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Paní Liselotte Nováková v PAMĚTI NÁRODA
Co je PAMĚŤ NÁRODA?
www.pametnaroda.cz
Je to rozsáhlá sbírka vzpomínek pamětníků, budovaná po 

celé Evropě jednotlivci, neziskovými organizacemi, školskými 
a vzdělávacími, státními a příspěvkovými institucemi, kteří 
chtějí své nahrávky, texty, fotografie a archivní dokumenty 
sdílet, porovnávat, vyhodnocovat a společně nad nimi disku-
tovat. Uchovává a zpřístupňuje sbírky vzpomínek pamětníků, 
kteří souhlasili, aby jejich svědectví posloužilo ke zkoumání 
moderních dějin a bylo veřejně přístupné. Všichni, kdo se 
připojí svými sbírkami, se stávají součástí SPOLEČENSTVÍ 
EVROPSKÉ PAMĚTI.

Pokud byste chtěli podpořit tvorbu tohoto portálu a zazname-
návání vzpomínek pamětníků finančními prostředky nebo jiným 
způsobem, kontaktujte prosím hlavního koordinátora projektu 
Mikuláše Kroupu (e-mail mikulas.kroupa@postbellum.cz).

Bankovní spojení sdružení Post Bellum: 51-1707230277/0100.
Paměť národa chce přehlednou a srozumitelnou formou 

zpřístupnit badatelům i široké veřejnosti individuální svědectví 
pamětníků významných dějinných událostí 20. století.

V databázi se uchovávají celé nahrávky, ukázky z nahrávek, 
fotografie, deníky, archivní dokumenty a mnoho dalšího. Čím 
více sbírek, portrétů a svědectví se podaří shromáždit, tím 
pestřejší a srozumitelnější mozaika uplynulého století vznikne. 
Skrze svědectví pamětníků a pomocí ostatních historických 
pramenů je možno poznávat podstatu nedemokratických režimů 
20. století, nacismu a komunismu, a zkoumat fenomény, které 
je provázely. Je to mozaika ze vzpomínek tisíců jednotlivců, 
kteří se ocitli v mezní situaci a o své svědectví jsou ochotni 
se podělit. Zajímavé jsou důvody, proč se lidé chovali tak či 
onak, co mělo vliv na vývoj jejich názorů a postojů. Vzpomínky 
pamětníků jsou vzájemně porovnávány a tříděny pro badatelské 
potřeby podle dějinných epoch, výročí, událostí a také pamět-
nických kategorií.

7. října jsem dostala od ředitele Městského muzea v Králí-

kách Mgr. Michala Kosa kopii radostného mailu, ve kterém 
ho správce portálu Paměť národa Michal Šmíd informoval 
o tom, že v tomto dni publikovali na portálu příběh stoleté 
paní Liselotty Novákové, který natočil Michal. Je k dispozici 
na webové adrese:

http://www.pametnaroda.cz/witness/index/id/3800
Protože se obávám, že při 

Michalově skromnosti by tato 
informace nemusela pronik-
nout na veřejnost, činím tak 
místo něj :-)).

Jsem ráda, že jsme ho s man-
želem s paní Novákovou se-
známili a společně podnikli 
nejednu milou návštěvu.

Přidávám se ke slovům, 
která napsal ředitel Oblastní 
charity ze Zábřeha pan Jiří 
Karger, jehož kolegyně se 
o paní Novákovou v Brníčku 
vzorně starají: „Je výborné, že 
její životní odkaz nezapadne, 
je příkladem a mementem 
života všem nám mladším.“

Zpracovala Ivana Marečková
Foto: Jiří Stodůlka

Historické vlaky přilákaly na
Králicko na čtyři tisíce cestujících

Pardubice (14. 10. 2015) – Celkem 3750 cestujících se v letní 
sezóně projelo historickým vlakem na trati z Letohradu do 
Hanušovic a zpět. Pardubický kraj proto plánuje příští rok 
nostalgické jízdy na železnici zopakovat.

„Zájem cestujících byl obrovský a jízdy historických vlaků 
rozhodně zopakujeme i v příštím roce. Podobná turistická atrakce 
v našem kraji chyběla,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Nejvíce 
cestujících se svezlo historickými vozy v červenci a srpnu, a to 
přes 1100 lidí. V červnu a srpnu to bylo přes 700,“ dodal hejtman 
Netolický.

Historická vlaková souprava vyrážela od 13. června do 19. září 
každou sobotu z Letohradu přes Dolní Lipku do Hanušovic a zpět. 
Celkem 15 víkendových jízd obstaraly osobní vagony zvané Rybák, 
které byly taženy prvorepublikovými parními lokomotivami, nebo 
motorovým vozem z 60. let.

Pardubický kraj chce jízdami historických vlaků zatraktivnit 
někdy opomíjenou oblast Králicka s jeho prvorepublikovým 

pevnostním systémem 
a sportovní a rekreační 
oblasti Dolní Morava 
a Buková hora.
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V měsíci říjnu 2015 bylo dokončeno restaurování drobných sa-
králních objektů, které jsou přes sto let součástí králické krajiny, 
samotným osazením na jejich původní místa. Jedná se o Boží 
muka Na hranici v Dolní Lipce a Boží muka Na Kladské rovině 
v Prostřední Lipce. Investor Město Králíky, dotaci poskytl Par-
dubický kraj. Dílo realizoval restaurátor BcA. Aleš Košvanec.
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Tajemství minulosti. Tak se jmenoval 
projekt třetích tříd, který se uskutečnil 15. 
9. v Prostřední Lipce. Děti během krátké 
cesty nahlédly na kousek své minulosti. 
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Muzeum K-S 14 „U cihelny“ převzalo za
četaře A. Hrada „Anděla pro lepší svět“
Muzeum čs. opevnění z let 1935 – 38, Pěchotní srub K-S 14 „U 

cihelny“ obdrželo v neděli dne 11. října 2015 za četaře Arnošta 
Hrada, i. m., „Dětskou Mírovou cenu - ANDĚLA PRO LEPŠÍ 
SVĚT“ od žáků Školičky základů umělecké práce pro děti z Malé 
Morávky při galerii U Šťastných Bobtailů. Moc děkujeme!

Tento akt byl pro nás velkým překvapením a povzbuzením 
zejména pro to, co děláme jako dobrovolníci. Máme zase o čem 
přemýšlet, protože Arnoštův čin stále oslovuje lidi a slouží nám 
jako ohlédnutí do naší minulosti s otazníky k obraně vlasti. Na 
Andělovi mě nejvíce potěšilo, že pochází ze srdce a od dětí. Děti 
si vybraly četaře Hrada, o jehož památku i odkaz v Muzeu K-S 14 
pečujeme, o kterém slyšely na dálku a v televizi a jehož příběh si 
našly na internetu. Je pro nás velmi zavazující, že držitelé „Dětské 
mírové cenu - Anděla pro lepší svět“ jsou tak inspirativní osobnosti, 
jako byl např. Sir Nicholas G. Winton, prezident T. G. Masaryk, 
J. S. Dalajláma nebo Svatý Otec František, ale třeba také někdejší 
mluvčí Charty 77, zpěvačka Marta Kubišová nebo vojáci zranění 
ve válce s terorismem. Projekt vznikl z iniciativy paní Vaculíkové 
z Malé Morávky, která založila Školičku základů umělecké práce 
pro děti v Malé Morávce a řadu let tak rozdává radost.

Byl jsem velmi překvapen, protože vše bylo rychlé, telefonické 
a spontánní. Paní Vaculíková mi sdělila prostě a rázně, že si děti 
vybraly příběh četaře Arnošta Hrada a zda je možné Anděla brzy 
předat. Následně jsem si nastudoval, o co přesně jde. Přiznám se, 
že jsem to hned netušil. Aktivita paní Vaculíkové, která učí děti 
dřevořezbě je fantastická. Hodně mi to připomíná naši cestu – i my 
se snažíme dělat něco, co má v životě smysl, překonáváme překážky 
a mnohdy i zlobu. Je to vždy o komunikaci s lidmi a o něčem, když 
se ohlédnu tak už 20 let zpátky. Událostí, které si připomínáme 
jako paměťová instituce formou Muzea včetně činu A. Hrada si 
lidé všímají a reagují, třeba i tímto způsobem. 

K iniciativě a nápadu s anděly od dětí mám obdiv. Děti si vybí-
rají osobnosti z dějin, ze života a něco tvoří a přemýšlejí u toho. 
Anděl není jen dřevořezba, je to poselství, neboť byl povýšen na 
Dětskou mírovou cenu otcem sídelním biskupem Ostravsko-opav-

ským Františkem Václavem Lobkowiczem. Předání bylo opravdu 
dojemné, protože paní Vaculíková s děvčaty Helenkou a Hankou 
měly svojí vlajku – ručně malovanou standartu, kterou rozvinuly 
a položily v pamětní síni v Muzeu K-S 14 četaři Hradovi - i malý 
věnec z jehličí. Myslím, že vše bylo, jak má být. V informačním 
věku tabletů a chytrých mobilů, které nás všechny pohlcují, je pro 
děti méně obvyklé se někam vydat a něco dělat, „akčně“ řešit. 

Paní Vaculíkové i malým návštěvnicím jsme potom ukázali celou 
pevnost. Byl proveden zápis v pamětní knize, a protože byla zima, 
tak následovalo pozvání na kávu, kofolu a bábovku, ale to už se 
povídalo v kanceláři a Knihovně generála Mašína u nás na náměstí. 
Bylo to poutavé, protože jsme si prohlíželi album Školičky základů 
umělecké práce pro děti, kterému říkají „chlubítko“. Myslím, že 
jsme přišli taky na jiné myšlenky. Byla dobrá atmosféra. Myslím, 
že taková aktivita si zaslouží pozornost široké veřejnosti.

Ing. Richard M. Sicha, ředitel Muzea K-S 14 a Památníku obětem 
internace Králíky

Budova DVÚ - zpráva k aktuální situaci
Stejně jako většina občanů nemá ani vedení města žádné nové 

oficiální informace. Během úterý (27. 10.) a čtvrtečního rána (29. 
10.) jsme se snažili spojit s odpovědným pracovníkem ministerstva 
vnitra, ale nepodařilo se nám to. Poslední informace je cca dva týdny 
stará a pochází od ředitelky Výchovného ústavu v Brandýse nad 
Orlicí, pod který zatím budova spadá. Zájem o budovu projevila 
Správa uprchlických zařízení MV. Žádost o převedení z minister-
stva školství na ministerstvo vnitra čeká na podpis ministra vnitra 
(podle dostupných informací k podpisu zatím nedošlo). Budova 
by měla být využita pro rodiny s dětmi, které mají zájem zůstat na 
území České republiky a čekají na rozhodnutí o poskytnutí azylu. 
V první fázi by měly být obsazeny stávající byty rodinami s dětmi 
z Kostelce nad Orlicí, tj. žadateli o azyl, kteří na území republiky 
již nějaký čas žijí. 

V souvislosti s citovaným článkem v Literárních novinách, 
který je také založen jen na domněnkách, bychom rádi zopakovali 
to, co bylo již několikrát řečeno i napsáno. Po jednání zastupitelů 
a občanů o budoucnosti budovy DVÚ v březnu 2015 a schválení 
zájmu o převzetí budovy do vlastnictví města zastupiteli v květnu 
2015 byla vedení Výchovného ústavu Brandýse nad Orlicí ode-
slána žádost o bezúplatný převod celého areálu do majetku města. 
Následně jsme obdrželi potvrzení o doručení naší žádosti včetně 
informace, že areál bude podle zákona nabídnut nejprve ostatním 
ministerstvům a až v případě jejich nezájmu městu Králíky. Nikdy 
jsme od této žádosti neodstoupili a zatím nám nebylo doručeno za-
mítavé stanovisko. Souběžně jsme jednali také o následném využití 

budovy s potencionálním zájemcem, který zde chtěl vybudovat byty 
a z nastalé situace je zklamaný. O to více nás zaráží reakce místní 
občanky pod článkem v Literárních novinách, kde je uvedeno, že 
starostka zamítla dobrý plán (mimochodem i vedení města si my-
slí, že byl dobrý) potencionálního kupce a pro uprchlíky otevřela 
náruč. Vždyť ani jedno není možné. Nelze nakládat s budovou, 
kterou město nevlastní. Nemůžeme ji nikomu nabídnout, byť by 
byl zájemce a jeho plány sebe lepší. Nemůžeme zde ani nikomu 
poskytnout ubytování. Zásadní věc je, že areál DVÚ nepatří městu 
a proto město nebude rozhodovat o tom, jak bude v budoucnu vy-
užit. Není v silách samosprávy zabránit převedení budovy, jejímž 
vlastníkem je MŠMT (tedy stát) na MVČR (tedy na stát). Není 
v silách samosprávy zabránit majiteli ve využití budovy podle 
jeho uvážení, pokud to není v rozporu s platnými zákony. Úkolem 
samosprávy je vyjednat pro občany města co nejlepší podmínky 
pro zajištění bezpečnosti. Jedním z kroků, které by k tomu měly 
napomoci, bude podle sdělení odpovědných pracovníků Policie 
ČR navýšení počtu policistů na Obvodním oddělení v Králíkách. 

Uvědomujeme si, že Vám neposkytujeme informace, které by 
si většina občanů města přála slyšet, ale život se vždy neubírá jen 
podle našich představ. Žijeme ve světě, který se neustále vyvíjí 
a mění. Můžeme odpovědně prohlásit, že neděláme žádné kroky 
k umístění běženců na území města Králíky, ale zároveň nemáme 
možnost tomu zabránit v případě, že stát rozhodne o využití svého 
majetku pro své aktuální potřeby.

