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Zastupitelé schválili rozpočet na rok 2018
Následovat bude zahájení prací na výstavbě nové kanalizace v ulici 
Nádražní za necelých 11 mil. Kč s tím, že v letošním roce bude 
zaplacena částka cca 7 mil. Kč a zbytek v roce následujícím. I zde je 
dokončeno výběrové řízení na zhotovitele stavby. Souběžně s touto 
stavbou provede společnost Vodovody a kanalizace Jablonné nad 
Orlicí v ulici Nádražní rekonstrukci vodovodu. Na opravy a inves-
tice do chodníků a místních komunikací je vyčleněno 5,6 mil. Kč, 
z toho je 1 mil. Kč určen na zahájení prací na vybudování chodníku 
v Dolních Boříkovicích v souvislosti s rekonstrukcí krajské silnice 
a 1,5 mil. Kč na spoluúčast města na rekonstrukcích a budování 
cest v rámci komplexních pozemkových úprav v místních částech 
Dolní Boříkovice, Dolní Lipka a Prostřední Lipka. Aktuálně pro-
bíhá výběrové řízení na zhotovitele projektu intenzifi kace ČOV 
v celkové hodnotě přes 70 mil. Kč. Se zahájením prací počítáme 
v červnu letošního roku a s dokončením celého díla v průběhu 
roku 2019.  Do rozpočtu roku 2018 byla na tuto akci zahrnuta 
částka 2,6 mil. Kč. Zbytek bude hrazen dotací a úvěrem, na který 
má město bankovní příslib. Na výměnu oken a další nutné opravy 
v MŠ Červený Potok a Prostřední Lipka je vyčleněno 1,3 mil. 
Kč. V rámci programu Regenerace městských památkových zón 
budeme pokračovat na rekonstrukci domů čp. 274 a 275 započaté 
v loňském roce, to vše za 1,5 mil. Kč z prostředků města a 1,105 
mil. Kč z dotace od Ministerstva kultury ČR. Na rekonstrukci 
veřejného osvětlení v místních částech Dolní Boříkovice a Dolní 
Hedeč je určeno 1,5 mil. Kč.

Prostřednictvím rozpočtu města jsou fi nancovány také příspěv-
kové organizace. V letošním roce obdrží Klub na Střelnici 1,781 
mil. Kč, městské muzeum 2 mil. Kč, knihovna 2,280 mil. Kč, 
základní škola 4,868 mil. Kč, mateřská škola Moravská 0,632 
mil. Kč, mateřská škola Pivovarská 0,55 mil. Kč, mateřská škola 
Červený Potok a Prostřední Lipka 0,6 mil. Kč, základní umělecká 
škola 0,023 mil. Kč a školní jídelna 0,23 mil. Kč. Pro aktivity 
pevnostní turistiky počítáme s 1,095 mil. Kč. V této oblasti do-
chází k navýšení u některých příspěvkových organizací a aktivit 
pevnostní turistiky oproti minulým letům, které je způsobeno 
hlavně zvyšováním mezd.

I v roce 2018 počítá rozpočet města s dotacemi na činnost 
zájmových organizací a pořádání akcí na území města, a to pro-
střednictvím individuálních dotací částkou 1,5 mil. Kč. Žádat 
o dotace je možné ihned.

Nedílnou součástí rozpočtu města jsou také příspěvky sdruže-
ním, ve kterých je město Králíky členem. Členský příspěvek a podíl 
města na realizaci projektů ve Sdružení obcí ORLICKO bude 
v letošním roce ve výši 0,67 mil. Kč pro neinvestiční aktivity, kdy 
k navýšení dochází z důvodu platby za kompostéry, které obdrželi 
přihlášení občané města, a ve výši 0,651 mil. Kč na splátky úvěru 
v souvislosti s cyklostezkou. Příspěvky v celkové výši 0,036 mil. 
Kč budou poskytnuty Euroregionu Glacensis, Svazu měst a obcí 
ČR a Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska. 

Jana Ponocná, starostka

Vážení spoluobčané,
19. února 2018 schválilo zastupitelstvo města rozpočet na rok 

2018 podle předloženého návrhu. Příprava rozpočtu začala už 
v září minulého roku a podílely se na ní kromě fi nančního odboru 
a vedení města také ostatní odbory úřadu a ředitelé příspěvkových 
organizací. V letošním roce jsme k projednání rozpočtu neobdrželi 
žádné návrhy na změny.

K možnosti realizovat v letošním roce více investičních projektů 
přispívá především skutečnost, že můžeme počítat s navýšením 
daňových příjmů jednak změnou zákona o rozpočtovém určení daní 
a také z důvodu dobré kondice ekonomiky. Oproti loňskému roku 
počítáme s nárůstem cca 8 mil. Kč. Jako každý rok jsme vycházeli 
z předpokladu stanoveného podle schváleného státního rozpočtu 
a výše ostatních příjmů byla stanovena v závislosti na uzavřených 
smlouvách, plánovaném prodeji majetku a příjmech jednotlivých 
odborů z výkonu jejich činnosti. Součástí předpokládaných pří-
jmů nejsou některé plánované dotace, ke kterým dosud nemáme 
příslušné dokumenty. Příznivě letošní rozpočet ovlivňuje také 
přebytek fi nančních prostředků ve výši 14,3 mil. Kč, ze kterých 
jsme k čerpání vyčlenili 12 mil. Kč. 

Nejdříve je nutné pokrýt každoročně se opakující výdaje 
na provoz úřadu, mzdy zaměstnanců, zimní a letní údržbu komu-
nikací, údržbu zeleně, provoz a údržbu veřejného osvětlení, svoz 
komunálního odpadu, příspěvky organizacím zřizovaným městem, 
příspěvky na činnost spolků, splátky úvěru a další pravidelné 
výdaje. Až poté je možné rozpočtovat investice a větší opravy 
městského majetku, a to s ohledem na možnost čerpání dotací 
na jednotlivé akce. 

Mezi naplánovanými akcemi je několik věcí, které se z různých 
důvodů nepodařilo zrealizovat v loňském roce. Tou, která bude 
v průběhu dubna zahájena jako první, je dokončení rekonstrukce 
autobusového nádraží v celkové hodnotě 11,3 mil. Kč s dotací 
9,9 mil. Kč z programu IROP. Zhotovitel stavby je vybrán a smlou-
va bude podepsána ihned po její kontrole u poskytovatele dotace. 

Foto karnevalového ohňostroje - Filip Hudetz
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Uzavírka silnice III/04314 Červená Voda – Dolní Boříkovice, místní 
komunikace Červená Voda 

Tímto informujeme veřejnost o uzavírce silnice III/04314 Čer-
vená Voda – Dolní Boříkovice. 

K uzavírce dojde z důvodu zajištění bezpečnosti při provádění 
stavebních prací v rámci akce Pardubického kraje: „Modernizace 
sil. III/04314 křiž. I/43 Boříkovice – Červená Voda křiž. s I/11“. 

Termín povolené uzavírky I. etapy: od 2. 3. 2018 do 30. 6. 2018 
(konec obce Červená Voda-pizzeria Dolní Boříkovice). 

Termín  předpokládané uzavírky II. etapy: od  1.7.2018 
do 30.8.2018 (pizzeria Dolní Boříkovice-křižovatka silnic III/04314 
s I/11 v obci Červená Voda). 

V souvislosti s uzavírkou dojde ke zrušení obsluhy autobuso-
vých zastávek a ke změně jízdního řádu linkové dopravy. 

V současné době připravuje změnu jízdního řádu Krajský 
úřad Pardubického kraje a bude sloužit jako podklad pro vydání 
povolení na úplnou uzavírku silnice III/04314. 

Bližší informace podáme co nejdříve. Prosíme tímto obyvatele 
Dolních Boříkovic o shovívavost a trpělivost v době moderni-
zace silnice. 

Bc. Veronika Sedláková, 
odbor výstavby a technické správy



Králický zpravodaj 3/2018 - 3

Vyjádření k článku Ing. Kosuka „Radniční koalice…“

Radniční koalice vzájemného vydírání musí letos skončit

Ve svém článku Ing. Roman Kosuk zmiňuje mé jméno jako člen-
ky redakce Králického zpravodaje a zdůrazňuje, že jsem manželkou 
místostarosty. Tímto spojením čtenářům podsouvá myšlenku, že 
členkou redakce jsem jen proto, že si mě tam manžel - místostarosta 
„dosadil“.  Je pravda, že jsem pro Králický zpravodaj začala psát 
až poté, co manžel nastoupil do funkce. Bylo by dobré vysvětlit, 

nenašel...) a to my samozřejmě nechceme. … Postupem let jsme si 
udělali obrázek, jak to v Králíkách chodí a víme co chceme a taky co 
nechceme. Takže jeden ze vzkazů našim voličům: Uděláme všechno 
pro to, aby peníze dotekli tam, kam mají A TO I Z DOTACÍ........ 
Věřte, že ani nás tato metoda nijak netěší, ale ono to bez toho nejde 
a člověk, kterej se „tam“ nedostane, nedosáhne ničeho - s tím máme 
dlouholetý zkušenosti. …“

(zdroj: https://www.facebook.com/pg/PravaproKraliky/posts/?re-
f=page_internal)

To jsou fakta, která ozřejmují, nám nezasvěceným, bleskový 
vznik a tužení současné radniční koalice, založené na bázi korupce 
vzájemného vydírání.

Zastupitelé na prosincovém jednání na doporučení odboru veřejné 
správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra České republiky a návrh 
předkladatelky Ponocné, uložili kontrolnímu a fi nančnímu výboru 
provést kontrolu plnění povinností samosprávy podle zákona o obcích 
v případě uplatnění práva na náhradu škody vzniklé uložením pokuty 
rozhodnutím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 06 06. 
2013, Č. j.: ÚOHS-S25/2013/VZ-10503/2013/523/JDo. Sama před-
kladatelka ale hlasovala proti svému návrhu! Proč? Protože nelze 
vyloučit úmyslné zneužití pravomoci konkrétních osob, a tím by se 
již měly zabývat orgány činné v trestním řízení! Jak, se s touto situací 
vypořádá kontrolní a fi nanční výbor se dozvíme na únorovém jednání 
zastupitelů. Vážení občané, jste srdečně zváni.

(Autorsky upraveno, a to na základě politické cenzury)
Ing. Roman Kosuk, zastupitel zvolený za ČSSD

Pozn. redakce: Jedná se o článek, který byl redakci zpravodaje 
zaslán v měsíci lednu. Autor příspěvku byl odpovědným redaktorem 
vyzván k autorské úpravě textu ve smyslu pravidel pro zveřejňování 
příspěvků v městském zpravodaji, nejedná se o politickou cenzuru. 
Citace z webové stránky je v původním znění (včetně gramatické 
chyby).

V březnu 2012 fi nanční výbor pod vedením Ing. Strnada doporučo-
val zastupitelstvu města schválit na zasedání dne 19. 04. 2012 návrh 
roz počtu města Králíky na rok 2012 s tím, že zastupitelé budou trvat 
na přesném pojmenování a určení příčin vícenákladů při realizaci pro-
jektu „Revitalizace tvrze Hůrka“ (předpokládané vícenáklady ve výši 
cca 2 mil. Kč). Označit konkrétní odpovědnost osob. Vypracovat 
závazný postup, který zamezí opakování podobných chyb. Vyvodit 
ze zjištěné konkrétní odpovědnosti osob důsledky včetně právních, 
bude-li to třeba. Když pak byl předlistopadovou xxxxxxx bojovnicí 
za xxxxxx ideály a xxxxx členkou KSČ Ponocnou umravněn, položil 
funkci předsedy fi nančního výboru a ….

V lednovém zpravodaji 2018 v článku „Vyjádření k článku Ing. Ko-
suka“ autorka uvádí: „Zajímavé na celé věci je, že k šetření ze strany 
ÚHOS došlo na základě podnětu k  přešetření zadávacího řízení 
na revitalizaci tvrze Hůrka (nebyly zjištěny žádné nedostatky) a 
inženýrských sítí Na Skřivánku podaného již v roce 2012.»

Autorka nám přinesla nové informace. Byli o této skutečnosti infor-
mováni zastupitelé, projednali nebo alespoň vzali na vědomí výsledky 
jí uváděného šetření ÚHOS? 

Nicméně „hejkrlíkovci“, praví pro Ing. Strnada, se nejen Hůrce 
ve své volební kampani věnovali celkem dost.

„ … Konkrétně třeba projekt „Hůrka“ mně hodně otevřel oči a já se 
nestačil divit, co všechno je možný. Po několikaměsíčním obviňování 
pana projektanta na městských zastupitelstvech z navýšení rozpočtu 
o několik milionů, aniž by ho někdo kontaktoval, jsem za ním osobně 
zajel a on mi krom jiného popsal absolutní a prokazatelnou neocho-
tu vedení města a úředníků jakkoliv snižovat podivné vícenáklady 
na které on upozorňoval !!! (opět prokazatelně). Víte, ono není těžký 
nashromáždit důkazy «o něčem shnilém». Z pozice občana to pak 
můžete předat různým orgánům, televizi, nebo rovnou policii, a nemůže 
to skončit jinak, než že by město muselo vracet nejen svoji fi nanční 
spoluúčast, ale celou dotaci, což by pravděpodobně bylo pro město 
likvidační (a s největší pravděpodobností by se opravdový viník stejně 

Pan Kosuk má velkou chuť psát do Králického zpravodaje a zřej-
mě ještě větší archiv. Z něj každý měsíc vytáhne pár citací, útržků 
a záznamů a zplodí nový článek. Bylo jen otázkou času, kdy přijdu 
na řadu. Pan Kosuk se o mně zmiňuje třikrát. Poprvé v souvislosti 
s tím, že jsem byl před několika lety předsedou fi nančního výboru. 
To je pravda.

Podruhé píše, že jsem tím předsedou přestal být poté, co mě 
starostka „umravnila“. To pravda není, protože to nejde… Zřejmě 
pan Kosuk žije ve světě dominantních matrón, které pevnou rukou 
řídí své okolí, což není můj případ. Z fi nančního výboru jsem 
odešel z jiných důvodů, které jsem tehdy vysvětlil a není potřeba 
se k nim vracet.

A do třetice prý, že jsou pro mě „hejkrlíkovci“ ti praví. To také 
není pravda, kandidoval jsem za NAŠE MĚSTO. Ano, jsme s nimi 
v koalici, přesněji řečeno se sdružením Pravá pro Králíky, dále 
s Občany Králicka a s Volbou pro město. To ovšem neznamená, že 
je tato koalice založena „na bázi korupce vzájemného vydírání“, 
jak podivně stylisticky a hlavně bez jakýchkoliv důkazů blouzní 
pan Kosuk.

Poznámka na závěr: Z textu pana Kosuka by mohlo pro méně 
pozorného čtenáře vyplynout, že jsem autorem obsáhlé citace 
z Facebooku. Není tomu tak, autora nám pan Kosuk dluží.

Pavel Strnad

jak k tomu došlo a kdo na tom má zásluhu.
Prostřednictvím příspěvku v Králickém zpravodaji v květnu 2015 

jsem reagovala na článek pana Kosuka z dubnového čísla, v němž 
psal o „vlivných rodinách ve městě“. Na tento článek jsem měla 
pozitivní ohlasy od několika králických občanů. A díky této mé 
reakci na článek Romana Kosuka jsem dostala nabídku od odpověd-
ného redaktora Ing. Jana Divíška, abych do zpravodaje pravidelně 
přispívala. Pečlivě jsem tuto nabídku zvažovala, právě vzhledem 
k tomu, že je můj manžel ve funkci místostarosty. Nakonec jsem 
se rozhodla, že nabídku přijmu. Rada města mě na svém jednání 
dne 15. června 2015 jmenovala do funkce redaktorky. Můj manžel 
se při tomto hlasování zdržel. Za tuto činnost nedostávám žádnou 
odměnu, pracuji jako dobrovolník. Píši tedy do zpravodaje „za stej-
ných podmínek“ jako pan zastupitel Kosuk. Možná s tím rozdílem, 
že se nesnažím za každou cenu najít nějakou kontroverzi. Uznávám 
však, že jsou zřejmě příspěvky Ing. Kosuka  mnohem čtenější než 
ty moje. Také bych ráda zdůraznila, že nemám žádný vliv na to, 
které články budou uveřejněny a které ne.

Mnohokrát jsem přemýšlela nad tím, že jsem se redaktorkou 
zpravodaje stala jen díky Vám, pane Kosuku. Několikrát jsem si 
říkala, že bych Vám za to měla poděkovat, protože mě to psaní baví 
a díky němu se seznamuji s opravdu zajímavými lidmi, které bych 
jinak nepotkala. Skutečně jsem Vám chtěla v minulosti osobně 
poděkovat, ale spíše se míjíme, než potkáváme. Výjimkou jsou 
akce orchestru ZUŠ, kterých se obvykle oba účastníme. Vzhledem 
k tomu, že jsem pro Vás „neviditelná“, protože nejste schopen mě 
pozdravit ani mi na pozdrav odpovědět, zřejmě byste osobní kontakt 
se mnou nezvládl. Využívám tedy této situace a bez ironie Vám, 
pane Ing. Romane Kosuku, děkuji za to, že jste Vy osobně opravdu 
tím, kdo mě do redakce Králického zpravodaje dostal. 

Monika Hejkrlíková
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Křišťálově čistá pitná voda aneb 
korupce pod drobnohledem

Vážení spoluobčané, osobně nemám potřebu se vyjadřovat k vy-
lhaným reakcím na moje příspěvky od xxxxx Ponocné. Tu poslední 
únorovou již nebyla schopná dát. Proto nebylo publikováno moje 
sdělení a redakce opět porušila tiskový zákon (členkou redakce je 
manželka místostarosty Bc. Monika Hejkrlíková). Jako vnímaví 
čtenáři, občané s tvůrčím duchem, si uděláte jistě názor sami. Já Vás 
na rozdíl od ní nepovažuji za tupé stádo ani užitečné idioty.

Vyjádřím se ale k jejím vylhaným reakcím na články pana Jana 
Králíka publikované v listopadovém vydání zpravodaje 2017 
a v únorovém vydání zpravodaje 2018 z pohledu odborně způsobilé, 
autorizované osoby v oboru stavby vodního hospodářství a krajin-
ného inženýrství.

Z otevřených veřejných zdrojů jsou dostupné tyto informace:
Město Králíky, k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu ke stavbě 

„Vodovodní přivaděč Dolní Hedeč – Červený Potok“ vedený  pod č. j.: 
5805/2015/ŽP/GS/4 ze dne 19. 11. 2015, nedoložilo posudek o tom, 
že zabudované potrubí přivaděče odpovídá požadavkům zákona č. 
258/2000 Sb., a vyhlášky č. 409/2005 Sb..

použitý materiál byl schválen Krajskou hygienickou stanicí Par-
dubického kraje se sídlem v Pardubicích, územní pracoviště Ústí nad 
Orlicí, dne 30.11.2015.

