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Vážení spoluobčané,
i když se aktuální počasí tváří, jako bychom byli na začátku 

léta, datum v kalendáři nemilosrdně oznamuje blížící se podzim. 
Vedra letošního léta budou doufám vystřídána příjemným pod-
zimním počasím, které nám umožní i následující měsíce prožít 
v přírodě při pěší turistice, na kolech, na sportovištích nebo jen 
tak při příjemném posezení s přáteli.  

V uplynulých měsících letošního jara a léta jste mohli na 
různých místech města sledovat čilý pracovní ruch. Od konce 
loňského roku probíhá stavba vodovodního přivaděče z Dolní 
Hedeče do Červeného Potoka, který po svém dokončení zajistí 
kvalitní vodu pro občany Červeného Potoka. Začátkem léta 
byla s finančním přispěním Ministerstva kultury ČR z programu 
Regenerace MPZ opravena střecha a čelní fasáda radnice. Mezi 
autobusovým nádražím a Malým náměstím byla vybudována 
odpočinková plocha a v mateřské škole Moravská byla dokončena 
II. etapa rekonstrukce sociálních zařízení.

Největší investice nás však čekají v následujícím období. 
V předposledním týdnu srpna zahájila firma Prumhor s.r.o. ze 
Šumperka práce na zateplení Kulturního domu Střelnice a v prv-
ním týdnu září budou firmou Hřiště, s.r.o. z Brna zahájeny práce 
na úpravě zahrad u mateřských škol Moravská a Pivovarská. 
Jestli máte pocit, že práce měly být zahájeny na jaře a ne na 
podzim, tak s Vámi souhlasím. Na všechny tři projekty však bu-
deme čerpat dotace z Operačního programu životního prostředí 
a nutná administrativa s tím související nám dřívější zahájení 
nedovolila. Větší akcí letošního podzimu bude také výměna 
povrchu hřiště pro míčové hry na sportovním areálu. I zde 
stále jednáme o možnosti získat dotaci z národního programu 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Z vlastních 
prostředků ještě do konce roku opravíme komunikace v ulicích 
Luční a na Mokřinách.

V podzimních měsících nás také čeká trochu nepohodlí na Vel-
kém náměstí a v části Valdštejnovy ulice, kde se bude opravovat 
rozvod plynu. Akce, která navazuje na práce prováděné v letních 
měsících v ulicích Moravská a Růžová, bude organizována tak, 
aby byla rozkopána vždy jen polovina náměstí. 

Na závěr mi dovolte, abych se, v letošním roce už po ně-
kolikáté, vrátila k tématu prázdné budovy bývalého DVÚ 
a její budoucnosti. Nadále platí to, že město Králíky požádalo 
o bezúplatný převod budovy a pozemků do svého vlastnictví. 
Ředitelkou výchovného ústavu nám bylo písemně sděleno, že 
naši žádost evidují a současně jsme byli informováni o skuteč-
nosti, že nepotřebný majetek spadající pod Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy ČR musí být nejprve nabídnut ostatním 
ministerstvům a teprve v případě, že o něj nebude zájem, může 
být nabízen dalším subjektům. Město Králíky bude mít v takovém 
případě stejné postavení jako např. soukromé subjekty a nelze 
automaticky počítat s bezúplatným převodem. Termín pro re-
akci ostatních ministerstev byl stanoven do 31. července 2015. 
Podle telefonického sdělení zástupkyně ředitelky výchovného 

ústavu o objekt další ministerstva oficiálně zájem neprojevila, 
což samozřejmě neznamená, že stát nadále nemůže se svým 
majetkem nakládat podle svého uvážení. Nejnovější informaci 
k osudu bývalého areálu DVU jsme získali 18. srpna 2015 přímo 
od prvního náměstka ministra vnitra JUDr. Ing. Jiřího Nováč-
ka. Informoval nás o tom, že je areál zařazen do databáze cca 
deseti objektů, které mohou být vhodné jako pobytová zařízení 
pro žadatele o azyl, pravděpodobně pro mladistvé nebo matky 
s dětmi. Ze strany ministerstva bylo provedeno šetření stavu 
budovy a jejího vybavení. V současné době jsou pro všechny 
objekty v databázi zpracovávány studie možnosti využití včetně 
ekonomické náročnosti přípravy objektů. Konečné rozhodnutí 
zatím nepadlo a z toho co zatím víme, není možné vyvozovat 
závěry. Byli jsme ujištěni, že v případě rozhodnutí budeme o vý-
sledku neprodleně informováni. V této chvíli je třeba, abychom si 
uvědomili, že pravomoci samosprávy při rozhodování o využití 
objektu nejsou prakticky žádné a pokud státní instituce rozhodnou 
o umístění pobytového zařízení v našem městě, nemáme možnost 
toto rozhodnutí zvrátit.

Závěr mého článku není příliš optimistický, přesto bych Vám 
chtěla popřát krásný a teplý podzim a dětem a studentům úspěšné 
vykročení do nového školního roku.

Jana Ponocná, starostka
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Akce CIHELNA 2015 ve fotografii

Foto: H. Gazsi, L. Kozel a J. Divíšek.
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PODĚKOVÁNÍ
Ve dnech 21. a 22. srpna 2015 proběhl 18. ročník vzpomínkové 

akce „CIHELNA“. Na ukázky současné i historické techniky se 
sjeli diváci z celé České republiky i zahraničí. V letošním roce 
jsme přivítali rekordní počet přítomných. Více než 18 000 bylo 
těch, kteří byli označeni vstupní páskou při vstupu „na bojiště“, na 
více než 1 000 diváků odhadujeme účast při pátečním programu 
na náměstí a další cca 2 000 lidí se přímo či nepřímo podílelo na 
organizaci akce. Děkuji všem, kteří se aktivně zapojili do organi-
zace této akce jak přímo „na bojišti“, tak i „v týlu“ ve městě při 
zajišťování příjemného pobytu návštěvníků v Králíkách.

Jana Ponocná, starostka

Fenomén cyklostezka
- vpravo nebo vlevo?!

Dle sdělení Policie ČR došlo 
v poslední době k několika váž-
ným kolizím na cyklostezce spo-
jující Králíky a Červenou vodu. 
Jednou z příčin vzniku kolizí je 
také skutečnost, že se osoby po 
cyklostezce pohybují nespráv-
ně. Jak je to tedy s pohybem 
chodců a cyklistů na cyklostezce 
správně? Co praví vyhláška 
č. 30/2001 Sb. Ministerstva dopravy a spojů ze dne 10. ledna 2001, 
kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích 
a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích:

Dopravní značka „Stezka pro chodce a cyklisty“ (č. C 9a), která 
přikazuje chodcům a cyklistům užít v daném směru takto označe-
ného společného pruhu nebo stezky; chodci a cyklisté se nesmějí 
navzájem ohrozit; - Jedná se tedy o tzv. smíšenou cyklostezku 
neboli stezku pro chodce a cyklisty - samostatná stezka označená 
značkou s kolem a chodcem v modrém kulatém poli C09a, na které 
je povolen společný pohyb chodců a cyklistů. Je tedy vhodné se 
pohybovat při pravé straně  a umožnit tak předjíždění chodců 
i cyklistů vybočením do levé části stezky. Doporučuje se zvýšená 
obezřetnost zejména při míjení dětí, psů volných i na vodítku, 
jakož i starších lidí hůře slyšících, kteří často cyklisty za svými 
zády neregistrují.

Jak bychom se tedy měli chovat jako cyklisté, jako chodci, či 
jako „řidiči” kočárků či „vodiči” psů při pohybu na cyklostezce? 
Každý chce to své, a pokud chceme jako cyklisté stávající chování 
na stezkách změnit, vezměme si k srdci nejen to, co platí pro nás 
v sedle, ale i to, co platí pro chodce. A snažme se to naučit i jiné. 
A přidat bychom měli i krapet vzájemné tolerance - ta nám totiž 
často chybí.

Pokud vás toto téma zajímá, je možné další informace získat 
např. na webových stránkách http://www.cyklodoprava.cz – portál 
věnovaný cyklodopravě a jejímu rozvoji nebo na http://www.pl-
zenskonakole.cz/cz/chodci-a-kolari-na-cyklostezkach-muze-to-fun-
govat--804.htm, odkud byly čerpány informace pro tento článek.

Martin Hejkrlík

Opatrnosti není nikdy dost
V návaznosti na informace v červencovém čísle Králického zpra-

vodaje bychom Vám rádi jeho prostřednictvím přinášeli aktuální 
informace a upozornění na nejrůznější nebezpečí a rizika, která se týkají 
občanů našeho města. Někteří z Vás již nepochybně zaregistrovali, že 
se tyto informace objevují na webových i facebookových stránkách 
města. Souhrn těchto informací pak přineseme na stránkách zpravodaje.

• V prvé řadě znovu připomínáme všem občanům, že na celém území 
města je vyhláškou ZAKÁZÁN PODOMNÍ PRODEJ A NABÍDKA 
ZBOŽÍ ČI SLUŽEB. Nabádáme tedy opět občany města, aby s nej-
různějšími „obchodníky“ v žádném případě nejednali a už vůbec je 
nepouštěli do svých obydlí.

• Velký pozor si také dávejte na jakékoliv NABÍDKY ZBOŽÍ 
ČI SLUŽEB PROSTŘEDNICTVÍM TELEFONNÍCH HOVORŮ, 
zejména na jakýkoliv souhlas s nejrůznějšími „výhodnými“ nabídka-
mi. Jedná se o nový způsob podvodného prodeje. Nebojte se každý 
pochybný hovor bez upozornění ukončit.

• Na základě informací Policie ČR upozorňujeme na VÝSKYT 
FALEŠNÝCH BANKOVEK. V uplynulém měsíci došlo na Králicku 
k zadržení falešné bankovky V HODNOTĚ 500,- Kč. Jedná se o po-
měrně zdařilý padělek, na kterém chybí jeden z ochranných prvků, 
a to vodoznak.

• Dále jsme obdrželi informaci, že se na Ústeckoorlicku množí krá-
deže přívěsných vozíků. Věnujte proto, prosíme, zvýšenou pozornost 
zabezpečení svého majetku.

V případě jakýchkoliv pochybností volejte linku 158.
Nezbývá než vyslovit přání, abychom se s jakýmkoliv podvodným 

jednáním setkávali co nejméně, případně vůbec. Pokud se již ale do 
nějaké nepříjemné situace dostaneme, nenechme se obelhat a buďme 
opatrní a obezřetní.

Martin Hejkrlík

Klub rodičů Králíky
v novém školním roce

Chtěli bychom touto cestou po-
děkovat všem rodičům, kteří již 
přispěli na činnost Klubu rodičů. 
Z příspěvků budou podporovány 
aktivity žáků, které jsou školou 
zajišťovány nad rámec běžné výuky. Mezi tyto aktivity patří napří-
klad adaptační kurz pro 6. třídy, zájezdy na divadelní představení 
pro 2. stupeň, kurzy plavání pro 1. stupeň, výtvarná dílna a další.

Výše podpory je samozřejmě odvislá od sumy, kterou se podaří 
vybrat mezi rodiči. V budoucnu chceme činnost spolku zajišťovat 
i prostřednictvím grantových programů a sponzorských darů.

Finanční podpora aktivit žáků školy je velmi důležitá, nicméně není 
jedinou činností spolku. V měsíci říjnu se můžete těšit na besedu, 
kterou uspořádáme společně s MC Emma. Beseda bude věnována 
výuce matamatiky Hejného metodou. Podrobněji budete informováni 
v říjnovém zpravodaji. 

Aktuální informace k činnosti Klubu rodičů najdete na www.
klubrodicukraliky.webnode.cz.

TIC Evropský dům Králíky
Chtěli bychom tímto podě-

kovat paní Aleně Jiráskové 
za doporučení cyklistických 
tras, které jsme následně dali 
zveřejnit v propagačním ma-
teriálu vydaného Destinační 
společností Východní Čechy 
a pomohli tak přilákat další 
aktivní turisty do na šeho 
regionu. Dále bychom chtěli 
upozornit, že od září bude 
TIC Evropský dům otevřeno 
pouze v pondělí a ve čtvrtek 
od 9:00 do 12:00 a od 12:30 
do 16:30 hodin. K dispozici 
budou nové materiály z ce-
lého regionu včetně Polska 
a vstupenky na akce v celé 
ČR prostřednictvím služby 
TICKETPORAL.

pracovníci TIC Evropský dům
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Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU KRÁLÍKY VYHLAŠUJE

v souladu s ustanovením § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních
samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

na obsazení pracovního místa referenta pro výkon územně plánovací činnosti
odboru územního plánování a stavebního úřadu Městského úřadu Králíky

Předpoklady:
• občan ČR nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR,    • dosažení věku 18 let,
• způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost,      • ovládání jednacího jazyka,
• splnění dalších předpokladů pro výkon správních činností stanovených zvláštním právním předpisem

Požadujeme:
• Vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu v oboru územní plánování nebo
stavitelství• aktivní znalost práce na PC a počítačové síti (Microsoft Word, Outlook, Excel, Internet Explorer)

• kvalifikace dle § 24 zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění (Stavební řád) výhodou
• praxe při výkonu územně plánovací činnosti ve veřejné správě výhodou
• základní orientaci v právních předpisech – zákon č. 183/2006 Sb., Stavební řád a prováděcí vyhlášky;
zákon č. 128/2000 Sb., O obcích; zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád

• znalost softwaru ArcGIS verze 10 výhodou
• aktivní znalost práce na PC (Microsoft Word, Excel, Outlook, Internet Explorer)
• řidičský průkaz skupiny B a praxi v řízení osobního vozidla
• samostatnost, flexibilitu, spolehlivost, vysoké pracovní nasazení, komunikativnost

Nabízíme:
• možnost dalšího vzdělávání a osobního růstu,
• platové zařazení dle nařízení vlády ČR č. 564/2006 Sb., v platném znění – 10. platová třída

Uchazeč předloží písemnou přihlášku dle přílohy tohoto oznámení, která musí obsahovat tyto náležitosti:
- jméno, příjmení a titul,    - datum a místo narození,    - státní příslušnost,
- místo trvalého pobytu,    - datum a podpis uchazeče,  - kontaktní spojení,
- číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
- prohlášení na ochranu osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění. 

K přihlášce uchazeč připojí tyto doklady:
- strukturovaný životopis, ve kterém uvede údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných
znalostech a dovednostech týkajících se správních činností,

- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad
osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží
se bezúhonnost čestným prohlášením,

- ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Předpokládaný termín nástupu: 1. října 2015 nebo dohodou.

Místo výkonu práce: Městský úřad Králíky.

Pracovní poměr: na dobu určitou (zástup za mateřskou dovolenou)

Písemné přihlášky doručte do 10. září 2015 do 12:00 hodin na adresu:

Městský úřad Králíky, Velké náměstí 5, 561 69 Králíky

Obálku označte: „Neotvírat – výběrové řízení – referent ÚPSÚ“

Výběrová komise posoudí, zda uchazeč předložil úplnou přihlášku a doklady splňují podmínky uvedené v zákoně 
312/2002 Sb. o úřednících ÚSC a v požadavcích této veřejné výzvy a dále postupuje ve smyslu citovaného zákona.
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Lídr trhu s manipulační technikou má zájem
o spolupráci s učilištěm v Králíkách

Jednou ze středních odborných škol, které se aktivně snaží 
navázat spolupráci s významnými regionálními zaměstnavateli, je 
také Střední odborné učiliště opravárenské Králíky.  

Vedení školy proto o prázdninách navštívilo v Červené Vodě 
společnost Vysokozdvižné vozíky, která je největším prodejcem 
použité manipulační techniky v České republice. Jednání se zúčast-
nila také náměstkyně hejtmana Pardubického kraje zodpovědná za 
školství Jana Pernicová.