Vedení města Králíky
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Řezbářský kurz
(králická betlémářská tradice)
1. kurz: 12. 12. 2015 10.00 – 16.00
(s polední přestávkou)
2. kurz: 13. 12. 2015  10.00 – 16.00
(s polední přestávkou)
Lektor: Oldřich Čech,
řezbář a betlémář
Kapacita: 10 – 12 účastníků
na jeden kurz.
Místo konání: Evropský dům Králíky
Přihlášky: Městské muzeum Králíky 
(osobně nebo na e-mail: info@muzeumkraliky.cz)
Uzávěrka přihlášek: 30. 11. 2015.
Kurzovné: 140,- Kč (v ceně jsou nástroje a materiál).
Každý si svůj výrobek (figurku) odnese domů. Podrobné 
informace budou zaslány na uvedený kontakt účastníka.

Co píšou v Hradci Králové o Králíkách?
Na oficiální webové stránce města Hradec Králové jsem nedávno 

objevila zajímavý příspěvek, o který se s vámi, milí králičtí čtenáři, 
ráda podělím.

Řezbář králických betlémů a figurek z Hradce Králové oceněn 
titulem Nositel tradice lidových řemesel

Ministr kultury České republiky uděluje od roku 2001 ocenění 
Nositel tradice lidových řemesel vybraným lidovým tvůrcům, kteří 
se výrazně podílejí na výrobě předmětů tradičními technologickými 
postupy. Titul se uděluje

u příležitosti Národního zahájení Dnů evropského dědictví, 
které pořádá Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska. 
V letošním roce zahájení proběhlo v sobotu 5. září 2015 v Českém 
Krumlově. 

Ministr kultury České republiky Daniel Herman udělil prestižní 
ocenění panu Josefu Komárkovi z Hradce Králové v oboru řezbářství 
– řezba králických figurek a betlémů. 

Návrh na toto prestižní ocenění vypracovalo Regionální pracoviště 
pro tradiční lidovou kulturu při Muzeu východních Čech v Hradci 
Králové, které vede etnografka muzea Martina Vlčková:

Řezbářská tradice v okolí města Králíky byla spjata se vznikem 
mariánského poutního místa Hora Matky Boží. Poutníci, kteří sem 
každoročně proudili, zajišťovali obživu místním řezbářům devocio-
nálních a upomínkových předmětů. Postupně se zde rozvíjela výroba 
betlémových figurek. Největšího rozkvětu dosáhla především v 19. 
století a v 1. polovině 20. století. Druhá světová válka a následné 
politické události měly pro tradiční výrobu figurek fatální následky. 
Odsun výrobců německé národnosti představoval pro výrobu pře-
trhání úzkých, po celé generace existujících vazeb. Navíc následné 
nové politické prostředí se netajilo potlačováním výroby betlémů. 

Přes všechny obtíže zde několik málo řezbářů ve své dovednosti 
pokračovalo, léty získané zkušenosti však až na výjimky nepředávali.

Pan Josef Komárek, držitel ocenění Královéhradeckého kraje Zlatý 
kolovrat za rok 2014, oživuje tradiční technologii králických betlémů 
a snaží se o zachycení dokonalé králické figurky. Charakteristický 
tvar betlémových figurek je výsledkem jedinečného řezbářského ru-
kopisu, řezba je naprosto specifická, zhotovená minimálním počtem 
řezů do smrkového špalíčku s povrchovou úpravou s minimálním 
množstvím používaných barevných pigmentů. Své zkušenosti předal 
panu Komárkovi poslední králický řezbář Josef Schwarzer ml. z Dol-
ní Hedeče, který mu pomohl s dopracováním detailů obličejů figurek.

Cestu ke spolupráci s německy mluvícími betlemáři otevřel panu 
Komárkovi internet. Své poznatky a výrobní postupy zveřejňuje 
prostřednictvím obsáhlých webových stránek. Pro svoji vysokou 
kvalifikaci je vyhledávaný muzejními pracovníky při realizaci te-
maticky zaměřených výstav nejen u nás, ale i v zahraničí. Králické 
betlemářství prezentuje poutavým vyprávěním o jeho historii, ale 
také komentováním technologie výroby v rámci řezbářských kurzů. 
Veškeré jeho aktivity směřují k jedinému cíli - udržet  technologii 
králického řezbářství stále živou.

Zpracovala Ivana Marečková

TIC Evropský dům
ukončilo svůj provoz

Posledním dnem měsíce října ukončilo turistické informační 
centrum v Evropském domě svou činnost. Návštěvníci a turisté 
mohou tyto služby poptávat dále ve Vojenském muzeu Králíky 
(Út - Ne) a v Městském muzeu Králíky (Út - So). 

Uzavření centra je důsledkem malého zájmu podnikatelů o spo-
luúčast na podpoře turistického ruchu v regionu a tím zvýšených 
finančních nároků na obce ORP Králíky. 

J. Ponocná za Králický Sněžník o.p.s.

„Tátové a mámy,
říkejte si s námi“
besedu s PaedDr. Bohdanou Hradilovou  

ze Speciálně pedagogického centra v Šumperku
pořádá Mateřská škola Králíček - Moravská  
10. 11. 2015 v 15:30 hodin v budově MŠ

Téma: - rozvoj řeči a komunikačních dovedností
u dětí předškolního věku 

- vady řeči u dětí a kdy je třeba je začít řešit 
- náprava řečových vad u dětí
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Integrovaný regionální
operační program

Nové možnosti pro žadatele a příjemce.
Integrovaný regionální operační program nabízí široké 

možnosti pro financování regionální infrastruktury po celé 
České republice. Výzvy pro podávání projektových žádostí 
jsou vypisovány průběžně již od července, letos je plánováno 
celkem devatenáct výzev, v roce 2016 se počítá s dalšími téměř 
padesáti výzvami.

Řídicím orgánem programu je Ministerstvo pro místní rozvoj 
(MMR), Zprostředkujícím subjektem je Centrum pro regionální 
rozvoj České republiky. Podrobné informace o programu jsou 
k dispozici na stránce www.dotaceeu.cz/irop. Současně je v ka-
ždém regionu k dispozici kontaktní osoba Centra pro regionální 
rozvoj, která je připravena poskytnout informace k programu 
i k možným projektovým záměrům.

Kontaktní osobou pro Pardubický kraj je Ing. Markéta Kup-
cová, kterou lze kontaktovat telefonicky na čísle 735 157 810, 
či e-mailem na kupcova@crr.cz.

Dotační programy v oblasti
sportu, volnočasových aktivit
a cestovním ruchu vyhlášeny

Pardubický kraj vyhlásil programové dotace na rok 
2016 v oblasti sportu, volnočasových aktivit a cestovního 
ruchu. Konkrétní podmínky pro žadatele jsou zveřejněny 
na webových stránkách Pardubického kraje v sekci Dotační 
programy a granty.

„Podpora v oblasti sportu a volnočasových aktivit je určen 
například na podporu pravidelné činnosti sportovních organiza-
cí, handicapovaných sportovců, či volnočasových aktivit. Druhý 
program je zaměřen na výstavbu, rekonstrukce a opravy sportov-
ních zařízení nebo pořízení investičního movitého majetku spor-
tovních zařízení a organizací. Současně jsme vyhlásili i program 
na podporu budování infrastruktury cestovního ruchu v kraji,“ 
oznámil krajský radní pro sport, cestovní ruch, volnočasové 
aktivity a informatiku René Živný. „Lhůta pro podání žádostí 
je od 9. listopadu do 7. prosince letošního roku,“ dodal radní.

Přehled vyhlášených programů:
• Podpora v oblasti sportu a volnočasových aktivit
Program B1: Podpora pravidelné činnosti sportovních or-

ganizací
Program B2: Podpora handicapovaných sportovců
Program B3: Podpora sportu pro všechny
Program B4: Podpora sportovní reprezentace kraje
Program B5: Podpora významných sportovních akcí
Program F1: Podpora volnočasových aktivit
• Podpora výstavby, rekonstrukcí a oprav sportovních 

zařízení, pořízení investičního movitého majetku sportovních 
zařízení a organizací

Program C1: Podpora výstavby, rekonstrukcí a oprav spor-
tovních zařízení, pořízení investičního movitého majetku spor-
tovních zařízení a organizací

• Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu 
v Pardubickém kraji

Letos granty rozdělily 13,5 milionu korun
Na letošní rok schválila Rada Pardubického kraje v oblasti 

sportu a volnočasových aktivit podporu pro 326 žadatelů ve 
výši 9,5 milionu korun. Grantový program v oblasti cestovního 
ruchu rozdělil čtyři miliony korun mezi 34 žadatelů. Podpořené 
projekty se týkaly základní i

doprovodné infrastruktury v oblasti cestovního ruchu, jako 
např. obnovy rozhledny, vybudování dětských hřišť a odpočin-
kových míst pro turisty i cykloturisty a podobně.

Firma Vysokozdvižné vozíky
pomáhá králickému učilišti

při zajištění praxe
Králíky/Červená Voda (5. 10. 2015) – Deset žáků Středního odbor-

ného učiliště opravárenského v Králíkách našlo podmínky pro svoji 
odbornou praxi ve firmě Vysokozdvižné vozíky s. r. o. v Červené 
Vodě. Díky vstřícnosti vedení této společnosti se škola vyrovnala 
s následky živelní katastrofy, kdy se chybou stavební firmy v době 
letní průtrže mračen podmáčely zdi a elektroinstalace v odborných 
dílných a učebnách. Ty jsou nyní pro výuku nezpůsobilé. Bez této 
pomoci by žáci neměli kde vykonávat povinnou praxi, navíc se jim 
tu dostává skutečně skvělého vedení a učni jsou tak ještě lépe při-
pravováni pro budoucí zaměstnání.

Mezi pracovníky firmy zavítala 1. října náměstkyně hejtmana Jana Per-
nicová, která se setkala s manažerem prodeje Tomášem Rýcem, ale také 
s mistrem odborného výcviku a jednotlivými žáky. „Havárie v budově 
školy paradoxně pomohla vytvořit tolik potřebnou vazbu mezi učilištěm 
a progresivním zaměstnavatelem v regionu. Žáci zde vykonávají praxi, 
která odpovídá vzdělávacímu programu a předpokládanému budoucímu 
profesnímu uplatnění učňů. Věřím, že škola nalezne mezi firmami v této 
části kraje další podobné partnery,“ řekla po své návštěvě Jana Pernicová, 
která při té příležitosti zástupcům firmy Vysokozdvižné vozíky poděko-
vala za operativní vyřešení svízelné situace, do které se škola dostala.

Přestože někteří z žáků chtějí pokračovat ve vzdělávání v oboru 
formou nástavbového studia, řada z nich najde již po složení závěrečné 
učňovské zkoušky uplatnění ve výrobních podnicích či zemědělských 
farmách v širokém okolí. Zástupci firmy Vysokozdvižné vozíky vy-
zdvihují dobrou zkušenost s praktikujícími žáky z králického učiliště. 
Spolupráce podle nich pomůže připravit kvalitní absolventy, z nichž 
někteří mohou najít uplatnění přímo v této firmě. Jak se Jana Pernicová 
přímo z rozhovorů s žáky přesvědčila, odborná praxe ve firmě je v mnoha 
ohledech efektivnější. Mladí lidé si po rychlém zapracování zvyknou na 
skutečný pracovní režim a pracují se technikou a na zařízení, s nimiž se 
setkají v praktickém životě.

Svoji návštěvu regionu Jana Pernicová zakončila ve Středním od-
borném učilišti v Králíkách, kde se na vlastní oči seznámila s postupem 
oprav učeben a dílen, sanačních prací a nezbytných revizí elektrických 
zařízení v celém areálu školy.

Oblastní charita v projektu
ERA pomáhá regionům

Tisková zpráva ze dne: 13. 10. 2015
Projekt „Sestra v akci v autě“ postoupil díky hlasování veřejnosti do 

finále. Na portále Fóra dárců www.erapomaharegionum.cz v regionu 
„Pardubicko“ může od 13. 10. 2015 do 6. 1. 2016 kdokoli přispět na 
zakoupení automobilu pro charitní sestry. 

Charitní ošetřovatelská služba a domácí hospicová péče je nejrozsáh-
lejší z desítky služeb, které Oblastní charita Ústí nad Orlicí v regionu 
provozuje. 

Čtyři desítky sester denně vyjíždějí do domácností svých pacientů 
v pěti městech okresu a jejich okolí. Jedna sestra ošetří denně kolem 15 
pacientů a její auto ujede až 70 km. 

Ročně vykonají zdravotní sestry 82.000 návštěv u 1.600 pacientů 
a 120 hospicových pacientů doprovodí ke konci života. Propagační 
video o službě můžete shlédnout na adrese:

http://www.erapomaharegionum.cz/projekty/pardubicko/201541/
sestra-v-akci-v-aute

Stále větší zájem o služby domácí péče klade velké nároky nejen 
na lidské zdroje, ale i na dopravní prostředky. K získání finančních 
prostředků na nové auto nám pomáhá projekt  Era pomáhá regionům. 
Podpořte nás prostřednictvím veřejné sbírky Fóra dárců, č. účtu: 101 
7777 101/0300, variabilní symbol: 1804 nebo přímo přes portál 
www.erapomaharegionum.cz

Nadace Era přispěje jednotlivým projektům ze svých prostředků 
podle výše vybrané částky.

Iva Marková, tel. 734 769 713, Oblastní charita Ústí nad Orlicí
www.uo.charita.cz
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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

LÁSKA PROCHÁZÍ
ŽALUDKEM

I v novém domově v Hradci Králové se zájmem sleduji dění 
v Králíkách prostřednictvím webové prezentace města i tištěného 
městského zpravodaje. Letošní léto bylo kromě horkého počasí 
ve znamení mnoha nejrůznějších aktivit, takže by se dalo s jistou 
mírou tolerance prominout, že v zářijovém čísle Králického zpra-
vodaje, jehož uzávěrka byla ještě v době prázdnin, neproběhlo 
alespoň stručné poděkování panu Zdeňku Večeřovi, dlouholetému 
vedoucímu městské příspěvkové organizace Školní jídelna, který 
skončil na tomto místě svou pracovní kariéru a odešel do důchodu. 