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem  v Par-
dubicích, územní pracoviště Ústí nad Orlicí vydala dne 29. 6. 2017 
opatření pod č. j. KHSPA 10265/2017/HOK-UO určující mírnější 
limit  ukazatele pH pro pitnou vodu vodovodu Králíky – Červený 
Potok na dobu do 30.6.2020.

v listopadu 2017 v reakci na článek pana Jana Králíka autorka uvádí 
„Přivaděč byl vybudován z hrdlového litinového potrubí DN 100 
z vysokopecního cementu, který je charakteristický vysokou odolností 
proti agresivnímu prostředí (cementová výstelka). Výrobcem je spo-
lečnost Jindal Saw Italia S.p.A., místem výroby Via Karl Ludwig von 
Bruck 32, 34144 Trieste, Itálie. Dodavatel potrubí doložil příslušné 
certifi káty, které konstatují, že potrubí splňuje požadavky na trvalý 
styk s pitnou vodou. K dispozici je i  stanovisko Zdravotního ústavu 
o posouzení nezávadnosti potrubí a souhlas Krajské hygienické 
stanice Pardubického kraje s uvedením stavby do trvalého užívání. 
Ke kritice vybraného dodavatele potrubí je třeba poznamenat, 
že potrubí není z Indie, a i kdyby bylo, není v moci investora tuto 
skutečnost ovlivnit. V rámci výběrového řízení na dodavatele stavby 
není možné určit konkrétní výrobce a značky použitých materiálů, je 
možné pouze požadovat vlastnosti materiálů.“ Autorkou přiložený 
„posudek od SZÚ (k reakci na článek J. Králíka)“ je z 15.03.2006 
pro potrubí výrobce SERTUBI S.p.A., Via Karl Ludwig von Bruck 
32, 34143 Trieste, Italia.

odbor výstavby a technické správy k použitému a zabudovanému 
potrubí doložil certifi kát výrobku č. AO 202/C5/2013/ reg. č. J 30-
20975-13 – hrdlové trouby a příslušenství z tvárné litiny, trouby třídy 
K9, spoje AJ-TJ-S003-MR, výrobce Jindal Saw Italia S.p.A., Via 
Camperio Manfredo 9, 201 23 Milano, Italy, místo výroby Pragpar-
-Mandvi Road, Samaghogha, Mundra, Kutch – 370 415, Gujarant, 
India, z 29.09.2013.

dodavatel v průběhu výběrového řízení, uzavření smlouvy a realiza-
ce deklaroval smlouvou o dílo a jejích dodatků dodávku a zabudování 
potrubí TH – trubka hrdlová BLUTOP spoj BLUTOP Vi 110 – 6 m, 
vč. těsnění v počtu 573 ks a systémových tvarovek v celkové ceně 
1 845 833,- Kč bez DPH.

investor, Město Králíky zastoupené radou města, stavbu převzal 
a odmítá zahájit reklamační řízení.

Ze shora uvedených skutečností je možné učinit tento odborný závěr:
vodovodní přivaděč Dolní Hedeč – Červený Potok byl vybudován 

z neidentifi kovatelného trubního materiálu nejistého výrobce a místa 
výroby, s cementovou výstelkou, který negativně ovlivňuje kvalitu 
dodávané vody.

Město Králíky uhradilo dodavateli stavby za dodávku a zabu-
dování trubního materiálu BLUTOP (odkaz na hygienický atest 

http://www.saint-gobain-pam.cz/hygienicke-atesty/).
v průběhu stavby, jejího převzetí a uvedení do provozu došlo k zá-

važným pochybením a porušením povinností technického dozoru 
investora, investora reprezentovaného radou města a odborem výstavby 
a technické správy, pracovníků státní správy.

nebylo zahájeno reklamační řízení s dodavatelem stavby a spotře-
bitelům v Červeném Potoce je stále dodávána voda sporných kvalit 
za cenu jakostní.

Závěrečné shrnutí:
rozdíl ceny dodávky potrubí uvedeného ve smlouvě o dílo a zabu-

dovaného odhaduji na jeden milion korun českých.
důsledné uplatnění reklamace dodaného potrubí, tj. jeho výměna 

za potrubí BLUTOP, za které město zaplatilo, by se pohybovala okolo 
pěti milionů korun českých.

19. 11. 2015 město podává žádosti o vydání kolaudačního sou-
hlasu bez potřebné dokumentace k použitému trubnímu materiálu; 
30.11.2015 použitý materiál schvaluje Krajská hygienická stanice 
Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, územní pracoviště Ústí 
nad Orlicí; 29.06.2017 Krajská hygienická stanice Pardubického kraje 
se sídlem v Pardubicích, územní pracoviště Ústí nad Orlicí vydává 
opatření pod č. j. KHSPA 10265/2017/HOK-UO určující mírnější limit 
ukazatele pH pro pitnou vodu vodovodu Králíky – Červený Potok 
na dobu do 30.6.2020.

odborné posouzení zdravotní nezávadnosti výrobků určených pro 
styk s pitnou vodou dle zákona č. 258/2000 Sb., a vyhlášky č. 409/2005 
Sb. je v kompetenci Státního zdravotního ústavu, pokud výrobek toto 
posouzení nemá, není možné jej po užít pro stavbu vodovodů určených 
pro rozvod pitné vody! 

Přílohou tohoto sdělení je i opatření Krajské hygienické stanice 
Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, Územní pracoviště Ústí 
nad Orlicí ze dne 29. 6. 2017 pod č. j. KHSPA 10265/2017/HOK-UO 
určující mírnější limit ukazatele pH pro pitnou vodu vodovodu Králíky 
– Červený Potok na dobu do 30.6.2020 čítající dvě stránky. Zpravodaj 
je jedním z prostředků komunikace města, jeho volených zástupců 
a pracovníků s občany. Občané Červeného Potoka mají právo být 
informování o tom, za jakou vodu platí.

Ing. Roman Kosuk
zastupitel zvolený za ČSSD

Informace redakce zpravodaje k článku 
„Křišťálově čistá pitná voda aneb korupce pod 

drobnohledem“
Vážení čtenáři, redakce Králického zpravodaje požádala 
zainteresované subjekty (vedení města Králíky, odbor výstavby 
a technické správy, vodoprávní úřad) o vyjádření k článku 
zastupitele města Ing. Romana Kosuka. Vyjádření oslovených 
subjektů přineseme v dubnovém čísle zpravodaje. Současně 
upozorňujeme, že zastupitelé projednali tuto záležitost 
na únorovém zasedání zastupitelstva města. Zastupitelé požádali 
vedoucího odboru výstavby a technické správy o předložení 
zprávy týkající se výstavby vodovodu v Červeném Potoce.
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Sucho a málo vody? To podle odborníků rozhodně není problém 
okresu Ústí nad Orlicí. „Je to jeden z nejbohatších okresů na vodu 
v České republice. Na druhou stranu to přináší i velký problém. Za-
tímco někde mají jen tři nebo čtyři zdroje, na Orlickoústecku jich je 
padesát. Řešíme problematiku ochrany vody a také evidujeme rozdíl-
nou jakost. Tři čtvrtiny oblastí je bez problémů, někde je to horší, třeba 
u Červené Vody a ve východní části okresu,“ říká Svatopluk Šeda.

Na sucho si tedy lidé v regionu nemohou stěžovat, ačkoliv někde 
se sušší místa objevují, například na Lanškrounsku. Šetření vodou 
je ale na místě. Stále více lidí i kvůli vyšším cenám chytá do kádí 
a sudů dešťovou vodu na zalévání zahrad.

Autor: Iveta Nádvorníková
Zdroj: https://orlicky.denik.cz/zpravy_region/okres-usti-nad-orlici-
-ma-desitky-zdroju-pitne-vody-20180215.html

Krajská investice uklidní dopravní situaci na Dolní Moravě

Okres Ústí nad Orlicí má desítky zdrojů pitné vody

od spodního parkoviště U Slona jednosměrná. Naším cílem je její 
rozšíření na požadované parametry obousměrné komunikace. Součás-
tí bude na většině úseku také chodník pro pěší, který zde v současné 
době chybí,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Druhá etapa, jejíž 
zahájení plánujeme na rok 2019, zahrnuje rozšíření a další nezbytné 
úpravy silnice v úseku od Hotelu Vista kolem stanice Horské služby, 
lanového parku a dále směrem k parkovišti a konečné autobusu. 
Chceme obci maximálně pomoci a toto je jedna z možností. Musíme 
si uvědomit, že v letních měsících navštíví středisko i přes sedm tisíc 
návštěvníků za den a stávající infrastruktura na to není připravena,“ 
dodal hejtman Netolický. 

Ten informoval také o plánované  modernizaci silnice III. třídy 
04314 od křižovatky se silnicí I/43 přes Dolní Boříkovice do Červené 
Vody po okružní křižovatku se silnicí I/11. „Celková předpokládaná 
hodnota stavby dle projektové dokumentace činila necelých 67 
milionů korun včetně DPH. Vítězná nabídková cena je 48 milionů 
korun při době realizace 230 dní, což je o 200 dní kratší doba než 
jedna z nabídek. Znovu jsme si potvrdili, že kritérium doby realizace 
stavby je velmi důležité,“ řekl hejtman Netolický.  

Ve druhé polovině srpna se nedaleko Králík uskuteční 21. ročník 
vojensko-historické akce Cihelna. Hejtman proto se starostkou ho-
vořil o plánu příprav této tradiční a hojně navštěvované akce. „Podle 
prvních informací bude i v letošním roce zachován rozsah akce tak, 
jak jsou na něj návštěvníci zvyklí. V průběhu března se uskuteční 
první organizační schůzka, na které budou nadefi nované jednotlivé 
úkoly a akce začne nabírat konkrétní obrysy,“ řekl Netolický.

Zdroj: https://www.pardubickykraj.cz/aktuality/94661/krajska-
-investice-uklidni-dopravni-situaci-na-dolni-morave 

 Městský úřad v Králíkách byl poslední zastávkou hejtmana 
Martina Netolického při cestách po regionu. Se starostkou města 
Janou Ponocnou a členy městského zastupitelstva projednával 
především řešení dopravní situace na Králicku se zaměřením 
na rekreační areál na Dolní Moravě a organizaci vojensko-his-
torické akci Cihelna 2018. 

Vzhledem ke stále se zvyšujícímu zájmu turistů o středisko 
na Dolní Moravě se nezřídka kdy objevují dopravní komplikace. 
Hejtman proto informoval zastupitele Králík o plánu zokruhovat 
silnici III/31227, čímž se uleví přetíženým jednosměrným silnicím. 
V létě je ve směru od Králík evidováno až pět tisíc automobilů 
za den. Investor navíc plánuje vybudovat nedaleko Hotelu Vista 
velkokapacitní parkovací dům. „V současné době je silnice vedoucí 

V České Třebové mají lidé nejlevnější vodu v okrese Ústí nad 
Orlicí. Připlatí si naopak v Jablonném. Kapající kohoutek, litry vody, 
které protečou při spláchnutí toalety, nebo plný bazén vody. Pitná 
voda teče každý den proudem a není zrovna levná. Její ceny neustále 
rostou a zvyšovat se budou podle vodohospodářů i v dalších letech.

V okrese Ústí nad Orlicí je více dodavatelů vody a jejich ceny 
se liší.
Pod průměrem

V Ústí nad Orlicí zůstává cena vody na stejné výši jako v minulém 
roce. Za kubík lidé zaplatí společnosti Tepvos 77,11 korun. „Cena 
vodného a stočného se v Ústí nad Orlicí stále pohybuje ve srovnání 
s ostatními městy v republice pod celostátním průměrem,“ sdělil 
Václav Knejp, jednatel společnosti Tepvos.

Levnější vodu než v Ústí mají lidé v nedaleké České Třebové, kde 
kubík od Orlické vodohospodářské společnosti kupují za 66,36 korun. 
Naopak vyšší ceny fakturují ve společnosti Vodovody a kanalizace 
Jablonné nad Orlicí, jejíž součástí je 61 vesnic a měst na Orlicko-
ústecku.

Vedení společnosti VaK vysvětluje, že ve všech 61 obcích uplatňují 
solidární princip jednotné ceny, který umožňuje zásobovat pitnou 
vodou i malé obce s řídkou zástavbou a de facto tak zachovat obyd-
lenost i rozvoj těchto vesnic.

„Náklady na zásobování městského sídliště jsou samozřejmě 
podstatně nižší než u roztroušených rodinných domů v malé obci. 
I přes to je nám vytýkáno, že jsme lokálně dražší než konkurence,“ 
říká Bohuslav Vaňous, ředitel společnosti VaK Jablonné nad Orlicí. 
Dodává, že voda vždy byla populistickým tématem. Přitom voda 
z kohoutku je mnohonásobně levnější než kterákoliv jiná tekutina 
včetně balené vody.
Zdražování je nutné

Se zdražováním musí lidé počítat i v následujících letech a podle 
hydrogeologů je potřeba. „Od revoluce se cena zvedla stokrát a podle 
mě je zdražování nezbytné kvůli obnově infrastruktury. Na mnoha 
místech jsou stále rezavé řady, staré vodojemy a zdroje, které se musí 
obnovit,“ podotýká hydrogeolog Svatopluk Šeda z Ústí nad Orlicí.

Plánované výluky na železnici
Vážení cestující, provozovatel dráhy SŽDC, s.o. informuje, že 

ve dnech 12. – 16. března proběhnou denní výluky  traťové  koleje  
na trati  č. 024  v úseku  Letohrad  – Jablonné  nad  Orlicí  a Jab-
lonné  nad  Orlicí - Lichkov. Dopravce České dráhy, a.s. proto musí 
přistoupit k následujícím opatřením: 

LETOHRAD – JABLONNÉ NAD ORLICÍ
ve dnech 12., 13. března 2018, vždy od 8:00 hod. do 13:55 hod.
Náhradní autobusová doprava je po dobu výluky zavedena 

za vlaky: 
Os 7153, 7159, 7163 v úseku Jablonné nad Orlicí – Letohrad, 
Os 6280, 7166, 7170, 7172 v úseku Letohrad – Jablonné nad 

Orlicí.
JABLONNÉ NAD ORLICÍ – LICHKOV
ve dnech 14. – 16. března 2018, vždy od 9:00 hod. do 14:10 hod.
Náhradní autobusová doprava je po dobu výluky zavedena 

za vlaky: 
Os 7153, 7159, 7163 v úseku Jablonné nad Orlicí – Lichkov,
Os 7166, 7170, 7172 v úseku Lichkov – Jablonné nad Orlicí
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Výpis ze zasedání zastupitelstva města Králíky
konaného 19. února 2018

Přítomní členové Zastupitelstva města 
Králíky (dále jen ZM): Jana Ponocná – 
starostka; Mgr. Martin Hejkrlík – místosta-
rosta; Ing. Ladislav Dostálek; Mgr. Karel 
Hlava; Ing. Roman Kosuk; Mgr. Dušan 
Krabec; Ing. Václav Kubín; Ing. Karel Má-
lek; Ing. Pavel Strnad – člen RM;  Mgr. Jiří 
Švanda; Ing. Ladislav Tóth – člen RM; 
Antonín Vyšohlíd.
Z jednání omluven: Mgr. Miroslav Beran; 
David Hrda; Pavel Šiko.
Z části jednání omluven: Ing. Ladislav 
Tóth.

Za Městský úřad Králíky byli přítom-
ni: Ing. Martin Košťál, Milan Moravec, 
Ing. Věra Kubíčková, Ing. Magdalena 
Berková, Bc. Bohumír Strnad, Mgr. Denisa 
Černohousová, Jitka Prausová, Ing. Jan 
Divíšek, Bc. Pavel Šverák, Ing. Dana Nos-
ková, Ing. Miroslav Macháček, Ing. Josef 
Orlita, Bc. Martin Mlynář.

Program:
1. Zahájení, prezence a určení ověřovatelů
2. Schválení programu
3. Zpráva z jednání RM
4. Hlavní jednání
4.1. Majetkové operace
4.2. Schválení smlouvy o upsání akcií 

v souvislosti s nepeněžitým vkladem 
do společnosti Vodovody a kanalizace Jab-
lonné nad Orlicí, a. s.
4.3. Schválení rozpočtu města Králíky 

na rok 2018
4.4. Schválení rozpočtového výhledu 

hospodaření města Králíky do roku 2020
4.5. Projednání návrhu zastupitele
4.6. Název ulice v lokalitě Skřivánek
4.7. Zpráva kontrolního a finančního 

výboru
4.8. Prezentace odboru životního prostředí    

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

1. Zahájení, prezence a určení ověřo-
vatelů

Starostka města Jana Ponocná zahájila 
zasedání přivítáním přítomných zastupitelů 
a občanů. Dále konstatovala, že ZM bylo 
řádně svoláno a vyhlášeno a je přítomno 
12 členů zastupitelstva. Zastupitelstvo je 
tedy usnášeníschopné. Ověřovatelé zápisu 
z jednání ZM ze dne 11.12.2017 Ing. Pavel 
Strnad a Mgr. Jiří Švanda nevznesli připo-
mínky k zápisu. Ověřovateli tohoto zápisu 
byli navrženi a schváleni Mgr. Karel Hlava 
a Ing. Václav Kubín.

ZM/2018/01/001: ZM/2018/01/001: 
ZM schvaluje ověřovateli dnešního zápisu 
jednání Mgr. Karla Hlavu a Ing. Václava 
Kubína.

Hlasování: 11:0:1 (schváleno)

2. Schválení programu
Nebyla navržena žádná změna ani do-

plnění programu. Paní starostka navrhla 
hlasovat o zveřejněném návrhu programu.

ZM/2018/01/002: ZM schvaluje program 
jednání ZM č. 01.

Hlasování: 12:0:0 (schváleno)

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

přednesl místostarosta města Mgr. Martin 
Hejkrlík. Nebylo přijato žádné usnesení. 

4. Hlavní jednání
4.01. Majetkové operace
4.01.01. Schválení prodeje pozemku 

st. p. č. 1150/2 v k. ú. Králíky
ZM/2018/01/003: Zastupitelstvo měs-

ta Králíky schvaluje prodej pozemku 
st. p. č. 1150/2 – zastavěné plochy a nádvoří 
o výměře 25 m2 v k. ú. Králíky manželům 
M., Králíky.

Hlasování: 12:0:0 (schváleno)

4.01.02. Schválení uplatnění tzv. „obál-
kové metody“ při prodeji pozemku 
p. p. č. 2484 v k. ú. Horní Lipka

ZM/2018/01/004: Zastupitelstvo města 
Králíky schvaluje při prodeji pozemku 
p. p. č. 2484 – orné půdy o výměře 15 863 m2 
v k. ú. Horní Lipka za minimální nabídkovou 
kupní cenu ve výši 1.908.190 Kč uplatnění 
tzv. „obálkové metody“.

Hlasování: 10:1:1 (schváleno)

4.01.03. Schválení prodeje spoluvlastnic-
kého podílu ve výši ideální ½ na pozemku 
p. p. č. 959 v k. ú. Dolní Boříkovice

ZM/2018/01/005: Zastupitelstvo města 
Králíky schvaluje prodej spoluvlastnické-
ho podílu ve výši ideální ½ na pozemku 
p. p. č. 959 – trvalém travním porostu 
o výměře 641 m2 v k. ú. Dolní Boříkovice 
manželům S., Praha.

Hlasování: 12:0:0 (schváleno)

4.01.04. Schválení prodeje pozemků 
p. p. č. 3475/2, p. p. č. 3476/2 a st. p. č. 1198, 
jejíž součásti je stavba bez čp/če v k. ú. 
Králíky

ZM/2018/01/006: Zastupitelstvo měs-
ta Králíky schvaluje prodej pozemků 
p. p. č. 3475/2 – trvalého travního porostu 
o výměře 48 m2, p. p. č. 3476/2 – ostatní 
plochy o výměře 146 m2 a st. p. č. 1198 – 
zastavěné plochy a nádvoří o výměře 21 m2, 
jejíž součástí je stavba bez čp/če – jiná stavba 
v k. ú. Králíky společnosti VYDRUS s. r. 
o., IČO 15029239, sídlem Pivovarská 382, 
561 69 Králíky.

Hlasování: 12:0:0 (schváleno)

4.01.05. Schválení prodeje části pozemku 
p. p. č. 3123 v k. ú. Králíky, která je nově 
označena jako p. p. č. 3123/1

ZM/2018/01/007: Zastupitelstvo měs-
ta Králíky schvaluje prodej pozemku 
p. p. č. 3123/1 – trvalého travního porostu 
o výměře 4 192 m2 v k. ú. Králíky paní E., Zlín. 

