí sdělení Pozemkového 

úřadu Ústí nad Orlicí týkající se restitucí 
nemovitostí:

pozemku p.p.č. 135/1 – ostatní plocha o 
výměře 168 m2 v k.ú. Heřmanice u Králík

pozemku p.p.č. 40/2 – ostatní plocha o 
výměře 1493 m2 v k.ú. Dolní Boříkovice.

Zároveň bere na vědomí, že Pozemkový 
úřad Ústí nad Orlicí rozhodne o vlastnictví 
dle § 9 odst. (4) zákona č. 229/1991 Sb., 
v platném znění, jelikož neexistují zákonné 
překážky vydání, a ukládá MO předložit bod 
na jednání ZM.

RM bere na vědomí varianty stanovení 
kupní ceny při prodeji nemovitosti v ma-
jetku města a doporučuje zvolit variantu 
č. 1. Zároveň ukládá MO předložit bod na 
jednání ZM.

RM schvaluje zřízení věcného břemene 
spočívající v právu uložení elektrický kabelů 
a přípojek a práva vstupu vlastníka stavby a 
jím pověřené osoby za účelem oprav, údržby 
a provozu zařízení na pozemky: 

p.p.č. 2054 a 2056 v k.ú. Červený Potok 
ve vlastnictví Pozemkového fondu ČR, se 
sídlem v Ráji čp. 919, 530 02 Pardubice, 

p.p.č. 2048 v k.ú. Červený Potok ve vlast-
nictví pana Kubíčka, Praha – Modřany,

p.p.č. 2060 v k.ú. Červený Potok ve vlast-
nictví paní Novákové, Náchod.

Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurči-
tou a bezúplatně, vyjma Pozemkového fondu 
ČR, kdy VB se zřizuje úplatně ve výši 5 Kč/
m2. Do doby realizace RM schvaluje uza-
vření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene. 

RM souhlasí se zřízením stavby „Reko MS 
Králíky – J. Opletala 126“ a schvaluje zřízení 
věcného břemene spočívající v právu zřídit 
a provozovat plynárenské zařízení, právu 
vstupu a vjezdu na pozemek v souvislosti se 
zřízením, rekonstrukcemi, opravami a provo-
zováním distribuční soustavy a plynovodní 
přípojky na p. p. č. 2072/27 v k. ú. Králíky 
pro oprávněnou VČP Net, s. r. o., Hradec 
Králové, věcné břemeno se zřizuje na dobu 
neurčitou a za jednorázovou úhradu 200 
Kč + DPH. Zároveň RM souhlasí do doby 
realizace uzavřít smlouvu o uzavření budoucí 
smlouvy o zřízení věcného břemene. 

RM schvaluje umístění 2 kusů informač-
ních billboardů na pozemcích ve vlastnictví 
města Králíky p.p.č. 1046/99 v k ú. Králíky a 
p.p.č. 2611 v k. ú. Horní Lipka na akci reali-
zovanou Pardubickým krajem „Modernizace 
silnice II/312 Králíky – křižovatka Červený 
Potok, I. Etapa“.

RM jmenuje komisi pro otevírání obálek 
a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku 
„Poskytnutí úvěru na přefinancování stáva-
jících úvěrových závazků vůči bance“ ve 
složení: Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, 
Ing. Ladislav Tóth, Ing. Věra Kubíčková, Ing. 
Pavel Strnad. Jako náhradníky RM navrhuje 
Mgr. Dušana Krabce, Mgr. Vlastimila Ku-
bíčka, Jana Mlynáře, Marcelu Kubíčkovou 

a Jaroslavu Maťašovskou.

7. 3.
RM schvaluje investiční akci: celková 

rekonstrukce elektrických rozvodů a byto-
vého jádra v bytě č. 16 v čp. 662/2, ulice 
V Bytovkách, Králíky.

RM Králíky schvaluje přílohu č. 1/2012 
ke Smlouvě o dílo o údržbě veřejné zeleně se 
společností Služby města Králíky s.r.o.

RM souhlasí s prodloužením hodiny noč-
ního klidu na 4:00 hod., a to v souvislosti 
s pořádáním „Maturitního plesu“ v Klubu Na 
Střelnici v Králíkách, dne 10. 3. 2012, a to za 
splnění následujících podmínek:

pořadatel je povinen zabezpečit akci do-
statečným počtem pořadatelů; 

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

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

RM schvaluje „Smlouvu o poskytnutí 
účelové státní neinvestiční dotace v požární 
ochraně na výdaje jednotky sboru dobrovol-
ných hasičů obce pro rok 2012 – akceschop-
nost jednotek“, a to na částku 100.000 Kč. 
Smlouva je uzavírána mezi poskytovatelem 
- Pardubickým krajem a příjemcem - Městem 
Králíky. 

RM schvaluje výzvu k podání nabídky 
na zpracování úplné aktualizace územně 
analytických podkladů správního území 
ORP Králíky a ukládá odboru ÚPSÚ oslovit 
tyto firmy: SURPMO, a.s. Hradec Králové, 
URBAPLAN, spol. s r. o. Hradec Králové, 
Atelier T-plán, s.r.o., Praha 7.

RM jmenuje komisi pro výběr zpracova-
tele úplné aktualizace územně analytických 
podkladů správního území ORP Králíky ve 
složení: Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. 
Ladislav Tóth, Jan Mlynář, Dana Nosková. 
Jako náhradníky RM jmenuje Mgr. Vlastimi-
la Kubíčka, Ing. Pavla Strnada, Jana Čumu, 
Herberta Hollyho a Petra Illichmana.

RM schvaluje užití znaku města Králíky 
organizaci SDH Králíky, za účelem umístění 
na praporu SDH za podmínky, že před zho-
tovením praporu bude předložen grafický 
návrh k posouzení.

RM schvaluje odpisový plán příspěvkové 
organizace Gymnázium a základní škola 
Králíky na rok 2012.

RM schvaluje odpisový plán příspěvkové 
organizace Základní umělecká škola Králíky 
na rok 2012.

RM schvaluje odpisový plán příspěvkové 
organizace Školní jídelna Králíky na rok 
2012.

RM schvaluje Smlouvu o odvodu části 
výtěžku na veřejně prospěšný účel s obchodní 

společností GAPA GROUP, a.s., a pověřuje 
starostku podpisem.

RM vzala na vědomí zprávu o posouzení 
a vyhodnocení nabídek pro veřejnou za-
kázku „Poskytnutí úvěru na přefinancování 
stávajících úvěrových závazků vůči bance“ 
a rozhodla, že bude přijata nabídka České 
spořitelny, a.s. Zároveň RM ukládá starostce 
předložit smlouvu o úvěru ke schválení na 
jednání zastupitelstva 19. 3. 2012.

RM schvaluje program jednání ZM dne 
19. 3. 2012. 

RM schvaluje nové znění nájemní smlou-
vy č.j. 5089/2008 mezi městem Králíky a 
panem Barnou, Králíky, týkající se zvýšení 
ročního nájemného.

RM schvaluje záměr pronájmu pozemku 
určeného k plnění funkcí lesa a jiných po-
zemků souvisejících s lesem nebo sloužících 
lesnímu hospodářství p.p.č. 220/1 – lesní 
pozemek o výměře 5915 m2 v k.ú. Dolní 
Boříkovice za nájemné ve výši 0,3 Kč/m2/rok 
+ DPH, a to na dobu neurčitou. Zároveň RM 
ukládá MO záměr pronájmu zveřejnit.

Město Králíky jako vlastník pozemků 
p.p.č. 1043/2 – ostatní plochy, 1043/32 – t.t. 
porostu, 1043/51 – t.t. porostu, 1043/52 
– ostatní plochy, 1046/7 – ostatní plochy, 
1046/24 – orné půdy, 1046/61 – orné půdy, 
1046/80 – orné půdy, 1046/81 – orné půdy, 
1046/82 – orné půdy, 1046/83 – orné půdy, 
1046/84 – orné půdy, 1046/85 – orné půdy, 
1046/86 – orné půdy, 1046/87 – orné půdy, 
1046/88 – orné půdy, 1046/89 – orné půdy, 
1046/90 – orné půdy, 1046/91 – orné půdy, 
1046/92 – orné půdy, 1046/93 – orné půdy, 
1046/125 - zahrady, 1046/126 – orné půdy, 
1071/28 - ostatní plochy, 2080/20 - ostatní 
plochy, 2232/13 - ostatní plochy, 2232/14 
- ostatní plochy, 2232/15 - ostatní plochy, 
2232/16 - ostatní plochy, 3822 - ostatní 
plochy a 3829 - ostatní plochy o celkové 
výměře 15178 m2 vše v k.ú. Králíky souhlasí 
s instalací HDPE trubky 40/33 současně s vy-
budováním cyklostezky Králíky – Červená 
Voda firmou Alberon Letohrad s.r.o., a to za 
podmínky koordinace s investorem a dodava-
telem stavby cyklostezky Králíky – Červená 
Voda. Zároveň RM schvaluje zřízení věcného 
břemene spočívající v uložení HDPE trubky 
40/33 na výše uvedených pozemcích a práva 
vstupu za instalace, oprav a údržby zařízení, 
věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou a 
bezúplatně. Do doby realizace stavby schva-
luje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě 
o zřízení VB.

RM schvaluje záměr výpůjčky areálu 
hřiště a pozemků p.p.č. 2133 – t.t. porost 
o výměře 2471 m2 a p.p.č. 2134 – ostatní 
plocha o výměře 2626 m2 v k.ú. Červený 
Potok za účelem vybudování multifunkčního 
hřiště na volejbal, nohejbal a další sporty, a 
to na dobu určitou 6 let a ukládá MO záměr 
výpůjčky zveřejnit. 

RM schvaluje ukončení nájemního vztahu 
k pozemku p.p.č. 3123 – t.t. porostu o výměře 
5457 m2 v k.ú. Králíky s panem Skalickým, 
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Výpis z jednání Rady města Králíky
Králíky a to dohodou ke dni 15. 3. 2012.

R M  v  n á v a z n o s t i  n a  u s n e s e n í 
RM/2012/04/033 doporučuje schválit záměr 
směny pozemků p.p.č. 1071/42 – ostatní plo-
cha o výměře 64 m2, p.p.č. 1071/45 – ostatní 
plocha o výměře 4 m2 ve vlastnictví města 
Králíky za pozemky p.p.č. 1071/43 – ostatní 
plocha o výměře 88 m2, p.p.č. 1071/44 
– ostatní plocha o výměře 8 m2 a p.p.č. 
2080/18 – ostatní plocha (silnice) o výměře 
30 m2 ve vlastnictví společnosti BENZINA, 
s.r.o., Praha s tím, že společnost A+R s.r.o., 
Radnice uhradí Benzině hodnotu rozdílu 
směňovaných pozemků ve výši 800 Kč/m2 
+ DPH. Dále RM ukládá MO předložit bod 
na jednání ZM.

R M  v  n á v a z n o s t i  n a  u s n e s e n í 
RM/2012/04/033 schvaluje darovací smlou-
vu mezi městem Králíky a společností A+R 
s.r.o., Radonice na převod staveb komunikace 
– silnice na pozemku p.p.č. 1071/39 v k.ú. 
Králíky v hodnotě 592.800 Kč a komunikace 
– chodníku na pozemku p.p.č. 1071/40 v k.ú. 
Králíky v hodnotě 78.400 Kč.

RM bere na vědomí oznámení ÚZSVM 
o chystaném výběrovém řízení na prodej po-
zemku p.p.č. 2266 – ostatní plocha o výměře 
2131 m2 v k.ú. Horní Lipka.

RM doporučuje schválit prodej pozemku 
p.p.č. 2264 – ostatní plocha o výměře 93 m2 
v k.ú. Červený Potok za kupní cenu 50 Kč/
m2 + náklady spojené s převodem a ukládá 
MO předložit na jednání ZM záměr prodeje 
pozemku.