Bohužel v říjnovém čísle zase nebyla žádná zmínka…
Myslím, že není mnoho takových lidí, s výsledky jejichž prá-

ce se setkávaly denně doslova stovky dětí i dospělých, protože 
chutné svačiny a obědy denně konzumovaly stovky spokojených 
strávníků.

Netroufnu si odhadnout další stovky spokojených svatebních 
hostů, pro které profesionální tým pod vedením pana Večeře chys-
tal svatební menu, desítky akcí města včetně slavné Cihelny, na 
kterou připravoval občerstvení, rauty, pohoštění na slavnostních 
večerech s přáteli z partnerského města Villmar aj.…

Mým cílem není vyjmenovat vše, co vykonal, ale chtěla bych 
Zdeňkovi (dovoluji si toto důvěrné oslovení, protože jsme spolu-
žáci z Mladkova) alespoň za sebe takto veřejně poděkovat a popřát 
mu hodně spokojenosti a zdraví do další životní etapy. Vedení 
města by podle mého názoru mělo více využívat různé materiály, 
které si v rámci získaných grantů nechává za nemalé finanční 
částky zpracovat, ale které pak nejsou uplatňovány v praxi.

Z Hradce Králové zdraví Ivana Marečková

Králické pivovary
KRÁLÍKY (Grulich) - Ústí nad Orlicí

1. MĚŠŤANSKÝ (1628 - 1917)
• Právovárečné měšťanstvo 
• Rudolf Frenzel 
• Vojtěch Finger 
• ing. Škorpil 
• Andrlík a Rudolf Hueber 
• Severomoravské pivovary a sladovny, akc. spol.
Roku 1914 ukončena výroba.
Od roku 1917 užíván jako sklad hanušovického piva.

2. PANSKÝ (1708 - po1900)
• Michal Václav hrabě Althan 
• Karel hrabě Althann 
• Rober hrabě Althann
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Dny v kalendáři – říjen
  1. 11. 1951-1953 Všech svatých; 1954-1961 Damián;
 1962-2015 Felix
  2. 11. 1951-1953 Dušiček; 1954-2011 Památka zesnulých;
 2012-2015 Tobiáš ● Památka zesnulých 
  3. 11. 1951-2015 Hubert
  4. 11. 1951-1953 Karel Boromejský; 1954-2009 Karel;
 2010-2015 Karel, Karla
  5. 11. 1951-1976 Emerich; 1977-2015 Miriam
  6. 11. 1951,1952 Linhart; 1953-1956 Ludevít; 1957-2015 Liběna
  7. 11. 1951-1989 Velká říjnová soc. revoluce (1917);
 1990-2015 Saskie
  8. 11. 1951-2011 Bohumír; 2012-2015 Bohumír, Bohumíra
  9. 11.  1951-2015 Bohdan
10. 11. 1951-1953 Ondřej; 1954-1956 Rusalka;
 1957-1960 Radan; 1961-2015 Evžen
11. 11. 1951-2003 Martin; 2004-2015 Martin
 ● Den válečných veteránů
12. 11. 1951-2015 Benedikt
13. 11. 1951-1960 Stanislav Kostka; 1961-1978 Stanislav;
 1979-2015 Tibor
14. 11. 1951,1952 Josafat; 1953-1956 Jura;
 1957-1960 Vavřinec; 1961-2015 Sáva
15. 11. 1951-2015 Leopold
16. 11. 1951-2015 Otmar
17. 11. 1951,1952 Evžen; 1953-1969 Mezinárodní den studenstva; 
 1970-1982 Valentýna; 1983-1999 Mahulena;
 2000-2011 Mahulena ● Den boje za svobodu a demokracii; 
 2012-2015 Mahulena, Gertruda
 ● Den boje za svobodu a demokracii
18. 11. 1951-1960 Roman; 1961-2015 Romana
19. 11. 1951-2015 Alžběta
20. 11. 1951-1971 Čestmír; 1972-2015 Nikola
21. 11. 1951-1953 Oběť Panny Marie; 1954-1956 Radmil;
 1957-2015 Albert
22. 11. 1951-2015 Cecílie
23. 11. 1951,1952 Klement; 1953-1969 * Klement Gotwald;
 1970-1979 Alan; 1980-2015 Klement
24. 11. 1951-1958 Emilie; 1959-2015 Emílie
25. 11. 1951-2015 Kateřina
26. 11. 1951-1953 Konrád bratr; 1954-1969 Konrád;
 1970-2015 Artur
27. 11. 1951,1952 Virgil; 1953-1962 Valerián; 1963-2015 Xenie
28. 11. 1951-1953 Rufus; 1954,1955 Miroslav;
 1956-1969 * Bedřich Engels; 1970-2015 René
29. 11. 1951-1956 Saturnin; 1957-2015 Zina
30. 11. 1951-1953 Ondřej apoštol; 1954-2015 Ondřej

Zdroj dat: http://kalendar.beda.cz

Významné dny v listopadu
2. listopad – Památka zesnulých („Dušičky“)
Prapůvod tohoto svátku spadá do starověku, kdy podstatnou 

část Evropy obývali Keltové. Keltský rok začínal Sanhainem (lze 
přeložit jako „Konec léta“) a slavil se v noci z 1. listopadu na 2. 
listopad. Byl to svátek všech zesnulých a příprava na období zimy. 
Sanhain byl Kelty vnímán také jako doba, kdy se stírá hranice 
mezi světem živých a mrtvých. Věřilo se, že se duše zesnulých 
v tento čas vracejí na zemský povrch a živí mohou navštívit pod-
světí. Již v této době Keltové zapalovali ohně a svíčky. Památku 
věrných zemřelých zavedl roku 998 benediktýnský opat Odilo 
z Cluny, který se tak snažil čelit pohanským obřadům. V římsko-
katolické církvi se Svátek všech svatých (1. listopadu) připomíná 
jako vzpomínková slavnost zemřelých, kteří již dosáhli věčné 
blaženosti. Dušičky (2. listopadu) jsou vzpomínkou na ty ze-
mřelé, kteří blaženosti zatím nedošli a jejichž duše jsou v očistci. 
Protestantské církve označují tento den jako Památku zesnulých 
a většinou žádné zvláštní obřady nepraktikují. V zemích střední 

Evropy mají „dušičky“ klidný průběh.  Je zvykem během tohoto 
období navštívit hřbitov, rozsvítit svíčku na rodinném hrobě, 
položit květiny nebo věnec, setkat se s příbuznými. Živé kvě-
tiny symbolizují víru ve věčný život a přesvědčení, že hrobem 
život nekončí. Vzhledem k tomu, že je v tomto období již velmi 
chladno a vlivem mrazíků řezané květiny zčernají, používají 
se zejména květiny sušené nebo umělé, případně chryzantémy 
v květináčích.  V anglosaských zemích a zejména v Americe se 
31. 10. slaví Halloween, který je velmi veselý. Lidé si připravují 
pestrobarevné kostýmy, vydlabávají dýně, děti chodí po domech 
na koledu. Je to svátek komunitní, kdy jsou lidé spolu.

11. listopad - Den válečných veteránů
Tento den se slaví celosvětově pod názvem Den veteránů nebo 

Den vzpomínek jako památka na válečné veterány. 11. listopad 
byl vybrán symbolicky, neboť toho dne roku 1918 bylo podepsáno 
příměří mezi Spojenci a Německem, čímž byly na západní frontě 
ukončeny boje 1. světové války. Hlavními signatáři příměří byli 
vrchní velitel spojeneckých sil maršál Ferdinand Foch a německý 
zástupce Matthias Erzberger. Poprvé se tento svátek slavil již 
v roce 1919, ale oficiálním svátkem se stal až v roce 1926. Hlavně 
v Anglii a Francii je každoročně 11. listopadu zastaven téměř 
veškerý život a tento den je vzpomínkou na padlé nejen z první 
světové války, ale také ze všech dalších konfliktů.

Symbolem Dne veteránů se stal květ vlčího máku. To má svůj 
původ v básni, kterou v roce 1915 napsal kanadský chirurg John 
McCrae, jenž sloužil na západní frontě. Byl otřesen a citově 
zasažen utrpením, které musel denně vídat. Ve své slavné básni 
vyjadřuje žal nad zabitými spolubojovníky.

Na polích ve Flandrech
John McCrae
Na polích ve Flandrech divoké máky rostou,
tam mezi kříži, řada za řadou.
Zde ležíme. Nahoře mezi červánky,
je možná slyšet zpívat skřivánky,
zde dole kanóny jen svoji píseň řvou.
My už však nevstanem a je to možná zdání,
že včera ještě žili jsme a byli milováni.
Teď jenom tiše ležíme
na polích flanderských.
Náš boj však zase jiní převezmou.
Do vašich rukou dáme my teď svou
hořící pochodeň a vy ji neste dál.
Kdyby vám uhasla, vzpomeňte na náš žal,
že jsme tu padli zbytečně. Jen máky porostou
na polích flanderských.
Každý rok v listopadu lidé v Severní Americe a západní Evropě 

jako připomínku nosí na klopách sak, bundách a kloboukách 
červené vlčí máky. Symbolické vlčí máky je možné zakoupit 
už i v České republice (http://www.anlet.cz/projekty/vlci-mak-
-symbol-dne-valecnych-veteranu). V současnosti stále ještě žijí 
desítky válečných veteránů ze 2. světové války, ale postupně tito 
hrdinové vymírají. Podle ministerstva obrany je v ČR v současné 
době novodobých veteránů cca 7000.

17. listopad – Den boje za svobodu a demokracii
15. listopadu 1939 se lidé rozhodli uctít památku mrtvého 

studenta lékařské fakulty Karlovy univerzity Jana Opletala, kte-
rého nacisté smrtelně postřelili při demonstraci konané v den 21. 
výročí vzniku Československa. Němečtí pořádkoví policisté za 
přispění jednotek SS nekompromisně rozehnali tuto demonstraci 
v Praze. Natrvalo uzavřeli všech deset českých vysokých škol, 9 
vedoucích představitelů vysokoškoláků v Ruzyni popravili (Josef 
Adamec, Jan Černý, Marek Frauwirth, Jaroslav Klíma, Bedřich 
Koula, Josef Matoušek, František Skorkovský, Václav Šafránek 

(pokračování na následující straně)
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Významné dny v listopadu
a Jan Weinert), 1200 studentů zbili a odvlekli do koncentračních 
táborů. Na základě těchto událostí byl v Londýně v roce 1941 
tento den vyhlášen jako Mezinárodní den studentů. Dodnes je 
tento svátek jediným výročím mezinárodního významu, které 
pochází z Čech.

17. listopadu 1989 ve čtyři hodiny odpoledne se u sídla lékař-
ské fakulty na Albertově v Praze sešly skupinky studentů, aby si 
připomněly tragické události před padesáti lety. Původně klidná 
manifestace se brzy změnila ve stávku za svobodu, demokracii 
a politické reformy. U obchodního domu Máj dav zastavil kordon 
pohotovostního pluku ministerstva vnitra a znemožnil stávkujícím 
i únik postraními ulicemi. Lidé se proto posadili na zem a čekali, 
jak se situace bude vyvíjet. Jednotky ministerstva vnitra nelítostně 
zasáhly. Přes pět set lidí zranili a řadu občanů odvlekli do připra-
vených autobusů a kanceláří Bezpečnosti. Tvrdý zásah Veřejné 
bezpečnosti proti mladým lidem probudil celou společnost, která 
se definitivně rozhodla vzepřít totalitnímu režimu. V den pade-
sátého výročí událostí z roku 1939 a týden po pádu Berlínské 
zdi začala „sametová revoluce“. Ta odstartovala rozsáhlé změny 
v politickém a hospodářském uspořádání Československa.

1. prosinec - Světový den boje proti AIDS
V roce 1981 bylo v USA poprvé rozpoznáno nové onemocnění, 

které později dostalo jméno AIDS. Název onemocnění je zkrat-
kou, která vyjadřuje jeho podstatu. Jedná se o soubor příznaků, 
které vedou ke ztrátě imunity, tj. obranyschopnosti organismu. 
V roce 1983 objevily vědecké týmy v USA a ve Francii původ-
ce onemocnění -  virus HIV. Ten napadá v organismu zejména 
určitou skupinu bílých krvinek, v nichž se množí, později je 
i zabíjí a snižuje tak jejich počet v těle nakaženého člověka. Vý-
razný pokles počtu bílých krvinek, které hrají důležitou úlohu v 

obranyschopnosti lidského organismu, vede k selhávání imunity 
a rozvíjí se v onemocnění AIDS. Může to trvat 10 až 15 let, než se 
u pacienta vyvine z viru HIV infekce AIDS.  Tzv. antiretrovirální 
léky mohou proces zpomalit, přesto se jedná o nevyléčitelnou 
a smrtelnou chorobu. Nakažený umírá na selhání imunitního 
systému v důsledku jinak běžně léčitelných chorob, například 
tuberkulózy. Virus HIV se šíří hlavně v homosexuální komu-
nitě, ale vzrůstá také počet nakažených heterosexuálů. Nejvíce 
ohroženou a rizikovou skupinou jsou osoby ve věku 18 – 25 let.

V ČR se během roku 2014 nově nakazilo virem HIV 232 lidí, 
z toho 162 homosexuálně orientovaných mužů, 6 homosexuálně 
orientovaných uživatelů drog, 9 heterosexuálně orientovaných 
uživatelů drog, pohlavním stykem se nakazilo 27 heterosexuálně 
orientovaných mužů a 17 heterosexuálně orientovaných žen. 
Jeden případ je přenos z HIV pozitivní matky na narozené dítě, 
u ostatních se nepodařilo způsob nákazy zjistit.

