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Oprava věže kostela sv. Michaela
Archanděla v Králíkách

Nedávno bylo k věži kostela přistavěno 
lešení a všichni se ptáme, co všechno se bude s 
kostelem dít. Podle informací odboru školství, 
kultury a tělovýchovy a pana Samka, stavební-
ho technika z královehradecké diecéze, bude 
v letošním roce provedena první etapa oprav na 
věži kostela. Tyto práce zahrnují opravu krovní 
konstrukce a výměnu střešní krytiny vrchní 
části hrotnice v celkové hodnotě 735.600,- Kč. 
Zdroje krytí pro letošní rok: 

514.920,- dotace z ministerstva kultury 
z Programu regenerace MPZ

147.120,- příspěvek z rozpočtu města 
Králíky

73.560,- podíl církve
Protože je celkový finanční objem staveb-

ních prací rozpočtován v mnohem větším 
rozsahu než tvoří získané finanční prostředky, 
přistoupil vlastník objektu k rozdělení prací 
na několik etap. Další část oprav střechy věže 
bude vlastník provádět podle toho, jaké další 
finanční zdroje na tuto náročnou akci získá. 
Po dokončení opravy střechy bude realizována 
oprava fasády na věži kostela. 

Veškeré stavební práce budou prováděny 
postupně v delším časovém horizontu - cca 
několik let. Během této doby bude lešení 
stále obkličovat věž kostela, nebude při přeru-
šení prací demontováno. Vzhledem k tomu, že 
lešení je i přes zákaz vstupu snadno přístupné 
veřejnosti, prosíme všechny „dobrodruhy“, 
aby respektovali zákaz vstupu.

Našim čtenářům přinášíme pro srovnání fo-
tografii z roku 1966, kdy probíhala oprava 

věže a fotografii současného stavu (i když ještě 
nestojí celé lešení). Jediný rozdíl je v tom, že 
dříve bylo lešení ze dřeva, nyní jsou použity 
železné konstrukce.

Text: redakce KZ
Fotografie v rozpětí cca 40 let

pořídil Jaroslav Kosek

Výstavba Vojenského muzea Králíky zahájena
V poslední den prázdnin, 31. 8. 2009, byla 

podepsána představiteli města a vedením firmy 
Strabag, a.s. smlouva o výstavbě Vojenského 
muzea Králíky.

Cesta k podepsání smlouvy nebyla jednodu-
chá. Již před více než rokem byla městu schvá-
lena dotace z evropských fondů na výstavbu 
VMK ve výši více jak 70 mil. korun. První 
výběrové řízení na generálního dodavatele 
stavby bylo kvůli příliš vysokým nabídkovým 
cenám zrušeno. Projekt musel být upraven a 
bylo vyhlášeno nové výběrové řízení, které 
nakonec vyhrála výše jmenovaná firma. 

Ihned po podpisu smlouvy byla zahájena 
výstavba. 

V současné době probíhají hlavně bourací 
práce a zemní práce v souladu s přijatým 
harmonogramem. 

Celá výstavba je připravena tak, že provoz 
muzea nebude po dobu výstavby uzavřen, ná-
vštěvníci mohou muzeum navštívit i v průběhu 
výstavby, byť s určitými omezeními.

Kolaudace stavby by měla proběhnout 
v červnu 2010, tudíž v hlavní turistické sezóně 
již návštěvníci uvidí jedno z nejmodernějších 
vojenských muzeí v republice. 
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OSLAVY 45 LET KRÁLICKÉHO HOKEJE
29. 8. 2009 oslavili králičtí hokejisté 45 let od svého založení. 

Pozvání přijali a osobně se zúčastnili všichni zakládající hráči a 
funkcionáři. Bohužel někteří již nejsou mezi námi, takže hned 
na začátku oslav všichni přítomní uctili jejich památku minutou 
ticha. I když nám ráno počasí nepřálo, odpolední program nebyl 
nijak narušen a tak se našim veteránům postupně představili mladší 
žáčci v hokejbalovém mini utkání, poté předvedli své umění hráči 
boxlakrosového týmu „Hajledrs“ a na závěr si to rozdali současní 

hráči hokeje proti výběru Martina Večeře v inline hokeji. Byla to 
taková odpolední přehlídka sportů, které je možno provozovat 
na našem všesportovním areálu. Vyvrcholením bylo vystoupení 
místních Mažoretek z Titaniku a křest nových dresů do kterých se 
naše mažoretky oblékly. Pánové Milan Voral a Jaroslav Zezulka 
symbolicky pokřtili nové dresy našich hokejistů. Závěrem chceme 
poděkovat všem sponzorům, kteří se podíleli na oslavách a také 
všem, kteří se podílejí na chodu oddílu ledního hokeje.

Zahájení přestavby Vojenského muzea Králíky

Slavnostní podpis smlouvy mezi Městem Králíky (investor) a 
firmou Strabag, a.s. (dodavatel) o provedení stavebních prací. 
Foto: L. Macháčková
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Přehlídka škol 2009
Vážení rodiče, milí žáci.
Přemýšlíte pro jakou střední školu se roz-

hodnout? Váháte, jakou školu nebo učiliště 
si vybrat? Nevíte, jaké možnosti studia vám 
střední školy nabízí? Na tyto otázky a celou 
řadu dalších otázek vám dá odpověď Pře-
hlídka středních odborných škol a učilišť, 
která se koná ve dnech 7. 10. a 8. 10. 2009 
v pěkném prostřední SOŠ a SOU technic-
kých oborů na Skalce v České Třebové. Ve 

středu 7. 10. můžete Přehlídku 
navštívit od 12 do 17 hodin, ve 
čtvrtek 8. 10. od 8 do 17 hodin. 
Přítomní zástupci škol vám 

poskytnou informace o možnostech studia, 
prohlédnete si studijní materiály škol, sezná-
míte se s výrobky škol. Některé z výrobků 
si můžete také zakoupit. Na Přehlídce se 
prezentují školy nejen našeho okresu, ale 
i z okresu Pardubice, Hradec Králové, Jese-
níku a dalších regiónů. Odborní pracovníci 
odboru poradenství Úřadu práce v Ústí nad 
Orlicí vám poskytnou informace o mož-
nostech studia v celé ČR a další doplňkové 
služby (testování žáků, apod.).

Mgr. Iveta Vernerová
vedoucí odboru poradenství

Úřadu práce v Ústí nad Orlicí

Co je akce „Norbert“ a „Cínovec“?
Po roce 1990 se veřejnost mohla 

seznámit s  některými aktivitami 
vyvíjenými orgány STB v úzké spolupráci 
s vojenskou kontrarozvědkou proti 
občanům našeho státu. To, že Králíky byly 
již v době 2. světové války internačním 
místem, víme. Na území města a v blízkém 
okolí se nacházelo několik zajateckých 
táborů, jednak zde byla budována na 
kopci Výšina pobočka koncentračního 
tábora Gross Rosen (naštěstí druhá 
světová válka skončila dříve než byla 
vybudována). Později po válce na přelomu 
50 – 60 tých let v areálu kláštera na Hoře 
Matky Boží STB internovala církevní 
představitele. Studiem dokumentů jsme 
ale zjistili, že Králíky „měly hrát svoji 
roli“ i v pozdějších dobách. Na konci 

70-tých let bylo určeno, že zde bude 
umístěno internační středisko pro akci 
„Cínovec“ (internace nepohodlných 
osob cizí státní příslušnosti). Bohužel 
se nám zatím nepodařilo zjistit, která 
lokalita v Králíkách byla vytipována a 
připravována jako internační místo pro 
„nepohodlné cizince“. Pokud má někdo 
z čtenářů informace o tom, kde v Králíkách 
mělo být zřízeno internační středisko pro 
cizince v rámci opatření „Cínovec“, prosíme 
o předání této informace buď pracovníkům 
městského muzea v Králíkách nebo na 
odbor školství, kultury a tělovýchovy MÚ 
Králíky.

Popis jednotlivých opatření STB
Krycí jméno „Norbert“ dostal jeden 

z operačně bezpečnostních úkolů (dále jen 

OBÚ) Federálního ministerstva vnitra (dále 
jen FMV) ČSSR za branné pohotovosti 
státu. V jeho rámci se měla provést izolace 
„osob ohrožujících vnitřní pořádek a bez-
pečnost státu“.

Další OBÚ reprezentovaly opatření „Cí-
novec“, které sledovalo izolaci cizinců a 
osob bez státní příslušnosti, „Kolora“ bylo 
zaměřeno na kontrolu korespondence - jed-
nalo se tedy o zavedení cenzury, a opatření 
„Dalibor“ mělo „ochránit“ diplomatické 
mise a jejich pracovníky. Uvedené OBÚ se 
připravovaly pro dobu branné pohotovosti 
(nařízení mobilizace, vyhlášení válečného 
stavu nebo vypovězení války), ovšem akci 
„Norbert“ bylo možné vyhlásit i na základě 
„zákonného opatření předsednictva Fede-
rálního shromáždění (dále jen FS) ČSSR 
o mimořádných opatřeních v zájmu obrany 
a bezpečnosti Československé socialistické 
republiky“ - zřejmě také při nepokojích 
„ohrožujících vnitřní pořádek a bezpečnost 
státu“ atd.

Tato prazvláštní právní úprava vyplývala 
z jednání 28. schůze Rady obrany státu (dále 
jen ROS), na které bylo k návrhu zákonného 
opatření předsednictva FS o mimořádných 
opatřeních v zájmu obrany a bezpečnosti 
ČSSR v době branné pohotovosti státu přija-
to usnesení o souhlasu ROS s návrhem opat-
ření s tím, že jeho realizace může být prove-
dena na základě rozhodnutí vlády ČSSR, a 
po předchozím souhlasu ROS i mimo dobu 
branné pohotovosti státu, pokud prý budou 
zvýšenou měrou ohroženy svrchovanost 
státu a jeho socialistické zřízení, nebo to 
bude vyplývat z mezinárodních smluvních 
závazků ČSSR. Toto ustanovení se zapra-
covalo do návrhu zákonného opatření na 
žádost G. Husáka, který v dopise ministru J. 
Obzinovi z dubna 1977 podmiňoval souhlas 
s předložením návrhu ROS zapracováním 
svých vlastních návrhů. 

K realizaci OBÚ „Norbert“ byly vytvoře-
ny v roce 1977 „Směrnice o provádění za-
jišťování osob ohrožujících vnitřní pořádek 
a bezpečnost státu“, které podepsal tehdejší 
federální ministr vnitra Jaromír Obzina.

Při vyhlášení opatření „Cínovec“ se 
na základě rozkazu ministra vnitra ČSSR 
a směrnic FMV měla zřídit internační stře-
diska. Jejich připravenost zabezpečovaly 
KS-SNB již v době míru, zejména po kádro-
vé a technické stránce. Do 15. června 1978 
pak musely Odboru obrany sekretariátu 
FMV předložit základní údaje o objektech, 
kde se budou zřizovat internační střediska.

Ta se nacházela v Králíkách (okres Ústí 
nad Orlicí) pro KS-SNB Hradec Králové, 
S-SNB hl. m. Prahy a Středočeského kraje, 
KS-SNB České Budějovice, KS-SNB Plzeň, 
KS-SNB Ústí nad Labem, v Moravském Be-
rouně (okr. Bruntál) pro KS-SNB Ostrava a 
KS-SNB Brno, v Ružomberoku (okr. Liptovský 
Mikuláš) pro KS-SNB Banská Bystrica, S-SNB 
hl. m. Bratislavy, Západoslovenského kraje a 
KS-SNB Košice.

Obecně závazná vyhláška
města Králíky č. 2/2009

O stanovení míst, kde mohou být
provozovány výherní hrací přístroje

Zastupitelstvo města Králíky schválilo 
na základě ustanovení § 50 odst. 4 záko-
na č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných 
podobných hrách, ve znění pozdějších 
předpisů, v souladu s ustanovením § 10 
písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění poz-
dějších předpisů, tuto obecně závaznou 
vyhlášku: O stanovení míst, kde mo-
hou být provozovány výherní hrací 
přístroje.