Hlasování: 12:0:0 (schváleno)

4.01.06. Schválení prodeje pozemku 
p. p. č. 403/7 v k. ú. Dolní Boříkovice

ZM/2018/01/008: Zastupitelstvo měs-
ta Králíky schvaluje prodej pozemku 
p. p. č. 403/7 – trvalého travního porostu 
o výměře 1 586 m2 v k. ú. Dolní Boříkovice 
panu K., Králíky. 

Hlasování: 12:0:0 (schváleno)

4.01.07. Schválení prodeje částí pozemků 
p. p. č. 428/4 a p. p. č. 430/1 v k. ú. Dolní 
Boříkovice, které jsou nově označeny jako 
p. p. č. 428/6 a p. p. č. 430/3

ZM/2018/01/009: Zastupitelstvo měs-
ta Králíky schvaluje prodej pozemků 
p. p. č. 428/6 – trvalého travního porostu 
o výměře 263 m2 a p. p. č. 430/3 – trvalého 
travního porostu o výměře 300 m2 v k. ú. 
Dolní Boříkovice manželům P., Šumperk. 

Hlasování: 12:0:0 (schváleno)

4.01.08. Schválení prodeje pozemků 
p. p. č. 353 a st. p. č. 305/1, jejíž součásti 
je stavba občanské vybavenosti čp. 359 
v k. ú. Králíky

ZM/2018/01/010: Zastupitelstvo měs-
ta Králíky schvaluje prodej pozemku 
p. p. č. 353 – zahrady o výměře 277 m2 
a st. p. č. 305/1 – zastavěné plochy a ná-
dvoří o výměře 551 m2, jejíž součástí je 
stavba občanské vybavenosti čp. 359 vše 
v k. ú. Králíky společnosti Konta-V s. r. o., 
IČO 02502968, sídlem Tovární 394, 561 69 
Králíky. 

Hlasování: 11:0:1 (schváleno)

4.01.09. Schválení směny pozemku 
p. p. č. 3027 ve vlastnictví města Králíky 
za část pozemku p. p. č. 1382/2 v k. ú. 
Dolní Boříkovice, která je nově označena 
jako p. p. č. 1382/4, ve vlastnictví pana T.

ZM/2018/01/011: Zastupitelstvo měs-
ta Králíky schvaluje směnu pozemku 
p. p. č. 3027 – trvalého travního porostu 
o výměře 672 m2 v k. ú. Dolní Boříkovi-
ce, který je ve vlastnictví města Králíky, 
IČO 00279072, sídlem Velké náměstí 5, 
561 69 Králíky, za pozemek p. p. č. 1382/4 
– trvalý travní porost o stejné výměře 
v k. ú. Dolní Boříkovice, který je ve vlast-
nictví pana T., Králíky, s tím, že hodnota 
směňovaných pozemků je stejná.

Hlasování: 11:0:1 (schváleno)

4.01.10. Schválení záměru prodeje po-
zemku p. p. č. 3523 v k. ú. Králíky

ZM/2018/01/012: Zastupitelstvo města 
Králíky schvaluje záměr prodeje pozemku 
p. p. č. 3523 – orné půdy o výměře 1 169 m2 
v k. ú. Králíky za kupní cenu ve výši 350 Kč/
m2 s bonifi kací ve výši 100 Kč/m2 po uve-
dení stavby rodinného domu do užívání 
a přihlášení stavebníka rodinného domu 
k trvalému pobytu nejpozději do 4 let 
od podpisu kupní smlouvy s tím, že součástí 
kupní ceny není příslušné technické zařízení 
na pozemku a ukládá záměr prodeje zveřej-
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nit na dobu 15 dnů, tj. odlišně od pravidel 
pro nakládání s nemovitými věcmi.

Hlasování: 12:0:0 (schváleno)

4.01.11. Schválení záměru prodeje po-
zemku p. p. č. 3500 v k. ú. Králíky

ZM/2018/01/013: Zastupitelstvo města 
Králíky schvaluje záměr prodeje pozemku 
p. p. č. 3500 – orné půdy o výměře 1 185 
m2 v k. ú. Králíky za kupní cenu ve výši 
350 Kč/m2 s bonifi kací ve výši 100 Kč/
m2 po uvedení stavby rodinného domu 
do užívání a přihlášení stavebníka rodinného 
domu k trvalému pobytu nejpozději do 4 let 
od podpisu kupní smlouvy s tím, že  součástí 
kupní ceny není příslušné technické zařízení 
na pozemku a ukládá záměr prodeje zveřej-
nit na dobu 15 dnů, tj. odlišně od pravidel 
pro nakládání s nemovitými věcmi.

Hlasování: 12:0:0 (schváleno)

4.01.12. Schválení záměru prodeje po-
zemku p. p. č. 2457 v k. ú. Horní Lipka 
a uplatnění tzv. „obálkové metody“ při 
prodeji

ZM/2018/01/014: Zastupitelstvo města 
Králíky schvaluje záměr prodeje pozemku 
p. p. č. 2457 – trvalého travního porostu 
o výměře 1 898 m2 v k. ú. Horní Lipka 
za minimální nabídkovou kupní cenu ve výši 
236.630 Kč, zároveň schvaluje při prodeji 
uplatnění tzv. „obálkové metody“ a ukládá 
záměr prodeje zveřejnit.

Hlasování: 11:0:1 (schváleno)

4.01.13. Schválení záměru prodeje po-
zemku st. p. č. 140/1 v k. ú. Horní Lipka

ZM/2018/01/015: Zastupitelstvo města 
Králíky schvaluje záměr prodeje pozemku 
st. p. č. 140/1 – zastavěné plochy a nádvo-
ří o výměře 145 m2 v k. ú. Horní Lipka 
za kupní cenu ve výši znaleckého posudku, 
nejméně však ve výši 120 Kč/m2 + náklady 
spojené s převodem a ukládá záměr prodeje 
zveřejnit.

Hlasování: 12:0:0 (schváleno)

4.01.14. Schválení záměru prodeje po-
zemku p. p. č. 2423 v k. ú. Horní Lipka

ZM/2018/01/016: Zastupitelstvo města 
Králíky schvaluje záměr prodeje pozemku 
p. p. č. 2423 – trvalého travního porostu 
o výměře 2 295 m2 v k. ú. Horní Lipka 
za kupní cenu ve výši znaleckého posudku, 
nejméně však ve výši 120 Kč/m2 + náklady 
spojené s převodem a ukládá záměr prodeje 
zveřejnit.

Hlasování: 12:0:0 (schváleno)

4 . 0 1 . 1 5 .  Z r u š e n í  u s n e s e n í 
č. ZM/2017/19/148 ze dne 11.12.2017 
a schválení nákupu spoluvlastnického podílu 
ve výši ideální ½ na pozemku p. p. č. 2104 
v k. ú. Prostřední Lipka

ZM/2018/01/017: Zastupitelstvo města 
Králíky ruší usnesení č. ZM/2017/09/148 
ze dne 11.12.2017 a schvaluje vypořádání 
spoluvlastnického podílu na pozemku 
p. p. č. 2104 – lesním pozemku o výměře 
6 360 m2 v k. ú. Prostřední Lipka mezi měs-
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tem Králíky a paní S., Žilina, Slovensko, a to 
nákupem spoluvlastnického podílu ve výši 
ideální ½ městem Králíky s tím, že náklady 
spojené s převodem uhradí město Králíky.

Hlasování: 11:0:1 (schváleno)

4.01.16. Projednání a schválení doku-
mentů v souvislosti s nepeněžitým vkladem 
do základního kapitálu společnosti Vodovo-
dy a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s.
ZM/2018/01/018: Zastupitelstvo měs-
ta Králíky v návaznosti na usnesení 
č. ZM/2017/09/130 ze dne 11.12.2017 pro-
jednalo a schvaluje níže uvedené dokumenty 
v souvislosti s vnesením nepeněžitého vkla-
du města do základního kapitálu společnosti 
Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, 
a. s., IČO 48173398, sídlem Slezská 350, 
561 64 Jablonné nad Orlicí:
• zápis o vnesení předmětu nepeněžitého 

vkladu nemovitých věcí podle § 19 zák. 
č. 90/2012 Sb., o obchodních společnos-
tech a družstvech (o obchodních korpo-
racích), ve znění pozdějších předpisů, 
v předloženém znění

• prohlášení o vnesení nepeněžitého vkladu 
– nemovitých věcí ve smyslu § 19 citova-
ného zákona do majetku společnosti Vo-
dovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, 
a. s., v předloženém znění

• protokol o předání a převzetí nemovitých 
věcí – pozemků v souladu s § 19 citované-
ho zákona, v předloženém znění. Současně 
pověřuje starostku města Králíky paní Janu 
Ponocnou k uzavření a podepsání výše 
uvedených schválených listin se společ-
ností Vodovody a kanalizace Jablonné 
nad Orlicí, a. s., a následně k převzetí 
listinných akcií.
Hlasování: 11:0:1 (schváleno)

4.01.17. Aktualizace Pravidel pro naklá-
dání s nemovitými věcmi ve vlastnictví 
města Králíky

ZM/2018/01/019: Zastupitelstvo města 
Králíky schvaluje Pravidla pro nakládání 
s nemovitými věcmi ve vlastnictví města 
Králíky pod pořadovým číslem předpisu 
PP/258/P/2018 v předloženém znění.

Hlasování: 11:0:1 (schváleno)

4.02. Schválení smlouvy o upsání akcií 
v souvislosti s nepeněžitým vkladem 
do základního kapitálu společnosti 
Vodovody a kanalizace Jablonné nad 
Orlicí, a. s.

Ing. Magdalena Berková, vedoucí fi-
nančního odboru, předložila k projednání 
a schválení návrh smlouvy o upsání akcií 
v souvislosti s nepeněžitým vkladem do zá-
kladního kapitálu společnosti Vodovody 
a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s.

ZM/2018/01/020: Zastupitelstvo 
města Králíky v návaznosti na usnesení 
č. ZM/2017/09/130 ze dne 11.12.2017 
projednalo a schvaluje níže uvedený doku-
ment v souvislosti s vnesením nepeněžitého 
vkladu města do základního kapitálu spo-
lečnosti Vodovody a kanalizace Jablonné 

nad Orlicí, a. s., sídlem Slezská 350, 561 64 
Jablonné nad Orlicí, IČ: 48173398 (dále jen 
„Společnost“):
 • Smlouvu o upsání akcií, v předloženém 

znění. 
Současně pověřuje starostku města 

Králíky paní Janu Ponocnou k uzavření 
a podepsání výše uvedené schválené listiny 
se společností Vodovody a kanalizace Jab-
lonné nad Orlicí, a. s., a následně k převzetí 
listinných akcií.

Hlasování: 11:0:1 (schváleno)

4.03. Schválení rozpočtu města Králíky 
pro rok 2018

Ing. Magdalena Berková dále seznámila 
přítomné s návrhem rozpočtu města Králíky 
pro rok 2018. Starostka podrobně informo-
vala o postupu při sestavování rozpočtu. 
Ing. Václav Kubín, předseda finančního 
výboru, informoval o průběhu jednání FV 
k návrhu rozpočtu a výsledku jednání.
ZM/2018/01/021: ZM schvaluje rozpočet 

města Králíky pro rok 2018 takto:
• Celkové příjmy rozpočtu (tř. 1 až 4) ve výši 

120.455.419,00 Kč
• Financování ve výši (tř. 8) 7.979.369,00 Kč 
• Celkové zdroje ve výši 128.434.788,00 Kč 
• Běžné výdaje (tř. 5) ve výši 90.529.288,00 Kč
• Kapitálové výdaje (tř. 6) ve výši 

37.905.500,00 Kč 
• Celkové výdaje rozpočtu ve výši 

128.434.788,00 Kč.
Hlasování: 11:0:1 (schváleno)

ZM/2018/01/022: ZM schvaluje závazné 
ukazatele rozpočtu dle tabulky v tabulkové 
části materiálu „ Návrh rozpočtu města 
Králíky“.

Hlasování: 11:0:1 (schváleno)

ZM/2018/01/023: ZM schvaluje dle 
svých kompetencí vyhrazených zákonem 
o obcích poskytnutí dotací, příspěvků, peně-
žitých a věcných darů dle návrhu rozpočtu 
na rok 2018 v té výši a těm fyzickým 
a právnickým osobám jaké jsou uvedeny 
v tabulkové části tohoto rozpočtu.

Hlasování: 11:0:1 (schváleno)

ZM/2018/01/024: ZM schvaluje
 - Dohodu o použití prostředků ze sociálního 

fondu města Králíky pro rok 2018 v předlo-
ženém znění, 
- poskytování cestovních náhrad členům 

zastupitelstva podle vnitřního předpisu 
města Králíky upravujícího cestovní náhrady 
zaměstnancům města, 
- poskytování příspěvku na stravování a pří-

spěvku na penzijní připojištění, doplňkové 
penzijní spoření nebo životní pojištění uvol-
něným členům zastupitelstva dle Dohody 
o použití prostředků ze sociálního fondu 
města Králíky, 
- poskytování příspěvku na stravování 

uvolněným členům zastupitelstva z rozpočtu 
města ve stejné výši, jako zaměstnancům 
města.

Hlasování: 11:0:1 (schváleno)
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ZM/2018/01/025: ZM stanovuje, že 
ve výdajové části rozpočtu nesmí být 
jednotlivými příkazci operací překročen 
jim stanovený objem výdajů dle jednotli-
vých paragrafů schváleného rozpočtu roku 
2018. V rámci paragrafů se změna v jed-
notlivých položkách, včetně mzdových 
položek a včetně změn mezi položkami 
běžných a kapitálových výdajů a naopak, 
povoluje. Rozpis schváleného rozpočtu 
do plného třídění rozpočtové skladby dle 
vyhlášky č. 323/2002 Sb. je v kompetenci 
vedoucí finančního odboru.

Hlasování: 11:0:1 (schváleno)

4.04. Schválení rozpočtového výhledu 
hospodaření města Králíky do roku 
2020

Ing. Magdalena Berková seznámila pří-
tomné s návrhem střednědobého finanční-
ho plánování rozvoje hospodářství města.

ZM/2018/01/026: Zastupitelstvo města 
Králíky schvaluje Střednědobý výhled 
rozpočtu města Králíky na období 2018-
2020 v předloženém znění.

Hlasování: 11:0:1 (schváleno)

Ing. Ladislav Tóth se omluvil z další části 
jednání a opustil jednací sál.

4.05. Projednání návrhu zastupitele
Ing. Roman Kosuk  uvedl svůj návrh 

na usnesení ve věci dispozice s vodo-
hospodářským majetkem a jeho nabytí 
do vlastnictví. V diskusi Ing. Václav 

Kubín navrhl, aby odbor výstavby a tech-
nické správy zajistil prošetření v této věci 
a podal detailní zprávu zastupitelům. 
Ing. Roman Kosuk navrhl připravené 
usnesení.

ZM/2018/01/027: Zastupitelstvo měs-
ta Králíky I. bere na vědomí podání 
pana Jana Králíka z 29.11.2017, ne-
platnost usnesení zastupitelstva města 
ZM/2017/09/130 z 11.12.2017 pro poru-
šení zákona o obcích a neplatnost usnesení 
rady města RM/2017/49/665 z 11.12.2017 
pro porušení zákona o obcích.

Hlasování: 1:7:3 (neschváleno)

4.06. Název ulice v lokalitě Skřivánek
Bc. Pavel Šverák, vedoucí odboru vý-

stavy a technické správy, přednesl návrh 
na pojmenování dalších částí ulice v lo-
kalitě Skřivánek v souvislosti s výstavbou 
nových rodinných domů. Po proběhlé 
diskusi byly navrženy tyto názvy:

ZM/2018/01/028: ZM schvaluje po-
jmenovat prodloužení stávající ulice 
Slunná stráň v k. ú. Králíky stejným ná-
zvem „Slunná stráň“ a novou část směrem 
k ulici Ke Skalce pojmenovat názvem 
„Pod Skalkou“.

Hlasování: 11:0:0 (schváleno)

4.07. Zpráva kontrolního a finančního 
výboru

Antonín Vyšohlíd, předseda kontrol-
ního výboru, informoval o proběhlém 

společném jednání kontrolního a finanč-
ního výboru města Králíky, na kterém se 
zabývali dvěma podněty Ing. Romana 
Kosuka: 1) Uplatnění práva náhrady ško-
dy, 2) Nakládání s městským majetkem. 
Po proběhlé diskusi starostka navrhla 
usnesení.

ZM/2018/01/029: ZM bere na vědomí 
zápis ze společného jednání Finančního 
a Kontrolního výboru města Králíky 
ze dne 30.01.2018 ke splnění usnesení 
ZM/2017/09/170 a ZM/2017/09/171.

Hlasování: 11:0:0 (schváleno)

4.08. Prezentace odboru životního 
prostředí

Ing. Josef Orlita, vedoucí odboru 
životního prostředí, seznámil přítomné 
s připravenou prezentací o náplni a čin-
nostech, které jsou na odboru vykonávány 
jednotlivými pracovníky. Po proběhlé 
diskusi nebylo přijato žádné usnesení.

5. Informace z MěÚ
Nebylo přijato žádné usnesení.

6. Vstupy občanů
Nebylo přijato žádné usnesení.

7. Vstupy zastupitelů
Po proběhlé diskusi nebylo přijato 

žádné usnesení.

Starostka ukončila jednání ve 20:52 
hodin.

Výpis zajistila redakce Králického 
zpravodaje.
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Výpis z jednání Rady města Králíky
29.01.

RM/2018/04/035: RM schvaluje zřízení 
věcného břemene spočívajícího v umístění, 
zřízení, provozování, opravách, údržbě, 
úpravě, obnově a výměně distribuční sou-
stavy vedené pod názvem „Králíky 1295/41, 
Halbrštát – nové OM, knn“, v právu přístupu 
a příjezdu na pozemek p. p. č. 2158/2 – ostat-
ní plochu v k. ú. Králíky a dále smlouvu 
o právu provést stavbu v souvislosti s pro-
vozováním distribuční soustavy pro opráv-
něnou ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, 
sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín. Věcné 
břemeno se zřizuje na dobu neurčitou 
a za jednorázovou úhradu ve výši 5.200 Kč 
+ DPH. Zároveň RM souhlasí s uzavřením 
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věc-
ného břemene a smlouvy o právu provést 
stavbu v předloženém znění.

RM/2018/04/036: RM doporučuje ZM 
schválit Pravidla pro nakládání s nemovitý-
mi věcmi ve vlastnictví města Králíky pod 
pořadovým číslem předpisu PP/258/P/2018 
v předloženém znění.

RM/2018/04/037: RM schvaluje záměr 
pachtu částí pozemků p. p. č. 1808/5 – za-
hrady o výměře cca 111 m2 za účelem sekání 
trávy a p. p. č. 1808/7 – zahrady o výměře 

cca 52,5 m2 za účelem zřízení zahrádky vše 
v k. ú. Králíky za pachtovné v případě sekání 
trávy ve výši 0,50 Kč/m2/rok a v případě 
zřízení zahrádky výši 3 Kč/m2/rok, kdy pach-
tovní vztah se uzavírá na dobu neurčitou. RM 
ukládá MO záměr pachtu zveřejnit v souladu 
s Pravidly pro propachtování pozemků 
ve vlastnictví města Králíky. 