Celosvětově byl počet lidí žijících s HIV v roce 2012 celkem 
35,3 milionu, z toho 17,7 milionu tvořily ženy a 3,3 milionu děti 
mladší 15-ti let. V roce 2012 nově onemocnělo 2,3 milionu lidí, 
z toho 260 tisíc dětí. Ve stejném roce zemřelo na AIDS ve světě 
1,6 milionu lidí, z toho 210 tisíc dětí. Nejvíce je toto onemocnění 
rozšířeno ve státech subsaharské Afriky, jižní a jihovýchodní Asie 
a ve státech Latinské Ameriky.

Symbolem Dne boje proti AIDS (tento den vyhlásila Světová 
zdravotnická organizace) je červená stužka, která bývá k vidění 
na klopách nebo na jiných částech oděvů jako symbol solidarity 
a spoluúčasti s lidmi infikovanými virem HIV. Červená stužka 
je symbolem naděje, že se např. objeví účinná vakcína, která 
zastaví utrpení nemocných, a že se zlepší životní podmínky všech 
lidí infikovaných virem HIV a jejich rodin. Této problematice se 
věnoval i skvělý oscarový film Philadelphia s výborným Tomem 
Hanksem v hlavní roli.

V Králíkách má politická korupce zelenou
Tento titulek jsem si vypůjčil z Orlického deníku, kde proběhlo 

roční hodnocení „úspěchů“ pravicové radniční koalice v Králí-
kách. Paní Ponocná tam poměrně obsáhle prezentuje politické 
úspěchy vedení města. V komentářích jsem našel i krátké vyjádře-
ní pana Jana Králíka „Pokud paní Ponocná tvrdí, že správa města 
probíhá stejně jako v minulých letech, tak má rozhodně pravdu. 
Vedení města preferuje pevnostní turistiku, uspokojuje zájmy 
politických úředníků a vybraných podnikatelských subjektů.“

Společně se nyní můžeme podívat na některé věci podrobněji. 
V zářijovém čísle Králického zpravodaje, paní Ponocná uvedla 
„Největší investice nás však čekají v následujícím období. V před-
posledním týdnu srpna zahájila firma Prumhor s.r.o. ze Šumperka 
práce na zateplení Kulturního domu Střelnice.“ 

Pravda je ovšem trochu jiná. Firma Prumhor spol. s r. o., má 
sídlo na adrese: Václavské nám. 808/66, 110 00 Praha 1. Je moc 
hezké, že nám firma z PRAŽSKÉHO VÁCLAVÁKU realizuje, 
jednu z největších investičních akcí v letošním roce. Trochu smut-
né je ovšem zjištění, že vítězná cena zakázky je o 262.909,- Kč 
bez DPH vyšší než nabídka fa STAPO, s.r.o. z Ústí nad Orlicí. 
Je vidět, že vedení města na nějaké té koruně nezáleží.

Několik měsíců máme nového tajemníka úřadu. Ve zcela 
„transparentním“ výběrovém řízení, které bylo dokonce dvouko-
lové, byl vybrán dlouholetý člen ODS z Lanškrouna Ing. Martin 
Košťál. V této souvislosti si dovolím učinit krátkou poznámku. 
Úředník by měl být především odborník, profesionál bez ideolo-
gického zatížení. V dnešní svobodné společnosti má každý občan 
právo se rozhodnout, zda se bude věnovat politické činnosti nebo 
kariéře úředníka. Bohužel, skutečnost je ovšem taková, že díky 
politickému angažmá, získává celá řada politických exponentů 
vlivné a dobře placené úřednické pozice. V této souvislosti si 
dovolím řečnickou otázku „Skutečně jsou na tom Králíky, tak 

špatně, že nenajdou nikoho místního?“.
V programovém prohlášení současné radniční koalice byla 

napsána moc hezká slova o tom, jak budou transparentní, hos-
podární a otevření. Můžeme si ukázat další příklad toho, jak 
hodně jsou tato slova myšlena vážně. Když odcházel vedoucí 
školní jídelny do důchodu, tak mu vedení města schválilo hezký 
finanční dárek na rozloučenou. Jednalo se o částku, kterou si pro-
davačka v Králíkách nevydělá ani za dva měsíce. V rámci plnění 
programového prohlášení vládnoucí koalice bylo v rozhodnutí 
RM Králíky napsáno „nezveřejňovat“!

Transparentnost, otevřenost a upřímnost, kam se podíváš!
Ing. Roman Kosuk, zastupitel zvolený za ČSSD

Informace z odboru školství k udělování odměn ředitelům, 
ředitelkám škol a školských zařízení

Odměny ve školství jsou poskytovány v souladu s vnitřními 
předpisy MŠMT (mzdové prostředky na odměňování zaměstnan-
ců z hlavní činnosti jsou přidělovány ze státního rozpočtu, z to-
hoto důvodu vydalo MŠMT metodiku k odměňování ve školství).

Vzhledem ke skutečnosti, že se zároveň jedná o příspěvkovou 
organizaci zřizovanou městem Králíky, musí o udělení odměny 
rozhodnout zřizovatel, byť se jedná o finanční prostředky předě-
lené organizaci na platy ze státního rozpočtu, nikoli o finanční 
prostředky zřizovatele (Města Králíky).

Návrh odměny vedoucímu školní jídelny odráží kromě jiného 
i plnění úkolů v doplňkové činnosti a celkové hodnocení činnosti 
ředitele této organizace.

V případě návrhu odměny všem ředitelům příspěvkových 
organizací je postupováno obdobně – návrh výše odměny se 
z důvodu ochrany osobních údajů nezveřejňuje.

Za odbor školství, kultury a tělovýchovy Ing. Jan Divíšek

(pokračování z předchozí strany)
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Výpis z jednání Rady města Králíky
29. 9.
RM schvaluje rozpočtová opatření číslo 15-

55, číslo 00279072/2015 a interní rozpočtové 
opatření číslo 201507, kterými se zvyšuje 
schválený rozpočet v příjmech a výdajích 
o částku 191.788,00 Kč.

RM schvaluje veřejnoprávní smlouvu 
o poskytnutí individuální dotace ve výši 1.000 
Kč na podporu sociální služby odborného so-
ciálního poradenství poskytovaného Sjedno-
cenou organizací nevidomých a slabozrakých 
České republiky, Krakovská 1695/21, Praha 
1, v roce 2015. 

RM vyhlašuje konkurs na obsazení pra-
covního místa ředitel/ka příspěvkové or-
ganizace Mateřská škola Červený Potok, 
Králíky s předpokládaným nástupem k 1. 1. 
2016 a schvaluje text vyhlášení konkursního 
řízení na obsazení pracovní pozice ředitel/
ka příspěvkové organizace Mateřská škola 
Červený Potok, Králíky okres Ústí nad Orlicí. 

RM ukládá vedoucímu odboru ŠKT zajistit 
nezbytné právní náležitosti spojené s přípra-
vou a vyhlášením konkursu včetně podání 
žádosti na Krajský úřad Pardubického kraje 
a Českou školní inspekci o delegování jejich 
zástupců za člena konkursní komise.

RM bere na vědomí zprávu z jednání Ko-
mise pro osadní výbory.

RM bere na vědomí rozhodnutí o po-
skytnutí dotace od MŽP ČR na akci 
„CZ.1.02/7.1.00/15.29147 Vybudování dět-
ského hřiště v přírodním stylu u MŠ Moravská 
ve městě Králíky“ – Identifikační číslo EIS re-
g.č. IS SFZP 15233957 v předloženém znění. 

5. 10.
RM bere na vědomí oznámení IE-12-

2005853/OZN/4 o umístění el. zařízení rozvo-
du elektřiny na pozemku p.p.č. 3157 – trvalém 
travním porostu v k.ú. Králíky, který je zapsán 
na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro 
PK, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, 
zaslané společností ČEZ Distribuce, a. s., se 
sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín – Děčín 
IV-Podmokly a nemá k němu připomínky.

RM schvaluje pronájem pozemku st.p.č. 
534/1 – zastavěné plochy a nádvoří o výměře 
391 m2 v k.ú. Králíky, který je evidován na LV 
č. 10001 u Katastrálního úřadu pro PK, Kata-
strální pracoviště Ústí nad Orlicí, za účelem 
odpočinkové plochy, za nájemné ve výši 1.173 
Kč/rok, a to O. Č., Rapotín.

RM schvaluje změnu nájemní smlouvy č. 
j. 1759/2013 ze dne 29. 5. 2013 na pronájem 
části pozemku st.p.č. 222 – zastavěné plochy 
a nádvoří o výměře cca 215 m2 v k.ú. Králíky 
mezi městem Králíky a paní P. J., Králíky. 
Účelem pronájmu je údržba pozemku, sekání 
trávy, zastavěná plocha – umístění zahradního 
altánu, zpevnění plochy svahu umístěním 
dřevěných trámů a vybudování schodiště, 
nájemné je ve výši 162 Kč/rok.

RM schvaluje záměr změny pronájmu části 
pozemku p.p.č. 2256/1 - trvalého travního 
porostu o výměře cca 373 m2 v k.ú. Červený 

Potok mezi městem Králíky a Společenstvím 
vlastníků jednotek domu Červený Potok č.p. 
81, Králíky. Účelem pronájmu je údržba 
pozemku a manipulační plocha, nájemné je 
ve výši 272 Kč/rok. Zároveň RM ukládá MO 
záměr změny nájemní smlouvy zveřejnit na 
dobu 15 dnů, tj. odlišně od Pravidel o propach-
tování pozemků ve vlastnictví města Králíky.

Město Králíky jako vlastník dotčených po-
zemků p.p.č. 330 – trvalého travního porostu 
a p.p.č. 2074/13 - ostatní plochy v k.ú. Králíky, 
které jsou zapsány na LV č. 10001 u Katas-
trálního úřadu pro PK, Katastrální pracoviště 
Ústí nad Orlicí, souhlasí dle § 96 odst. 3 písm. 
d) stavebního zákona se stavebním záměrem 
akce „Reko MS Králíky, Malé náměstí 304, 
místo stavby pozemek p.p.č. 2074/13 – ostatní 
plocha, staveniště na p.p.č. 330 – trvalém trav-
ním porostu v k.ú. Králíky“ společnosti RWE 
GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, 401 17 
Ústí nad Labem, a to za splnění podmínek:

- na provádění prací bude odboru Výstavby 
a technické správy MěÚ Králíky předložena 
žádost o povolení zvláštního užívání komu-
nikace

- dotčený pozemek p.p.č. 2074/13 – ostatní 
plocha v k.ú. Králíky bude po skončení prací 
řádně celoplošně zadlážděn. 

Uvedený souhlas nenahrazuje rozhodnutí 
příslušných orgánů státní správy.

Město Králíky jako vlastník dotčeného 
pozemku p.p.č. 3303/1 – ostatní plochy 
v k.ú. Králíky, který je zapsán na LV č. 10001 
u Katastrálního úřadu pro PK, Katastrální 
pracoviště Ústí nad Orlicí, souhlasí dle § 105 
odst. 1 písm. f) stavebního zákona se staveb-
ním záměrem „zateplení objektu RD čp. 416, 
stavba je součástí pozemku st.p.č. 562 – za-
stavěné plochy a nádvoří v k.ú. Králíky, pana 
J. B., Králíky. Uvedený souhlas nenahrazuje 
rozhodnutí příslušných orgánů státní správy.

RM bere na vědomí návrhy koncepcí „Plán 
pro zvládání povodňových rizik v povodí 
Dunaje“, „Plán pro zvládání povodňových 
rizik v povodí Odry“ a „Plán pro zvládání 
povodňových rizik v povodí Labe“ včetně 
vyhodnocení vlivů koncepcí na životní pro-
středí a veřejné zdraví a nemá k nim námitek.

RM bere na vědomí návrh koncepce „Plán 
odpadového hospodářství Pardubického 
kraje 2016 - 2025“ včetně vyhodnocení vlivů 
koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví 
a nemá k ní námitek.

RM schvaluje rozpočtová opatření číslo 
15-58 přidělené městu Králíky rozhodnu-
tím Ministerstva zemědělství ČR a číslo 
CZ.1.04/4.1.00/B8.00001 přidělené od Svazu 
měst a obcí na základě Dodatku č. 1 ke Smlou-
vě o vzájemné spolupráci při realizaci projektu 
„Systémová podpora rozvoje meziobecní 
spolupráce v ČR v rámci území správních 
obvodů obcí s rozšířenou působností“, který-
mi se zvyšuje schválený rozpočet v příjmech 
a výdajích o částku 231.904,00 Kč. 

RM bere na vědomí oznámení České 
školní inspekce, Pardubický inspektorát č.j. 

ČŠIE-849/15-E o provedené kontrole na 
dodržování ustanovení školského zákona, 
souvisejících a prováděcích předpisů v plat-
ném znění ke dni kontroly, které se vztahují 
ke konání opravné zkoušky žáka. 

RM bere na vědomí rozhodnutí o poskyt-
nutí příspěvku na obnovu nemovité kulturní 
památky – kostela Neposkvrněného početí 
Panny Marie v k.ú. Prostřední Lipka, v rámci 
státní finanční podpory z programu Podpora 
obnovy kulturních památek prostřednictvím 
obcí s rozšířenou působností. 

RM bere na vědomí rozhodnutí o po-
skytnutí dotace od MŽP ČR na akci 
„CZ.1.02/7.1.00/15.29146 Vybudování 
dětského hřiště v přírodním stylu u MŠ Pivo-
varská ve městě Králíky“ – Identifikační číslo 
EIS reg. č. IS SFZP 15236637 v předloženém 
znění. 

RM bere na vědomí zprávu z jednání 
Sportovní komise.

13. 10.
RM bere na vědomí rozhodnutí Krajského 

úřadu PK o udělení souhlasu k provozování 
zařízení ke sběru a výkupu odpadů (kód S7, 
S8, S10) a s jeho provozním řádem firmě 
Recycling – kovové odpady a.s., se sídlem 
Herrmannova 561, 583 01 Chotěboř, pro 
provozovnu Králíky, Plynárenská 384, 561 
69 Králíky (p.p.č. 1155/2, st.p.č. 1456, 1402, 
1403 a 1404 v k.ú. Králíky).