RM doporučuje schválit prodej pozemku 
p.p.č. 2263 – ostatní plocha o výměře 134 m2 
v k.ú. Červený Potok za kupní cenu 50 Kč/
m2 + náklady spojené s převodem a ukládá 
MO předložit na jednání ZM záměr prodeje 
pozemku.

RM doporučuje schválit prodej pozemků 
p.p.č. 2298 – ostatní plocha o výměře 118 m2, 
p.p.č. 2465 – vodní plocha o výměře 1709 m2, 
p.p.č. 2514 – vodní plocha o výměře 1056 m2 
za kupní cenu 30 Kč/m2 + náklady spojené 
s převodem a p.p.č. 2300 – ostatní plocha o 
výměře 120 m2 za kupní cenu 50 Kč/m2 + ná-
klady spojené s převodem vše v k.ú. Červený 
Potok a ukládá MO předložit na jednání ZM 
záměr prodeje pozemků.

RM doporučuje schválit prodej pozemku 
p.p.č. 2131 – t. t. porost o výměře 466 m2 
v k.ú. Červený Potok za kupní cenu 50 Kč/
m2 + náklady spojené s převodem a ukládá 
MO předložit na jednání ZM záměr prodeje 
pozemku.

RM nedoporučuje schválit prodej pozem-
ků p.p.č. 2594 – ostatní plocha o výměře 
3038 m2, p.p.č. 2596 – ostatní plocha o vý-
měře 4735 m2, p.p.č. 2633 – ostatní plocha o 
výměře 794 m2, p.p.č. 2634 – ostatní plocha 
o výměře 1005 m2 a p.p.č. 2638 – ostatní 
plocha o výměře 1349 m2 v k.ú. Horní Lipka 
a ukládá MO předložit na jednání ZM záměr 
prodeje pozemků.

RM doporučuje schválit prodej pozemku 
p.p.č. 2102 – t. t. porost o výměře 290 m2 

v k.ú. Horní Lipka za kupní cenu 100 Kč/
m2 + náklady spojené s převodem a ukládá 
MO předložit na jednání ZM záměr prodeje 
pozemku.

RM doporučuje schválit prodej pozemků 
st.p.č. 397/2 – zastavěná plocha o výměře 219 
m2 a p.p.č. 3318/1 – ostatní plocha o výměře 
659 m2 v k.ú. Králíky za kupní cenu u st.p. 
ve výši 130 Kč/m2 a u p.p. ve výši 70 Kč/
m2 + náklady spojené s převodem a ukládá 
MO předložit na jednání ZM záměr prodeje 
pozemků.

RM doporučuje schválit prodej pozemků 
st.p.č. 397/5 – zastavěná plocha o výměře 250 
m2 a p.p.č. 3318/2 – ostatní plocha o výměře 
337 m2 v k.ú. Králíky za kupní cenu u st.p. 
ve výši 130 Kč/m2 a u p.p. ve výši 70 Kč/
m2 + náklady spojené s převodem a ukládá 
MO předložit na jednání ZM záměr prodeje 
pozemků.

14. 3.
RM schvaluje záměr pronájmu pozemků 

st.p.č. 105 – zastavěné plochy o výměře 7 m2 
a st.p.č. 106  – zastavěné plochy o výměře 
18 m2 vše v k.ú. Dolní Lipka za účelem - 
zastavěná plocha pod stavbami přístřešku 
na popelnice a septiku za roční nájemné ve 
výši 125 Kč + náhrada za ušlé nájemné za 
poslední 3 roky ve výši 375 Kč a ukládá MO 
záměr pronájmu zveřejnit.

RM schvaluje záměr pronájmu pozemků 
p.p.č. 2019 – ostatní plochy o výměře 21108 
m2, p.p.č. 2039 – ostatní plochy o výměře 
1417 m2, p.p.č. 2041 – ostatní plochy o vý-
měře 4615 m2, p.p.č. 2119 – ostatní plochy o 
výměře 3885 m2, p.p.č. 2121 – ostatní plochy 
o výměře 3540 m2, p.p.č. 2446 – ostatní plo-
chy o výměře 704 m2, p.p.č. 2447 – ostatní 
plochy o výměře 172 m2, p.p.č. 2466 – ostatní 
plochy o výměře 1691 m2, p.p.č. 2485 – 
ostatní plochy o výměře 5280 m2, p.p.č. 
2487 – ostatní plochy o výměře 1639 m2 a 
p.p.č. 2512 – ostatní plochy o výměře 7164 
m2 v k.ú. Červený Potok za účelem země-
dělského hospodaření za roční nájemné ve 
výši 3.585 Kč a ukládá MO záměr pronájmu 
zveřejnit.

RM schvaluje záměr pronájmu části 
pozemku p.p.č. 161/4 – zahrady o výměře 
cca 111,5 m2 v k.ú. Králíky za účelem zasta-
věné plochy a zahrady za roční nájemné ve 
výši 361 Kč a ukládá MO záměr pronájmu 
zveřejnit.

RM bere na vědomí výpověď z pronájmu 
nebytových prostor v čp. 414 v ul. 5. května 
v Králíkách MUDr. Jana Suchomela, praktic-
kého lékaře pro děti a dorost, nájemní vztah 
zanikne ke dni 31. 8. 2012. Zároveň RM 
ukládá MO zveřejnit záměr pronájmu těchto 
nebytových prostorů, a to v souladu s Pravi-
dly pro pronajímání nebytových prostorů ve 
vlastnictví města Králíky. 

RM ruší usnesení č. RM/2011/45/628 ze 
dne 19. 10. 2011 a současně schvaluje záměr 
výpůjčky nebytových prostorů v 1 n.p. v čp. 
354 na Velkém náměstí v Králíkách, a to za 

účelem klubovní činnosti dětí a mládeže a 
ukládá MO záměr výpůjčky zveřejnit.

RM doporučuje schválit záměr prodeje 
pozemků st.p.č. 176/1 – zastavěná plocha 
o výměře 80 m2 a p.p.č. 2265 – ostatní plo-
cha o výměře 43 m2 v k.ú. Červený Potok za 
kupní cenu ve výši u st.p. 70 Kč/m2 a u p.p. 
50 Kč/m2 + náklady spojené s převodem + 
náhrada za ušlé nájemné za poslední 3 roky 
ve výši 1.200 Kč a ukládá MO předložit na 
jednání ZM záměr prodeje pozemků.

RM doporučuje schválit záměr prodeje 
pozemku st.p.č. 177 – zastavěná plocha o vý-
měře 6 m2 v k.ú. Dolní Hedeč za kupní cenu 
ve výši 70 Kč/m2 + náklady spojené s převo-
dem + náhrada za ušlé nájemné za poslední 3 
roky ve výši 90 Kč a ukládá MO předložit na 
jednání ZM záměr prodeje pozemku.

RM doporučuje schválit 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 společnosti Agrostav, 
a.s., IČ 47452943, Tvardkova 1191, Ústí 
nad Orlicí za kupní cenu ve výši 888.219 
Kč. Zároveň RM schvaluje dohodu mezi 
městem Králíky a společností Agrostav, 
a.s., Ústí nad Orlicí o úhradě náhrady za 
ušlé nájemné za období od 1. 10. 2008 do 
31. 3. 2012 ve výši 24.024 Kč, která bude 
součástí kupní smlouvy a ukládá MO před-
ložit bod na jednání ZM.

RM bere na vědomí zařazení sbírky pod 
názvem „Sbírka Vojenského muzea Králíky“ 
pod ev.č. ARM/011-12-13/389011 do „Cent-
rální evidence sbírek“ a ukládá:

správci sbírky „Sbírka Vojenského muzea 
Králíky“ společnosti ARMY FORT, s.r.o., 
Brno doplnit sbírku o vybrané předměty 
z ostatních muzeí

správci Muzea opevnění – dělostřelecké 
tvrze Hůrka Společnosti přátel českosloven-
ského opevnění, o.p.s., Brno ve spolupráci 
s odborem ŠKT neprodleně poskytnout veš-
keré podklady pro zápis vybraného movitého 
majetku do evidence sbírkových předmětů

správci Muzea čs. Opevnění, Pěchotního 
srubu K S-14 sdružení Vojensko – historic-
kému klubu „Erika“, Brno ve spolupráci 
s odborem ŠKT neprodleně poskytnout veš-
keré podklady pro zápis vybraného movitého 
majetku do evidence sbírkových předmětů

RM schvaluje záměr výpůjčky nebyto-
vého prostoru (garážového stání) v budově 
na st.p.č. 1157/1 v k.ú. Králíky za účelem 
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Výpis z jednání Rady města Králíky
parkování rolby na led a ukládá MO záměr 
výpůjčky zveřejnit.

R M  v  n á v a z n o s t i  n a  u s n e s e n í 
RM/2012/07/088 schvaluje doplnit žádost 
o směnu pozemku p.p.č. 2232/11 – ostatní 
plocha (silnice) o výměře 4 m2 ve vlastnictví 
města Králíky za pozemky p.p.č. 2232/9 – 
ostatní plocha (ostatní komunikace) o výměře 
642 m2 a p.p.č. 2232/8 – ostatní plocha o vý-
měře 24 m2 ve vlastnictví Pardubického kraje, 
s právem hospodaření Správy a údržby silnic 
Pardubického kraje. Dále RM ukládá MO po 
vyjádření PK předložit bod na jednání ZM.

RM schvaluje dodatek č. 10. k pojistné 
smlouvě č. 1514716651 mezi městem Krá-
líky a společností Generali Pojišťovna a.s., 
Praha  na pojištění majetku města ve výši 
234.874 Kč/rok, v předloženém znění. 

RM bere na vědomí návrh rozpočtu Města 
Králíky pro rok 2012 a doporučuje zastupitel-

stvu města schválit rozpočet v předloženém 
znění. 

21. 3.
RM souhlasí s navrhovanou kupní cenou 

ve výši 24.480 Kč, jako rozdílu ceny pozem-
ku p.p.č. 550/9 ve vlastnictví města Králíky 
za pozemky st.p.č. 78 a p.p.č. 550/10 ve 
vlastnictví ČD, a.s., vše v k.ú. Dolní Lipka, 
kterou uhradí město Králíky.

RM ruší částečně usnesení RM/2008/30/368 
ze dne 9. 7. 2008 týkající se stavební úpravy 
bytu č. 3 v čp. 4 na Velkém náměstí v Králí-
kách a schvaluje vymezit bytovou jednotku 
č. 3 v prohlášení vlastníka v původním stavu, 
tj. o velikosti 2+1+hala.

RM odkládá tento bod a ukládá MO před-
ložit ho k novému projednání po dořešení 
vlastnického vztahu k chodníku.

RM bere na vědomí výpověď z pronájmu 

nebytových prostorů v čp. 363 na Velkém 
náměstí v Králíkách, kterou podala paní Láta-
lová, Dolní Morava – Velká Morava, nájemní 
vztah zanikne ke dni 30. 6. 2012. Zároveň 
RM ukládá MO zveřejnit záměr pronájmu 
těchto nebytových prostorů, a to v souladu 
s Pravidly pro pronajímání nebytových pro-
storů ve vlastnictví města Králíky. 

RM schvaluje smlouvu o bezúplatném 
převodu vlastnictví č. 20120062 mezi 
městem Králíky a ČR – Správou státních 
hmotných rezerv, Praha na převod nepo-
třebného movitého majetku – vysílačový 
vůz VKV-N10S-RaS l kW v účetní hodnotě 
2.230.279,12 Kč.

RM schvaluje Pravidla pro pronajímání 
nebytových prostorů ve vlastnictví města 
Králíky č. PP/131/P/2012 v předloženém 
znění. 