RM/2018/04/038: RM schvaluje proná-
jem prostoru – garáže ve stavbě bez čp/če, 
která je součástí pozemků st. p. č. 787/1 a st. 
p. č. 787/2 v obci a k. ú. Králíky, p. J. Š., 
Králíky, za účelem parkování, za roční 
nájemné ve výši 7.604 Kč včetně DPH a se 
splatností nájemného do konce prvního čtvrt-
letí daného kalendářního roku, nájemní vztah 
se uzavírá na dobu určitou do 31.12.2018 
s jednoměsíční výpovědní dobou.

RM/2018/04/039: RM bere na vědomí 
zprávy z kontrol nápravných opatření pří-
spěvkových organizací Základní umělecká 
škola Králíky, Městská knihovna Králíky 
a Městské muzeum Králíky. RM ukládá 
vedoucí FO provést další kontrolu plnění 
nápravných opatření v Městském muzeu 
Králíky a předložit RM zprávu z této kontroly 
do 31.08.2018.

 RM/2018/04/040: RM bere na vědomí 

informaci o přípravě zadání veřejné zakázky 
malého rozsahu na zpracování zadávacích 
dokumentace a organizace výběrového řízení 
pro projekt CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/000
5985 Rozvoj a posilování ICT Městského 
úřadu Králíky.

RM/2018/04/041: RM schvaluje odpisový 
plán příspěvkové organizace Základní umě-
lecká škola Králíky na rok 2018.

05.02.
RM/2018/05/042:  RM doporuču-

je ZM schválit záměr prodeje pozemku 
p. p. č. 3532 – orné půdy o výměře 1 169 
m2 v k. ú. Králíky za kupní cenu ve výši 
350 Kč/m2 včetně DPH s bonifi kací ve výši 
100 Kč/m2 po uvedení stavby rodinného 
domu do užívání a přihlášení stavebníka ro-
dinného domu k trvalému pobytu nejpozději 
do 4 let od podpisu kupní smlouvy s tím, že 
součástí kupní ceny není příslušné technické 
zařízení na pozemku, a zveřejnit záměr pro-
deje na dobu 15 dnů, tj. odlišně od pravidel 
pro nakládání s nemovitými věcmi. Zároveň 
RM ukládá MO předložit bod na jednání ZM. 

RM/2018/05/043:  RM doporuču-
je ZM schválit záměr prodeje pozemku 
p. p. č. 3500 – orné půdy o výměře 1 185 
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m2 v k. ú. Králíky za kupní cenu ve výši 
350 Kč/m2 včetně DPH s bonifi kací ve výši 
100 Kč/m2 po uvedení stavby rodinného 
domu do užívání a přihlášení stavebníka ro-
dinného domu k trvalému pobytu nejpozději 
do 4 let od podpisu kupní smlouvy s tím, že 
součástí kupní ceny není příslušné technické 
zařízení na pozemku a zveřejnit záměr pro-
deje na dobu 15 dnů, tj. odlišně od pravidel 
pro nakládání s nemovitými věcmi. Zároveň 
RM ukládá MO předložit bod na jednání ZM. 

RM/2018/05/044: RM schvaluje v soula-
du s Čl. 8 odst. 1 a odst. 2 písm. e) Pravidel 
pro nakládání s nemovitými věcmi ve vlast-
nictví města Králíky stanovení cen za zřizo-
vání věcných břemen/služebností v případě, 
kdy nebude cena věcného břemene/služeb-
nosti stanovena znaleckým posudkem, takto: 
• u správců sítí, tedy právnických osob, 

do 10 bm ve výši 500 Kč, nad 10 bm mi-
nimálně ve výši 100 Kč + DPH za každý 
i započatý metr délkový daného zařízení 
včetně ochranného pásma,

• u fyzických osob v případě zatížení po-
zemku malého rozsahu – do 10 bm ve výši 
500 Kč + DPH, nad 10 bm ve výši znalec-
kého posudku, a

• u společnosti Vodovody a kanalizace Jab-
lonné nad Orlicí, a.s., kdy město je v pozici 
akcionáře, ve výši 15 Kč/bm + DPH. 
RM/2018/05/045: RM schvaluje uzavření 

dohody o splácení dluhu mezi městem Krá-
líky a p. J. H., Králíky, a to pravidelnými 
minimálními měsíčními splátkami ve výši 
500 Kč pod ztrátou výhody splátek ke ka-
ždému poslednímu dni v měsíci, počínaje 
měsícem únorem 2018 s tím, že zbývající 
platba za dlužné nájemné bude uhrazena 
ve výši 212 Kč. 

RM/2018/05/046: RM schvaluje promi-
nutí dluhu povinné R. H., zemřelé, posledně 
bytem Králíky, ve výši 7.951,30 Kč, neboť 
za dluh zůstavitelky nikdo neodpovídá.

RM/2018/05/047: RM doporučuje ZM 
zrušit usnesení č. ZM/2017/09/148 ze dne 
11.12.2017 a doporučuje schválit vypořádání 
spoluvlastnického podílu na pozemku p. p. č. 
2104 – lesním pozemku o výměře 6 360 m2 
v k. ú. Prostřední Lipka mezi městem 
Králíky a p. A. S., Žilina, a to převodem 
spoluvlastnického podílu ve výši ½ na město 
Králíky za kupní cenu ve výši 75.000 Kč 
s tím, že náklady spojené s převodem uhradí 
město Králíky, a ukládá MO předložit bod 
na jednání ZM.

RM/2018/05/048: RM souhlasí s projek-
tem „Králíky 1295/41, Halbrštát - nové OM, 
knn“ na pozemku p. p. č. 2158/2 – ostatní 
ploše v k. ú. Králíky investora stavby společ-
nosti ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, 
sídlem Teplická 874/8, 40502 Děčín – Děčín 
IV-Podmokly, a to za splnění podmínek sta-
novených v souhlasu vlastníka pozemní ko-
munikace ze dne 07.08.2017 vydaném pod č. 
j. 8472/2017/OVTS/PS/280.10/2-sv14 a dále 
v rozhodnutí ze dne 07.08.2017 vydaném pod 
č.  j.  8472/2017/OVTS/PS/280.1/3-ZU46. 

Uvedený souhlas nenahrazuje rozhodnutí 
příslušných orgánů státní správy.

RM/2018/05/049: RM schvaluje zá-
měr změny pachtovní smlouvy sp. zn.: 
6436/2014/MO/JM ze dne 21.07.2016 
na pacht lesních pozemků v k. ú. Dolní Bo-
říkovice, Dolní Lipka, Horní Lipka, Červený 
Potok, Dolní Hedeč, Králíky, Heřmanice 
u Králík a Prostřední Lipka mezi městem 
Králíky a společností Služby města Králíky 
s. r. o., IČO 26007959, sídlem Růžová 462, 
561 69 Králíky, týkající se prodloužení 
výpovědní doby na 5 let s tím, že ostatní 
ustanovení pachtovní smlouvy zůstávají 
nezměněny. Současně RM ukládá MO záměr 
změny pachtovní smlouvy zveřejnit na dobu 
15 dnů, tj. odlišně od Pravidel pro propachto-
vání pozemků ve vlastnictví města Králíky.

RM/2018/05/050: RM doporučuje ZM 
pojmenovat prodloužení stávající ulice 
Slunná stráň v k. ú. Králíky stejným názvem 
„Slunná stráň“. RM ukládá odboru VTS 
předložit bod na jednání Zastupitelstva 
města Králíky. 

RM/2018/05/051: RM schvaluje příkazní 
smlouvu č. 04/2018 na poskytnutí odborné 
technické pomoci při výběru zhotovitele 
a výkonu technického dozoru při realizaci 
stavby „Autobusové nádraží – Králíky“ 
mezi městem Králíky a fi rmou Hudeček s. 
r. o., Husova 888, 562 01 Ústí nad Orlicí, 
IČO 25922319, v předloženém znění. 

RM/2018/05/052: RM schvaluje použití 
městského znaku organizací Sdružení pro 
králický karneval, z. s. při propagaci akce 
„58. ročník Králického karnevalu“.

RM/2018/05/053: RM souhlasí s pře-
vzetím záštity městem nad 58. ročníkem 
Králického karnevalu a ukládá vedoucímu 
OOS zajistit záležitosti spojené se spolu-
pořadatelstvím města při zajištění realizace 
projektu.

RM/2018/05/054: RM schvaluje částeč-
nou uzávěru prostoru Velkého náměstí dne 
17.02.2018 od 12:00 hodin (prostor před 
budovou gymnázia pro přípravu ohňostroje) 
a úplnou dopravní uzávěru Velkého náměstí 
dne 17.02.2018 od 13:00 do 19:00 hodin.

RM/2018/05/055: RM schvaluje smlouvu 
o poskytování služeb MAS ORLICKO, z. s. 
městu Králíky při realizaci projektu MAP, 
v předloženém znění.

RM/2018/05/056: RM schvaluje smlouvu 
o dílo na restaurátorské práce týkající se 
závěrečné etapy opravy varhan v kostele 
Nejsvětější Trojice v Heřmanicích mezi 
městem Králíky a Pavlem Červenkou, Jaku-
bovice 2, 563 01 Lanškroun, IČ 76644961, 
v předloženém znění.

RM/2018/05/057: RM bere na vědomí 
návrh rozpočtu města Králíky pro rok 2018 
a doporučuje zastupitelstvu města schválit 
rozpočet v předloženém znění. 

RM/2018/05/058: RM bere na vědomí 
návrh střednědobého výhledu rozpočtu města 
Králíky na období 2018-2020 a doporučuje 
zastupitelstvu města schválit střednědobý 

výhled rozpočtu v předloženém znění. 
RM/2018/05/059: RM schvaluje příkazní 

smlouvu mezi městem Králíky a fi rmou RE-
DEA Žamberk s.r.o. se sídlem Divišova 669, 
564 01 Žamberk na zajištění managementu 
žádosti podané v rámci výzvy MAS OR-
LICKO – IROP – Infrastruktura sociálních 
služeb I. na projekt: „Sociálně terapeutická 
dílna Králíky“ v předloženém znění.

RM/2018/05/060: RM schvaluje program 
jednání ZM dne 19.02.2018. 

RM/2018/05/061: RM bere na vědomí 
informaci zadavatele o předložených ce-
nových nabídkách na zpracování zadávací 
dokumentace a organizaci výběrového řízení 
pro projekt CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/000
5985 Rozvoj a posilování ICT Městského 
úřadu Králíky a ukládá odboru OS připravit 
návrh smlouvy s fi rmou Equica, a.s. na rea-
lizaci zakázky malého rozsahu.

12.02.
RM/2018/06/062: RM doporučuje 

ZM schválit záměr směny části pozemku 
p. p. č. 782/1 – ostatní plochy o výměře 
cca 122 m2 ve vlastnictví města Králíky za část 
pozemku p. p. č. 543/2 – trvalého travního 
porostu o výměře cca 1 m2 ve vlastnictví 
sourozenců E., vše v k. ú. Dolní Hedeč, kteří 
jsou zastoupeni p. K. E., Havířov, za kupní 
cenu ve výši znaleckého posudku, nejméně 
však ve výši 70 Kč/m2 + náklady spojené 
s převodem s tím, že rozdíl kupních cen 
uhradí sourozenci E. Zároveň RM ukládá MO 
předložit bod na jednání ZM. 

RM/2018/06/063: RM nedoporuču-
je ZM schválit záměr prodeje pozemku 
p. p. č. 1526/1 – ostatní plochy o výměře 131 
m2 v k. ú. Dolní Boříkovice a ukládá MO 
předložit bod na jednání ZM. 

RM/2018/06/064: RM doporučuje ZM 
schválit při prodeji pozemku p. p. č. 2484 – 
orné půdy o výměře 15 863 m2 v k. ú. Horní 
Lipka uplatnění tzv. „obálkové metody“ 
a ukládá MO předložit bod na jednání ZM. 

RM/2018/06/065: RM souhlasí s uzavře-
ním písemné dohody o zpracování dřevní 
hmoty z 18 ks zlomených nebo vyvrácených 
dřevin (v druhové skladbě 13 ks vrba jíva, 
4 ks topol osika a 1 třešeň) nacházejících 
se na p. p. č. 3550, 3551 a 3552 v k. ú. Králíky 
na mezi městem Králíky a p. K. H., Králíky 
za podmínky, že veškeré práce budou prove-

Výpis z jednání Rady města Králíky
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Výpis z jednání Rady města Králíky
deny na náklad a vlastní nebezpečí žadatele 
pouze náhradou za vzniklé palivové dříví, bez 
ohledu na jeho kvalitu. 

19.02.
RM/2018/07/066: RM schvaluje podání 

žádosti na Ministerstvo obrany – ONNM 
SSM, sídlem Nám. Svobody 471, 160 01 Pra-
ha 6, o bezúplatný převod nepotřebného 
movitého majetku státu ve smyslu ustanovení 
§ 22 odst. 3 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku 
České republiky a jejím vystupování v práv-
ních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, 
dle seznamu vypracovaného Vojenským 
muzeem Králíky, na město Králíky.

RM/2018/07/067: RM schvaluje záměr 
pronájmu pozemků p. p. č. 404/5 – trva-
lého travního porostu o výměře 724 m2 

a p. p. č. 428/4 – trvalého travního porostu 
o výměře 959 m2 v k. ú. Dolní Boříkovice 
za účelem údržby pozemků, za nájemné 
0,50 Kč/m2/rok, kdy nájemní vztah se uzavírá 
na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní do-
bou, a ukládá MO záměr pronájmu zveřejnit 
v souladu s Pravidly pro propachtování po-
zemků ve vlastnictví města Králíky. Současně 
RM neschvaluje záměr pronájmu pozemků 
p. p. č. 428/1 – trvalého travního porostu 
o výměře 1 841 m2 a p. p. č. 428/2 – orné půdy 
o výměře 1 058 m2 v k. ú. Dolní Boříkovice. 

RM/2018/07/068: RM schvaluje záměr 
pronájmu části pozemku p. p. č. 463/2 – tr-
valého travního porostu o výměře cca 92 m2 
v k. ú. Dolní Hedeč za účelem údržby pozem-
ku a sekání trávy, za nájemné ve výši 100 Kč/
rok, kdy nájemní vztah se uzavírá na dobu 
neurčitou, s tříměsíční výpovědní dobou, 
a ukládá MO záměr pronájmu zveřejnit v sou-
ladu s Pravidly pro propachtování pozemků 
ve vlastnictví města Králíky.

RM/2018/07/069: RM souhlasí s výplatou 
odměny ve výši 10 % z vykázaného přebytku 
provozních příjmů nad celkovými provozními 
výdaji, tj. částku ve výši 26.119 Kč, Spo-

lečnosti přátel československého opevnění, 
o. p. s., IČO 26963337, sídlem Luční 199, 
666 03 Hradčany, za provozování Muzea 
opevnění – dělostřelecká tvrz Hůrka, a to 
v souladu s čl. IV odst. (5) příkazní smlouvy 
sp. zn. 3972/2014.

RM/2018/07/070: RM bere na vědomí 
výzvu oprávněnému a zprávu o stavu exe-
kučního řízení u povinného P. M., Králíky, 
zaslanou soudním exekutorem JUDr. Lu-
kášem Jíchou, Exekutorský úřad Přerov, 
IČO 04886674, sídlem Komenského 38, 
750 02 Přerov, a souhlasí se zastavením exe-
kučního řízení bez uložení povinnosti uhradit 
ze strany povinného náklady exekučního 
řízení oprávněnému městu Králíky.  

RM/2018/07/071: RM bere na vědomí 
výzvu oprávněnému a zprávu o stavu exekuč-
ního řízení u povinné R. M., Králíky, zaslanou 
soudním exekutorem JUDr. Lukášem Jíchou, 
Exekutorský úřad Přerov, IČO 04886674, 
sídlem Komenského 38, 750 02 Přerov, a sou-
hlasí se zastavením exekučního řízení bez 
uložení povinnosti uhradit ze strany povinné 
náklady exekučního řízení oprávněnému 
městu Králíky.  

RM/2018/07/072:  RM doporuču-
je ZM schválit záměr prodeje pozemků 
p. p. č. 555/2 – vodní plochy o výměře 534 m2 
a p. p. č. 555/3 – ostatní plochy o výměře 342 
m2 v k. ú. Dolní Hedeč za kupní cenu ve výši 
znaleckého posudku, nejméně však ve výši 70 
Kč/m2 + náklady spojené s převodem a ukládá 
MO předložit bod na jednání ZM.

RM/2018/07/073: RM bere na vědomí 
inventarizační zprávu ÚIK ze dne 14.02.2018 
bez potřeby přijímat opatření ke zlepšení 
průběhu inventur.

RM/2018/07/074: RM doporučuje ZM 
schválit záměr prodeje volných bytových 
jednotek:

bytové jednotky č. 583/6 o velikosti 
38,6 m2 ve 2. nadzemním podlaží bytové-
ho domu čp. 583 v k. ú. Králíky spolu se 

spoluvlastnickým podílem na společných 
částech domu a pozemcích st. p. č. 729 
a p. p. č. 651/27 v k. ú. Králíky ve výši 
1325/10000 za minimální nabídkovou kupní 
cenu ve výši 363.207 Kč s tím, že kupující se 
vzdá předkupního práva podle § 1124 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů 

bytové jednotky č. 583/7 o velikosti 
35,9 m2 ve 2. nadzemním podlaží bytové-
ho domu čp. 583 v k. ú. Králíky spolu se 
spoluvlastnickým podílem na společných 
částech domu a pozemcích st. p. č. 729 
a p. p. č. 651/27 v k. ú. Králíky ve výši 
1232/10000 za minimální nabídkovou kupní 
cenu ve výši 309.349 Kč s tím, že kupující se 
vzdá předkupního práva podle § 1124 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů 

a uložit zveřejnění záměru prodeje na dobu 
do 30.06.2018. Zároveň ukládá MO předložit 
bod na jednání ZM.

RM/2018/07/075: RM schvaluje ukončení 
nájemního vztahu k pozemku p. p. č. 2433 – 
trvalému travnímu porostu o výměře 397 m2 
v k. ú. Červený Potok s p. G. K., Hanušovice, 
a to dohodou ke dni 20.02.2018.

RM/2018/07/076: RM schvaluje rozhod-
nutí hodnotící komise o výběru nejvhodnější 
cenové nabídky na veřejnou zakázku na sta-
vební práce „Dostavba stokové sítě Králíky 
město – stoka R11“ a schvaluje uzavření 
smlouvy o dílo mezi městem Králíky a vítěz-
nou fi rmou KVIS Pardubice a. s., Rosice 151, 
533 53 Pardubice, IČO 46506934. 

RM/2018/07/077: RM bere na vědomí 
informaci ředitelky příspěvkové organizace 
Základní umělecká škola Králíky o vyhlášení 
volných dnů v únoru a březnu 2018 z technic-
kých a organizačních důvodů.

RM/2018/07/078: RM bere na vědomí 
změnu věkové hranice u cílové skupiny 
klientů pro poskytování pečovatelské služby 
organizační složkou města Králíky – Sociální 
služby Králicka. 

MĚSTSKÝ ÚŘAD KRÁLÍKY, ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ
Představení odboru

Odbor vnitřních věcí sídlí ve druhém patře budovy (tzv. „bílý 
dům“) na adrese – Králíky, Karla Čapka 316. Obsazení odboru 
čítá celkem devět zaměstnanců a patří tedy mezi největší od-
bory městského úřadu. Mezi jeho hlavní činnosti patří agendy: 
občanských průkazů a evidence obyvatel, cestovních dokladů, 
činnosti na úseku voleb a referenda, registru vozidel a řidičů, 
zkušebního komisaře, přestupkové agendy (např. dopravní 
přestupky, přestupková komise), krizové řízení, zabezpečení 
výkonu obecně prospěšných prací, pokladna, atd. Uvedené 
agendy jsou vykonávány převážně na základě státem přenesené 
působnosti, a to podle principu decentralizace a dekoncentrace 
státní správy, kdy po zániku okresních úřadů k datu 31.12.2002 
tyto agendy převzaly nově vzniknuvší pověřené obecní úřady, 
které mají být občanům blíže a lépe a pružněji reagovat na jejich 
každodenní potřeby. 