RM schvaluje zřízení věcného břemene 
spočívajícího v právu zřídit a provozovat 
plynárenské zařízení a dále v právu vstu-
povat a vjíždět na pozemek v souvislosti se 
zřizováním, stavebními úpravami, opravami, 
provozováním a odstraněním plynárenského 
zařízení na pozemku p.p.č. 2074/13 – ostatní 
ploše v k.ú. Králíky, který je zapsán na LV 
č. 10001 u Katastrálního úřadu pro PK, 
Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, pro 
oprávněnou RWE GasNet, s.r.o., se sídlem 
Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem. Věcné 
břemeno se zřizuje na dobu neurčitou a za 
jednorázovou úhradu ve výši 100 Kč za každý 
započatý metr délkový plynárenského zařízení 
+ DPH. Zároveň RM souhlasí s uzavřením 
smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene - služebnosti.

RM bere na vědomí návrhy koncepcí 
„Národní plán povodí Dunaje“, „Národní 
plán povodí Odry“ a „Národní plán povodí 
Labe“ včetně vyhodnocení vlivů koncepcí 
na životní prostředí a veřejné zdraví a nemá 
k nim námitek.

RM schvaluje rozpočtové opatření číslo 
MK 58054/2015 OPP přidělené městu Králíky 
rozhodnutím Ministerstva kultury a interní 
rozpočtové opatření číslo 201508, kterými 
se zvyšuje schválený rozpočet v příjmech 
a výdajích o částku 179.000,00 Kč.

RM schvaluje smlouvu o dílo na rekon-
strukci plochy u fotbalového hřiště v Králí-
kách mezi městem Králíky a firmou PHILIPP 
SPORTOVNÍ TRÁVNÍKY a.s., se sídlem 
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Výpis z jednání Rady města Králíky
Nad lávkou 672/5, 160 00 Praha 6 v předloženém znění.

RM schvaluje složení konkursní komise pro výběr ředitele/ředitelky 
školy Mateřská škola Červený Potok, Králíky, okres Ústí nad Orlicí: 
Jana Ponocná, předsedkyně komise, členové: Mgr. Ivana Blažková, 
Mgr. Miluše Málková, Mgr. Soňa Filipová, Drahoslava Kholová, 
Mgr. Miroslav Beran. Tajemníkem komise je určen Ing. Jan Divíšek.

RM schvaluje změnu osobního příplatku panu Mgr. Michalu Kosovi, 
řediteli příspěvkové organizace Městské muzeum Králíky s účinností 
od 1. 11. 2015 dle přílohy.

RM schvaluje změnu osobního příplatku paní Mgr. Kateřině Bran-
dejsové, ředitelce příspěvkové organizace Městská knihovna Králíky 
s účinností od 1. 11. 2015 dle přílohy.

RM schvaluje sazebník cen pro Králický zpravodaj na rok 2016 
podle předloženého návrhu.

RM schvaluje předložený návrh na zhotovitele díla 1. etapa restau-
rování sochy Sloup Nejsvětější Trojice v Dolních Boříkovicích, č. 
rejstříku ÚSKP 15183/6-3864 a ukládá odboru ŠKT připravit podklady 
pro uzavření smlouvy o dílo s firmou Košvanec Aleš, Luže, Hamzova 
256, IČ 73975800.

RM schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace z prostředků Pardu-
bického kraje na rekonstrukci osvětlení tělocvičny umístěné v Nádražní 
ulici č.p. 488 a ukládá vedoucímu odboru ŠKT zajistit podání žádosti 
ve stanoveném termínu na Krajský úřad Pardubického kraje.

RM schvaluje realizaci projektu „Místní akční plán vzdělávání pro 
území ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Žamberk 
a Králíky“ definovaného výzvou číslo 02_15_005 na území správních 
obvodů obcí s rozšířenou působností Žamberk a Králíky.

RM schvaluje návrh Smlouvy o partnerství na realizaci projektu 
„Místní akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu obcí 
s rozšířenou působností Žamberk a Králíky“ na úrovni MAP.

Rada města Králíky stanovuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 
3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, na období od 1. 
11. 2015 po dobu výkonu funkce poskytnutí peněžité odměny členům 
komisí rady, kteří nejsou členy zastupitelstva města Králíky, ve výši 
60 Kč za každé jednání komise, kterého se zúčastní.

RM bere na vědomí zprávu z jednání Komise pro sociální věci 
a občanské záležitosti ze dne 1. 10. 2015.

RM schvaluje s účinností od 1. 1. 2016 cenu stočného ve výši 30,16 
Kč bez DPH (34,68 Kč včetně DPH).

19. 10.
RM doporučuje ZM schválit záměr prodeje pozemku st.p.č. 770/1 

– zastavěné plochy a nádvoří o výměře 625 m2 v k.ú. Králíky, jehož 
součástí je stavba bytového domu čp. 658 v ul. V Bytovkách, a který 
je zapsán na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro PK, Katastrální 
pracoviště Ústí nad Orlicí, a to formou bytového spoluvlastnictví dle 
§ 1158 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, za nabídkové 
kupní ceny ve výši 50 % z cen stanovených znaleckým posudkem a 
u nástavbových jednotek ve výši 47 % z cen stanovených znaleckým 
posudkem, a to v souladu s Čl. 5 odst. 4 Pravidel pro nakládání s ne-
movitými věcmi ve vlastnictví města Králíky. Zároveň RM ukládá 
MO předložit bod na jednání ZM.

RM doporučuje ZM schválit záměr prodeje pozemku p.p.č. 2283 
– ostatní plochy, jiné plochy o výměře 685 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 posudku, 
nejméně však ve výši 70 Kč/m2 + náklady spojené s převodem a za do-
držení podmínek prostorové regulace zástavby dle platného územního 
plánu a podmínek stanovených orgánem státní památkové péče. Záro-
veň RM ukládá MO předložit na jednání ZM záměr prodeje pozemku.

RM doporučuje ZM schválit prodej pozemku st.p.č. 285/1 – zasta-
věné plochy a nádvoří 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 Katastrálního úřadu pro PK, Katastrální pracoviště Ústí 
nad Orlicí, manželům P. a Z. K. Zároveň RM ukládá MO předložit 
bod na jednání ZM.

RM schvaluje Nařízení města Králíky č. 6/2015 o vymezení úseků 
místních komunikací a chodníků, na kterých se nezajišťuje sjízdnost 
a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí v zimním období roku 
2015/2016 na území města Králíky.

RM schvaluje Plán zimní údržby komunikací na zimní období 
2015-2016 pro město Králíky a integrované obce a ceník společnosti 
Služby města Králíky s.r.o. vč. subdodavatelů provádějících zimní 
údržbu v zimním období 2015-2016.

RM schvaluje uzavření dohody mezi Městem Králíky a Ústavem 
pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem o přípravě podkladů 
pro zadání zpracování LHO Králíky - ZO Lanškroun.

RM Králíky souhlasí s jednorázovým pokosením p.p.č. 2549, 2554 
a 2555 v k.ú. Horní Lipka na náklady Pardubického kraje.

RM bere na vědomí sdělení ředitele příspěvkové organizace Zá-
kladní škola Králíky o termínech volna v období školního vyučování 
ve školním roce 2015/2016.

RM schvaluje smlouvu o poskytnutí užívacích práv ke službě 
systému ASPI mezi Městem Králíky a firmou Wolters Kluwer, a.s., 
U Nákladového nádraží 6, 130 00 Praha 3, IČ 63077639.

Rada města Králíky navrhuje Zastupitelstvu města Králíky stanovit 
podle § 153 odst. 1 zákona 128/2000 Sb., o obcích a dále podle nařízení 
vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupi-
telstva – oboje v platném znění, s účinností od 1. 12. 2015 měsíční 
odměny neuvolněným členům zastupitelstva takto:

člen rady 2.000 Kč
předseda výboru nebo komise 1.600 Kč
člen výboru nebo komise 500 Kč
člen zastupitelstva 300 Kč
s tím, že odměny za jednotlivé funkce se dále nesčítají. Pokud je 

člen zastupitelstva též členem nebo předsedou komise nebo výboru, 
náleží mu vždy jen jedna (vyšší) odměna.

RM bere na vědomí sdělení ředitele školy a ukládá vedoucímu 
odboru ŠKT odeslat zprávu o vyřízení stížnosti, včetně přijatých 
opatřeních ze strany vedení školy, na Českou školní inspekci, Pardu-
bický inspektorát.
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Mateřské centrum EMMA
Milé maminky a přátelé centra, říjen je za námi a s ním i burza 

dětských věci. Chtěli bychom poděkovat všem maminkám a dobro-
volníkům, kteří nám pomáhali. Bez Vás by to nešlo! Zároveň děkujeme 
i všem, kteří si přišli pro něco hezkého na své děti a svým nákupem 
podpořili činnost centra. 

S programem na tento měsíc se můžete seznámit v tabulce. Rádi 
bychom vypíchli jen pár zajímavostí, které nás v listopadu čekají. 
Nejmenší návštěvníci centra se v úterý 24. 11. 2015 mohou těšit na 
MINIDIVADÝLKO „Povídám, povídám pohádku“. Do světa 
známých lidových i zcela autorských pohádek nahlédnou děti tento-
kráte skrze malé jeviště opravdového divadélka. Světem za oponou 
je provedou různé loutkové postavičky, které budou vyprávět příběhy 
plné fantazie i příhody z běžného života. 

Na konci měsíce, přesněji 24. 11. 2015 od 14:30, se v centru koná 
VÁNOČNÍ PRODEJ KNIH. Což je jistě skvělá příležitost, jak před 
blížícími se svátky nakoupit hezký dárek.

Přejeme hezký podzim a těšíme se na Vás!
Za tým MC EMMA Daniela Beranová a Káťa Brůnová

MC EMMA – PROGRAM LISTOPAD 2015
Aktivity pro maminky s dětmi Aktivity pro dospělé

Úterý 3. 11. od 10:00 Říkadla s babi Maru Pondělí 2. 11. od 18:00 AcroYoga

Čtvrtek 5. 11.

od 9:15 Cvičení s kojeňátky 0 - 6 měsíců Středa 4. 11. od 16:30 Cvičení pro těhotné

od 10:00 Cvičení s kojeňátky 7 - 13 měsíců Čtvrtek 5. 11. od 18:00 Jóga

od 10:45 Cvičení s batolátky–chodící děti Středa 11. 11. od 16:30 Cvičení pro těhotné

Úterý 10.11. od 10:00 Tvoření s Peťou Čtvrtek 12. 11. od 18:00 Jóga

Čtvrtek 12.11.

od 9:15 Cvičení s kojeňátky 0 - 6 měsíců Pondělí 16. 11. od 18:00 AcroYoga

od 10:00 Cvičení s kojeňátky 7 - 13 měsíců Středa 18. 11. od 16:30 Cvičení pro těhotné

od 10:45 Cvičení s batolátky – chodící děti Čtvrtek 19. 11. od 18:00 Jóga

Úterý 17.11. od 9:30 Dílničky pro nejmenší Pondělí 23. 11. od 18:00 AcroYoga

Čtvrtek 19.11.

od 9:15 Cvičení s kojeňátky 0 - 6 měsíců Úterý 24. 11. 14:30 - 18:00 Vánoční prodej knih

od 10:00 Cvičení s kojeňátky 7 - 13 měsíců Středa 25. 11. od 16:30 Cvičení pro těhotné

od 10:45 Cvičení s batolátky – chodící děti Čtvrtek 26. 11. od 18:00 Jóga

Úterý 24.11. od 9:30 Minidivadýlko
„Povídám, povídám pohádku“

Čtvrtek 26.11.

od 9:15 Cvičení s kojeňátky 0 - 6 měsíců

od 10:00 Cvičení s kojeňátky 7 - 13 měsíců

od 10:45 Cvičení s batolátky – chodící děti

Beseda se studenty
Dne 24. 9. naše škola očekávala návštěvu. Byly to dvě ženy 

z Jihoafrické republiky. Jedna z nich byla černošského původu. 
Ta druhá byla bílá a jmenovala se Nina. Jelikož mluvily plynule 
anglicky, přijel s nimi i překladatel. Přednáška byla vtipná, zají-
mavá a všechny nás to moc bavilo. Měly připravenou přednášku 
o obyvatelstvu Jižní Afriky. Dozvěděli jsme se, že se dělí na čtyři 
skupiny. Bílí, barevní (smíšení), Indové a černoši. „Nebílí“ byli 
potlačováni bílými, a když „běloch“ potkal na ulici „nebílého“, 
směl ho zmlátit a on se nesměl bránit. Když si nebyli jistí, co je 
kdo za rasu, prováděli tzv. „tužkový test“. Ten spočíval v tom, že 
tomu člověku strčili tužku do vlasů. Pokud byl světlé pleti a tužka 
spadla na zem, byl bílý. Ale pokud tužka držela ve vlasech, byl 
barevný (smíšený). Pokud byl tmavší rasy a tužka spadla na zem, 
byl to Ind. Ale pokud ve vlasech držela, byl to černoch.

 Dále jsme se dozvěděli něco o Nelsonu Mandelovi. Mandela 
chtěl zrovnoprávnit všechny rasy a bojoval za svobodu. Komunisté 
ho považovali za teroristu, později byl uvězněn. Roku 1994 byly 
demokratické volby pro všechny a běloši se začali bát. Naštěstí 
Mandela všem bělochům odpustil a stal se prezidentem. Proběhla 
komise pravdy a smíření, kde běloši museli přiznat, že někoho za-
bili. Mandela začal používat symbol duhy jako „různobarevnost“ 
Jižní Afriky. A proto taky mají tak barevnou vlajku.

