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Malá velká varhanní slavnost
V pátek 28. srpna navštívili dolnolipeckou kapli Panny Marie 

Královny míru němečtí hosté z waldkraiburgského Svazu krajanů 
Orlicka. Přijali pozvání organizátorů akcí „Vím já kostelíček“, letní-
ho putování po vesnických kostelích, kterého se účastnili poprvé již 
v loňském roce. Letos proběhlo společné setkání ve znamení malé 
varhanní slavnosti. Slunečné počasí přálo pěší procházce a poutní-
kům zpříjemnilo krátké korzování před začátkem odpoledního kon-
certu. V 16:30h byla kaple zaplněna do posledního místa sedícími 
i stojícími diváky. Opravené varhany mistrovsky rozezněl tentokrát 
Václav Metoděj Uhlíř, přátelskými slovy diváky pozdravili: P. Pavel 
Plíšek, předseda německého krajanského spolku Karl Mück a také 
paní starostka Jana Ponocná. Poděkování za hudební vystoupení 
patří i všem zpěvákům Příležitostného pěveckého sboru z Králík.

Báječnou atmosféru celého odpoledne zpříjemnilo všem pří-
tomným pohoštění v podobě vynikajících domácích koláčů Nadi 
Zezulkové, Věry Herzigové a dalších šikovných hospodyněk. Naši 

obětaví tlumočníci Gabriela Coufalová a Jan Kubica měli plné ruce 
práce. Nejen s česko-německými překlady oficiální části programu, 
ale hlavně při konverzování s jednotlivými účastníky venku před 
kaplí. Všechny organizátory mile překvapila vstřícnost a zájem 
hostů o místní dobrovolnické aktivity. Potěšilo nás projevené uznání 
za zdárně odvedenou práci uplynulého roku. 

Toto krátké mezinárodní setkání bylo totiž slavnostní tečkou 
úspěšně dokončeného projektu s názvem „Oprava varhan v Dolní 
Lipce“ podporovaného Česko-německým fondem budoucnosti. 
Členové německého spolku předali do rukou paní starostky zbý-
vajících 600,-EUR z přislíbeného projektového podílu. A částku 
265,-EUR věnovali navíc samotní účastníci koncertu do veřejné 
sbírky, ve které se nyní pomalu shromažďují finanční prostředky 
na rekonstrukci varhan v kostele Nejsvětější Trojice v Heřmanicích.

Kristina Brůnová a Denisa Hejtmanská
www.vimjakostelicek.cz

Zřízení Fondu památkové péče města Králíky
Zastupitelstvo města Králíky schválilo dne 14. 9. 2015 zřízení 

Fondu památkové péče města Králíky (Fond památkové péče), 
současně zastupitelstvo schválilo pravidla pro čerpání příspěvků 
z fondu. Smyslem zřízení tohoto trvalého účelového fondu je po-
skytnutí příspěvku vlastníkům nemovitostí z důvodu zvýšených 
nákladů na údržbu, opravy a rekonstrukce nemovitostí, které jsou 
prováděny v souladu se zájmy státní památkové péče. Zejména 
se jedná o stavební práce, které vhodným způsobem přispívají 
k obnově staveb určujících charakter městské památkové zóny 
Králíky, jejího historického prostředí a podléhají regulaci orgánu 
státní památkové péče. Cílem je pomoci vlastníkům zachovat 
stavebně-historické a uměleckořemeslné hodnoty města, jeho 
genia loci, jakož i hodnoty archeologické, které jsou dílem našich 
předků, a zatraktivnit tím území města Králíky jako místa pro 
hodnotný život jeho obyvatel a současně jako místo turistické 
destinace. Systém poskytování finanční podpory je postavený 
na principu vícezdrojového financování obnovy kulturních 
památek a nemovitostí tvořících prostředí městské památkové 
zóny, včetně jejího bezprostředního okolí, jako prorůstového 
stimulu rozvoje města.

Základní informace o Fondu památkové péče:
- základní vklad v roce 2015 činí Kč 200.000,--, minimální vklad 

v dalším období činí minimálně Kč 200.000,--, dalšími zdroji jsou 
pokuty vybírané na úseku památkové péče, dary a příspěvky od 
fyzických nebo právnických osob, nadací atd.

- hospodaření fondu se řídí zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpoč-
tových pravidlech územních rozpočtu v platném znění

- čerpání z fondu je prováděno bezhotovostním převodem po 
skončení akce při jejím vyúčtování

- příspěvek z Fondu památkové péče je poskytován účelově 
v souladu s obecně závaznými předpisy a podle schválených pro-
váděcích pravidel

Rada města Králíky vyhlašuje každoročně svým usnesením 
termín pro podávání žádostí na příslušný kalendářní rok.

Příspěvek může být poskytnut s možností konkrétního zadání na 
následující stavební obnovy, restaurování, případně archeologické 
výzkumy apod. (dále také na „akce obnovy“):

a) akce obnovy nemovitých kulturních památek (včetně případ-
(pokračování na straně 5)
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15. 8. se na koncertě prof. Štěpána Raka v poutním kostele na 
Hedeči podařilo vybrat dobrovolné vstupné ve výši 20.990,- Kč. 
Pan profesor celou částku věnuje jako příspěvek na opravu kostelní 
střechy poničené červencovou větrnou smrští. Děkujeme všem 
štědrým návštěvníkům!

Dne 31. 8. se uskutečnila pouť učitelů církevních škol na Horu 
Matky Boží. Pouti se zúčastnilo 117 učitelů z Hradce Králové, Kutné 
Hory, Skutče a Borohrádku. Více informací o školách je na http://
www.bihk.cz/dieceze/cirkevni-skoly

Za duchovní správu P. ICLic. Karel Moravec
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Zveme vás na jazzový koncert na podporu rekonstrukce 
naučné stezky do bývalé vesnice Czerwony Strumień 
v česko-polském pohraničí (mezi Petrovičkami a Zem-
skou bránou), zničené vichřicí dne 8. července 2015.

Pomozte nám znovu zpřístupnit zajímavost a turistický 
cíl našeho společného pohraničí!

Hraje Zbigniew LEWANDEK Lewandowski, legenda 
polského jazzu.

Kdy: 10. 10. 2015
Kde: Zámek ve středu města Międzylesie v Polsku
Vstupné: 40 polských zlatých (kolem 270 Kč)
Towarzystwo Górskie Róża Kłodzka (Horský spolek 

Kladská růže)

CO TU KVETE
Ocún jesenní (Colchium autumnale)

V říjnu se vypravíme za květinkou o kousek dál. Ocúny kvetoucí 
ve volné přírodě jsem našla u lanškrounských rybníků. Ocúny kvetou 
v pozdním létě či brzkém podzimu, podle výšky svého stanoviště. 
Najdeme je na vlhkých loukách, v lužních lesích. Mají rádi hlinité 
a jílovité půdy s dostatkem živin a dusíku. Květy mají růžovou (světle 
fialovou) barvu. Vyrůstají přímo ze země. Jsou vysoké 5 – 20cm. Mají 
6 tyčinek a 3 čnělky. Semeníky jsou ukryté hluboko pod zemí v dlouhé 
květní trubce. Po odkvětu květy zmizí a zdánlivě zmizí i ocúny. Ty 
se však objeví na jaře, kdy ze země vyrostou plody ve tvaru tobolky 
obklopené masivními listy. Ocúny jsou vytrvalé rostliny, takže na 
podzim zase můžete spatřit jejich krásné květy. Raději je netrhejte 
a už vůbec nechutnejte. Obsahují jedovatou látku kolchicin. Nejvíce 
právě ve svých nádherných květech. 

Marta Valentová
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Zřízení Fondu památkové péče města Králíky
ného restaurování) zapsaných v Ústředním seznamu kulturních 
památek;

b) akce obnovy (restaurování) movitých kulturních památek, 
jestliže je nebo má být movitá kulturní památka trvale umístěna 
na veřejně přístupném místě v Králíkách;

c) akce obnovy nemovitostí (včetně případného restaurování), 
které nejsou kulturními památkami, avšak leží v městské památkové 
zóně Králíky

d) ve výjimečných případech, po konzultaci s orgánem státní 
památkové péče, na akce obnovy nemovitostí (včetně případného 
restaurování), které nejsou kulturními památkami a nenachází se 
v MPZ, avšak bezprostředně s MPZ souvisí a určujícím charakterem 
dotváří a doplňují MPZ;

e) akce provádění záchranných archeologických výzkumů, 
stavebně historických průzkumů, restaurátorských průzkumů na 
území města Králíky.

Příspěvek lze přiznat pouze těmto příjemcům (oprávněný 
žadatel):

a) vlastníkovi nemovité kulturní památky ležící na území města 
Králíky; 

b) vlastníkovi movité kulturní památky trvale umístěné na veřejně 
přístupném místě nebo která má být trvale na veřejně přístupném 
místě v Králíkách umístěna;

c) vlastníkovi nemovitosti, která není zapsána jako kulturní 
památka, ale leží v MPZ;

d) vlastníkovi pozemku na území města Králíky, na němž je 
prováděn nebo bude prováděn archeologický výzkum;

e) majiteli předmětu výzkumu či průzkumu;
f) vlastníkovi nemovitosti, která není zapsána jako kulturní 

památka, neleží v MPZ, avšak bezprostředně s MPZ souvisí a ur-
čujícím charakterem se uplatňuje ve vztahu k MPZ.

Příspěvek lze přiznat právnické i fyzické osobě, která má ke 
dni podání žádosti vypořádané závazky vůči státnímu rozpočtu, 
Pardubickému kraji, městu Králíky a jimi zřízeným a založeným 
právnickým osobám. Příspěvek nelze přiznat, je-li nemovitost 
předmětem zástavního práva a dlužník je zároveň v prodlení 

ve splácení. Příspěvek se přiznává na základě výsledku výběru 
příjemců. Na příspěvek není právní nárok. Příspěvek lze čerpat na 
základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy.

Bližší informace jsou zveřejněny webové stránce města Králíky 
(záložka „Úřední deska - sekce Odbor školství, kultury a tělový-
chovy). Zde jsou zveřejněny další dokumenty, zejména schválený 
text Statutu fondu památkové péče Města Králíky, Pravidla pro 
čerpání příspěvku z fondu památkové péče, formuláře pro zájemce 
o příspěvek. Tyto dokumenty jsou zároveň zveřejněny na úřední 
desce MěÚ Králíky.

Za odbor školství, kultury a tělovýchovy Jan Divíšek

Podávání žádostí o příspěvek
z Fondu památkové péče
města Králíky na rok 2015

Na základě schválených pravidel pro poskytování 
příspěvku z Fondu památkové péče města Králíky 
je Rada města Králíky zmocněna vyhlašovat termín 
pro podávání žádostí o poskytnutí příspěvku na 
daný kalendářní rok. Na základě tohoto zmocnění 
přijala Rada města Králíky dne 23. 9. 2015 usnese-
ní, kterým vyhlašuje termín pro podávání příspěv-
ků na rok 2015 z Fondu památkové péče. Termín 
pro podávání žádostí o příspěvek je nejpozději do 
12.00 hod. dne 20. 10. 2015. Žádosti se podávají 
na tiskopise, který tvoří přílohu schválených Pravi-
del a zájemci jej naleznou na webových stránkách 
města Králíky (záložka „Úřední deska - sekce Odbor 
školství, kultury a tělovýchovy). Zde jsou zveřejněny 
další dokumenty, zejména schválený text Statutu 
fondu památkové péče Města Králíky, Pravidla pro 
čerpání příspěvku z fondu památkové péče, formu-
láře pro zájemce o příspěvek. Tyto dokumenty jsou 
zároveň zveřejněny na úřední desce MěÚ Králíky.

(pokračování ze strany 1)

Každý člověk si zaslouží pomoc v nouzi
V současné době se slovo migrant a uprchlík skloňuje téměř ve 

všech pádech. Jedná se o velký sociální a společenský problém dnešní 
Evropy. Milióny lidi jsou v pohybu, situace se v některých státech 
stává doslova kritická. Velkým otazníkem zůstává, jak se situace bude 
dále vyvíjet s ohledem na příchod chladného podzimního počasí. 
Každý z nás určitě viděl nějakou reportáž o strastech běženců. Na 
tomto místě rozhodně nechci rozvíjet polemiku o tom, zda je možno 
považovat za uprchlíka člověka, který má u sebe moderní mobilní te-
lefon a kapsu nacpanou tisíci dolary. Názor si musí udělat každý sám.

Vaši čtenářskou pozornost bych chtěl spíše nasměrovat na skutečné 
příběhy občanů z našeho blízkého okolí. Před několika týdny se přes 
náš region přehnala silná větrná bouře, doprovázená přívalovým 
deštěm. Tento přírodní živel vyvracel a lámal stromy, ale bohužel 
se nevyhnul ani lidským obydlím. Celé řadě občanů způsobil velké 
materiální škody. Pardubický kraj okamžitě přispěchal s finanční 
pomocí 400 tis. Kč, kterou poskytl městu Králíky, obcím Dolní 
Morava a Nekoř, a také společnosti SNĚŽNÍK a.s., která je provo-
zovatelem střediska na Dolní Moravě. Podle sdělení Jany Ponocné 
v srpnovém zpravodaji by mělo město tento dar použít na opravu 
městského majetku. V Králíkách se na radnici obrátil jeden místní 
občan se žádostí o pomoc, ale nic nedostal. Bylo mu doporučeno, 
aby si svoji nemovitost lépe pojistil. Na cestu dostal ujištění o tom, 
že město není žádný ústav sociálního zabezpečení.

Další příběh se odehrál přímo na jednání zářijového zastupitelstva. 
Jeden nejmenovaný vlastník chaty, využil svého občanského práva 
a ve vstupech občanů vyjádřil svůj názor na rozparcelování pozem-
ků v oblasti Horní Lipky na rekreační bydlení. Původní rozloha se 

totiž nějakým „zázrakem“ zvětšila z původních 9 000 na 43 000 
m2. Pokud se tento záměr podaří v budoucnu realizovat, tak nám za 
humny vznikne hezké chatové sídliště! Podrážděná až hysterická 
reakce z lavic radničních konšelů, mu byla odplatou za jeho odvahu 
říci svůj občanský názor.

V této souvislosti jsem si vzpomněl na iniciativu pana Jana Krá-
líka z roku 2010, který přišel s projektem CHKO Králický Sněžník. 
Rozhodně není třeba připomínat, že tato myšlenka byla vedením 
města jednoznačně odmítnuta, jako něco troufalého a nepatřičného. 
Dotčené území je třeba rozparcelovat a „výhodně prodat“, a to nejlépe 
vybraným jednotlivcům či společnostem, kteří pod záštitou turistic-
kého ruchu dotčené území za evropské dotace nenávratně zdevastují. 
Ochrana přírody a trvale udržitelný rozvoj, jsou pro radniční koalici 
cizí slova, která vzbuzují zarudlé vidění očí.

Závěrem si dovolím položit řečnickou otázku, jak chce vedení 
města pomáhat migrantům, když není schopno pomoci potřebným 
dětem a místním občanům?

Ing. Roman Kosuk, zastupitel zvolený za ČSSD

Redakce městského zpravodaje obdržela příspěvek dne 21. 9. 
2015 v ranních hodinách. Z důvodu zajištění vyváženosti a objekti-
vity, požádala redakce Králického zpravodaje vedení města Králíky 
o vyjádření k některým tvrzením v příspěvku zastupitele. Zároveň 
redakce požádala odbor Územní plánování a stavební úřad MěÚ 
Králíky o vyjádření, jak je postupováno při zpracování územního 
plánu, zda jsou respektovány zásady ochrany krajiny.

(odpověď vedení města na následující straně)
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V příspěvku kolegy zastupitele je hned 
několik tvrzení, která se nezakládají na 
pravdě, a opět se nabízí otázka, zda se jedná 
o neznalost nebo zlý úmysl.