Nezanedbatelným aspektem pro město je finanční příjem, 
který generují jednotlivé agendy odboru, a to především pro-
střednictvím vybírání správních poplatků, místních poplatků 

a sankčních plateb, pro větší názornost uvádíme v přehledu níže.
Název agendy Příjem za rok 2017

Poplatek za užívání veřejného prostranství 
– místní poplatek 125 122 Kč

Poplatek z ubytovací kapacity – místní 
poplatek 79 098 Kč

Zkušební komisař – správní poplatky 118 700 Kč

Občanské průkazy a cestovní pasy – 
správní poplatky 245 490 Kč

Registr vozidel a registr řidičů – správní 
poplatky 989 660 Kč

Sankční příjmy - pokuty 608 553 Kč

Náklady řízení 33 000 Kč

PŘÍJEM CELKEM 2 199 623 Kč

Další důležitou činností odboru je zajištění akceschopnosti 
jednotky sboru dobrovolných hasičů, kterou zřizuje město 
Králíky za účelem ochrany života, zdraví obyvatel a majetku 
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před požáry a poskytování pomoci při mimořádných událostech 
(živelních pohromách, průmyslových haváriích, apod.). Jednot-
ka vykonává svou činnost v rámci integrovaného záchranného 
systému. Město vynaložilo na činnost jednotky v roce 2017 
celkem 347 645 Kč. K této částce jsme ještě získali 217 868 Kč 
ve formě dotací na posílení akceschopnosti jednotky. Z uvedené 
částky jsou kryty náklady na mzdové výdaje členů jednotky 
(JSDH má celkem 16 členů a jejich věkový průměr je 35 let, 
nejstaršímu je 53 let, nejmladšímu 20 let), na ochranné pomůcky 
(např. pracovní a zásahové oděvy), pohonné hmoty, školení, 
pronájem prostor, které jednotka využívá (šatna se zázemím, 
garáže pro techniku), pojištění, opravy a údržbu techniky. 
Specializace členů jednotky je velice různorodá a čítá např. 
velitele, strojníka, nositele dýchacího přístroje, hasiče, posky-
tovatele první pomoci, obsluhu motorové pily, vyprošťovacího 
zařízení, atd. V průběhu poslední dekády se podařilo zcela 
obměnit vozový park jednotky a nahradit dosluhující techniku 
zcela novou a moderní. Byla pořízena cisternová automobilová 
stříkačka - CAS 20 TATRA 815 Terrno a dopravní automobil 
až pro 9 osob - Peugeot Boxer s přívěsem a jeho vybavením. 
V tabulce níže jsou uvedeny zásahy, které jednotka absolvovala 
v roce 2017.

Zásahy za rok 2017 Počet 

Požár 14

Technická pomoc 7

Cvičení, kondiční jízda, školení 20

Asistence 3

Prezentace jednotky 8

CELKEM 52

Projekt digitalizace agendy řidičů a rozvolnění 
místní příslušnosti

Dovolte nám, abychom vás ve zkratce informovali o tom, 
jaké změny pro vás připravujeme. Jak bylo uvedeno již výše, 
do širokého portfolia činností odboru vnitřních věcí patří 
mimo jiné i agenda registru řidičů a této agendy se týká také 
připravovaný „Projekt digitalizace agendy řidičů a rozvolnění 
místní příslušnosti“.

V čem spočívá podstata projektu?
Především v novém způsobu pořizování a zpracovávání fo-

tografií a podpisů žadatelů o řidičský průkaz, průkaz profesní 
způsobilosti řidiče či kartu řidiče a také v tom, že žadatelé budou 
mít možnost navštívit kterékoliv pracoviště obcí s rozšířenou 
působností bez ohledu na své trvalé bydliště. 

Co tyto změny přinesou pro občana?
• Rozvolnění místní příslušnosti obecních úřadů obcí s rozší-

řenou působností bude znamenat, že občan bude moci podat 
žádost mimo svůj dosud místně příslušný úřad (doposud podle 
trvalého pobytu). Bude platit pravidlo „kde si požádám, tam 
si vyzvednu“;

• Přechod od dosud požadované papírové fotografie nezbytné 
k vydání řidičského průkazu nebo paměťové karty řidiče 
do digitálního tachografu k fotografii digitální, což v praxi 
znamená, že žadatel si již nebude muset nosit papírovou 
fotografii a úřad si s jeho součinností opatří digitalizovanou 
fotografii a jeho digitalizovaný vlastnoruční podpis (ve vy-
braných případech);

• Dojde k vypuštění položky – obec obvyklého bydliště z ři-
dičského průkazu, což znamená, že občan si již nebude muset 
měnit řidičský průkaz při změně trvalého pobytu.
Celý projekt se pro veřejnost spustí 1. července 2018.

Na důkaz toho, že naše práce není vždy jen strohá úředničina, 
jsme lidé a s lidmi se ve své práci také potkáváme, dovolte za-
končit exkurzi do nitra našeho odboru veselou příhodou, která 
se skutečně stala a které jsme se společně i s dotčenou osobou 

upřímně zasmáli.
Byla středa, úřední den, který se nijak nelišil od jiného, 

a na pracoviště občanských průkazů přišla rozrušená paní 
nahlásit ztrátu e-OP (nový typ občanského průkazu vydávaný 
od 01.01.2012, jeho velikost odpovídá velikosti řidičského prů-
kazu), který si před měsícem zařizovala, a to z důvodu končící 
platnosti původního občanského průkazu (starší typ OP, větší 
velikost, barva zelená). Jednalo se o zcela standardní situaci, 
a jako vždy, když přijde občan nahlásit ztrátu tohoto dokladu, 
tak i tentokrát jsme se paní vyptávali, kdy a kde naposledy 
občanský průkaz použila. Paní tvrdila, že neví, že prohledala 
všechny kabelky, bundy i kabáty a že opravdu občanku nenašla, 
proto dorazila, aby nahlásila ztrátu, a aby jí byl občanský prů-
kaz zablokován, aby nedošlo k jeho zneužití, jelikož nevěděla, 
kdy a kde občanský průkaz ztratila. Sepsali jsme tedy protokol 
o ztrátě občanského průkazu, paní svou totožnost prokázala plat-
ným řidičským průkazem, jelikož rodný list si s sebou nevzala. 
V dalším kroku byl ztracený občanský průkaz zablokován. Pro 
upřesnění uvádíme, že pokud se provede tento úkon, již není 
možné občanský průkaz „oživit“ a dále používat, musí se vždy 
vyrobit nový. Poté paní uhradila správní poplatek za ztrátu e-OP 
(100 Kč) a následně se přesunula do fotokabinky, kde s ní měla 
být zpracována žádost o nový e-OP. Po zadání  jejího rodného 
čísla chtěla kolegyně ještě ověřit osobní údaje dle jejího řidič-
ského průkazu, který již měla schovaný v peněžence. Vyzvala 
ji tedy k jeho předložení.  Paní sáhla do peněženky a vytáhla 
doklad, který podala kolegyni. Ta nevěřila vlastním očím - paní 
jí totiž podávala „čerstvě“ zablokovaný občanský průkaz. Jak 
jsme později zjistili, paní si neuvědomila, že  po celou dobu 
doma hledala ten původní (zelený a podstatně větší) občanský 
průkaz, a zcela zapomněla na to, že už má vydaný nový, který 
je menší a především rozměrově shodný s řidičským průkazem. 
Následoval všeobecný výbuch smíchu. Paní si díky slzičkám 
od upřímného smíchu rozmazala make-up a z tohoto důvodu 
jsme raději použili fotografii, kterou jsme pořídili při podání žá-
dosti o původní (zablokovaný) občanský průkaz. Ta je v aplikaci 
e-OP uložena po dobu 1 roku od podání žádosti. Zablokovaný 
e-OP nám paní následně odevzdala, neboť by s ním z důvodu 
jeho blokace stejně nic nezařídila, a navíc by se jeho používáním 
mohla dopustit přestupku. 

Tak i s takovými příběhy se ve své praxi setkáváme. Věříme, 
že i vás náš zážitek pobavil a zároveň poučil, neboť jak lidové 
moudro praví - „dvakrát měř a jednou řež“. 

Závěrem dodáváme, že naším společným cílem je spokojený 
občan, a to i za podmínek, že nemůžeme vyhovět každému, vždy 
a ve všem, neboť naše práce je svázána stanoveným legislativ-
ním rámcem, který máme povinnost dodržovat, ale můžeme 
se o to společně alespoň snažit, a to s patřičnou mírou ochoty, 
respektu a vzájemného pochopení.

Na vzájemnou spolupráci se těší zaměstnanci odboru vnitř-
ních věcí - a možná se u toho společně i zasmějeme .

M. Macháček

Skautský stánek s palačinkami
Od roku 2012 provozují místní skauti ze střediska Bílá liška 

stánek s občerstvením, především s palačinkami, jehož cílem je 
obohacení střediskové pokladny a dále prezentace činnosti. První 
roky byly zaměřeny pouze na poutě, avšak postupem času akcí 
přibývá. V roce 2017 to byl Kralický karneval, Festival neziskovek, 
Putování za písničkou, kralická a červenovodská pouť a červeno-
vodský vánoční trh.

Rok 2018, tedy sedmá sezóna stánku byla odstartována v rámci 
Kralického karnevalu - v sobotu 17. února na Velkém náměstí 
a následně jsme měli tu čest nabídnout občerstvení také v neděli 
18. února na dětském karnevale na Střelnici. Výtěžek z obou dnů je 
6 714 Kč a bude použit na podporu kralických a červenovodských 
oddílů. Tímto děkujeme všem zákazníkům a především Sdružení 
pro Kralický karneval za pozvání.

Za středisko Bílá liška – Josef Koukol
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Policisté Pardubického kraje

Lidský hyenismus – 
podvody páchané na seniorech

V minulém článku jsme vás seznámili s tísňovými linkami a s tím, 
jak podávat trestní oznámení. Dnes se zaměříme na rady pro po-
měrně ohroženou skupinu obyvatel a to na seniory. Senioři jsou pro 
podvodníky snadnou kořistí, a proto se často stávají oběťmi přede-
vším majetkové trestné činnosti. Výjimkou v dnešní době bohužel 
není ani domácí násilí páchané na seniorech, o kterém však budeme 
psát až příště. Dnešní článek je věnován jak seniorům, tak i jejich 
rodinám, protože z našich zkušeností víme, že právě děti, vnoučata 
a široká rodina může seniorům pomoci nestát se obětí podvodníků.

Podvody páchané na seniorech jsou poměrně latentní trest-
nou činností. Okradení se stydí a raději to nikomu neřeknou a to 
ani v rámci rodiny. Pachatelé jsou však čím dál sofi stikovanější, 
nezanechávají za sebou žádné stopy a pro kriminalisty je těžké je 
dopadnout. Hlavním důvodem proč si pachatelé vybírají starší osoby 
je ten, že senioři jsou osamělí, důvěřiví, rádi a pozorně naslouchají, 
mají minimum kontaktů s okolím, jsou méně ostražití, tělesně slabší 
a proto se i hůře brání jakémukoliv útoku. Podvodníci zacházejí tak 
daleko, že se nejen dostávají do blízkosti seniorů, ale i do jejich oby-
dlí, kde je následně připraví i o celoživotní úspory. My jako policie 
se snažíme této trestné činnosti předcházet, vytváříme preventivní 
programy, pořádáme besedy a přednášky, distribuujeme letáky, 
cílíme na tuto ohroženou skupinu lidí, nicméně bohužel trestných 
činů páchaných na seniorech nijak výrazně neubývá. 

Co se týká pachatelů této trestné činnosti – již v názvu článku 
jsem je nazvala lidskými hyenami, protože parazitují na dobrosr-
dečnosti, vstřícnosti a občas i částečné nemohoucnosti starších lidí. 
Podvodníci jsou velice výřeční, na první pohled působí sympaticky, 
mile, jsou schopni bez problémů navazovat kontakty. Své podvody 
mají velice dobře připravené, ne zřídka pracují ve skupince alespoň 
dvou lidí, pachatelkami bývají i ženy. Nelze říci, že by se jednalo 
o nevzdělané jedince, pachatelé mají intelektuální schopnosti, snaží 
se působit vzdělaně, používají slova, kterým senioři nerozumí. Tito 
pachatelé jsou schopni rychlé improvizace, přizpůsobí se okamžitě 
situaci, dokáží odhadnout svoji oběť a snadno si získávají důvěru. 
Co mají pachatelé společného, jsou opakující se legendy, se kterými 
bývají stále úspěšní. 

O jaké LEGENDY se jedná a na co si máte dát velký pozor? 
Tak v první řadě to je legenda VRÁCENÍ PENĚZ či požadování 
NEDOPLATKU za různé energetické služby – voda, plyn, elekt-
rika. Zde bychom rádi upozornili, že žádná energetická společnost 
nevybírá ani nevrací peníze v hotovosti!!! Obavy seniorů, že by jim 
byla okamžitě vypnuta elektrika, voda či plyn pokud by na místě 
v hotovosti nezaplatili, jsou mylné. Nikdo vám domů žádný 
přeplatek za energii nepřinese a nikdy za tyto služby neplaťte 
nikomu v hotovosti u vás doma! Nejčastěji v těchto případech jde 
podvodníkům o to, aby viděli, kam si jdete pro peníze (ať na zapla-
cení údajného nedoplatku nebo na rozměnění peněz). Poté se vám 
snaží vloudit do domu a peníze ukrást. Do vašeho domu se dostanou 
tak, že vy nedovřete dveře nebo si vymyslí, že mají žízeň nebo 
potřebují na toaletu. S tím souvisí i další podvodné jednání, kdy 
pachatelé vydávající se za pracovníky energetických společností 
nabízí PŘEPSÁNÍ SMLOUVY s tím, že za tento přepis smlouvy 
musíte zaplatit. Nic neplaťte v hotovosti a nikoho si domů nepou-
štějte! O případných změnách ve smlouvách se poraďte s rodinou, 
příbuznými, sousedy a podobně. Nikdy se nenechte donutit coko-
liv okamžitě podepsat! Požádejte o čas na rozmyšlenou. Další trik 
podvodníků je, že si jdou opsat stav vodoměru, plynoměru apod. 
V těchto případech si ověřte, že se opravdu jedná o pracovníka ener-
getické společnosti. Nechte si přes panoramatické kukátko nebo přes 
pootevřené dveře zabezpečené bezpečnostním řetízkem předložit 
služební průkazy pracovníků uvedených společností a případně si 
jejich totožnost ověřte (než je pustíte do domu či bytu) u konkrétní 
společnosti. Jistě máte i možnost stav měřáku napsat na lísteček 
a dotyčným ho předat u dveří, následně zatelefonovat nebo poslat 

mailem do příslušné fi rmy. Další možností je, pokud se energetici 
ohlásí předem, požádat někoho z rodiny nebo souseda, aby v době, 
kdy má cizí osoba přijít, byl s vámi doma. To, že má cizí osoba 
na sobě montérky s nějakým nápisem fi rmy ještě neznamená to, že 
se nejedná o podvodníka. Vaší povinností není, pokud si nejste 
jisti, pustit do bytu cizí osobu! Jak se říká váš dům je váš hrad, 
vaše soukromí a nikdo nemá právo vám ho narušit.

V rámci Pardubického kraje jsme v průběhu let zaznamenali 
i další legendu a to vydávání se podvodníků za ZAMĚSTNANCE 
STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA. Převážně seniorům 
podvodníci nabízeli výměnu starších kuchyňských linek nebo 
výměnu zámků za lepší, bezpečnostní.

Další poměrně častou legendou podvodníků je, že se vydávají 
za KAMARÁDA NĚKOHO Z VAŠÍ RODINY. Tady je jejich 
nejčastější „pohádkou“ to, že někdo z rodiny měl dopravní ne-
hodu, porouchalo se mu auto, ztratil peněženku, zastavili ho po-
licisté a podobně, on u sebe nemá peníze a tak si poslal kamaráda 
za vámi, abyste mu pomohli. Onen kamarád je však podvodník. 
Zde máme několik rad. Nikdy vy sami nesdělujte nikomu cizímu 
jméno svého příbuzného, naopak se zeptejte vy jeho na jméno 
a příjmení údajného příbuzného, který je v tísni.  Pokud podvod-
ník zazvoní u vašich dveří nebo vás potká před domem, nikdy ho 
nezvěte dovnitř do domu nebo bytu. Řekněte mu, ať počká venku 
a pokud máte tu možnost, spojte se telefonicky s tím, komu máte 
údajné peníze poslat. Pokud se mu nedovoláte, zkuste kontaktovat 
někoho z rodiny. Pokud i tam budete neúspěšní, v žádném případě 
vám nedoporučujeme cizím osobám předávat peníze!  Dbejte 
i na to, abyste nenechali pootevřené dveře, aby vám zloději nevnikli 
do domu. Podvodníci se snaží, abyste podlehli stresu a iluzi, že 
někdo z rodiny nebo rodinný přítel je v obrovských problémech 
a tlačí vás k vydání jakékoliv fi nanční hotovosti. Nedejte se, jsou to 
vaše peníze! V těchto případech vás můžou podvodníci kontaktovat 
i telefonicky, přes pevnou linku. V současné době mají pevné linky 
především starší občané, a tak si podvodníci v telefonních sezna-
mech hledají osoby například i podle archaických jmen (například 
Anežky, Boženy, Marie apod.). V seznamu samozřejmě zjistí 
i adresu, kam za vám následně přijdou. 

V neposlední řadě musíme zmínit i legendy PODOMNÍCH 
PODEJŮ A NÁKUPŮ. V poslední době není výjimečné, že obce 
zakazují podomní prodej místní vyhláškou. Pokud si nejste jisti, 
jak je to u vás, obraťte se s dotazem na váš obecní úřad. Jestliže u vás 
je podomní prodej zakázaný a někdo se bude snažit vám cokoliv 
prodat, můžete kontaktovat státní policii na lince 158 nebo i měst-
skou policii. Obě tyto složky mohou prodejce pokutovat, neboť se 
prodejci dopouští přestupku porušení místní vyhlášky. Podvodníci 
v těchto případech nabízejí široký sortiment zboží a služeb jako 
jsou potraviny, kožešiny, nádobí, kosmetiku, pojištění, knížky atd. 
Zároveň nabízejí i výkup starého nábytku, oblečení, starožitností 
apod. Nenechte se zlákat výhodnými nabídkami nebo tím, že se 
zbavíte starých nepotřebných věcí a ještě vyděláte.

Když jsme hovořili o výhodných nabídkách, musíme se dotknout 
ještě dalšího tématu a to jsou hromadné VÝLETY NA PRODEJNÍ 
AKCE. Akce, které se tváří jako výlet za kulturou s obědem, večeří 
nebo kávou a tam vám prodejci nabízejí různé zboží – deky, nádobí 
a tak podobně. Zde bychom na vás apelovali, abyste se takovým 
akcím buď úplně vyhnuli, nebo se tam potom v žádném případě 
nenechali donutit pod nátlakem k podpisu jakýchkoliv smluv a do-
kumentů. Pokud by na vás byl na místě vyvíjen nátlak, můžete přímo 
z místa zavolat policii. Těmito případy se média poměrně rozsáhle 
zabývala a tyto podvodníky nazývala příznačně „šmejdi“. Prodejci 
jsou velmi dobrými psychology, povídají si s vámi, jsou „sladcí jako 
med“, ale ve chvíli, kdy není po jejich, a vy odmítnete nákup zboží, 
začnou být zlí, nepříjemní a začnou vás slovně napadat. Bohužel 
často mívají velice dobře právně ošetřené smlouvy, od kterých je 
velice těžké odstoupit (pokud to je vůbec možné).