Také jsme se dozvěděli, že jejich hymna je v pěti jazycích. 
Hymna se později stala modlitbou. Později nám řekli, že mezi 
jejich oblíbené sporty patří například rugby nebo criket. Týmy 
byly bělošské a byly považovány za rasistické. V roce 2010 
se zde konalo mistrovství světa ve fotbale. A nakonec jsme se 
dozvěděli, že se zde dřív mluvilo anglicky a africky, ale dnes se 
tam mluví jedenácti jazyky. Platí se tam randy a v přepočtu to 
jsou asi dvě koruny.

Všem se nám to moc líbilo a tímto bychom jim chtěli poděkovat 
za zajímavou a poučnou přednášku.

Žáci devátých tříd
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Zažili jsme knihovnu jinak aneb
ohlédnutí za Týdnem knihoven 2015
V úterý 6. října 2015 proběhl v dětském oddělení knihovny 

tradiční Čtenářský maraton, kterého se v průběhu odpoledne 
zúčastnilo 30 čtenářů. Někteří, vytížení množstvím volno-
časových aktivit, nás poprosili o časnější začátek maratonu. 
Vyšli jsme jim vstříc, aby mohli číst a zároveň stihli všechny 
své kroužky. Začali jsme tedy již ve 13.00 a do 17.00 hodin 
se nejen četlo, ale také odstartovala čtenářská soutěž „Jak se 
žije na souši a ve vodě aneb Vítejte ve světě zvířat“. Během 
soutěžení proběhla an-
keta „O nejmilejšího 
domácího mazlíčka“ - 
účastníci čtenářského 
maratonu mohli dát 
hlas jednomu z deseti 
nominovaných zvířat. 
A jak to dopadlo? Psi a 
kočky se nedali smést 
z piedestalu žádnými módními výstřelky a stále drží prim v ob-
líbenosti u dětí. Ankety se celkem zúčastnilo 72 hlasujících!

Velmi nás potěšil zájem dětí i rodičů o novinku - Čtení na 
dobrou…den.  Paní knihovnice četla celý týden každé ráno 
zajímavé knížky a v knihovně bylo krásně útulno a milo.

Ve čtvrtek jsme si připomněli 150. výročí narození Karla 
Čapka čtením jeho textů, které jsou tak svěží a aktuální, až se 
nechce věřit, že od jejich napsání uplynulo již tolik let. Tato 
aktivita je nová, takže se nás sešlo opravdu málo, o to víc bude-
me doufat v hojnější účast v příštích letech. Máme totiž pocit, 
že stojí za to, připomínat si společně dílo českých velikánů.

Zajímavou novinkou byla amnestie poplatků. Celkem ji 
využilo 25 čtenářů.

Děkujeme všem, kteří se jakýmkoliv způsobem zapojili do 
letošního ročníku Týdne knihoven a dali tak najevo, že jim 
záleží na čtení a společném setkávání lidí ve městě.

Pracovnice Městské knihovny Králíky

Hejného metoda v Králíkách
Ve čtvrtek 22. října se uskutečnila beseda na téma Hejného 

výuky matematiky, kterou společně uspořádalo MC EMMA 
a Klub rodičů Králíky. Pozvání přijala paní učitelka Mgr. 
Martina Grusouvá, která metodu využívá na základní škole 
ve Výprachticích. 

Paní učitelka na několika praktických ukázkách seznámila 
24 zúčastněných s prostředími, které Hejného metoda využívá 
k rozvoji matematického myšlení. Měli jsme možnost sledovat 
prostředí “autobusu”, kde se nastupovalo a vystupovalo (pa-
mětné sčítání a odčítání). V zápětí přišlo prostředí “staveb” 
(prostorové vnímání, počty, ...). Ovšem nejzajímavější bylo 

prostředí “lesa”, ve kterém se děti učí rozvíjet principy rovnic. 
Pochopit, že dvě myšky jsou v rovnováze s jednou kočkou 
a dvě kočky jsou v rovnováze s jedním psem, bylo pro některé 
z nás velmi náročné. Pro osmiletého Honzíka, kterého Martina 
Grusouvá přivezla jako “studijní materiál”, to nebyl žádný pro-
blém. Honzík nám vysvětlil i další rovnovážné stavy v “lese”. 

Principy Hejného metody byly velmi inspirativní a bylo by 
zajímavé se seznámit i s dalšími prostředími (v současné době 
se metoda pilotně ověřuje pro sedmý ročník), ale na to v tak 
krátkém čase nebyl prostor.

Účastníci ještě po ukončení besedy diskutovali s Martinou 
Grusouvou o dalších aspektech výuky (hodnocení bez klasifi-
kace, zadávání domácích úkolů, ...) a po dvou a půl hodinách 
jsme se museli rozloučit. Děkujeme paní učitelce i účastníkům 
besedy za inspirativní odpoledne a těšíme se na další besedu 
v zimních měsících (pokusíme se vyplnit přání účastníků 
besedy a připravit besedu na téma “kritického myšlení” či 
Montessorri metody).

Za MC EMMA a Klub rodičů Králíky Jiří Švanda
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Beseda se spisovatelkou Ivonou Březinovou
Čím jste chtěli v dětství být, až vyrostete? Většina dětí v tom má 

jasno – popelářem, učitelkou, zvěrolékařkou, tesařem…  Paní Ivona 
Březinová chtěla být už od pěti let spisovatelkou. Její přání se jí 
vyplnilo. Ve čtvrtek 15. října přijela k nám do Králík, kde v dětském 
oddělení městské knihovny s dětmi 3. - 5. tříd besedovala o tom, jak 
její knihy vznikají. 

A reakce dětí? (Děti vyjádřily své dojmy volným psaním v pátek 
ráno. Necháváme bez korektur. :-))

„Moc se mi to líbilo. Překvapilo mě že napsala tolik knížek. Pře-
kvapilo mě že jí je tolik let. Byl to skvělý den fakt jo.“

„Beseda byla úžasná. Mohli jsme se na všechno zeptat…  Už vím, 
jak se stát spisovatelkou.“

„Bylo to fantastické. Potkat se naživo se spisovatelkou se stane 
málokomu, zvlášť když napsala tolik knih…“

„Nikdy jsem se nepotkala se známou spisovatelkou a proto to bylo 
pro mně vzrušující. Moc se mi líbilo jak paní Březinová vyprávěla 
o svém dětství a spolupracovala se studenty. Celá beseda byla pro 
mě zajímavá a poučná. Ráda bych kdyby se to někdy opakovalo.“

„Beseda se mi moc líbila, paní Březinová mě zaujala. Vzala jsem 
si z ní velký příklad. Moc jí děkuji.“

„…od paní spisovatelky Ivony Březinové jsem se nechala inspi-
rovat a zkouším napsat knihu.“

„Bylo to tam super a určitě skusim vymislet ňáký pomatený 
příběh.“

„Líbilo se mi to moc protože mě baví vyprávění. A taky se mi líbilo 
to jak ukazovala svoje knížky a že tam vyprávěla popletené pohádky.“

„Hodně se mi to líbylo. Dalo mi to inspiraci abych četl více.“
„Nelíbylo jsemi že jsme tam byly narvaný. A lýbylo jak nám 

osobě vyprávěla.“
„Mně se nejvíc líbilo jak jsme jí předávali naše anduláky.“
„Mě se líbilo jak mluvila o hororech.“
„Mě se na besedě líbilo že sme si tam mohli povídat s paní spiso-

vatelkou a taky že sme si tam mohli koupit knihu a nechat si napsat 
věnování.“

Děkujeme paním knihovnicím za zprostředkování a realizaci této 
pěkné události. Reakce dětí byly ve velké většině kladné a třeba 
osobní kontakt s „živou“ spisovatelkou některým napomohl najít 
cestu ke čtení i v dnešní technické době.

Žáci a učitelky 1. stupně ZŠ Králíky

Tvořivé psaní – inspirace knihou
I. Březinové – Teta to plete

Jeníček a Mařenka 2
Byl Jeníček a Mařenka a žili v překrásném zámku. Jednou je 

vzal tatínek Bajaja do lesa, aby nasbírali skittles. Tatínek brzy 
odjel na jelenovi se zlatým parožím, aby vyřešil záležitosti. Dal 
Jeníčkovi stan, že budou tábořit. Mařenka chtěla prozkoumat 
les, aby věděla, co je v lese. Došli až k banánové chaloupce. 
Žil tam král Kazisvět s mimoni. Jeníček chtěl banán a vyšplhal 
na střechu. Král Kazisvět slyšel, že na střeše něco šustí. Král 
poslal Stuarta, aby se šel kouknout ven. Stuart uviděl Jeníčka 
a Mařenku a zavolal ostatní mimoně. Jeníček utíkal a Mařenka 
taky. Doběhli až ke koblížkovi a řekli mu, ať zdrží mimoně. 
Koblížek souhlasil, zdržel mimoně a Jeníček a Mařenka doběhli 
v pořádku domů.

Zdeněk Zezulka 4. A

Je mezi králickými dětmi
budoucí spisovatel?

…pokud ano, určitě mu přišla vhod beseda s paní spiso-
vatelkou Ivonou Březinovou. Ve čtvrtek 15. října zavítala do 
naší knihovny a povídala si se žáky 3. – 5. ročníku o tom, jak 
vypadala její cesta ke knížkám, jak vlastně vzniká inspirace 
ke psaní, nechala nás nahlédnout pod pokličku povolání spi-
sovatele a dala dětem 
několik velmi dobrých 
rad, jak se beze stra-
chu mohou pokusit 
o vlastní psaní. Paní 
učitelky a žáci se na 
besedu připravovali 
předem a tak nejen-
že jsme si uspořádali 
s jednotlivými třídami 
„předbesedy“ o Ivo-
ně Březinové a jejích 
knížkách, ale také si 
ve škole četli její kni-
hy a vyráběli postavič-
ky z její knihy, které 
si v „den D“ nechali 
podepsat.

Tato historicky první beseda se spisovatelkou v naší knihov-
ně se moc vydařila a těšíme se, že příští rok uskutečníme 
nějakou další.

Pracovnice Městské knihovny Králíky
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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 vy-

focení psi, které je 
možno si přisvojit. 
S nalezenými psy 
je možno se sezná-
mit a prohlédnout 
si je každý pracov-
ní den od 8:00 do 
13:00 hod.

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

PORADNU
PRO NEDOSLÝCHAVÉ

poradna se koná dne 11. 11. 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.

Kolečkiáda 2015
Máme za sebou první dva měsíce školního roku 

a poté, co si během měsíce září nové děti úspěšně 
zvykaly na pobyt ve školce a ty větší, zkušenější se 
opět vrátily mezi své kamarády, jsme měsíc říjen 
věnovali přípravám na 3. ročník KOLEČKIÁDY.

Děti se celý týden těšily a vyprávěly, jak si už doma 
chystají svá kolečková vozítka počínaje odrážedly, 

přes koloběžky, až po kola. Také počasí jsme s napětím sledovali. 
Sluníčko sice svými paprsky nešetřilo, ale kdo se pořádně neoblékl, 
musel se zahřát pohybem a teplým čajem.

Na děti čekala různá soutěžní klání a zkoušky šikovnosti v ně-
kolika soutěžích a jak jinak -kolečkových. Zkrátka kola, kroužky, 

kolečka nás bavily.  Poté, co děti splnily všechny „kolečkové“ 
úkoly a obdržely 6 barevných puntíků, čekala na ně sladká odměna.

Vyvrcholením „kolečkového“ odpoledne byly závody v různých 
kategoriích, do kterých se přihlásily snad úplně všechny děti. Byl 
to mnohdy hodně napínavý souboj a bylo krásné vidět 3-4 leté 
mrňousky jak bojují o každý metr tratě na svých odrážedlech, ale 
i velké kluky a holky, s jakým nasazením závodí. To vše samozřejmě 
za mohutného povzbuzování rodičů a kamarádů. Odměnou dětem 
byla chvíle slávy, kterou si prožily na stupních vítězů při přebírání 
medailí a drobných věcných cen.

Ani rodiče jsme však nenechali zahálet. Ti si mohli vyzkoušet 
svou zručnost a rychlost v závodech rodinných týmů v „náročných“ 
disciplínách jako byly jízda s károu nebo s retro kočárkem.  Tady 
jsme si všichni užili spoustu legrace.