RM schvaluje Pravidla pro pronajímání 
pozemků ve vlastnictví města Králíky č. 
PP/130/P/2012 v předloženém znění a záro-
veň ukládá MO doplnit do Pravidel v článku 
5 bod 4) stanovení nejnižšího nájemného ve 
výši 100 Kč/rok. 

RM souhlasí s demontáží nefunkčního 
zařízení kotelny ústředního topení v dolním 
patře vchodového srubu K-S 12a provozova-
telem muzea Společností přátel čs. opevnění, 
o.p.s., Hradčany, a to na náklady společnosti a 
zároveň souhlasí s použitím výtěžku z prode-
je železného šrotu na rekonstrukci stávajícího 
topení v provozní budově tvrze Hůrka.

RM souhlasí s odstraněním 5 ks bříz na 
pozemku p.č. 155/1 v k.ú. Králíky a sou-
časně souhlasí s uzavřením písemné dohody 
o zpracování dřevní hmoty z tohoto stromu 
s panem Břízou, Králíky, s podmínkou, že 
veškeré práce budou provedeny na jeho 
vlastní náklad a nebezpečí, pouze náhradou 
za vzniklé palivové dříví bez ohledu na jeho 
kvalitu. 

RM uděluje společnosti Vodovody a 
kanalizace Jablonné nad Orlicí a.s. souhlas 
vlastníka pozemku ke skácením 2 ks lip na 
p.p.č. 2072 v k.ú. Červený Potok za podmín-
ky, že kácení bude provedeno na její náklady 
a nebezpečí.

RM souhlasí se skácením 82 ks označe-
ných náletových dřevin paní Plhákovou za 
podmínky, že veškeré práce budou provedeny 
dle vyznačení na její náklad a vlastní nebez-
pečí, pouze náhradou za vzniklé palivové 
dříví, bez ohledu na jeho kvalitu. 

RM souhlasí s odstraněním dřevní hmo-
ty z vyvrácených a zlomených vrb a bříz 
nacházejících se na pozemku 319/2 v k.ú. 
Dolní Hedeč v množství 15 ks a současně 
souhlasí s uzavřením písemné dohody 
o zpracování dřevní hmoty z těchto stromů s 
panem Vašinou, Dolní Hedeč, s podmínkou, 
že veškeré práce budou provedeny na náklad 
a vlastní nebezpečí žadatele pouze náhradou 
za vzniklé palivové dříví, bez ohledu na jeho 
kvalitu. 

RM nesouhlasí s umístěním květináčů před 
domem čp. 344 v ulici Dlouhá, Králíky.

KAMENICKÉ PRÁCE
Julius Kováč

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

můžete objednat veškeré kamenické práce.
Tyto kamenické práce vám provedeme

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

provozovna Potůčník (2km od Hanušovic - směr Jeseník)
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Výpis ze zasedání Zastupitelstva města
č. 2 konaného 19. 3. 2012

Přítomní členové zastupitelstva 
města: Jana Ponocná, starostka města; 
Antonín Vyšohlíd, místostarosta; Vladi-
mír Hejtmanský;  JUDr. Milan Ježek;  
Arnošt Juránek; Ing. Roman Kosuk; 
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.

Z jednání omluven: Mgr. Dušan 
Krabec.

Z části jednání omluveni: Ing. La-
dislav Tóth, Arnošt Juránek.

Za MěÚ: Ing. Bouška, pí Prausová, 
pí Pecháčková, Ing. Kubíčková, Bc. 
Mlynář, Bc. Kacálek, Bc. Divíšek, p. 
Čuma, pí Nosková, Mgr. Mlynářová, 
p. Brandejs, Bc. Strnad.

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

4.1. Projednání podání občana
4.2. Schválení úvěru
4.3. Schválení rozpočtu na rok 

2012
4.4. Majetkové operace

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

1. Zahájení a prezence
Starostka města Jana Ponocná zaháji-

la zasedání přivítáním přítomných členů 
a občanů a konstatovala, že ZM bylo 
řádně svoláno a vyhlášeno. Program 
jednání byl doplněn o bod 4.1. Projed-
nání podání občana a změněno pořadí 
jednotlivých bodů.

ZM/2012/02/039: ZM schvaluje 
program jednání ZM č. 02 s navrže-
nými změnami. 

Hlasování: 13:0:0 (schváleno, Ing. 
Tóth se neúčastnil jednání).

2. Určení ověřovatelů zápisu
Ověřovatelé zápisu z jednání ZM 

ze dne 16. 1. 2012 Mgr. Nesvadba a 
pan Křivohlávek nevznesli připomín-
ky. Ověřovateli tohoto zápisu byli 
navrženi a schváleni Ing. Kosuk a pan 
Hejtmanský.

ZM/2012/02/040: ZM schvaluje 
ověřovateli dnešního zápisu jednání 
Ing. Kosuka a pana Hejtmanského.

Hlasování: 11:0:2 (schváleno, Ing. 
Tóth se neúčastnil jednání).

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

přednesl místostarosta města pan An-
tonín Vyšohlíd. Nebylo přijato žádné 
usnesení. 

4. Hlavní jednání
4.1. Projednání podání občana
Starostka města p. Ponocná seznámila 

přítomné s podáním občana ve věci 
vysvětlení incidentu ve škole. 

ZM/2012/02/041: ZM postupuje 
podání k projednání radě města. 

Hlasování: 12:0:1 (schváleno, Ing. 
Tóth se neúčastnil jednání).

4.2. Schválení úvěru
ZM/2012/02/042: ZM schvaluje, 

podle § 85, písm. j) zák. č. 128/2000 
Sb., o obcích v platném znění, uzavření 
smlouvy o úvěru do výše 48.587.581,- 
Kč mezi Českou spořitelnou, a.s., se 
sídlem Praha 7, Olbrachtova 1929/62, 
PSČ: 140 00, IČ 45244782 a Městem 
Králíky, Velké náměstí 5, 561 69 Krá-
líky, IČ 00279072 na přefinancování 
závazků města vůči České spořitelně, 
a.s. z titulu poskytnutých úvěrů. 

Hlasování: 12:0:1 (schváleno, Ing. 
Tóth se neúčastnil jednání).

Ing. Tóth se dostavil na jednání.

4.3. Schválení rozpočtu na rok 
2012

Předseda občanského sdružení Mlýn 
pan Mgr. Miroslav Beran seznámil 
přítomné se žádostí sdružení o poskyt-
nutí finanční výpomoci při financování 
připravených projektů. 

ZM/2012/02/043: ZM schvaluje po-
skytnutí návratné finanční výpomoci 
ve výši 150.000,- Kč občanskému 
sdružení MLÝN, Prostřední Lipka 
72, 561 69 Králíky, IČ 22904140 na 
předfinancování projektů „Tajemství 
minulosti“ a „Vlastní mobilní prostor 
a technika pro pořádání akcí v Pro-
střední Lipce“. 

Hlasování: 14:0:0 (schváleno).

Pan Juránek přednesl návrh na usne-
sení, které společně se starostkou 
upravili takto:

ZM/2012/02/044: ZM zavazuje 
radu města k pokračování jednání k 
minimalizaci finančního podílu města 
při realizaci projektu Zvýšení turis-
tické atraktivity Králické pevnostní 

oblasti - Revitalizace tvrze Hůrka.
Hlasování: 12:0:2 (schváleno).

ZM/2012/02/045: ZM schvaluje 
rozpočet města Králíky pro rok 2012 
takto: celkové příjmy rozpočtu ve 
výši 97.457.179 Kč; celkové zdroje 
rozpočtu ve výši 97.457.179 Kč z toho 
běžné výdaje ve výši 67.691.173Kč, 
investiční výdaje ve výši 22.760.703 
Kč, financování ve výši 7.005.303 
Kč. 

Hlasování: 11:3:0 (schváleno).

ZM/2012/02/046: ZM schvaluje 
závazné ukazatele rozpočtu na rok 
2012 dle přílohy v tabulkové části 
rozpočtu. 

Hlasování: 11:2:1 (schváleno).

ZM/2012/02/047: ZM schvaluje 
dle svých kompetencí vyhrazených 
zákonem o obcích poskytnutí dotací, 
příspěvků, peněžitých a věcných darů 
dle návrhu rozpočtu na rok 2012 v té 
výši a těm fyzickým a právnickým 
osobám jaké jsou uvedeny v tabul-
kové části tohoto rozpočtu. 

Hlasování: 11:2:1 (schváleno).

4.4. Majetkové operace
4.4.1. Záměr prodeje pozemků p.p.č. 

2298, p.p.č. 2300, p.p.č. 2465 a p.p.č. 
2514 v k.ú. Červený Potok 

JUDr. Ježek navrhl doplnit předlo-
žené usnesení o ocenění vodních ploch 
znaleckým posudkem:

ZM/2012/02/048: ZM schvaluje 
záměr prodeje pozemků p.p.č. 2298 
– ostatní plocha o výměře 118 m2, 
p.p.č. 2465 – vodní plocha o výměře 
1709 m2, p.p.č. 2514 – vodní plocha 
o výměře 1056 m2 za cenu znaleckého 
posudku, nejméně však za cenu 30 
Kč/m2 + náklady spojené s převodem 
a p.p.č. 2300 – ostatní plocha o vý-
měře 120 m2 za kupní cenu 50 Kč/m2 
+ náklady spojené s převodem vše 
v k.ú. Červený Potok a ukládá záměr 
prodeje zveřejnit. 

Hlasování: 12:0:1 (schváleno, jedná-
ní opustil p. Juránek).

4.4.2. Prodej pozemků p.p.č. 119/1 a 
p.p.č. 119/2 v k.ú. Heřmanice u Králík

ZM/2012/02/049: ZM schvaluje 
prodej pozemků p.p.č. 119/1 – ostat-
ní plocha o výměře 954 m2 a p.p.č. 
119/2 – ostatní plocha o výměře 29 
m2 v k.ú. Heřmanice u Králík panu 
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D. C., Praha za kupní cenu ve výši 
11.960 Kč. 

Hlasování: 11:0:2 (schváleno).

4.4.3. Prodej pozemku st.p.č. 901 
v k.ú. Králíky

ZM/2012/02/050: ZM schvaluje 
prodej pozemku st.p.č. 901 – zastavě-
ná plocha výměře 21 m2 v k.ú. Králíky 
panu L. V., Králíky za kupní cenu ve 
výši 4.171 Kč. 

Hlasování: 12:0:1 (schváleno).

4.4.4. Prodej pozemku st.p.č. 1441 
v k.ú. Králíky 

ZM/2012/02/051: ZM schvaluje 
prodej pozemku st.p.č. 1441 – zasta-
věná plocha o výměře 142 m2 v k.ú. 
Králíky panu Č. Ř., Králíky za kupní 
cenu ve výši 20.063 Kč. 

Hlasování: 12:0:1 (schváleno).

4.4.5. Prodej pozemků p.p.č. 3583 a 
p.p.č. 3584 v k.ú. Králíky

ZM/2012/02/052: ZM schvaluje 
prodej pozemků p.p.č. 3583 – ostatní 
plocha o výměře 437 m2 a p.p.č. 3584 
– ostatní plocha o výměře 373 m2 v 
k.ú. Králíky manželům Ř., Králíky za 
kupní cenu ve výši 132.754 Kč. 

Hlasování: 12:0:1 (schváleno).

4.4.6. Prodej pozemků st.p.č. 67, 
st.p.č. 222/2 a p.p.č. 137/5 v k.ú. Pro-
střední Lipka

ZM/2012/02/053: ZM schvaluje 
prodej 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 vý-
měře 571 m2 v k.ú. Prostřední Lipka 
společnosti ZEOS s.r.o., IČ 48150754, 
Prostřední Lipka 126, Králíky za 
kupní cenu 140.910 Kč. 

Hlasování: 12:0:1 (schváleno).

4.4.7. Prodej pozemku p.p.č. 2072/25 
v k.ú. Králíky

ZM/2012/02/054: ZM schvaluje 
prodej pozemku p.p.č. 2072/25 – za-
hrada o výměře 342 m2 v k.ú. Králíky 
manželům L., Králíky za kupní cenu 
25.714 Kč. 