O možnosti požádat o finanční příspěvek 
v souvislosti se škodami způsobenými vich-
řicí byli občané informováni v srpnovém 
čísle zpravodaje v závěru úvodního článku 
věnovaného pouze tomuto tématu. Cituji: 
„Na základě rozhodnutí rady města bude 
možné v odůvodněných případech přispět 
i na likvidaci škod vzniklých soukromým 
subjektům.“ Žádost o poskytnutí příspěvku 
na opravu střechy byla občanem Dolní Lip-
ky doručena radě města ještě před vydáním 
srpnového čísla zpravodaje. Protože rada 
města chtěla dát všem občanům města 
stejnou šanci a rozhodovat o výši příspěvku 
s ohledem na počet podaných žádostí, přijala 
27. 7. 2015 usnesení: RM/2015/32/443: 
„RM bere na vědomí žádost pana T.H., 
bytem Králíky o poskytnutí finanční po-
moci na opravu střechy poškozené vich-
řicí 08.07.2015 a odkládá rozhodnutí na 
17.08.2015“. Žadatel byl o tomto rozhodnutí 
rady města informován dopisem. Do sta-
noveného termínu rada města neobdržela 
žádnou další žádost o poskytnutí finanční 
výpomoci a na svém jednání 17. 8. 2015 
znovu projednala zmiňovanou žádost. 
Seznámila se se skutečností, že v čase 
uplynulém od vichřice, kdy byla ve střeše 
pouze díra, žadatel zboural celou střechu 
nad částí domu a vybudování nové střechy 
bude daleko nákladnější než pouze oprava 
poškozené části. Rada města se dohodla, 
že žadateli prozatím příspěvek neposkytne, 
ale usnesením „RM/2015/34/474: RM 
neschvaluje poskytnutí daru panu T.H., Krá-

ODPOVĚĎ VEDENÍ MĚSTA
líky na opravu střechy poškozené vichřicí 
08.07.2015 a ukládá místostarostovi města 
jednat s žadatelem o předmětné věci ve smy-
slu jednání RM“ uložila místostarostovi 
projednat s žadatelem jeho záměr provedení 
opravy střechy a seznámit ho s požadavkem 
rady města. O tomto byl následně žadatel 
dopisem informován a byl vyzván, aby po-
drobněji uvedl, jakým způsobem a z jakých 
zdrojů bude případná oprava financována a 
na jakou konkrétní činnost bude případný 
finanční dar využit. Do současné doby ža-
datel radu ani vedení města nekontaktoval. 
Vzhledem k tomu, že žadatel jednal s radou 
města pouze písemně a veškerá korespon-
dence je na úřadě k dispozici, nevíme, kde 
kolega zastupitel získal informaci o tom, že 
mu bylo doporučeno, aby svoji nemovitost 
lépe pojistil. Žádné takové doporučení ze 
strany RM nevzešlo. Stejně tak nechápeme 
poznámku o ujištění o tom, že město není 
žádný ústav sociálního zabezpečení. Opět 
jsme nuceni vyzvat kolegu zastupitele, aby 
vážil svá slova a publikoval jen to, co může 
dokázat. Na nedostatek informací si stěžovat 
nemůže, protože celá záležitost byla podrob-
ně vysvětlena na jednání zastupitelstva, kde 
byl kolega Kosuk přítomen.

Máme-li se vyjádřit k tématu změny 
územního plánu a skokového nárůstu ploch 
pro rekreační bydlení, musíme konstatovat, 
že zde kolega Kosuk naopak vycházel 
výhradně z vystoupení vlastníka chaty 
opět bez ověření skutečnosti. V původním 
(schváleném) územním plánu města je 
v katastrálním území Horní Lipka mimo 
zastavěné území obce určeno k zastavění 
rekreačními objekty 7,41 ha a v zastavěném 
území obce 1,29 ha, tedy celkem 8,7 ha. 

V návrhu první změny územního plánu, 
která je v současné době v projednávání, je 
připraveno navýšení plochy pro rekreační 
bydlení o 0,13 ha. Dá se tedy diskutovat 
o tom, čí reakce je hysterická. 

Obehranou písničku CHKO Králický 
Sněžník snad ani není nutné komentovat. 
To že oblast Králického Sněžníku je z hle-
diska ochrany přírody dostatečně ošetřena 
existencí Národní přírodní rezervace, která 
v těchto dnech slaví 25. výročí své exis-
tence, uznávají i sami ochránci přírody. 
Tomu, že vyhlášení území chráněnou kra-
jinnou oblastí vygeneruje významný počet 
pracovních míst, jak zástupci ČSSD již 
několikrát opakovali, nevěří snad ani malé 
dítě. O komplikacích, které by to přineslo 
do života občanů regionu nemluvě.

Na závěr bychom rádi uvedli, že není 
úkolem města starat se o občany formou 
poskytování osobních finančních příspěvků 
opakovaně navrhovaných zástupci ČSSD. 
Stejně tak se město nebude starat o životní 
potřeby běženců, budou-li na území města 
umístěni, protože to je úloha státu. Město 
jako instituce má zajišťovat na svém území 
dobré podmínky pro život občanů tím, že 
se stará o svůj majetek, zajišťuje údržbu 
komunikací, pečuje o zeleň, zajišťuje sběr 
komunálního odpadu a provoz kanalizace, 
je zřizovatelem škol, školní jídelny, ZUŠ, 
kulturního domu, muzea, knihovny, pro-
střednictvím bytového fondu umožňuje 
občanům na svém území bydlení. Městský 
úřad v přenesené působnosti zajišťuje čin-
nost státní správy. V případě, že se město 
přesto rozhodne poskytnout občanům 
finanční podporu, musí dbát na to, aby 
nutnost takovéto podpory byla odůvodněná 
a dostatečně zdokladována.

Vedení města Králíky

Dobrá zpráva
Jak jsme Vás informovali v červnovém čísle Králického 

zpravodaje, přidali jsme se k celosvětové charitě s názvem 
Knit-a-squere (Upleť čtverec). Podstatou této charity je, 
že šikovní lidé z celého světa pletou nebo háčkují čtverce 
o velikosti 20 x 20 cm, které posílají charitativní organi-
zaci v Jihoafrické republice. Zde dobrovolníci tyto čtverce 
sešívají a vyrábějí z nich přikrývky pro osiřelé děti, jejichž 
rodiče zemřeli na AIDS. Začali jsme sami plést a háčkovat 
a doufali jsme, že si někdo našeho článku všimne a přidá se 
k nám. Čtverce jsme začali vybírat druhou sobotu v měsíci 
v Mateřském centru EMMA. Hned v červenci nám své vý-
robky přinesla paní Soňa Doubravová, o měsíc později se 
přidala paní Zdena Hauptová z Červené Vody. V září nám 
paní Blanka Dvořáková z Červené Vody poslala neuvěřitel-
ných 220 čtverců a 20 čepiček, které vyrobila. Opravdu všem 
velmi děkujeme. 

V průběhu měsíce září jsme s radostí odeslali do Jižní 
Afriky dva balíky s 300 čtverci, přidali jsme také pletené 
čepice, svetříky, šité dětské spací pytle a malé plyšáky. V této 
aktivitě chceme i nadále pokračovat. Máte-li chuť také vyrábět 
a pomáhat, budeme velice rádi. Bližší informace o celé akci 
najdete na českých webových stránkách www.upletctverec.
wordpress.com. Hotové výrobky můžete přinést v sobotu 
10. října nebo 14. listopadu od 9 do 11 hodin do Mateřského 

centra EMMA v budově bývalého gymnázia. Čtverce a další 
Vámi vyrobené věci budeme vybírat také na Vánočním jar-
marku na náměstí. Máte-li doma přebytečné zachovalé malé 
plyšáky, můžete nám je (vyprané) přinést taky. Pokud sami 
nechcete nebo nemůžete plést, budeme vděční, pokud nám 
přinesete vlnu na pletení, kterou už nepotřebujete. V případě 
jakýchkoliv dotazů pište na adresu: krspolkr@gmail.com.

Ještě jednou za Vaši pomoc a podporu děkujeme.
Králické společenství křesťanů
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Město Králíky, Velké náměstí 5, 561 69 Králíky
tel.: 465670701, fax 465631321, e-mail: kraliky@kraliky.eu

Vyhlášení konkursu
Rada města Králíky v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění a v souladu s usnesením 
číslo RM/2015/41/540 ze dne 29. 9. 2015 vyhlašuje konkursní řízení na obsazení funkce ředitele/
ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Červený Potok, Králíky, okres Ústí nad Orlicí.

Požadavky:
• předpoklady a odborná kvalifikace pro výkon činností ředitele školy podle zákona číslo 563/2004 

Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění (minimálně 
střední vzdělání s maturitní zkouškou)

• znalost školské problematiky a předpisů  • organizační a řídící schopnosti
• dobrý zdravotní stav.

Předpoklady:
• občanská a morální bezúhonnost
• bezúhonnost    • znalost práce s PC
• státní občanství ČR, u cizího státního občana trvalý pobyt v ČR.

Platové zařazení dle nařízení vlády ČR č. 564/2006 Sb., v platném znění – 10. platová třída 
přílohy č. 9

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. 

Přílohy přihlášky:
• ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplom včetně vysvědčení o státní zá-

věrečné zkoušce, případně doklady o dalším vzdělání/ maturitní vysvědčení)
• doklad o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe včetně pracovního zařazení (např. pra-

covní smlouvy, potvrzení zaměstnavatelů atd.)
• strukturovaný profesní životopis (včetně kontaktních údajů)
• písemnou koncepce dalšího rozvoje školy v maximálním rozsahu 5 stran formátu A4
• výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) nebo doklad o jeho vyžádání
• lékařské potvrzení o způsobilosti k výkonu funkce ředitele (ne starší 2 měsíců)
• čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, (nedo-

kládají uchazeči narození po 1. prosinci 1971).

Předpokládaný nástup do funkce 1. 1. 2016 nebo dohodou, výkon funkce ve smyslu ustanovení 
§ 166 odst. 3 zákona číslo 561/2004 Sb., předškolním, základním, středním, vyšším odborném 
a jiném vzdělávání v platném znění.

Písemné přihlášky s výše uvedenými doklady doručte do 10.11.2015 do 12 hodin včetně na adresu:
Městský úřad Králíky,Velké náměstí 5, 561 69 Králíky

Obálku označte textem „Konkurs MŠ – neotvírat. Ke konkursnímu řízení budou přijaty pouze při-
hlášky doručené v určeném termínu, přihlášky doručené po stanoveném termínu budou vráceny.
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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
Městský úřad Králíky dle § 39 odst. 1 zákona o obcích 

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

Pozemková parcela číslo:  xxx 
Druh pozemku a způsob využití: xxx
Stavební parcela číslo: 285/1 o výměře 202 m2

Druh pozemku a způsob využití: zastavěná plocha a 
nádvoří, součástí pozemku je stavba občanské vy-
bavenosti čp. 109
Obec: Králíky Katastrální území: Dolní Boříkovice
Pozemek je zapsán na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu 
pro PK, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.
Bližší určení: pozemek je součástí zastavěného území, 
plochy občanského vybavení – komerční zařízení malá a 
střední bývalá prodejna smíšeného zboží ve středu obce.
Podmínky prodeje: minimální nabídková kupní cena ve 
výši 569.000 Kč.
Omezení vlastnického práva – bez zápisu.
Způsob ochrany – bez zápisu.
Schválení záměru prodeje: Zastupitelstvem města 
Králíky dne 14. 9. 2015 usnesením ZM/2015/07/097.
Podle citovaného zákona mají zájemci možnost po dobu 30 
dnů od vyvěšení tohoto oznámení se vyjádřit nebo podat své 
připomínky a nabídky, které musejí být doručeny Městské-
mu úřadu Králíky nejpozději do 17:00 h dne 15. 10. 2015.
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Výpis ze zasedání Zastupitelstva města
č. 7 konaného 14. září 2015

Přítomní členové zastupitelstva města: 
Ponocná Jana, starostka; Mgr. Martin Hejkrlík, 
místostarosta; Mgr. Miroslav Beran, radní; Ing. 
Ladislav Dostálek; Mgr. Karel Hlava; David 
Hrda; Ing. Roman Kosuk; Mgr. Dušan Krabec; 
Ing. Václav Kubín; Ing. Karel Málek; Ing. Pavel 
Strnad, radní; Pavel Šiko; Mgr. Jiří Švanda; Ing. 
Ladislav Tóth, radní; Antonín Vyšohlíd.

Z části jednání omluven: Šiko Pavel.
Za MěÚ: Ing. Martin Košťál, Jitka Prausová, 

Ing. Věra Kubíčková, Ing. Jan Divíšek.

Program:
1. Zahájení, prezence

a určení ověřovatelů 
2. Schválení programu
3. Zpráva z jednání RM
4. Hlavní jednání

4.1. Majetkové operace  
4.2. Fond památkové péče města

Králíky (statut, pravidla pro
poskytování příspěvků)

4.3. Dotační program města Králíky
pro rok 2015 – příspěvky
schvalované ZM

4.4. Prezentace Sociálních
služeb Králicka

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

1. Zahájení, prezence a určení ověřovatelů
Starostka města Jana Ponocná zahájila 

zasedání přivítáním přítomných zastupitelů 
a občanů. Upozornila přítomné, že jednání 
zastupitelstva je poprvé přenášeno on-line na 
internet prostřednictvím YOUTUBE kanálu. 
Jde pouze o aktuální přenos, nikoliv o záznam, 
po ukončení jednání bude tento zkušební 
přenos ukončen. Dále konstatovala, že ZM 
bylo řádně svoláno a vyhlášeno a je přítomno 
14 členů zastupitelstva. Zastupitelstvo je tedy 
usnášeníschopné. Ověřovatelé zápisu z jednání 
ZM ze dne 13. 7. 2015 Ing. Pavel Strnad a Mgr. 
Miroslav Beran nevznesli připomínky. Ověřo-
vateli tohoto zápisu byli navrženi a schváleni 
pan David Hrda a Mgr. Karel Hlava.

ZM/2015/07/085: ZM schvaluje ověřova-
teli dnešního zápisu jednání pana Davida 
Hrdu a Mgr. Karla Hlavu. 

Hlasování: 12:0:2 (schváleno, Ing. Kosuk 
nebyl přítomen v jednacím sále)

2. Schválení programu
Žádný návrh na doplnění či změnu progra-

mu nebyl vznesen, starostka navrhla hlasovat 
o zveřejněném návrhu programu.

ZM/2015/07/086: ZM schvaluje program 
jednání ZM č. 07. 

Hlasování: 14:0:0 (schváleno, Ing. Kosuk 
nebyl přítomen v jednacím sále)

3. Zpráva z jednání RM

Výběr usnesení z jednání rady města přednesl 
místostarosta města Mgr. Martin Hejkrlík. Po 
proběhlé diskusi nebylo přijato žádné usnesení. 
Do jednacího sálu se dostavil Ing. Kosuk.

4. Hlavní jednání
4.1. Majetkové operace 
4.1.1. Schválení prodeje pozemku p.p.č. 2130 

v k.ú. Červený Potok
ZM/2015/07/087: Zastupitelstvo města 

Králíky schvaluje prodej pozemku p.p.č. 
2130 – trvalého travního porostu o výměře 
951 m2 v k.ú. Červený Potok, který je evido-
ván na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu 
pro PK, Katastrální pracoviště Ústí nad 
Orlicí, paní S. T. Králíky za kupní cenu ve 
výši 90.306 Kč.

Hlasování: 15:0:0 (schváleno)

4.1.2. Schválení prodeje pozemku p.p.č. 
2072/6 v k.ú. Králíky

ZM/2015/07/088: Zastupitelstvo města 
Králíky schvaluje prodej pozemku p.p.č. 
2072/6 – ostatní plochy o výměře 318 m2 
v k.ú. Králíky, který je evidován na LV č. 
10001 u Katastrálního úřadu pro PK, Ka-
tastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, a to do 
podílového spoluvlastnictví: - ideální 1/2 paní 
J. F. Králíky za kupní cenu ve výši 40.064 Kč 
a - ideální 1/2 panu T. B. Králíky za kupní 
cenu ve výši 40.064 Kč.