Přestože vlezlá zima nás skutečně potrápila, hřála nás nakonec 
radost a dobrý pocit ze společně stráveného odpoledne s pohybem 
na čerstvém vzduchu. A tak se těšíme s Vámi se všemi za rok 

nashledanou na 4. očníku KOLEČKIÁDY. 
Děti a zaměstnanci

MŠ Králíček - Moravská
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INTERCOLOR, akciová společnost
Bílá Voda 100, 56162 Červená Voda 3
Akciová společnost INTERCOLOR
hledá zaměstnance na pozici:

Strojní zámečník
Pracovní náplň:
• údržba strojů a strojního zařízení
• provádění oprav a úprav strojů a strojního zařízení
• snižování výskytu poruch  • práce na směnný provoz
• svařování elektrickým obloukem, CO2, nerez materiálu
Co požadujeme: 
• min. SOU strojírenského nebo příbuzného směru
• praxe na obdobné pozici výhodou;
možnost i pro absolventy

• svářečský průkaz  • manuální zručnost
• aktivní a zodpovědný přístup k práci, spolehlivost
• schopnost pracovat v týmu
• časová flexibilita  • nástup možný ihned
Co nabízíme:
• práce na plný úvazek  • až 6 týdnů dovolené
• příspěvek na dopravu  • závodní stravování
• příspěvek na penzijní připojištění
• rozmanitost technických prací
• příležitost k osobnímu rozvoji v oboru 
• možnost profesního růstu

Kontaktní osoba: Kamila Valnohová
Telefon: 465 568 863        Mobil: 602 428 094

e-mail: valnohova@intercolor.cz 

INTERCOLOR, akciová společnost
Bílá Voda 100, 56162 Červená Voda 3
Akciová společnost INTERCOLOR
hledá zaměstnance na pozici:

TISKAŘ
Pracovní náplň:
• práce s chemickými produkty a barvivy
• práce na tiskařském stroji
• manipulace se zbožím  • práce na směnný provoz
Co požadujeme: 
• vzdělání - vyučení, středoškolské výhodou 
• manuální zručnost  • přesnost
• preciznost    • spolehlivost 
• časová flexibilita  • nástup možný ihned
Co nabízíme:
• práce na plný úvazek  • až 6 týdnů dovolené
• příspěvek na dopravu  
• příspěvek na penzijní připojištění
• závodní stravování  • možnost profesního růstu
• po zaučení nadstandartní mzdové ohodnocení

Kontaktní osoba: Kamila Valnohová
Telefon: 465 568 863        Mobil: 602 428 094

e-mail: valnohova@intercolor.cz 

INTERCOLOR, akciová společnost
Bílá Voda 100, 56162 Červená Voda 3
Akciová společnost INTERCOLOR
hledá zaměstnance na pozici:

VEDOUCÍ SKLADU
HOTOVÝCH VÝROBKŮ
Pracovní náplň:
• koordinace skladu hotových výrobků a expedice
• komunikace s dopravci a s dispečerem výroby
• uskladňování a výdej hotových výrobků
• dohled nad evidencí hotových výrobků
• příjem a uskladňování základního materiálu
• kontrola kompletnosti dokladů hotových výrobků
Co požadujeme: 
• vzdělání - vyučení, středoškolské výhodou 
• řidičské oprávnění B,
průkaz na vysokozdvižné vozíky výhodou

• manuální zručnost    • přesnost 
• dobré organizační schopnosti
• preciznost a spolehlivost   • časová flexibilita 
Co nabízíme:
• práce na plný úvazek  • až 6 týdnů dovolené
• příspěvek na dopravu
• příspěvek na penzijní připojištění
• závodní stravování  • možnost profesního růstu

Kontaktní osoba: Kamila Valnohová
Telefon: 465 568 863        Mobil: 602 428 094

e-mail: valnohova@intercolor.cz 

Pro provoz Kramářovy chaty
v zimním období sháníme:

•	 Číšníka, číšnici - požadujeme základní znalosti, 
nebo minimálně alespoň šikovnost a chuť se učit 
novému...

•	 Obsluhu bufetu
•	 Pomocnou kuchařku
•	 Pomocnice do kuchyně - mytí nádobí apod. - 

občasná brigádnická výpomoc
Výuční list není podmínkou. Zaučíme, poradíme...

Kontakt: chata@suchak.cz popřípadě tel. 608 840 595

Školní jídelna Králíky,
Moravská 647

V rámci doplňkové činnosti 
nabízíme pro veřejnost tyto služby:
- rodinné oslavy
- svatební hostiny
- smuteční hostiny
- výroba koláčků a sladkého pečiva
- výrobky studené kuchyně
- firemní akce - catering s dopravou
Kontakt: 
Eva Čadová - vedoucí ŠJ
tel: 465 631 286
e-mail:
jidelnakraliky@seznam.cz
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Soutěž ČESKÝ MED 2015
Již tradičně se letos někteří členové českého svazu včelař-

ského základní organizace Králíky přihlásili do soutěže Český 
med 2015 aneb Zlatá medaile. Český med to je norma Českého 
svazu včelařů pro medy českého původu dodávané v nejvyšší 
kvalitě např. s poloviční obsahem HMF (látka vznikající te-
pelným rozkladem fruktózy v medu) proti normě EU. Soutěž 
byla pod záštitou Výzkumného včelařského ústavu v Dole 
a Státní veterinární správou České republiky.

Na všech zaslaných vzorcích se hodnotilo:
• kvalita medu na základě stanovení fyzikálních a chemic-

kých parametrů, čistota medu
(nepřítomnost voskových částeček), u pastových medů 

jemnost.
• povinné údaje na etiketě, tedy označení druhu medu podle
původu, jméno a adresa
chovatele, označení minimální trvanlivosti, označení 

množství
• uvádění nepřípustných informací na etiketě (zdravotní 

a výživová
tvrzení, údaje typu zdravý, čerstvý, výběrový…)
• srozumitelnost a čitelnost etikety z hlediska spotřebitele
• grafické ztvárnění etikety
Nezbytnou součástí hodnocení bylo i celkový estetický 

vzhled prodávaného medu.
Závěrečné slavnostní vyhodnocení soutěže Český med 2015 

proběhlo 26. 9. ve středním odborném včelařském učilišti 
v Nasavrkách.

Na Králicku bylo uděleno 6 Zlatých medailí. 
Konkrétně:
Michalu Naglovi za MED květový z Lichkova,
Jana Opletala 117, Králíky
Jaroslavě Martincové ml. za MED květový z Červeného 

potoka
Dolní Hedeč 66, Králíky

Janě Naglové za MED květový z Lichkova 
Lichkov 213, Lichkov
Josefu Naglovi za MED květový z Králicka.
Jana Opletala 117, Králíky
Josefu Mackovi za MED květový pastový a MED medo-

vicový 
Červená Voda 280, Červená Voda.
Na uvedených adresách lze med koupit.
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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
07. 11. So MUDr. Špička Králíky 5. května 414 465 631 154
08. 11. Ne MDDr. Špička Králíky 5. května 414 465 631 154
14. 11. So MUDr. Špičková Králíky 5. května 414 465 631 274
15. 11. Ne MUDr. Špičková Králíky 5. května 414 465 631 274
17. 11. Út MUDr. Šrámek Letohrad U Dvora 815 465 621 551
21. 11. So MUDr. Ulman Tatenice č.p. 268 465 381 212
22. 11. Ne MUDr. Ulman Tatenice č.p. 268 465 381 212
28. 11. So MUDr. Vacková Lanškroun Hradební 227 465 322 348
29. 11. Ne MUDr. Vacková Lanškroun Hradební 227 465 322 348
05. 12. So MUDr. Vebrová Žamberk Raisova 814 465 613 441
06. 12. Ne MUDr. Vebrová Žamberk Raisova 814 465 613 441
Státem organizovaná služba má tento obsah (podobně je tomu i v jiných 
oblastech kraje): Když Vás v sobotu, neděli či ve svátek rozbolí zub, můžete 
v době od 8:00 do 11:00 hodin navštívit lékaře, který ten den slouží pohotovost 
ve své ordinaci. Pokud má službu lékař třeba v Červené Vodě, musíte za ním 
z celé oblasti cestovat na Červenou Vodu. V tomto případě je lhostejné, zda jste 
u sloužícího lékaře registrováni, či nikoliv. Tato služba je bezplatná a funguje 
pro všechny pacienty spadající k lékařům uvedeným v seznamu. Znovu 
zdůrazňujeme, že funguje pouze v době od 8:00 do 11:00 hodin a že v určitý den 
slouží pouze jediný lékař pro celé území. Pokud Vás v 11:05 právě začne bolet 
zub, nespadá tento případ do státní správou organizované pohotovosti. V tom 
případě se můžete pokusit obrátit telefonicky na lékaře, kterého jste si sami 
dobrovolně vybrali, aby pečoval o Vaše zuby. Pokud tam neuspějete, zbývá Vám 
cesta do nemocnice v Pardubicích či Hradci Králové, kde funguje nepřetržitá 
služba na stomatologických odděleních. Máte pochopitelně možnost počkat 
do druhého dne a využít buď další pohotovostní službu, nebo jako bolestivý 
pacient požádat ve všední den kteréhokoliv lékaře o ošetření v jeho běžných 
ordinačních hodinách.

Společenská
kronika

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

o ochraně osobních údajů a o změně 
některých zákonů.

MANŽELSTVÍ
„Gratulujeme a přejeme štěstí.“

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

Ondřej Matoušek - Hana Kyselicová

Tomáš Havíř - Miroslava Veselá

Bohumil Čada - Jaroslava Drázská

Radek Žerníček - Marie Prokopcová

Martin Šťastný - Soňa Káňová

Josef Pavel - Zuzana Reichlová

Jiří Novák - Soňa Vybíralová

Pavel Šmahel - Blanka Barnová

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

Sdělení městského úřadu rodičům
Vážení rodiče, s ohledem na ochranu 

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

Spolek seniorů Králicka
pro měsíc listopad připravuje

3. 11. 2015 v 17.00 hodin Výbor spolku. Vyhodnocení měsíce 
října, zabezpečení akcí dle Plánu činnosti v měsíci listopadu.

10. 11. 2015 v 13.00 hodin – koupání v Zábřehu, zodpovídá 
pí. Mgr. Bednářová.

13. 11. 2015 v 7.00 hodin – Zájezd za vánočními nákupy 
do Polska, Kudowa Zdroj. Určeno pro členy i nečleny Spolku 
seniorů. Zodpovídá pí Marie Křivohlávková.

MIMOSPOLKOVÁ ČINNOST:

19. 11. 2015 v 15.00 hodin – Schůze Svazu zdravotně posti-
žených. Zodpovídá pí. Marie Kučerová

6. 11. a 20. 11. 2015 v 16.00 hodin – Kroužek mladých rybářů. 
Zodpovídají sourozenci Pinkasovi.

Za výbor: Josef Dobrohruška

Svobodná zaopatřená 
matka koupí byt s bal-
konem. Tel: 734 753 333.
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LISTOPAD 2015
úterý 3.   MALLORY   (dokumentární ČR)   20:00 hod

Po unikátních časosběr-
ných dokumentech Marcela, 
René a Katka přichází doku-
mentaristka Helena Třeštíková s 
novým filmem, v němž 13 let 
sleduje hlavní hrdinku Mallory, 
která se po těžkých životních pe-
ripetiích odhodlaně snaží vrátit 
do běžného života. S Mallory se 
život nemazlil, ona se však po 
porodu syna dokázala vymanit 
z drogové závislosti a zvládla 
i období, kdy se ocitla s dítětem 
na ulici a žila jako bezdomovec. 
Mallory dnes na střední odborné 
škole studuje obor Sociální čin-

nost a své uplatnění nakonec nalezla v pomoci těm, jejichž životy 
zná nejlépe – lidem na okraji společnosti. Film Mallory je tak 
kromě jiného filmem o naději, že každý má šanci změnit svůj život.

Vstupné 80,-; přístupný; 100 min.

MUNE – STRÁŽCE MĚSÍ-
CE (animovaný rodinný Francie)

čtvrtek 5.   17:00 hod
Malý faun Mune byl jme-

nován strážcem Měsíce, ale 
protože má málo zkušeností, 
způsobí nehodu, která ohrozí 
nejen Měsíc, ale i Slunce. Aby 
napravil svoji chybu, musí se 
společně se svými přáteli po-
stavit nebezpečnému Titánovi a 
vrátit nebeským tělesům jejich 
místo na obloze.

Vstupné 80,-; přístupný; české 
znění; 85 min.

GANGSTER KA    (krimi thriller ČR)
čtvrtek 5.   20:00 hod
Radim Kraviec alias Káčko se 

vyznačuje vysokou inteligencí 
a talentem pro dokonalý podvod. 
Kde jiní sahají po zbrani, on vyu-
žívá lsti, armády právníků a mon-
strózního kapitálu. Mrknutím oka 
okrádá stát o miliardy korun. Je si 
ale dobře vědom hranice, kterou 
nesmí překročit. Tou hranicí je 
fyzická eliminace kohokoliv ze 
svého okolí. Po jedné akci ovšem 
nepolapitelný tunelář Káčko končí 
ve vazbě a státu jsou zachráněny 
miliardy korun. Protřelý Kraviec 

se ale díky šikovným právnickým kličkám dostává velmi rychle na svo-
bodu. Rozjíždí nelítostnou mašinerii pomsty a překračuje pomyslnou 
hranici od finančního zločince k brutálnímu řezníkovi... 

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

BARBIE ROCK´N ROYALE   (animovaný USA)
úterý 10.   17:00 hod
Jednou z aktérek kardinálního 

nedorozumění se stane křehká 
princezna Courtney (Barbie), 
která původně mířila na letní pří-
pravný tábor pro dívky s modrou 
krví, místo toho se však ocitla 
v kempu pro rockery. Tady na-
hradila drsnou zpěvačku Eriku, 
kterou vlastní nedochvilnost po-
slala... ano, tušíte správně... mezi 
princezny. Obě dívky mají po-
chopitelně od počátku problémy 
splynout s davem, postupně si ale 
objevování dosud nepoznaných 
světů začnou užívat a skvěle se 
přitom baví. Tato idyla ovšem trvá jen do chvíle, než se prozradí to, 
co doposud jen bublalo pod povrchem – oběma táborům hrozí řízená 
likvidace. Do čela boje za jejich záchranu se postaví právě Courtney 
a Erika. Ač jsou každá z jiného těsta, najdou společnou sílu a řeč 
ve výpravném hudebním finále, které nejen jim navždy změní život.

Vstupné 80,-; přístupný; české znění; 85 min.

úterý 10.   WILSONOV   (komedie ČR. SR)   20:00 hod
První světová válka právě 

skončila a v jednom zapadlém 
městě kdesi ve střední Evro-
pě začíná primátor Dangl snít 
svůj velký sen. Plánuje připo-
jení města ke Spojeným státům 
americkým a přejmenování na 
Wilsonov (na počest svého 
přítele, prezidenta Woodrova 
Wilsona). Vše klape, až na jeden 
nepříjemný problém! Ve městě 
prý řádí tajemný vrah. Oběti 
mají ukousnutý jazyk a hrůzou 
umírají ještě dříve, než vůbec 
dojde ke skutečnému napadení. 
Místní policejní sbor tápe, a tak 
primátor požádá o pomoc za oceánem. Sám Wilson okamžitě 
posílá příslušníka americké FBI. Ta má také machra na mytologii 
a mystiku. A tím je Aaron Food (Jiří Macháček), muž v dlouhém 
kabátě, muž vychovaný českou kojnou. Po celém světě už vyřešil 
513 vražd a teď pomůže i Wilsonovu. A aby ve městě nebloudil, 
k rukám dostává mladého policejního čekatele Josefa Eisnera (Voj-
těch Dyk). Strhující honba po stopách šíleného vraha může začít.