Hlasování: 11:0:2 (schváleno).

4.4.8. Prodej pozemků st.p.č. 111/1, 
st.p.č. 111/3 a p.p.č. 46, p.p.č. 47/2 
v k.ú. Dolní Lipka

ZM/2012/02/055: ZM schvaluje 
prodej pozemků st.p.č. 111/1 – za-
stavěná plocha o výměře 8 m2, st.p.č. 
111/3 – zastavěná plocha o výměře 6 
m2 a p.p.č. 46 – zahrada o výměře 66 
m2 a p.p.č. 47/2 – zahrada o výměře 
38 m2 vše v k.ú. Dolní Lipka man-

želům Z., Králíky za kupní cenu ve 
výši 7.408 Kč. 

Hlasování: 12:0:1 (schváleno).

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

ZM/2012/02/056: ZM schvaluje 
prodej pozemku st.p.č. 538/2 – za-
stavěná plocha o výměře 2 m2 v k.ú. 
Králíky, a to do podílového spo-
luvlastnictví: - ideální 1/2 manželům 
K., Králíky za kupní cenu ve výši 645 
Kč - ideální 1/2 manželům P., Králíky 
za kupní cenu ve výši 645 Kč. 

Hlasování: 12:0:1 (schváleno).

4.4.10. Prodej pozemku st.p.č. 862 
v k.ú. Králíky

ZM/2012/02/057: ZM schvaluje 
prodej pozemku st.p.č. 862 – zasta-
věná plocha o výměře 16 m2 v k.ú. 
Králíky manželům K., Králíky za 
kupní cenu ve výši 3.080 Kč. 

Hlasování: 12:0:1 (schváleno).

4.4.11. Prodej pozemků p.p.č. 2032 a 
p.p.č. 2027 v k.ú. Horní Lipka

ZM/2012/02/058: ZM schvaluje 
prodej 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 manželům 
V., Chýnice za kupní cenu ve výši 
95.568 Kč. 

Hlasování: 12:0:1 (schváleno).

4.4.12. Prodej pozemku p.p.č. 2530 
v k.ú. Horní Lipka

ZM/2012/02/059: ZM schvaluje 
prodej pozemku p.p.č. 2530 – ostatní 
plocha o výměře 465 m2 v k.ú. Horní 
Lipka paní B., Pastviny za kupní cenu 
ve výši 25.000 Kč. 

Hlasování: 11:0:2 (schváleno).

4.4.13. Prodej pozemků v areálu 
společnosti Agrostav, a.s. 

ZM/2012/02/060: ZM schvaluje 
prodej pozemků st.p.č. 881 – zasta-
věná plocha o výměře 155 m2, 884 
– zastavěná plocha o výměře 138 m2, 
885/2 – zastavěná plocha o výměře 
128 m2, 882 – zastavěná plocha o vý-
měře 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 vý-
měře 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 společnosti Ag-
rostav, a.s., IČ 47452943, Tvardkova 
1191, Ústí nad Orlicí za kupní cenu 
ve výši 888.219 Kč. 

Hlasování: 13:0:0 (schváleno).

4.4.14. Záměr prodeje pozemku 
st.p.č. 769/4 v k.ú. Králíky

ZM/2012/02/061: ZM schvalu-
je 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 převodem a ukládá záměr prodeje 
zveřejnit. 

Hlasování: 12:0:1 (schváleno).

4.4.15. Záměr prodeje pozemku p.p.č. 
2579 v k.ú. Horní Lipka

ZM/2012/02/062: ZM schvaluje 
záměr prodeje pozemku p.p.č. 2579 
– ostatní plocha o výměře 3228 m2 
v k.ú. Horní Lipka za kupní cenu ve 
výši znaleckého posudku + náklady 
spojené s převodem a ukládá záměr 
prodeje zveřejnit. 

Hlasování: 13:0:0 (schváleno).

4.4.16. Záměr prodeje pozemku p.p.č. 
2264 v k.ú. Červený Potok

ZM/2012/02/063: ZM schvaluje 
záměr prodeje pozemku p.p.č. 2264 – 
ostatní plocha o výměře 93 m2 v k.ú. 
Červený Potok za kupní cenu 50 Kč/
m2 + náklady spojené s převodem a 
ukládá záměr prodeje zveřejnit. 

Hlasování: 12:0:1 (schváleno).

4.4.17. Záměr prodeje pozemku p.p.č. 
2263 v k.ú. Červený Potok

ZM/2012/02/064: ZM schvaluje 
záměr prodeje pozemku p.p.č. 2263 – 
ostatní plocha o výměře 134 m2 v k.ú. 
Červený Potok za kupní cenu 50 Kč/
m2 + náklady spojené s převodem a 
ukládá záměr prodeje zveřejnit. 

Hlasování: 11:0:2 (schváleno).

4.4.18. Záměr prodeje pozemku p.p.č. 
2131 v k.ú. Červený Potok

ZM/2012/02/065: ZM schvaluje zá-
měr prodeje pozemku p.p.č. 2131 – t. t. 
porost o výměře 466 m2 v k.ú. Červený 
Potok za kupní cenu 50 Kč/m2 + nákla-
dy spojené s převodem a ukládá záměr 
prodeje pozemku zveřejnit. 

Hlasování: 11:0:2 (schváleno).

4.4.19. Záměr prodeje pozemků p.p.č. 
2594, p.p.č. 2596, p.p.č. 2633, p.p.č. 
2634 a p.p.č. 2638 v k.ú. Horní Lipka

ZM/2012/02/066: ZM neschvaluje 
záměr prodeje pozemků p.p.č. 2594 
– ostatní plocha o výměře 3038 m2, 
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p.p.č. 2596 – ostatní plocha o výměře 
4735 m2, p.p.č. 2633 – ostatní plocha 
o výměře 794 m2, p.p.č. 2634 – ostat-
ní plocha o výměře 1005 m2 a p.p.č. 
2638 – ostatní plocha o výměře 1349 
m2 v k.ú. Horní Lipka. 

Hlasování: 10:0:3 (schváleno).

4.4.20. Záměr prodeje pozemku p.p.č. 
2102 v k.ú. Horní Lipka

ZM/2012/02/067: ZM schvaluje 
záměr prodeje pozemku p.p.č. 2102 
– t. t. porost o výměře 290 m2 v k.ú. 
Horní Lipka za kupní cenu 100 Kč/
m2 + náklady spojené s převodem a 
ukládá záměr prodeje zveřejnit. 

Hlasování: 11:0:2 (schváleno).

4.4.21. Záměr prodeje pozemků 
st.p.č. 397/2 a p.p.č. 3318/1 v k.ú. 
Králíky

ZM/2012/02/068: ZM schvaluje 
záměr prodeje pozemků st.p.č. 397/2 
– zastavěná plocha o výměře 219 m2 
a p.p.č. 3318/1 – ostatní plocha o vý-
měře 659 m2 v k.ú. Králíky za kupní 
cenu u st.p. ve výši 130 Kč/m2 a u p.p. 
ve výši 70 Kč/m2 + náklady spojené 
s převodem a ukládá záměr prodeje 
zveřejnit. 

Hlasování: 11:0:2 (schváleno).

4.4.22. Záměr prodeje pozemků 
st.p.č. 397/5 a p.p.č. 3318/2 v k.ú. 
Králíky

ZM/2012/02/069: ZM schvaluje 
záměr prodeje pozemků st.p.č. 397/5 
– zastavěná plocha o výměře 250 m2 
a p.p.č. 3318/2 – ostatní plocha o vý-
měře 337 m2 v k.ú. Králíky za kupní 
cenu u st.p. ve výši 130 Kč/m2 a u p.p. 
ve výši 70 Kč/m2 + náklady spojené 
s převodem a ukládá záměr prodeje 
zveřejnit. 

Hlasování: 11:0:2 (schváleno).

4.4.23. Záměr prodeje části pozemku 
st.p.č. 199/2 v k.ú. Králíky

ZM/2012/02/070: ZM neschvaluje 
záměr prodeje části pozemku st.p.č. 
199/2 – zastavěná plocha o výměře 
cca 140 m2 v k.ú. Králíky. 

Hlasování: 10:0:3 (schváleno).

4.4.24. Záměr prodeje pozemku p.p.č. 
3309 v k.ú. Králíky

ZM/2012/02/071: ZM neschvaluje 
záměr prodeje pozemku p.p.č. 3309 
– ostatní plocha o výměře 392 m2 
v k.ú. Králíky. 

Hlasování: 11:0:2 (schváleno).

4.4.25. Záměr prodeje pozemků 
st.p.č. 787/1, p.p.č. 339, p.p.č. 340 a 
p.p.č. 3309 v k.ú. Králíky

ZM/2012/02/072: ZM neschvaluje 
záměr prodeje pozemků st.p.č. 787/1 
– zastavěná plocha o výměře 53 m2 a 
p.p.č. 339 – zahrada o výměře 95 m2, 
p.p.č. 340 - zahrada o výměře 48 m2 a 
p.p.č. 3309 – ostatní plocha o výměře 
392 m2 v k.ú. Králíky. 

Hlasování: 11:0:2 (schváleno).

4.4.26. Záměr směny pozemků okruž-
ní křižovatky v Králíkách

ZM/2012/02/073: ZM schvaluje 
záměr směny pozemků p.p.č. 1071/42 
– ostatní plocha o výměře 64 m2, p.p.č. 
1071/45 – ostatní plocha o výměře 
4 m2 ve vlastnictví města Králíky 
za pozemky p.p.č. 1071/43 – ostatní 
plocha o výměře 88 m2, p.p.č. 1071/44 
– ostatní plocha o výměře 8 m2 a p.p.č. 
2080/18 – ostatní plocha (silnice) o vý-
měře 30 m2 ve vlastnictví společnosti 
BENZINA, s.r.o., IČ 60193328, Praha 
s tím, že společnost A+R s.r.o., Rado-
nice uhradí Benzině hodnotu rozdílu 
směňovaných pozemků ve výši 800 
Kč/m2 + DPH. Zároveň ZM ukládá 
záměr směny zveřejnit. 

Hlasování: 11:0:2 (schváleno).

4 . 4 . 2 7 .  P r o d e j  č á s t i  p o z e m -
ku p.p .č .  1071/1 v  k .ú .  Král íky 
ZM/2011/05/097

ZM/2012/02/074: ZM bere na vědo-
mí informace týkající se prodeje části 
pozemku p.p.č. 1071/1 – orná půda 
o výměře cca 1280 m2 v k.ú. Králíky 
za účelem výstavby obchodního zaří-
zení – prodejny textilu KIK. 

Hlasování: 13:0:0 (schváleno).

4.4.28. Prodej letního tábora Hněv-
kov ZM/2011/02/033

ZM/2012/02/075: ZM ruší rozhod-
nutí č. ZM/2011/02/033 ze dne 14. 
3. 2011. 

Hlasování: 12:0:1 (schváleno).

4.4.29. Odepsání pohledávky – po-
vinný J. Č.

ZM/2012/02/076: ZM schvaluje 
odepsání pohledávky za povinným 
J, Č., posledně Králíky, ve výši 
41.757,40 Kč + poplatek z prodlení 
ve výši 2,5 promile denně z dlužných 
částek. 

Hlasování: 12:1:0 (schváleno).

4.4.30. Restituce nemovitostí v k.ú. 
Heřmanice u Králík a Dolní Boříko-
vice

ZM/2012/02/077: ZM bere na vě-
domí sdělení Pozemkového úřadu 
Ústí nad Orlicí týkající se restitucí 
nemovitostí: - pozemku p.p.č. 135/1 – 
ostatní plocha o výměře 168 m2 v k.ú. 