Hlasování: 15:0:0 (schváleno)

4.1.3. Schválení směny pozemku p.p.č. 
2210/3 ve vlastnictví města Králíky za poze-
mek p.p.č 2210/9 ve vlastnictví pana Č. Ř. vše 
v k.ú. Králíky

ZM/2015/07/089: Zastupitelstvo města 
Králíky schvaluje směnu pozemku p.p.č. 
2210/3 – ostatní plochy, ostatní komunikace 
o výměře 40 m2 v k.ú. Králíky za kupní cenu 
12.316 Kč, který je ve vlastnictví města Krá-
líky, IČO 00279072, se sídlem Velké náměstí 
5, 561 69 Králíky a evidován n LV č. 10001 
u Katastrálního úřadu pro PK, KP Ústí nad 
Orlicí, za pozemek p.p.č. 2210/9 – trvalý trav-
ní porost o výměře 41 m2 v k.ú. Králíky za 
kupní cenu 12.000 Kč, který je ve vlastnictví 
pana Č. Ř. Králíky a evidován na LV č. 359 
u Katastrálního úřadu pro PK, KP Ústí nad 
Orlicí s tím, že rozdíl kupních cen ve výši 316 
Kč uhradí pan Č. Ř..

Hlasování: 15:0:0 (schváleno)

4.1.4. Schválení prodeje inženýrských sítí - 
technického vybavení HUP a technické vybave-
ní elektro na pozemku p.p.č. 3529 v k.ú. Králíky

ZM/2015/07/090: Zastupitelstvo města 
Králíky schvaluje prodej inženýrských sítí 
- technického vybavení HUP a technické 
vybavení elektro na pozemku p.p.č. 3529 – 
orné půdě v k.ú. Králíky, který je evidován 
na LV č. 2420 u Katastrálního úřadu pro 

PK, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, 
paní M. P. Králíky za kupní cenu ve výši: 
- u technického vybavení HUP 10.890 Kč 
a - u technické vybavení elektro 9.243 Kč.

Hlasování: 15:0:0 (schváleno)

4.1.5. Schválení směny části pozemku p.p.č. 
2139/1 ve vlastnictví města Králíky za část 
pozemku p.p.č. 318/2 ve vlastnictví pana M. 
K. vše v k.ú. Králíky

ZM/2015/07/091: Zastupitelstvo města 
Králíky schvaluje směnu části pozemku 
p.p.č. 2139/1 – ostatní plochy o výměře 147 
m2 v k.ú. Králíky za kupní cenu ve výši 
35.777 Kč, část je nově označena dle GP č. 
1737-153/2015 ze dne 18. 5. 2015 jako p.p.č. 
2139/6, která je ve vlastnictví města Králíky 
a evidována na LV č. 10001 u Katastrálního 
úřadu pro PK, Katastrální pracoviště Ústí 
nad Orlicí, za část pozemku p.p.č. 318/2 – 
ostatní plochy o výměře 1 m2 v k.ú. Králíky 
za kupní cenu ve výši 185 Kč, část je nově 
označena GP č. 1737-153/2015 ze dne 18. 5. 
2015 jako p.p.č. 318/18, která je ve vlastnictví 
pana M. K. Štíty a evidována na LV č. 1014 
u Katastrálního úřadu pro PK, Katastrální 
pracoviště Ústí nad Orlicí s tím, že rozdíl 
kupních cen ve výši 35.592 Kč uhradí pan 
M. K..

Hlasování: 15:0:0 (schváleno)

4.1.6. Schválení prodeje pozemku p.p.č. 2532 
v k.ú. Horní Lipka

ZM/2015/07/092: Zastupitelstvo města 
Králíky schvaluje prodej pozemku p.p.č. 
2532 – ostatní plochy o výměře 1 343 m2 
v k.ú. Horní Lipka, který je evidován na 
LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro PK, 
Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, paní 
D. W. Jablonné nad Orlicí za kupní cenu ve 
výši 80.980 Kč.

Hlasování: 14:0:1 (schváleno)

4.1.7. Schválení záměru prodeje části pozem-
ku p.p.č. 2129 v k.ú. Červený Potok

ZM/2015/07/093: Zastupitelstvo města 
Králíky schvaluje záměr prodeje části 
pozemku p.p.č. 2129 – trvalého travního 
porostu o výměře cca 745 m2 v k.ú. Červený 
Potok, který je evidován na LV č. 10001 
u Katastrálního úřadu pro PK, Katastrální 
pracoviště Ústí nad Orlicí, za kupní cenu 
ve výši znaleckého posudku, nejméně však 
ve výši 50 Kč/m2 + náklady spojené s převo-
dem a se závazkem převzetí práv a povin-
ností vyplývajících ze smlouvy o uzavření 
budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene 
- služebnosti stavby č. IV-12-2013587/VB/1 
uzavřené mezi městem Králíky a společností 
ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, Děčín 
a ukládá záměr prodeje zveřejnit.

Hlasování: 15:0:0 (schváleno)

4.1.8. Schválení záměru prodeje pozemku 
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p.p.č. 3503 v k.ú. Králíky
ZM/2015/07/094: Zastupitelstvo města 

Králíky schvaluje záměr prodeje pozemku 
p.p.č. 3503 – orné půdy o výměře 1099 m2 
v k.ú. Králíky 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 ukládá záměr prodeje zveřejnit 
na dobu 15 dnů, tj. odlišně od pravidel pro 
nakládání s nemovitými věcmi. 

Hlasování: 15:0:0 (schváleno)

4.1.9. Schválení záměru prodeje pozemku 
p.p.č. 3522 v k.ú. Králíky

ZM/2015/07/095: Zastupitelstvo města 
Králíky schvaluje záměr prodeje pozemku 
p.p.č. 3522 – orné půdy o výměře 1 233 m2 
v k.ú. Králíky 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 ukládá záměr prodeje zveřejnit 
na dobu 15 dnů, tj. odlišně od pravidel pro 
nakládání s nemovitými věcmi. 

Hlasování: 15:0:0 (schváleno)

4.1.10. Schválení záměru prodeje pozemku 
p.p.č. 3497/3 v k.ú. Králíky

ZM/2015/07/096: Zastupitelstvo města 
Králíky schvaluje záměr prodeje pozemku 
p.p.č. 3497/3 – trvalého travního porostu 
o výměře 58 m2 v k.ú. Králíky, který je 
evidován na LV 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 záměr 
prodeje zveřejnit. 

Hlasování: 15:0:0 (schváleno)

4.1.11. Schválení záměru prodeje pozemku 
st.p.č. 285/1 v k.ú. Dolní Boříkovice, jehož 
součástí je stavba občanské vybavenosti čp. 109

ZM/2015/07/097: Zastupitelstvo města 
Králíky schvaluje záměr prodeje pozemku 
st.p.č. 285/1 – zastavěné plochy a nádvoří 
o výměře 202 m2 v k.ú. Dolní Boříkovice, je-
hož součástí je stavba občanské vybavenosti 
čp. 109, a který je zapsán na LV č. 10001 u 
Katastrálního úřadu pro PK, Katastrální 
pracoviště Ústí nad Orlicí, za minimální 
nabídkovou kupní cenu ve výši 569.000 Kč 
a ukládá záměr prodeje zveřejnit. 

Hlasování: 14:1:0 (schváleno)

4.1.12. Schválení záměru prodeje pozemku 
st.p.p.č. 534/2 v k.ú. Králíky

ZM/2015/07/098: Zastupitelstvo města 
Králíky schvaluje záměr prodeje pozemku 
st.p.č. 534/2 – zastavěné plochy a nádvoří 
o výměře 19 m2 v k.ú. Králíky, který je 
evidován na LV 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 
včetně DPH + náklady spojené s převodem 
a ukládá záměr prodeje zveřejnit.

Hlasování: 15:0:0 (schváleno)

4.1.13. Schválení nabytí majetku formou 
úplatného převodu stavby bez čp/če na st.p.č. 
787/1 a st.p.č. 787/2 – garáže a pozemku st.p.č. 
787/2 v k.ú. Králíky

ZM/2015/07/099: Zastupitelstvo města 
Králíky schvaluje nabytí majetku formou 
úplatného převodu stavby bez čp/če na st.
p.č. 787/1 a st.p.č. 787/2 – garáž 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, od ČR – Úřadu pro zastupování 
státu ve věcech majetkových, IČO 69797111, 
se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 
2 za kupní cenu ve výši 355.000 Kč a záro-
veň schvaluje kupní smlouvu čj. UZSVM/
HUO/3550/2015-HUOM Sp 34/2001/Ča 
v předloženém znění. 

Hlasování: 14:1:0 (schváleno)

4.1.14. Neschválení odstoupení města Krá-
líky od žádosti o bezúplatný převod pozemku 
p.p.č. 2436 v k.ú. Horní Lipka

ZM/2015/07/100: Zastupitelstvo měs-
ta Králíky v návaznosti na rozhodnutí 
ZM/2011/07/151 ze dne 14. 11. 2011 neschva-
luje 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 LV 
č. 10002 u Katastrálního úřadu pro PK, Ka-
tastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, podané 
u Státního pozemkového úřadu, Krajského 
pozemkového úřadu pro PK, IČO 01312774, 
Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice. 

Hlasování: 13:1:1 (schváleno)

4.2. Fond památkové péče města Králíky 
(statut, pravidla pro poskytování příspěvků)

Vedoucí odboru ŠKT Ing. Jan Divíšek 
seznámil přítomné s důvody zřízení Fondu 
památkové péče města Králíky a v proběhlé 
diskusi byly vysvětleny podrobnosti Pravidel 
pro poskytování příspěvků z Fondu památ-
kové péče.

Pan Šiko se omluvil z další části jednání 
a opustil sál.

ZM/2015/07/101: ZM zřizuje trvalý 
účelový fond s názvem „Fond památkové 
péče města Králíky“ a schvaluje jeho statut 
dle přílohy.

Hlasování: 13:0:1 (schváleno)

ZM/2015/07/102: ZM schvaluje Pravidla 
pro poskytování příspěvků z Fondu památ-
kové péče města Králíky dle přílohy. 

Hlasování: 13:0:1 (schváleno)

4.3. Dotační program města Králíky pro 
rok 2015 – příspěvky schvalované ZM

Vedoucí odboru ŠKT Ing. Jan Divíšek před-
nesl návrh na rozdělení finančních prostředků 
v rámci Dotačního a příspěvkového programu 
města Králíky pro rok 2015. Jedná se o příspěv-
ky, jejichž výše u konkrétního žadatele přesáhne 
částku 50tis. Kč.

ZM/2015/07/103: ZM schvaluje dotaci 
pro TJ Jiskra Králíky, o.s. ve výši 191.292 
Kč prostřednictvím jednotlivých položek 
Dotačního a příspěvkového programu města 
Králíky. 

Hlasování: 13:0:1 (schváleno)

ZM/2015/07/104: ZM schvaluje dotaci pro 
FC Jiskra 2008 o.s. ve výši 189.800 Kč pro-
střednictvím jednotlivých položek Dotačního 
a příspěvkového programu města Králíky. 

Hlasování: 13:0:1 (schváleno)

ZM/2015/07/105: ZM schvaluje dotaci pro 
TJ Sokol Boříkovice ve výši 61.630 Kč pro-
střednictvím jednotlivých položek Dotačního 
a příspěvkového programu města Králíky.

Hlasování: 13:0:1 (schváleno)

4.4. Prezentace Sociálních služeb Králicka
Ředitelka Sociálních služeb Králicka Bc. 

Tereza Dostálová ve své prezentaci seznámila 
přítomné s činností této organizace. Nebylo 
přijato žádné usnesení.

5. Informace z MěÚ
Tajemník MěÚ Ing. Martin Košťál přednesl 

zastupitelům zprávu Městského úřadu Králí-
ky za období od 20. 4. 2015 do 14. 9. 2015 
o proběhlých kontrolách, auditu a přezkumu 
hospodaření města.

ZM/2015/07/106: Zastupitelstvo města 
Králíky bere na vědomí zápis z dílčího pře-
zkoumání hospodaření města za období od 
1. 1. 2015 do 10. 9. 2015.

Hlasování: 14:0:0 (schváleno)

6. Vstupy občanů
Nebylo přijato žádné usnesení.
 
7. Vstupy zastupitelů
Nebylo přijato žádné usnesení.

Starostka ukončila jednání ve 21 hodin.
Výpis zajistila redakce KZ 
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Výpis z jednání Rady města Králíky
31. 8.
RM doporučuje ZM schválit záměr prodeje 

pozemku st.p.č. 285/1 – zastavěné plochy a ná-
dvoří o výměře 202 m2 v k.ú. Dolní Boříkovice, 
jehož součástí je stavba občanské vybavenosti 
čp. 109, a který je zapsán na LV č. 10001 u Ka-
tastrálního úřadu pro PK, Katastrální pracoviště 
Ústí nad Orlicí, za minimální nabídkovou kupní 
cenu 569.000 Kč a uložit záměr prodeje zve-
řejnit. Zároveň RM ukládá MO předložit bod 
na jednání ZM.

RM bere na vědomí závěr zjišťovacího řízení 
ke koncepci „Strategie rozvoje cestovního ruchu 
Pardubického kraje 2016 - 2020“, která byla 
podrobena zjišťovacímu řízení podle zákona 
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ŽP, ve 
znění pozdějších předpisů.

RM bere na vědomí závěr zjišťovacího řízení 
ke koncepci „Koncepce cyklo a in-line turistiky 
v Pardubickém kraji“, která byla podrobena 
zjišťovacímu řízení podle zákona č. 100/2001 
Sb., o posuzování vlivů na ŽP, ve znění poz-
dějších předpisů.

RM schvaluje smlouvu o dílo v předloženém 
znění mezi městem Králíky a Ing. Kateřinou 
Kociánovou se sídlem Křížová 5, 603 00 
Brno. Zhotovitel Ing. Kateřina Kociánová 
zajistí technický dozor nad prováděním stavby 
„Vybudování dětského hřiště v přírodním stylu 
u MŠ Moravská ve městě Králíky“.

RM schvaluje smlouvu o dílo v předloženém 
znění mezi městem Králíky a Ing. Kateřinou 
Kociánovou se sídlem Křížová 5, 603 00 
Brno. Zhotovitel Ing. Kateřina Kociánová 
zajistí autorský dozor nad prováděním stavby 
„Vybudování dětského hřiště v přírodním stylu 
u MŠ Moravská ve městě Králíky“.

RM schvaluje smlouvu o dílo v předloženém 
znění mezi městem Králíky a Ing. Kateřinou 
Kociánovou se sídlem Křížová 5, 603 00 
Brno. Zhotovitel Ing. Kateřina Kociánová 
zajistí technický dozor nad prováděním stavby 
„Vybudování dětského hřiště v přírodním stylu 
u MŠ Pivovarská ve městě Králíky“.

RM schvaluje smlouvu o dílo v předloženém 
znění mezi městem Králíky a Ing. Kateřinou 
Kociánovou se sídlem Křížová 5, 603 00 
Brno. Zhotovitel Ing. Kateřina Kociánová 
zajistí autorský dozor nad prováděním stavby 
„Vybudování dětského hřiště v přírodním stylu 
u MŠ Pivovarská ve městě Králíky“.

RM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 
na akci „Vodovodní přivaděč Dolní Hedeč – 
Červený Potok“ mezi městem Králíky a firmou 
AGILE spol. s.r.o., Mírové náměstí 133, 562 01 
Ústí nad Orlicí v předloženém znění. 

RM schvaluje smlouvu o dílo na akci: 
„Hněvkov – zdroj vody“ mezi městem Králíky 
a firmou OHGS s.r.o., 17. Listopadu 1020, 562 
01 Ústí nad Orlicí v předloženém znění. 