 „Tuto iniciativu velice vítám a podporuji. Firma má obchodní 
partnery po celém světě a zaměstnává pouze schopné pracovníky, 
kteří musejí být skutečně odborníky. Že je mezi nimi i hodně 
absolventů králického učiliště, je jeho výbornou vizitkou,“ uvedla 
náměstkyně hejtmana Jana Pernicová. „Přála bych rodičům žáků 
základní školy, aby si pracoviště této společnosti mohli detailně 
prohlédnout. Moderní prostředí, úžasně čisté haly a krásnými pod-
lahami, perfektní organizace pracovišť a mimořádná péče o zaměst-
nance – to je firma hodná 21. století. Mimochodem každý pracovní 
box je opatřen tabulí s velkou fotografií zaměstnance a datem jeho 
nástupu do společnosti,“ dodala Jana Pernicová.

Učiliště v Králíkách vyučuje obor opravář zemědělských strojů 
a právě jeho absolventi jsou pro svou univerzálnost v regionu velice 
žádaní. „Jsme s nimi maximálně spokojeni, protože jsou nejen ši-
kovní a spolehliví, ale především vysoce kvalifikovaní. V budoucnu 
budeme samozřejmě potřebovat další absolventy, proto bychom 
rádi podpořili už během studia jejich profesní růst,“ říká manažer 
prodeje ryze české společnosti Vysokozdvižné vozíky Tomáš Rýc.

Konkrétní návrhy na vzájemnou spolupráci nyní připravuje 
vedení učiliště. „Zájem máme například o stipendijní programy, 
odborné praxe, stáže, školení, exkurze či technickou a materiální 
pomoc. Už teď nám firma zapůjčila pro naše potřeby jeden vyso-
kozdvižný vozík,“ vyjmenovala ředitelka SOU opravárenského 
Králíky Petra Doubravová.

Vysokozdvižné vozíky, s. r. o., vznikla z původně „garážové“ 
firmy v roce 2002. Tehdy měla pouhých šest zaměstnanců a skladem 
patnáct vozíků. V současné době je lídrem českého trhu, pracuje v ní 
80 zaměstnanců, skladem má 700 vozíků a kromě sídla v Červené 
Vodě také pobočku v Praze.

Zdroj: ParlamentniListy.cz 3. 8. 2015

Učiliště v Králíkách zkrášlí přes prázdniny stavbaři
Králíky – Hned první prázdninový den obsadili Střední 

odborné učiliště opravárenské v Králíkách stavební dělníci. 
Domov mládeže obklopilo vysoké lešení, z pokojů zmizel veš-
kerý nábytek a také třídy v budově teorie se zcela vyprázdnily. 
Během letních měsíců zde proběhne modernizace zázemí za 
dvaadvacet milionů korun, takže mnozí žáci možná v září svou 
školu ani nepoznají.

Domov mládeže čeká kompletní rekonstrukce střechy, výmě-
na oken, zateplení omítky a sanace veškerého vlhkého zdiva. 
Také budova školy bude mít novou fasádu i okna. Celková 
částka na tyto úpravy dosáhne deseti milionů korun. Dalších 
dvanáct milionů korun si vyžádá nová střecha nad jídelnou 
a halou s dílnami.

Vysoké investice dokazují, že učiliště, jemuž ještě před časem 
reálně hrozil zánik, boj o svou existenci vyhrálo. O tom, jak se 
králická škola těší na nově rekonstruované objekty, svědčilo 
i nasazení při přípravných pracích. Vyklízecím četám, které 
vytvořili učitelé odborného výcviku, pedagogové a další za-
městnanci školy, velela ředitelka Petra Doubravová.

Potřebný impuls
„Pro naše učiliště, pedagogy i žáky je to potřebný impuls, 

který nám dodá chuť a energii do další práce. Vůbec nám neva-
dilo, že jsme museli do tepláků nebo montérek a vyklízeli jsme, 
odnášeli, zakrývali a přesunovali nábytek, techniku a vybavení. 
A stejně tak zvládneme také konečný úklid. Potěšilo nás, že 
přišlo i několik žáků a nabídlo svou pomoc. Některé práce 
skončí až v říjnu, ale v září by škola i domov mládeže měly 
být schopné plného provozu,“ říká ředitelka Petra Doubravová.

Finanční prostředky pocházejí z evropských fondů v rámci 
operačního programu Životní prostředí, částkou 1,2 milionu 
korun přispěl také Pardubický kraj.

Tím však modernizace SOU opravárenského Králíky zdaleka 
nekončí. V následujících etapách sem totiž budou směřovat další 
peníze, které pomohou ještě výrazněji vylepšit zázemí školy.

Škola přesvědčila
Start stavebních prací v opravárenském učilišti si nenechala 

ujít náměstkyně hejtmana Jana Pernicová. Poté se zúčastnila 
jednání o chystaném sociálním partnerství školy s významným 
regionálním zaměstnavatelem – společností Vysokozdvižné 
vozíky Červená Voda.

„Učiliště v Králíkách je sice jednooborové – vyučuje obor 

opravář zemědělských strojů – ale jeho absolventi jsou velice 
kvalitní a žádaní na pracovním trhu. Navíc o ně má zájem stále 
větší počet firem v blízkém regionu. Tato škola nás přesvědčila, 
že je připravena se zasadit o svou budoucnost, dělá správné 
kroky a navazuje kontakty i spolupráci s místními firmami. Její 
místo v systému regionálního školství je zcela opodstatněné,“ 
uvádí Jana Pernicová.

Škola před koncem školního roku zmodernizovala také svůj 
technický park. Za tři sta tisíc korun zakoupila víceúčelový 
úklidový stroj, který seká trávu, mulčuje i zametá, a ve stejné 
hodnotě rovněž vícemístnou dodávku.

Zdroj: Orlický deník 21. 7. 2015



Králický zpravodaj 9/2015 - 6

Tradiční Králický triatlon
Ani extrémně vysoké teploty, za kterých probíhal letošní Krá-

lický triatlon, neodradily účastníky od účasti v tomto závodě. Na 
již 27. ročníku odstartovalo v sobotu dne 8. srpna 2015 v 10.00 
hod. celkem 50 závodníků různých kategorií. Na králickém ryb-
níku odplavali 400 m. Dvaceti kilometrová cyklistická trasa byla 
kvůli opravě mostu na hlavní silnici částečně změněna a vedla 
mimořádně Hřbitovní ulicí. 5 km běhu po cyklostezce beze změn.

Jednotlivci dopadli takto:
Muži A:
1. Kořínek Tomáš (Labe Tri Club) 0:59:36; 2. Jeníček Ondřej 

(Fort Ústí nad Orlicí) 1:03:40; 3. Švorčík Petr (ISCAREX Česká 
Třebová) 1:04:54; 4. Šebek Michal (SMC Fort Ústí nad Orlicí) 
1:05:46; 5. Štrumpf Eduard (3D.Fitness Žamberk) 1:06:22; 6. 
Jašek Ondřej (Atletika Zábřeh IHS Dolní Morava) 1:08:43; 7. 
Malý Jiří (PLANET TOYS) 1:09:14; 8. Kysilko Filip (Brácha 
a ségra) 1:13:22; 9. Cahel Marcel (HROM DO PECKY!) 1:13:33; 
10. Jirčík Miroslav (3D.Fitness Žamberk) 1:15:58; 11. Hovorka 
Tomáš (SMC Fort Ústí nad Orlicí) 1:18:23; 12. Cahel Daniel 
(SDH Heřmanice) 1:18:49; 13. Vencl David (VENCL servis) 
1:22:57; 14. Leichter Václav (Modrá ústřice) 1:23:49; 14. Diví-
šek Daniel (Modrá ústřice) 1:23:49; 15. Koukol Petr (Červená 
Voda) 1:27:07.

Muži B:
1. Glaser Václav (CTC Fort Ústí nad Orlicí) 1:02:23; 2. Lipen-

ský Martin (SMC Fort Ústí nad Orlicí) 1:03:52; 3. Fajfr František 
(3D.Fitness Žamberk) 1:05:11; 4. Martínek Jaroslav (Těchonín) 
1:05:23; 5. Strnad Tomáš (3D.Fitness Žamberk) 1:06:36; 6. Vencl 
Jiří (VENCL servis) 1:10:17; 7. Král Petr (CK GRUPETO Lanš-
kroun) 1:10:47; 8. Scheuer Jan (ACTIVITY Lanškroun) 1:11:09; 
9. Kunčár Zdeněk (ACTIVITY Lanškroun) 1:11:54; 10. Bielčík 
Petr (CZECH OUTDOOR EXTREME TEAM) 1:12:01; 11. 

Kolář Radim (ISCAREX Česká Třebová) 1:12:05; 12. Mikyska 
Michal (Ski Tri Jablonné nad Orlicí) 1:13:58; 13. Hrdina Jaroslav 
(SMC Fort Ústí nad Orlicí) 1:14:25; 14. Poláček Luděk (SMC 
Fort Ústí nad Orlicí) 1:14:42; 15. Lebeda Martin (Extrém team 
Hylváty) 1:16:47; 16. Hušek Martin (Florbal Hradec Králové) 
1:22:19; 17. Dvořák Zbyněk (Ski klub Šumperk) 1:26:54; 18. 
Dušek Patrik (3D.Fitness Žamberk) 1:28:02; 19. Illichman Petr 
(Kosmonauti) 1:37:12.

Muži C:
1. Novotný Luděk (3D.Fitness Žamberk) 1:08:24; 2. Sedláček 

Roman (ACTIVITY Lanškroun) 1:08:50; 3. Fáber Viliam (3D.
Fitness Žamberk) 1:11:47; 4. Samek Pavel (SMC Fort Ústí nad 
Orlicí) 1:13:08; 5. Šebek Jindřich (SMC Fort Ústí nad Orlicí) 
1:16:08; 6. Kalousek Jiří (Králíky) 1:17:16; 7. Morávek Ivan 
(Žamberk) 1:20:49; 8. Gábler Radek (Kosmonauti) 1:34:12; 9. 
Novotný Přemysl (3D.Fitness Žamberk) 1:35:19.

Muži D:
1. Fajt Jan (SMC Fort Ústí nad Orlicí) 1:17:38.
Ženy A:
1. Flídrová Lenka (ISCAREX Česká Třebová) 1:21:21; 2. 

Vyhnálková Romana (Atletika Zábřeh, UMPRUM) 1:22:01; 3. 
Raliková Lucie (SDH Česká Rybná) 1:26:56.

Ženy B:
1. Hyláková Dana (VYVET Vyškov) 1:12:42; 2. Wawrzycková 

Zuzana (Brácha a ségra) 1:25:59.

Letošní obdiv patří dvěma závodníkům, kteří cestou od ryb-
níka píchli kolo. Oba dva si však se svojí situací poradili a celý 
závod dokončili!!!

Ke spokojenosti účastníků letos velkou měrou přispělo povzbu-
zování diváky na trati a i losování tomboly po závodě provázela 
velmi příjemná atmosféra.

Velké poděkování proto patří všem na akci se podílejícím spon-
zorům a také ochotně k závodu přistupujícím spolupořadatelům, 
bez kterých by se závod nemohl uskutečnit.

organizační tým Králického triatlonuPardubický kraj se představuje
v devíti jazycích.

Má i nové cyklobrožury
V ukrajinštině, holandštině, polštině a dalších sedmi jazycích 

včetně češtiny se představuje Pardubický kraj v nové propagační 
brožuře nazvané Vaše východní Čechy. Zároveň se informač-
ních materiálů dočkali také milovníci cykloturistiky, a to česky, 
anglicky, německy i polsky. Oba materiály vydala Destinační 
společnost Východní Čechy (DSVČ).

„Je to poprvé, co se Pardubický kraj prezentuje v devíti cizoja-
zyčných mutacích. Brožura Vaše východní Čechy vyšla v celkem 
60 tisících kusech. Návštěvníkům kraje přináší obecné informace 
o regionu, ale i o památkách, přírodních zajímavostech, slavných 
rodácích či sakrálních a technických unikátech,“ informoval krajský 
radní pro cestovní ruch René Živný. „O brožuru mají zájem nejen 
infocentra a zahraniční pobočky agentury CzechTourism, ale také 
například pardubická univerzita či neziskové organizace, které mají 
partnery v zahraničí. Už nyní máme spoustu nadšených ohlasů také od 
cizinců, kteří žijí v Pardubickém kraji,“ doplňuje jeho slova ředitelka 
DSVČ Alena Horáková.

Poprvé vychází také sada tiskových materiálů s cyklotrasami. 
„Každá z cyklobrožur je věnována jedné z pěti turistických oblastí 
kraje. Vybrat si tak můžete z titulů Pardubicko – Na kole, a paralelně 
také Chrudimsko-Hlinecko, Králický Sněžník, Českomoravské pomezí 
a Orlické hory a Podorlicko. Brožury pro každou z oblastí vyšly 
v nákladu 40 tisíc výtisků a do dvou týdnů budou k dispozici ve všech 
informačních centrech v kraji,“ sdělil krajský radní pro cestovní ruch 
René Živný. Kromě světových jazyků vyšly tyto brožury i v polštině, 
protože z Polska do kraje jezdí značný počet turistů. Polská verze je 
k dispozici ve čtyřtisícovém nákladu, anglická a německá shodně po 
třech tisících výtisků. „Náš region je pro cyklisty ideální, nabízí kopce 
i roviny a každý najde tu svoji ideální cyklotrasu,“ dodal René Živný.

Nominovat osobnosti kraje
je možné do konce září

Letos opět můžete sami navrhnout svého favorita na ceny 
Pardubického kraje. S posledním zářijovým dnem se uza-
vřou návrhy na třetí ročník ocenění. Nominace na zajímavé 
osobnosti je možné zasílat ve dvou kategoriích. Tou první je 
cena Za zásluhy o Pardubický kraj a druhou Cena Michala 
Rabase za záchranu. 

„Věřím, že i v letošním roce se nám sejde celá řada velmi 
zajímavých návrhů, ze kterých bude stejně jako v minulých 
letech pro komisi obtížné vybrat laureáty nejvyšších krajských 
ocenění,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Těší mne, že 
v našem kraji žije tolik mimořádných osobností, které mají 
velké zásluhy o Pardubický kraj nebo zachránily lidský život,“ 
dodal Martin Netolický

Jednotlivé osobnosti je možné nominovat jednoduše pro-
střednictvím webového formuláře dostupného na stránce www.
pardubickykraj.cz/oceneni-pardubickeho-kraje, e-mailem na 
adresu oceneni@pardubickykraj.cz nebo osobně na recepci 
Krajského úřadu Pardubického kraje na Komenského náměstí 
125, a to do 31. září.

Cenu za Zásluhy o Pardubický kraj určena osobnostem, 
kolektivům nebo organizacím za mimořádnou činnost pro 
rozvoj kraje a za zásluhy o kraj.

Cenu Michala Rabase za záchranu je udělována za mi-
mořádné nebo dlouhodobé 
zásluhy v oblasti záchrany 
života, zdraví nebo jiných 
významných hodnot.
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Město Králíky
Městský úřad Králíky - majetkový odbor

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

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

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

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

v lokalitě „Na Skřivánku“ - kupní cena 350 Kč/m2,s bonifikací 
(sleva z kupní ceny) ve výši 100 Kč/m2 po uvedení stavby 
RD do užívání a přihlášení stavebníka k trvalému pobytu 
nejpozději do 4 let od podpisu kupní smlouvy, součástí kupní 
ceny není příslušné technické zařízení na pozemku.