Nemalou část problémů si senioři vytvoří i sami tím, že se, ač 
možná nechtěně, zavážou k PLNĚNÍ NĚJAKÉHO ZÁVAZKU 
TELEFONICKY. V tomto případě se nejedná o kontakt s pod-
vodníky, ale o to, že senioři si s někým rádi popovídají, nechají 
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se operátory různých společností přesvědčit o výhodnosti nabídky 
a neuvědomují si, že i ústně uzavřený závazek může být soudně 
vymahatelný. Naše rada proto zní, pokud nic nepotřebujete, není 
vaší povinností přijímat telefonní hovory od cizích lidí. Můžete 
odmítnout jejich monitorované hovory a telefonát striktně ukončit. 

A rada pro seniory, jak se nastat obětí podvodníků? Chraňte 
si své soukromí, nesvěřujte se s osobními věcmi cizím lidem. 
V žádném případě nepouštějte cizí osoby do domu či bytu. Nedá-
vejte se do hovoru s cizími lidmi. Udržujte dobré sousedské vztahy 
a případně sousedy požádejte o pomoc. Pořiďte si panoramatické 
kukátko nebo řetízek na dveře. Neotevírejte automaticky dveře, 
když nevíte, kdo je za nimi. Nejlepší je peníze ukládat do peněžních 
ústavů, a pokud je již máte doma, uschovejte je na několika různých 
místech. Důležitá telefonní čísla mějte viditelně blízko telefonu, 
abyste mohli případně rychle zavolat pomoc. 

V článku jsme jistě neobsáhli všechny možné druhy podvodů, 
které mohou seniorům ztížit život, nicméně jsme se snažili nastínit 
nejčastější triky podvodníků. Pokud byste potřebovali pomoci, mů-
žete se kromě policie obrátit i na krizovou linku pro seniory, která 
je v provozu 24 hodin denně a je poměrně vytížená – její číslo je 
800 157 157. Volání na linku je zdarma. 

Pokud byste měli v rámci klubu seniorů či obce zájem o takovou 
besedu, můžete se na nás obrátit a my v rámci svých možností rádi 
přijedeme, předáme rady, zkušenosti a poradíme, jak se v určitých 
situacích zachovat. 

Krásné únorové dny přeje
por. Ing. Markéta JANOVSKÁ 

tisková mluvčí policie Pardubického kraje

Příprava výstavy Králíky a okolí ve fotografi i 
V rámci oslav uplynutí 450 let od první písemné 

zmínky o městě Králíky připravujeme výstavu fo-
tografi í Králík a okolí v Evropském domě. Chtěli 
bychom Vás požádat o pomoc. Kromě fotografů, 
které sami oslovíme, bychom chtěli zapojit i Vás, 
o kterých třeba nevíme, že se fotografování cíleně 
věnujete. Zájem bychom měli zejména o příspěv-

ky z Hedče, Heřmanic, Boříkovic, všech tří Lipek a Červeného 
Potoka. Fotografi e mohou znázorňovat jak krajinu, tak město či 
vesnici a život v nich. Požadavkem je vysoké rozlišení digitálních 
fotografi í umožňující větší reprodukce, zájem máme také o již 
hotové fotografi e na papíře, které mohou být i starší, např. čer-
nobílé, avšak min. na formátu A5. Právo na výběr fotografi í, jež 
se nakonec na výstavě objeví, si vyhrazují organizátoři.

Pokud byste chtěli na výstavu přispět Vašimi pracemi, zasí-
lejte je prosím v elektronické podobě i s popiskami na adresu 
reditel@muzeumkraliky.cz nebo přineste osobně na fl ash disku 
do Městského muzea Králíky. Zaručujeme, že Vaše práce použi-
jeme pouze pro účely výstavy a že doručené papírové fotografi e 
po výstavě vrátíme jejich majitelům. S jakýmikoli dotazy se obra-
cejte na reditel@muzeumkraliky.cz nebo na telefon 739 598 849 
(Michal Kos).

Těšíme se na spolupráci!
Michal Kos

b

Informace z Občanské poradny Ústí nad Orlicí
Příspěvek na péči

Příspěvek na péči je upraven v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách a ve vyhlášce č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá 
ustanovení tohoto zákona. 

Příspěvek na péči je určen osobám starším 1 roku, které z důvodu 
dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, který trvá alespoň 1 
rok nebo se během jednoho roku nepředpokládá jeho zlepšení, 
potřebují pomoc jiné fyzické osoby při zvládání základních ži-
votních potřeb 

a nezvládají vykonávat své životní potřeby ani za použití dostup-
ných kompenzačních pomůcek.

Z poskytnutého příspěvku pak tyto osoby hradí pomoc, kterou jim 
může dle jejich rozhodnutí poskytovat osoba blízká, asistent sociální 
péče, registrovaný poskytovatel sociálních služeb, dětský domov 
nebo speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu. 

Při posuzování stupně závislosti osoby se hodnotí schopnost 
zvládat tyto základní životní potřeby: mobilita, orientace, ko-
munikace, stravování, oblékání a obouvání, tělesná hygiena, 
výkon fyziologické potřeby, péče o zdraví, osobní aktivity 
a péče o domácnost.

Výše příspěvku za kalendářní měsíc se rozlišuje nejen podle 
stupně závislosti, ale i dle věku.

Stupeň závislosti Počet nezvládnutých 
potřeb DO 18 let

Výše příspěvku 
DO 18 let (v Kč)

I. lehká 3 3.300

II. středně těžká 4 nebo 5 6.600

III. těžká 6 nebo 7 9.900

IV. úplná 8 nebo 9 13.200

Stupeň závislosti Počet nezvládnutých 
potřeb OD 18 let

Výše příspěvku 
OD 18 let (v Kč)

I. lehká 3 nebo 4 880

II. středně těžká 5 nebo 6 4.400

III. těžká 7 nebo 8 8.800

IV. úplná 9 nebo 10 13.200

Řízení o přiznání příspěvku na péči se zahajuje na základě písemné 
žádosti podané na tiskopisu předepsaném ministerstvem, a podává se 
na kontaktním pracovišti krajské pobočky Úřadu práce. Příslušnost 
se určuje dle místa trvalého pobytu žadatele o příspěvek. Příspěvek 
na péči vyplácí krajská pobočka Úřadu práce měsíčně, a to v kalen-
dářním měsíci, za který náleží.

Řízení o přiznání příspěvku na péči:
Vyplníte žádost o příspěvek na péči a doručíte ji na místně přísluš-

nou krajskou pobočku Úřadu práce. 
Úřad práce prošetří schopnost žadatele žít samostatně v jeho 

přirozeném prostředí. Může to trvat až 60 dní. 
Správa sociálního zabezpečení během 45 dní vypracuje posudek 

stupně závislosti. Ze závažných důvodů lze lhůtu o 30 dní prodloužit. 
Vypracovaný posudek zašle na Úřad práce, žadatel je informován 

o pokračování řízení. 
Úřad práce rozhodne o (ne)přiznání příspěvku, jeho výši a délce 

trvání. Pokud příspěvek není přiznán, nebo je přiznán ve výši, se kte-
rou žadatel nesouhlasí, může žadatel ve lhůtě 15 dní podat odvolání.

Pokud dojde ke zhoršení zdravotního stavu, lze podat návrh 
na změnu výše přiznaného příspěvku. Úřad provede další šetření 
a vypracuje nový posudek.

Služby občanské poradny jsou poskytovány bezplatně, jsou určeny 
všem lidem, kteří se dostali do nepříznivé sociální či životní situace, 
nebo jim taková situace hrozí, situaci neumí sami řešit a potřebují 
pomoc.

Informace o provozní době a kontakty na občanskou poradnu na-
jdete na www.uo.charita.cz nebo je získáte na telefonu 734 281 415.

Nebojte se proto na nás obrátit, rádi se Vám budeme věnovat.
Pracovníci Občanské poradny Ústí nad Orlicí
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Opravárenské učiliště v Králíkách čekají 
investice do budov a přesun učeben

Králíky - Střední odborné učiliště opravárenské v Králíkách 
bylo v pořadí čtvrtou páteční zastávkou hejtmana Martina 
Netolického při cestě regionem Králicka. S ředitelkou školy 
Petrou Doubravovou projednával mimo jiné další rozvojové 
aktivity školy včetně připravovaných investičních aktivit 
včetně rekonstrukce domova mládeže, rekonstrukce elektro-
instalace v dílnách, zateplení administrativní budovy školy či 
opuštění jednoho z objektů a přesun části dílen.

„V průběhu letošního roku připravujeme v areálu školy několik 
projektů. Prvním z nich je rekonstrukce domova mládeže za část-
ku přesahující tři miliony korun. V krajském rozpočtu máme 
vyčleněny fi nanční prostředky na rekonstrukci havarijního stavu 
elektroinstalace. Třetím větším projektem je investice do zateplení 
hlavní administrativní budovy, ve které se nachází také archiv, sbo-
rovna, jídelna a kanceláře vedení školy. Celková investice by podle 
současných odhadů měla dosahovat sedm milionů korun s tím, že 
by vše pokryl krajský rozpočet,“ uvedl hejtman Martin Netolický 
a avizoval další významnou změnu. „Chceme kompletně vymístit 
učebny z vily do hlavní budovy, což by znamenalo nejen úspory 
na provozu objektu, ale také větší komfort pro samotné studenty, 
jelikož bychom nové učebny přesunuly do hlavní budovy, ve které 
se nachází také jídelna a vedení školy,“ sdělil Netolický.

V minulých letech kraj do areálu školu investoval okolo dvaceti 
milionů korun. V letech 2014 až 2016 byly provedeny úpravy 
domova mládeže za necelé tři miliony korun. V roce 2015 kraj 
investoval více než 12 milionů korun na rekonstrukci střechy 
hlavní budovy. Škola byla v roce 2016 zařazena do sedmého 
balíčku EPC projektů, kdy byla realizována úsporná opatřená 
za téměř tři miliony korun.

Budova bývalé fi nanční stráže poslouží školám v přírodě 
či lyžařským kurzům

Pardubický kraj v současné době dokončuje zásadní rekon-
strukci objektu bývalé fi nanční stráže v Prostřední Lipce nedaleko 
Králík. „Objekt jsme převzali do svého vlastnictví v roce 2015. 
Celková částka za kompletní modernizaci budovy činí více jak 13 
milionů korun. V rámci stavby jsou zrekonstruovány vnitřní pro-
story objektu a provedli jsme stavební a dispoziční úpravy všech 
podlaží. Po rekonstrukci by mohl sloužit například při lyžařských 
kurzech, školách v přírodě či různých školících aktivitách.,“ uvedl 
hejtman Martin Netolický.

Hlavní budova objektu byla dostavěna v roce 1935 a bylo v ní 
umístěno Oddělení Finanční stráže Prostřední Lipka, které bylo 
podřízeno tehdejšímu Inspektorátu Finanční stráže v Králíkách. 
Po podpisu Mnichovské dohody museli příslušníci Finanční stráže, 
v té době už zařazení v jednotkách Stráže obrany státu, objekt nu-
ceně opustit a postupně ustupovat do vnitrozemí. Po ukončení II. 
světové války se do objektu vrátili a znovu zahájili výkon strážní 
služby na státní hranici, nyní však už s Polskem. V roce 1948 
došlo ke zrušení Finanční stráže a její kompetence převzal Sbor 
národní bezpečnosti. Problematiku celnictví pak od roku 1949 
převzaly do své působnosti fi nanční odbory tehdejších Okresních 
národních výborů, při kterých byla zřízena celní oddělení. Celní 

správa pak znovu získala svéprávné postavení v roce 1952, kdy 
byla začleněna pod Ministerstvo zahraničního obchodu. Činnost 
fi nanční stráže obnovena nebyla, objekt Horní Lipka převzala 
armáda, která ho využívala jako kasárna.

V roce 1991 byla obnovena činnost celní stráže a byly zřízeny 
celní stanice v celním pohraničním pásmu. V roce 1997 byla čin-
nost celních stráží ukončena. Horní Lipka poté měla řadu statut 
výcvikového zařízení služební kynologie. V roce 2013 požádal 
Pardubický kraj o bezplatný převod objektu do svého vlastnictví. 
Převod byl dokončen počátkem roku 2015.

Zdroj: www.pardubickykraj.cz

Informace pro pořadatele akcí – 
prodej lihovin

Celní úřad pro Pardubický kraj (dále jen „celní úřad“) požá-
dal prostřednictvím krajského živnostenského úřadu o předání 
informace týkající se prodeje lihovin v rámci příležitostného 
prodeje při konání kulturních a sportovních akcí.

Celní úřad upozorňuje na problémy spojené s oznamovací 
povinností. Opomenutí povinnosti může mít za následek naplnění 
skutkové podstaty přestupku dle ustanovení § 247a zákona č. 
280/2009 Sb., daňový řád.

Na základě zjištěných skutečností celní úřad informuje:
podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 65/2017 Sb. lze 

lihoviny v rámci příležitostného prodeje prodávat pouze 
na ochutnávce lihovin, výročním, farmářském a tradičním trhu, 
veřejnosti přístupné slavnosti, tradiční, kulturní, taneční a jim 
podobné akci (toto ustanovení se netýká sportovních akcí, 
na kterých prodávat lihoviny není možné, viz. ustanovení 
§ 14 odst. 1 níže);

ostatní alkoholické nápoje (s výjimkou lihovin) lze v rámci 
příležitostného prodeje podle ustanovení § 14 odst. 1 zákona č. 
65/2017 Sb. prodávat na ochutnávce vína, ochutnávce částečně 
zkvašených hroznových moštů, farmářském a tradičním trhu, 
veřejnosti přístupné slavnosti, tradiční, kulturní, taneční a jim 
podobné akci; na veřejnosti přístupné sportovní akci lze 
v rámci příležitostného prodeje prodávat alkoholické nápoje 
obsahující nejvýše 4,3 % objemová ethanolu a víno;

podle ustanovení § 14 odst. 3 zákona č. 65/2017 Sb. osoba, 
která hodlá prodávat lihoviny podle ustanovení § 14 odst. 2 
téhož zákona, je povinna prodej lihovin písemně oznámit 
správci spotřební daně, v jehož územní působnosti se bude 
prodej uskutečňovat, a to nejpozději 5 pracovních dnů před 
zahájením prodeje. Obsahové náležitosti oznámení jsou dány 
ustanovením § 14 odst. 4 zákona 65/2017 Sb.;

podle ust. § 2 písm. f) zákona 65/2017 Sb., se alkoholickým 
nápojem rozumí nápoj obsahující více než 0,5 % objemových 
ethanolu.

Dle informace celního úřadu lze oznámení zaslat prostřed-
nictvím interaktivního formuláře umístěného na webových 
stránkách celní správy:
https://www.celnisprava.cz/cz/dane/spotrebni-dane/Stranky/
default.aspx

Podle našeho aktuálního zjištění, interaktivní formulář ne-
umožňuje vyplnění hlášení pořadateli, který nemá přiděleno 
DIČ (na tuto chybu jsme celní úřad upozornili).

Dále je možné předat hlášení prostřednictvím elektronické 
pošty, za tímto účelem vytvořil celní úřad jednoduchý formulář 
ve formátu PDF. S ohledem na potřeby pořadatelů jsme tento 
formulář upravili do formátu DOC a doplnili jsme kontaktní 
údaje celního úřadu. Více na www.kraliky.eu/#619/

Ing. Jan Divíšek, vedoucí odboru OS
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Stomatologické služby
Oblast Červené Vody Letohradu, Jablonného nad Orlicí, Králicka, Žamberka 

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

a internetové adrese www.pardubickykraj.cz, konkrétně v sekci:
Krajský úřad/Odbor zdravotnictví/Zajištění pohotovostních služeb

   den     lékař(ka)  obec adresa telefon
so 03.03.  MUDr. Vítková  Červ. Voda č.p. 330 (MOVIOM) 465 626 460
ne 04.03.  MUDr. Vítková  Červ. Voda č.p. 330 (MOVIOM) 465 626 460
so 10.03.  MUDr. Vlasatá Jablonné n. O. Na Dílech 622 465 642 765
ne 11.03.  MUDr. Vlasatá Jablonné n. O. Na Dílech 622 465 642 765
so 17.03.  MUDr. Appl  Dolní Čermná č.p. 222 465 393 266
ne 18.03.  MUDr. Appl  Dolní Čermná č.p. 222 465 393 266
so 24.03.  MUDr. Bílý  Lanškroun Opletalova 567 465 324 829
ne 25.03.  MUDr. Bílý  Lanškroun Opletalova 567 465 324 829
pá 30.03.  MDDr. Bílý  Lanškroun Opletalova 567 465 324 829
so 31.03.  MUDr. Beranová  Jablonné n. O. U koupaliště 149 465 642 267
ne 01.04.  MUDr. Beranová  Jablonné n. O. U koupaliště 149 465 642 267
po 02.04.  MUDr. Dunglová Letohrad Tyršova 259 972 324 447

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 bez-
platná 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.

 Poradenské středisko z. s. 
AUDIOHELP, 

pobočka v Ústí nad Orlicí 
ve spolupráci s městem Králíky pořádají

PORADNU PRO NEDOSLÝCHAVÉ
poradna se koná dne 28.03.2018 (středa) 

od 8:00 do 12:00 hod.
V poradně Vám bude poskytnuto odborné sociální pora-
denství, provedeny drobné opravy sluchadel, vyměněny 
hadičky u koncovek, dodány nové koncovky, baterie a pří-
slušenství ke sluchadlům. Dále Vám budou předvedeny 
některé kompenzační pomůcky pro nedoslýchavé, včetně 
zprostředkování jejich případného prodeje.
Poradna se uskuteční v budově Městského úřadu Králíky, 
ul. Karla Čapka 316, v přízemí, v kanceláři číslo 107

Pečovatelská služba ráda přijme od po-
zůstalých veškeré kompenzační po-
můcky (invalidní vozíky, chodítka, hole), 
které by mohly sloužit jiným potřeb-
ným. Rádi si pro pomůcky přijedeme. 

Kontakt: 724 894 938

Kamenictví Kováč
Příjem zakázek každou 
sobotu na místním hřbitově 
od 8:50 do 9:05 hod. 
Tel. 605 946 468.

SPOLEK SENIORŮ KRALICKA z. s. 
připravuje:

6. 3. od 17:00 hodin - Výbor spolku
• Hodnocení výroční schůze, ustanovení zvolených funkcí 

členů do výboru

• Příprava oslav MDŽ dne 16.3. od 15.00 hodin

• Zpracování požadavku na Grand města, schválení nájemní 
smlouvy se Službami města Králík

• Příprava zájezdu v měsíci dubnu, místo, čas, doprava

13. 3. od 13:00 hodin - Plavání v Zábřehu 
• odpovídá za výbor pí. Mgr. Eva Bednářová

Výbor spolku

Středisko osobní hygieny
(ambulantní forma sociální služby)

Poskytujeme ambulantní formu sociální služby na adrese: Na Křižovatce 193, 
v Králíkách.

SOH umožňuje hygienickou péči i pro klienty z terénu, kde domácnost klienta 
není dostatečně pro tuto péči přizpůsobená – klient přichází sám nebo v doprovodu 
rodinného příslušníka, popřípadě je dovezen automobilem PS.

Úterý a čtvrtek od 7 – 11 hod, je potřeba se na koupání dopředu domluvit s pra-
covnicemi PS.