RM schvaluje rozpočtová opatření číslo KrÚ 
54233/2015, číslo 2015/22291 a interní rozpoč-
tové opatření číslo 201506, kterými se zvyšuje 
schválený rozpočet v příjmech a výdajích o 
částku 894.998 Kč. 

RM ruší usnesení č. RM/2015/24/331 ze 
dne 15. 6. 2015.

RM bere na vědomí a doporučuje ZM schvá-
lit návrh předpisů „Statut fondu památkové péče 

města Králíky“ a „Fond památkové péče města 
Králíky – pravidla pro poskytování příspěvků“ 
a ukládá vedoucímu odboru ŠKT předložit tento 
materiál na jednání ZM. 

RM bere na vědomí informaci ředitele školy 
Základní škola Králíky o stavu osvětlení herní 
plochy v budově č.p. 488 (tělocvična) a ukládá 
odborům VTS a ŠKT prověřit ve spolupráci 
s vedením školy možnost výměny osvětlo-
vacích těles včetně finančního zajištění akce 
z rozpočtu 2015.

RM ukládá vedoucí finančního odboru 
projednat s Českou spořitelnou, a.s. úpra-
vu smluv směřující k zpřístupnění účtu č. 
1324193309/0800 a č. 131-1324193309/0800 
prostřednictvím internetu.

RM schvaluje program jednání ZM dne 14. 
9. 2015.

7. 9.
RM ukládá MO zaslat panu P. S., Králíky 

výzvu k ošetření užívání částí pozemků p.p.č. 
705/3 – ostatní plochy a p.p.č. 705/1 – trvalého 
travního porostu v k.ú. Dolní Hedeč, které jsou 
zapsány na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu 
pro PK, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, 
formou nájmu za účelem parkování.

RM schvaluje záměr změny nájemní smlou-
vy č. j. 1759/2013 ze dne 29. 5. 2013 na pro-
nájem části pozemku st.p.č. 222 – zastavěná 
plocha a nádvoří o výměře cca 215 m2 v k.ú. 
Králíky mezi městem Králíky a paní P. J., 
Králíky. Účelem pronájmu je údržba pozem-
ku, sekání trávy, zastavěná plocha – umístění 
zahradního altánu, zpevnění plochy svahu umís-
těním dřevěných trámů a vybudování schodiště, 
nájemné je ve výši 162 Kč/rok. Zároveň RM 
ukládá MO záměr změny nájemní smlouvy 
zveřejnit na dobu 15 dnů, tj. odlišně od pravidel 
o propachtování pozemků ve vlastnictví města 
Králíky.

RM souhlasí se skácením 2 borovic na p.p.č. 
351/2 v k.ú. Králíky. Obě borovice pokácí na 
vlastní náklad firma PRUMHOR spol. s.r.o., 
Václavské náměstí 880/66, 110 00 Praha 1, 
která provádí zateplení budovy. 

RM schvaluje „Smlouvu o poskytnutí úče-
lové neinvestiční dotace v požární ochraně na 
výdaje jednotky sboru dobrovolných hasičů 
obce pro rok 2015 – akceschopnost jednotek“, 

a to na částku 120.000 Kč. Smlouva je uzavírána 
mezi poskytovatelem - Pardubickým krajem 
a příjemcem - Městem Králíky. 

RM schvaluje platový výměr paní Evy Ča-
dové, ředitelky příspěvkové organizace Školní 
jídelna Králíky s účinností od 1. 9. 2015.

RM schvaluje předložený návrh na zhoto-
vitele díla restaurování sochy sv. Jana Nepo-
muckého v Dolních Boříkovicích, rej.č. ÚSKP 
37679/6-3863 a ukládá odboru ŠKT připravit 
podklady pro uzavření smlouvy o dílo s firmou 
Košvanec Aleš, Luže.

14. 9.
RM schvaluje smlouvu č. 15250623 o po-

skytnutí podpory ze Státního fondu životního 
prostředí ČR v rámci Operačního programu 
Životního prostředí mezi městem Králíky 
a Státním fondem životního prostředí se sídlem 
Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 v předpo-
loženém znění.

21. 9.
RM/2015/39/512: RM souhlasí se skácením 

1 ks borovice na p.p.č. 351/2 v k.ú. Králíky. 
Borovici pokácí na vlastní náklad firma 
PRUMHOR spol. s.r.o., Václavské náměstí 
880/66, 110 00 Praha 1, která provádí zateplení 
budovy. 

23. 9.
RM doporučuje ZM schválit záměr prodeje 

pozemku p.p.č. 2349 – trvalého travního porostu 
o výměře 980 m2 v k.ú. Horní Lipka, který je 
zapsán na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu 
pro PK, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, 
za kupní cenu ve výši znaleckého posudku, 
nejméně však ve výši 100 Kč/m2 + náklady 
spojené s převodem a ukládá MO předložit na 
jednání ZM záměr prodeje pozemku.

RM doporučuje ZM schválit záměr prodeje 
části pozemku p.p.č. 126/1 – trvalého travního 
porostu o výměře cca 180 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 znaleckého posud-
ku, nejméně však ve výši 70 Kč/m2 + náklady 
spojené s převodem a ukládá MO předložit 
na jednání ZM záměr prodeje části pozemku.

RM doporučuje ZM schválit záměr prodeje 

Poradenské středisko z. s. AUDIOHELP, pobočka v Ústí nad 
Orlicí ve spolupráci s městem Králíky pořádají

PORADNU
PRO NEDOSLÝCHAVÉ

poradna se koná dne 14. 10. 2015 (středa)
od 8:00 hod. do 13:00 hod.

V poradně Vám bude poskytnuto odborné sociální poradenství, prove-
deny drobné opravy sluchadel, vyměněny hadičky u koncovek, dodány 
nové koncovky, baterie a příslušenství ke sluchadlům. Dále Vám budou 
předvedeny některé kompenzační pomůcky pro nedoslýchavé, včetně 
zprostředkování jejich případného prodeje.
Poradna se uskuteční v budově Městského úřadu Králíky, ul. Karla Čapka 
316, v zasedací místnosti ve II. NP.
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části pozemku p.p.č. 126/1 – trvalého travního 
porostu o výměře cca 150 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 znaleckého posud-
ku, nejméně však ve výši 70 Kč/m2 + náklady 
spojené s převodem a ukládá MO předložit 
na jednání ZM záměr prodeje části pozemku.

RM ukládá starostce města Králíky oslovit 
rektora Duchovní správy poutního kostela 
v Králíkách II, Kopeček 1, IČO 73631035, 
561 69 Králíky ve věci využívání nemovitostí, 
případně převodu vlastnických práv k nemo-
vitostem v aleji, tj. pozemků p.p.č. 2107/2 – 
ostatní plochy, p.p.č. 2107/4 – ostatní plochy, 
p.p.č. 3732 – ostatní plochy, p.p.č. 3733 – ostatní 
plochy vše v k.ú. Králíky a p.p.č. 711 – ostatní 
plochy v k.ú. Dolní Hedeč. Pozemky jsou ve-
deny u Katastrálního úřadu pro PK, Katastrální 
pracoviště Ústí nad Orlicí na LV č. 2578 a č. 
729 a jsou součástí městské památkové zóny.

Město Králíky jako vlastník dotčeného po-
zemku p.p.č. 2074/8 – ostatní plochy, ostatní 
komunikace v k.ú. Králíky, 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 „stavba nového plotu, 
místo stavby pozemek p.p.č. 419 – zahrada 
v k.ú. Králíky“ M. a P. Š., Králíky. Uvedený 
souhlas nenahrazuje rozhodnutí příslušných 
orgánů státní správy.

RM neschvaluje záměr pronájmu části 
pozemku p.p.č. 127 – ostatní plochy, ostatní 
komunikace o výměře cca 20 m2 v k.ú. Králíky, 
který je zapsán na LV č. 10001 u Katastrálního 
úřadu pro PK, Katastrální pracoviště Ústí nad 
Orlicí, za účelem zajištění příjezdu ke garáži a 
parkování vozidel. 

RM schvaluje pronájem pozemků p.p.č. 
328/2 - ostatní plochy o výměře 19 m2, p.p.č. 
328/3 - ostatní plocha o výměře 7 826 m2, p.p.č. 
328/4 - ostatní plocha o výměře 1 434 m2, p.p.č. 
375/1 - ostatní plocha o výměře 10 046 m2, 
p.p.č. 375/13 - ostatní plocha o výměře 14 m2, 
p.p.č. 375/14 - ostatní plocha o výměře 3 162 
m2, p.p.č. 375/15 - ostatní plocha o výměře 2 
086 m2, p.p.č. 375/17 - ostatní plocha o výměře 
525 m2, p.p.č. 470/4 - ostatní plocha o výměře 3 
510 m2 a p.p.č 1503/3 - ostatní plocha o výměře 
230 m2 vše v obci Králíky a k.ú. Dolní Boříkovi-
ce za účelem zřízení mezideponie a následného 
dobudování stavby s názvem „Terénní úpravy 
plochy zemníku a zrekultivované skládky TDO 
v k.ú. Dolní Boříkovice“, a to společnosti Služ-
by města Králíky s.r.o., se sídlem Růžová 462, 
561 69 Králíky. Nájemné se schvaluje ve výši 
40 % z částky, kterou nájemce bude fakturovat 
třetím stranám + DPH. Předmětné pozemky 
o celkové výměře 28 852 m2 jsou zapsány na 
LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro PK, 
Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí. 

Město Králíky jako vlastník pozemku 
p.p.č. 651/41 - zahrady o výměře 309 m2 
v k.ú. Králíky, který je zapsán na LV č. 10001 
u Katastrálního úřadu pro PK, Katastrální pra-
coviště Ústí nad Orlicí, žádá odbor územního 
plánování a stavebnímu úřadu, aby s vlastníkem 
nepovolené stavby udírny zahájil správní řízení 

Výpis z jednání Rady města Králíky
o odstranění stavby.

RM schvaluje v předloženém znění NS č.j. 
1724/2015 na pronájem částí pozemků p.p.č. 
2452 – trvalého travního porostu o výměře cca 
69 m2 a p.p.č. 2453 – trvalého travního porostu 
o výměře cca 251 m2 v k.ú. Horní Lipka, které 
jsou zapsány na LV č. 101 u Katastrálního 
úřadu pro PK, Katastrální pracoviště Ústí nad 
Orlicí, za účelem údržby pozemků, zajištění 
přístupu, provádění údržby a opravy budovy 
čp. 28 – stavby občanské vybavenosti, stavba 
je součástí pozemku st.p.č. 234 v k.ú. Horní 
Lipka, za nájemné ve výši 2.900 Kč/rok, a to 
s P. V. a E. V., oba bytem Náměšť nad Oslavou. 
Nájemní vztah se uzavírá na dobu neurčitou.

RM schvaluje záměr pronájmu části pozem-
ku p.p.č. 201/2 – ostatní plochy o výměře cca 
35 m2 v k.ú. Králíky, který je zapsán na LV č. 
10001 u Katastrálního úřadu pro PK, Katastrální 
pracoviště Ústí nad Orlicí, za účelem uskladnění 
dřeva a manipulační plochy, za nájemné ve výši 
100 Kč/rok, a ukládá MO záměr pronájmu 
zveřejnit.

RM bere na vědomí závěr zjišťovacího ří-
zení ke koncepci „Program zlepšování kvality 
ovzduší zóna CZ05 - Severovýchod“, která byla 
podrobena zjišťovacímu řízení podle zákona 
o posuzování vlivů na ŽP.

RM doporučuje ZM zrušit rozhodnutí 
ZM/2015/06/074 ze dne 13. 7. 2015 týkající se 
schválení služebnosti umístění a provozování 
stavby chodníku pro oprávněné město Králíky 
k pozemku p.p.č. 3842 – ostatní plochy v k.ú. 
Králíky, který je zapsán na LV č. 2567 u Kata-
strálního úřadu pro PK, Katastrální pracoviště 
Ústí nad Orlicí, a který je ve vlastnictví pana K. 
Ř., Ratiboř. Zároveň RM ukládá MO předložit 
bod na jednání ZM.

RM schvaluje rozpočtová opatření číslo 
15250623, číslo 115D222006496 a číslo 
117D111001305, kterými se zvyšuje schvá-
lený rozpočet v příjmech a výdajích o částku 
6.147.747,50 Kč.

RM souhlasí se skácením 1 ks jasanu na 
p.p.č. 187/3 v k.ú. Králíky. Jasan pokácí Služby 
města Králíky s.r.o. se sídlem Růžová 462, 
Králíky 561 69. 

RM schvaluje rekonstrukci bytu č. 25 v ne-
movitosti čp. 662/3, ulice V Bytovkách, Králíky.

RM schvaluje úplnou uzavírku MK na Vel-
kém náměstí z důvodu zajištění bezpečnosti 
při pořádání kulturní akce: „Svatomichalská 
pouť 2015 v Králíkách“ v termínu od 25. 9. 
2015 19:00 hod. do 27. 9. 2015 do 18:00 hod. 
a pověřuje odbor VTS zajištěním uzavírky.

RM schvaluje smlouvu o zajištění organizace 
Svatomichalské pouti na pozemcích vyhraze-
ných k jejímu pořádání, která je uzavírána mezi 
Městem Králíky a Sokolem Dolní Boříkovice, 
a která se koná ve dnech 26. a 27. 9. 2015.

RM schvaluje smlouvu o zajištění organizace 
Svatomichalské pouti na pozemcích vyhraze-
ných k jejímu pořádání, která je uzavírána mezi 
Městem Králíky a FC Jiskrou 2008, o.s., a která 
se koná ve dnech 26. a 27. 9. 2015.

RM schvaluje smlouvu o zajištění organizace 
Svatomichalské pouti na pozemcích vyhra-
zených k jejímu pořádán, která je uzavírána 
mezi Městem Králíky a TJ Jiskrou Králíky, 
o.s., a která se koná ve dnech 26. a 27. 9. 2015.

RM souhlasí s prodloužením doby pro 
pořádání hudební produkce na 02:00 hodin 
v noci ze dne 25. 9. na 26. 9. 2015 v souvislosti 
s pořádáním 9. setkání celníků na Horní Lipce, 
které se koná v areálu Horní Lipka 16, Králíky, 
a to za splnění následujících podmínek:

- pořadatel vhodnou formou zabezpečí 
včasné informování občanů, kteří bydlí v bez-
prostředním okolí konání kulturní akce;

- pořadatel je povinen zabezpečit akci dosta-
tečným počtem pořadatelů tak, aby nedocházelo 
k narušování veřejného pořádku; 

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

- pořadatel je povinen vhodnými opatřeními 
minimalizovat především vibrace a hlukové 
imise působící na okolí akce.

RM vyhlašuje dle Pravidel pro poskytování 
příspěvků z Fondu památkové péče Města 
Králíky termín pro podávání žádostí o příspěvek 
z Fondu památkové péče Města Králíky s doru-
čením na podatelnu MěÚ Králíky nejpozději do 
12.00 hod. dne 20. 10. 2015 a ukládá vedoucímu 
odboru ŠKT vyhlášení zveřejnit.

Významné dny v říjnu
16. říjen – Světový den výživy
Tento den v roce 1981 vyhlásila Organizace 

spojených národů a nyní se slaví ve více než 
150 zemích světa. Původním posláním bylo 
vyvolat veřejnou diskuzi nad nedostatkem stravy 
v zemích třetího světa a také upozornit na to, 
že naše civilizace je založena na zemědělství. 
V současnosti je každý rok zaměřen na jinou 
oblast související s tímto problémem, např. 
na význam rodinných farem, na bezpečnost 
potravin nebo na důsledky klimatických změn 
pro chudé země.

Investice do zemědělství dlouhodobě klesají, 
zatímco světová populace roste. OSN odha-
duje počet lidí, kteří trpí hladem na přibližně 
900 miliónů. Za příčiny hladu jsou nejčastěji 
označovány hladomor a války. Ve skutečnosti 
ale mají na svědomí pouze 10 % z celkového 

počtu obětí, protože většina jich umírá na chro-
nickou podvýživu. Odborníci se domnívají, že 
nejefektivnější zbraní proti hladu je vzdělanost. 
K odstranění hladu a chudoby přispívají také 
lokální zemědělci.