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

Označení
pozemku

Výměra
v m2

Označení
pozemku

Výměra
v m2

p.p.č. 3504 1227 p.p.č. 3493 1003
p.p.č. 3508 1227 p.p.č. 3495 1014
p.p.č. 3509 1106 p.p.č. 3528 2088
p.p.č. 3516 1694 p.p.č. 3536 976
p.p.č. 3517 1124 p.p.č. 3537 976
p.p.č. 3518 1092 p.p.č. 3539 976
p.p.č. 3519 1075 p.p.č. 3540 976
p.p.č. 3520 1124 p.p.č. 3541 976
p.p.č. 3521 1269 p.p.č. 3542 976
p.p.č. 3523 1169 p.p.č. 3544 1127
p.p.č. 3524 1740 p.p.č. 3545 1100
p.p.č. 3525 1830 p.p.č. 3499 1185
p.p.č. 3501 1185 p.p.č. 3498 1056
p.p.č. 3530 878 p.p.č. 3500 1185
p.p.č. 3532 952 p.p.č. 3529 1041
p.p.č. 3534 881 p.p.č. 3531 981
p.p.č. 3492 1323 p.p.č. 3533 906
p.p.č. 3494 1003 p.p.č. 3535 976

Město Králíky
Městský úřad Králíky - majetkový odbor

Velké náměstí 5, 561 69 Králíky, IČ 00279072,
tel. 465670743, fax 465631321

O Z N Á M E N Í
Město Králíky dle Čl. 2 odst. 1 Pravidel pro pronajímání 

bytů ve vlastnictví města Králíky oznamuje
pronájem volného městského bytu

Označení bytu: č. 2. Bytový dům čp.: 483. Ulice a obec: 
Nádražní, Králíky. Další údaje: velikost bytu 2+1, byt je 
v 2. n.p., celková podlahová plocha bytu včetně sklepu 
a půdy je 103,40 m2.
Předpis měsíčního nájemného: 3.655 Kč.
Předpokládaná měsíční  záloha na služby: voda/os. 250 
Kč, ostatní/os. 50 Kč.
Výše předepsané jistoty: 10.965 Kč.
Prohlídka bytu: po dohodě se správcem bytového fondu 
- společností Služby města Králíky s.r.o., Růžová 462, 
Králíky, 56169, tel.: 465 631 366.
Konečný termín přijímání žádostí: 18. 9. 2015.
Žádost o nájem volného městského bytu se podává na 
předepsaném tiskopise: je ke stažení na www.kraliky.eu 
(úřední  deska/žádosti  –  dokumenty),  je  k  dispozici  na 
majetkovém odboru Městského úřadu v Králíkách.
Nájemní vztah bude uzavřen nejdříve od 1. 10. 2015 za 
podmínky složení předepsané jistoty na účet správce 
bytového fondu při podpisu nájemní smlouvy.
Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou 6 měsíců. 
Po této době (při splnění podmínek dle Čl. 6 odst. 2 Pra-
videl pro pronajímání bytů ve vlastnictví města Králíky) 
bude smlouva prodloužena na dobu určitou 1 roku.

Školní uniformy
mají budoucnost

Dětem skončilo prázdninové lenošení a opět je čekají školní 
povinnosti. Celá řada mladých školáků zvažuje, co hezkého si 
vezme do školy. Každé dítě se rádo obléká a především děvčata se 
předhánějí v tom, jak se vyparádit do školních lavic. Většina rodičů 
se snaží dát dětem to nejlepší co má, ale bohužel celá řada z nás má 
omezené finanční možnosti a děti se v oblékání musí uskromnit.

Školní uniformy odstraňují sociální rozdíly a děti se již nešika-
nují kvůli lacinému oblečení. Podle celé řady učitelů a rodičů, se 
jedná o vhodný nástroj, který pomáhá utužovat týmovou práci ve 
třídě. V některých rodičích dodnes převládá názor, že budou muset 
stále žehlit bílé košilky a černé kalhoty. Tento pohled je v současné 
době již velkou minulostí. Moderní školní uniformy jsou poměrně 
nenáročné na údržbu a většinou stačí běžné praní a sušení. Velice 
záleží na tom, jaký typ školního oblečení si uvedená škola vybere. 
V dnešní době celá řada škol vybírá spíše sportovní nebo volnočaso-
vé kombinace než klasické oblečení s odznáčkem školy nebo města.

Někdo může namítnout, že si to někteří rodiče nemohou dovolit, 
ale právě v tom je největší přednost školních uniforem, protože 
sociálně slabším rodičům to pomůže zaplatit zřizovatel. Město 
Králíky sice v současné době není schopné ani uhradit obědy pro 
sociálně potřebné děti, ale to neznamená, že tento stav bude trvat 
věčně. Můžeme si uvést jeden z mnoha příkladů. V loňském roce 
vedení města protlačilo sponzorský dar ve výši 100.000,- Kč pro 
potřeby SOUo Dolní Lipka, jejímž zřizovatelem je Pardubický 
kraj, který do této školy investuje desítky miliónů korun do oprav. 
A ještě zvládne zajistit rekreaci pro vysloužilé celníky.

Společně si musíme položit otázku, proč nejsou peníze? Když 
jsou peníze pro učiliště, tak určitě budou i na školní uniformy nebo 
školní obědy pro potřebné děti. 

Ing. Roman Kosuk, zastupitel zvolený za ČSSD
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24. 7.
RM schvaluje k zajištění bezpečnosti 

a zdraví občanů při zpracování nahodilých 
těžeb po větrné vichřici ze dne 8. červen-
ce 2015 NAŘÍZENÍ Rady města Králíky 
4/2015.

27. 7.
RM bere na vědomí oznámení Mini-

sterstva životního prostředí o zahájení 
zjišťovacího řízení ke koncepci „Koncepce 
cyklo a in-line turistiky v Pardubickém kraji“ 
a dále, že koncepce bude podrobena zjišťova-
címu řízení podle zákona o posuzování vlivů 
na životní prostředí, a nemá k výše uvedené 
koncepci připomínky. 

RM bere na vědomí oznámení Minister-
stva životního prostředí o zahájení zjišťova-
cího řízení ke koncepci „Strategie rozvoje 
cestovního ruchu Pardubického kraje 2016 
- 2020“ a dále, že koncepce bude podrobena 
zjišťovacímu řízení podle zákona o posuzo-
vání vlivů na životní prostředí, a nemá k výše 
uvedené koncepci připomínky. 

RM bere na vědomí závěr zjišťovacího 
řízení ke koncepci „Plán odpadového hos-
podářství Pardubického kraje pro období 
2016 - 2025“, která byla podrobena zjišťo-
vacímu řízení podle zákona o posuzování 
vlivů na ŽP.

RM souhlasí s umístěním sídla budoucího 
zapsaného spolku: 

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – 
Sbor dobrovolných hasičů Dolní Boříkovice, 
IČO 61239968, na adrese Dolní Boříkovice 
184, 561 69 Králíky,

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – 
Sbor dobrovolných hasičů Prostřední Lipka, 
IČO 61239551, na adrese Prostřední Lipka 
58, 561 69  Králíky. 

RM mění usnesení číslo RM/2015/22/296 
takto: Zlepšený hospodářský výsledek ve 
výši 1.179,40 Kč ponechává, v souladu 
s ustanovením § 30 a § 32 zákona číslo 
250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů v platném znění, organi-
zaci Mateřská škola Moravská k převedení 
do fondu odměn ve výši 943 Kč a k převedení 
do rezervního fondu ve výši 236,40 Kč.

RM schvaluje rozpočtová opatření číslo 
OSV/15/20735, číslo OKŘ/15/22973 a inter-
ní rozpočtové opatření číslo 201505, kterými 
se zvyšuje schválený rozpočet v příjmech 
a výdajích o částku 230.800 Kč.

RM schvaluje příkazní smlouvu MIX 
MAX – ENERGETIKA, s.r.o. se sídlem 
Štefánikova 38a, 612 00 Brno v předloženém 
znění. Firma MIX MAX –ENERGETIKA, 
s.r.o. zajistí technický dozor stavebníka nad 
prováděním stavby „Zateplení Kulturního 
domu Králíky“.

RM schvaluje příkazní smlouvu MIX 
MAX – ENERGETIKA, s.r.o. se sídlem 
Štefánikova 38a, 612 00 Brno v předloženém 
znění. Firma MIX MAX –ENERGETIKA, 
s.r.o. zajistí autorský dozor (AD) nad prová-

děním stavby „Zateplení Kulturního domu 
Králíky“.

RM schvaluje rekonstrukci bytu č. 24 
v nemovitosti čp. 662/3, ulice V Bytovkách 
v Králíkách.

RM souhlasí s doporučením hodnotící 
komise pro veřejnou zakázku „Zateplení 
Kulturního domu Králíky“ a rozhoduje o vy-
loučení uchazeče VHH THERMONT s.r.o., 
sídlo: Troubelice 352, 783 83 Troubelice, IČ: 
25878778, z účasti v zadávacím řízení, a to 
z důvodu neprokázání splnění požadovaných 
technických parametrů předmětu plnění ve-
řejné zakázky dle projektové dokumentace 
a v souladu s čl. 4.2 zadávací dokumentace.

RM souhlasí s doporučením hodnotící 
komise pro veřejnou zakázku „Zateplení 
Kulturního domu Králíky“ a rozhoduje o vy-
loučení uchazeče Experior s.r.o., sídlo: Říční 
114, 789 91 Štíty, IČ: 28577132, z účasti 
v zadávacím řízení, a to z důvodu nepro-
kázání splnění požadovaných technických 
parametrů předmětu plnění veřejné zakázky 
dle projektové dokumentace a v souladu s čl. 
4.2 zadávací dokumentace.

RM souhlasí s doporučením hodnotící 
komise pro veřejnou zakázku „Zateplení 
Kulturního domu Králíky“ a rozhoduje 
o vyloučení uchazeče STAPO spol. s r.o., 
sídlo: Vrbová 655, 562 01 Ústí nad Orlicí, 
IČ: 48170445, z účasti v zadávacím řízení, 
a to z důvodu neprokázání splnění základních 
kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 1 
písm. a), i) a k) zákona č. 137/2006 Sb., o ve-
řejných zakázkách, v platném znění (dále jen 
„zákon“) a čl. 3.1.1. zadávací dokumentace, 
kvalifikačního předpokladu dle čl. 3.4.1. za-
dávací dokumentace a dle§ 50 odst. 1 písm. c) 
zákona v požadovaném rozsahu, technických 
kvalifikačních předpokladů dle čl. 3.3.1.1. 
zadávací dokumentace a dle § 56 odst. 3 
písm. a) zákona v požadovaném rozsahu, 
technických kvalifikačních předpokladů 
dle čl. 3.3.1.1. zadávací dokumentace a dle 
§ 56 odst. 3 písm. c) zákona v požadovaném 
rozsahu a z důvodu neprokázání splnění 
požadovaných technických parametrů před-
mětu plnění veřejné zakázky dle projektové 
dokumentace a v souladu s čl. 4.2 zadávací 
dokumentace.

RM souhlasí s doporučením hodnotící ko-
mise pro veřejnou zakázku „Zateplení Kul-
turního domu Králíky“ a rozhodla o výběru 
nejvhodnější nabídky, a to nabídky č. 2 ucha-
zeče Prumhor spol. s r.o., sídlo: Václavské 
nám. 808/66, 110 00 Praha, IČ: 47153903, 
celková nabídková cena: 6.421.074,59,- Kč 
bez DPH. RM rozhodla uzavřít smlouvu 
o dílo s vybraným uchazečem (po uplynutí 
lhůty pro podání námitek).

RM souhlasí s doporučením hodnotící 
komise pro veřejnou zakázku „Vybudování 
dětského hřiště v přírodním stylu u MŠ 
Moravská ve městě Králíky“ a rozhoduje 
o vyloučení uchazeče TR Antoš s.r.o., sídlo: 
Na Perchtě 1631, Turnov 511 01, z účasti 

v zadávacím řízení, a to z důvodu neproká-
zání profesních a technických kvalifikačních 
předpokladů.

RM vyhodnotila VZ malého rozsahu akce: 
„Vybudování dětského hřiště v přírodním 
stylu u MŠ Moravská ve městě Králíky“ 
a rozhodla uzavřít smlouvu o dílo s firmou 
hřiště.cz s.r.o., se sídlem Příkop 838/6, 602 
00 Brno.

RM souhlasí s doporučením hodnotící 
komise pro veřejnou zakázku „Vybudování 
dětského hřiště v přírodním stylu u MŠ 
Pivovarská ve městě Králíky“ a rozhoduje 
o vyloučení uchazeče TR Antoš s.r.o., sídlo: 
Na Perchtě 1631, Turnov 511 01, z účasti 
v zadávacím řízení, a to z důvodu neproká-
zání profesních a technických kvalifikačních 
předpokladů.

RM vyhodnotila VZ malého rozsahu akce: 
„Vybudování dětského hřiště v přírodním 
stylu u MŠ Pivovarská ve městě Králíky“ 
a rozhodla uzavřít smlouvu o dílo s firmou 
hřiště.cz s.r.o., se sídlem Příkop 838/6, 602 
00 Brno.

RM schvaluje „Příkazní smlouvu na zajiš-
tění organizace výběru poplatků za parkování 
a provádění úklidu“ na akci „CIHELNA 
2015“, konající se ve dnech 21. a 22.08.2015, 
která je uzavírána mezi Městem Králíky 
a Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska 
- Sbor dobrovolných hasičů Králíky. 

RM schvaluje „Příkazní smlouvu na za-
jištění organizace prodeje vstupenek, výběru 
poplatků za parkování a provádění úklidu“ 
na akci „CIHELNA 2015“, konající se ve 
dnech 21. a 22.08.2015, která je uzavírána 
mezi Městem Králíky a Sdružením hasičů 
Čech, Moravy a Slezska - Sbor dobrovolných 
hasičů Prostřední Lipka. 

RM schvaluje „Příkazní smlouvu na za-
jištění organizace prodeje vstupenek, výběru 
poplatků za parkování a provádění úklidu“ 
na akci „CIHELNA 2015“, konající se ve 
dnech 21. a 22.08.2015, která je uzavírána 
mezi Městem Králíky a Sdružením hasičů 
Čech, Moravy a Slezska - Sbor dobrovolných 
hasičů Heřmanice. 

RM schvaluje „Příkazní smlouvu na zajiš-
tění organizace prodeje vstupenek“ na akci 
„CIHELNA 2015“, konající se ve dnech 21. 
a 22.08.2015, která je uzavírána mezi Městem 
Králíky a SPOLKEM SENIORŮ Kralicka. 

RM schvaluje „Příkazní smlouvu na zajiš-
tění organizace prodeje vstupenek“ na akci 
„CIHELNA 2015“, konající se ve dnech 21. 
a 22. 8. 2015, která je uzavírána mezi Měs-
tem Králíky a TJ Jiskra Králíky, o.s., oddíl 
ASPV Králíky. 

RM schvaluje vydání nařízení Města 
Králíky č. 5/2015 O záměru zadat zpraco-
vání Lesních hospodářských osnov Králíky 
v zařizovacím obvodu Lanškroun.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o zajiš-
tění vysílání rozhlasové reklamy a Smlouvy 
o vzájemném poskytnutí věcného plnění 
se společností RADIO UNITED SERVICES 
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s.r.o. se sídlem v Praze 10, Říčanská 3/2399, 
IČ 29131863 na zajištění reklamy na akci 
CIHELNA 2015 formou vysílání rozhlasové 
reklamy v Rádiu Beat. 

RM bere na vědomí žádost pana T. H., 
bytem Králíky o poskytnutí finanční pomoci 
na opravu střechy poškozené vichřicí 8. 7. 
2015 a odkládá rozhodnutí na 17. 8. 2015 

RM schvaluje Licenční ujednání pro apli-
kaci „Karty sociálních služeb“.

10. 8.
RM bere na vědomí oznámení o nově 

zřízených 12 podporovaných bytech zříze-
ných společností Konta-V s.r.o., Králíky, pro 
sociálně potřebné a slabé.