Heřmanice u Králík -pozemku p.p.č. 
40/2 – ostatní plocha o výměře 1493 
m2 v k.ú. Dolní Boříkovice. Zároveň 
souhlasí s tím, že Pozemkový úřad 
Ústí nad Orlicí rozhodne o vlastnictví 
dle § 9 odst. (4) zákona č. 229/1991 
Sb., v platném znění, jelikož neexis-
tují zákonné překážky vydání. 

Hlasování: 11:0:2 (schváleno).

4.4.31. Uzavření smlouvy o předkup-
ním právu k nemovitosti

ZM/2012/02/078: ZM schvaluje 
smlouvu o předkupním právu k ne-
movitostem jako právu věcném č. 
SPPV/10/12/Fa v předloženém znění, 
a to k nemovitostem: - pozemkům 
v k.ú. Králíky: st.p.č. 1653 – zasta-
věná plocha o výměře 27 m2 p.p.č. 
3025 – ostatní plocha o výměře 3607 
m2 p.p.č. 3754 – trvalý travní porost 
o výměře 497 m2 p.p.č. 3769 – lesní 
pozemek o výměře 1594 m2 - pozem-
ku v k.ú. Dolní Hedeč: - p.p.č. 595/7 
– orná půda o výměře 360 m2 pro 
oprávněnou společnost Vodovody a 
kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., 
IČ 48173398, Slezská 350, Jablonné 
nad Orlicí. 

Hlasování: 9:1:3 (schváleno).

4.4.32. Pravidla o nakládání s nemo-
vitým majetkem

ZM/2012/02/079: ZM bere na vě-
domí varianty stanovení kupní ceny 
při prodeji nemovitosti v majetku 
města a schvaluje způsob stanovení 
kupních cen uvedený ve variantě č. 
2, tj. ve výši znaleckých posudků, 
nejméně však dle sazeb uvedených 
ve stávajících pravidlech. 

Hlasování: 9:0:4 (schváleno).

5. Informace z MěÚ
Nebylo přijato žádné usnesení.

6. Vstupy občanů
Nebylo přijato žádné usnesení.

7. Vstupy zastupitelů
JUDr. Ježek navrhl usnesení:
ZM/2012/02/080: ZM ukládá kon-

trolnímu výboru ZM zabývat se 
případnou odpovědností všech zain-
teresovaných osob za zvýšenou část 
čerpání rozpočtu - výdaje za rok 
2012 při financování projektu „Zvý-
šení turistické atraktivity Králické 
pevnostní oblasti - Revitalizace tvrze 
Hůrka“. 

Hlasování: 13:0:0 (schváleno).

Starostka ukončila jednání ve 23.33 
hodin.
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Klub seniorů Králíky o.s.
na měsíc duben připravuje

3. 4. 2012 v 13.00 hodin - Zájezd na koupání do Zábřehu
- Možné i pro nečleny klubu.

10. 4. 2012 v 17.00 hodin - Výbor Klubu - zabezpečení 
úkolů měsíce dubna

- Vstup možný pro členy Klubu s připomínkami a náměty pro 
další činnost.

20. 4. 2012 v 7.00 hodin - Zájezd na FLORU Olomouc
- Možné i pro nečleny klubu. Přihlášky u Mgr.BEDNÁŘOVÉ 

č. tel: 774 059 589

27. 4. 2012 v 15.00 hodin - Společné posezení s polskými 
seniory v Besedě

- výbory ke sladění plánovaných úkolů.

Výbor Klubu seniorů zve do svých řad seniory z přidružených 
obcí Boříkovice, Dolní, Prostřední, Horní Lipka, Dolní a Horní 
Hedeč, Heřmanice, Červený Potok popřípadě Horní a Dolní 
Orlice. Informace získáte každé pondělí, středa a pátek v Klubu 
seniorů v budově Gymnázia, Velké náměstí od 13.00 hodin do 
17.00 hodin.

Předseda: Josef Dobrohruška

JARNÍ FLORA OLOMOUC 2012
Květinová zahrada v pohybu
Výstaviště Flora Olomouc bude od 19. do 22. dubna 2012 

patřit jarní etapě zahradnické výstavy FLORA OLOMOUC, 
největší a nejstarší   - ta vůbec první odstartovala v olomouc-
kých parcích v srpnu 1958 – výstavní květinové akci v České 
republice, tradičně doprovázené jarními zahradnickými trhy.  

S nabídkou květin, okrasných rostlin, dřevin a zahradnických 
potřeb se představí domácí, české a moravské pěstitelské firmy, 
zahradníci, zahrádkáři a prodejci, a také zahraniční – zejména 
z Polska, Rakouska a Slovenska.

Hlavní expozici v největším výstavním pavilonu A roztančí 
„ZAHRADA V POHYBU“ pestrobarevná spirála plná rozkvet-
lých jarních kytic, tulipánů, lilií, narcisů, hyacintů, balkónovek, 
řezaných i hrnkových květin s tryskajícími fontánami a klenbou 
ze zavěšených květin symbolizující proměnlivou jarní oblohu. 
Autorem je opět proslulý český zahradní architekt Ivar Otruba a 
květiny do expozice přivezou vídenští městští zahradníci, pomalu 
už tradiční partner výstav Flora Olomouc. Vlastními květinovými 
přehlídkami a soutěžními exponáty floristického klání v aranžo-
vání, letos na neobvyklé téma – Kytice pro muže, se představí 
Svaz květinářů a floristů ČR. Zelené výpěstky přivezou členové 
Svazu školkařů ČR a prezentovat se budou i zahradnické školy 
a ekologická centra. 

Na galerii pavilonu A potěší návštěvníky přehlídka rostlin 
pro zimní zahrady a orchidejí s odbornými poradnami, výstava 
bonsají, azalek, rododendronů, skalniček, kaktusů, sukulentů, 
masožravek, i zajímavá expozice pořadatele mistrovství ČR a Ev-

ropy v automobilových závodech do vrchu Ecce Homo Šternberk 
s květinově nazdobeným sportovním vozidlem.

Pavilon E bude zcela vyhrazen „Výroční slavnosti“, expozici 
Českého zahrádkářského svazu věnované letošnímu 55. výročí 
založení svazu se sbírkami jarních cibulovin zahrádkářů z or-
ganizace Narcis Kladno. Nebudou chybět květinová aranžmá a 
oblíbená zahrádkářská poradna. 

Jarní Floru Olomouc doprovodí tradiční zahradnické trhy a 
veletrh zahradní mechanizace Hortifarm, jejichž nabídce květin, 
zeleniny, semen, okrasných rostlin, školkařských výpěstků, malé 
zemědělské technice, potřebám a pomůckám pro zahradníky a 
zahrádkáře budou vyhrazeny pavilony G, H a venkovní plochy 
výstaviště.

Návštěvníci si budou moci prohlédnout sbírkové skleníky a bo-
tanickou zahradu výstaviště, a také botanickou zahradu olomoucké 
Univerzity Palackého. Pořadatelé nezapomněli ani na oddechový 
doprovodný program s dobrou dechovou a folkovou muzikou.

Brány výstavy budou otevřeny denně od 9 do 18 hodin. 
Vstupné: 100 Kč – plnoplátci, 80 Kč - důchodci, studenti, 40 
Kč - děti (6 – 15 let) a školní výpravy včetně ped. dozoru, 210 
Kč – rodinné vstupné (2+1 až 4 děti), zdarma - na průkaz 
ZTP a ZPT-P.

Rada města Králíky projednávala na svém zasedání 
dne 28. 3. 2012 záležitosti týkající funkčního období 
ředitelů škol, školských zařízení dle zákona č. 472/2011 
Sb., kterým se mění školský zákon. Novela školského 
zákona zavádí 6-leté funkční období ředitelů škol. Jed-
nání rady města proběhlo po uzávěrce a následném 
zpracování sazby zpravodaje.
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Projektová výuka na ZŠ praktické
a ZŠ speciální Králíky – Náš region

Od října 2010 naše škola realizuje projekt OP VK Škola plná 
života, reg. č. CZ.1.07/1.2.13/03.0003. Projekt bude ukončen 
v červnu 2012. 

Jednou z aktivit projektu je aktivita zaměřená na ekologickou 
výchovu a výuku. V rámci této aktivity podnikli žáci školy týdenní 
ekovýchovný pobyt v CEV Sluňákov v Horce nad Moravou (5. 3. 
– 9. 3.), od února bádají po různých oblastech našeho regionu za 
pomoci pracovníků Městského muzea Králíky. 

V únoru to byla oblast zemědělství, řemesel, průmyslu a energií, 
v březnu se zaměříme na dopravu. Duben a květen bude věnován 
vodě, fauně a flóře. Výsledky našeho bádání jsou zveřejněny na 
webových stránkách školy (www.zspkraliky.cz – záložka Evropská 
unie, projekty). Výstupem celého projektu by měl být kalendář. 
Dílčí poznatky, které jsme v rámci projektu zjistili, budeme zve-
řejňovat na stránkách Králického zpravodaje.

Mgr. Iva Nesvadbová

BIOZEMĚDĚLSTVÍ
NA KRÁLICKU

Náš tým ve složení: Terka Augustová, Láďa Kupec, Michal 
Sršeň, Adéla Sršňová, Jára Linhart měl za úkol v rámci pro-
jektu „Náš region“ zpracovat téma  - BIOZEMĚDĚLSTVÍ 
NA KRALICKU.

V pondělí 13. února, což byl první den projektu, jsme navští-
vili penzion „U Pramene“ paní Podzimkové na Dolní Hedeči. 
Víme, že se zabývá ekologickým zemědělstvím, a proto jsme 
si připravili několik otázek, na které nám ochotně odpověděla. 
Dozvěděli jsme se, co to vlastně ekozemědělství znamená a 
jaká přísná pravidla platí pro chov a pěstování. Připravila si 
pro nás i ochutnávku sýrů, mléka a másla v biokvalitě z jejich 
biomléka. Podívali jsme se přímo i na ekofarmu, kde chovají 
krávy a ovce. Nejvíce nás zaujal robot na dojení mléka.

Dalším úkolem bylo zjistit, kdo se dále zabývá v tomto 
regionu biozemědělstvím. Pomocí internetu bylo zjištěno 
několik zemědělců, kterým jsme napsali e-mail anebo jsme 
se domluvili telefonicky. V nejbližším okolí se dále zabývá 
zemědělstvím v biokvalitě i firma ZEOS v Prostřední Lipce, na 
Heřmanicích firma V30 s.r.o., pan Bartoníček a pan Švec.

Na závěr jsme měli za úkol zjistit, kde se v Králíkách 
dají koupit biopotraviny. Náš tým zjistil, že se dají sehnat 
v obchodě ZDRAVÁ VÝŽIVA na náměstí, v Konzumu a 
v PENNY marketu. 

Postupně byl vytvářen plakát, který shrnoval všechny 
nejdůležitější zjištěné informace a fotky. Na tento plakát, 
který bude sloužit žákům a veřejnosti ve škole, navázala 
i vytvořená prezentace. 

Náš průzkum zjistil, že většinou jsou chovy zvířat v naší 
lokalitě v biokvalitě, ale na našem trhu o toto maso nikdo 
nestojí, a proto jsou tato zvířata vyvážena do zahraničí. Aby 
se biozemědělci v dnešní době udrželi, je potřebné, aby si 
každý člověk našel svého zemědělce, od kterého by odebíral 
produkty.

Věra Krsková

Nabízím k pronájmu byt I. kategorie 3+1 v pěkné 
lokalitě pod klášterem na Hedeči od 1. 5. 2012. 
Tel.: 603 268 496.
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Poradenské středisko Českého klubu nedoslýchavých HELP v Ústí nad Orlicí
ve spolupráci s městem Králíky pořádají

PORADNU
PRO NEDOSLÝCHAVÉ

Poradna se koná dne 10. 4. 2012 (ÚTERÝ)
od 8:00 hod. do 13:00 hod.