Ke koupání je třeba, aby si klient přinesl vlastní toaletní potřeby.
Kontaktní tel.: 724 894 938

P ijímáme objednávky 
ku ic a kohout  

na 20. dubna 2018 
Doba a místo odb ru:  715 – 800 hod.,u Agrostavu Králíky 

 
 

Stá í 10 – 12 týdn , cena cca 105,- K /kus 
erné hn dé kropenky modré bílé Sassex 

Kohouti 10 – 12 týdn , cena cca 65,- K /ks 
 
 

Stá í 16 –18 týdn , cena cca 140,- K /kus 
erné hn dé kropenky modré bílé Sassex 

Kohouti 16 – 18 týdn , cena cca 110,- K /ks 
 
 

Všechny  jsou o kovány proti salmonelóze !!    

 P íjem objednávek :        
        

 tel. : 737 650 621;  465 631 777 
     tel. : 603 186 821 
 tel. : 777 234 844;  465 631 701         

                   nejpozd ji do 17. dubna 2018.

           

Králická cestovní agentura
ve Valdštejnově ulici naproti poště.

Zahájen prodej zájezdů mnoha renomovaných 
cestovních kanceláří.

Vstupenky na divadelní a muzikálová představení. 
INTERNETOVÉ CENY !!!

otevírací doba: po - pá 14:00 - 17:00 hodin
tel: 602 362 447 
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Město Králíky
Městský úřad Králíky - majetkový odbor

Velké náměstí 5,  561 69 Králíky, IČ 00279072,
tel. 465670741, fax 465631321

OZNÁMENÍ
Městský úřad Králíky dle § 39 odst. 1 zákona o obcích 

oznamuje, že Město Králíky hodlá

PRODAT
Pozemková parcela číslo: Lokalita „Na Skřivánku“

Obec: Králíky 

Bližší určení:  pozemky pro výstavbu rodinných 
domů v lokalitě „Na Skřivánku“

Kupní cena:  250 Kč/m2

Součástí kupní ceny není příslušné technické zaří-
zení na pozemku.

Označení
pozemku

Výměra
v m2

Označení
pozemku

Výměra
v m2

p.p.č. 3517 1124 p.p.č. 3493 1003
p.p.č. 3518 1092 p.p.č. 3495 1014
p.p.č. 3519 1075 p.p.č. 3528 2088
p.p.č. 3520 1124 p.p.č. 3536 976
p.p.č. 3521 1269 p.p.č. 3537 976
p.p.č. 3524 1740 p.p.č. 3539 976
p.p.č. 3525 1830 p.p.č. 3540 976
p.p.č. 3532 952 p.p.č. 3541 976
p.p.č. 3534 881 p.p.č. 3542 976
p.p.č. 3492 1323 p.p.č. 3544 1127
p.p.č. 3494 1003 p.p.č. 3545 1100
p.p.č. 3533 906 p.p.č. 3499 1185
p.p.č. 3535 976 p.p.č. 3498 1056
p.p.č. 3516 1694 p.p.č. 3531 981

KAŽDÉ ÚTERÝ 9:00 hod. - 12:00 hod.
v budově ZÁKLADNÍ ŠKOLY,
MORAVSKÁ 647, KRÁLÍKY

V PATŘE NAD ŠKOLNÍ JÍDELNOU
e-mail: poradna@orlicko.cz.

Poradnu provozuje Oblastní charita Ústí nad Orlicí.

Termíny mobilních sběrů 
velkoobjemových odpadů 

v roce 2018
Králíky – pevná stanoviště, vybavená kontejnery SMK na vel-

koobjemový 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 veřejných toalet 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 6.00 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 31.10.
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 sta-
vebního 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
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březen 2018
pátek 2. od 20:00 hod – PADESÁT ODSTÍNŮ SVOBODY 
– (erotický thriller USA)

Pokud si myslíte, že vstupem do manželství pro Anastasii (Dakota 
Johnson) a Christiana (Jamie Dornan) končí veškerá legrace a že 
legendární Červenou mučírnu 
předělají na dětský pokoj, nemů-
žete se víc mýlit. Vynalézavost 
a fantazie novomanželů nezná 
mezí, zvlášť když je díky Chris-
tianově pohádkovému bohatství 
opravdu nemusí nic limitovat. 
Ana se však nechce stát manžel-
kou uvězněnou ve zlaté kleci a je rozhodnutá pokračovat v úspěšně 
rozjeté kariéře knižní redaktorky, což Christian snáší se skřípěním 
zubů. Rostoucí emancipace jeho ženy se však záhy stane „bez-
pečnostním rizikem“, protože z minulosti se vynoří bývalý Anin 
kolega Jack Hyde, který má s oběma nevyřízené účty a pro pomstu 
je schopen udělat cokoliv. Jenže Anastasia už dávno není ta roz-
klepaná studentka, jež má napsat rozhovor s miliardářem, ale čím 
dál sebevědomější paní Greyová, která ví, že i svoboda může mít 
až padesát odstínů, a o žádný z nich nechce přijít – Jacku Hydeovi 
a dokonce i manželovi navzdory. 
režie: James Foley  / vstupné 120,- / přístupný od 15 let / titulky 

/ 105 min

úterý 6. od 17:00 hod – TRIKY S TRPASLÍKY – (animo-
vaný USA)

Chloe a její maminka Cathe-
rine se už zase stěhují. Tentokrát 
do Nové Anglie, ve které si poří-
dily nádherný gotický dům, plný 
zvláštních zahradních trpaslíků. 
Chloe má ale jiné starosti. Začíná 
chodit do nové školy a snaží se 
spřátelit se svými spolužačkami. 
Navíc se do ní zakoukal kluk 
ze sousedství Liam, který se ji 
neustále snaží oslnit. Chloe si 
ale postupně začne všímat, že se 
v domě dějí divné věci. Všude jsou 

obaly od sladkostí, které někdo snědl. A co ti trpaslíci? Jako by 
snad na ni mrkli, nebo se dokonce pohnuli? Chloe brzy pochopí, že 
trpaslíci jsou skutečně živí, a navíc mají dům chránit před hrozbou 
z jiné dimenze. Tohle dobrodružství si rozhodně nesmí nechat ujít!
režie: Peter Lepeniotis / vstupné 100,- / přístupný / české znění 

/ 85 min

úterý 6. od 20:00 hod – RUDÁ VOLAVKA –  (mysteriózní 
thriller USA)

Baletky, které musí předčasně ukončit svou kariéru, to nemají 
jednoduché. Celý svůj život do té chvíle věnovaly jen tanci a jejich 
příprava na skutečný život není dokonalá. Až na maximální sebeká-
zeň a vůli dohnanou až do krajnosti. Bývalá primabalerína Dominika 
Jegorovová (Jennifer Lawrence) navíc žije v dnešním Rusku a se 
svou matkou čelí bezútěšné a nejisté budoucnosti. Díky tomu se 
stává snadnou kořistí ruské tajné zpravodajské služby a dostává 
se do jejího kurzu, v němž školí „volavky“. Zde probíhá tvrdý 

výcvik, jehož cílem je naučit své 
„žákyně“, aby v roli profesionál-
ních svůdnic využívaly své tělo 
a mysl jako dokonalé zbraně. 
Po ukončení zvráceného a sadi-
stického tréninku je Dominika 
jako nejnebezpečnější volavka 
nasazena na Nathaniela Nashe 
(Joel Edgerton), důstojníka CIA, 
který řídí jednoho z nejdůleži-
tějších špiónů v Rusku. Domi-
nika s Nathanielem vede souboj 
silných vůlí plný špionských 
triků, nedůvěry, ale především 
vnitřně bojují s nevyhnutelnou 
vzájemnou touhou. Dokáže ji Nathaniel přesvědčit, že je právě on 
tou jedinou osobou, které může věřit?
režie: Francis Lawrence / vstupné 120,- / přístupný od 15 let / 

titulky / 130 min

pátek 9. od 20:00 hod – JÁ, TONYA – (sportovní drama USA)

Černočerný snímek přináší divoký a stěží uvěřitelný příběh, který 
by vydal hned na několik životů. Vzestup z ničeho až na vrchol, 
touhu, vášeň, pád na samotné dno a jeden z největších skandálů 
sportovní historie. Tonya Harding patřila svého času mezi nejlepší 

krasobruslařky světa, všichni si ji ale budou navždy pamatovat 
ve spojení s šokujícím útokem na její soupeřku Nancy Kerrigan.
režie: Craig Gillespie  / vstupné 110,- / přístupný od 15 let / titulky 

/ 115 min

úterý 13. od 15:00 hod – MIMI ŠÉF – (animovaná komedie 
USA)

Mimi šéf je ve skutečnosti 
velký boss. Navenek sice působí 
jako roztomilé batole, ale uvnitř 
je to protřelý byznysmen posedlý 
obchodními úspěchy. Pracuje 
pro organizaci BabyCorp a jeho 
hlavním posláním je zjistit, 
proč teď děti prohrávají na trhu 
rodičovské lásky. Zatímco lásky 
k dětem ubývá a podíl BabyCorp 
na trhu klesá, o to rychleji rostou 
výsledky konkurenční společ-
nosti Štěně a.s. 

režie:Tom McGrath / vstupné 50,- / přístupný / české znění / 95 min

úterý 13. od 17:00 hod – JUMANJI: VÍTEJTE V DŽUN-
GLI – (dobrodružná komedie USA)

Když čtveřice školáků objeví starou videoherní konzoli s hrou, 
o které nikdy předtím neslyšeli - 
zvanou Jumanji, ocitají se všich-
ni vzápětí v džungli, v níž se hra 
odehrává. Stávají se postavami, 
které si pro hru zvolili: z počíta-
čového hráče Spencera se stává 
odvážný dobrodruh (Dwayne 
Johnson), náruživý sportovec 
Fridge přijde (dle svých slov) 
„o horního půl metru těla“ a stane 
se z něj drobný génius (Kevin 
Hart), ze všemi oblíbené Bethany 
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se stává profesor ve středním věku (Jack Black) a zamlklá samotářka 
Martha je proměněna v drsnou bojovnici (Karen Gillan). Společně 
zjišťují, že Jumanji není hra, kterou si můžete jen tak zahrát - musíte 
ji přežít. Aby hru pokořili a mohli se vrátit do skutečného světa, 
musejí se vydat na nejnebezpečnější dobrodružství svého života, 
objevit, co před 20 lety opustil Alan Parrish a také se naučit sami 
sebe vnímat zcela odlišně - jinak ve hře uvíznou navěky..
režie: Jake Kasdan / vstupné 50,- / přístupný / české znění / 115 min

úterý 13. od 20:00 hod – PŘÁNÍ SMRTI – (akční thriller USA)
Lékař Paul Kersey (Bruce 

Willis) má všechno, co si jen člo-
věk může přát – zajímavou práci, 
krásnou rodinu a nádherný do-
mov. S násilím se setkává pouze 
na operačním sále pohotovosti, 
kde pracuje jako chirurg. Jedno-
ho dne se však všechno změní. 
Po brutálním napadení umírá 
jeho manželka a dcera zůstane 
v nemocnici ležet v kómatu. 
Hroutí se mu celý svět a poli-
cie jen bezmocně krčí rameny, 
protože podobných případů řeší 
desítky denně. Poháněný touhou 

se pomstít, Paul vezme zákon do vlastních rukou a ozbrojený vyráží 
do ulic, aby nevinným životy zachraňoval a zločincům je bral. Chi-
cago má nového hrdinu, který věří, že spravedlnost ještě existuje.
režie: Eli Roth / vstupné 120,- / přístupný od 15 let / titulky  / 

110 min

středa 14. od 15:00 hod – MY LITTLE PONY – (rodinný 
animovaný USA)

Když temná síla ohrožuje Ponyville, vydají se naši kamarádi 
na cestu až na konec bájné Equestrie, protože musí zachránit svůj 

milovaný domov. Na cestě je čeká velké dobrodružství a spousta 
nových přátel.
režie: Jayson Thiessen / vstupné 50,- / přístupný / české znění / 

95 min

středa 14. od 17:00 hod – PADDINGTON 2 – (rodinná komedie 
Velká Británie)

Náš kamarád Paddington 
se už šťastně usadil s rodinou 
Brownových a je oblíbeným 
členem místní komunity. Aby 
mohl koupit ten nejlepší dárek 
ke 100. narozeninám jeho tety 
Lucy, začne pracovat. Cesta 
za dobrodružstvím začne, když 
je tento dárek ukraden...
režie: Paul King / vstupné 50,- / přístupný / české znění / 95 min

středa 14. od 20:00 hod – LADY BIRD – (komedie/drama USA)
Kdybyste si chtěli Christiane jednoduše 

zaškatulkovat, zařadili byste ji mezi rebel-
ky. Není nijak zvlášť hezká a obličej plný 
akné maskuje růžovými vlasy. Není nijak 
zvlášť chytrá a tenhle defi cit vyrovnává 
tvrzením, že má umělecké sklony. Asi 
nejzajímavější je na ní to, že coby symbol 
vzdoru odmítá své křestní jméno, sama si 
říká Lady Bird a chce, aby ji tak oslovovali 
i všichni ostatní. Když se s ní setkáme po-

prvé, absolvujeme její brutální hádku s matkou, po které naštvaně 
vystoupí z auta. Jedoucího. A přitom je tahle věčně nabručená 
holka se zlomenou rukou (následek výše uvedeného incidentu) 
ve skutečnosti citlivá duše, která by se jen chtěla správně zamilo-
vat a najít smysl života, a je jen nervózní z toho, že se jí ani jedno 
zatím příliš nedaří.
režie: Greta Gerwig / vstupné 110,- / přístupný od 12 let / titulky  

/ 90 min

pátek 16. od 15:00 hod – FERDINAND – (animovaný USA)
Nina a Ferdinand jsou nej-

větší kamarádi pod španělským 
sluncem. To by nebylo až tak 
zvláštní, kdyby Nina neby-
la malá holčička a Ferdinand 
velký býk. A to pořádně velký 
býk. Narodil se sice jako malé, 
rozpustilé telátko, ale časem 
vyrostl o pořádný kus do výšky, 
do délky i do šířky. Neznalí lidé 
by jej mohli považovat za ne-
bezpečné, zuřivé monstrum, 
jenže Ferdinand je naštěstí ten 
nejroztomilejší a nejhodnější 
sudokopytník na světě, který 
nade vše miluje kytičky a nikdy by neublížil ani mouše. Bohužel 
zároveň je taky nešikovným popletou, který i díky svým rozměrům 
občas dokáže způsobit pořádnou katastrofu. 
režie: Carlos Saldanha / vstupné 50,- / přístupný / české znění / 

105 min
pátek 16. od 17:00 hod – COCO – (animovaný USA) [3D]

Navzdory prazvláštnímu rodinnému zákazu muziky se Miguel 
touží stát uznávaným hudebníkem jako jeho idol, Ernesto de la 

Cruz. V touze dokázat svůj talent se Miguel souhrou neuvěřitel-
ných okolností ocitne v překrásné a barevné Říši mrtvých. Tam 
potká okouzlujícího šejdíře Hectora a společně se vypraví na str-
hující cestu odhalit skutečný příběh Miguelovy rodiny.
režie: Lee Unkrich  / vstupné 50,- / přístupný  / české znění / 105 min

pátek 16. od 20:00 hod – TÁTOVA VOLHA – (komedie/
drama ČR)

Kostýmní výtvarnice Eva 
(Eliška Balzerová) nečekaně 
ovdověla. Ludvík se jí ani ne-
stačil svěřit s tím, že kromě 
jejich dcery Terezy (Tatiana 
Vilhelmová) má ještě stejně 
starého nemanželského syna. 
To alespoň naznačuje pečlivě 
ukrytá a náhodně objevená dět-
ská kresba. Eva je rozhodnutá 
nečekané odhalení velkoryse 
ignorovat, ale Tereza, které se 
vlastní život sype pod rukama, 
se k přízraku nevlastního bratra 
upne. Společně s matkou se vydávají Ludvíkovým veteránem Vol-
ha GAZ 21 po stopách jeho bývalých milenek (Vilma Cibulková, 
Eva Holubová, Hana Maciuchová) a přátel (Boleslav Polívka, 
Emília Vášáryová), aby o tom tajemství zjistily víc…
režie: Jiří Vejdělek / vstupné 130,- / přístupný / české znění / 90 min
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úterý 20. od 17:00 hod – VČELKA MÁJA: MEDOVÉ HRY 
– (animovaná komedie SRN)

V Májině úlu to bzučí vzruše-
ním, už dokončili letní sklizeň 
a z Buzztropolis přijel vysoký 
hodnostář s důležitým vzkazem 
pro královnu. Obdrží její úl už 
konečně pozvánku na Velké 
medové hry? Ale Májino nadšení 
rychle opadne, když zjistí, že 
její úl nejenže se nesmí soutěže 
zúčastnit, ale že císařovna také 
požaduje, aby její úl odevzdal 
polovinu letní sklizně medu 
jako příspěvek na výživu atletů 
soutěžících na Velkých medo-
vých hrách. V rozporu s přáním 
královny se Mája rozhodne odjet do Buzztropolis a osobně se 
postavit před císařovnu.
režie: Alex Stadermann / vstupné 100,- / přístupný  / české znění 

/ 85 min

úterý 20. od 20:00 hod – TOMB RAIDER – (akční fantasy 
USA)

Laře Croft (Alicia Vikander) 
je 21 let a právě zdědila obrov-
ské obchodní impérium. Její 
otec, bohatý šlechtic a známý 
dobrodruh, Lord Richard Croft 
(Dominic West), zmizel beze 
stopy před sedmi lety, když byla 
ještě dítě. Od té doby se marně 
snaží najít nějaký smysl svého 
života. Když si přečte záhadný 
vzkaz, který jí otec zanechal, 
rozhodne se opustit Londýn 
a vyrazit do neznáma, aby přišla 
na to, co se jejímu otci doopravdy 

stalo. Vydá se po jeho stopách hledat legendární hrobku na mýtic-
kém ostrově někde poblíž japonského pobřeží. Pokud se jí podaří 
překonat své vlastní limity a přežít toto nebezpečné dobrodružství, 
stane se z ní skutečný Tomb Raider.
režie: Roar Uthaug / vstupné 120,- / přístupný od 12 let / titulky 

/ 120 min

čtvrtek 22. od 20:00 hod – TLUMOČNÍK – (drama/komedie 
SR, ČR)

Hlavními hrdiny svérázné road-
movie jsou dva staří páni, kteří 
cestují napříč Slovenskem, aby 
poznali pravdu o vlastní minu-
losti.  Během cesty se dostávají 
do bizarních situací, potkávají roz-
manité lidi a postupně si skládají 
mozaikovitý obraz světa, který se 
navenek mění, ale v hloubce ukrý-
vá nevyřešené konfl ikty. Díky po-
znání života toho druhého začínají 
chápat vlastní činy a přehodnocují 
i svou identitu.
režie: Martin Šulík / vstupné 120,- / přístupný od 12 let / titulky 

/ 110 min

úterý 27. od 17:00 hod – CESTA ZA KRÁLEM TROLLŮ 
– (dobrodružný Norsko)