RM bere na vědomí oznámení o zahájení 
zjišťovacího řízení ke koncepci „Program 
zlepšování kvality ovzduší zóna CZ05 - 
Severovýchod“ a dále, že koncepce bude 
podrobena zjišťovacímu řízení podle zákona 
o posuzování vlivů na životní prostředí, 
a nemá k výše uvedené koncepci připomínky.

RM schvaluje dohodu mezi městem 
Králíky, P. B. a Armádou ČR o výcviku 
ozbrojených sil mimo území vojenských 
újezdů podle návrhu, který je součástí tohoto 
usnesení jako jeho příloha.

RM bere na vědomí předložený protokol 
a inspekční zprávu z inspekční činnosti v MŠ 
Pivovarská, Králíky, okres Ústí nad Orlicí.

RM neschvaluje zveřejnění propagace 
města Králíky v publikaci „Města a obce 
– Pardubický kraj“ a ukládá vedoucímu 
odboru ŠKT informovat o tomto rozhodnutí 
jednatele firmy PIP s.r.o.

RM ukládá Mgr. Vlastimilu Kubíčkovi 
předložit RM zprávu o vyřízení stížnosti 
a přijatých opatřeních v souvislosti se závěry 
Výsledku šetření stížnosti čj. ČŠIE-813/15-E 
do 31. 8. 2015.

RM schvaluje Smlouvu o propagaci 
a reklamě na akci „Cihelna 2015“ se spo-
lečností Vodovody a kanalizace Jablonné 
nad Orlicí, a.s.

RM schvaluje Smlouvu o propagaci a re-
klamě na akci „Cihelna 2015“ se společností 
VAKSTAV, s.r.o.

RM schvaluje smlouvu o poskytování bez-
pečnostních služeb na akci CIHELNA 2015 
s firmou 3KBS, s.r.o., se sídlem Stéblová 66, 
533 45 Opatovice nad Labem, IČ 27557103.

17. 8.
RM doporučuje ZM schválit záměr prode-

je pozemku p.p.č. 3503 – orné půdy o výměře 
1 099 m2 v k.ú. Králíky, který je zapsán na 
listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního 
úřadu pro PK, Katastrální pracoviště Ústí 
nad Orlicí, za kupní cenu ve výši 350 Kč/m2 
(bez dalších nákladů) s bonifikací 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 pozemcích (napojovací body 
pro uložení měřících zařízení, připojovací 
poplatek), a uložit záměr zveřejnit na dobu 
15 dnů, tj. odlišně od pravidel pro nakládání 
s nemovitými věcmi. Zároveň RM ukládá 
MO předložit bod na jednání ZM.

RM doporučuje ZM schválit záměr pro-
deje pozemku p.p.č. 3497/3 – trvalého trav-
ního porostu o výměře 58 m2 v k.ú. Králíky, 
který je zapsán na listu vlastnictví č. 10001 
u Katastrálního úřadu pro PK, Katastrální 
pracoviště Ústí nad Orlicí, 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 doporučuje ZM schválit záměr prodeje 
pozemku st.p.č. 534/2 – zastavěné plochy 
a nádvoří o výměře 19 m2 v k.ú. Králíky, 
který je zapsán na listu vlastnictví č. 10001 
u Katastrálního úřadu pro PK, Katastrální 
pracoviště Ústí nad Orlicí, za kupní cenu ve 
výši znaleckého posudku, nejméně však ve 
výši 130 Kč/m2 + náklady spojené s převodem 
a ukládá MO předložit bod na jednání ZM.

R M  v  s o u l a d u  s  r o z h o d n u t í m 
ZM/2011/07/151 ze dne 14. 11. 2011 ne-
doporučuje ZM schválit odstoupení města 
Králíky od žádosti o bezúplatný převod 
pozemku p.p.č. 2436 – trvalého travního 
porostu o výměře 280 m2 v k.ú. Horní Lipka, 
který je zapsán na listu vlastnictví č. 10002 
u Katastrálního úřadu pro PK, Katastrální 
pracoviště Ústí nad Orlicí, podané u Státního 
pozemkového úřadu, Krajského pozemkové-
ho úřadu pro PK, 530 02 Pardubice a ukládá 
MO předložit bod na jednání ZM.

Město Králíky jako vlastník dotčeného 
pozemku p.p.č. 113/4 – trvalého travního po-
rostu v k.ú. Prostřední Lipka, který je zapsán 
na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro 
PK, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, 
souhlasí dle § 96 odst. 3 písm. d) stavebního 
zákona se stavebním záměrem „zhotovení 
oplocení, kůly ze dřeva, ovčí pletivo o výšce 
1,2 m a vjezdové brány, místo stavby poze-
mek p.p.č. 113/1 – trvalý travní porost v k.ú. 
Prostřední Lipka“ pana T. B., Králíky a to za 
podmínky dodržení min. 0,60 m vzdálenosti 
od vozovky. Uvedený souhlas nenahrazuje 
rozhodnutí příslušných orgánů státní správy.

RM schvaluje záměr pronájmu pozemku 
st.p.č. 534/1 – zastavěné plochy a nádvoří 
o výměře 391 m2 v k.ú. Králíky za účelem 
odpočinkové plochy za nájemné ve výši ve 
výši 3 Kč/m2/rok a ukládá MO záměr pro-
nájmu zveřejnit.

RM schvaluje krátkodobou výpůjčku čp. 
109 – objektu občanské vybavenosti, který 
je součástí pozemku st.p.č. 285/1 – zastavěné 
plochy a nádvoří o výměře 202 m2 v k.ú. 
Dolní Boříkovice, nemovitost je zapsána na 
LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro PK, 
Katastrálního pracoviště Ústí nad Orlicí, za 
účelem pouťového posezení s hudbou pro 
občany Dolních Boříkovic, a to panu J. H., 
Králíky. Smlouva o výpůjčce se uzavírá na 

dobu určitou od 7. 9. 2015 do 20. 9. 2015.
RM schvaluje společný pronájem částí 

pozemků p.p.č. 1822/12 – trvalého travního 
porostu o výměře cca 123 m2 a p.p.č. 1822/30 
– trvalého travního porostu o výměře cca 3 
m2 v k.ú. Králíky, pozemky jsou evidovány 
na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro 
PK, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, za 
účelem zřízení přístupové cesty, a to:

- paní M. F., Králíky za nájemné ve výši 
63 Kč/rok

- panu B. T., Králíky za nájemné ve výši 
63 Kč/rok

- panu Z. V., Králíky za nájemné ve výši 
63 Kč

a panu T. K., Králíky za nájemné ve výši 
63 Kč/rok.

Nájemní vztah se uzavírá na dobu neu-
rčitou.

RM ukládá MO zveřejnit záměr pronájmu 
bytu č. 2 v bytovém domě čp. 483 v ul. Ná-
dražní v Králíkách, který je součástí pozemku 
st.p.č. 632 – zastavěné plochy v k.ú. Králíky 
a který je zapsán na LV č. 10001 u Katastrál-
ního úřadu pro PK, Katastrální pracoviště 
Ústí nad Orlicí, a to dle Pravidel pro pro-
najímání bytů ve vlastnictví města Králíky.  

RM schvaluje darovací smlouvu mezi fir-
mou MADOS MT s.r.o., Lupenice a městem 
Králíky. Předmětem smlouvy je provedení 
dopravního značení při pořádání kulturní 
akce: „Den sil podpory AČR Cihelna 2015 
Králíky“. 

RM schvaluje smlouvu o dílo s firmou 
Prumhor spol. s r.o., Václavské nám. 808/66, 
110 00 Praha 1 na akci „Zateplení Kulturního 
domu Králíky“ v předloženém znění. 

RM bere na vědomí předložený proto-
kol o provedené veřejnosprávní kontrole 
v příspěvkové organizaci Mateřská škola 
Pivovarská, Králíky, okres Ústí nad Orlicí.

RM bere na vědomí předložený protokol 
o provedené veřejnosprávní kontrole v pří-
spěvkové organizaci Mateřská škola Červený 
Potok, Králíky, okres Ústí nad Orlicí.

RM bere na vědomí předložený proto-
kol o provedené veřejnosprávní kontrole 
v příspěvkové organizaci Mateřská škola 
Moravská, Králíky, okres Ústí nad Orlicí.

RM neschvaluje poskytnutí daru panu 
T. H., Králíky na opravu střechy poškozené 
vichřicí 8. 7. 2015 a ukládá místostarostovi 
města jednat s žadatelem o předmětné věci 
ve smyslu jednání RM.

24. 8.
RM doporučuje ZM schválit záměr prode-

je pozemku p.p.č. 3522 – orné půdy o výměře 
1 233 m2 v k.ú. Králíky, který je zapsán na 
LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro PK, 
Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, za 
kupní cenu ve výši 350 Kč/m2 (bez dalších 
nákladů) s bonifikací 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 
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Výpis z jednání Rady města Králíky
podpisu kupní smlouvy s tím, že součástí 
kupní ceny není příslušné technické zařízení 
na pozemku (napojovací body pro uložení 
měřících zařízení, připojovací poplatek), 
a uložit záměr zveřejnit na dobu 15 dnů, 
tj. odlišně od pravidel pro nakládání s ne-
movitými věcmi. Zároveň RM ukládá MO 
předložit bod na jednání ZM.

RM doporučuje ZM schválit nabytí 
majetku - nákup stavby bez čp/če na st.p.č. 
787/1 a st.p.č. 787/2 – garáž v k.ú. Králíky 
a pozemku st.p.č. 787/2 – zastavěné plochy 
a nádvoří o výměře 44 m2 v k.ú. Králíky, 
nemovitosti jsou zapsány na LV č. 60000 
u Katastrálního úřadu pro PK, Katastrální 
pracoviště Ústí nad Orlicí, za kupní cenu 
ve výši 355.000 Kč od ČR – Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majetkových, 
IČO 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 
390/42, Praha 2, a zároveň schválit kupní 
smlouvu čj. UZSVM/HUO/3550/2015-
-HUOM Sp 34/2001/Ča v předloženém znění 
a ukládá MO předložit bod na jednání ZM.

RM schvaluje záměr pronájmu pozemků 
p.p.č. 328/2 - ostatní plochy o výměře 19 m2, 
p.p.č. 328/3 - ostatní plochy o výměře 7 826 
m2, p.p.č. 328/4 - ostatní plochy o výměře 1 
434 m2, p.p.č. 375/1 - ostatní plochy o výmě-
ře 10 046 m2, p.p.č. 375/13 - ostatní plochy 
o výměře 14 m2, p.p.č. 375/14 - ostatní plo-
chy o výměře 3 162 m2, p.p.č. 375/15 - ostatní 
plochy o výměře 2 086 m2, p.p.č. 375/17 - 
ostatní plochy o výměře 525 m2, p.p.č. 470/4 

- ostatní plochy o výměře 3 510 m2 a p.p.č 
1503/3 - ostatní plochy o výměře 230 m2, 
vše v obci Králíky a k.ú. Dolní Boříkovice 
za účelem zřízení mezideponie a následné 
dobudování stavby s názvem „Terénní úpra-
vy plochy zemníku a zrekultivované skládky 
TDO v k.ú. Dolní Boříkovice“, za nájemné 
ve výši 40 % z částky, kterou nájemce bude 
fakturovat třetím stranám + DPH. Pozemky 
o celkové výměře 28 852 m2 jsou zapsány 
na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro 
Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí 
nad Orlicí. Zároveň RM ukládá MO záměr 
pronájmu zveřejnit na dobu 15 dnů – tj. od-
lišně od Pravidel pro propachtování pozemků 
ve vlastnictví města Králíky.

RM schvaluje v rámci schválené položky 
rozpočtu města Králíky přesun částky 10.000 
Kč z položky 1.1 písm. A) na položku 1.1 
písm. B) a přesun částky 3.450 Kč z položky 
1.3 na položku 1.2 vyhlášeného Dotačního 
programu města Králíky pro rok 2015.

RM bere na vědomí informaci o navrže-
ných částkách příspěvků na činnost pro rok 
2015 pro tělovýchovné jednoty TJ Jiskra 
Králíky o.s., FC Jiskra 2008 o.s. a TJ Sokol 
Boříkovice včetně návrhu na přidělení jed-
notlivých grantů na dopravu dětí a mládeže 
na zápasy, dotace na práci trenérů u těchto 
tělovýchovných organizací a na společenské 
aktivity, a ukládá vedoucímu OŠKT předložit 
tento bod na jednání ZM.

RM schvaluje výši příspěvků dle Do-

tačního a příspěvkového programu města 
Králíky na rok 2015 dle přílohy a ukládá 
vedoucímu ŠKT zajistit nezbytné adminis-
trativní záležitosti.

RM schvaluje navýšení kapacity u MŠ 
Králíky, Červený Potok, okr. Ústí nad Orlicí 
(pracoviště Červený Potok) pro školní rok 
2015/2016 z počtu 24 dětí o 3 děti (celkem 
27 dětí).

RM schvaluje navýšení kapacity u MŠ 
Králíky, Červený Potok, okr. Ústí nad Orlicí 
(pracoviště Prostřední Lipka) pro školní rok 
2015/2016 z počtu 24 dětí o 2 děti (celkem 
26 dětí).

RM bere na vědomí informaci ředitelky 
MŠ Červený Potok o přijímacím řízení pro 
školní rok 2015/2016 a souhlasí s umístěním 
dětí s trvalým pobytem mimo územní obvod 
města Králíky v MŠ Červený Potok a MŠ 
Prostřední Lipka pro školní rok 2015/2016.

CO TU KVETE
Ostružiník ježiník (Rubus caesius L.)

Znáte modré ostružiny? Jsou docela 
dobré. Našla jsem je na cestě ke křížku 
(cesta za bývalou Teslou směr Dolní 
Lipka). Mohl by to být ostružiník ježiník.

Ostružiník ježiník nebo také sivý má 
kulovité souplodí tvořené z peckoviček 
matně modravě ojíněných. Ojínění lze 
snadno setřít stejně jako ojínění z vět-
ví, které má modravý až bíle voskový 
nádech. Jsou to poléhavé až plazivé 
vytrvalé keře rostoucí na okrajích cest 
a silnic, rumištích, lesních lemech, luž-
ních lesích, v pobřežních křovinách a 
vrbinách a v úvalech velkých řek. U nás 
je velmi rozšířený zejména v teplejších 

oblastech. Nad 700 m n. m. roste vzácně. 
Začíná kvést koncem jara a vydrží až do 
podzimu. Květy jsou 2 – 2,5 cm velké, 
korunní lístky bílé. Květy se tvoří na je-
den rok starých prýtech, které po dozrání 
plodů usychají. 

U nás roste kolem 150 druhů ostružiní-
ků. Rozmnožují se většinou bez opylení. 
Proto nedochází ke křížení a i nepatrné 
rozdíly jsou považovány za samostatný 
druh. Určení druhu je až na několik 
snadno poznatelných výjimek záležitostí 
specialisty. Proto v úvodu píšu „Mohl by 
to být…“.