V poradně Vám budou provedeny drobné opravy kompenzačních pomůcek, 
některé kompenzační pomůcky pro nedoslýchavé předvedeny, poskytnuto 
odborné sociální poradenství. 

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

HISTORIE TOVÁREN V KRÁLÍKÁCH
V rámci projektu Náš region zpracovával tým ve složení: 

Kamila Skotáková, Kateřina Melicharová, David Bajza, Adam 
Nejedlý, Zdeněk Knápek, Monika Chaloupecká, Vojtěch Ruszó 
a Sára Pokójová téma Historie továren v Králíkách.

Zaměřili jsme se na tři továrny z Králík a nedaleké Dolní 
Lipky. Podkladem k tématu nám byly zejména informace a 
zajímavé fotografie z Městského muzea v Králíkách. Hledali 
jsme však i informace na internetu. Zajímaly nás především 
současné firmy a jejich produkty. 

Součástí projektu byly dvě exkurze. Prvním provozem, 
který jsme s celou školou navštívili, byla firma OEZ Letohrad 
v bývalé továrně Hedva. Ta zahájila provoz v Králíkách v roce 
2011 a specializuje se na výrobu jističů pro domácnost. Druhým 
provozem byla firma SEVEN - K, s.r.o, která od roku 2009 sídlí 
v části bývalé továrny Tesla a zabývá se galvanizací a smaltová-
ním. Během exkurzí získal náš tým zajímavé informace týkající 
se i současnosti, které dotvářely ucelený obrázek o zkoumaných 
továrnách. Fotografovali jsme a pořizovali aktuální snímky a 
konfrontovali je s těmi dobovými.

A co zajímavého jsme zjistili? 
Všechny tři továrny byly zaměřeny na tkalcovství. Největší 

z nich byla tkalcovna hedvábí bratrů Steinerových, jejíž výstav-
ba byla zahájena v roce 1881. Závod se od tohoto roku stále 
rozšiřoval a v roce 1928 dosáhl nynějšího rozsahu. Vyráběl se 
zde široký a náročný sortiment kravatových tkanin, hedvábných Tkalcovna bavlny – Benedikt Schroll a syn v Dolní Lipce.

Tkalcovna hedvábí – bratři Steinerovi.

šátků, šál, krepových tkanin a dalších. 
V roce 1938 zde pracovalo přibližně 1000 
zaměstnanců! (Pro porovnání -  město 
Králíky má i s přilehlými obcemi cca 
5 000 obyvatel). V roce 1881 se současně 
zahájila i výstavba sídliště pro dělníky, 
které je ve městě známé jako „Berlín“.  
Po druhé světové válce, jako jediná 
z králických továren, pokračovala v tkal-
covství – nejprve to byl podnik HENAP 
Šumperk, poté národní podnik ATLAS. 
V letech 1958 – 1999 zde sídlil národní 
podnik HEDVA s výrobou brokátů, látek 
na výrobu kravat apod.

Druhou továrnou byla tkalcovna bavlny 
majitele Valentina Waltera, která byla 
vystavěna v roce 1889 a zaměstnávala 
přibližně 300 – 400 zaměstnanců. V roce 
1942 zde byla v pronájmu firma FAMO, 
která vyráběla součásti pro vojenská leta-
dla. V letech 1946 – 1956 sloužila továrna 
jako sklad, budovy byly ve špatném stavu.  
Od roku 1956 po rok 1998 zde sídlí závod 
Tesla Holešovice na výrobu žárovek, 
zářivek a výbojek.

Poslední továrnou byla tkalcovna bavl-
ny Benedikta Schrolla z roku 1909 s při-
bližně 300 zaměstnanci v Dolní Lipce. 
Továrna vznikla v objektu bývalého mlý-
na. Od  roku 1941 zde sídlila firma Dehler 
na výrobu šatů a uniforem pro armádu. 
Od roku 1950 jsou však prostory továrny 
využívány pro zcela jiné účely – vzniká 
zde zemědělská škola, dnes pod názvem 
Střední odborné učiliště opravárenské 
Králíky s obory Opravář zemědělských 
strojů a Strojní mechanik.

Zapsala: Mgr. Leona Šponarová
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Mateřská škola Moravská
Přijímá žádosti
o přijetí dítěte

na šk. rok 2012/2013

v pátek 13. 4. 2012 
od 8 - 16 h

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

Je důležité, aby byly přihlášeny i ty děti, které na-
stoupí během celého  školního roku 2012/2013.

Maškarovousův
maškarní pro děti

Mlýn, občanské sdružení a Osadní výbor Prostřední 
Lipka se dohodli, že ke konci zimy uspořádají malý maš-
karní bál. Jen takový, aby se všechny princezny, víly, čer-
tice, šášové, kouzelnice a kouzelní mužové, Šmoulinky, 
Pepiny, permoníci, montéři, zvířátka a myslivci vešli do 
klubovny a mohli se naučit a zavolat kouzelné zaklínadlo. 
Tím zaklínadlem pak děti přivolaly patrona Maškarovou-
se a hádaly, za koho že se to vlastně přestrojuje...

Nikdo se nestyděl, jednotlivé dětské masky přišly na 
jeviště a samy se představily se publiku. Ti nejodvážnější 
si připravili krátké vystoupení. Pak nastal pravý maškarní 
taneční rej. No a všichni si pochutnávali na dobrotách, 
které dobré duše karnevalu - maminky a babičky - při-
pravily.

Každý vyhrál pěkné ceny několika soutěžích a největší 
zážitek byla sponzorská pizza z restaurace U Chorvata 
Králíky.

Dalším sponzorům např. SDH Prostření Lipka, Martin 
Brůna aj, také výše jmenovaným, ale i těm kterým jsme 
jen řekli, že jim děkujeme za pomoc, DĚKUJEME!

Z Prostřední Lipky - režie Kristina Brůnová, pomocná 
režie Lucie a Míša Brůnovy, dekorace p. Nováková a 
Bára Stránská, redaktor Dana Procházková, fotograf 
Miroslav Beran.
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PETR SÍS ZÍSKAL
ANDERSENOVU CENU

19. března 2012 byli v italské Boloni slavnostně vyhlášeni vítězové 
Ceny Hanse Christiana Andersena. Tato prestižní cena se uděluje spi-
sovatelům a výtvarníkům za celoživotní tvorbu dětských knih. 

María Jesús Gilová, prezidentka organizace IBBY - Mezinárodního 
sdružení pro dětskou knihu, které je nevládní organizací UNESCO, 
oznámila, že ji za své texty získala Maria Teresa Andruetto z Argentiny 
a za ilustrace Petr Sís, který byl nominován za Českou republiku.

Jedenáctičlenná porota složená z odborníků z celého světa ocenila 
Petra Síse jako mimořádně originálního autora, který vytváří s bohatou 
představivostí mnohoznačné a věrohodné příběhy s využitím různých 
uměleckých postupů. 

Andersenova cena, jež je označována za „Nobelovu cenu pro dětskou 

literaturu“, se uděluje pravidelně od roku 1956 
každé dva roky. 

Zlaté medaile vítězům předá na konci srpna 
na kongresu IBBY v Londýně osobně dánská 
královna.

Petr Sís je už třetím českým výtvarníkem, poctěným touto nejpres-
tižnější cenou svého oboru.

V roce 1968 ji získal Jiří Trnka v roce 1992 Květa Pacovská.
Ve fondu oddělení pro mládež naší knihovny najdete tyto  krásné 

knihy Petra Síse:
Tři zlaté klíče - Kniha určena pro čtenáře středního školního věku 

byla v roce 1994 oceněna v New Yorku jako nejlépe ilustrovaná 
dětská kniha.

Tibet - Vzpomínková kniha psaná formou deníku.
Hrej, Mozarte, hrej - Obrazová publikace o W.A.Mozartovi 
Strom života - Kniha o životě přírodovědce. geologa a myslitele 

Charlese Darwina.
Zeď - Kniha se silnými autobiografickými prvky z doby, kdy Sís 

vyrůstal za železnou oponou v socialistickém Československu, Získal 
za ní řadu světových literárních a výtvarných cen.

Ptačí sněm - Symbolické a filozofické příběhy.
Ivana Marečková

„Šance pro rodinu“ – nová pomoc rodinám
Nový projekt Oblastní charity Ústí nad Orlicí „Šance pro rodinu“ 

– sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi -  má za sebou rok 
svého trvání.  

Tato aktivita je částečně financována z výtěžku Tříkrálové sbírky 
a je zaměřena na rodiny, které jsou ohroženy odebráním dítěte do 
ústavní výchovy. 

Česká republika patří k těm 
zemím v Evropě, které mají nej-
hustší síť dětských domovů a 
v ústavní výchově mají nejvíce 
dětí.  Služba „Šance pro rodinu“ 
nesupluje rodičovskou péči, ale 
ve svém preventivním působení 
je určitou alternativou k ústavní 
výchově. Tři sociální pracovnice 
Oblastní charity docházejí do 
rodin, se kterými pracují na kon-
krétních problémech. Snaží se 
naučit rodiče, jak pečovat o děti 
a domácnost, a motivovat je 
k převzetí zodpovědnosti za svou 
rodinu a za svůj život. 

Přestože ve sféře mezilidských vztahů je rok příliš krátká doba na 
jakékoliv bilancování, prvopočáteční úspěchy jsme zaznamenali: 

Podařilo se navázat spolupráci se všemi odbory sociálně právní 
ochrany dítěte (OSPOD) okresu Ústí n.O., které do tohoto programu 
většinou doporučují vhodné rodiny a zprostředkovávají nám s rodinami 
kontakt. S OSPODy se snažíme velmi intenzivně spolupracovat a ko-
munikovat, dochází k průběžnému předávání informací a konzultování 
jednotlivých případů. 

Během roku 2011 využilo služeb „Šance pro rodinu“ 18 rodin 
z území celého orlickoústecka.

Na nejčastější problémy, se kterými přicházejí v rodinách do kon-
taktu, jsme se zeptali vedoucí projektu, Daniely Dorčincové: 

Jsou to například potíže s financemi a dluhy, neplacení výživného, 
nezaměstnanost, nedobrý psychický stav rodinných příslušníků, po-
rušené vztahy v rodině, agresivita dětí ve škole, hyperaktivita, toulání, 
potíže s organizací činností v rodině apod.

Co se za ten rok podařilo?
Několik rodin jsme navázali na různé odborníky, (psychology, 

psychiatry, logopedy…) ke kterým začali rodiče s dětmi pravidelně 
docházet. Hodně lidí si zašlo v doprovodu nebo s naší pomocí vyřídit 
své odkládané záležitosti na úřady nebo vyřešili dlouhodobý problémy 
s dluhy. V mnoha rodinách jsme také zapracovali na rodinném rozpočtu, 
aby si rodiče dokázali zkoordinovat své příjmy a výdaje. V několika 
rodinách se zlepšil prospěch dětí ve škole. V jednom případě se nám 

podařilo „pročistit“ vztahy s blízkou rodinou klientky, a to vedlo k velké 
mobilizaci klientky a ke zlepšení celkové situace v rodině.

Vaše práce musí být psychicky náročná, dílčí úspěchy jsou dlouho-
dobou záležitostí. Jak snášíte, když se něco nepodaří?

Snažíme se motivovat rodiče, aby dokázali udělat sebemenší změnu 
k lepšímu. Můžeme pomoci s čímkoliv, o co nás požádají. Nejdůle-
žitější krok ale musí udělat sami. A s tím je někdy potíž -  když sami 
nechtějí, prostě to nejde, a zůstanou ve vleku svých problémů. Právě 
s tímto faktem je někdy těžké se vyrovnat. Je smutné vidět, když změna 
je reálná, ale rodina ji nechce připustit…

Když zhodnotíte službu jako celek, naplňuje původní představy 
o jejím smyslu a o tom, k čemu má tento projekt sloužit?