Článek 1
Určení míst
(1) Výherní hrací přístroje lze na úze-

mí města Králíky provozovat pouze ve 
veřejně přístupných objektech na níže 
uvedených adresách:

1. Velké náměstí čp. 357
2. Velké náměstí čp. 355
3. Dlouhá čp. 341
4. Malé náměstí čp. 304

5. V Aleji čp. 453
6. Na Pískách čp. 131
7. 5. května čp. 410
8. Moravská čp. 998
Článek 2
Přestupky a jiné správní delikty
(1) Porušení povinností stanovených 

touto obecně závaznou vyhláškou bude 
postihováno podle platných právních 
předpisů. 1

Článek 3
Závěrečná ustanovení
(1) Tato obecně závazná vyhláška 

byla schválena Zastupitelstvem města 
Králíky dne 14. 9. 2009, usnesením č. 
ZM/2009/07/117.

(2) Tato obecně závazná vyhláška na-
bývá účinnosti dne 1. 10. 2009

1 § 46 zákona č. 200/1990 Sb., o pře-
stupcích, ve znění pozdějších předpisů.
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Pomáháte recyklovat? Chráníte životní prostředí a suroviny!
Co se dál děje s vyřazeným spotře-

bičem
Průměrná česká domácnost používá 

šestnáct různých druhů elektrospotřebičů 
– od nejvíce rozšířených praček, ledniček 
a televizí až po zatím méně obvyklé myčky 
na nádobí. Co dělat, když některý z nich 
doslouží, nebo se jej rozhodnete vyměnit 
za novější, výkonnější a úspornější?

Podle provedených průzkumů se ukazu-
je, že 14 % občanů, kteří vyřadili nějaký 
elektrospotřebič, ho odvezlo do sběrného 
dvora, 6 % jej odevzdalo u prodejce při 
koupi nového přístroje; zhruba 15 % ob-
čanů ale hází vysloužilá elektrozařízení do 
popelnice a 12 % je skladuje doma. 

Někdo také prodá vysloužilý spotřebič 
do bazaru či prostřednictvím inzerátu, další 
jej odveze na chatu nebo chalupu a tam 
používá dál. 

Z výsledků výzkumu je dále patrné, že 
zatímco v roce 2006 obyvatelé považovali 
své znalosti, jak s vysloužilými elektrospo-

třebiči nakládat, za nedostatečné, v roce 
2008 již 68% obyvatel  pokládá své znalosti 
za dobré, pouze 11 % připustilo, že o tom 
neví vůbec nic.

Nejlepší odpad: ten, který nevznikne
Ještě menší je pak povědomí o tom, jak 

se s odevzdaným vysloužilým spotřebi-
čem nakládá dál. Pravda, to už není věc 
spotřebitele, ale kolektivního systému 
zajišťujícího zpětný odběr, oddělený sběr, 
recyklaci a materiálové využití odpadu 
z nich a zpracovatelských firem. Přesto 
je ale dobré vědět, že základní myšlenka 
moderního odpadového zákonodárství 
v celé Evropě zní: Nejlepší odpad je ten, 
který vůbec nevznikne.

Proto kromě kvót na množství vyslou-
žilých elektrospotřebičů, které musí každý 
členský stát EU vybrat ročně na každého 
obyvatele, existují i kvóty na množství dru-
hotných surovin získaných z nich k dalšímu 
využití. Na skládkách nebo ve spalovnách 

smí skončit vlastně jen nepatrné množství 
celkového objemu těchto zařízení.

Zároveň obsahují spotřebiče staršího 
data výroby některé nebezpečné látky, 
se kterými umějí nakládat jen zkušení a 
vysoce specializovaní zpracovatelé.

Pečlivý výběr zpracovatelů
ELEKTROWIN a. s., proto jako provo-

zovatel kolektivního systému pravidelně 
vypisuje výběrové řízení, v němž oslovuje 
společnosti provozující technologie na 
zpracování elektroodpadů.

Účelem řízení je vždy vybrat technologie 
na nejvyšší dostupné úrovni s nejmenšími 
dopady na zdraví lidí a životní prostředí. 

Dalším důležitým aspektem je dosažení 
takové výtěžnosti využitelných materiálů 
ze zpracování zpětně odebraných elektro-
zařízení, aby bylo možné dosáhnout kvót 
stanovených zákonem o odpadech.

Rovněž výrobce elektrozařízení je podle 
zákona povinen poskytnout zpracovatelům 
elektroodpadu veškeré informace, které 
jsou nutné k jeho zpracování, především 
údaje o obsažených nebezpečných lát-
kách, možnostech opětovného použití 
elektrozařízení a materiálového využití 
elektroodpadu, případně způsobu jejich 
odstranění. 

Materiálové složení velkých a malých domácích spotřebičů, nářadí a nástrojů
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malé 
spotřebiče

16 4 5 1 2 5 35 1 0 0,01 20 10,99

velké 
spotřebiče

64 0,2 0,01 6 0,2 0,4 25 0,4 0,01 0,2 1 2,58

I drobné vysloužilé elektrospotřebiče, jako například rychlovarné konvice, lze úspěšně 
recyklovat a materiál z nich dále využít.

Lednice se nejdřív odborně zbaví ne-
bezpečných freonů a olejů a pak putují do 
zařízení, které oddělí kov a plasty k dalšímu 
využití.

Když vysloužilý elektrospotřebič projde 
recyklační linkou na konci je hromada 
využitelného kovu.
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Hledání slona
podle mapy

Kde hledat v Pardubickém kraji sochu 
slona. Někteří již vědí, jiní tuší, místní dobře 
vědí, dalším mohou pomoci v hledání zbrusu 
nové mapy turistické oblasti Králický Sněž-
ník. Právě na jeho vrcholu objevíte symbol 
oblasti, kamennou sochu slůněte. Nový pro-
pagační materiál obsahuje nejen podrobnou 
mapu oblasti, ale také tipy na výlety různé ob-
tížnosti, popis zajímavých turistických cílů, 
konaných akcí a seznam infocenter oblasti. 
Připraveny jsou mapy pro aktivní, rodinnou 
a zimní  dovolenou v českém, polském, 
anglickém a německém jazyce. V zimní 
verzi mapy najdete informace o zimních 
střediscích, běžecké lyžařské trasy i tip na 
adrenalinový přechod Králického Sněžníku 
na sněžnicích. V rodinné mapě budou rodiče 
hledat tipy na lehčí výlety s dětmi. Pro ne-
posedné návštěvníky oblasti jsou připraveny 
tipy v mapě Aktivní dovolená. Vyzkoušet 
mohou například paragliding, horolezectví, 
geocaching. Ti sportovně založení mohou 
trénovat ve sportovních areálech (Dolní 
Morava, Králíky). Materiály jsou k dispozici 
v turistickém informačním centru v Evrop-
ském domě v Králíkách.

Nový propagační materiál vydala des-
tinační společnost Králický Sněžník o.p.s. 
v rámci realizace projektu Turistická oblast 
Králický Sněžník – profesionální partner 
v cestovním ruchu.

za destinační managment  
turistické oblasti Králický Sněžník

Zdenka Kroulíková

Králická časovka
Dne 30. 8. 2009 se uskutečnil již 7. ročník Kralické časovky. Za příznivého počasí se zúčast-

nilo 120 závodníků. Závod se uskutečnil bez zranění a vše proběhlo v naprostém pořádku.
v kat. A se umístil na 1. místě David Konarik C.S.C Šumperk
v kat. B se umístil  na 1. místě Libor Homola KCK Zlín
v kat. C se umístil na  1. místě Roman Kupka  Tessuti Prestige
v kat. D se umístil na 1. místě Libor Trochta S.O.K Rýmařov
v kat. E se umístil na 1. místě Josef Holomek  Litomyšl
v kat. Ž se umístila  na 1. místě Monika Simonová Česká Třebová
Z králických závodníků se umístil na 1.místě Jakub Fabián, na 3. místě Miloslav Vraštil 

a na 4. místě Tereza Coufalová. Pořadatelé děkují Městskému úřadu a ostatním sponzorům, 
kteří se podíleli na uskutečnění závodů.

Za pořadatele děkuje Jiří Kalousek a Zdeněk Panchártek

Touto cestou bychom chtěli 
poděkovat paní Řezníčkové za 
vypravení důstojného pohřbu 
pana

Gerharda Schweidlera.
Také děkujeme všem za 
projevenou soustrast a 
květinové dary.

Zarmoucená rodina 
Schweidlerova

Informace čtenářům
Na webových stránkách odboru dopra-
vy Pardubického kraje (www.pardu-
bickykraj.cz, sekce info z odborů) byl 
zveřejněn konečný návrh vlakového 
jízdního řádu pro období 2009/2010. 
Doporučujeme čtenářům odkaz na 
zveřejněný návrh, velkou změnu 
přináší cestování směrem na Štíty.
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MATEŘSKÉ CENTRUM EMMA POŘÁDÁ

BURZU
PODZIMNÍCH A ZIMNÍCH VĚCÍ PRO DĚTI

(Autosedaček, sedaček na kolo, kol, odrážedel, tříkolek, kolečkových bruslí, sportovních 
potřeb např. tenisových raket, pálek, míčů, dále hraček, oblečení a obuvi atd.)

PŘÍJEM věcí k prodeji: PONDĚLÍ 12. 10. 2009 10.00 - 12.00 14.00 - 15.30
	 ÚTERÝ 13. 10. 2009 14.00 - 15.30

PRODEJ věcí: STŘEDA 14. 10. 2009 10.00 - 15.00
VRÁCENÍ věcí: ČTVRTEK 15. 10. 2009 14.00-15.30
BURZA SE USKUTEČNÍ V ZŠ MORAVSKÁ V PROSTORÁCH MATEŘSKÉHO CENTRA EMMA

KLUB MAMINEK SI NÁROKUJE 10% Z CENY PRODANÉHO ZBOŽÍ.
VĚCI K PRODEJI PŘIJÍMÁME POUZE ČISTÉ A ZACHOVALÉ!!!
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Výpis z jednání Rady města Králíky
26. 8.
- RM schvaluje rozpočtové opatření číslo 

55958 a 10026 přidělená městu Králíky 
rozhodnutím Krajského úřadu Pardubické-
ho kraje a resortních ministerstev a interní 
rozpočtové opatření číslo 100903, kterými 
se zvyšuje schválený rozpočet v příjmech 
o částku 1.758.300 Kč, ve výdajích o částku 
43.184.650 Kč a příjmová část financování 
o 41.426.350 Kč. 

- RM mimořádně zařazuje žádost na 
akci Pohoda Rallye 2009 do dotačního a 
příspěvkového programu 2009 a schvaluje 
dotaci ve výši 40% z celkové rozpočtované 
částky, maximálně Kč 5.200,-.

2. 9.
- RM schvaluje pronájem pozemku st.p.č. 

829 v k.ú. Králíky za účelem – zastavěná 
plocha pod garáží za roční nájemné panu 
Vinickému, Králíky.

- RM schvaluje společný pronájem 
pozemku p.p.č. 266/2 v k.ú. Králíky za 
účelem údržby pozemku, sekání trávy a 
zřízení zahrádky za roční nájemné panu 
Václavíkovi, paní Zaspalové a paní Vác-
lavíkové, všichni bytem Králíky. Zároveň 
RM ukládá MO v nájemní smlouvě ošetřit 
průchod ostatním nájemníkům v domě.

- RM schvaluje pronájem zasedací 
místnosti v budově PÚ čp. 316 v ul. Karla 
Čapka v Králíkách na dobu od 11. 9. 2009 
do 5. 10. 2009 (pouze pracovní dny) za 
nájemné ve výši 450 Kč/den + DPH spo-
lečnosti AgroKonzulta Žamberk, spol. s r.
o., Žamberk.

-RM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě 
o dílo na dodávku stavebních prací: „Sta-
vební úpravy sociálního zařízení v ZŠ 5. 
května, čp. 412 v Králíkách“ a pověřuje 
starostku podpisem dodatku. 

9. 9.
-RM schvaluje ukončení nájemního 

vztahu k pozemku p.p.č. 147 v k.ú. Králíky 
s panem P., Králíky dohodou, a to k 31. 
12. 2009.

- RM bere na vědomí průběžnou zprávu 
o realizaci projektu os. Laxus, Hradec Krá-
lové za období 1. pol. 2009.

- RM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě 
o dílo č. 2009 – MT – 14 s firmou MADOS 
MT, s. r. o., KOSTELEC NAD ORLICÍ 
– „Oprava místních komunikací – Králíky“ 
a pověřuje starostku podpisem dodatku. 