Marta Valentová

Oznámení
Občanské  sdružení  JUKRA o.s. 

pořádá dne 28.  9.  2015 Svatovác-
lavský koncert na Hoře Matky Boží. 
Začátek koncertu  je v 16:00 hodin. 
Účinkuje Český chlapecký sbor Boni 
pueri, Komorní filharmonie Pardubi-
ce a hosté. Doprava z Králík bude 
zajištěna,  odjezd  z  autobusového 
nádraží je v 15:30 hodin.
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MC EMMA – PROGRAM ZÁŘÍ 2015
Aktivity pro maminky s dětmi Aktivity pro dospělé

Úterý 1. 9. od 9:30 Výlet - info rozešleme Čtvrtek 3. 9. od 18:00 Jóga

Úterý 8. 9. od 10:00 Říkadla s babi Maru Čtvrtek 10. 9. od 18:00 Jóga

Úterý 15. 9. od 10:00 Hýbánky s Hankou Středa 16. 9. od 17:00 Cvičení pro těhotné a po porodu

Čtvrtek 17. 9.
od 9:30 Cvičení s batolátky Čtvrtek 17. 9. od 18:00 Jóga

od 10:30 Cvičení s kojeňátky Středa 23. 9. od 17:00 Cvičení pro těhotné a po porodu

Úterý 22. 9. od 9:30 Dílnička pro nejmenší Čtvrtek 24. 9. od 18:00 Jóga

Čtvrtek 25. 6.
od 9:30 Cvičení s batolátky Středa 30. 9. od 17:00 Cvičení pro těhotné a po porodu

od 10:30 Cvičení s kojeňátky

Úterý 29. 9. od 9:30 Tvoření s Petou

Neděle 13. 9. nebo 20. 9.   DO LESA - dopolední výlet tatínků s dětmi.

V úterý je centrum otevřeno od 09:00 do 12:00. Ve čtvrtek je 
centrum otevřeno od 09:30 do 12:00 (platí od 17. 9. 2015).

Mateřské centrum EMMA

Poradenské  středisko  z.s. AUDIOHELP,  pobočka  v Ústí  nad 
Orlicí, Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, 
Oblastní odbočka a středisko integračních aktivit Česká Třebová 

ve spolupráci s městem Králíky pořádají

PORADNU PRO NEDOSLÝCHAVÉ
A ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ

poradna se koná dne 16. 9. 2015 (středa)
od 8:00 hod. do 13:00 hod.

V poradně Vám bude poskytnuto odborné sociální poradenství, případně 
provedeny drobné opravy kompenzačních pomůcek, předvedeny některé 
kompenzační pomůcky, včetně zprostředkování jejich případného prodeje.
Poradna se uskuteční v budově Městského úřadu Králíky, ul. Karla Čapka 
316, v zasedací místnosti ve II. NP.

Milé maminky a přátelé centra, prázdniny 
utekly jako voda a my jsme si na výletech 
a společných setkáních užívali krásného léta. 

Rádi bychom Vás seznámili s plánovanými 
aktivitami na měsíc září. Využijeme přicháze-
jícího babího léta a podnikneme ještě výlet či 
piknik. Bližší informace zveřejníme na webu 
a rozešleme emailem. Každé úterý se můžete 
těšit na říkadla, tvoření, hýbánky či nově 
dílničky pro nejmenší. Čtvrteční cvičení pro 
kojeňátka a batolátka začíná až třetí zářijový 
týden a to konkrétně 17. 9. 2015 od 09:30. Cvi-
čení je rozdělené dle věku dítěte a můžete začít 
již s dvouměsíčním miminkem, kde lektorka 
klade důraz na správný psychomotorický vývoj 
dítěte. Tímto bychom chtěli k nám do centra 
pozvat nové maminky s malými miminky.

Do lesa, tak se jmenuje výlet tatínků s dětmi. 
Na dobrodružnou výpravu vyrazí během neděl-
ního dopoledne v druhé polovině září, přesný 
termín upřesníme dle počasí. Informace opět 
rozešleme a vyvěsíme na našem webu.

Začátkem října opět zahájíme kurz cizího 
jazyka „Angličtina hrou“. Cílem výuky je učit 
se cizímu jazyku zábavnou formou, pomocí 
písniček a her. Zapsat se mohou děti, které již 
kurz minulý rok absolvovaly, a to i v případě, 
že letos navštěvují 3. třídu. Těšíme se také 
na nové zájemce z řad prvňáčků. Bližší info 
ohledně zápisu, času výuky apod. rozešleme 
do škol během září.

Z aktivit pro dospělé pokračuje jóga. Cvičit 
budeme opět ve čtvrtek od 18:00 a začínáme již 
první zářijový čtvrtek 3. 9. 2015. Středeční od-
poledne je vyhrazeno na Cvičení pro těhotné 
a po porodu, první lekce proběhne ve středu 
16. 9. 2015 od 17:00.

Již s předstihem zveřejňujeme termín pod-
zimní a zimní burzy dětských věcí, uskuteční 
se v říjnu 14. 10 - 17. 10. 2015. Bližší informace 
přineseme v příštím zpravodaji.

Závěrem bychom chtěli dodat, že Mateřské 
centrum Emma je otevřeno všem mamin-
kám, tatínkům i prarodičům, kteří chtějí strávit 
příjemné chvíle se svými dětmi a zároveň 
navázat nové kontakty a přátelství.

Těšíme se na Vás!
Za tým MC Emma

Daniela Beranová a Káťa Brůnová
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Dny v kalendáři – září
  1. 9. 1951-1956 Jiljí, 1957-1974 Samuel, 1975-1994 Linda,
 1995-2015 Linda, Samuel
  2. 9. 1951-2015 Adéla
  3. 9. 1951-1960 Bronislava, 1961-2010 Bronislav,
 2011-2015 Bronislav, Bronislava
  4. 9. 1951-1956 Rosalie, 1957-1960 Růžena, 1961-1968 Kazi, 
 1969-2010 Jindřiška, 2011-2015 Jindřiška, Rozálie
  5. 9. 1951-2015 Boris
  6. 9. 1951-2015 Boleslav
  7. 9. 1951-1958 Regina, 1959-2015 Regína
  8. 9. 1951-1953 Narození Panny Marie,
 1954,1955 Zavraždění J. Fučíka, 1956-1974 Marie, 
 1975-2015 Mariana
  9. 9. 1951,1952 Neklan, 1953-1969 Den horníků,
 1970-2015 Daniela
10. 9. 1951-1961 Krasava, 1962-2015 Irma
11. 9. 1951-1953 Emilian, 1954-1971 Emilián,
 1972-2010 Denisa, 2011-2015 Denisa, Denis
12. 9. 1951-1953 Jméno Panny Marie, 1954-1956 Mladen, 
 1957-2015 Marie
13. 9. 1951-1956 Amát, 1957-1963 Řehoř, 1964-2015 Lubor
14. 9. 1951-1953 Povýšení Svatého Kříže, 1954-1971 Radomíra,
 1972-2015 Radka
15. 9. 1951-1953 Sedmibolestné Panny Marie, 1954-1956 Nikita, 
 1957-1962 Albín, 1963-2015 Jolana
16. 9. 1951-2011 Ludmila, 2012-2015 Ludmila, Lidmila
17. 9. 1951,1952 Lambert, 1953 Bohunka, 1954-2011 Naděžda, 
 2012-2015 Naděžda, Naďa
18. 9. 1951-1953 Josef Kupertinský, 1954-1956 Měšek,
 1957-1958 Krištof, 1959-2015 Kryštof
19. 9. 1951-1952 Januar, 1953-1956 Jánoš, 1957-1960 Hilarius, 
 1961-1965 Bořita, 1966-2015 Zita
20. 9. 1951-1952 Eustach, 1953 Stašek, 1954-2015 Oleg
21. 9. 1951,1952 Matouš evangelista, 1953-2015 Matouš
22. 9. 1951-1976 Mořic, 1977-2015 Darina
23. 9. 1951-1961 Tekla, 1962-2015 Berta
24. 9. 1951-2011 Jaromír, 2012-2015 Jaromír, Jaromíra
25. 9. 1951-1956 Zlatuška, 1957-1973 Zlatuše, 1974-2011 Zlata, 
 2012-2015 Zlata, Zlatuše
26. 9. 1951-1953 Cyprian a Justina, 1954-1961 Budivoj,
 1962-1971 Fjodor, 1972-2015 Andrea
27. 9. 1951-1953 Kosmas a Damián, 1954-1981 Kosma,
 1982-2015 Jonáš
28. 9. 1951-1953 Václav kníže, 1954-1999 Václav,
 2000-2011 Václav ● Den české státnosti,
 2012-2015 Václav, Václava ● Den české státnosti
29. 9. 1951,1952 Michael, 1953-2011 Michal,
 2012-2015 Michal, Michael
30. 9. 1951,1952 Jeronym, 1953-1956 Jarolím,
 1957,1958 Jeronym, 1959-2015 Jeroným

Významné dny v září
21. září  - Mezinárodní den Alzheimerovy choroby
Poprvé se tento den v České republice slavil v roce 1998. 

Jeho cílem je zvýšit povědomí o této nemoci, protože se často 
podceňuje.

Alzheimerovu nemoc (AN) poprvé popsal německý lékař 
Alois Alzheimer v roce 1907. V té době se považovala za 
nemoc vzácnou. AN začíná pozvolna. Nejdříve se u nemoc-
ného zhoršuje krátkodobá paměť a není schopen se postarat o 
některé věci v domácnosti. Rychlost, kterou AN postupuje, se 
u každého postiženého liší. Nemocný má však čím dál větší 
problémy s vyjadřováním, rozhodováním, nedokončuje myš-
lenky, je zmatenější. Mění se celá jeho osobnost. V posledních 
stádiích nemoci už vůbec není schopen se sám o sebe postarat. 

AN narušuje část mozku a způsobuje pokles takzvaných ko-
gnitivních funkcí – myšlení, paměti, úsudku. Bývá nejčastější 
příčinou demence, která vede postupně k závislosti nemocného 
na každodenní pomoci jiného člověka.

Podle evropské asociace Alzheimer Europe jsou počty lidí 
s demencí vyšší, než se dosud předpokládalo. Podle odhadů 
v celé Evropě v současné době žije 7,3 miliónu lidí s demencí. 
Předpokládá se, že na celém světě nyní žije 44 miliónů lidí 
s demencí. A toto číslo stále poroste. V roce 2050 bude podle 
odhadů na světě přes 135 miliónů lidí s tímto onemocněním.  
V České republice se v současné době odhaduje počet lidí 
s demencí na 123 194.

Během září bude po celém světě v rámci Světového měsí-
ce Alzheimerovy choroby 2015 probíhat kampaň s názvem 
Remember me (Zapamatuj si mě). Hlavním smyslem této 
kampaně je povzbudit lidi, aby byli schopní rozpoznat pří-
znaky demence a také, aby lidé nezapomínali na své blízké, 
kteří žijí s demencí.

28. září – Den české státnosti – sv. Václav
Den české státnosti byl jako státní svátek uznán Poslaneckou 

sněmovnou v roce 2000. Toto datum bylo vybráno v souvis-
losti s postavou knížete Václava, symbolem české země, který 
byl 28. září 935 zavražděn. 

Václav byl synem knížete Vratislava (mladšího syna Lud-
mily a prvního doloženého knížete Bořivoje I.) a Drahomíry. 
Jako předpokládaný rok narození bývá uváděn rok 907. Vác-
lavovy výchovy se ujala jeho babička Ludmila. Podle tradice 
se mu dostalo v té době u panovníků neobvyklého vzdělání. 
Po smrti Václavova otce, knížete Vratislava, se ujala vlády 
Václavova matka Drahomíra. Václav spolu s mladším bratrem 
Boleslavem zůstal v péči Ludmily. Mezi oběma ženami a jejich 
stoupenci vznikl spor o vliv na Václava a moc v knížectví. 
Spor pro Ludmilu skončil jejím zavražděním Drahomířinými 
družiníky. Václav se ujal vlády někdy po roce 921. Václavův 
pozitivní vztah ke křesťanství se projevil například tím, že 
postavil nový kostel zasvěcený svatému Vítu. Podle legendy 
Boleslav pozval svého bratra Václava na hostinu při příle-
žitosti svátku svatých Kosmy a Damiána, k sobě do (Staré) 
Boleslavi. Druhý den ráno, ještě před rozedněním, se Václav 
vydal na ranní pobožnost. Potkal cestou Boleslava a řekl mu: 
„Včera jsi nám pěkně posloužil, Bůh ti to oplať.“ Boleslav 
odpověděl: „A dnes ti chci takhle posloužit!“ a udeřil ho 
mečem do hlavy. Způsobil mu jen menší zranění, ale Václav 
mu vytrhl meč, odhodil ho, protože nechtěl prolít krev svého 
bratra. Nato Boleslav přivolal své družiníky a ti Václava zabili. 
Bratrovražda otevřela Boleslavovi cestu ke krvavému převzetí 
moci, během něhož dal vyvraždit celé rodiny Václavových 
příznivců včetně nemluvňat. O tři roky později nechal sám 
vrah Boleslav Václavovy ostatky převézt na Pražský hrad.

Svatý Václav je prvním českým světcem, příslušníkem 
první dynastie panovníků – rodu Přemyslovců, symbolem 
české státnosti a patronem České země. Je jedním z nejoblí-
benějších českých svatých. Svatý Václav je jediným českým 
světcem, jehož svátek je součástí celosvětového kalendáře 
římskokatolické církve. Václavův portrét s přemyslovským 
štítem a praporem se stal symbolem země i lidu, jméno Václav 
bylo chápáno jako synonymum pro Čechy a českou korunu. 
Svátek svatého Václava byl do roku 1951 památným dnem.  
V současné době je součástí oslav Národní svatováclavská 
pouť, která se každoročně koná ve Staré Boleslavi.

29. září – sv. Michal, Michael
Jméno Michael znamená „Kdo je jako Bůh?“ Michael je 

jedinou postavou v Bibli, která má označení archanděl. V Bibli 

(pokračování na následující straně)
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Hledáme
páníčky

Služby města Králíky s.r.o. zajišťují 
odchyt toulavých psů na území města. 
V současné době jsou v objektu králické 
čističky odpadních vod umístěni zde 
vyfocení psi, které je možno si přisvojit. 
S nalezenými psy je možno se seznámit 
a prohlédnout si je každý pracovní den 
od 8:00 do 13:00 hod.

Významné dny v září
v Judově listě ve verši 9 je o něm napsá-
no toto: „Přitom ani archanděl Michael, 
když se s ďáblem přel o Mojžíšovo tělo, 
neodvážil se vynést potupný rozsudek, 
ale řekl: „Ztrestej tě Hospodin!“ V bib-
lické knize Zjevení je uvedeno, že na 
konci věků svede archanděl Michael 
vítěznou bitvu se satanem (Zj 12,7-9), 
proto bývá archanděl Michael často 
zobrazován s mečem, drakem, váhami 
nebo jako rytíř s křídly. Považuje se 
za nejvyšší hlavu nebeského vojska 
(andělů věrných Bohu). Katolická cír-
kev ho uctívá jako patrona celé církve 
a ochránce proti silám zla. Svatý Mi-
chael je považován za patrona šermířů, 
vojáků, policistů, zlatníků, lékárníků, 
drogistů, bednářů, pekařů, obchodníků, 
sklářů, slévačů, radiomechaniků, vahařů 
a zaměstnanců bank. Je také ochráncem 
před nemocemi a bandity.

V Králíkách na náměstí máme kostel 
zasvěcený právě archandělovi Michae-
lovi. Pokud vstoupíte dovnitř, můžete 

si na hlavním oltáři všimnout velkého 
obrazu, na němž je Michael vyobrazen. 
A díky Michaelovi přijíždějí do Králík 
pouťové atrakce na přelomu září a října.