Určitě ano. Všechny rodiny tuto službu berou jako pomoc a oporu, 
ke které mají důvěru. A my máme radost ze všeho, co se povede, 
z každé maličkosti. Třeba když nám rodiče říkají, že jejich syn začal 
být aktivnější ve škole nebo si s nimi více povídá, a nebo když nám 
rodiče sami od sebe volají, že se s námi chtějí poradit.

Iva Marková, Oblastní charita Ústí nad Orlicí
Tento projekt můžete podpořit dárcovskou SMS
Jednorázově ve tvaru: DMS SANCEPRORODINU na číslo 

87777
Roční podpora: DMS ROK SANCEPRO-

RODINU na číslo 87777
Cena 1 DMS je 30 Kč, Oblastní charita Ústí 

nad Orlicí obdrží 27 Kč. Při roční podpoře 
vám bude automaticky odečítána částka 30 Kč 
každý měsíc. 

Více o dárcovství na www.darcovskasms.cz

KAŽDÉ SUDÉ ÚTERÝ
9.00 hod. - 12.00 hod

V PATŘE NAD ŠKOLNÍ JÍDLENOU
Možnost objednání na tel. 465 520 520

e-mail: poradna@orlicko.cz.
Poradnu provozuje Oblastní charita Ústí nad Orlicí.
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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
31. 03. So MUDr. Jaslovská Žamberk Gen. Knopa 837 465 676 818
01. 04. Ne MUDr. Jaslovská Žamberk Gen. Knopa 837 465 676 818
07. 04. So MUDr. Šrámek Letohrad U Dvora 815 465 621 551
08. 04. Ne MUDr. Šrámek Letohrad U Dvora 815 465 621 551
09. 04. Po MUDr. Jedličková Bystřec č.p. 182 465 642 990
14. 04. So MUDr. Johnová Letohrad Šedivská 498 465 622 216
15. 04. Ne MUDr. Johnová Letohrad Šedivská 498 465 622 216
21. 04. So MUDr. Karásková Letohrad U Dvora 815 465 620 358
22. 04. Ne MUDr. Karásková Letohrad U Dvora 815 465 620 358
28. 04. So MUDr. Kobzová Lanškroun 5. května 2 465 322 897
29. 04. Ne MUDr. Kobzová Lanškroun 5. května 2 465 322 897
01. 05. Út MUDr. Krčálová Žamberk Gen. Knopa 837 465 676 824
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

Sháním rodinný dům se 
zahradou. Na pěkném 
místě. Tel: 734 622 739.

Koupím chalupu k ce-
loroční rekreaci na krá-
licku. Tel: 777 114 004.

NEVYPALUJTE TRÁVU a
DALŠÍ POROSTY - ZABÍJÍTE!

Rozumný, ohleduplný člověk trávu nevypaluje.
Uvědomí si, že tím zahynou stovky, tisíce brouků a 

druhů dalšího hmyzu, který přezimovává v trávě (např. 
slunéčka sedmitečná), rostlin, dokonce savců i ptáků. 
Dochází k ničení míst pro hnízdění a úkrytů pro zvířata. 
Bohužel, v ohni a kouři mohou zahynout také první mlá-

ďata zajíců, jejichž přirozeností je se 
skrývat, ne utíkat před nebezpečím. 
Vypalováním trávy a porostů zabijete 
také čmeláky, kteří hnízdí v mezích 
nebo v mělkých myších dírách. 

Kromě výše uvedených důvodů je 
vypalování trávy zakázáno požárními 
předpisy. 

D. Michaličková
Společnost pro zvířata z. o. ČSOP
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Program na DUBEN
úterý   10.   KOCOUR V BOTÁCH   zač. v 17:00 hod
Než Kocour potkal Shreka, byl šlechetným džentlmenem a 

bojoval proti nespravedlnosti, ale také se musel utkat se zrádným 
kamarádem Valdou Cvaldou a zlodějkou Čiči Tlapičkou. Animova-
ný snímek v českém znění přináší chytrou a nadstandardní zábavu 
nejen pro malé diváky. 

Vstupné 55,-; přístupný; české znění; ŠUP; 90 min.

MISSION: IMPOSSIBLE - GHOST PROTOCOL
pátek   13.   zač. ve 20:00 hod
Zvláštní agent Ethan Hunt (Tom Cruise) se již počtvrté pouští do 

boje za záchranu světa. Ten je tentokrát ohoržen šíleným švédským 
vědcem Kurtem Hendricksem, zamýšlejícím zničit svět jadernými 
zbraněmi. Agent Hunt je znovu ve špičkové formě a některé jeho 
kousky (např. na fasádě nejvyšší budovy světa v Dubaji) patří 
k vrcholům akční kinematografie. Podobně jako první díl série se 
i tento zčásti natáčel v Praze s účastí českého štábu a herců.

Vstupné 55,-; přístupný od 15 let; titulky; ŠUP; 130 min.

úterý   17.   LOLLIPOP MONSTER   zač. ve 20:00 hod
Hodně černá komedie o dvojici dospívajících dívek a jejich 

rodinách, kde se věci moc neřeší, problémy se bagatelizují a jeden 
druhého moc nevnímá. Důležitou složku filmu tvoří písně fiktivní 

kapely Zvíře a vedle hrané akce jsou využívány také animované 
kresby, hudební klipy a sekvence točené na super osmičku. 

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

pátek 20. RODINA JE ZÁKLAD STÁTU zač. ve 20:00 hod
Uznávaný český režisér Ro-

bert Sedláček (Muži v říji, Nej-
větší z Čechů) natočil rodinné 
drama ze současnosti s prvky 
hořké komedie. Učitel Libor 
změní zaměstnání a stane se 
bankovním manažerem, zakrát-
ko je ovšem vyšetřován kvůli 
finančnímu podvodu. Snímek 
opakujeme na přání diváků a 
také jako připomenutí jeho oce-
nění v rámci Cen české filmové 
kritiky za rok 2011 (nejlepší film, 
režie, scénář a ženský herecký 
výkon ve vedlejší roli pro Simo-
nu Babčákovou).

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

úterý   24.   PROBUDÍM SE VČERA   zač. v 17:00 hod
Svobodný profesor češtiny Petr si díky třídnímu srazu uvědomí, 

že jediná dívka, kterou kdy miloval, byla jeho spolužačka Eliška. 
Tehdy v sedmnácti letech nenašel odvahu jí říct, že ji má rád a ona 
se pak navždy vytratila z jeho života. Petrovi se naskytne jedinečná 
šance - cestovat zpět v čase do svých studentských let a vrátit se 
do června 1989, kdy chodil do třeťáku. Dostane možnost napravit, 
co promeškal. Jenže zahrávat si s minulostí není jen tak. Jiří Mádl 
v hlavní roli nové české komedie.

Vstupné 55,-; přístupný; ŠUP; 120 min.

Klub Na Střelnici Králíky
DUBEN 2012

pátek - sobota 6. - 7.   KVĚT SAKURY   zač. ve 20:00 hod
Veselohra o muži, který si myslel, že našel bezpečný způsob, 

jak uniknout z šedi dvacetiletého manželství. Účinkuje divadelní 
soubor Lipka, předprodej vstupenek u paní Kubešové v obchodě 
Halens na Velkém náměstí.
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středa   11.   HRNEČKU, VAŘ!   zač. v 8:30 a 10:00 hod
Klasická pohádka o kouzelném hrnečku a nekonečné 

kaši v podání Divadla DRAK z Hradce Králové. Dva 
herci a dvě herečky zpívají a hrají na hudební nástroje 
a také animují ručně vyřezávané loutky. Představení 
je vhodné pro předškolní a mladší školní děti, vstupné 
30,- Kč. Školní představení; vstup pro maminky s dětmi 
je možný po předchozí domluvě – tel. 603 849 460 nebo 
strelnice@strelnice.cz 

čtvrtek 19. BALLET MAGNIFICAT! (USA) zač. v 18:00 hod
Baletní soubor Ballet Magnificat! byl založen v USA (Jackson, stát 

Mississippi) v roce 1986 a od té doby cestuje takřka po celém světě. 
O tři roky později vznikla Škola umění, kterou nyní navštěvuje 400 
studentů. Každoročním vrcholem této školy jsou letní mezinárodní 
workshopy. V současné době působí v rámci Balletu dvě oddělení – Alfa 
a Omega. Představení spolupořádají Jednota bratrská Králíky a Klub 
Na Střelnici, vstupné: dospělí 80,- Kč, žáci a studenti 40,- Kč.

neděle   22.   VUS PARDUBICE   zač. v 15:00 hod
Vysokoškolský umělecký soubor Pardubice je těleso s více 

než šedesátiletou tradicí, koncerty připravuje z vokálních a vokálně 
instrumentálních děl všech slohových období. Účinkuje i natáčí se 
symfonickými i komorními hudebními tělesy. Jeho členy jsou zpěváci 
z řad mládeže a další starší zpěváci, kteří vedou mladé lidi k rozvoji 
jejich hudebního nadání. Činnost souboru je propojena s reprezentací 

Univerzity Pardubice, v jejichž prostorách soubor sídlí a působí. Pod 
vedením dirigenta Tomáše Židka se představí sólisté Aleš Nehněvajsa 
(tenor), Michal Hanuš (varhany) a Hana Hrachovinová (harfa). Na 
programu jsou díla Leoše Janáčka, Kryštofa Haranta, P. I. Čajkovského 
a J. B. Foerstera. Koncert se koná v kostele Nanebevzetí Panny Marie 
na Hedeči. Vstupné 50,- Kč, doprava na koncert autobusem zdarma, 
odjezd ve 14:30 hodin z autobusového nádraží.

sobota   28.   JARNÍ KONCERT – DECHOVÁ HARMONIE 
LETOHRAD   zač. ve 19:30 hod

Orchestr byl založen v roce 
1920 panem Vratislavem Reinel-
tem. Od té doby prošel mnoha 
vývojovými etapami. Jedním z 
posledních historických mezníků 
byl rok 1999, kdy s orchestrem 
začal spolupracovat dirigent Josef 
Pilný. Ten se zaměřil na náročnější 
skladby a výrazně tak ovlivnil re-
pertoár 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 Leto-
hrad (dirigent R. Zábraha), který si získal velkou oblibu svým tradičním 
vánočním koncertem. 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.

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 2012
Kuličkyáda - Sobota 14. 4., 14 hod., hřiště pod hřbitovem
Pořádá Junák.

Oskar a Růžová paní
Neděle 15. 4., 18 hodin, sál kina v Jablonném nad Orlicí
Neúnavný rozumbrada Oskar, kterému zbývá 12 dnů života, 

dostane díky smyšlené hře s moudře potrhlou ošetřovatelkou Rů-
ženou možnost prožít si celý lidský život od puberty až po stáří.  
Tento netradiční příběh zaujme jistě nejen dospělé, ale i mládež. 
V divadelní inscenaci podle francouzského dramatika Erica Emma-
nuela Schmitta  účinkují Martina Eliášová a Jan Sklenář, členové 
divadelního souboru  Klicperova divadla.

Koncert orchestru ZUŠ
Středa 25. 4., 18 hodin, sál kina v Jablonném nad Orlicí
Pořádá ZUŠ, vstupenky u učitelů nebo v kanceláři ZUŠ.

65. ročník memoriálu Q. Štěpánka
Neděle 29. 4., 10 hod, areál Malák v Jablonném nad Orlicí
Závody v přespolním běhu pořádá atletický oddíl.

Program širokoúhlého kina v Jablonném nad 
Orlicí duben  2012

úterý 10. dubna v 19,30 hodin – Signál – ČR  
Signál vtipně a překvapivě rozehrává oblíbenou  komediální zá-

pletku o malém chytrém podrazu, který sází na lidskou chamtivost 
a touhu přechytračit sousedy. Film v moderním podání navazuje na 
tradici hrdinů nejlepších českých komedií, jaké představovaly ve své 
době postavy z legendární veselohry Vesničko má středisková nebo 
rázovití venkované z komedie Dědictví aneb kurvahošigutentag.