- RM schvaluje úplnou uzavírku MK 
na Velkém náměstí z důvodu zajištění 
bezpečnosti při pořádání kulturní akce 
„Svatomichalská pouť 2009 v Králíkách“ 
v  termínu: od 2. 10. 2009 19:00 do 4. 10. 
2009 do 18:00 hod. Dále pověřuje odbor 
VTS k zajištění uzavírky.

- RM nesouhlasí s tím, aby fyzické osoby 
s trvalým pobytem v sídle Městského úřadu 
Králíky na adrese: Velké náměstí 5, 561 69 
Králíky, umisťovaly své místo podnikání 

do sídla Městského úřadu Králíky.

16. 9.
- Město Králíky jako vlastník sousedního 

pozemku p. p. č. 2139/1 v k. ú. Králíky sou-
hlasí dle § 104 odst. 1 stavebního zákona a 
zároveň dle § 96 odst. 3 písm. e) stavebního 
zákona se stavebním záměrem – „Přístřešek 
před garáží o rozměru 3,50 x 4,50 m u čp. 
692 v Králíkách“ manželů Štěpánkových, 
Králíky a nemá k němu připomínky.

- RM schvaluje záměr pronájmu části 
pozemku p.p.č. 2076/3 o výměře cca 75 m2 
za účelem umístění antény za roční nájemné 
ve výši 225 Kč a ukládá záměr pronájmu 
zveřejnit.

- RM schvaluje smlouvu o výpůjčce 
nemovitého majetku mezi městem Králíky 
a příspěvkovou organizací Gymnázium 
a základní škola Králíky, v předloženém 
znění. Smlouva o výpůjčce je jako příloha 
č. 3 zřizovací listiny. 

- RM souhlasí se skácením 1 ks jasanu 
na p.p.č. 1453/1 v k.ú. Dolní Boříkovice 
a 3 ks jív na p.p.č. 177/1, 175/1 a st.p.č. 
30 v k.ú. Horní Lipka a současně souhlasí 
s uzavřením písemné dohody o zpracování 
dřevní hmoty ze tří jív s paní Radovou za 
podmínky, že veškeré práce budou prove-
deny na její náklad a vlastní nebezpečí, 
pouze náhradou za vzniklé palivové dříví, 
bez ohledu na jeho kvalitu.

- RM souhlasí se skácením 2 ks smrků 
na p.p.č. 370 v k.ú. Dolní Hedeč a součas-
ně souhlasí s uzavřením písemné dohody 
o zpracování dřevní hmoty ze 2 smrků 
s panem Vráblem za podmínky, že veškeré 
práce budou provedeny na jeho náklad 
a vlastní nebezpečí, pouze náhradou za 
vzniklé palivové dříví, bez ohledu na jeho 
kvalitu.  

RM schvaluje dohodu o zajištění organi-
zace pouti a dalších činností dle ustanovení 
ČI. II a IV schvalované dohody, a to pro akci 
„Svatomichalská pouť“ a pověřuje starostku 
města podpisem dohody s FC Jiskra Králíky 
– Červená Voda, o.s.

- RM schvaluje dohodu o zajištění organi-
zace pouti a dalších činností dle ustanovení 
ČI. II a IV schvalované dohody, a to pro 
akci „Svatomichalská pouť“ a pověřuje 
starostku města podpisem dohody s TJ 
Jiskra Králíky, o.s.

- RM schvaluje dohodu o zajištění organi-
zace pouti a dalších činností dle ustanovení 
ČI. II a IV schvalované dohody, a to pro 
akci „Svatomichalská pouť“ a pověřuje sta-
rostku města podpisem dohody s SOKOL 
Boříkovice

- RM neschvaluje inzerci v katalogu 
EUROBEDS pro rok 2010 a ukládá vedou-
címu OŠKT projednat s ředitelem školy 
formu grafické propagace středoškolského 
studia.

- RM schvaluje inzerci na velkoplošném 
informačním panelu v Ústí nad Orlicí.

- RM schvaluje změnu stávajícího voleb-
ní řádu školy Gymnázium a základní škola 
Králíky a vyhlašuje jej v úplném znění.

- RM jmenuje Ing. Strnada jako třetího 
zástupce zřizovatele do Školské rady při 
Gymnáziu a základní škole Králíky s man-
dátem platným do konce funkčního období 
současné školské rady

23. 9.
- RM schvaluje ukončení nájemního vzta-

hu k pozemkům p.p.č. 1476, 1479 a 1480 
v k.ú. Králíky s paní K., Králíky dohodou, 
a to k 31. 12. 2009.

- RM schvaluje ukončení nájemního 
vztahu k pozemkům p.p.č. 168, 175/1, 605 
a st.p.č. 29, 30 v k.ú. Horní Lipka s paní R., 
Horní Lipka dohodou, a to k 31. 12. 2009.

- RM schvaluje pronájem pozemku 
p.p.č. 1338/1 v k.ú. Horní Lipka paní S., 
Horní Lipka za roční nájemné, a to na dobu 
neurčitou.

Zároveň RM vzala na vědomí připomín-
ku paní Salajové a ukládá MO postoupit 
podnět k prošetření příslušnému orgánu 
státní správy.

- RM doporučuje směnu pozemku p.p.č. 
974/2 v k.ú. Horní Lipka ve vlastnictví měs-
ta Králíky za část pozemku ve zjednodušené 
evidenci p.č. (35)GP v k.ú. Prostřední Lipka 
ve vlastnictví pana B., Králíky s tím, že hod-
nota směňovaných pozemků je stejná. 

Zároveň RM schvaluje zřízení věcného 
břemene na pozemku p.č. (35)GP v k.ú. 
Prostřední Lipka spočívající v právu vstupu 
na pozemek za účelem provozu a údržby 
kanalizačního potrubí pro oprávněné město 
Králíky, věcné břemeno se zřizuje na dobu 
neurčitou a bezúplatně.

- RM podává námitku k dokumentaci 
Zásady územního rozvoje Pardubického 
kraje v rozsahu veřejně prospěšné stavby 
v oblasti elektroenergetiky, a to zrušení 
návrhu záměru EO4 a úprava umístění 
trafostanice záměru EO3.

- RM schvaluje dodatek mandátní smlou-
vy OP08/0743/P01 uzavřené se společností 
GRANTIKA České spořitelny, a.s. a pově-
řuje starostku podpisem.

- RM schvaluje poskytnutí účelové dota-
ce od Pardubického kraje na zajištění péče o 
zdravotně postižené děti v MŠ Pivovarská a 
pověřuje starostku města podpisem smlou-
vy o poskytnutí dotace.

- RM souhlasí se skácením 1 ks javoru na 
p.p.č. 546/2 v k.ú. Dolní Lipka a současně 
souhlasí s uzavřením písemné dohody 
o zpracování dřevní hmoty s předsedou 
Osadního výboru (OV) obce Dolní Lipka 
panem Kacálkem za podmínky, že veš-
keré práce budou provedeny na náklad a 
vlastní nebezpečí OV, pouze náhradou za 
vzniklé palivové dříví, které bude použito 
jako palivo v klubovně v obci Dolní Lipka 
(majetek města Králíky), bez ohledu na 
jeho kvalitu.
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Výpis ze zasedání Zastupitelstva města
č. 7 konaného dne 14. září 2009

Přítomní členové zastupitelstva města:
Jana Ponocná starostka města; Čestmír Doub-

rava, místostarosta; Mgr. Jarmila Berková, radní; 
Ing. Ladislav Dostálek; Vladimír Hejtmanský; 
JUDr. Milan Ježek; Arnošt Juránek;  
Pavel Kalianko; Mgr. Vlastimil Kubíček;  
Ing. Václav Kubín; MUDr. Eva Rýcová, radní; 
Ing. Josef Šašek; MUDr. Marie Špičková; Ing. 
Ladislav Tóth, radní.

Z jednání omluven: Ing. Anton Zima.
Za MěÚ: Ing. Miroslav Bouška, pí Lenka 

Macháčková, Ing. Věra Kubíčková, p. Miroslav 
Macháček BA, Bc. Bohumír Strnad, p. Jan 
Čuma, Mgr. Markéta Mlynářová.

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

4.1. Majetkové operace
4.2. Vyhláška o stanovení míst,

kde mohou být provozovány
výherní hrací přístroje

4.3. Příspěvek na dostavbu
Hospice Chrudim

4.4. Kralický Sněžník, o.p.s.
– změna zástupce města

4.5. Petice a podnět Zastupitelstvu
města Králíky dle § 16 zákona
o obcích – nesouhlas občanů
s jednostranným zvýšením
nájemného z bytů v majetku
města Králíky

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

1. - 2. Zahájení, prezence a určení ověřo-
vatelů zápisu

Starostka města zahájila zasedání přivítáním 
přítomných členů a občanů. Navrhla doplnění 
programu o bod 4.5. Petice a podnět Zastupi-
telstvu města Králíky dle § 16 zákona o obcích 
– nesouhlas občanů s jednostranným zvýšením 
nájemného z bytů v majetku města Králíky. Pro-
gram jednání byl schválen. Ověřovateli zápisu 
byli navrženi a schváleni MUDr. Eva Rýcová a 
JUDr. Milan Ježek.

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

a následnou diskusi řídil místostarosta města pan 
Čestmír Doubrava. 

V diskusi se JUDr. Ježek zeptal, s jakým 
výsledkem proběhlo schválení jednostranného 
zvýšení nájemného a jak rada hlasovala. 

4. Hlavní jednání
4.1. Majetkové operace
4.1.1. Prodej bytových jednotek č. 489/4, 

489/5, 489/6, 489/7, 489/8, 489/10, 489/11, 
489/12, 489/13, 489/14, 489/15, 489/16, 489/18 
v Králíkách ZM/2008/04/050

Obsah: Na základě usnesení ZM ze dne 14. 
4. 2008 a vkladu prohlášení vlastníka do KN 
dne 1. 6. 2009 zaslal MO nabídky na převod 
jednotek do vlastnictví dle zákona č. 72/1994 

Sb., ve znění pozdějších předpisů, v bytovém 
domě čp. 489 v Králíkách. O bytové jednotky 
projevili zájem stávající nájemníci.

JUDr. Ježek se zeptal, zda cena za prodávané 
byty je nižší než cena odhadní a zda město platí 
daň z převodu nemovitostí. Paní Kubíčková 
odpověděla, že cena je stanovena podle Pra-
videl a daň z převodu nemovitostí město platí. 
Pan Ježek konstatoval, že cena za prodej je 
opravdu nízká a vidí nepoměr mezi prodejní 
cenou bytů a plánovaným zvýšením nájemného 
v bytovkách.

ZM schválilo prodej bytových jednotek 
v bytového domě čp. 489 v k.ú. Králíky, a 
to: - bytovou jednotku č. 841/4 a spoluvlast-
nický podíl ve výši 498/10000 na společných 
částech domu a na pozemku st.p.č. 955 paní 
A. za kupní cenu 106.179 Kč; bytovou jed-
notku č. 489/5 a spoluvlastnický podíl ve výši 
666/10000 na společných částech domu a na 
pozemku st.p.č. 955 manželům P. za kupní 
cenu 142.090 Kč; bytovou jednotku č. 489/6 
a spoluvlastnický podíl ve výši 680/10000 na 
společných částech domu a na pozemku st.p.č. 
955 manželům B.  za kupní cenu 145.006 Kč; 
bytovou jednotku č. 489/7 a spoluvlastnický 
podíl ve výši 492/10000 na společných částech 
domu a na pozemku st.p.č. 955 paní D. za 
kupní cenu 105.088 Kč; bytovou jednotku 
č. 489/8 a spoluvlastnický podíl ve výši 
498/10000 na společných částech domu a na 
pozemku st.p.č. 955 panu M. za kupní cenu 
106.179 Kč; bytovou jednotku č. 489/10 a 
spoluvlastnický podíl ve výši 679/10000 na 
společných částech domu a na pozemku st.p.č. 
955 manželům V. za kupní cenu 144.961 Kč; 
bytovou jednotku č. 489/11 a spoluvlastnický 
podíl ve výši 499/10000 na společných částech 
domu a na pozemku st.p.č. 955 manželům U. 
za kupní cenu 106.384 Kč; bytovou jednot-
ku č. 489/12 a spoluvlastnický podíl ve výši 
497/10000 na společných částech domu a na 
pozemku st.p.č. 955 manželům K. za kupní 
cenu 106.054 Kč; bytovou jednotku č. 489/13 
a spoluvlastnický podíl ve výši 680/10000 na 
společných částech domu a na pozemku st.p.č. 
955 manželům B. za kupní cenu 145.006 Kč; 
bytovou jednotku č. 489/14 a spoluvlastnický 
podíl ve výši 678/10000 na společných částech 
domu a na pozemku st.p.č. 955 manželům S. 
za kupní cenu 144.695 Kč; bytovou jednot-
ku č. 489/15 a spoluvlastnický podíl ve výši 
496/10000 na společných částech domu a na 
pozemku st.p.č. 955 panu Ž. za kupní cenu 
105.789 Kč; bytovou jednotku č. 489/16 a 
spoluvlastnický podíl ve výši 503/10000 na 
společných částech domu a na pozemku st.p.č. 
955 manželům H. za kupní cenu 107.367 Kč; 
bytovou jednotku č. 489/18 a spoluvlastnický 
podíl ve výši 680/10000 na společných částech 
domu a na pozemku st.p.č. 955 manželům B. 
za kupní cenu 145.126 Kč. 