Protože další číslo Králického zpravo-
daje vyjde až v prvním říjnovém týdnu, 
zařazujeme jeden říjnový významný 
den. 1. října se slaví, mimo jiné, Me-
zinárodní den kávy. Kávová zrna se 
získávají z rostliny zvané kávovník. 
Pravlastí kávovníku je Etiopie, odkud se 
káva dostala do Arábie, která je považo-
vána za kolébku kávy. Nejrozšířenějším 
druhem kávovníku je arabica, druhým 
robusta a nejméně známým liberica. 
Příprava kávy má mnoho způsobů, 
nejčastějším je káva filtrovaná a espre-
sso. Český „turek“ je opravdu naším 
specifikem. Tento způsob přípravy kávy 
je velmi nešetrný, protože prudkým 
spařením kávy se uvolňují třísloviny, 
které mají za následek mírně nakyslou 
až řezavou chuť kávy. O zdravotní 
účincích kávy se vědci přou. Na jedné 

straně je káva močopudná a dehydratuje 
organismus, na straně druhé obsahuje 
antioxidanty, které brání předčasnému 
stárnutí buněk, posilují nervový a imu-
nitní systém. Kofein obsažený v kávě 
patří mezi psychostimulační látky, které 
povzbuzují organismus. V současnosti 
probíhá řada klinických studií, které se 
zabývají možností terapeutického vyu-
žití kofeinu v boji proti Parkinsonově 
a Alzheimerově chorobě. Káva je, po 
ropě, druhou nejprodávanější komoditou 
na světě. Průměrná spotřeba pražené 
kávy celosvětově činí 1,09 kg na osobu. 
Každý Čech průměrně ročně spotřebuje 
3.36 kg pražené kávy. Nejvíce kávy 
na světě vypijí Finové (10,08 kg na 
osobu), Norové (8,31 kg) a Islanďané 
(7,56 kg). Naopak mezi zeměmi, kde se 
káva nepije, najdeme např. Afganistán, 
Čínu, Kambodžu, Jižní Koreu, Nepál, 
Arabské emiráty, Nigérii nebo Seychel-
ské ostrovy.

(dokončení z předchozí strany)

Mladí manželé koupí země-
dělskou usedlost s uzavře-
ným dvorem na pěkném 
místě. Tel: 734 753 333.
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Stomatologické služby
Oblast Červené Vody Letohradu, Jablonného nad Orlicí, Králicka, Žamber-

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

465 676 811 a internetové adrese www.pardubickykraj.cz, konkrétně v sekci:
Krajský úřad/Odbor zdravotnictví/Zajištění pohotovostních služeb

den lékař/ka obec místo telefon
05. 09. So MUDr. Karásková Letohrad U Dvora 815 465 620 358
06. 09. Ne MUDr. Karásková Letohrad U Dvora 815 465 620 358
12. 09. So MUDr. Jedličková Bystřec č.p. 182 465 642 990
13. 09. Ne MUDr. Jedličková Bystřec č.p. 182 465 642 990
19. 09. So MUDr. Johnová Letohrad Šedivská 498 465 622 216
20. 09. Ne MUDr. Johnová Letohrad Šedivská 498 465 622 216
26. 09. So MUDr. Kobzová Lanškroun 5. května 2 465 322 897
27. 09. Ne MUDr. Kobzová Lanškroun 5. května 2 465 322 897
28. 09. Po MDDr. Kopecký Mladkov č.p. 133 465 635 441
Státem organizovaná služba má tento obsah (podobně je tomu i v jiných oblastech 
kraje): Když Vás v sobotu, neděli či ve svátek rozbolí zub, můžete v době od 8:00 do 
11:00 hodin navštívit lékaře, který ten den slouží pohotovost ve své ordinaci. Pokud má 
službu lékař třeba v Červené Vodě, musíte za ním z celé oblasti cestovat na Červenou Vodu. 
V tomto případě je lhostejné, zda jste u sloužícího lékaře registrováni, či nikoliv. Tato služba 
je bezplatná a funguje pro všechny pacienty spadající k lékařům uvedeným v seznamu. 
Znovu zdůrazňujeme, že funguje pouze v době od 8:00 do 11:00 hodin a že v určitý den 
slouží pouze jediný lékař pro celé území. Pokud Vás v 11:05 právě začne bolet zub, nespadá 
tento případ do státní správou organizované pohotovosti. V tom případě se můžete pokusit 
obrátit telefonicky na lékaře, kterého jste si sami dobrovolně vybrali, aby pečoval o Vaše 
zuby. Pokud tam neuspějete, zbývá Vám cesta do nemocnice v Pardubicích či Hradci Králové, 
kde funguje nepřetržitá služba na stomatologických odděleních. Máte pochopitelně možnost 
počkat do druhého dne a využít buď další pohotovostní službu, nebo jako bolestivý pacient 
požádat ve všední den kteréhokoliv lékaře o ošetření v jeho běžných ordinačních hodinách.

Společenská
kronika

Uvedené informace jsou v souladu se 
zákonem č. 101/2000 Sb.

o ochraně osobních údajů a o změně 
některých zákonů.

MANŽELSTVÍ
„Gratulujeme a přejeme štěstí.“

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

Tomáš Sekanina – Monika Seidenglanzová

Luděk Veselý – Lenka Faltová

Jaroslav Dušek – Pavla Faltusová

Lukáš Pohanka – Lucie Filipová

Kamenictví Kováč
Příjem zakázek každou 
sobotu na místním hřbi-
tově  od  8:50  do  9:05. 
Tel. 605946468.

Sdělení městského úřadu rodičům
Vážení rodiče, s ohledem na ochranu 

osobních údajů již nebudou zasílány 
pozvánky rodičům na vítání občánků. 
Pokud budete mít zájem na přihlášení 
Vašeho novorozence na tento slavnostní 
akt, kontaktujte, prosím, úsek matriky 
MěÚ Králíky, paní Jitka Maixnerová, tel. 
465670734, j.maixnerova@kraliky.eu.

Spolek seniorů Králicka
pro měsíc září připravuje

8. 9. v 17.00 hodin -Výbor spolku
- vyhodnocení pobytového zájezdu do Itálie v období 24. 8. až 6. 9. 2015
- finanční vyrovnání zájezdu, zodpovídá výbor.

15. 9. v 13.00 hodin - Koupání v Zábřehu. Určeno pro členy i nečleny 
spolku. Zodpovídá pí. Mgr. Bednářová.

25. 9. v 15.00 hodin - Společenské posezení s hudbou k oslavě DNE 
SENIORŮ. Občerstvení zajištěno. Zodpovídá pí. Marie Křivohlávková.

Ostatní aktivity v klubu spolku:
17. 9. v 15.00 hod - Schůze zdravotně postižených. Zodpovídá pí. Marie 

Kučerová.
Za výbor J. Dobrohruška

Moštování
V zahradní kolonii

u hřbitova v Králíkách
Od 5. 9. do 30. 9. 2015 na telefonu
Od 1. 10. 2015 do 28. 10. 2015
středa 14.00 – 16.00 hod.
sobota 14.00 – 16.00 hod.
Jiný termín na telefonu:

722 734 719
Cena za moštování: 3 Kč/kg

Stále bojujete s cizími jazyky?
I letos pro Vás otevíráme jazykové kurzy:
• němčina pro začátečníky  • angličtina pro začátečníky 
• němčina pro mírně pokročilé  • angličtina pro mírně pokročilé
• německá konverzace pro pokročilé  • anglická konverzace pro pokročilé 

Organizace kurzů:  - začátek: říjen 2015  - 25 lekcí po 90 min, 1x týdně
  - ukončení: květen 2016  - maximálně 8 účastníků v kurzu

Moderní výuka, vybavená učebna (počítač, ozvučení, dataprojektor). 

Bližší informace a přihlášky:  Mgr. Dušan Krabec, Jana Švermy 700, Králíky
(do 26. 9. 2015)  Tel. 604 551 454, mail: d.krabec@orlicko.cz 
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ZÁŘÍ 2015
OFF - OPAKOVACÍ FILMOVÝ FESTIVAL – poslední opa-

kování dobrých a/nebo divácky úspěšných filmů uplynulé sezóny.
úterý   1.   MIMONI
(animovaný USA, 90 min, Kč 90,-)   17:00 hod

úterý   1.   ŽIVOT JE ŽIVOT
(komedie ČR, 95 min, Kč 90,-)   20:00 hod

čtvrtek   3.   OVEČKA SHAUN
(animovaný GB, 85 min, Kč 80,-)   17:00 hod

čtvrtek   3.   RYCHLE A ZBĚSILE 7
(akční USA, 135 min, Kč 80,-)   20:00 hod

pátek   4.   V HLAVĚ
(animovaná komedie USA, 95 min, Kč 90,-)   17:00 hod

pátek   4.   DOMÁCÍ PÉČE
(komedie ČR, 90 min, Kč 100,-)   20:00 hod

sobota   5.   JURSKÝ SVĚT 3D
(dobrodr. sci-fi USA, 120 min, Kč 100,-)   17:00 hod

sobota   5.   ŠÍLENÝ MAX: ZBĚSILÁ CESTA 3D
(akční USA, 120 min, Kč 110,-)   20:00 hod

úterý   8.  VETŘELCI   (sci-fi USA)   20:00 hod
Druhý díl slavné sci-fi ságy 

v digitální kvalitě a režisérském 
sestřihu. Důstojnice Ripleyová, 
která jako jediná přežila boj na 
život a na smrt s vesmírným 
vetřelcem v nákladní lodi Nos-
tromo, je po několika letech 
nalezena záchrannou výpravou 
a vrací se zpět na Zemi. Když 
už se zdá, že je po všem, začíná 
horor znova na nedávno ko-
lonizované planetě. Tentokrát 
ne všichni proti jednomu, ale 
Ripleyová se skupinou speciálně 
vycvičených vojáků proti tisícihlavé smrtící síle vetřelců.

Vstupné 110,-; přístupný od 12 let; titulky; 140 min.

čtvrtek  10.  AMY  (dokumen-
tární Velká Británie)  20:00 hod

Kým ve skutečnosti byla dív-
ka, která stojí za slavným jménem 
Amy Winehouse? Co tato hudeb-
ní ikona skrývala před okolním 
světem a proč zemřela v pouhých 
27 letech? Celovečerní dokument 
nechává promlouvat zejména 
Amy samotnou prostřednictvím 
dosud nezveřejněných archivních 
záběrů, rozhovorů, ale především 
skrze její hudbu a původní texty, 
které vždy reflektovaly aktuální 

události jejího života. Dívka s obrovským talentem a touhou zpívat, 
zjevení ohromující hudební fajnšmekry, popová hvězda obletovaná 
fanoušky i oběť manipulovaná manažery a pronásledovaná bulvární-
mi novináři, unikající k závislostem. Za známým mediálním obrazem 
ale odhalujeme hlavně Amy, která skutečně touží jen po dvou věcech: 
opravdové lásce a hudbě.

Vstupné 80,-; přístupný od 12 let; titulky; 120 min.

UUUPS! NOE ZDRHNUL…   (animovaný Německo)
úterý   15.   17:00 hod
Je konec světa! Blíží se obrov-

ská povodeň, dostatečně velká 
na vyhubení veškerého života 
na Zemi. Tvorečci Dejv a jeho 
syn Finík, dva malí Raťafáci, 
se dostali na Noemovu archu 
na poslední chvíli za pomoci 
Grumpíků Lísky a její dcery 
Ley. Když však archa odplouvá, 
Finík a Lea na ní omylem nejsou. 
Pravé dobrodružství tak pro ně 
teprve začíná. Při hledání cesty 
zpátky na archu budou muset 
společně přemoci nejen lstivé 
nepřátele, ale také najít nové 
kamarády a uvědomit si, na čem v životě skutečně záleží. Podaří 
se navíc zachránit Finíkovi život svého otce a zajistit sympatickým 
Raťafákům místo na arše?

Vstupné 90,-; přístupný; české znění; 85 min.

NENASYTNÁ TIFFANY   (komedie/horor ČR)
úterý   15.   20:00 hod
Pepa (Leoš Noha) tráví 

většinu času vysedáváním po 
hospodách. Aby si vydělal na 
skromné živobytí, vykrádá 
chaty a ukradené předměty pro-
dává v zastavárně. Při jednom 
ze svých lupičských výpadů je 
málem chycen při činu a během 
následného útěku náhodou 
objeví starou videokameru. Ta 
skrývá záznam, který odhaluje 
cestu k netušenému pokladu. 
Pepa je ohromen a okamžitě 
po něm zatouží. Brzy však 
pochopí, že aby ho získal celý, 
nebude muset podstoupit jen dlouhé hodiny kopání. Cena bude 
mnohonásobně vyšší...

Vstupné 100,-; přístupný od 15 let; 80 min.

CESTA VZHŮRU   (dokumentární/sportovní ČR)
čtvrtek   17.   20:00 hod
Cesta vzhůru vypráví o umanutosti, o zdolávání vlastních a obec-

ně lidských limitů, ale také o kompromisech a ceně, kterou mohou 
mimořádné osobní výkony stát. Radek Jaroš si jako první Čech 
a teprve patnáctý člověk na světě splnil horolezecký sen a zcela 
unikátně za přítomnosti kamery vystoupil na poslední z nejvyšších 
hor světa K2, která mu chyběla do tzv. Koruny Himálaje. Film se 
tak pro diváka stává mimořádnou příležitostí absolvovat společně 
s Radkem a jeho horolezeckými přáteli Miskou a Trávou strastipl-
nou cestu na osmitisícový vrchol a stát se na malou chvíli doslova 
součástí expedice na K2. Štíty velehor jsou najednou dostupnými 
i pro ty, kteří hory sice obdivují, ale něco podobného by nikdy 
sami nepodnikli. Diváci tak mohou díky filmu autenticky prožívat 
obavy i úlevu hlavních hrdinů, pocítit tíhu každého kroku i dechu 
v nepředstavitelné nadmořské výšce a snad i nakonec porozumět 
majestátné kráse, za jejíž dotek se mnohdy platí tou nejvyšší cenou. 
Na rozdíl od horolezeckých filmů jsou součástí děje další paralelní 
postavy mimo expedici, rodinní příslušníci Radka Jaroše. Film sle-
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duje jejich mnohdy zoufalou snahu vypořádat se s vlastním strachem 
o někoho blízkého, pochopit ho anebo se alespoň s nepochopením 
jeho nebezpečné záliby pokoušet vyrovnat. V Cestě vzhůru nejde 
o pouhou dokumentaci historického úspěchu českého horolezectví, 
ale též o širší pohled na lidské zdolávání extrémních překážek, a to 
nejen ve fyzickém slova smyslu.

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

pátek   18.   GANGSTER KA  (krimi thriller ČR)   20:00 hod
Radim Kraviec alias Káčko se vyznačuje vysokou inteligencí 

a talentem pro dokonalý podvod. Kde jiní sahají po zbrani, on vyu-
žívá lsti a armády právníků i monstrózního kapitálu. Mrknutím oka 
okrádá stát o miliardy korun. Je si ale dobře vědom hranice, kterou 
nesmí překročit. Tou hranicí je 
fyzická eliminace kohokoliv ze 
svého okolí. Díky kontaktům na 
politické scéně chystá Kraviec 
triumfální majstrštyk - ovládnutí 
ČEPRA, společnosti kontrolující 
veškeré zásoby pohonných hmot 
v republice. Když to vyjde, 
bude to „obchod“ století. Káčka 
nečekaně zradí jeho pravá ruka, 
Albánec Dardan Cirkel, který 
spolupracuje s hospodářskou 
kriminálkou. Nemožné se stá-
vá skutečností. Nepolapitelný 
tunelář Káčko končí ve vazbě, 
státu jsou zachráněny miliardy 
korun. Zatím... Protřelý Kraviec se díky šikovným právnickým 
kličkám dostává velmi rychle na svobodu. Jeho opatrnost a chladně 
kalkulující mysl nenávratně mizí. Rozjíždí nelítostnou mašinerii 
pomsty. Káčko překračuje pomyslnou hranici od finančního zločin-
ce k nelítostnému řezníkovi... Gangster Ka zkoumá mechanismus 
organizovaného zločinu, vnáší světlo do šestimiliardového tunelu 
a snaží se objektivně ukázat zrod skutečného gangstera.

Vstupné 120,-; přístupný od 12 let; 100 min.