Paradoxem je, že na světě žije mnohem více 
lidí, kteří mají zdravotní problémy kvůli nad-
váze. Jejich počet se odhaduje na 1,4 miliardy. 
Oproti rozvojovým zemím jsou v ekonomicky 
vyspělých státech nejčastější příčinou úmrtí 
nemoci srdce a cév. Platí to i pro naši republiku, 
kde na tyto choroby umírá denně téměř 200 lidí.

22. října - Mezinárodní den balbutiků
Významný den pro ty, kteří mají narušenou 

plynulost řeči, tedy koktají. Cílem tohoto dne 
je především podpora lidí s tímto postižením, 
porozumění a osvěta. V tento den se konají 

(pokračování na následující straně)
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Informace o ukončeném projektu na Základní škole Králíky
Název projetu: ICT jako nástroj inovace výuky
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/51.0040
Předpokládané datum zahájení projektu: 1. 9. 2014
Předpokládané datum ukončení projektu: 31. 7. 2015
Stručný obsah projektu:
Cílem tohoto nadregionálního projektu bylo zvýšení kompetencí 

pedagogických pracovníků 30 zapojených základních a 2 středních 
škol při integraci informačních a komunikačních technologií do výuky. 
Ke splnění tohoto cíle přispěla realizace 7 klíčových aktivit. V rámci 
těchto klíčových aktivit bylo podpořeno 251 pedagogů, 40 vedoucích 
pracovníků a 40 pedagogů - metodiků ICT ze zapojených škol. Jednot-
livé klíčové aktivity obsahovaly nejen klasické prezenční vzdělávání, 
ale i tvorbu e-learningových podpor prezenčního vzdělávání a webové 
aplikace, pomocí kterých si cílová skupina - pedagogové zapojených 
škol si budou vzájemně vyměňovat zkušenosti, komunikovat spolu 
a spolupracovat se svými mentory. Dále se klíčové aktivity projektu 
zaměřily na systémovou podporu ředitelů a vedoucích pracovníků škol 
ve využívání digitálních technologií pro integraci ICT do života školy 
a také evaluací projektových aktivit. Jednotlivé základní a střední školy 
byly do projektu zapojeny jako partneři s finančním příspěvkem.

Dopad projektu na naši základní školu:
Naše škola patří svým vybavením v oblasti ICT mezi nejlépe vybavené 

základní školy v okrese Ústí nad Orlicí. Přesto vedení školy dobře ví, že 
ne vždy jsou tyto prostředky efektivně využívány a snaží se soustavně 
o zlepšování tohoto stavu. Rizika jsou vedením školy pravidelně hod-
nocena a podle výsledků hodnocení jsou následně určována školení pro 
jednotlivé skupiny pedagogů.

Nástrojem k posunu byl i právě skončený projekt. Díky němu se 
dostalo dvěma třetinám našich pedagogů do rukou zařízení moderní 
techniky – tablet. Tento prostředek ICT splňuje všechny nároky moderní 
doby – nízká hmotnost, malé rozměry, mobilita i poměrně vysoký výkon. 

Už jen získání takové techniky bylo pro většinu pedagogů dostatečnou 
motivací. S tou vzrostl i zájem o využití této techniky. Řada školení poté 
pedagogům často otevřela pohled na nové oblasti využití ICT techniky 
ve výukovém procesu nebo při přípravě na něj. 

Ke kladům projektu lze zcela jistě zařadit jednotlivá školení, která 
byla pro velkou část pedagogů velkým přínosem. Přístup školitelů byl 

na profesionální úrovni, velký prostor byl věnován konkrétním potřebám 
pedagogů naší školy. Někteří učitelé díky školení přišli o počáteční 
nedůvěru k možnostem využití tabletů ve výuce, zamysleli se nad tím, 
jak konkrétně využívat tato zařízení právě v jejich hodinách. 

I díky tomuto školení pak došlo k posunu v oblasti vzdělávání se 
pedagogů a získávání jistoty při používání moderních prostředků ICT.  
Je pochopitelné, že přínos pro jednotlivé učitele je rozdílný. Ne každý 
má k moderní technice vstřícný vztah, ovšem využívání těchto zařízení 
je trendem moderní doby a je potřeba se přizpůsobit. 

Závěrem bych chtěl zdůraznit, že celý projekt je přijímán na naší škole 
velmi kladně. Vedení školy díky zpětné vazbě od pedagogů reaguje na 
konkrétní potřeby, snaží se pedagogům pomoci v soustavném zlepšování 
vyučovacího procesu a upravuje krátkodobé i dlouhodobé cíle tak, aby 
bylo reálné je splnit. Celkové výstupy z projektu budou vedením školy 
vyhodnoceny, hodnocení bude zahrnuto do koncepce rozvoje školy 
a použito i při případných jednáních se zřizovatelem školy. Pravidelné 
a účelné využívání zkušeností získaných pedagogy je totiž přímo závislé 
na rozvoji současného technického vybavení školy (pokrytí všech budov 
školy bezdrátovým internetovým připojením, zakoupení modulů pro 
přenos signálu k interaktivním tabulím a podobně).

Věříme, že se pedagogům podaří získané znalosti a dovednosti 
efektivně využít ve výuce.

Vedení školy

Významné dny v říjnu
různé přednášky a konference, na kterých se lidé z řad odborníků i široké 
veřejnosti mohou dozvědět nejnovější informace o způsobech terapie, 
logopedických cvičeních apod. Nejčastěji se toto postižení projevuje 
opakováním první slabiky slova, nebo opakováním slova celého. Lidé 
trpící tímto problémem často dlouze opisují slova, nebo volí synonyma, 
aby se vyhnuli těm, které jim činí problémy. Přesná příčina vzniku se 
dosud nepodařila plně objasnit, předpokládá se dědičnost, různé orgá-
nové odchylky, negativní vlivy sociálního prostředí nebo psychotrauma. 
Jedinci s koktavostí mají často velmi negativní postoj ke komunikaci, 
který může vést až k logofobii (chorobný strach z vlastního mluveného 
projevu). Jak lze pomoci osobám s tímto postižením? Neskačme jim do 
řeči, nedokončujme za ně věty, buďme trpěliví a berme je takové, jací 
jsou. Své zkušenosti s koktavostí měly také slavné a vlivné osobnosti, 
jako například Winston Churchill, římský císař Claudius, Marylin Monroe, 
spisovatel Lewis Carroll, Charles Darwin, Tiger Woods, Isaak Newton 
nebo herci Bruce Willis, Samuel L. Jackson, Anthony Quinn a Rowan 
Atkinson. Ti všichni měli něco společného. Nedovolili, aby je jejich 
vada řeči zastavila. Téma koktavosti dokázal zviditelnit oscarový film 
Králova řeč, který pojednává o britském králi Jiřím VI. a jeho problému 
s koktavostí. Snímek byl natočen podle skutečné události.

28. říjen - Den vzniku samostatného československého státu
28. říjen 1918 je považován za klíčový moment ve formování českého 

národa. Vyhlášení samostatného Československa předcházela léta strávená 
pod vládou Rakouska-Uherska a intenzivní snaha českých intelektuálů 
o posílení vlastní národní identity v rámci monarchie. Císař Karel Habs-
burský (Karel I.), který nastoupil na trůn uprostřed 1. světové války, chtěl 
proměnit Rakousko–Uhersko v mnohonárodní spolkový stát, ale touha 
národů po samostatnosti byla neudržitelná. Plán úplného odtržení a osamo-
statnění vznikl během první světové války, kdy Tomáš Garrigue Masaryk 

společně s Milanem Rastislavem Štefánikem a Edvardem Benešem založili 
v Paříži prozatímní československou exilovou vládu. Podařilo se jim do-
hodnout příslib uznání nezávislosti od států Dohody (Francie, Rusko, Velká 
Británie, Itálie, USA). 27. října odeslal rakouskouherský ministr zahraničí 
Gyula Andrássy nótu americkému prezidentovi Wilsonovi, který již dříve 
požadoval autonomii pro státy monarchie. Andrássy v nótě vyjádřil pod-
mínky nutné k mírové dohodě.  Tento text byl druhý den zveřejněn. Lidé 
v Čechách si to však vyložili jako kapitulaci monarchie a začali oslavovat. 
Tou dobou probíhalo v Ženevě setkání delegace Národního výboru vedené 
Karlem Kramářem s představiteli exilu o vytvoření a následné podobě 
nového samostatného státu. Večer byla na Václavském náměstí v Praze 
oficiálně vyhlášena samostatnost. K moci se dostal Národní výbor v čele 
s Antonínem Švehlou, Aloisem Rašínem, Václavem Klofáčem, Jiřím 
Stříbrným a Vavro Šrobárem. Národní výbor vydal 28. října večer první 
zákon - zákon o zřízení samostatného státu československého. Dva dny 
od vyhlášení samostatnosti se k Čechům Martinskou deklarací připojili 
také Slováci. O rok později se stát rozrostl o Podkarpatskou Rus a v této 
podobě vydržela První republika až do mnichovského diktátu v roce 1938. 
Prvním prezidentem nového státu byl jmenován Tomáš Garrigue Masaryk. 
Do čela nové vlády usedl Karel Kramář.

Do roku 1937 byl tento významný den slaven s úctou a vděčností. 
Během 2. světové války byly jakékoliv oslavy tohoto dne přísně zaká-
zány. Podobně „zapomenut“ byl tento den i v dobách socialismu, kdy 
byl slaven jako Den znárodnění a od roku 1968 také jako Den vzniku 
Československé federace. Původní význam byl tomuto dni vrácen až po 
sametové revoluci. Od roku 1993 platí však tento svátek pouze pro nově 
vzniklou Českou republiku, Slováci nezaujímají k tomuto dni jednoznačný 
postoj, a proto jej neslaví. V současnosti k tradičním projevům oslav patří 
kladení věnců u pomníků, jmenování generálů prezidentem, účast hlavy 
státu na vojenské přísaze Hradní stráže či udílení státních vyznamenání 
prezidentem ve Vladislavském sále na Pražském hradě.

(pokračování z předchozí strany)
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Logopedie s Králíčkem
V srpnu roku 2014 byl Ministerstvem školství, mládeže a tě-

lovýchovy vyhlášen rozvojový program na podporu logopedické 
prevence u dětí předškolního věku. Naše Mateřská škola se do 
programu přihlásila s projektem nazvaným „Učíme se správně 
mluvit s Králíčkem v Králíkách“. V rámci tohoto dotačního 
programu se nám podařilo získat od MŠMT dotaci v plné poža-
dované výši 40.000,- Kč.

Uvědomujeme si, že vzhledem k  nárůstu logopedických vad 
u dětí předškolního věku je třeba věnovat logopedické péči zvý-
šenou pozornost. Cílem projektu je zlepšit prostředí logopedické 
třídy a vybavit třídu kvalitními pomůckami pro logopedickou péči, 
které budou využívat nejen děti a paní učitelky z logopedické 
třídy, ale i z ostatních tříd MŠ. U dětí předškolního věku je totiž 

důležitá nejen náprava řečových 
vad, ale i jejich prevence.

Postupně jsme začali vyba-
vovat logopedickou třídu, ale 
i ostatní třídy MŠ různými po-
můckami, důležitými pro rozvoj 
nejen řečových schopností, ale 
i grafomotoriky a hrubé a jemné 
motoriky, které s rozvojem řeči 
úzce souvisí. 

Během letních prázdnin se 
ve třídě „Zeleného králíčka“, to 
je naše logopedická třída, pilně 
pracovalo a za přispění města 
byla třída zrekonstruována. 
A tak se podařilo, že po prázd-
ninách děti přivítala třída s  no-
vými pomůckami, hračkami, ale 
i s novým nábytkem, kobercem 

a také s novou umývárnou. Vzniklo tak kvalitní 
moderní pracoviště pro pedagogy a atraktivnější, 
přitažlivější prostředí pro děti a rodiče. Ti jsou totiž 
nedílnou součástí logopedické péče u dětí a jejich 
spolupráce s mateřskou školou je v této oblasti 
velmi důležitá. 

Projekt na podporu logopedické prevence je 
realizován v období  leden - prosinec 2015. Jeho 
realizace tedy stále probíhá. V rámci projektu nás ještě mimo 

jiné čeká beseda s Paed.Dr. Bohdanou Hradilovou ze Speciálně 
pedagogického centra v Šumperku. Beseda s názvem „Tátové 
a mámy, říkejte si s námi“ bude určena široké rodičovské ve-
řejnosti a bude se věnovat právě tématu rozvoje řeči a nápravy 
řečových vad u dětí předškolního věku. Uskuteční se 10. 11. 2015 
od 15:30 v Mateřské škole Králíček (Moravská). O jejím konání 
Vás ještě budeme informovat na stránkách Králického zpravodaje, 
prostřednictvím městského rozhlasu a na plakátech ve městě.

Nezbývá, než popřát dětem spoustu pěkných zážitků ve školce, 
aby se jim v nové třídě líbilo a paním učitelkám hodně úspěchů 
v práci a hodně spokojených dětí a rodičů.

Bc. Romana Fabiánová ředitelka MŠ

Pardubický kraj má v soutěži DestinaCZe tři želízka v ohni
Která místa máte nejraději? Na kterém výletě se vám 

nejvíce líbilo? Hlasujte v třetím ročníku soutěže o nejlepší 
turistické atraktivity DestinaCZe 2015, kterou vyhlásila 
agentura CzechTourism. Pardubický kraj zastupují hned tři 
turistické lokality.

„Hlasuje se v pěti kategoriích. Pardubický kraj v soutěži repre-
zentují Orlické hory a Podorlicko, Železné hory a Relax & sport 
resort Dolní Morava,“ říká krajský radní pro cestovní ruch René 
Živný. „Hlasovat lze jednoduše na webové stránce www.desti-
nacze2015.cz. Stačí se jen zaregistrovat a rozdělit deset hlasů. Je 
přitom na každém hlasujícím, zda podpoří deset různých finalistů 
nebo všechny hlasy přidělí jen jedinému z nich,“ vysvětluje radní. 
Pro hlasující jsou připraveny vstupenky do soutěžících areálů 
a další zajímavé odměny. Hlavní cenou je víkendový pobyt pro 
dvě osoby v hotelu Skanzen v Modré na Slovácku.

„Pardubický kraj má své zástupce v kategorii Cítit se jako doma: destinace EDEN 2015, jejímž tématem je cestovní ruch 
a lokální gastronomie. Mezi finalisty postoupily destinace Orlické 
hory a Podorlicko s produktem ́ Magdalenina kuchařka´ a Železné 
hory s produktem ́ Gurmánská stezka´, které se utkají s Broumov-
skem, Jeseníky a Slováckem,“ uvádí ředitelka Destinační agentury 
Východní Čechy Alena Horáková.

Relax & sport resort Dolní Morava soutěží v kategorii Tren-
dy novinky 2015, konkurují mu zábavní vědecký park VIDA, 
Legiovlak, zážitkový areál plný poznání Centrum Eden a scéna 
nového cirkusu Jatka 78.

Loňským absolutním vítězem soutěže se stal nedostavěný 
gotický chrám Panny Marie v Panenském Týnci, který vyhrál 
i v kategorii Genius loci. Získal přes 22 000 hlasů, uspěla ale 
i Olomouc, zážitkový park pro celou rodinu Zeměráj, znovuzro-
zený Chrám chmele a piva v Žatci či centrum Veronica Hostětín, 
kde se návštěvníci cítili nejvíce jako doma.

Více informací o samotné soutěži a jednotlivých finalistech je 
k dispozici na www.destinacze2015.cz.
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Jak jsme jeli do „Škodovky“
Vše podstatné se začalo odehrávat v brzkých ranních hodinách, 

kdy jsme nastoupili u budovy školy do autobusu s konečnou stanicí 
v Mladé Boleslavi. Cesta ubíhala rychle a než jsme se nadáli, par-
kovali jsme u muzea firmy Škoda Auto a.s., kde jsme měli předem 
domluvenou prohlídku exponátů i samotného výrobního areálu firmy. 