4.1.2. Prodej pozemku p. p. č. 432 v k.ú. 
Červený Potok

Obsah: O prodej pozemku požádali manželé 
L. za účelem užívání zahrady. Jedná se o poze-
mek o výměře 284 m2, který je v KN veden jako 
t.t. porost, pozemek mají žadatelé v pronájmu. 

Záměr prodeje byl schválen a zveřejněn, kupní 
cena 50 Kč/m2 + náklady spojené s převodem, 
tj. 15.156 Kč.

ZM schválilo prodej pozemku p. p. č. 432 
v k.ú. Červený Potok manželům L., Červený 
Potok za kupní cenu 15.156 Kč. 

4.1.3. Prodej pozemků určených k zástavbě 
v ul. Na Mokřinách v Králíkách 

Obsah: Na základě usnesení ZM ze dne 8. 
6. 2009 zveřejnil MO záměr prodeje pozemků 
k zástavbě RD v ul. Na Mokřinách v Králíkách. 
Jedná se o tři parcely:

- p.p.č. 1841/9 o výměře 900 m2

- p.p.č. 1841/10 o výměře 900 m2

- p.p.č. 1841/11 o výměře 959 m2, po-
zemky dle sdělení odboru VTS nejsou zatíženy 
věcným břemenem, na pozemcích však mohou 
být podzemní drenáže, jelikož pozemky byly 
podmáčené.

Ve stanoveném termínu projevili zájem 
o koupi 2 žadatelé, a to:

- o pozemek p.p.č. 1841/11 požádali man-
želé Ch.; o pozemek p.p.č. 1841/10 požádali 
manželé M.

Záměr prodeje byl schválen a zveřejněn, 
kupní cena ve výši 200 Kč/m2 + náklady spo-
jené s převodem, tj. u pozemku p.p.č. 1841/10 
ve výši 191.827 Kč a u pozemku p.p.č. 1841/11 
ve výši 203.987 Kč.

ZM schválilo prodej pozemku p. p. č. 
1841/10 v k. ú. Králíky manželům M. za 
kupní cenu 191.827 Kč. 

ZM schválilo prodej pozemku p. p. č. 
1841/11 v k. ú. Králíky manželům Ch. za 
kupní cenu 203.987 Kč. 

4.1.4. Prodej pozemků p.p.č. 1581/11, 
1581/12 a pozemku ve zjednodušené evidenci 
p.č. 1581 GP vše v k.ú. Dolní Boříkovice 

Obsah: O prodej pozemků požádal pan S. za 
účelem zemědělského hospodaření. Jedná se 
o pozemky o výměře 79.160 m2, které jsou v KN 
vedeny jako t.t.porost a orná půda, pozemky 
nejsou v pronájmu. Záměr prodeje byl schválen 
a zveřejněn, kupní cena ve výši znaleckého 
posudku + náklady spojené s převodem, tj. 
314.990 Kč.

ZM schválilo prodej pozemků p.p.č. 
1581/11, 1581/12 a pozemku ve zjednodušené 
evidenci p.č. 1581 GP vše v k.ú. Dolní Boříko-
vice panu S.  za kupní cenu 314.990 Kč. 

4.1.5. Záměr prodeje pozemku st.p.č. 1258/1 
a p.p.č. 162/5 v k.ú. Králíky.

Obsah: O prodej pozemku požádali manželé 
K. za účelem majetkoprávního vypořádání po-
zemku pod stavbou garáže. Jedná se o pozemek 
pod garáží o výměře 17 m2 a pozemek u garáže 
o výměře 18 m2, pozemky jsou v KN vedeny 
jako zastavěná plocha a zahrada, pozemky 
nejsou v pronájmu. Odbor VTS souhlasí s pro-
dejem. Dle odboru ÚPaSÚ se jedná dle návrhu 
ÚPO Králíky o plochu bydlení městské rodinné, 
na pozemku se nachází 30 let starý objekt garáže, 
prodej doporučuje. Odbory ŽP a ŠKT nemají 
námitky k prodeji. Návrh kupní ceny u st.p. 
130 Kč/m2 a u p.p. 70 Kč/m2 + náklady spojené 
s převodem + bezdůvodné obohacení za užívání 
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pozemku za poslední 3 roky ve výši 139 Kč. 
ZM schválilo záměr prodeje pozemků 

st.p.č. 1258/1 za kupní cenu 130 Kč/m2 
a p.p.č. 162/5 za kupní cenu 70 Kč/m2 + 
náklady spojené s převodem + bezdůvodně 
obohacení za užívání pozemku za poslední 
3 roky vše v k.ú. Králíky a ukládá záměr 
prodeje zveřejnit. 

4.1.6. Záměr prodeje pozemku p.p.č. 746/1 
v k.ú. Dolní Boříkovice 

Obsah: O prodej pozemku požádala paní Ch. 
z Brna za účelem zajištění jediného možného 
přístupu autem k vlastnímu pozemku a chalupě 
č.p. 61. Jedná se o pozemek o výměře 1066 m2, 
který je v KN veden jako t.t. porost, pozemek 
má v pronájmu Rolnická společnost, s.r.o. Dle 
odboru VTS je parcela využívána i jako příjezd 
k rod. domu, na pozemku nejsou zařízení města, 
prodej doporučuje. Dle odboru ÚPaSÚ se jedná 
dle návrhu ÚPO Králíky o zastavitelné území 
k individuální rekreaci, pozemek je možno 
prodat k výstavbě rekreačního objektu, odbor 
doporučuje zvážit prodej celého pozemku za 
účelem pouze přístupu, prodej odbor nedopo-
ručuje. Omezení – přírodní park Suchý vrch 
– Buková hora. Odbory ŽP a ŠKT nemají 
k prodeji připomínky. OV prodej doporučuje. 
RM nedoporučila prodej pozemku. Žadatelka 
dne 10. 9. 2009 doplnila svoji žádost a požádala 
o její přečtení.

V rámci diskuse dostala možnost se vyjádřit 
přítomná paní Ch., která shrnula důvody, které 
ji vedly k podání žádosti. V další diskusi se 
zastupitelé shodli na tom, že i když nebyl nový 
územní plán ještě schválen, je zřejmé, že záměr 
žadatelky je v souladu s připravovaným ÚP a 
tudíž prodej pozemku je možný. Pan Juránek 
navrhl zachování původně navrhované kupní 
ceny. Pan Hejtmanský předložil pozměňující 
návrh na usnesení, ve kterém navrhl vrácení 
bodu k novému projednání do RM.

ZM vrací bod k projednání RM a k před-
ložení na příštím jednání ZM. 

Tento návrh nebyl schválen.
Pan Juránek navrhl nové usnesení.
ZM schválilo záměr prodeje pozemku 

p.p.č. 746/1 v k.ú. Dolní Boříkovice za kupní 
cenu 30 Kč/m2 + náklady spojené s převodem 
a ukládá záměr prodeje zveřejnit. 

4.1.7. Záměr prodeje pozemku ve zjedno-
dušené evidenci p.č. (1178/1) GP v k.ú. Dolní 
Boříkovice.

Obsah: O prodej pozemku  požádali man-
želé K. za účelem zemědělského hospodaření 
a napojení pozemků na místní komunikaci. 
Jedná se o pozemek o výměře 13545 m2, který 
je v KN veden jako t. t. porost, pozemek není 
v pronájmu. Pozemek byl převeden od PF ČR. 
Odbor VTS souhlasí s prodejem. Dle odboru 
ÚPaSÚ je dle návrhu ÚPO Králíky pozemek 
určen pro výstavbu RD, plocha bydlení ven-
kovského typu, zastavitelné území. Vzhledem 
k tomu je možný prodej na zástavbu, proto odbor 
prodej nedoporučuje. Odbory ŽP a ŠKT nemají 
námitky k prodeji. OV prodej doporučuje. RM 
nedoporučila prodej pozemku.

ZM neschválilo záměr prodeje pozemku ve 
zjednodušené evidenci p.č. (1178/1) GP v k.ú. 
Dolní Boříkovice. 

4.1.8. Prodej pozemků v lokalitě „Skřivá-
nek“ 

Obsah: V souvislosti s přípravou prodeje po-

zemků k bytové zástavbě v lokalitě „Na Skřiván-
ku“ předkládá MO ve spolupráci s odborem VTS 
návrh na stanovení kupních cen pozemků.

Odbor VTS: Podle pozemkové úpravy a 
možnosti napojení na inženýrské sítě bude 
v sídlišti realizováno v l. etapě 43 rodinných 
domů. Celkové rozpočtové náklady činí podle 
smluv 58.625 tis. Kč 

Dodavatelský úvěr 52.700 tis. Kč
Přeložka ČEZ     6.095 tis. Kč
Přeložka spojovacích kabelů 460 tis. Kč
Odkup plyn. rozvodů 630 tis. Kč
Celkem  58.625 tis. Kč.
Další náklady jako připojovací poplatek ČEZ 

525 tis. Kč a rozvaděče elektro + HUP 420 tis. 
Kč. budou dle zákona rozúčtovány při prodeji 
pozemků stavebníkům rod. domů. Současně 
VČP NET odkoupí plynové rozvody v sídlišti 
za 630 tis. Kč.

Při porovnání nákladů na stavbu s počtem 
stavebních míst či nákladů na 1 m2 je třeba 
zohlednit, že v 1. etapě bylo zapotřebí provést 
nákladné přeložky a bylo potřeba zavést sítě 
ke vzdáleným stávajícím rozvodům ve městě. 
Dále je zde zakalkulovaná i nová příjezdová 
komunikace ul. Na Pískách, která by musela 
být v dohledné době rekonstruována a slouží 
i pro stávající rodinnou zástavbu. V neposlední 
řadě je nutno zohlednit, že další budování sítí 
pro zbývajících cca 80 domků v lokalitě bude 
v přepočtu na jednu parcelu či m2 nepoměrně 
levnější.

MO: Na základě provedené pozemkové 
úpravy budou pozemky rozděleny na jednotlivé 
stavební parcely, předmětem prodeje budou ale 
zatím pouze pozemky, které jsou ve vlastnictví 
města (26). Zbývající pozemky budou převe-
deny PF ČR až na základě schváleného nového 
ÚPO Králíky. V současné době město prodává 
pozemky v ul. Na Mokřinách k výstavbě RD za 
kupní cenu 200 Kč/m2 + náklady spojené s pře-
vodem. Dle pravidel pro nakládání s nemovitým 
majetkem je nejnižší možná sazba k tomuto 
účelu 150 Kč/m2. Vzhledem k výše uvedenému 
navrhují odbory stanovit kupní cenu v rozmezí  
300 až 500 Kč/m2 (cena konečná, bez nákladů 
spojených s převodem). V případě, že některý 
pozemek bude zatížen věcným břemenem (li-
niové stavby) navrhuje MO kupní cenu snížit 
podle rozsahu zatížení a to individuálně případ 
od případu. RM doporučila stanovit kupní cenu 
ve výši 400 Kč/m2. 

Pan Doubrava navrhl aby cena vzhledem 
k vysokým nákladům na zainvestování pozemků 
byla ve výši 450 Kč/m2. JUDr. Ježek se zeptal 
jakým způsobem se platí připojovací poplatky a 
proč nejsou započteny do ceny pozemku. 

ZM schválilo prodejní cenu při prodeji 
pozemků k výstavbě RD v lokalitě „Na Skři-
vánku“ ve výši 450 Kč/m2. 