 Espen je nejmladší ze tří synů chudého farmáře. Doma jej 
používají jako rodinného otloukánka, který není schopný žádné 
užitečné práce, jen chodí po lesích s hlavou v oblacích a chytá 
lelky. Jeho jediným úkolem, který mu doma svěřili, je udržovat 
v kamnech oheň, aby nevyhasl. Takže je zvláštní, že právě on 

v lese potkal princeznu Kristin, 
která je na útěku ze svého rod-
ného hradu. Kristin je pořádně 
tvrdohlavá, nevěří na staré bá-
chorky o Králi trollů, který má 
zálusk na princezny, a hlavně si 
ani náhodou nechce vzít namyš-
leného prince Frederika, kterého 
jí vybral otec. Den před svými 
osmnáctými narozeninami tedy 
dává přednost cestě do neznáma. 
Bohužel nedlouho po setkání 
s Espenem zjistí, že ty poví-
dačky o trollech jsou pravdivé. 
Mezitím se nic netušícímu Espe-
novi podaří další malér. Nedokáže ohlídat ani uhlíky v kamnech 
a díky své roztržitosti podpálí celou chalupu. A tak když král 
vyhlásí pátrání po neposlušné dceři a slíbí její ruku a půl království 
tomu, kdo jí najde, bratři neváhají a vyrážejí na výpravu. Ti starší, 
aby pro rodinu získali novou střechu nad hlavou a ten nejmladší 
by rád ještě i tu její ruku. Z jejich cesty se záhy stane velké dob-
rodružství, na kterém potkají spoustu příšer, magie i kouzelných 
míst. A na konci pak čeká hrozivý a nepřemožitelný Král trollů.
režie: Mikkel Sandemose / vstupné 100,- / přístupný  / české znění 

/ 100 min

úterý 27. od 20:00 hod – PLANETA ČESKO – (dokumen-
tární ČR)

Naše příroda je pestrá jako 
málokde na světě. Krásu a dob-
rodružství máme na dosah ruky 
– stačí se jen dobře dívat! První 
celovečerní fi lm o české přírodě 
ukazuje díky nejmodernějším 
technologiím fascinující dobro-
družství zvířat a rostlin žijících 
kolem nás zcela zblízka. Se-
znamte se s s tetřevem tokajícím 
za úsvitu, se vzácnými sysly, 
s nimiž na louce laškují děti, 
ledňáčkem prorážejícím při lovu 
střemhlav vodní hladinu, s loso-

sy putujícími z českých řek do moře a zpátky nebo s užovkami 
v dramatickém zápase s rybí kořistí. Prožijte vzrušující výpravu 
za mufl ony, bobry, modrajícími žabáky a desítkami dalších hrdinů. 
Některé z nich možná ani neznáte – divočina přitom začíná hned 
za vašimi dveřmi!
režie: Marián Polák / vstupné 80,- / přístupný / české znění / 80 min

čtvrtek 29. od 20:00 hod – MÁŘÍ MAGDALÉNA – (drama 
Velká Británe)

Film je autentickým a lid-
ským portrétem jedné z nejosu-
dovějších žen v dějinách lidstva. 
Biblický příběh líčí osudy Máří 
(Rooney Mara), mladé ženy 
hledající nový způsob života. 
Máří se přidá k novému spole-
čenskému proudu, který vede 
charismatický Ježíš Nazaretský 
(Joaquin Phoenix). Brzy se stane 
srdcem tohoto hnutí a po Ježí-
šově boku se vydává na cestu, 
která vede do Jeruzaléma, k osu-
dovým událostem, jež jsou základním kamenem naší civilizace.
režie: Garth Davis / vstupné 110,- / přístupný od 12 let / titulky  

/ 125 min
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Klub Na Střelnici Králíky
sobota 3.3.        PLES 2018            zač. v 19:30 hod

Tradiční závěr plesové sezóny, pořádá Lyžařský oddíl TJ Jiskra 
Králíky, hudba One Classic & Orchestra Kroměříž, předprodej 
vstupenek a další informace na tel.č. 734 743 948, 737 754 286.

sobota 10.3.     POSTEL PRO ANDĚLA    zač. v 19:30 hod
Nestřílejte Pánu Bohu do oken nebo dopadnete jako Ludvík My-

sliveček. Ten se v pozdních hodinách vrací v bujaré náladě domů 
z honu a najde za kuchyňským stolem podivného návštěvníka… 
A tak Ludvíku Myslivečkovi začínají potíže. Už takhle jich má 
dost s dcerou Dianou, která se jako na potvoru zamiluje. Ludvík 
si neví rady a tak vše konzultuje s veterinářem i farářem. Nakonec 
snad všechno dopadne tak, jak je zvykem ve správné komedii. 
Jak? Přijďte se podívat! Hrají Miroslav F. Černohous, Martin 
Hejkrlík, Alena Pinkasová, Katka Feltlová, Petr Urban, Radek 
Czislinský, Vladimír Hejtmanský, Iva Musilová, Hanka Stará/
Líba Opravilová. – Vstupné 80,- Kč, vstupenky jsou v předprodeji 
u paní Kubešové v obchodě Dětský textil ve Valdštejnově ulici.

čtvrtek 15.3.        DUO DOLCE BASSO      zač. v 19:00 hod
Originální koncert pro sólový kontrabas a klavír. Tato hudební 

lahůdka nabízí skladby pro sólový kontrabas a klavír z období 
baroka až po hudbu 21. století. V repertoáru dua se nachází skladby 
známých i méně známých autorů, kteří psali skladby pro sólový 
kontrabas, ale také úpravy skladeb původně určených pro jiné ná-
stroje, například z období baroka, kdy koncertní literatura pro 
kontrabas neexistovala. Duo hraje také skladby autorské a to pro 
sólový kontrabas bez doprovodu či s doprovodem klavíru a také 
přidává skladby pro sólový klavír. Na programu jsou skladby 
domácích i světových autorů,  např. G. Puccini: Nessum dorma, 
A. Dvořák: Hospodin je můj pastýř, Humoreska, A. Piazzolla: 
Libertango, G. Caccini: Ave Maria, W. A. Mozart: Rondo alla 
Turca, L. Berstein: West side story a také známé populární písně 
např. Beatles: Yesterday, Imagine, Queen: Bohemian Rhapsody, 
ABBA: Mamma mia, B. Streissand: Evergreen. Účinkují: Michael 
Máša  – kontrabas a Ladislava Jančová – klavír. 

Michael Máša studoval v letech 1997- 2003 na teplické konzer-
vatoři. Čtyři roky u prof. Mojmíra Valenty, poté se pod vedením 
prof. Martina Suskeho školil v technice hry dle Garyho Karra. 
Po dobu svých studií se Michael Máša věnoval sólové hře na ná-
stoj. Jeho velikou inspirací a vzorem je již zesnulý pan profesor 
František Pošta. V jeho repertoáru se objevují skladby z období 
baroka, klasicismu, romantismu, ale i díla současných skladatelů, 
např. skladby Fr. Černého, Fr. Simandla, V. Felixe a dalších. Je 
absolventem interpretačních kurzů pod vedením Thomase Loma - 
sólo kontrabasisty Rozhlasového orchestru Stuttgart. V roce 2010 
absolvoval studium kontrabasu na Akademii staré hudby v Brně 
u prof. Jana Krigovského a následně nastoupil na magisterské 
studium k prof. Radoslavu Šašinovi na VŠMU v Bratislavě, které 
dokončil v červnu roku 2014. – Koncert se koná v Evropském 
domě. Vstupenky v prodeji na místě před koncertem, vstupné 
80,- Kč, děti a mládež zdarma.

pátek 23.2.                 zač. v 19:30 hod
JARNÍ KONCERT – HARMONIE LETOHRAD
Již poosmé se v Králíkách na Jarním koncertě představí HAR-

MONIE LETOHRAD. Vedoucí orchestru Josef Pilný se po svém 
příchodu k orchestru zaměřil na náročnější skladby a výrazně tak 
ovlivnil jeho repertoár. Kromě lidových skladeb začal hrát také 
muzikálové a fi lmové melodie, swing, operu či pop. V současnosti 
orchestr sdružuje přibližně 45 hudebníků a je tak jedním z nej-
větších v Pardubickém kraji. Pro králické posluchače bude jistě 
zajímavé srovnání s Big Bandem Letohrad (dirigenti R. Zábraha 
a M. Fogl). Je skutečně výjimečné, že se v jedné půlce okresu  

vyskytují dva výtečné velké orchestry – a je dobře, že si králičtí 
posluchači postupně našli cestu také na koncerty Harmonie Leto-
hrad. Letos si dlouholetý dirigent Josef Pilný splní sen a zasedne 
jako hráč na celý koncert mezi své milované pozouny, koncert 
proto diriguje talentovaný Jan Molinger, Zpívají Lída Šilarová 
a Richard Kohout, večerem provází Pavel Neumeister. Vstupné 
80,- Kč, vstupenky jsou v předprodeji u paní Kubešové v obchodě 
Dětský textil ve Valdštejnově ulici.

středa 28.3.            DOMÁCÍ ŠTĚSTÍ           zač. v 19:00 hod
Rázná žena Vilemína Gruntorádová (Iva Hüttnerová) je dáma 

s prořízlou pusou, která čmouhy na zrcadle i na duši  umývá 
slivovicí, koberce čistí hovězí žlučí a především - má alergii 
na uklízení. Nastoupí do domácnosti marketingové ředitelky 
Diany (Michaela Dolinová) a bohémského kytaristy Huga (Da-
vid Suchařípa). S vražednou otevřeností a se slovy: „Děti moje, 
řeknu to upřímně, ale s taktem: Vaše praktikování v loži manžel-
ském nestojí za nic!“ začne Vilemína řešit manželské soužití a to 
s bezednou zásobou léty prověřených rad, jak krize v kuchyni 
a loži překonávaly naše babičky. Kdo a jak nakonec potřebuje 
skutečně „vypomoci“, to je překvapením komedie známého autora 
Jiřího Justa v režii Ondřeje Kepky. – Vstupné 200,- Kč, před-
prodej vstupenek u paní Kubešové v obchodě Dětský textil, 
tel.: 732 202 193.

PŘIPRAVUJEME NA DUBEN:
pondělí 2.4.                  zač. v 18:00 hod
CORO CALICANTUS - VELIKONOČNÍ KONCERT

Švýcarský pěvecký sbor Coro Calicantus založil sbormistr 
Mario Fontana v roce 1993. Sbor si získal mezinárodní renomé 
jako umělecké těleso, ale stal se i vzorem po stránce hudebního 
vzdělávání. Je vyhledáván pro interpretaci světových premiér, 
pravidelně spolupracuje se Švýcarským rozhlasem a Švýcarským 
národním orchestrem. Sbor má také svou školu, ve které se učí 
zpěvu a uměleckému projevu napříč různými hudebními styly 
na 150 studentů. Reprezentoval Švýcarsko v Kanadě, ale také 
podnikl stovky cest po Evropě. Získal mnoho ocenění, např. 
1. cenu ve Švýcarské národní soutěži v letech 2005, 2007 a 2013. 
V r. 2008 byl prohlášen za “Největší radost” na Světovém sympó-
ziu sborové hudby v Kodani v Dánsku. V r. 2010 vyhrál na pres-
tižní Mezinárodní pěvecké soutěži v Montreux, dále první cenu 
v kategorii “polyfonie” na Mezinárodní sborové soutěži v Rimini 
2015. Kromě svého poslání, kterým je umělecký a kulturní rozvoj 
mladých lidí, se Calicantus podílí na početných charitativních 
akcích zaměřených na ochranu dětí, například jako partner or-
ganizace Lékaři bez hranic. Po celou dobu existence sbor řídí 
a diriguje Mario Fontana, klavírní doprovod Simona Crociani. 
– Koncert se koná v poutním kostele Nanebevzetí Panny Marie 
v Dolní Hedeči, vstupné dobrovolné.

Burza práce pro osoby se 
zdravotním postižením

V pátek 23. 3. 2018 od 9:30 do 12:30 hodin se uskuteční na ÚP 
ČR Kontaktní pracoviště Ústí nad Orlicí již čtvrtý ročník Burzy 
práce pro osoby se zdravotním postižením. Účastnit se bude 
11 zaměstnavatelů a 3 zástupci sociálních služeb, zabývajících 
se problematikou zaměstnávání osob se zdravotním postižením. 
Na akci bude rovněž přítomen zástupce regionálního pracoviště Ná-
rodní rady osob se zdravotním postižením ČR pro Pardubický kraj.

Návštěvníci se dozvědí od odborných pracovníků ÚP ČR po-
drobnosti týkající se pracovní rehabilitace - komplexního systému 
aktivit, jehož cílem je usnadnění vstupu osobám se zdravotním 
postižením na otevřený trh práce. 

Burza se koná na adrese ul. 17. listopadu 1394 v přízemí budovy 
Kontaktního pracoviště ÚP ČR v Ústí nad Orlicí.
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MATEŘSKÉ CENTRUM EMMA
Milí rodiče, rádi bychom Vás pozvali na březnové aktivity 

centra. Přijďte si s dětmi zařádit, pohrát a nebo jen poklábosit. Bě-
hem úterků si užijeme spoustu legrace u hýbánek  nebo pečení s dět-
mi. Procvičíme si i motoriku a něco hezkého vyrobíme. Ve čtvrtek 
si přijďte zacvičit. Dopoledne patří maminkám s dětmi a odpoledne 
si můžete odpočinout od každodenních starostí u jógy pro dospělé.

Těšíme se na Vás!
Kolektiv MC Emma

BURZA DĚTSKÝCH VĚCÍ
Naše milé maminky, kamarádky a příznivkyně centra, březen 

klepe na dveře a s ním i tradiční BURZA v Emmě. Letošní termín 
je  22. 3.(ČT) - 26. 3.(PO). Každou burzu nás těší účast a skvělá vý-
pomoc mnoha maminek, což je pro nás motivace jít do toho znovu.
Takže: -) víc informací níže a na plakátu.
• POZOR! Letos poprvé zkusíme jen jeden den na příjem věcí!! 
Viz. plakát
Po zkušenostech z minulých let bychom chtěli zdůraznit pár věcí 
a zároveň Vám poskytnout užitečné rady týkající se značení ob-
lečení:
• Veškeré oblečení musí být označeno a sepsané na seznamu. 
Na označení se výborně hodí papírová lepicí páska, na oblečení 
skvělé drží a nepadá.
• Je důležité přesně popisovat cedulky na oblečení!! (např. modré 
triko vel. 74, motiv mašinka)
• Malé štítky (cenové) přišpendlit – nedrží!
• Na bundy je dobré dát 2 lepítka (dovnitř a na rukáv) nebo cedulku 
na zip na šňůrce.
• Seznamy jsou ke stažení na našich nových webových stránkách 
www.mcemma.cz
Chtěli bychom také nalákat i nastávající maminky, na burze tra-

dičně bývá velký výběr kojeneckých věcí a potřeb.
Tak neváhejte přijít a nákupem podpořit aktivity mateřského centra.

Hledáme páníčky
Služby města Králíky s.r.o. zajišťují odchyt toulavých 

psů na území města. V současné 
době jsou v objektu králické čističky 
odpadních vod umístěni zde vyfocení 
psi, které je možno si přisvojit. S na-
lezenými psy je možno se seznámit 
a prohlédnout si je každý pracovní den 
od 8:00 do 13:00 hod.
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Termín konání: 11.02.2018 Po adatel: Lyža ský oddíl p i TJ Jiskra Králíky, z.s.

EHL Jaroslav SKI Skuhrov nad B lou 1981 A T1 01:43:25.0 1

KYSILKO Filip Je áb 1003 1985 A T5 02:20:03.0 2

ZEZULKA Petr BK S 1981 A T6

STRNAD Tomáš 3D Fitness Race Team 1969 B T2 01:43:04.0 1

DIVIŠ Josef Olomouc 1969 B T3 02:10:39.0 2

BRUNCLÍK Ivo SLOVAN Špindler v Mlýn 1958 D T4 02:16:15.0 1

LARYŠ Jaromír JISKRA Králíky 1954 D T7 02:40:09.0 2

WAWRZYCZKOVÁ Zuzana Šanov 1974 Ž 1 01:00:05.0 1

Muži ro ník 1958 a starší, délka trati 30 km (klasicky)

Ženy (juniorky, dorostenky) ro ník 2000 a starší, délka trati 10 km (klasicky)

DNF

y y

Muži ro ník 1979 - 1999, délka trati 30 km (klasicky)

Muži ro ník 1969 - 1978, délka trati 30 km (klasicky)

Výsledková listina v běhu na lyžích - Memoriál Slávy Hernycha

 Březen v králické knihovně
Srdečně vás zveme na tradiční Velikonoční výstavu Základní 

školy speciální Králíky, která bude instalována od 19. března 
do 3. dubna v sálku městské knihovny. 

Do 30. května můžete také navštívit probíhající výstavu Histo-
rická detektivka (s výjimkou dnů konání velikonoční výstavy).

19. března nás čeká přednáška Od praotce Čecha k postindus-
triálu  Králické akademie volného času KAVČA, kterou přednese 
Mgr. Pavel Holásek. Přednáška se bude konat v městském muzeu.

23. března čeká všechny malé čtenáře, kteří od října do února 
soutěžili, Noc s Andersenem 2018. Nezapomeňte si v knihovně 
vyzvednout přihlášky a další instrukce. 

A protože je březen měsícem knihy, vyhlašujeme druhý ročník 
velmi úspěšné celoroční hry Lovci perel! Hrát začneme v pondělí 
5. března probíhat bude až do listopadu 2018.

Těšíme se na jarní dny strávené s vámi a knihami.
Pracovnice městské knihovny Králíky
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23. b ezna Noc s Andersenem Králíky literárn výtvarné M stská knihovna
23. b ezna, 19:30 Jarní koncert Harmonie Letohrad Klub Na St elnici
02. dubna Coro Calicantus koncert Poutní kostel Dolní Hede
07. dubna, 17:00 Turnaj ve stolním tenise Memoriál Jana urovského Sokolovna, Králíky
17. dubna P ednáška Kdo tu byl? A jak žil? M stská knihovna
05. kv tna DISCGOLF turnaj Discgolfové h išt Králíky
19. kv tna 70. výro í skautského sjezdu Jiráskovy oblasti v Králíkách Králíky
21. kv tna KAV A Finan ní stráž na Králicku, M. Macková M stská knihovna Králíky
24. kv tna ZUŠ OPEN Klub Na St elnici + park
26. kv tna Oslavy He manic Rozezn ní he manických varhan He manice
erven KAV A Botanika Králicka plenér
09. ervna Mezinárodní hudební festival Letohrad Poutní kostel Dolní Hede

15. – 17. ervna Králíky 450 let hlavní oslavy

19., 20. a 22. ervna Tan íme pro radost 2018 Klub Na St elnici
21. ervna Vítání léta hudbou Klub Na St elnici
30. ervna Festival pasat.kraliky.com Restaurace U Lípy
07. ervence Vím já kostelí ek D. Lipka, He manice, H. Lipka a P. Lipka
08. ervence Klášterní hudební slavnosti Ji í Stivín Poutní kostel Dolní Hede
14. ervence ArtEx 2018 Velké nám stí v Králíkách
21. ervence Holba cup 2018 Sportovní areál Králíky
11. srpna Králický triatlon Králíky
17. 18. srpna Cihelna 2018 Velké nám stí, K S 14 „U Cihelny“ a VMK
31. srpna Ukon ení prázdnin pro d ti a sraz sportovních rodák Sportovní areál Králíky
08. zá í Divadlo pod stromy park u St elnice
15. zá í Králický Lískovec (p espolní b h) u chaty Amálka
zá í íjen Otev ení Východo eského památníku celnictví Velké nám stí 367 (Muzeum K S 14)
íjen Oslavy 65 let založení ZUŠ Králíky ZUŠ, Králíky, Králíky
27. íjna Koncert Boni Pueri – zakon ení oslav Poutní kostel Dolní Hede

Akcí, jak vidno, se chystá opravdu mnoho a vybrat si m že skute n každý. Každá akce bude samoz ejm
prezentována svými po adateli a p esná data konání, nejsou li v p ehledu uvedena, budou v as up esn na.
První akci, Tradi ní králický karneval, která letošní rok oslav odstartovala, již máme úsp šn za sebou
a v ím, že se stejn vyda í i všechny ostatní.

Srde n Vás zvu k ú asti.

Martin Hejkrlík místostarosta