115 min.; vstupné: 59 + 1 Kč; přístupný.

čtvrtek 19. dubna v 19,30 hodin – Alois Nebel – ČR 
Dlouho očekávaná adaptace kultovního komiksu Alois Nebel 

autorů Jaroslava Rudiše a Jaromíra 99 přináší temný příběh s at-
mosférou podobnou filmům jako Scanner Darkly, Sin City nebo 
Valčík s Bašírem, k jehož realizaci použil režisér Tomáš Luňák 
poprvé v české kinematografii rotoscoping, unikátní technologii 
kombinující kreslený a hraný film. Příběh filmu začíná na podzim 
roku 1989 na železniční stanici Bílý Potok v Jeseníkách, kde slouží 
jako výpravčí Alois Nebel.

87 min.; vstupné: 64 + 1 Kč; přístupný.Americký balet
v Králíkách

Vážení čtenáři.
Rád bych vás pozval na 

vystoupení baletního soubo-
ru Ballet Magnificat.  Jedná 
se o profesionální baletní 
soubor z USA, který v dubnu 
v rámci svého evropské-
ho turné zavítá i do České 
Republiky. Vystoupení se 
konají v Hradci Králové, v 
Rychnově nad Kněžnou a 
také v Králíkách.

Šestnáctičlenný Ballet 
Magnificat stráví v Králíkách 
dva dny. Na programu je 
seznámení se s historií měs-
ta, taneční seminář v ZUŠ Králíky, setkání s představiteli 
města. Ve čtvrtek 19. dubna od 18h se koná představení na 
Střelnici, na které vás a vaše děti srdečně zveme. Příběh, 
který bude ztvárněn, má název Marnotratné putování. Bude 
plný naděje a povzbuzení, kterého není nikdy dost. Vstupné: 
80 Kč dospělí, 40 Kč děti. Akci pořádá Jednota bratrská 
Králíky a Klub Na Střelnici. 

Vystoupení baletu bude nevšedním zážitkem, ukázky 
z jejich tvorby naleznete na internetovém kanálu youtube 
pod heslem Ballet Magnificat.

Za pořadatele akce Petr Appl
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Evropský dům nabízí zajímavý kulturní zážitek

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 při-
svojit. S nalezenými psy je možno se seznámit a prohlédnout si 
je každý pracovní den od 8:00 do 13:00 hod.

Multifunkční prostory starého barokního, původně měšťan-
ského, domu v Králíkách, který byl nákladně zrekonstruován 
v letech 2006-2007 a od té doby nese název Evropský dům, 
nabízejí široké možnosti využití. 

Konferenční sál je místem, kde je od 26. března do 14. dubna 
možné navštívit velmi zvláštní výstavu. Fotograf Pavel Štěpán 
a krajkářka Jana Peichlová, oba pocházející z města F.L.Věka – 
Dobrušky, zde vystavují svoji tvorbu. Ne ovšem každý zvlášť, 
ale jako ucelený komplet díky zcela záměrnému propojení vý-
sledku pohledu objektivem fotoaparátu na straně jedné a práce 
šikovných rukou, ovládajících křížení a uvazování volných 
nití na dřevěných paličkách do podoby nádherných vzorů, na 
straně druhé. 

Tato výstava sklidila velký úspěch už při svém prvním před-
stavení veřejnosti, které se uskutečnilo v prosinci minulého 
roku v malém sále Společenského centra v Dobrušce. Tehdy o ní 
ředitel dobrušského muzea Jiří Mach řekl: „Krajka a fotografie 

tvoří jeden organický celek, jediné umělecké dílo, které spojením 
obou žánrů vytváří novou kvalitu. Pavlovy pohledy do krajiny 
jsou vskutku velmi působivé. Vždy i na známých místech dokáže 
najít nové neotřelé pohledy. V případě této výstavy jde ještě 
dál. Na fotografiích můžeme sledovat, jak si s téměř barokním 
zanícením pohrál s šerosvitem. Jeho snímky krajin využívají 
hry světla a stínu, lomu slunečních paprsků v mracích, slunce 
zapadajícího i téměř neviditelného. Dominantním motivem té-
měř všech obrázků je pak voda. Opět ve spojení se světlem v ní 
dokáže rozehrát celou škálu nejen barevných kaleidoskopických 
světelných překvapení, ale pracuje i při zobrazení vodní hladiny 
se světlem a stínem v jeho téměř černobílých podobách.

Jako by to však nestačilo, jsou Štěpánovy obrazy ozvláštněny 
ještě krajkou Jany Peichlové. Nejde však o jakousi brož na ve-
černích šatech, o nějaký doplněk, který může nebo také nemusí 
být. Krajky vystupují z obrazů, ale přitom zároveň zůstávají 
jejich organickou součástí. Kdybychom je odstranili, obraz by 

nebyl úplný, něco by mu chybělo. Au-
torka velmi tvůrčím způsobem využila i 
barevnosti lněné krajky, kterou dokázala 
zharmonizovat s fotografiemi tak citlivě 
a přesně, že tvoří jejich plnohodnotnou 
součást, či přesněji řečeno, jeden nedílný 
celek. Dokázala se tématy fotografií nejen 
inspirovat, ale natolik se do nich vžít, že 
se svou tvorbou vlastně stává spoluautor-
kou díla jako komplexu.“ 

Sám autor k výstavě ještě pozname-
nal, že fotografie pořídil na Dobrušsku, 
Broumovsku a v maďarském městě Ábra-
hámhegy, ležícím na břehu Balatonu, že 
spoušť tentokrát vždy mačkal s vědomím, 
že žádný obrázek nezůstane sám, protože 
bude vzápětí dotvořen motivem z paličko-
vané krajky tzv. „šitým na míru“.

EDa
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Hodnocení hokejové sezony 2011/2012
Sezona je kompletně odehrána. Mužstvo 

mužů hrálo okresní přebor za účasti jedenácti 
mužstev. Nově se soutěže přihlásily i dva týmy 
z rychnovska (Čestice a Rychnova nad Kněž-
nou). Vítězem se stala rezerva Chocně před 
Česticemi (oba hráli v loňské sezoně krajský 
přebor), třetí skončila Řetová. My jsme v cel-
kovém hodnocení obsadili čtvrté místo.

Hráči, kteří v letošní sezoně nastoupili: 
Kalianko Pavel, Opravil Martin - Zezulka 
Zdeněk, Starý Roman, Slanina Drahoš, 
Šponar Martin, Valčík Roman st., Valčík 
Roman ml., Paulus David, Šponar Jaroslav, 
Hlava Jiří st., Hlava Jiří ml., Hlava Jakub, 
Kaplan Jaroslav, Diblik Miloslav, Brzák 
Daniel, Šverák Michal

Konečná tabulka mužů:
Choceň B 20 17 1 0 2 179:45 53
Čestice 20 15 2 1 2 103:44 50
Řetová 20 13 0 3 4 101:75 42
Králíky 20 11 0 2 7 81:79 35
Dlouhoňovice 20 11 0 1 8 91:83 34
Rychnov n. Kn. 20 6 7 0 7 81:88 32
Voděrady 20 8 1 2 9 73:89 28
Žamberk 20 6 3 2 9 73:65 26
Lanškroun B 20 3 1 2 14 85:117 13
Verměřovice 20 3 0 3 14 47:138 12
Semanín 20 0 2 1 17 42:123 5

V meziokresní soutěži mládeže jsme měli 
dvě družstva a to přípravku a mladší žáky. 
Mladší žáci obsadili čtvrté místo a přípravka 
se stala celkovým vítězem. Mladí hráči pod 
vedením Járy Kaplana dokázali navázat na 
úspěchy, kterých jsme v minulosti u naší 
mládeže byli zvyklí.

Konečná tabulka mladších žáků:
1. Sokol Semechnice 16 85:15 27
2. HC Čestice 16 92:15 25 
3. HC Rychnov n.K. 16 46:37 14 
4. TJ Jiskra Králíky 16 38:49 14 
5. HC Nekoř 16 7:152 0
Konečná tabulka přípravky:
1. Králíky
2. Semechnice
3. Čestice
4. Rychnov nad Kněžnou

Fotografie týmů na následující straně.

Líšnický puchýř 2012
TJ Sokol Líšnice pořádá v sobotu 21. 4. 2012
Turistický pochod: Líšnický puchýř
XI. ročník: Mistrovskou krajinou hor
Trasy: 4-8-16-32 km pěšky i na kolech, 44-66 km asfalt-kola
Start: sokolovna Líšnice 8:00 - 10:00
Cíl: tamtéž do 19:00, startovné 30 Kč
Každý účastník obdrží oplatek a čaj
U sokolovny bude připraveno posezení s možností občerstvení
Na malé i velké turisty se těší pořadatelé
Informace: www.pochody.cz     www.obeclisnice.cz
Orlické hory tady máme
krajem rádi chodíváme
s radostí a bez nudy
každým rokem jinudy
Z Líšnice Oborou k Šedivci
vyšlápnou pochodu příznivci
Mistrovskou krajinou hor
krásného domova vzor
Trasy Líšnický puchýř 2012
4 km pěšky i na kole: Sokolovna Líšnice - část Račovice - So-

kolovna Líšnice. 8 km pěšky i na kole: Sokolovna Líšnice - les 
Obora - Nekoř - Sokolovna Líšnice. 16 km pěšky i na kole: 
Sokolovna Líšnice - les Obora - Šedivec - Bredůvka- Nekoř So-
kolovna Líšnice. 32 km pěšky i na kole: Sokolovna Líšnice - les 
Obora - Šedivec - Orlice - Tvrz Orlice - Verměřovice - Mistrovi-
ce - Bredůvka- Nekoř - Sokolovna Líšnice. 44 km asfalt - kola: 
Sokolovna Líšnice - Žamberk - Lukavice - Letohrad - Orlice Tvrz 
Orlice - Verměřovice - Dolní Čermná - Horní Čermná - Bystříčko 
- Mistrovice - Bredůvka - Nekoř - Sokolovna Líšnice. 66 km asfalt 
- kola: Sokolovna Líšnice - Žamberk - Lukavice - Letohrad - Orlice 
Tvrz Orlice - Verměřovice - Dolní Čermná - Horní Čermná Nepo-
muky - Výprachtice - Čenkovice - Orličky - Jablonné nad Orlicí 
- Bystříčko - Mistrovice - Bredůvka - Nekoř - Sokolovna Líšnice.

Sokolovna Líšnice: start a cíl Vašeho putování

AČ BYLO JASNO
V ZATÁČCE PRŠELO

V sobotu 24. března 2012 se uskutečnila v hospodě 
V Zatáčce další čast ze seriálu turnajů v karetní hře 
Prší.

Po tříhodinových bojích za účasti 24 hráček a hrá-
čů se na 1. místě umístil Felcman Jaroslav, 2. Adam 
Květoslav, 3. Švéda Luďa. Vyrovnaná vzájemná utkání 
potvrdila, že účastníci turnaje nenechávají nic náhodě 
a poctivě doma trénují.

Závěrem bychom chtěli poděkovat všem sponzorům. 
Stálé úastníky a případné další zájemce o tuto nenároč-
nou karetní hru upozorňujeme, že další „slejvák“ se v 
hospodě V Zatáčce spustí v sobotu 5. května 2012.

Za pořadatele Jiří Souček
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Dne 28. 2. 2012 se konaly v Říčkách v Orlicých horách okresní 
přebory škol ve sjezdovém lyžování. V kategorii dorostenců v  dis-
ciplíně obří slalom se na prvním místě umístil Lukáš Lohynský z 
Králík.

Z 2. ročníku stolně-tenisového turnaje Memoriálu Jana Ďu-
rovského.
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