4.1.9. Záměr prodeje části pozemků p.p.č. 
1388/1 a 1382/3 v k.ú. Dolní Boříkovice.

Obsah: O prodej části pozemků o výměře 
cca 200 m2 požádali manželé K. z Pardubic za 
účelem rozšíření zahrady. Jedná se o pozemky 
o výměře 4825 m2, pozemky jsou v KN vedeny 
jako t.t. porost, pozemky má ve výpůjčce So-
kol Boříkovice za účelem zázemí fotbalového 
hřiště. Odbor VTS k prodeji nemá námitek, 
prodej doporučuje. Dle odboru ÚPaSÚ jsou 
pozemky dle návrhu ÚPO Králíky zařazeny 
do plochy občanského vybavení, specifikované 
využití pro tělovýchovu a sportovní zařízení a 
současně je území určeno pro výsadbu izolační 

zeleně ke sportovnímu areálu. Odbor prodej 
nedoporučuje. Odbor ŽP nemá připomínky. Dle 
odboru ŠKT je nutné zajistit přístup na sportovní 
areál + nezbytné zázemí pro sportovní plochu, 
prodej nedoporučuje. OV prodej doporučuje. 
RM nedoporučila prodej.

ZM neschválilo záměr prodeje části po-
zemků p.p.č. 1388/1 a 1382/3 v k.ú. Dolní 
Boříkovice. 

4.1.10. Záměr prodeje části pozemku p.p.č. 
570/2 v k.ú. Králíky 

Obsah: O prodej části pozemku o výměře cca 
321 m2 požádali manželé Štenclovi za účelem 
užívání zahrady. Jedná se o pozemek o výměře 
1143 m2, pozemek je v KN veden jako zahrada, 
tuto část pozemku má žadatel v pronájmu. Odbor 
VTS k prodeji nemá námitek, přes pozemek 
vede část odvodnění, nutno zachovat a udržovat, 
prodej doporučuje. Dle odboru ÚPaSÚ je poze-
mek dle návrhu ÚPO Králíky zařazen do plochy 
bydlení městského typu, do pozemku zasahuje 
OP elektr. vedení. Zatím platí stávající ÚPSÚ a  
dělením není zajištěn přístup, proto odbor prodej 
nedoporučuje. Odbor ŽP nemá připomínky. Dle 
odboru ŠKT je nutné vyřešit umístění parkoviště 
v návaznosti na plán výstavby sjezdovky, prodej 
nedoporučuje. RM nedoporučila prodej.

ZM neschválilo záměr prodeje části po-
zemku p.p.č. 570/2 v k.ú. Králíky. 

4.1.11. Prodej pozemků v k.ú. Dolní Lip-
ka a Prostřední Lipka ZM/2009/04/069, 
ZM/2009/04/063.

Obsah: ZM dne 11.05.2009 schválilo prodej 
pozemků v k.ú. Dolní Lipka a pozemku v k.
ú. Prostřední Lipka společnosti ZEOS, s.r.o., 
Prostřední Lipka čp. 126 za kupní cenu 271.026 
Kč. Společnost dne 5. 8. 2009 požádala o od-
klad se zaplacením kupní ceny a podepsáním 
kupních smluv, a to z finančních důvodů. Požá-
dala o odklad nejpozději do 31. 12. 2009. RM 
doporučila odklad.

ZM schválilo prodloužení lhůty k zapla-
cení kupní ceny a podpisu kupních smluv 
se společností ZEOS, spol. s r.o., Prostřední 
Lipka čp. 126 na prodej pozemků v k.ú. Dolní 
Lipka a pozemku v k.ú. Prostřední Lipka, a 
to do 31. 12. 2009. 

4.2. Vyhláška o stanovení míst, kde mohou 
být provozovány výherní hrací přístroje

Obsah: Odbor vnitřních věcí ve spolupráci 
s paní Mgr. Markétou Mlynářovou, právničkou 
úřadu, předkládá zastupitelstvu města návrh 
obecně závazné vyhlášky „O stanovení míst, 
kde mohou být provozovány výherní hrací 
přístroje“. Odůvodnění: Provozování výherních 
hracích přístrojů je celospolečenským palčivým 
sociálně patologickým jevem, který má nespor-
ně negativní dopady na široké vrstvy obyvatel 
společnosti. Ve městě Králíky je v současné 
době povoleno 25 výherních hracích přístrojů 
v 6 provozovnách. Tento počet je ve vztahu 
k počtu obyvatel již relativně vysoký, a proto 
je na zvážení, zda již nepřistoupit k zákonné 
regulaci (tzv. zmrazení) vzniku dalších provozo-
ven. Při přípravě této obecně závazné vyhlášky 
a stanovení míst, kde mohou být výherní hrací 
přístroje provozovány, byl mimo jiné kladen dů-
raz na otázku dopadu tohoto právního předpisu 
na regulérnost hospodářské soutěže a případnou 
diskriminaci podnikatelských subjektů. Návrh 
obecně závazné vyhlášky byl proto již ve fázi 
návrhu předběžně konzultován s dozorovým 
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orgánem MVČR pracoviště v Ústí nad Orlicí. Do výčtu míst, kde je možno 
tuto činnost realizovat, byly v návrhu OZV zahrnuty všechny stávající 
zkolaudované provozovny na území města, ve kterých jsou v současné 
době výherní hrací přístroje provozovány a tento výčet byl dále rozšířen 
o provozovny, ve kterých jsou provozovány tzv. videoterminály, které 
podléhají povolovacímu řízení MFČR, obec má v takovém řízení postavení 
účastníka řízení a ze strany ministerstva je v rozhodnutí přihlíženo k místní 
úpravě vztahující se k regulaci VHP a tato úprava je respektována. 

V diskusi paní starostka zdůraznila, že hlavním důvodem, který vedl 
k návrhu této vyhlášky, byla na králické poměry vysoká částka, která je 
v těchto automatech prosázena. 

ZM schválilo Obecně závaznou vyhlášku města Králíky č. 2/2009 
o stanovení míst, kde mohou být provozovány výherní hrací pří-
stroje. 

4.3. Příspěvek na dostavbu Hospice Chrudim
Pardubický kraj se obrátil na město Králíky s žádostí o poskytnutí 

finanční podpory občanskému sdružení Smíření – hospicové sdružení pro 
Pardubický kraj, Palackého 191, Chrudim, IČO 266 253 85, na  dostavbu 
Hospice Chrudim. Dne 31. 7. 2009 se starostka spolu s pracovnicí odboru 
sociálních věcí a zdravotnictví zúčastnila prohlídky stavby Hospice Chru-
dim a jednání se zástupci občanského sdružení. Rozvoj hospicové péče 
v Pardubickém kraji je součástí Střednědobého plánu rozvoje sociálních 
služeb Pardubického kraje v oblasti péče o seniory. Rada města svým 
usnesením RM/2009/25/389, ze dne 1. 7. 2009, doporučila poskytnutí 
finančního příspěvku 30.000,- Kč na dostavbu hospice, a to z kapitoly 
rezerva zastupitelstva města. Pokud zastupitelstvo schválí poskytnutí 
příspěvku na dostavbu Hospice Chrudim,  bude příspěvek poskytnut 
formou darovací smlouvy. 

Paní starostka informovala zastupitele o své návštěvě a prohlídce hos-
pice a rovněž odpověděla na některé upřesňující dotazy zastupitelů. 

ZM schválilo poskytnutí finančního příspěvku občanskému sdru-
žení Smíření – hospicové sdružení pro Pardubický kraj, Palackého 
191, Chrudim, IČO 266 253 85, na dostavbu Hospice Chrudim ve výši 
30.000,- Kč a pověřuje starostku podpisem darovací smlouvy. 

4.4. Kralický Sněžník, o.p.s. – změna zástupce města
Obsah: Město Králíky je od roku 2007 členem společnosti Králický 

Sněžník, o.p.s.. Zástupcem města ve správní radě společnosti je na základě 
usnesení ZM/2007/04/088 a ZM/2008/08/125 Ing. Ladislav Tóth a na 
základě usnesení ZM/2007/04/089 je členem dozorčí rady společnosti pí 
Jana Ponocná. Z důvodu odstoupení pana Petra Vrzala z funkce předsedy 
správní rady bylo město požádáno o provedení změny delegace zástupců 
města a to výměnou jejich členství v orgánech o.p.s. Společnost počítá se 
zvolením paní Jany Ponocné do funkce předsedkyně – pro fungování spo-
lečnosti je vhodné, aby předsedou byl uvolněný zástupce samosprávy. 

V diskusi se JUDr. Ježek zeptal, zda je předseda správní rady již zvolen, 
či teprve bude zvolen a zda je již znám kandidát na tuto funkci. 

ZM odvolalo pana Ing. Ladislava Tótha z funkce člena správní rady 
společnosti Králický Sněžník, o.p.s. jako zástupce města Králíky a 
současně schválilo paní Janu Ponocnou do funkce člena správní rady 
společnosti Králický Sněžník, o.p.s. jako zástupce města Králíky. 

ZM odvolalo paní Janu Ponocnou z funkce člena dozorčí rady 
společnosti Králický Sněžník, o.p.s. jako zástupce města Králíky a 
současně schválilo pana Ing. Ladislava Tótha do funkce člena do-
zorčí rady společnosti Králický Sněžník, o.p.s. jako zástupce města 
Králíky. 

4.5. Petice a podnět Zastupitelstvu města Králíky dle § 16 zákona 

o obcích – nesouhlas občanů s jednostranným zvýšením nájemného 
z bytů v majetku města Králíky

Obsah: 10. 9. 2009 byla doručena petice občanů, ve které žádají zastu-
pitelstvo o zásah ve věci rozhodnutí RM o zvýšení nájemného v bytech 
v majetku města. RM rozhodla 15. 7. 2009 usnesením RM/2009/27/407 
o zvýšení nájemného od 1. 1. 2010 v souladu se zákonem č. 107/2006 Sb., 
o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Úkolem zákona je 
narovnat dlouhodobé, zejména cenové deformace v oblasti nájemního 
bydlení, napravit neústavní stav potvrzený nálezy Ústavního soudu a 
především vytvořit podmínky pro následné využití smluvního principu 
v oblasti sjednávání nájemného a jeho změn. Možnost jednostranného 
zvyšování nájemného v našem městě končí 31. 12. 2010. Město Králíky 
tuto možnost doposud vždy využilo a uplatnilo nejvyšší možné navýšení, 
v jednotlivých letech se však nejednalo o tak výrazné meziroční zvýšení 
jako nyní. Současný skok je způsoben tím, že rok 2010 je posledním rokem 
deregulace nájemného pro obce naší velikosti. Jak je uvedeno v důvodové 
zprávě k zákonu, směřuje jednostranné zvyšování nájemného v letech 2007 
– 2010 k dosažení takové cílové hodnoty nájemného, která velmi zhruba 
odpovídá dolní hladině smluvního nájemného v dané lokalitě. Z níže uve-
dených údajů vyplývá, že ani s nově stanovenou výší nájemného nebude 
v Králíkách cílová hodnota dosažena. Pokud nyní nevyužijeme možnost, 
kterou nám zákon dává, budeme moci od 1. 1. 2011 zvýšit nájemné pouze 
u nově uzavíraných smluv. U stávajících smluv bude možné zvýšení jen 
se souhlasem nájemníka. Je velmi pravděpodobné, že k takové dohodě 
nedojde. Zákon se nevztahuje na byty postavené s podporou ze státního 
rozpočtu nebo SFRB a na byty zvláštního určení. V Králíkách se jedná 
o byty v nástavbách – pro mladé rodiny a o byty s pečovatelskou službou. 
Z uvedených příkladů je zřejmé, že nájemné v bytech o velikosti 2+1 a 3+1 
v majetku města nedosahuje 3.000,- Kč zatímco se, podle informací z růz-
ných zdrojů, nájemné ve stejně velkých bytech, které jsou v soukromém 
vlastnictví, pohybuje na Králicku v rozmezí od 4.000,-- do 6.000,- Kč. 

V diskusi nejprve dostali prostor k vyjádření zástupci občanů. V násled-
né diskusi zastupitelé diskutovali o tom, zda je nutné zvyšovat nájemné na 
maximální možnou míru, jaké by mohly být dopady tohoto zvýšení a zda 
lze technicky zvládnout v zákonné lhůtě případné odložení rozhodnutí RM. 
Z diskuse vyplynul návrh na usnesení, který zformuloval pan Juránek. 