MUNE – STRÁŽCE MĚ-
SÍCE   (animovaný rodinný 
Francie)

úterý   22.   17:00 hod
Malý faun Mune byl jmeno-

ván strážcem Měsíce, ale protože 
má málo zkušeností, způsobí 
nehodu, která ohrozí nejen Mě-
síc, ale i Slunce. Aby napravil 
svoji chybu, musí se společně se 
svými přáteli postavit nebezpeč-
nému Titánovi a vrátit nebeským 
tělesům jejich místo na obloze.

Vstupné 110,-; přístupný; 
české znění; 85 min.

úterý   22.   MALLORY   (dokumentární ČR)   20:00 hod
Po unikátních časosběr-

ných dokumentech Marcela, 
René a Katka přichází doku-
mentaristka Helena Třeštíková s 
novým filmem, v němž 13 let 
sleduje hlavní hrdinku Mallory, 
která se po těžkých životních pe-
ripetiích odhodlaně snaží vrátit 
do běžného života. S Mallory se 
život nemazlil, ona se však po 
porodu syna dokázala vymanit 
z drogové závislosti a zvládla 
i období, kdy se ocitla s dítětem 
na ulici a žila jako bezdomovec. 
Mallory dnes na střední odborné 
škole studuje obor Sociální čin-
nost a své uplatnění nakonec nalezla v pomoci těm, jejichž životy 
zná nejlépe – lidem na okraji společnosti. Film Mallory je tak 
kromě jiného filmem o naději, že každý má šanci změnit svůj život.

Vstupné 80,-; přístupný; 100 min.

čtvrtek  24.   LOVE 3D   (ero-
tické drama Francie)   20:00 hod

Láska stojí mimo dobro 
a zlo. Láska je genetická po-
třeba. Láska je změněný stav 
vědomí. Láska je tvrdá droga. 
Láska je duševní choroba. 
Láska je mocenská hra. Láska 
přesahuje lidské já. Láska je 
oslepující světlo. Láska je 
sperma, tekutiny a slzy. Láska 
je vzrušující příběh režiséra 
Gaspara Noé o chlapci, dívce 
a další dívce.

Vstupné 80,-; přístupný od 18 
let; titulky; 130 min.

VYNÁLEZ ZKÁZY   (dobrodružný sci-fi ČR)
pátek   25.   17:00 hod
Digitálně zrestaurovaný snímek Karla Zemana podle knihy Julese 

Verna a scénáře Františka Hrubína z roku 1958 inspiroval řadu světo-
vých filmařů. – Geniální vynálezce profesor Roch je na pokraji objevu 
látky, která může ve špatných rukou zničit svět. A právě takové ruce 
má hrabě Artigas, tajemný a temný dobrodruh, který ve své ponorce 
brázdí světová moře, potápí lodi a bohatství, kterého se tak zmocní, 
je mu nástrojem k ovládnutí světa. Artigas unese profesora Rocha ze 
sanatoria a nutí ho, aby v jeho sídle v kráteru sopky Back Cup vynález 
dokončil. Shodou okolností Artigas unese i profesorova asistenta, 
inženýra Harta, který je i vypravěčem příběhu, a který se všemožně 
pokouší profesora osvobodit a zamezit zkáze. Hart nakonec vyšle 
jícnem sopky balón s poselstvím k lidstvu, jež se díky tomu spojí 
a jehož válečné flotily v hodině dvanácté zkáze zamezí.

Vstupné 80,-; přístupný; 80 min.
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EVEREST 3D   (dobrodružné drama USA)
pátek   25.   20:00 hod
V letové výšce Boeingu nemá 

lidské tělo šanci dlouho přežít. 
Přesto se najdou lidé, kteří do 
téhle výšky šplhají, aby pokořili 
Everest, nejvyšší horu světa. 
Kašlou na nepohodlí, zimu, ná-
strahy počasí i na to, že se dolů 
už taky nikdy nemusí vrátit. Eve-
rest v režii Baltasara Kormákura 
rekapituluje jednu z nejtragičtěj-
ších expedic, při které majestátní 
masív poslal svým vyzývatelům 
mrazivé varování. Píše se polo-
vina devadesátých let a Himaláje 
se stávají oblíbenou turistickou 
destinací. Na osmitisícovky už 
nešplhají jen zkušení horolezci, 
ale táhnou se tam celá procesí 
dobrodruhů z celého světa. Horští vůdci Rob Hall (Jason Clarke) 
a Scott Fischer (Jake Gyllenhaal) přesto nic nepodceňují a do své 
expedice na nejvyšší bod naší Země berou jen lidi, kteří mají něco za 
sebou. Všichni jsou skvěle připravení a vybavení, splnění snů jejich 
klientů by nic nemělo stát v cestě. Stačí však drobná odchylka od 
plánu, náhlá změna počasí a klíčovou otázku „Podaří se nám horu 
zdolat?“ vystřídá otázka mnohem zásadnější. „Dokážeme přežít?“ 
Maximální autenticity dosáhli tvůrci mimo jiné tím, že do lokací, 
kde se natáčelo, zařadili kromě Alp a Islandu také základní tábor na 
úpatí Everestu. „Všichni tihle slavní herci poznali na vlastní kůži, 
jaké to je být v základním táboře, zažívat ukrutnou zimu, fyzicky 
náročné výšlapy a ve finále stanout tváří v tvář hoře. Každý z nich 
přiznával, že z tohoto zážitku při natáčení dost čerpal,“ říká režisér 
Kormákur. Díky dokonalému 3D zážitku si stejně intenzívní pocity 
z filmu odnesou i horám neholdující diváci. 

Vstupné 140,-; přístupný od 12 let; titulky; 120 min.

BARBIE ROCK´N ROYALE   (animovaný USA)
úterý   29.   17:00 hod
Muzikálová pohádka pracuje 

s oblíbeným motivem zámě-
ny dvou naprosto odlišných 
charakterů. Jednou z aktérek 
kardinálního nedorozumění se 
stane křehká princezna Court-
ney (Barbie), která původně 
mířila na letní přípravný tábor 
pro dívky s modrou krví, místo 
toho se však ocitla v kempu pro 
rockery. Tady nahradila drsnou 
zpěvačku Eriku, kterou vlastní 
nedochvilnost poslala... ano, 
tušíte správně... mezi princezny. 

Obě dívky mají pochopitelně od počátku problémy splynout s da-
vem, postupně si ale objevování dosud nepoznaných světů začnou 
užívat a skvěle se přitom baví. Tato idyla ovšem trvá jen do chvíle, 
než se prozradí to, co doposud jen bublalo pod povrchem – oběma 
táborům hrozí řízená likvidace. Do čela boje za jejich záchranu 
se postaví právě Courtney a Erika. Ač jsou každá z jiného těsta, 
najdou společnou sílu a řeč ve výpravném hudebním finále, které 
nejen jim navždy změní život.

Vstupné 90,-; přístupný; české znění; 85 min.

úterý   29.   ROGER WATERS THE WALL   (hudební doku-
ment Velká Británie)   20:00 hod

Unikátní filmový počin zakládajícího člena legendární kapely 
Pink Floyd Rogera Waterse a filmaře Seana Evanse pouze na jeden 
jediný večer rozezní kina po celém světě. Jen v úterý 29. září 2015 
budou mít diváci možnost zhlédnout snímek z největšího koncert-
ního turné všech dob, které po celém světě vidělo přes 4 milióny 

diváků, doplněný o exkluziv-
ní rozhovor s žijící legendou 
Rogerem Watersem. Hudební 
road movie zachycuje světové 
koncertní turné v letech 2010 až 
2013. Záběry, pořízené ve třech 
městech na dvou kontinentech, 
putují mezi 150 metrů dlouhým 
jevištěm a zákulisím, ze kterého 
vše exkluzivně komentuje sám 
Waters. Divákům se naskytne 
pohled na úchvatnou hudební 
a vizuální show, ve které nechybí 
pyrotechnika, bohaté projekce 
a rostoucí monumentální zeď. 
Waters při tvorbě ohromující rock‘n‘rollové show doslova zhmot-
nil vlastní imaginaci a protiválečné vize – stejně jako původní 
dvojalbum rockové opery z roku 1979 nese i film silné pacifistické 
poselství.

Vstupné 200,-; přístupný; titulky; 180 min.

Klub Na Střelnici Králíky
ZÁŘÍ 2015

JAZZ Q MARTINA KRATOCHVÍLA
pátek   11.9.   zač. ve 20:00 hod
Je to neuvěřitelné, ale jazzrocková legenda Jazz Q je na české 

scéně již 50 let!! Hrají ve hvězdné sestavě :  Martin Kratochvíl 
(klávesy), Oskar Petr (zpěv), Zdeněk Fišer (kytara), Vajco Deczi 
(bicí), Přemysl Faukner (basa). Naprosto výjimečný jazzový kon-
cert k úctyhodnému 50. výročí působení na hudební scéně. Martin 
Kratochvíl – hudebník, cestovatel, horolezec, letec, podnikatel, 
spisovatel, kameraman a režisér. Vystudoval filosofii a psychologii 
na UK (doktorát 1972) a 2 semestry studoval na Berklee College 
of Music v Bostonu (USA). Proslavil se jako muzikant propojující 
jazz a rock, byl a je frontmanem a autorem repertoáru skupiny Jazz 
Q (1965–dnešek), která vydala 11 alb a jíž prošla řada interpretů 
(mj. Jana Koubková, Jana Kratochvílová) a instrumentalistů 
(Jiří Stivín, Luboš Andršt aj). Od poloviny 80. let hraje také 
akustickou hudbu, vytvořil duo s americkým kytaristou Tonym 
Ackermanem, vydal 9 akustických alb a vystupuje s ním dodnes. 
Roku 1989 založil vydavatelství Bonton, jež se soustřeďuje i na 
film, distribuci a produkci. Je vášnivým milovníkem vysokých hor, 
vedle pokusu o osmitisícovou Šiša Pangmu navštívil mnohokrát 
všechna světová horstva a natočil odtud přes 50 dokumentárních 
filmů. V poslední době se vedle hudby věnuje i natáčení naučných 
dokumentů o asijských náboženstvích. – Ozvučení králického 
koncertu Jazz Q zajistí známý a oblíbený zvukař Miloš Fišer ze 
Sobkovic, který letos oslavil padesáté narozeniny, narodil se tedy 
ve stejném roce, kdy kapela Jazz Q vstoupila na hudební scénu. 
Vstupné 120,- Kč, předprodej vstupenek u paní Kubešové v ob-
chodě Halens na Velkém náměstí.
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A PAK UŽ TAM NEZBYL ANI JEDEN
(DESET MALÝCH ČERNOUŠKŮ)
sobota   19. 9.   zač. v 19:30 hod
Pustý ostrov na Devonském pobřeží... Skupina navzájem neznámých 

lidí dostala víkendové pozvání do moderní vily na útesu vysoko nad 
pláží. Jejich společný příběh se začne odvíjet podle slov dětské říkanky 
o deseti malých černoušcích. Každý z černoušků má svůj tragický osud. 
Anglická pevnina je na dosah, ale počasí a neuvěřitelné náhody(?) 
změní ostrov v zoufalé vyhnanství, kde si smrt nevybírá... – Román 
Agathy Christie Deset malých černoušků, jedna z nejrafinovanějších a 
nejumnějších detektivních konstrukcí, vznikl už v roce 1939. Byl pětkrát 
zfilmována, dokonce i v Sovětském svazu v roce 1987 pod názvem 
Děsjať něgriťat. Anglické filmové zpracování z roku 1974 má název 
A pak už tam nezbyl ani jeden, pod nímž (na žádost majitelů práv) je 
dnes uváděna divadelní hra, kterou sama Agatha Christie v roce 1951 
napsala. – Detektivní hru přiváží králickým divákům dobře známý 
divadelní soubor Zdobničan z Vamberka, pro který inscenaci upravil a 
režíroval hostující režisér Alexandr Gregar. Vstupné 80,- Kč, vstupenky 
v dostatečném množství k dispozici na místě představení.

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

Pavel Strnad, Klub Na Střelnici Králíky

TANEČNÍ 2015
Klub Na Střelnici zve dospívající mládež na „Kurz 

taneční a společenské výchovy“ pod vedením 
Ivy Musilové. Délka  kurzu:  11  týdnů  (osm  řádných 
lekcí,  country  lekce, disco  lekce a věneček). Lekce 
budou probíhat vždy v sobotu od 13:00 hodin. Cena 
kurzu: 800,- Kč, splatná na první lekci (termín bude 
upřesněn).  Podmínkou  k  účasti  je  dosažení  věku 
14ti let a společenský oděv! Přihlášky se přijímají na 
emailové adrese  strelnice@strelnice.cz    nebo  tele-
fonicky na č. 603 849 460.
UPOZORNĚNÍ:  Klub Na  Střelnici  si  vyhrazuje 

právo kurz neuskutečnit  v případě nedostatečného 
počtu  přihlášených,  případně  přesunout  výuku  do 
náhradních (menších) prostor a upravit termíny a časy 
jednotlivých lekcí. 
UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK JE 10. ZÁŘÍ 2015!

Novinky ze STŘELNICE
Opakovací filmový festival – v září 

začínáme přehlídkou úspěšných filmů, 
které se v minulých měsících divákům 
líbily a získaly většinou i přízeň filmových 
kritiků. Za sníženou cenu tedy můžete 
naposledy v kině vidět např. Mimoně, 
Ovečku Shaun, oceňovaný český film 
Domácí péče nebo „třídéčkové“ snímky 
Jurský svět a Šílený Max: Zběsilá cesta.

Filmy v září – v dalším programu kina 
je několik vyslovených lahůdek, např. 
druhý díl filmové sci-fi ságy Vetřelci 
v digitální kvalitě a režisérském sestřihu. 
Hodně pozitivně se mluví o hudebním 
dokumentu Amy o předčasně zesnulé 
zpěvačce Amy Winehouse. Své diváky 
si určitě najde i dvojice filmů s vyso-
kohorskou tématikou - český dokument 
Cesta vzhůru o zarputilém Radku Jarošovi 
a Everest 3D o dramatickém výstupu 
na nejvyšší horu světa. Do kin vstoupil 
také další časosběrný dokument Heleny 
Třeštílkové s názvem Mallory nebo digi-
tálně zrestaurovaný dobrodružný snímek 
Vynález zkázy geniálního filmaře Karla 
Zemana jako stvořený pro společnou 
rodinnou návštěvu biografu. Posledním 
filmem v září je hudební dokument The 
Wall, celosvětově promítaný jen a pouze 
v úterý 29.9. Opulentní téměř tříhodinový 
snímek se skvělým zvukem je příkladem 
tzv. alternativního programu kina (koncer-
ty, opery, sportovní přenosy) a bude jistě 
zajímavé sledovat, zda přiláká králické 
diváky i při poměrně vysoké ceně vstu-
penky, kterou určuje distributor a kino na 
její výši nemá vliv.

Koncert JAZZ Q – na konci května 
se nejen příznivci jazzu těšili na koncert 
vynikajícího seskupení okolo jubilujícího 
Martina Kratochvíla, bohužel kvůli zraně-
ní bubeníka byl koncert zrušen. V pátek 
11. 9. se koncert koná v náhradním termí-

nu a můžeme jen doufat, že návštěvnost 
na takto výjimečné a nesporně kvalitní 
hudební události nebudou zachraňovat 
přespolní posluchači.

Zateplení Střelnice – po rekonstrukci 
toalet (r. 2012 a 2013, cca 0,6 mil. Kč), 
digitalizaci kina (r. 2013, 3 mil. Kč) a vý-
měně sedaček ve velkém sále (r. 2014, 
1 mil. Kč) se v letošním roce podařilo se-
hnat dotaci na zateplení budovy kulturního 
domu Střelnice. Budou vyměněny všechna 
zbývající původní okna (35 ks různých 
velikostí), zateplí se celý obvodový plášť 
a střecha a rekonstrukce čeká také kotelnu 
– plynové kotle budou nahrazeny tepelným 
čerpadlem. Nakonec dostane Střelnice 
barevný „kabátek“ – vizualizaci návrhu 
otiskneme v příštím čísle Králického zpra-

vodaje. Celá akce má rozpočet 7,7 mil. Kč, 
celková částka dotace závisí na konečném 
součtu tzv. uznatelných nákladů, předběžně 
by to měly být zhruba 4 mil. Kč.