Komentovaná prohlídka v muzeu začínala chvilku po 9. hodině 
dopoledne. Milá průvodkyně Petra nás provedla historií vzniku 
společnosti a seznámila nás také s vývojem strojů, které zde byly vy-
staveny. Každý z nás obdivoval vystavená auta pocházející z různých 
let výroby. Pomyslnou třešničkou na dortu byla návštěva firemního 
depozitu, kde byly k vidění i takové vozy jako slavný prototyp Škoda 
110 Super Sport, typ 724, který se proslavil ve filmu Upír z Feratu. 

Druhá část exkurze se posléze odehrávala v samotném závodu. 
Tady jsme měli možnost nahlédnout do výrobního cyklu automobilky, 
na kterou můžeme být právem hrdí. Naše žáky zajímala především 
svařovna, neboť v sesterském závodě v Kvasinách jsou mnohdy 
zaměstnáni právě naši absolventi. Ze všech výrobních sekcí jsme 
však asi nejvíce byli fascinováni lisovnou. Obří stroje pracovaly 
za ohlušujícího rachotu v ďábelském tempu s přesností na tisíciny 
milimetru. Ostatně precizní výrobní cyklus se odrážel i ve stejně 
profesionálně zvládnutém výkladu našich dalších průvodců. Nenadáli 
jsme se a prohlídka trvající hodinu a půl byla náhle u konce. 

Celá exkurze byla natolik zajímavá, že příští rok opět rádi zaví-
táme do města, kde „Škodovka“ hraje prim. Naštěstí ale nemusíme 
čekat celý rok a můžeme se těšit i na další příjemné a poučné akce, 
které máme v tomto školním roce v plánu.

Mgr. Jiří Števove

Adaptační kurz pro žáky
šestých tříd ZŠ Králíky
V termínu od 17. – 18. září a 21. - 22. 9. 2015 pořádala naše 

škola adaptační kurz na penzionu U Opičáka na Dolní Moravě. 
Tato akce se organizovala pro žáky šestých ročníků. Kurz je zařazen 
do Minimálního preventivního programu naší školy a je součástí 
školní strategie prevence rizikového chování. Děti během dvou dnů 
hrály různé hry, za které obdržely malé odměny v podobě sladkostí 
a psacích potřeb. Na ceny přispěla škola, městský úřad a Klub 
rodičů, který zaplatil členům klubu také dopravu. 

Cílem adaptačního kurzu bylo:
• iniciovat stmelení nového třídního kolektivu,
• seznámení a navázání otevřeného vztahu třídy s třídním učitelem,
• vyvolat vědomí celku, podpořit orientaci na rozvoj spolupráce, 

komunikace a pozitivních interpersonálních vztahů ve skupině, a to 
při běžných i zátěžových situacích.

Za pedagogy Iveta Kubíčková

Dozvuky Comenia
Tak, a máme to za sebou! Zvládli jsme to na jedničku! 

Na konci června byl na naší škole ukončen dvouletý projekt 
Partnerství škol, dotovaný přes projekt Comenius z prostředků 
EU. Naším partnerem v něm byla škola Johann-Christian-
-Senckenberg-Schule z našeho partnerského města Villma-
ru.  V průběhu celých 2 let jste měli možnost sledovat na 
webových stranách školy i v Králickém zpravodaji informace 
z jeho realizace.  Dovolte mi tedy na konci projektu malou 
rekapitulaci nejvýznamnějších aktivit, které v rámci projektu 
proběhly: 

• Počáteční setkání koordinátorů projektu – učitelů obou 
škol (Králíky, 21. - 24. 11. 2013). Zde byly naplánovány 
všechny budoucí aktivity na příští 2 roky. 

• Návštěva 20 žáků a 3 pedagogů z Villmaru/Runkelu 
v Králíkách a jejich pobyt v králických partnerských rodinách 
(Králíky 20. - 31. 3. 2014). Naši přátelé mimo jiné navštívili 
Králickou pevnostní oblast (pevnost Hůrka a Vojenské mu-
zeum Králíky), Dolní Moravu (lanový park, bobová dráha), 
Olomouc (historické centrum, ZOO), hrad Bouzov, jeskyni 
Javoříčko, Šumperk a Velké Losiny (Muzeum papíru).

• Návštěva 20 králických žáků a 3 pedagogů ve Villmaru 
(9. - 21. 9. 2014). V průběhu naší návštěvy jsme viděli města 
Frankfurt (mrakodrap Maintower, historické centrum, pro-
jížďka lodí), Weilburg a Limburg (centrum města), projeli 
jsme se na kánoích po řece Lahn a navštívili jsme i mramorový 
lom Unica v blízkosti Villmaru.

• Závěrečné setkání „na půl cesty“ v Tachově (11. - 12. 6. 
2015). Tady proběhlo poslední setkání projektových přátel 
(rozuměj: v rámci projektu). 

• V průběhu projektu vzniklo několik společných výstupů, 
na kterých spolupracovali žáci z obou škol – např. projekto-
vá trička, multimediální Česko-německý a německo-český 
slovník. Hlavním projektovým výstupem byla kniha Králíky-
-Villmar/Runkel psaná anglicky.

Myslím, že projekt se setkal s velkým ohlasem nejen u žáků 
- účastníků projektu, ale i u ostatních žáků školy a jejich 
rodičů. Věřím, že projekt nezůstane ojedinělý a že se nám 
v blízké době podaří na něj navázat.

Děkuji všem, kteří nám byli s realizací projektu nápomocní.
Dušan Krabec, koordinátor projektu

(fotografie k článku na straně 2)

Skautský tábor
Jakožto každý rok se i letos uskutečnil tábor, který proběhl 

ve dnech 4. - 18. 7. 2015 v Údolí říčky Březná. Vedoucí a dobrovol-
níci se na tábořiště vydali již o den dříve, aby až děti dojedou, byl 
tábor připraven k použití. I přes velké horko, bylo vše připravené 
včas a účastníci se mohli ihned po příjezdu ubytovat v podsadových 
stanech. V sobotu na tábořiště dorazili všichni účastníci natěšeni na 
dny plné zábavy. Společně jsme zahájili slavnostním ohněm. Každý 
oddíl začal zdolávat připravené programy a užívat si společných 
časů. Proběhlo i několik aktivit, které byly připraveny pro všechny 
účastníky např. Burza nápadů, kde si mohli děti vyzkoušet plno 
stanovišť, jako třeba vylévání ze sádry, výrobu záložek nebo třeba 
loupat vajíčko jedou rukou, dále jsme absolvovali výlet na Úsov a do 
bazénu. Počasí bylo relativně ideální pro pobyt v přírodě. Na závěr 
proběhl ukončovací táborák a nastal čas se se všemi rozloučit. V so-
botu jsme se vydali na cestu domů se spoustou krásných vzpomínek.

Za středisko Bílá liška Eliška Martincová
(fotografie k článku na straně 27)
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Děti neklidné, zlobivé a zlé
Dne 15. 10. 2015, v 18:00 hodin navštíví Evropský dům 

v Králíkách významný psycholog PhDr. Andrej Drbohlav, 
který bude hovořit o projevech poruch chování a agresivity 
u dětí. Beseda bude zaměřena na běžnou populaci a každodenní 
situace v rodinách i ve škole. Extrémy v projevech dětí bude 
přednášející ilustrovat na příkladech ze svého výzkumu, kdy 
hovořil s několika sty klienty výchovných ústavů, včetně toho 
králického. Výsledky svých zjištění mnohokrát publikoval 
v tisku, nebo na televizních obrazovkách, v diskusních pořa-
dech a zpravodajstvích.

Další informace naleznete na přiloženém plakátu na straně 25.
Miroslav Beran, Mlýn o.s.

„To je radost, že?“
Tuto otázku Bára Stránská z obchodu obuví pana Pěnkavy 

v podloubí, slyšela už mnohokrát. Vždy souvisela s přistaveným 
pianem; avšak mohla mít dva různé významy. Jedním byl hluk 
a nepořádek, který vznikl přistavením piana mezi výlohy. Jak 
však Bára sama řekla: „Hluku na náměstí je tolik, že si nezbed-
ných dětí často ani nevšimnu. Mnohé navíc přijdou s rodiči a ti 
s nimi po krátké etudě opět pokračují v procházce náměstím 
nebo po nákupech.“ Druhým významem je skutečná radost, 
když k nástroji usedne umělec: „To potom nejde přeslechnout. 
Lidé vycházejí z obchodů, usmívají se, zatleskají nebo hru 
doprovodí zpěvem. A to za to stojí.“

Doufáme, že i Vám piano přineslo více těch radostných 
chvil a že se v příštím roce 
opět stane součástí života na 
náměstí.

Miroslav Beran a Michal Kos
Na Facebooku Mlýn, o. s. 

si můžete přehrát jedinečnou 
ukázku hry na naše piano.

Šapitó na Cihelně
Několik posledních let uvažujeme o účasti na Akci 

CIHELNA prostřednictvím aktivit pro rodiny s dětmi. 
V letošním roce jsme se za pomocí spolků i města pokusili 
o první vlaštovku. 

Nechtěli jsme šapitó stavět jen na jeden den a tak jsme 
oslovili ředitele muzea v Pěchotním srubu K-S 14 U Ci-
helny, zda by nám v průběhu celého týdne před událostí 
zdarma neposkytl prostor i zázemí. Ten s radostí celý nápad 
přivítal. Následně jsme oslovili spolky a organizace, zda 
by v tomto lákavém prostoru nechtěli něco podniknout. 
Pozvání přijal Junák, Moja.cz a K.O.T.V.A. Díky nim šapitó 
žilo od středy až do soboty. 

Rádi bychom tímto poděkovali účastníkům a Městu 
Králíky za příspěvek na dopravu umělců čtvrtečního 
koncertu, osádce pěchotního srubu K-S 14 za shovívavost 
a pomocníkům za čas a sílu při stavbě a bourání šapita.

Miroslav Beran za Mlýn o.s.
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MC EMMA – PROGRAM ŘÍJEN 2015
Aktivity pro maminky s dětmi  Aktivity pro dospělé

Čtvrtek 1. 10.
od 9:30 Cvičení s batolátky  Čtvrtek 1. 10. od 18:00 Jóga

od 10:30 Cvičení s kojeňátky  Středa 7. 10. od 16:30 Cvičení pro těhotné
Úterý 6. 10. od 10:00 Říkadla s babi Maru  Čtvrtek 8. 10. od 18:00 Jóga

Čtvrtek 8. 10.
od 9:30 Cvičení s batolátky  Středa 14. 10. od 16:30 Cvičení pro těhotné
od 10:30 Cvičení s kojeňátky  Čtvrtek 15. 10. od 18:00 Jóga

Úterý 13. 10. od 10:00 Hýbánky s Hankou  14. - 17. 10.  PODZIMNÍ BURZA DĚTSKÉHO OBLEČENÍ 

Čtvrtek 15. 10.
od 9:30 Cvičení s batolátky  Středa 21. 10. od 16:30 Cvičení pro těhotné
od 10:30 Cvičení s kojeňátky  Čtvrtek 22. 10. od 18:00 Jóga

Úterý 20. 10. od 9:30 Dílničky pro nejmenší  Čtvrtek 22. 10. od 15:00 Beseda - výuka matematiky Hejného metodou

Čtvrtek 22. 6.
od 9:30 Cvičení s batolátky  Čtvrtek 26. 10. od 19:00 Beseda - Práce se sebevědomím
od 10:30 Cvičení s kojeňátky  Středa 28. 10. od 16:30 STÁTNÍ SVÁTEK

Úterý 27. 10. od 9:30 Tvoření s Peťou  Čtvrtek 29. 10. od 18:00 Jóga

otevírací doba:               úterý 9:00 - 12:00               čtvrtek 9:30 - 12:00

MATEŘSKÉ CENTRUM EMMA
Milí rodiče, rádi bychom Vám přiblížili program na měsíc říjen.
Nejprve se ale poohlídneme za uplynulým měsícem. Máme veli-

kou radost z vydařené akce DO LESA, kdy tatínci s dětmi putovali 
po stopách skřítka Amálka. Zároveň bychom chtěli poděkovat 
lyžařskému oddílu TJ Jiskra Králíky za zázemí, které nám pro 
tuto akci poskytli.

A co nás tedy čeká? Každé 
úterý si děti mohou zařádit 
v herně, kde jsou pro ně při-
praveny říkadla, tvoření a jiné 
aktivity. Cvičení pro batolátka 
a kojeňátka probíhá již tradičně 
vždy ve čtvrtek. Z aktivit pro 
dospělé jsou to besedy, jóga, 
cvičení pro těhotné a burza 
dětských věcí. 

Rodiče školáků, ale i předško-
láků by mohla zajímat beseda 
o výuce matematiky Hejného 
metodou. Uskuteční se ve čtvr-
tek 22. 10. 2015 od 15:00. Pro 
širokou veřejnost je určena be-
seda s psycholožkou Mgr. Lucií 
Šmahelovou na téma Práce se 
sebevědomím. Proběhne v pon-
dělí 26. 10. 2015 od 19:00.

Těšíme se na Vás a přejeme krásný přicházející podzim.
Za tým MC Emma

Daniela Beranová a Káťa Brůnová

BURZA DĚTSKÝCH VĚCÍ
Mateřské centrum Emma pořádá tradiční burzu podzimních 

a zimních věcí pro děti. Bližší informace najdete na plakátu. 
Jen vypíchneme pár důležitých věcí:
Veškeré oblečení musí být označeno a sepsané na seznamu. 

Na označení se výborně hodí papírová lepící páska, na oblečení 
skvělé drží a nepadá. 

Pozor změna! Seznamy jsou ke stažení na našich nových webo-
vých stránkách www.mcemma.cz.

Chtěli bychom také nalákat i nastávající maminky, na burze 
tradičně bývá velký výběr kojeneckých věcí a potřeb.

Tak neváhejte přijít a nákupem podpořit aktivity mateřského 
centra.
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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.

Jsou pěstouny. A proč jimi nejste i vy?
Pětiletý Toník i osmiletá Anička nemů-

žou vyrůstat s mámou a tátou. Organizace 
Amalthea ve spolupráci s Pardubickým 
krajem pro ně hledá náhradní rodinu. A ne-
jen pro ně. „Pěstounů, kteří přijmou dítě 
do své rodiny na delší dobu, je stále málo. 
Potřebujeme je pro děti malé, větší, zdravé 
i s hendikepem, různého etnika, sourozence, 
zkrátka vítáme každého člověka s vážným 
zájmem o pěstounství,“ říká Pavel Šotola, 
radní Pardubického kraje pro sociální péči 
a neziskový sektor.