ZM bere na vědomí žádost občanů o přehodnocení usnesení RM 
o jednostranném zvýšení nájemného v městských bytech a doporučuje 
RM rozdělit navýšení nájemného do dvou termínů. 

Tento návrh nebyl schválen
Další návrh usnesení:
ZM bere na vědomí žádost občanů o přehodnocení usnesení RM 

o jednostranném zvýšení nájemného v městských bytech a konstatuje, 
že s usnesením RM/2009/27/407 souhlasí. 

Také tento návrh nebyl schválen. Z uvedeného hlasování vyplynulo, 
že rozhodnutí RM zůstává v platnosti. 

5. Informace z MěÚ
Žádná informace nezazněla.

6. Vstupy občanů
Mgr. Krabcová seznámila zastupitele se svou stížností, která byla za-

slána na odbor školství. Dále je seznámila s tím, že na její stížnost nebylo 
odpovězeno v řádném termínu. Tajemník úřadu Ing. Bouška sdělil Mgr. 
Krabcové, že celou věc prošetří a s výsledkem šetření ji seznámí. 

7. Vstupy zastupitelů
Ing. Tóth pozval zastupitele na svěcení čarodějnické kapličky 3. října ve 

14:00h u kapličky. Ing. Kubín upozornil na nevyhovující stav městského 
koupaliště. JUDr. Ježek přednesl stížnost na jednání zaměstnanců SMK, 
kdy mu nebylo dostatečně odpovězeno na jeho dotaz ohledně poruchy 
veřejného osvětlení v ulici Za Pilou. Dále se zeptal, zda RM má schválená 
pravidla pro příjímání a vyřizování petic občanů a zda má Jednací řád. 
Dále upozornil na špatný stav cest na Červeném Potoku. Pan Doubrava 
vysvětlil, že s rekonstrukcí těchto cest se počítá v rámci projektu na 
opravu silnice z Králík do Červeného Potoka. V případě realizace tohoto 
projektu tuto nákladnou rekonstrukci zaplatí SÚS. Bohužel oprava této 
silnice se již několik let odkládá z důvodů nedostatku finančních pro-
středků. JUDr. Ježek upozornil na špatný výhled při výjezdu ze sídliště 
v ulici Za Pilou.

Starostka ukončila jednání v 19:55 hod. 
Výpis z jednání zpracovala redakce KZ
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Týden knihoven 5. - 11. 10. 2009
KNIHOVNA MÉHO SRDCE

Letošní ročník tradiční akce pořádané 
Svazem knihovníků a informačních pra-
covníků, ke které se připojuje i králická 
knihovna, se inspiroval celonárodní an-
ketou

KNIHA MÉHO SRDCE.
Těsně před uzávěrkou měsíčníku Krá-

lický zpravodaj byly výsledky hlasování 
čtenářů z Králík, kteří v knihovně a v zá-
kladní škole hlasovali prostřednictvím 
tištěných anketních lístků, následující: 
(pozn. celostátní anketa měla uzávěrku až 
30. září 2009)

Výsledky hlasování v anketě Kniha mého srdce 
v Městské knihovně Králíky - stav k 19. září 2009
pořadí autor a název knihy počet hlasů

1. Harry Potter J. K. Rowling 9�

2. Stmívání Stephenie Meyer �0

3. Děti z Bullerbynu Astrid Lindgren ��

4. Pán prstenů J. R. R. Tolkien ��

5. Babička Božena Němcová 2�

6. Egypťan Sinuhet Mika Waltari 2�

7. Saturnin Zdeněk Jirotka 21

8. Rychlé šípy Jaroslav Foglar 19

9. Osudy dobrého vojáka 
Švejka za světové války Jaroslav Hašek 1�

10.-11. Co život dal a vzal Betty MacDonald 1�

10.-11. Malý princ Antoine de Saint - 
Exupéry 1�

12. Alchymista Paolo Coelho 2

Celkem hlasů ���

V Týdnu knihoven bude zahájena nová 
čtenářská soutěž, která je doslova „srdeční 
záležitosti“ mnohých čtenářů z dětského 
oddělení Městské knihovny v Králíkách. 
Už několik roků mají své návštěvy knihov-
ny spojeny také s oblíbeným soutěžením.

Nový ročník soutěže pro děti se jmenuje 
Jak se žije na souši a ve vodě? aneb Ví-
tejte v říši zvířat a rostlin.

V minulých čtenářských soutěžích děti 
procestovaly celý svět za 150 dní, putovaly 
českými dějinami, toulaly se naším krajem 
i po českých a moravských městech. 

Letos je zveme na náročnou výpravu 
za známými i méně známými zvířaty a 
rostlinami. 

V říjnu se vydáme k moři a podíváme 
se i pod mořskou hladinu. 

V listopadu si přibalíme na cestu vy-
soké boty a klobouky, protože vyrazíme 
do tropů a deštných pralesů. 

V prosinci nás psí spřežení doveze až 
do daleké Antarktidy a polárních oblastí, 
takže s sebou musíme vzít teplé bundy 
a kožichy).

V lednu se pojedeme ohřát na pouště a 
tak nesmíme zapomenout na dostatečné 
zásoby vody.

V únoru budeme už asi velmi unaveni 
a tak zůstaneme rádi doma na našich 
krásných loukách a v lesích.

Výprava to bude skutečně dlouhá a 
nebezpečná a proto děti budou potře-
bovat zdatného průvodce. Jeden takový 
se jmenuje Ládínek Mazaný a bydlí 
v zoologické zahradě. Povídá se o něm, 
že se narodil ve lví kleci a je považován 
za opravdového znalce.

Na všechny čtenáře, kteří budou sou-
těžit každý měsíc, čeká jako odměna 
tradiční nocování v knihovně - Noc 
s Andersenem bude 2. dubna 2010.

Průvodce Ládínek Mazaný letos navíc 
vyhlašuje svou „Soutěž o Ládínkovu 
prémii!“

Děti můžou soutěžit ve dvou kate-
goriích:

1. Pro začínající i pokročilé výtvar-
níky: Libovolnou výtvarnou technikou 
vytvoří výtvarné dílko na vybrané téma 
z naší výpravy. Můžou kreslit, modelo-
vat, lepit, šít, můžou použít různé materi-
ály - keramiku, textil, drátky, kameny… 
FANTAZII SE MEZE NEKLADOU! 

2. Pro nadějné spisovatele: Napíšou 
vyprávění, povídku, reportáž, rozhovor, 
písničku, básničku, vtip nebo cokoliv 
jiného na zvolené téma z naší výpravy.

Můžou soutěžit buď v jedné nebo 
v obou kategoriích zároveň. Malovat a 
psát můžou každý měsíc. 

Na Noci s Andersenem budou literární 
a výtvarná dílka vystavena a Ládínek 
s dětmi si vyberou tři nejlepší, která 
budou oceněna superprémii!

Malou prémii dostanou od Ládínka 
i všichni ostatní výtvarníci a spisova-
telé.

V rámci Týdne knihoven přijede 
v pátek 9. října se svým loutkovým 
představením Divadla jednoho herce Jan 
Havel a dětem mateřských škol z Červe-
ného Potoka, Prostřední Lipky a Králík 
představí v dětském oddělení knihovny 
Ferdu Mravence.

Ivana Marečková

KAMENICKÉ PRÁCE
Julius Kováč

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

můžete objednat veškeré kamenické práce.
Tyto kamenické práce vám provedeme

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

provozovna Potůčník (2km od Hanušovic - směr Jeseník)
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Společenská kronika

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

Rubriku NAROZENÍ dočasně nezveřejňujeme z důvodu kolize se zák. č. 101/2000 Sb.

ŽIVOTNÍ JUBILEA
Své životní jubileum v měsíci říjnu oslaví tito občané.

„Přejeme pevné zdraví do dalších let.“

85 let - František Andrlík
81 let - Anna Černá,
 - Jiřina Havlíčková
78 let - Vilma Vrbická,
 - Bohumír Švéda
75 let - Miroslav Musílek,
 - Marie Scholzová
74 let - Jaroslava Hečková,

74 let - Ludmila Kalousková
72 let - Petr Ludvík
71. let - Eva Nováková,
 - Jarmila Pauková,
 - Marie Petrášová,
71 let - Jindřiška Kuběnková
70 let - Miroslav Baborák,
 - Marie Wotawová

Vážení rodiče, 
pokud máte zájem o zveřejnění Vašeho právě narozeného děťátka v měsíčníku Králic-

ký zpravodaj, přijďte na Městský úřad, Karla Čapka 316, evidence obyvatel, s rodným 
listem dítěte.                          Jana Panchártková, Odbor vnitřních věcí MěÚ Králíky

MANŽELSTVÍ                 „Gratulujeme a přejeme štěstí.“
Jiří Zezulka – Kateřina Netušilová

Daniel Hubálek – Kateřina Rajtárová
Miroslav Bulka – Ludmila Večeřová

Stomatologické služby
Oblast Červené Vody Letohradu, Jablonného nad Orlicí, Králicka, Žamber-

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

811 a internetové adrese www.pardubickykraj.cz, konkrétně v sekci: Krajský úřad/
Informace z odborů/Zdravotnictví/Aktuální informace

den lékař/ka obec místo telefon
03. 10. So MUDr. Johnová Letohrad Šedivská 498 465 622 216
04. 10. Ne MUDr. Johnová Letohrad Šedivská 498 465 622 216
10. 10. So MUDr. Karásková Letohrad U Dvora 815 465 620 358
11. 10. Ne MUDr. Karásková Letohrad U Dvora 815 465 620 358
17. 10. So MUDr. Kobzová Lanškroun 5. května 2 465 322 897
18. 10. Ne MUDr. Kobzová Lanškroun 5. května 2 465 322 897
24. 10. So MUDr. Krčálová Žamberk nám. Gen. Knopa 837 465 676 824
25. 10. Ne MUDr. Krčálová Žamberk nám. Gen. Knopa 837 465 676 824
28. 10. St MUDr. Mareš Žamberk nám. Gen. Knopa 837 465 613 103
31. 10. So MUDr. Rösslerová Lanškroun Dukelských hrdinů 615 604 749 331
01. 11. Ne MUDr. Rösslerová Lanškroun Dukelských hrdinů 615 604 749 331
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 Červe-
nou Vodu. V tomto případě je lhostejné, zda jste u sloužícího lékaře registrováni, či 
nikoliv. Tato služba je bezplatná a funguje pro všechny pacienty spadající k lékařům 
uvedeným v seznamu. Znovu zdůrazňujeme, že funguje pouze v době od 8:00 do 
11:00 hodin a že v určitý den slouží pouze jediný lékař pro celé území. Pokud Vás 
v 11:05 právě začne bolet zub, nespadá tento případ do státní správou organizované 
pohotovosti. V tom případě se můžete pokusit obrátit telefonicky na lékaře, kterého 
jste si sami dobrovolně vybrali, aby pečoval o Vaše zuby. Pokud tam neuspějete, zbývá 
Vám cesta do nemocnice v Pardubicích či Hradci Králové, kde funguje nepřetržitá 
služba na stomatologických odděleních. Máte pochopitelně možnost počkat do dru-
hého dne a využít buď další pohotovostní službu, nebo jako bolestivý pacient požádat 
ve všední den kteréhokoliv lékaře o ošetření v jeho běžných ordinačních hodinách.

Tomáš Božoň – Hana Vylítová
Richard Mareček – Silvie Kolínková
Martin Pavlas – Martina Dostálová

Prodám byt 2+1
v osobním vlastnictví, cca 72 m2 
v Mladkově. Byt v přízemí, sklep 
+ pozemek cca ��0 m2. Cena 
dohodou. Tel.: 603112238, e-mail: 

Irena.Dalikova@cssz.cz

ŘÁDKOVÁ
INZERCE

Prodám byt 2+1 v osob. vlastnictví, 52,4 
m2 + 26 m2 půda v ul. U Zastávky, Králíky, 
2. podlaží, plyn.  vytápění, možno koupit 
i na staveb.spoření. Cena 580 tis., telefon 
737 937 545

Prodám Favorit 135 r. v. 1994, červený, 
garážovaný, el. vstřikování, katalyzátor, 
centrální zamykání, náhr. zimní kola atd., 
STK do 4/2011, cena dle dohody, tel. 
774350611

Prodám stavební parcelu 1601m2 
v okolí Králík. Vhodná ke stálému bydlení 
ale i k rekreaci, situovaná na jižní stranu 
s pěkným výhledem v klidné oblasti. Veškeré 
dotazy i cena po telefonu nebo emailu. Tel.: 
737566541, e-mail: lucisa1@seznam.cz.