Tato poměrně rozsáhlá stavební akce 
přináší omezení provozu kulturního 
domu, což platí především pro měsíc 
říjen, kdy nebude promítat kino a ostatní 
kulturní akce se budou konat na jiných 
místech (Evropský dům, muzeum apod.). 
Tuto přestávku vynahradíme divákům kina 
zvýšeným počtem projekcí v listopadu 
a prosinci. S rekonstrukcí souvisí také 
případné změny v organizaci kurzu taneční 
a společenské výchovy, které však v době 
uzávěrky tohoto čísla Králického zpravo-
daje nebylo možné ještě konkretizovat.

Děkuji za pochopení a těším se s Vámi 
na viděnou v „nové“ Střelnici.

Pavel Strnad

ÚP ČR nabízí pro osoby se zdravotním
postižením možnost pracovní rehabilitace

Pracovní rehabilitace představuje kom-
plexní systém aktivit, jehož cílem je usnad-
nit návrat osob se zdravotním postižením 
na trh práce.

Zahrnuje zejména poraden skou činnost 
zaměřenou na volbu povolání, volbu 
zaměstnání nebo jiné výdělečné činnosti, 
teo retickou a praktickou přípravu pro za-
městnání nebo jinou výdělečnou činnost, 
zprostředkování, udržení a změnu zaměst-
nání, změnu povolání a vytváření vhodných 
podmínek pro výkon zaměst nání nebo jiné 
výdělečné činnosti. Klade si za cíl, na zákla-
dě vytvořených postupů a s důrazem na in-
dividuální přístup ke zdravotně postiženým, 
zvýšit šance jejich uplatnění na trhu práce.

Pracovní rehabilitaci je třeba chápat 
jako dlouhodobý proces, který vychází z: 

• individuálního přístupu k osobám se 
zdravotním postižením 

• individuálního plánování procesu pra-

covní rehabilitace 
• multidisciplinárního 

přístupu během celého 
procesu pracovní rehabi-
litace (tj. zapo jení odbor-
níků z různých relevantních oblastí v období 
plánování i realizace) 

• zjištění a stanovení pracovního potenci-
álu osob se zdravotním postižením (tj. důraz 
na tzv. pozitivní pracovní rekomandaci – 
tedy to, co je v rámci svého aktuálního zdra-
votního stavu člověk schopen vykonávat).

Pracovní rehabilitace je vymezena legis-
lativně, tj. je zaháje na v okamžiku podání 
Žádosti o PR, kterou podává oprávněná 
osoba na místně příslušném ÚP ČR.

Informace ohledně pracovní rehabilitace 
můžete získat telefonicky, emailem nebo 
osobně na kontaktu: Bc. Jaroslava Rolle-
rová, tel. 950 172 441, email: jaroslava.
rollerova@uo.mpsv.cz.
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Kulturní program Jablonné nad Orlicí září 2015

Program digitálního kina Jablonné nad Orlicí - září

Vyhlídkové vrcholy – sobota 5.9.
Tradiční pochod kolem Jablonného nad 

Orlicí, trasy pro pěší, cyklo trasy, start je na 
náměstí v parčíku pod spořitelnou.

Medový jarmark – sobota 5.9.
Již 2. ročník jarmarku s kulturním 

programem pro celou rodinu, stánkovým 
prodejem a bohatým občerstvením, soutěž 
o nejlepší štrúdl.

Horský běh na Suchý vrch, neděle 6. 
9. v 10,30

Trasa je Jablonné nad Orlicí – Jamné 
nad Orlicí – Suchý vrch. Start je v areálu 
u koupaliště.

Výstava prací žáků ZUŠ
Vernisáž výstavy proběhne v neděli 13. 

9. v 15 hodin v IC, čp. 30. Výstava potrvá 
do 11. 10. je možno si prohlédnout během 
otevírací doby na IC. 

Rukojmí - pátek 11. 9. v 19 hodin, sál 
kina Jablonné nad Orlicí

Divadelní komedie v podání ochotníků 
z Jablonného nad Orlicí a okolí.

Mam´zelle Nitouche – pátek 18. 9., 
19 hodin

Slavná hudební komedie Mam´zelle 
Nitouche vznikla před sto lety v tak zvané 
krásné epoše a dodnes si zachovala svůj 
půvab. V české divadelní tradici má ”Nituš-
ka” výjimečné místo, zejména zásluhou 
Oldřicha Nového. Poprvé ji uvedl roku 
1938 v pražském Novém divadle (pozděj-
ším sídle Semaforu) v komorním provedení 
pro menší herecký ansámbl. 

Světec Célestin - světák Floridor, zbož-
ná klášterní chovanka Denisa - andílek 
s čertem v těle, i další postavy nás vtahují 
do proudu proměn a stále nových dobro-
družství.

V hlavní roli Célestina - Florimonda - 

Otakar Brousek mladší. Dále hrají: Hana 
Czivišová , Jiří Wohanka, Petr Gelnar, 
Filip Sychra, Milada Bednářová, Jiří 
Unterműller

Přízemí: 300,- Kč; balkon: 240,- Kč.

Připravujeme na říjen
Vepřo, knedlo, zelo - pondělí 5. 10., 

19 hodin
Komedie z kravína o touze uniknout 

z „malého“ moravského venkova, symbo-
lizovaného vepřovou se zelím, do velkého 
světa. Ola zklamaná životem, Irča plná 
nadějí, mírně opožděná Maruška a podi-
vín Pepan vám odkryjí své touhy, radosti 
i strasti na pozadí bučících krav…

Hrají: Daniela Zbytovská, Barbora Sei-
dlová, Nikola Zbytovská, Josef Polášek, 
J. Barin Tichý

Divadlo malé/h/ry a Divadlo Bolka 
Polívky

Přízemí: 360,- Kč; balkon: 300,- Kč.

1. ÚT 18,00 2D Barbie Rock´n Royals animovaný 115,- Kč CZ 84 min. P
2. ST 20,00 2D Hitman:Agent 47 akční 110,- Kč T 96 min. 15+
3. ČT 20,00 2D We Are Your Friends hudební, romant. 110,- Kč T 93 min. 15+
4. PÁ 18,00 2D Uuups!  Noe zdrhnul animovaný 100,- Kč CZ 86 min. P
4. PÁ 20,00 2D Rytmus sídliskový sen dokumentární 120,- Kč CZ 90 min. 12+
6. NE 18,00 3D Mune - Strážce měsíce animovaný 130,- Kč CZ 85 min. P
6. NE 20,00 2D Pixely akční komedie 120,- Kč CZ 106 min. P
8. ÚT 20,00 2D Bláznivá dovolená dobr. komedie 110,- Kč T 96 min. 15+
9. ST 18,00 2D Mune - Strážce měsíce animovaný 110,- Kč CZ 85 min. P
9. ST 20,00 2D Hitman:Agent 47 akční 110,- Kč T 96 min. 15+
10. ČT 20,00 2D Gangster Ka krimidrama 130,- Kč CZ 100 min. 12+
12. SO 20,00 2D We Are Your Friends hudební, romant. 110,- Kč T 93 min. 15+
13. NE 18,00 2D Uuups!  Noe zdrhnul animovaný 100,- Kč CZ 86 min. P
13. NE 20,00 3D Pixely komedie 100,- Kč CZ 106 min. P
15. ÚT 20,00 2D Rytmus sídliskový sen dokumentární 100,- Kč CZ 90 min. 12+
16. ST 20,00 2D Gangster Ka krimidrama 130,- Kč CZ 100 min. 12+
17. ČT 18,00 2D Barbie Rock´n Royals animovaný 115,- Kč CZ 84 min. P
17. ČT 20,00 2D Hitman:Agent 47 akční 110,- Kč T 96 min. 15+
19. SO 20,00 2D Rytmus sídliskový sen dokumentární 100,- Kč CZ 90 min. 12+
20. NE 18,00 2D Očima fotografky dokumentární   80,- Kč CZ 81 min. p
20. NE 20,00 2D Gangster Ka krimidrama 130,- Kč CZ 100 min. 12+
22. ÚT 18,00 2D Uuups!  Noe zdrhnul animovaný 100,- Kč CZ 86 min. P
22. ÚT 20,00 2D Nikdy není pozdě hud.komedie 120,- Kč T 101 min. 12+
23. ST 20,00 2D Labyrint:Zkouška ohněm thriller 110,- Kč T 129 min. 12+
24. ČT 20,00 2D Bláznivá dovolená dobr. komedie 110,- Kč T 96 min. 15+
25. PÁ 18,00 2D Barbie Rock´n Royals animovaný 115,- Kč CZ 84 min. P
25. PÁ 20,00 3D Everest akční 140,- Kč T 122 min. 12+
26. SO 20,00 2D Očima fotografky dokumentární   80,- Kč CZ 81 min. P
27. NE 20,00 2D Labyrint:Zkouška ohněm thriller 110,- Kč T 129 min. 12+
28. PO 18,00 3D Mune - Strážce měsíce animovaný 130,- Kč CZ 85 min. P
28. PO 20,00 2D Gangster Ka krimidrama 130,- Kč CZ 100 min. 12+
29. ÚT 20,00 2D Nikdy není pozdě hud.komedie 120,- Kč T 101 min. 12+
30. ST 20,00 2D Everest akční 120,- Kč T 122 min. 12+
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KAŽDÉ ÚTERÝ (od 1. 1. 2015)
9 hod. - 12 hod.

v budově GYMNÁZIA
A ZÁKLADNÍ ŠKOLY,

MORAVSKÁ 647, KRÁLÍKY
V PATŘE NAD ŠKOLNÍ JÍDELNOU

e-mail: poradna@orlicko.cz.
Poradnu provozuje Oblastní charita Ústí nad Orlicí.

Městský úřad Králíky zajišťuje výkon 
sociálně-právní ochrany dětí v regionu 
Králicka prostřednictvím Odboru so-
ciálních věcí a zdravotnictví, budova 
MěÚ Králíky na adrese K. Čapka 316, 
Králíky, telefon: 465 670 861, 862, 863, 

866, 867, mob. telefon 773276123 v pracovní době.
Na pracovníky zajišťující tuto agendu se mohou obracet 

děti, rodiče, osoby pečující o děti v případech konfliktů mezi 
partnery; při stanovení výživného; při neplacení výživného; 
ohledně určení otcovství; v případě výchovných problémů 
dětí; při podezření na týrání nebo zneužívání dětí; podezření 
na domácí násilí v domácnosti, v níž vyrůstá dítě; v  nepříz-
nivé sociální situaci – ztráta příjmu, bydlení, apod.; potřebě 
zprostředkovat různé druhy poradenství; v případě zájmu 
o náhradní rodinou péči – pěstounství, adopce; v ostatních 
záležitostech péče o dítě. V případě nejasností, zda Vaše 
situace spadá do naší působnosti, nás kontaktujte.
Poskytujeme  sociální  poradenství,  spolupracujeme 

s institucemi, které Vám mohou pomoci. 
Podrobnější informace o výkonu sociálně-právní ochrany 

dětí naleznete na stránkách města Králíky – www.kraliky.eu.

Doplňková činnost
při ZUŠ Králíky
připravované kurzy pro děti

i dospělé ve školním roce 2015/2016
S novým školním rokem 2015/2016 připravujeme od měsíce 

října 2015 v rámci doplňkové činnosti Základní umělecké školy 
Králíky otevření následujících kurzů:

Kurz večerní kresby a malby
Lektor - akad. malířka Marie Karenová
každý čtvrtek od 19:00 – 20:30 hodin v ZUŠ Králíky
Kurz je zaměřen na zdokonalení výtvarných dovedností. Je 

určen spíše pro dospělé zájemce bez rozdílu věku, studenty, 
popřípadě starší žáky od 12-ti let. 

Účastník se během kurzu seznámí se základními výtvarnými 
technikami (uhel, rudka, pastel) jak v oblasti kresby, tak i malby 
(akvarel, tempera). 

Kurzovné: 150,- Kč za lekci. 
Doba trvání jedné lekce: 90 minut.
Výuka bude probíhat v učebně výtvarného oboru ZUŠ Králíky.
Minimální počet účastníků ve skupině je 8, maximální však 10.
Výtvarné potřeby nejsou v ceně. (Zajistí lektor, případně 

vlastní.)
Splatnost kurzu: pololetně (říjen - leden, únor - květen) dle 

počtu lekcí na základě závazné přihlášky.
Zájemci o tento kurz se mohou hlásit do 30. 9. 2015 telefonicky 

na čísle 465 632 438 nebo osobně v kanceláři školy. 
Více informací o úvodní lekci i celém kurzu získáte v průběhu 

měsíce září na webových stránkách školy www.zuskraliky.cz, 
dále na telefonním čísle školy 465 631 242, popř. 465 632 438.

Kurz taneční a pohybové výchovy pro předškolní děti (ve 
věku 4 – 6 let)

Lektor - Iva Musilová a MgA. Monika Dolečková
Cílem kurzu je uvědoměle rozvíjet pohybový a taneční talent 

a tvořivé schopnosti dětí. V pohybové průpravě odstraňujeme špat-
né pohybové návyky, propracováváme technicky tělo k pružnosti 
a ohebnosti svalů a kloubů, k ovládání rovnováhy a vedeme děti 
k vnitřnímu citlivému projevu.

Kurzovné: 900,- Kč/pololetí
Délka lekce: 45 minut
Výuka bude probíhat 1 x týdně v dopoledních hodinách v ta-

nečním sále ZUŠ Králíky, dále popřípadě v budovách ZŠ a MŠ 
Červená Voda a MŠ Bílá Voda dle domluvy a případného zájmu.

Minimální počet dětí v jedné skupině je 10.
V době státních svátků, prázdnin a dnů volna výuka neprobíhá.
Splatnost kurzu: pololetně (říjen - leden, únor - květen) na 

základě závazné přihlášky.
Rodiče mohou své děti přihlásit do 30. 9. 2015 telefonicky na 

čísle 465 632 438 nebo osobně v kanceláři školy. 
Více informací o úvodní lekci i celém kurzu získáte 

v průběhu měsíce září na webových stránkách školy www.
zuskraliky.cz, dále na telefonním čísle školy 465 631 242, 
popř. 465 632 438.

Mgr. Zdeňka Křížková, ředitelka ZUŠ

Fotbalová školička
Ve dnech 26. - 27. 8. 2015 se konalo ve Sportovním areálu 

ZŠ Moravská fotbalové soustředění deseti chlapců a dvou dívek 
nejmladší oficiální věkové kategorie Bambiny, ročník narození 
2008 a 2009. Po dva dny a jedné společné noci pronikali malí 
caparti do tajů krásy fotbalu a i jiných soutěží a her. Krásné po-
časí umožnilo organizátorům připravit opravdu nabitý program.

Prázdné talíře po jídle a žádosti o přídavek svědčily o tom, 
že naše ekonomka a kuchařka Hana Moravcová vařila výborně.

Chceme poděkovat FC Jiskra 2008 za finanční podporu. 
Dále děkujeme Evičce Hlavové a Viktorce Bártíkové za pomoc 
v kuchyni i při soutěžích. Největší dík patří Vám milí rodiče za 
důvěru, s jakou jste nám Vaše ratolesti svěřili. A to si pište, že 
jsme se o ně starali s péčí a láskou, jako o vlastní. 

Trenéři Jiří Souček a Jiří Hlava
fotografie k článku na následující straně
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