Zeptali jsme se těch, kteří se již o děti 
v pěstounské péči starají, proč se rozhodli 
být pěstouny:

Na možnost stát se pěstounem mě upozor-
nila kamarádka. Vlastní děti ti odrůstají, sil 
máš ještě dost, říkala a měla pravdu. Sil bylo 
dost, ale až s příchodem prvního dítěte jsme 
si doma najednou uvědomili, čeho všeho ješ-
tě máme dost. Kolik „samozřejmostí“ máme 
na rozdávání a kolik těch „samozřejmostí“ 
plno dětí vůbec nikdy nepoznalo. (Věra 
Brandová, pěstounka na přechodnou dobu)

Ještě dříve, než jsem začala uvažovat 
o pěstounské péči, jsem se seznámila s pěs-
tounskou rodinou. Spřátelili jsme se natolik, 
že jsem si občas půjčovala jejich děti na 
víkendy domů. Moje děti už byly v pubertě 
a s malými mě to moc bavilo. Když potom mé 
děti odrostly úplně, cítila jsem se nevyužitá, 
a tehdy jsem poprvé začala přemýšlet o tom, 
kolik dětí je v dětských domovech a o tom, 
že mám ještě dost elánu. Netrvalo to dlouho 
a našly u mě domov tři děti. (Alena Rejsová, 
dlouhodobá pěstounka)

Máme velkou fungující rodinu, a tak jsme 
ji chtěli nabídnout někomu, kdo rodinu do-
časně nebo dlouhodobě nemá. Určitě v tom 
hrála roli i naše křesťanská víra. (Štěpán 
a Želka Plecháčkovi, dlouhodobí pěstouni)

Po zkušenostech role vychovatelky 
v dětském domově a dlouholetém přátelství 

s pěstounskými rodinami nám přijetí dítěte 
do pěstounské péče přišlo jako to nejlepší, 
co můžeme udělat. Byli jsme šťastní, nic 
nám nechybělo a měli jsme dost místa 
v srdci i v domě... (Petra Masarovičová, 
dlouhodobá pěstounka)

„Motivace, proč chcete pěstounem být, je 
naprosto zásadní. Pěstoun je tu pro dítě, a to 
i při setkávání dítěte s jeho vlastními rodiči. 
Příprava k pěstounství vám pomůže zjistit, 
zda jste ti praví pro děti, které mají za sebou 
opuštění, strach, nejistotu a strádání,“ do-
plňuje psycholožka Ria Černá z Amalthey. 

Pardubický kraj hledá rodiny i jed-
notlivce, kteří by byli ochotní nabídnout 
zázemí, péči a podporu dětem, které aktu-
álně nemohou z různých důvodů žít ve své 

vlastní rodině. Chcete-li se o pěstounství 
dozvědět více, zavolejte na bezplatnou 
telefonní linku 800 888 245 nebo napište 
na e-mail pestouni@pardubickykraj.cz. 
Pro další informace kontaktujte neziskovou 
organizaci Amalthea, Pardubický kraj nebo 
přímo úřad v místě vašeho bydliště. Můžete 
také přijít na besedu o pěstounské péči, které 
Amalthea v rámci projektu podpořeného 
Ministerstvem práce a sociálních věcí po-
řádá v různých městech našeho kraje. Kon-
krétní termíny najdete na www.amalthea.cz.

Zpráva z odboru školství, kultury
a tělovýchovy - školní rok 2015/2016

Období školního vyučování pro školní 
rok 2015/2016 začalo 1. 9. 2015. První 
pololetí nového školního roku bude 
ukončeno ve čtvrtek 28. 1. 2016. Druhé 
pololetí nového školního roku bude ukon-
čeno ve čtvrtek 30. června 2016. 

Podzimní prázdniny připadají na čtvr-
tek 29. 10. 2015 a pátek 30. 10. 2015.

Vánoční prázdniny budou zahájeny 
ve středu 23. 12. 2015 a skončí v neděli 
3. 1. 2016.

Jednodenní pololetní prázdniny jsou 
určeny na pátek 29. 1. 2016

Jarní prázdniny pro školy v rámci 
ORP Králíky (okres Ústí nad Orlicí) jsou 
stanoveny na termín 22. 2. – 28. 2. 2016. 
Tento termín je určen také pro okresy 
Pardubice, Chrudim, Svitavy, Benešov, 
Beroun, Rokycany, České Budějovice, 
Český Krumlov, Klatovy, Turnov a Ost-

rava – město.
Velikonoční prázdniny jsou stanoveny 

na čtvrtek 24. 3. 2016 a pátek 25. 3. 2016.
Hlavní prázdniny budou trvat od pátku 

1. 7. 2016 do středy 31. 8. 2016.
Školní rok 2016/2017 začne ve čtvrtek 

1. 9. 2016.
Přejeme všem žákům, pedagogům, 

nepedagogickým zaměstnancům škol 
a školských zařízení úspěšné vykročení 
do nového školního roku.

Koupíme dům v Králíkách 
nebo okolí, platba ihned 
hotově! Tel: 734 622 739.

Koupím pole nebo lesy. 
Tel: 602 308 774.
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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
03. 10. So MDDr. Mareš Žamberk Školská 834 465 613 103
04. 10. Ne MDDr. Mareš Žamberk Školská 834 465 613 103
10. 10. So MUDr. Machková Žamberk Školská 834 465 613 103
11. 10. Ne MUDr. Machková Žamberk Školská 834 465 613 103
17. 10. So MUDr. Milota Lanškroun Svobody 356 465 322 787
18. 10. Ne MUDr. Milota Lanškroun Svobody 356 465 322 787
24. 10. So MUDr. Nováková Lanškroun Dukelských hr. 615 604 749 331
25. 10. Ne MUDr. Nováková Lanškroun Dukelských hr. 615 604 749 331
28. 10. St MDDr. Pavlová Žamberk Gen. Knopa 837 465 676 822
31. 10. So MUDr. Strnadová Jablonné n. O. Na Dílech 622 465 642 765
01. 11. Ne MUDr. Strnadová Jablonné n. O. Na Dílech 622 465 642 765
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

Jan Moravec – Klára Závorová

Karel Pauk – Markéta Šotolová

Luboš Křivohlávek – Martina Schönherová

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 pro
měsíc říjen připravuje

3. 10. 2015 – TAJNÝ VÝLET. Cena autobusu bude hrazena spolkem, účast-
níci zájezdu zaplatí členi 200,- Kč, nečleni 300,-Kč na úhradu připravených 
akcí. Přihlášky na zájezd v klubu spolku nebo na telefonu u pí. Křivohlávkové 
číslo 720217145. Odjezd od klubu 7.00 hodin.

6. 10. 2015 v 17.00 hodin - Výbor spolku. Zhodnocení TAJNÉHO ZÁJEZ-
DU. Úkoly měsíce října dle Plánu činnosti.

13. 10. 2015 v 13.00 hodin – Koupání v Zábřehu. Zodpovídá pí. Mgr. 
Bednářová

Mimospolková činnost:
10. 10. 2015 v 14.00 hodin – Schůze svazu Němců. Zodpovídá p. Helmuth 

Schramme.

15. 10. 2015 v 15.00 hodin - Schůze zdravotně postižených. Zodpovídá 
pí. Marie Kučerová.

Klubová činnost pondělí-středa a pátek, mládež šachisté - pondělí pod vede-
ním pana Evžena Malého, středa šachisté pod vedením pana Budače. Zájemci 
se mohou v udané dny přihlásit u jmenovaných osob.

Josef Dobrohruška, za výbor spolku Dne 27. září 
2015 již uplynuly 
dva roky od úmr-
tí pana Václava 
ZÁŘECKÉHO , 
mal í ře  poko jů 

z Králík. Kdo jste ho měli rádi, 
věnujte mu tichou vzpomínku. 
Děkujeme. Manželka Marie, 
syn a dcera s rodinami.
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Klub Na Střelnici Králíky
ŘÍJEN 2015

Vzhledem k rekonstrukci Střelnice kino v říjnu nepromítá. 
S ostatními pořady navštívíme – díky pohostinnosti spřízněných or-
ganizací – další městské sály a sálky a také poutní kostel na Hedeči.

pátek 2. 10.  LiStOVáNí - ZPÁTKY VE HŘE (Michal 
Viewegh)   zač. ve 20:00 hod, Evropský dům

LiStOVáNí za svých 13 let 
existence nikdy neuvedlo žádnou 
knihu Michala Viewegha, aby se 
to zlomilo s jeho poslední sbírkou 
povídek Zpátky ve hře, která do-
kazuje, že autor se do hry nevrací, 
naopak v ní zůstává. Viewegh 
vystavuje svou oblíbenou posta-
vu Oskara kritickým životním 
momentům: manželskému stere-
otypu či nevěrám, ale také skoro 
jisté smrti. Stárnoucí hrdina ji 

sice přežije, ovšem záhy se ocitne ve víru těžkých následků. Jedním 
z nich je rozvod spojený s rozvratem Oskarových dosavadních jistot. 
Viewegh, což jistě LiStOVáNí potvrdí, zůstává čtivý, svižný, ironický 
a melancholicky groteskní. Účinkují Markéta Lánská a Alan Novotný. 
Možnost zakoupit knihu podepsanou autorem!

Vstupné 70,- Kč, vstupenky k dispozici na místě představení.

neděle 11. 10.  ORLICKO-KLADSKÝ VARHANNÍ FESTI-
VAL   zač. v 17:00 hod, Městské muzeum

Již 19. ročník varhanního festivalu přináší letos koncerty sym-
bolicky do devatenácti českých a polských měst. V Králíkách se ve 
varhanním salonku Městského muzea představí zakladatel festivalu 
profesor Michal Novenko.

Vstupné 60,- Kč, vstupenky k dispozici na místě koncertu.

pátek 16.10.  JAN BURIAN   zač. v 19:30 hod, Základní 
umělecká škola

Písničkář, spisovatel, autor rozhlasových pořadů, fejetonista, tele-
vizní moderátor, dokumentarista a průvodce. Málem devatero řemesel 
ovládá skvělý a svébytný český umělec, vtipný glosátor a originální 
zpěvák. Jako písničkář vydal několik ceněných alb (Hodina duchů, 
Dívčí válka, Muži jsou křehcí). Napsal více než deset knih od poezie 
přes soubor fejetonů až k cestopisům včetně obsáhlé monografie 
o svém otci Nežádoucí návraty E. F. Buriana. V rozhlase píše pro 
stanici Vltava, fejetony publikuje v Týdeníku Rozhlas. Pro Českou 
televizi natočil mimo jiné 135 dílů pořadu Posezení s Janem Burianem. 
Jako dokumentarista spolupracoval s Pavlem Kouteckým na Chilském 

deníku, vyráží totiž velmi často do 
světa jako cestovatel i průvodce, 
především na Island, do Portugal-
ska a Chile. Na koncertě zahraje 
písně starší i úplně nové a jistě se 
s diváky podělí o své názory na 
současné dění doma i v zahraničí. 

Vstupné 70,- Kč, vstupenky 
k dispozici na místě koncertu.

neděle 25. 10.  LINHA SINGERS   zač. v 15:00 hod, poutní 
kostel Dolní Hedeč

Soubor Linha Singers tvoří skupina zpěváků a instrumentalistů, 
jejichž hudební řeč nerespektuje vžité a uznávané hranice jednotli-
vých hudebních žánrů. Osobitý způsob přednesu je dán především 

vokální technikou, která zpěvákům umožňuje zazpívat i náročné 
party hudebních nástrojů, aniž by je jakýmkoli způsobem napo-
dobovali nebo karikovali. Snahou všech je dosáhnout nástrojově 
čisté intonace, rytmu a vzájemné souhry, ale uplatnit přitom v plné 
míře přirozené vlastnosti lidského hlasu - jeho barvu, pohyblivost 
i nenapodobitelný výraz. Atraktivita této cesty není samoúčelná, je 
to jen jedna z možností, jak přiblížit posluchačům krásu hudebního 
myšlení velkých mistrů, krásu často dávno zapomenutou nebo ne-
právem opomíjenou. Kmenový repertoár dnes tvoří hlavně vokální 
transkripce instrumentální hudby 17. - 19. století, ale také řada skladeb 
komponovaných soudobými autory. Soubor od jeho založení v roce 
1967 vede umělecký vedoucí, dirigent a skladatel Jiří Linha.

Vstupné 120,- Kč, předprodej vstupenek u paní Kubešové v ob-
chodě Halens na Velkém náměstí. Bezplatná doprava na koncert je 
zajištěna autobusem pana Pinkase, odjezd z autobusového nádraží 
ve 14:30 hodin.

čtvrtek 29.10.  JOSEF FORMÁNEK   zač. v 18:00 hod, 
Městská knihovna

Autorské čtení, promítání, beseda, autogramiáda. Český spisova-
tel a cestovatel Josef Formánek se narodil v roce 1969 v Ústí nad 
Labem. Spolu s Miroslavem Urbánkem založil v roce 1992 geo-
grafický časopis Koktejl, stál též u zrodu časopisů Oceán, Everest, 
Fénix, Kleopatra a Nevěsta. Jako reportér procestoval více než 30 
zemí světa. V červnu 2004 se Formánkovi podařilo za přítomnosti 
veřejnosti napsat za 11 hodin a 19 minut ve výloze knihkupectví 
Neoluxor na Václavském náměstí v Praze svou druhou knihu 
Létající jaguár. Nakladatel ji za necelých 12 hodin vydal a dodal 
do knihkupectví. Stala se tak nejrychleji napsanou, vytištěnou 
a distribuovanou knihou na světě. Své první dílo psal Formánek 
naopak dlouho. Když po sedmi letech psaní jeho knižní debut Prsatý 
muž a zloděj příběhů v listopadu 2003 vyšel, vzbudil tento román 
o ďáblu a zázracích, které může potkat každý z nás, obrovský ohlas 
u čtenářů a kritiky. Během jed-
noho roku se ho prodalo 26 000 
výtisků a vychází již v pátém 
vydání. Na podzim roku 2004 
se Formánek rozhodl odejít 
z magazínu Koktejl a věnovat 
se již pouze psaní. Nedávno 
absolvoval protialkoholní léčbu 
a tento zážitek zpracoval v knize 
Úsměvy smutných mužů.

Vstupné 50,- Kč.

sobota 31.10.  WiFiTch + FASTMADE   zač. ve 21:00 hod, 
Kavárna Střelnice

Hudební večírek, při kterém domácí WiFiTch představí své 
hosty z Olomouce.

Vstupné dobrovolné.

Další informace o pořadech Klubu Na Střelnici a o předprodeji
vstupenek: kancelář Střelnice, tel.: 603 849 460, a také na inter-

netové adrese www.strelnice.cz.
Pavel Strnad, Klub Na Střelnici Králíky
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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 výtvarný-
mi 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 tele-

fonicky 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 
špatné 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 tanečním sále ZUŠ Králíky, dále popřípadě v budovách ZŠ 
a MŠ Červená Voda a MŠ Bílá Voda dle domluvy a případ-
ného zájmu.