Sháníme pronájem bytu v Králíkách 
2+1/2+kk. Popřípadě vyměníme byt na 
Celném po úplné rekonstrukci za byt 
v Králíkách. Tel.: 736110960, e-mail: zuz-
karollova@email.cz.

Prodám externí harddisk, napajen 220v, 
spojení přes USB2.0, 160GB, cena 500,-. 
Tel.: 736720943, e-mail: spkzdenek@
centrum.cz.

Prodám manželskou postel ve vý-
borném stavu. Cena 3700.-Kč. SMS na 
739762619.

Pronajmu byt 2+KK nebo 3+KK v Krá-
líkách. E-mail: bartan@mujmail.cz.

Pronajmu byt 1+KK v Králíkách. E-
mail: bartan@mujmail.cz.

Pronajmeme byt 1 plus 1 od 15. září. 
Volný na Dolních Boříkovicích u Králík, 
nájem 2000 Kč, topení v kamnech na uhlí 
a dřevo. Tel.: 603 591 771, e-mail: euridika.
kraliky@seznam.cz.

Pronajmeme byt 2 plus 1 od 15. září na 
Dolních Boříkovicích u Králík za 2.5OO Kč 
nájem, topení je v kamnech na uhlí a dřevo 
popř. akumul. Kamna. Tel.: 603 591 771, 
euridika.kraliky@seznam.cz.

Pronajmu garáž za hřbitovem v Krá-
líkách. Cena dohodou. Tel.: 731414883, 
608022768, e-mail: KaterinaKalouskova@
seznam.cz.

Prodám dům s provozovnou v centru 
Králík. Tel.: 774184102, e-mail: kollerjiri@
seznam.cz.
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Program na ŘÍJEN
pátek   2.   COCO CHANEL   zač. ve 20:00 hod
Životopisný film je věnován osudu slavné módní návrhářky Gab-

rielle Coco Chanel (v podání Audrey Tautou, která nesporně podává 
svůj životní výkon). Snímek svým stylem připomíná nedávný titul 
Edith Piaf, sází na postižení dobové atmosféry v líbivých obrazech, 
zde samozřejmě s důrazem na kostýmy. 

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

úterý   6.   VEŘEJNÍ NEPŘÁTELÉ   zač. ve 20:00 hod
Osudy legendárního bankovního lupiče Johna Dilingera (1903-

1934) byly filmově zpracovány již několikrát, v nejnovější verzi 
uplatňuje své charizma Johnny Depp. Krutý, ale uhlazený gangster 
je v době hospodářské krize považován spíše za lidového hrdinu, 
zároveň je překážkou korumpující mafie.

Vstupné 55,-; přístupný od 15 let; titulky; ŠUP; 140 min.

sobota   10.   OPERACE DUNAJ   zač. ve 20:00 hod
Koprodukční polsko-český snímek převzal krycí název invaze 

vojsk Varšavské smlouvy do Česko-slovenska v srpnu 1968. 

Tragikomedie se zabývá prvními dny okupace a vztahy mezi 
“osvoboditeli” a “osvobozovanými”. Polský režisér Jacek Glomb 
neskrývá inspiraci českými filmy, především snímky Jiřího Menzela 
(včetně jeho obsazení do filmu), ani dávným polským seriálem 
Čtyři z tanku a pes.

Vstupné 55,-; přístupný; česká verze; ŠUP; 100 min.

úterý   20.   PIRÁTI NA VLNÁCH   zač. ve 20:00 hod
Hudební komedie režiséra a scenáristy Richarda Curtise (prosla-

vil se vynikajícím debutem Láska nebes-ká) vypráví o počátcích 
rozhlasového vysílání z lodí, pohybujících se těsně za hranicemi 
britského námořního prostoru. To byla totiž jedna z cest, jak 
uniknout cenzuře a dostat do éteru nastupující rockovou hudbu. 
Vtipný a chytrý film plný báječné muziky i suchého, jízlivého a 
bláznivého humoru.

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

pátek   23.   ÚNOS VLAKU 123   zač. ve 20:00 hod
Rutinní pracovní den dispečera newyorského metra (Denzel 

Washington) je narušen zločinem – únosem jednoho z vlaků. Ten 
má na svědomi brutální zločinec Ryder (John Travolta), který hrozí 
popravováním rukojmí, pokud nedostane velké výkupné. Je tady ale 
ještě jedna zásadní otázka: jak se chce únosce dostat z uzavřeného 
systému metra?   

Vstupné 55,-; přístupný od 12 let; titulky; ŠUP; 105 min.
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úterý   27.   VZHŮRU DO OBLAK   zač. v 17:00 hod
Již desátý snímek ze studia Pixar přivádí na plátno velmi zvláštní 

dvojici hrdinů: starého mrzouta Carla, bývalého prodavače pouťo-
vých balónků, a obtloustlého skautíka Russella, který se jistě nechtěl 
stát černým pasažérem... Rodinná podívaná v tom nejlepším smyslu 
slova a jeden z kandidátů na film roku.

Vstupné 55,-; přístupný; česká verze; ŠUP; 90 min.

pátek   30.   MUŽI V ŘÍJI   zač. ve 20:00 hod
V jihomoravské vesnici Mouřínov se chystá mistrovství Evropy 

ve vábení jelenů, na něž má přijet sám premiér. Místní starosta 
si od toho slibuje vybudování nové asfaltové silnice, společným 
jmenovatelem je samozřejmě slivovice. Satirická komedie těží ze 
znalosti zákulisí české politiky i poměrů na vesnici.

Vstupné 55,-; přístupný; 110 min.

Klub Na Střelnici Králíky
ŘÍJEN 2009

čtvrtek   1.   HOREČKA NOCI   zač. v 19:00 hod
Travesti show pražské skupiny Kočky, vstupenky (180,- Kč) a 

info na tel. 603 849 460.

ORLICKO-KLADSKÝ VARHANNÍ FESTIVAL
neděle   4.   zač. v 17:00 hod
Již třináctý ročník přeshraničního varhanního 

festivalu přináší celkem 20 koncertů v českých 
a polských městech. V Králíkách se představí 
jeden z nejlepších českých varhaníků a organologů 
Václav Uhlíř. 

83. koncert KPH se koná v Městském muzeu, 
vstupné 60,- Kč.

pátek   9.   Neil Simon: …VSTUPTE!   zač. ve 20:00 hod
Komedie o nekončících patáliích dvou klaunů na penzi. Willie 

Clark a Al Lewis - slavné komické duo The Sunshine Boys – se po 
jedenácti letech mají opět sejít a pro televizi natočit nejzdařilejší 

číslo. Je to možná jejich labutí píseň. 
Staří páni se ale nemohou dohodnout, 
ačkoliv se vlastně mají rádi, vzájemně se 
stále jen dráždí a vůbec není jisté,  jak to 
s oběma tvrdohlavci nakonec dopadne. 
Neil Simon má vzácnou schopnost vidět 
pod komickým vnějškem svým posta-
vám do duše a hledá v nich to podstatné 
- lidské. 

V hlavních rolích Petr NÁROŽNÝ, 
Ladislav MRKVIČKA, Jan ČENSKÝ 
a Libuše ŠVORMOVÁ.  Vstupné 
150,- Kč.

O autorovi: Neil Simon (82) je nejú-
spěšnější (a údajně i nejbohatší) americký 
dramatik posledních čtyřiceti let, nekoru-
novaný král broadwayských činoherních 

scén s přesahem i do oblasti muzikálů. Narodil se v roce 1927 v New 
Yorku.  Od dětství snil o povolání lékaře, v 16 letech  vstoupil do 
armády. Pak sice začal studovat medicínu, ale studium nedokončil. 
Začal psát skeče a později seriály pro televizi - a uvízl drápkem. 
Jeho první hra „Come Blow Your Horn“ (Pojď nám zatroubit) je 
prý hra autobiografická. S ní ještě díru do světa neudělal. Druhou 
hru dokonce nejprve vzdal. Teprve po dokončení úspěšného libreta 
k muzikálu „Little me“ (Malé já), který měl premiéru na Broad-
wayi v roce 1962, se k ní vrátil a ta založila jeho slávu. Byla to hra 
„Barefoot in the Park“ (Bosé nohy v parku). Další neméně slavnou 
hrou byl „Podivný pár“, nadšeně přijatý nejen obecenstvem, ale 
i vážnou kritikou, což je shoda vcelku dosti vzácná. Od Podivné-
ho páru napsal Neil Simon další hry (Sliby chyby, Apartmá 719, 

Drobečky z perníku, Poslední 
ze žhavých milenců, Zajatec na 
druhé avenue). V roce 1972 píše 
komedii „... vstupte!“ (The Sun-
shine Boys). Jako většina jeho 
ostatních her se i tato komedie 
zakrátko stala hitem New Yorku 
a byla vyhodnocena jako jedna 
z nejlepších her sezóny 1972/73. 

I v dalších letech obohacoval Neil Simon repertoár broadwayských 
divadel o nové hry (např. Kapitola druhá, Každý má svého Leona,  
Blázni, Hodný pan doktor, Chci k filmu, Dámská jízda, Ztracen 
v Yonkersu). Můžeme bez nadsázky říci, že patří  k nejhranějším a 
nejoblíbenějším autorům na světě – podle internetové encyklope-
die Wikipedia je dokonce druhým nejhranějším autorem hned po 
Shakespeareovi! Kritika chválí autora především za to, že dokázal, 
„jak je důležité nebýt vážný“ - což je narážka na známý titul Os-
cara Wildea. Obdržel několik významných ocenění a v roce 1991 
prestižní Pulitzerovu cenu. Simonův humor není nikdy zlý, není 
ptáčkem posměváčkem. Naopak, v jeho hrách zaznívá smířlivý, chá-
pající hlas. Komedie „...vstupte!“ není jen komediální studií dvou 
komiků na penzi. Je lidskou hrou o problémech stáří, o odchodu 
z aktivního tvůrčího života. Ne-
vysmívá se malichernostem ani 
„dětinskostem“, které s sebou 
stáří přináší, ale na druhé straně 
nečiní z tohoto úseku života onu 
poslední a nejsmutnější kapitolu. 
S úsměvem spíše napovídá. 
Mladým, aby leccos pochopili 
a uvědoměli si,  jak i oni budou 
jednou uvažovat, a starým - aby vzali život takový, jaký je a netrápili 
se ubíháním let, které tak jako tak stejně nelze zastavit. 

pátek   16.   OBŘI DONA QUIJOTA   zač. ve 20:00 hod
Stárnoucí don Quijote se svým věrným Sancho Panzou vyráží 

opět do marného boje za spásu světa. Zasahuje vždy špatně a na 
nesprávném místě. Přesto se čím dál tím víc blíží jinému příběhu. 
V něm se mladá zamilovaná dvojice dostává do konfliktu se vše-
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Ochotnický divadelní spolek ze Sloupnice
DOVEDA

uvádí 3. 10. v sále kina v Červené Vodě muzikál 

Alelujá, dobří lidé
(Dílo italských autorů P. Garineie a S. Giovannini)

Vstupné 50 Kč  
Pořádá a zve Obec Červená Voda

mocnou inkvizicí. V tomto boji prohrává jejich láska, je ohroženo 
vše, co je dobré v člověku. Quijote si uvědomuje, že právě nyní 
jde o vše a vydává se do svého posledního zoufalého zápasu… 
Hořká komedie o síle a bezmoci lásky, rytířství a víry v podání 
divadelního souboru Jirásek z České Lípy. Externí představení 
Mezinárodního festivalu české a slovenské dramatické tvorby, 
vstupné 60,- Kč.

sobota   17.   VINOBRANÍ   zač. ve 20:00 hod
Taneční zábava s tradičním programem, pořádá Sdružení pro 

králický karneval, info p. Jiří Hlava, 724 244 123.