Minimální počet dětí v jedné skupině je 10.
V době státních svátků, prázdnin a dnů volna výuka ne-

probíhá.
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

Dny v kalendáři – říjen
  1. 10. 1951-1956 Remeš; 1957-2015 Igor
  2. 10. 1951-1953 Andělé strážní; 1954-1956 Střezivoj;
  1957-1994 Galina; 1995,1996 Olívie;
  1997-2015 Olívie, Oliver
  3. 10. 1951-2015 Bohumil
  4. 10. 1951-1953 František z Assisi; 1954-2015 František
  5. 10. 1951-1953 Eliška Přemyslovna; 1954-2015 Eliška
  6. 10. 1951, 1952 Břetislav; 1953-1969 Den čs. armády;
  1970-2015 Hanuš
  7. 10. 1951-1953 Slavnost růžence; 1954-1956 Sergěj;
  1957-1991 Sergej; 1992-2015 Justýna
  8. 10. 1951-2015 Věra
  9. 10. 1951-1983 Diviš; 1984-1996 Štefan;
  1997-2015 Štefan, Sára
10. 10. 1951-1973 Záboj; 1974-2015 Marina
11. 10.  1951-1953 Mateřství Panny Marie;
  1954-1986 Jan Žižka; 1987-2015 Andrej
12. 10. 1951 Maxmilian; 1952-1973 Maxmilián;
  1974-2015 Marcel
13. 10. 1951,1952 Eduard král; 1953-1961; Bivoj;
  1962-2015 Renáta
14. 10. 1951,1952 Kalist I.; 1953-1969 Krasoslav;
  1970-1987 Generální stávka (1918);
  1988-2015 Agáta
15. 10. 1951-1976 Terezie; 1977-2011 Tereza;
  2012-2015 Tereza, Terezie
16. 10. 1951-1953 Hedvika; 1954-2011 Havel;
  2012-2015 Havel, Galina
17. 10. 1951-1953 Markéta; 1954-2015 Hedvika
18. 10. 1951-1953 Lukáš evangelista; 1954-2015 Lukáš
19. 10. 1951-1953 Petr z Alkantary; 1954-1962 Petr;

  1963-2011 Michaela; 2012-2015 Michaela, Michala
20. 10. 1951-2015 Vendelín
21. 10. 1951-1960 Voršila; 1961-1967 Želimír;
  1968-2015 Brigita
22. 10. 1951-1953 Miroslava; 1954-1960 Kordula;
  1961-1977 Halka; 1978-2015 Sabina
23. 10. 1951-1979 Theodor; 1980-2015 Teodor
24. 10. 1951-1973 Rafael; 1974-2015 Nina
25. 10. 1951-1961 Kryšpín; 1962-1985 Živa;
  1986-2015 Beáta
26. 10. 1951-1953 Milota; 1954-1972 Dimitrij;
  1973-2015 Erik
27. 10. 1951-1956 Sabina; 1957-1992 Zoja;
  1993,1994 Šarlota;
  1995-2015 Šarlota, Zoe
28. 10. 1951 Prohlášení čsl. samostatnosti;1952-1969 Den 
znárodnění (1945); 1970,1971 Vyhl. samost. ČSR (1918) ● 
Schv. zák. o federaci (1968); 1972 Den znárodnění (1945); 
1973 Den znárodnění (1945) ● Vyhl. samost. ČSR (1918) ● 
Schv. zák. o federaci (1968); 1974 Vyhl. samost. ČSR (1918) 
● Den znárodnění (1945) ● Schv. zák. o federaci (1968); 1975-
1987 Den znárodnění (1945) ● Vyhl. samost. ČSR (1918) ● 
Schv. zák. o federaci (1968); 1988,1989 Den vzniku Česko-
slovenska ● Den znárodnění (1945) ● Schv. zák. o federaci 
(1968); 1990-2015 Den vzniku Československa
29. 10. 1951-1962 Narcis; 1963-2011 Silvie;
  2012-2015 Silvie, Sylva
30. 10. 1951-1969 Marcel;
  1970-1987 Martinská deklarace (1918); 
  1988-2015 Tadeáš
31. 10. 1951-1961 Vuk; 1962-2015 Štěpánka

Zdroj dat: http://kalendar.beda.cz
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22. ročník Přehlídky středních škol
Vycházejícím žákům 9. ročníků 

základních škol bývá v nadcháze-
jícím období věnována zvýšená 
pozornost v souvislosti s volbou 
budoucího povolání a následným 
výběrem vhodné školy pro další 
studium. Jednou z možností, která může být pro žáky 
inspirací právě k volbě povolání je návštěva Přehlídky 
středních škol.

V letošním roce připravili pracovníci Oddělení poraden-
ství a dalšího vzdělávání ÚP ČR Kontaktního pracoviště 
v Ústí nad Orlicí již 22. ročník Přehlídky středních škol. 

Přehlídka proběhne v termínu 7. 10. - 8. 10. 2015 
v prostorách Vyšší odborné školy a Střední školy tech-
nické v České Třebové, Skalka 1692 a přístupná bude 
pro veřejnost 7. 10. 2015 od 12:00 do 17:00 hodin, 8. 
10. 2015 od 8:00 do 17:00 hodin.

Na přehlídce mohou žáci a jejich rodiče získat aktuální 
informace o oborech studia nabízených středními školami 
a učilišti v regionu Ústí nad Orlicí. Zástupci jednotlivých 
škol zde poskytují dětem a jejich rodičům informace 
o studijních oborech, formě a podmínkách přijímacího 
řízení, plánovaných aktivitách školy a následného uplat-
nění absolventů v praxi. Společně se školami se přehlídky 
účastní významní zaměstnavatelé našeho regionu: Rieter 
CZ s.r.o Ústí nad Orlicí; Bühler CZ s.r.o. Žamberk; OMB 
composites EU a.s. Králíky; CZ LOKO a.s. a DRUMEL Co 
s.r.o. Česká Třebová; ŠKODA AUTO a.s. Mladá Boleslav; 
IVECO a.s. Vysoké Mýto; INA s.r.o. a Forez s.r.o. Lanš-
kroun; REHAU s.r.o. Moravská Třebová. Právě od nich 
mohou rodiče i žáci získat cenné informace o poptávané 
pracovní síle a následném uplatnění na trhu práce.

Přehlídka škol je také určena široké veřejnosti, neboť 
celoživotnímu vzdělávání je v současné době věnována 
nemalá pozornost. Školy tak mohou nabízet vzdělávání 
nejen žákům základních škol, ale také dospělé populaci. 
S rychle měnící se situací na trhu práce, která především 
přináší zvýšené nároky na pracovní sílu, vyžadují zaměst-
navatelé od žadatelů o práci, jak nové a moderní teoretické 
znalosti, tak i potřebné praktické dovednosti.

Informační a poradenské středisko při Úřadu práce 
ČR nabízí veřejnosti tyto poradenské služby:

• poradenství pro volbu povolání žákům základních škol 
a jejich rodičům

• poradenství pro změnu povolání a změnu zaměstnání
• poradenství pro celoživotní vzdělávání (získání nové 

profesní kvalifikace)
• poradenství pro výběr vhod-

ného vzdělávání nebo vhodného 
rekvalifikačního kurzu s ohledem na 
poptávku zdejšího trhu práce 

• samoobslužné testy ke zjištění 
profesních zájmů, které Vám mohou usnadnit rozhodování 
o volbě studia či výběru nové profese

• profesní diagnostiku k ověření předpokladů pro další 
vzdělávání a pracovní uplatnění

Kontakt:
Úřad práce ČR - Kontaktní pracoviště Ústí nad Orlicí
Oddělení poradenství a dalšího vzdělávání - Informační 

a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání
17. listopadu 1394, 562 01 Ústí nad Orlicí
tel: 950 172 445, 950 172 449, www.uradprace.cz
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Kulturní program Jablonné nad Orlicí říjen 2015

Program digitálního kina Jablonné nad Orlicí - říjen

Výstava prací žáků ZUŠ
Výstavu je možno navštívit na IC od 13. 

9. do 11. 10. 

Poslední výlov – sobota 3. 10. prodej 
živých, grilovaných a uzených ryb bude 
probíhat v rybárně od 11 hodin.

Vepřo, knedlo, zelo - pondělí 5. 10., 19 
hodin, sál kina. Komedie z kravína o touze 
uniknout z „malého“ moravského venkova, 
symbolizovaného vepřovou se zelím, do 
velkého světa. Ola zklamaná životem, Irča 
plná nadějí, mírně opožděná Maruška a po-
divín Pepan vám odkryjí své touhy, radosti 
i strasti na pozadí bučících krav... Hrají: Da-
niela Zbytovská, Barbora Seidlová, Nikola 
Zbytovská, Josef Polášek, J. Barin Tichý. 
Divadlo malé/h/ry a Divadlo Bolka Polívky. 
Přízemí: 360,- Kč, balkon: 300,- Kč.

Veselá pouť – neděle 11.10 v 16 hodin, 
sál kina. Divadelní představení nejen pro děti 

zahraje pražský soubor Loudadlo, který mimi 
jiné spolupracuje s ČT na pořadu Studio Ka-
marád. Už samotný název pořadu nás zavádí 
tam, kam děti s rodiči velice rádi chodí - do 
světa hudby, kolotočů a říše cizokrajných 
zvířat. Na pouti se s vámi setkají také dvě 
roztomilá strašidla Kryšpín a Táhlo, ježibaba 
a neposední hadi. V představení nás navštíví 
Jů a Hele a společně se přeneseme do míst 
plných kouzel, zábavy a legrace. „Hola, 
hola, pouť vás volá!“ Zajímavostí této 
unikátní loutkové revue jsou černo-divadelní 
scény a loutky v nadživotní velikosti, které 
uvádějí v úžas nejen děti, ale i dospělé divá-
ky. Vhodné pro děti od 3 let. Vstupné 130,-.

Oslavy 100 let kina – 16. - 18. 10. pro-
mítání filmů z archívu p. Venda, současných 
filmů a tematická výstava v budově kina

Appl design, plastika, obraz - vernisáž 
výstavy proběhne 18. 10. v 15,00 v kult 
a inf. centru čp. 30. Alexius Appl, rodák 

z Podorlicka a domovem v Praze, těžištěm 
jeho tvorby jsou především projekty, mající 
správně sloužit a být harmonické svou užit-
kovostí a vzhledem. Nedílnou součástí jeho 
tvorby je také plastika a obraz. Výstava na 
IC potrvá do 21. 11.

Vojta Kiďák Tomáško – sobota 24. 10. 
v 18 hodin, koncert písničkáře ve výstavní 
síni IC. Legendární folkový a trampský pís-
ničkář z Lokte. Bývalý člen skupiny Plížák a 
zakladatel skupiny Roháči. Držitel několika 
Port a autor legendárních písní Toulavej, 
Česačů bavlny bál, Bílej tirák, Nebe plné 
koní, Jedeme za sluncem, Zelená košile. 
Vstupné 100,- Kč.

Dýně ve sklepě – 28. 10. - 2. 11. III. 
ročník soutěžní výstavy dlabaných dýní 
ve sklepních prostorách IC. Výstava otevře-
na každý den od 15 do 17 hodin. Dlabané 
dýně na výstavu přijímáme do 27. 10. do 
12 hodin.

  1. ČT 19,30 2D Love erotický 80,- Kč T 130 min. 18+

  2. PÁ 19,30 2D Labyrint:Zkoušky ohněm thriller 110,- Kč T 129 min. 12+

  3. SO 19,30 3D Marťan sci-fi 140,- Kč T 134 min. 12+

  4. NE 19,30 3D Everest akční 140,- Kč T 122 min. 12+

  6. ÚT 19,30 2D Nikdy není pozdě hud. komedie 100,- Kč T 101 min. 12+

  7. ST 19,30 2D Marťan sci-fi 120,- Kč T 134 min. 12+

  9. PÁ 17,30 3D Hotel Transylvánie 2 animovaný 135/155,- Kč CZ 90 min. P

  9. PÁ 19,30 2D Laputa drama 120,- Kč CZ 93 min. P

10. SO 19,30 2D Nemilosrdní akční, krimi 120,- Kč T 90 min. P

12. PO 17,30 3D Pan dobrodružný 130,- Kč CZ 111 min. P

13. ÚT 19,30 2D Love erotický 80,- Kč T 130 min. 18+

14. ST 19,30 3D Marťan sci-fi 140,- Kč T 134 min. 12+

15. ČT 17,30 3D Hotel Transylvánie 2 animovaný 135/155,- Kč CZ 90 min. P

15. ČT 19,30 2D Wilsonov krimikomedie 120,- Kč CZ 115 min. P

19. PO 17,30 2D Pan dobrodružný 110,- Kč CZ 111 min. P

19. PO 19,30 2D Purpurový vrch horor 110,- Kč T 119 min. 15+

21. ST 19,30 2D Wilsonov krimikomedie 120,- Kč CZ 115 min. P

22. ČT 19,30 2D Nemilosrdní akční, krimi 110,- Kč T 90 min. P

23. PÁ 17,30 2D Mrkáček Bill animovaný 100,- Kč CZ 91 min. P

23. PÁ 19,30 2D Poslední lovec čarodějnic fantasy 110,- Kč T  12+

24. SO 19,30 2D Lance Armstrong:Pád legendy sport. thriller 100,- Kč T 100 min. 12+

25. NE 17,30 2D Hotel Transylvánie 2 animovaný 100,- Kč CZ 90 min. P

25. NE 19,30 2D Wilsonov krimikomedie 120,- Kč CZ 115 min. P

27. ÚT 19,30 2D Laputa drama 110,- Kč CZ 93 min. P

28. ST 17,30 2D Mrkáček Bill animovaný 100,- Kč CZ 91 min. P

28. ST 19,30 2D Purpurový vrch horor 110,- Kč T 119 min. 15+

29. ČT 19,30 2D Fakjů pane učiteli 2 akční 120,- Kč CZ 115 min. 12+

30. PÁ 17,30 2D Pan dobrodružný 110,- Kč CZ 111 min. P

31. SO 19,30 2D Celebrity s.r.o. komedie 120,- Kč CZ 103 min. P
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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 ne-
placení výživného; ohledně určení otcovství; v případě 
výchovných problémů dětí; při podezření na týrání nebo 
zneužívání dětí; podezření na domácí násilí v domác-
nosti, v níž vyrůstá dítě; v  nepříznivé sociální situaci 
– ztráta příjmu, bydlení, apod.; potřebě zprostředkovat 
různé druhy poradenství; v případě zájmu o náhradní 
rodinou péči – pěstounství, adopce; v ostatních zále-
žitostech 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.

MUDr. Matuška Jiří
Ordinace ortopedie a manuální medicíny
- poskytuje komplexní diagnostiku ortopedických 

onemocnění s použitím ultrazvukových metod 
- léčbu s užitím nové účinné metody

RÁZOVÉ VLNY 
- léčbu degenerativních onemocnění moderními 

regeneračními postupy 
Ordinační doba liché úterý od 15:00 do 18:00 hodin 
Štíty, náměstí Míru 53.
Objednat se můžete denně na telefonu 722939029.
Zábřeh, poliklinika budova C - Po, St, Čt od 8.00 
do 16.00 tel 583411944

Projekt EUROKLÍČ
Mezinárodní projekt EUROKLÍČ má pomáhat lidem 

se sníženou schopností pohybu. V rámci projektu jsou 
některá veřejná místa osazována tzv. eurozámky. Ke všem  
eurozámkům pasuje jeden univerzální klíč. Takovým 
klíčem je pak možno otevírat místa osazena eurozámkem 
doslova po celém světě.  Cílem projektu je zajistit osobám 
se sníženou schopností pohybu dostupnost toalet, výtahů, 
schodišťových plošin ve veřejných budovách.  Klíč si lze 
zakoupit nebo půjčit. Národní rada osob se zdravotním po-
stižením ČR, ve spolupráci s  Pardubickým krajem, předala 
zástupcům každé obce s rozšířenou působností 20 kusů 
euroklíčů, které mají být zapůjčeny obyvatelům regionu. 
Euroklíče mohou být zapůjčeny držitelům průkazů TP, 
ZTP, ZTP/P, diabetikům, stomikům a onkologickým 
pacientům a rodičům dětí do tří let. Na Králicku bylo 
vydáno dosud šest euroklíčů, zbývá čtrnáct kusů.

Pokud patříte do výše uvedené cílové skupiny osob, 
cestujete, a máte zájem o zapůjčení euroklíče, kontaktujte, 
prosím, odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městského 
úřadu Králíky tlf. 465 670 861, p. Strnad, mail b.strnad@
kraliky.eu, podrobnosti budou dohodnuty v osobním 
jednání.

Další informace o projektu EUROKLÍČ  a místech osa-
zených eurozámky, získáte na webových stránkách www.
eurokeycz.com.

B. Strnad
odbor sociálních věcí a zdravotnictví

MěÚ Králíky
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Vizualizace řešení fasády kulturního domu Střelnice



28 - Králický zpravodaj 10/2015

Králický ZPRAVODAJ (Králicko reg. č. 17/91) - Měsíčník města Králíky. Vydává Město Králíky, Velké náměstí 5, 561 69 
Králíky. Reg. č.: MK ČR E 12828. Odpovědný redaktor: Ing. Jan Divíšek, tel. č. 465 670 721, 465 670 701, e-mail: j.divisek@
kraliky.eu. Redakce neodpovídá za názory a stylistické chyby přispěvatelů. Nevyžádané rukopisy zpět nevracíme. Redakce si vy-
hrazuje právo neotisknout příspěvky z důvodu nedostatku místa, obsahu a tématického zaměření. Redakční rada: Ing. Jan Divíšek, 
Jaroslav Vacek, Bc. Monika Hejkrlíková. Náklad měsíčníku 535 ks. Sazba a grafická úprava redakce, tisk GRANTIS, Třebovská 
109, Ústí nad Orlicí. Hlavička zpravodaje - Viktor Vavruša. Uzávěrka tohoto čísla byla 21. 9. 2015, příštího čísla 22. 10. 2015.