JAROSLAV UHLÍŘ
pátek   23.
zač. v 8:30 a 10:00 hod
Koncert známého skladatele, 

zpěváka a moderátora Jaroslava 
Uhlíře, mj. spolupracovníka 
Zdeňka Svěráka, je založen na 
písničkách z oblíbeného pořadu 
Hodina zpěvu a je určen školní 
mládeži, ovšem koncert může 
po domluvě navštívit i dospělý 
posluchač. Bližší informace na 
tel. 603 849 460.

sobota   24.   PRODLOUŽENÁ   zač. v 19:00 hod
Večerní prodloužená lekce kurzu tance a společenské výchovy, 

k tanci hraje skupina Monitor, občerstvení zajištěno, vstupné 
30,- Kč.

BANÁT: NAŠI KRAJANÉ A JEJICH KRAJINA
čtvrtek   29.   zač. v 19:00 hod
Mladý cestovatel Tomáš Černohous pobavil i poučil králické 

publikum již dvakrát (Jeruzalém v pohybu, Egyptské dobrodruž-
ství), nyní přichází s přednáškou o české komunitě v Rumunsku. 
Program komplexně seznamuje se životem a tradicemi našich 
krajanů v Rumunsku, kteří zde žijí již od první poloviny 19. 
století a stále si zachovávají svůj jazyk, své zvyky a tradiční 
způsob života, a to navzdory většinové rumunské populaci, 
která je obklopuje. Přednáška se kromě výkladu s fotografiemi 
skládá z pěti základních desetiminutových filmových snímků 
s názvy: HISTORIE (aneb jak se ta věc měla); SVATÁ HELENA 
(nejstarší česká vesnice v Banátu); GERNÍK (největší česká 
vesnice v Banátu); ROVENSKO (nejmalebnější česká vesnice 
v Banátu); VÝHLEDY (aneb kam kráčí čeští krajané). V případě 
zájmu posluchačů jsou připraveny přídavky. Malý sál Střelnice, 
vstupné 30,- Kč.

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

Pavel Strnad, Klub Na Střelnici Králíky

TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ
Klub Na Střelnici ve spolupráci s tanečními mistry 

Ivou Musiovou a Vladimírem Hejtmanským pořádá 
další ročník tanečních lekcí pro dospělé - začátečníky 
i pokročilé. Kurz tvoří pět lekcí a závěrečný taneční 
večer, první lekce se koná ve čtvrtek 5. 11. v 19:00 
hodin. Kurzovné pro taneční pár činí 700,- Kč, při-
hlášky a další informace na tel. 603 849 460 nebo 
strelnice@strelnice.cz.
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Moštování
V zahradní kolonii

u hřbitova v Králíkách
Od 9. 9. 2009 – 31. 9. 2009

na telefonu
Od 3. 10. 2009 – 31. 10. 2009

středa 14.00  –  18.00 hod.
sobota 14.30  –  18.00 hod.
Jiný termín – pan Trampota,
V Bytovkách 660, tel: 739 181 014

Cena za moštování: 2,50 Kč/kg

NEHODÍME FRYNTU DO ŽITA
V pátek 12. června 2009 vyvrcholilo půlroční snažení členů 

studentské hudební formace
„Kapela 2009“ veřejným vystoupením v sále ZUŠ Králíky.
V jejich programu nechyběla poezie, hudba, tanec, rytmické 

i pohybové improvizace. Konečná podoba vznikala díky projektu, 

který nabízel aktivní volnočasové vyžití pro mládež. Mezi nejza-
jímavější z nabízených akcí se řadily víkendové dílny. Právě ty 
inspirovaly „Kapelu 2009“ k nápadům použitým při zmíněném 
vystoupení.

Všechny nás mile překvapil příznivý ohlas publika, a proto 
jsme se tehdy rozhodli, že nacvičený program znovu uvedeme po 
letních prázdninách.  Na začátku září jsme se však ocitli v nečekaně 
nepříjemné situaci.

Projekt realizovaný za finanční podpory Evropské unie a zpro-
středkovaný Českou národní agenturou Mládež byl zastřešovaný 
organizací Alienteam.cz – klubem volného času Malá Morava. 
Předseda klubu (Mgr. Radovan Šikula) nám byl po celou dobu 
přátelským spojencem a užitečným rádcem ve věcech úředních a 
organizačních. Proto bylo velmi smutné, že již měsíc po odeslání 
závěrečné zprávy o úspěšném průběhu projektu, nám rada výše 
jmenovaného klubu odmítla zapůjčit hudební nástroje, se kterými 
jsme v kapele pracovali, a které Alienteam získal do svého hmot-
ného inventáře právě díky zdárné spolupráci s námi.

V dopise zamítajícím naši žádost uvádí jako důvod potřebnost 
nástrojů pro vlastní aktivity (zřejmě se teď na Malé Moravě pra-
videlně schází experimentální alternativní skupina hráčů na bicí, 
konga, bonga, africký buben djembe a úplně nové boomwhackers 
trubice).

Je nechvalně obdivuhodné, jak snadno se tito lidé dokáží zbavit 
svých bývalých projektových partnerů. S politováním také kon-
statujeme, jak krátkodobá je trvalost slibů a čestných záruk pana 
Radovana Šikuly.

„Kapela 2009“ se ale nevzdává. S mírným opožděním, avšak 
o to srdečněji Vás zveme na znovuobnovení pořadu NEHÁZEJME 
FRYNTU DO ŽITA. V úterý 27. října 2009

v 19:00h Vás rádi přivítáme v sále ZUŠ.
Naše vřelé poděkování patří dobrým lidem: Pavlu Strnadovi, 

Olze Zajacové a dalším učitelům ZUŠ i amatérským muzikantům 
z Králík, kteří nás v nouzi podpořili a zapůjčili 

pro tuto příležitost vlastní nástroje. Děkujeme.
Denisa Hejtmanská
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5. ročník RALLY POHODA
V sobotu 5. září 2009 se konal již 5. 

ročník této nenáročné soutěže pořádané 
pro rodiny s dětmi do 15ti let. I letos 
najíždělo v jednominutových intervalech 
na startovní čáru 21 rodinných automo-
bilových posádek, aby změřily své síly 
ve vědomostech, důvtipu, postřehu a 
šikovnosti. To vše na trati, která byla opět 
originální, neboť pořadatelé vymýšlejí na 
každý ročník jinou trasu, jiné nástrahy a 

Jesus break podruhé v Králíkách
Jednota bratrská Králíky a Klub Na Střel-

nici pořádaly v Králíkách o víkendu od 11. 
do 13. září 2009 druhý ročník hip-hopového 
festivalu Jesus break. 

V pátek 11. září večer  proběhl v Sokolovně 
příjezd a registrace účastníků a večer od 20 
h bylo úvodní setkání, na kterém se předsta-
vili tito účinkující festivalu: Z raperů to byli 
Mehmed, G.O.D., Adrem, Oliwer,  Timmy, 
Dusty  a brejkaři z Foundation of Wessani. 
Žánr beat boxu zastupoval místní Beatjay. 
Dále se představili registrovaní návštěvníci 
festivalu: skupina mládeže z Liberce, účast-
níci z Mladkova, skupina z Hradce Králové, 
z Ústí nad Orlicí, z Rychnova nad Kněžnou, 
z Pardubic, z Opavy, také asi dvacet teenagerů 
z Králík a Červené Vody a další jednotlivci. 
Přespolní účastníci přespávali v tělocvičnách 
ZŠ. Během večera byla otevřena festivalová 
čajovna s deskovými hrami. 

V sobotu 12. září se k vystupujícím přidali 
brejkaři z Concrete Safari a raperka Pozdní 
Pitva. Na králickém náměstí proběhla od 
10:30 a od 14:00 vystoupení mladých účin-
kujících ve stylu break dance, rap, beat box a 
nově také street dance, které skvěle moderoval 
Mehmed, JCS a Dan Dostrašil, zakladatel 
Jesus breaku z Ústí nad Orlicí. Vystoupení 
bylo okořeněno tanečním vystoupením street 
dance skupin Joy dance a Street steps (nově 
vzniklá králicko-červenovodská taneční 

skupina). Odpoledne vystoupilo také několik 
kluků z Výchovného ústavu Králíky, kteří 
předvedli beat box (napodobování hudby ústy 
do mikrofonu)  a break dance. 

Sobotní hlavní večer se konal od 20 hodin 
v Bowling Stock Králíky na letním parke-
tu. Kromě výše popsaných vystupujících 
vystoupil také raper K-4, který posluchače 
nadchnul melodickým rapem zpívaným ve 
francouzštině. Hlavní večerní vystoupení bylo 
velmi pestré a trvalo přes 3 hodiny. 

V neděli 13. září byl festival zakončen 
neformální bohoslužbou pro mládež, kde 4 
písně zahrálo trio G.O.D., jeden rap předvedl 
K-4. Následovalo „křeslo pro hosta“ pro K-
4 a G.O.D., kdy diváci kladli dotazy těmto 
účinkujícím. Na závěr vystoupil s multimedi-
álním slovem pro mládež Mgr. Martin Vlasák, 

odborný lektor a 
pracovník s mlá-
deží z Rychnova 
nad Kněžnou. 

Festival shlédlo 
kolem 200 divá-
ků. Fotografie z festivalu i festivalovou dis-
kusi můžete vidět na internetových stránkách 
www.jesusbreak.estranky.cz .

Děkujeme všem vystupujícím, divákům 
i místním dobrovolníkům, díky kterým se 
festival velmi podařil.  Děkujeme také spon-
zorům, že se festival Jesus break mohl již 
podruhé v Králíkách konat: Město Králíky, 
Pardubický kraj a Program Evropské unie 
Mládež v akci. 

Za pořadatele festivalu
Petr Appl

jiné soutěže. V cíli čekala posádky letos 
netradiční štafeta. Záměrem pořadatelů 
je „dostat“ soutěžící do míst, kde řada 
z nich ještě nebyla a která stojí za to. Dobu 
počítání výsledků zpestřil dětem pobyt 
na skákacím hradě, pískovišti a jízda na 
dětských dopravních prostředcích, dospě-
lým pak poučná přednáška pana Motla 
o poskytování první pomoci s možností 
praktického vyzkoušení.

Podle toho, jaká vládla atmosféra v cíli a 
podle rozhovoru se zúčastněnými, se letošní 
ročník opět může řadit mezi zdařilé.

Závěrem bychom chtěli poděkovat všem 
sponzorům, kteří v tak těžké době neodmítli 
tuto akci podpořit.

Velký dík patří všem dobrovolným pořa-
datelům, kteří dohlíželi na to, aby všechny 
disciplíny na stanovištích byly prováděny 
podle předem stanovených pravidel a bo-
dově náležitě oceněny.

Letošní ročník byl zařazen do dotačního 
a příspěvkového programu  vyhlášeným 
městem Králíky pro rok 2009.

Za pořadatele 5. ročníku Rally Pohoda
Mgr. Hana Moravcová

Mgr. Jiří Souček

Redakce KZ zaznamenala i ohlasy účast-
níků akce. Jeden z ohlasů otiskujeme jako 
výraz poděkování organizátorům:

„Paní Hano Moravcová a pane Jiří Sou-
čku, děkujeme Vám za zorganizování 5. 
ročníku Rallye Pohody. Vážíme si toho, že 
jste pro nás opět připravili zajímavou trasu, 
spoustu rozmanitých úkolů a několik zapek-
litých hádanek. Děkujeme i všem Vašim 
pomocníkům (jmenovitě manželům Gáble-
rovým, Feltlovým a Beranovým, rodině Ma-
kulových, panu Josefu Suchomelovi, Jiřímu 
Černému a panu Václavíkovi) za příjemně a 
„adrenalinově“ strávený den. Pochvala patří 
také všem sponzorům, protože díky jejich 
cenám neodjíždí nikdo z vyhlášení výsledků 
smutný. Spokojení účastníci“
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Sportovní areál při ZŠ využil pro své soustředění tým pro-
fesionálních hasičů, který tvoří reprezentační tým Pardubic-
kého kraje v disiplíně TSA (neofic. překlad - nejsilnější hasič 
přežije). Členem týmu je také Lukáš Novák, mistr světa a mistr 
Evropy v této disciplíně (ve světle modrém triku). V týmu je i 
králický hasič Mgr. Karel Hlava. Toto soustředění natáčel tým 
TV Nova, záznam byl pořizován pro pořad 112.
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Hlavička zpravodaje - Viktor Vavruša. Uzávěrka tohoto čísla byla 22. 9. 2009, příštího čísla 22. 10. 2009.

Nový suvenýr 
– štítek na hůl 
„Králíky“ je k do-
stání v Informač-
ním centru při 
Městském muzeu 
Králíky.