Vstupné 80,-; přístupný; 110 min.

NIKDY NENÍ POZDĚ
(hudební komedie USA)
čtvrtek 12.   20:00 hod
V poutavém snímku ztvárňu-

je skvělá Meryl Streepová po-
stavu Ricki Rendazzové, slavné 
kytaristky, která se ve snaze 
splnit si své sny o rockové slávě 
dopustila nepřeberného množ-
ství životních chyb. Během 
návratu domů dostává tváří v 
tvář své rodině šanci tyto chyby 
napravit.

Vstupné 80,-; přístupný od 12 
let; titulky; 100 min.
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pátek 13.  MARŤAN 3D  (akční sci-fi USA)   20:00 hod
Astronaut Mark Watney (Matt 

Damon) během mise na Mars 
málem zahynul v prašné bouři. 
Zbytek jeho posádky planetu 
opustil v domnění, že je mrtvý. 
Ale Watney přežil a ocitnul se tak 
omylem sám na nepřátelské pla-
netě. Má k dispozici jen hubené 
zásoby a tak musí využít veškerý 
důvtip, invenci a technické zna-
losti, aby nejen přežil, ale také 
nalezl způsob, jak vyslat signál 
na Zemi, že je naživu. V okamži-
ku, kdy se mu to podaří, začne 
miliony kilometrů daleko od něj 
NASA a mezinárodní tým vědců 

neúnavně pracovat, aby dostali tohoto „Marťana“ domů.
Vstupné 130,-; přístupný od 12 let; titulky; 130 min.

MRKÁČEK BILL   (animovaný rodinný Austrálie)
úterý 17.   17:00 hod
Animovaná dobrodružství neposedného medvídka koaly Mrkáč-

ka Billa a jeho přátel.
Vstupné 90,-; přístupný; české znění; 90 min.

ZTRACENI V MNICHOVĚ   (komedie/drama ČR)
úterý 17.   20:00 hod
Sir „P“, devadesátiletý papoušek šedý, který kdysi patřil 

Edouardu Daladierovi, se na pozvání ředitele Francouzského 
kulturního institutu ocitne v roce 2008 v Praze jako živá relikvie 
z dob Mnichovské dohody. Sir „P“ po Daladierovi jeho hlasem 
dodnes opakuje některé důležité věty a prohlášení. Papouška za 
dramatických okolností unese český novinář Pavel a na základě 
papouškových kontroverzních citací Daladiera rozpoutává mezi-
národní politický skandál.

Vstupné 120,-; přístupný; 105 min.

THE PROGRAM: PÁD LEGENDY   (sportovní thriller USA)
středa 18.   20:00 hod
Film mapuje vzrušující pří-

běh cyklistické kariéry Lance 
Armstronga z přelomu tisíciletí, 
kdy zápasí s rakovinou a kdy on 
i jeho američtí kolegové cyklis-
tice dominují a mění tento dříve 
ryze evropský sport na světový 
fenomén. Po sedmi vítězstvích 
na Tour de France Lance Arm-
strong odchází do sportovního 
důchodu jako jeden z největších 
sportovních hrdinů naší doby 
s miliony dolarů v kapse. Irský 
sportovní novinář David Walsh 
je nejprve okouzlen talentem 
a lidským charismatem Lance Armstronga. Po nějaké době však 
začíná být přesvědčený, že jeho výkony jsou podpořené zakáza-
nými dopingovými látkami. Walsh, hnaný touhou dokázat svou 
pravdu, začne shromažďovat důkazy, které nakonec Armstronga 
odhalí jako největšího podvodníka v historii sportu. Lež, kterou 
Armstrong světu předhazoval, neměla obdoby, ale i v současnosti 
je stále cyklista jedněmi oslavován a druhými zatracován. Jedno 
je jisté - Lance Armstrong měl vítězství v krvi.

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

čtvrtek 19.   CELEBRITY S.R.O.   (komedie ČR)   17:00 hod
Děj filmu nás zavede do světa 

rychloobrátkové zábavy. Mladí 
začínající herci se tu potkávají 
s neskutečně prudivými herec-
kými legendami, režisér přichá-
zející se svými nápady naráží na 
lokty ostré producentky, která 
sleduje vlastní zájmy, technici 
tu a tam něco pokazí a vše by 
běželo ve svých obvyklých 
zajetých kolejích, kdyby režisér 
Tomáš, hlavní postava filmu, 
nepřišel s odvážným nápadem. 
Aby zvedl sledovanost seriálu, 
vloží do děje postavu, která je 
inspirována reálnou postavou 
lobbisty - mafiána. Tím sice probudí diváky z letargie a sledovanost 
jen kvete, což ovšem neujde pozornosti samotného mafiána, který 
se v seriálu pozná a začne se po svém způsobu ozývat. Tomáš se 
pomalu začíná ocitat ve velkých problémech.

Vstupné 120,-; přístupný; 100 min.

čtvrtek 19.   MLÁDÍ   (drama Itálie)   20:00 hod
V luxusním lázeňském ho-

telu ve švýcarských Alpách se 
každý rok setkávají staří přátelé 
Fred Ballinger (Michael Caine) 
a Mick Boyle (Harvey Keitel). 
Letos se zde Fred léčí pod do-
zorem své dcery (Rachel Weisz) 
a mezi léčebnými kúrami s 
Mickem vzpomínají na své pes-
tré životy hudebního skladatele 
a filmového režiséra a se suchým 
humorem komentují chátrající 
tělesné schránky. Kypící život 
kolem nich a ostatní excentričtí 
hosté - jihoamerická fotbalová 
legenda, mladý herec z Kalifor-
nie (Paul Dano) nebo současná Miss Universe - jim poskytují bohaté 
podněty k úvahám o mládí, kráse, kreativitě, zkrátka o všem, co 
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zahání myšlenky na blízký konec.
Vstupné 80,-; přístupný od 12 let; titulky; 115 min.

MUŽ NA LANĚ 3D   (dobrodružné drama USA)
pátek 20.   20:00 hod
Dvanáct lidí se prošlo po 

povrchu Měsíce, ale jen jedi-
ný člověk přešel nezměrnou 
prázdnotou mezi věžemi Svě-
tového obchodního centra, 
a v jeho stopách se již nikdy 
nikdo nebude mít možnost vy-
dat. Philipp Petit pod vedením 
svého mentora Papa Rudyho 
(Ben Kingsley) je se svými 
společníky a za asistence ne-
tradiční skupiny dobrovolníků 
z celého světa nucen překo-
návat nepopsatelné problémy 
a vypořádat se se zradami, 

neshodami i bezpočtem rizik, která uskutečnění celé akce ohro-
žují, mají-li mít šanci realizaci svého bláznivého plánu správně 
zorganizovat a následně také provést.

Vstupné 130,-; přístupný; titulky; 120 min.

DOKTOR PROKTOR A PRDÍCÍ PRÁŠEK
(dobrodružný Norsko)
úterý 24.  17:00 hod
Hlavním hrdinou je ztřeštěný 

vynálezce Doktor Proktor, dív-
ka Líza a klučina s ohnivými 
vlasy jménem Bulík. Ten se 
právě přistěhoval do čtvrti 
v Oslo, kde žije Proktor a Líza. 
Jakmile se mu podaří zjistit, 
že podivín doktor Proktor 
vynalezl opět něco šíleného, 
musí u toho být! Poté, co v roli 
asistenta doktora Proktora zjis-
tí, že jeho nejnovější vynález, 
prášek proti prdění, nefunguje, 
vnukne mu myšlenku, že by 
měl vynalézt prášek fungující přesně opačně. Uplatnění by našel 
třeba jako nejrychlejší cyklo pumpička na světě – jeden konec 
hadičky do kola, druhý do zadnice a kolo je napumpováno raz 
dva. Mohl by to být také super vysoušeč vlasů... Jenže o vynález 
mají zájem i nekalé živly, pan Trán a jeho vykutálení synáčci 
Truls a Trym.

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

SPECTRE   (akční dobrodružný thriller Velká Británie)
úterý 24.   20:00 hod
Daniel Craig je zpět jako Agent 007 v nové bondovce, v pořadí 

dvacáté čtvrté. James Bond dostane záhadný odkaz z minulosti, 
který ho přivede na stopu nechvalně známé zločinecké organizace. 
Postupně musí rozplétat složitou pavučinu lží, aby nakonec odhalil 
děsivou pravdu o SPECTRE.

Vstupné 120,-; přístupný od 15 let; titulky; 140 min.

HUNGER GAMES: SÍLA VZDORU, 2. část
(sci-fi thriller USA)
středa 25.   17:00 hod   
V poslední kapitole nepůjde jen o přežití, 

ale bude se bojovat o budoucnost obyvatel 
celého Panemu. Konečné zúčtování s ne-
náviděným prezidentem Snowem (Donald 
Sutherland) se blíží. Reprodrozd Katniss 
spolu se skupinou nejbližších přátel, včetně 
Gala (Liam Hemsworth), Finnicka (Sam 
Claflin) a Peety (Josh Hutcherson), povede 
rebely v jejich boji za svobodou. Jednotka 
z 13. kraje se vydává na misi, jejímž cílem 
je zničit prezidenta a skoncovat s jeho 
tyranií. Na Katniss však tentokrát čeká 
mnohem nebezpečnější nepřítel, než ten, s jakým se dosud setkala 
v aréně Hladových her.

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

středa 25.   STEVE JOBS   (životopisný USA)   20:00 hod
Film se odehrává během vyhrocených momentů před zahájením 

klíčových Jobsových prezentací, které měnily dějiny, a to nejen počíta-
čové. Poprvé Jobse potkáváme v polovině osmdesátých let, kdy na trh 
uvedl Macintosh. Od prvních minut 
utvrzuje diváky v tom, že legendy 
o jeho asociálnosti a nesnesitelnosti 
nelhaly. Je to monstrum, které 
šikanuje své podřízené za neplnění 
nesplnitelných příkazů, ponižuje 
matku své dcery, jejíž otcovství 
přes soudní rozhodnutí neuznává, 
do krve se hádá se svou pravou 
rukou Joannou Hoffmanovou (Kate 
Winslet), dokud nedosáhne svého. 
S ubíhajícími minutami se však 
z jednorozměrného psychopata stá-
vá mnohovrstevná osobnost, kterou 
budou diváci chápat, obdivovat, ale 
samozřejmě také nenávidět. Asi jako každou výjimečnou lidskou bytost, 
která viděla o kus dál, než všichni ostatní.

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

GANGSTER KA: AFRIČAN   (krimi thriller ČR)
pátek 27.   20:00 hod
Po nepochopitelném útěku přímo z rukou policie opouští Kraviec 

Českou republiku. Začíná nová etapa jeho zločinného života. Káčko 
už nemá co ztratit. Teprve teď začíná vyplouvat na povrch veškerý od-
pad, který po něm zbyl. Káčko se usazuje na Seychelských ostrovech, 
v rukou má směnku na 80 milionů, která z fleku může položit premi-
éra i vládu. 6 miliard z vytunelovaného podniku ČEPRO se pomalu 
rozpustilo, je potřeba přijít s novým zdrojem příjmu. I kdyby kvůli 
tomu měl udělat státní převrat. Česká republika tak exportuje do světa 
gangstera prvotřídního formátu. Ať už to jsou Seychely nebo Jihoafrická 
republika, všude, kam tento gangster vstoupí, likviduje místní mafii 
a nastoluje vlastní řád. Na povrch 
se derou negativní vlastnosti jeho 
charakteru v závislosti na přemíře 
užívání drog a alkoholu. Káčko se 
mění z nadprůměrně inteligentní-
ho podvodníka na nejtemnějšího 
gangstera, vraha a obchodníka 
s narkotiky. A to je místo v polo-
světě, ze kterého není návratu... 
Závěrečná část temného příběhu 
zdůrazňuje fakt, že spáchané zlo 
nemůže být jen tak pominuto. Jaké 
jsou mechanismy organizovaného 
zločinu? Lze nad nimi zvítězit?

Vstupné 120,-; přístupný od 12 
let; 100 min.
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Klub Na Střelnici Králíky
LISTOPAD 2015

sobota 7. 11.   TRABAND   zač. ve 20:00 hod
Koncert kapely známé svým širokým stylovým rozkročením. Le-

gendami a humornými průpovídkami opředené lidové vozítko z NDR 
nebylo tou hlavní inspirací pro název kapely, i když velká podobnost tu 
je: Také nadělá spoustu kraválu a pěkně vám natřese kosti. Dvoutaktní 
beat, um-ca, um-ca, polka i pogo. Ale spíše než trabant - prskolet to byl 
trabant v původním významu toho slova: průvodce, ozbrojený ochránce, 
životní strážce. Bodyguard, řeklo by se dnes. Někdo, v jehož přítomnosti 
se můžete cítit bezpečně a bezstarostně, i když kolem zuří bouře nebo třetí 
světová. A pak, ta lákavá hra se slovy: tra-band, troj-bend, kapela ze tří 
muzikantů. Protože na počátku byli tři: Jarda Svoboda - autor písní, kytara, 
foukací harmonika, mandolína, zpěv. Michal Kliner - baskytara. Václav 
Pohl - bicí. O něco později do kapely přibyl banjista Evžen Kredenc, 
čtvrté kolo u vozu. Hraj jak umíš, ostatní přijde samo, říkali si muzikanti. 
Hudební styl? Nekomplikované rockové písničky bez sebestředných 
kytarových sól, s texty, které vyprávějí příběhy. „Odvrácená strana 
country“, „country-punk“, „dvoutaktní rock“ - takové přívlastky si jejich 
hudba vysloužila. První album, nazvané „O čem mluví muži?“(1997), 
obsahuje i některé písně z repertoáru Jardovy předešlé kapely Otcovy 
děti. O žánrové nezařaditelnosti Trabandu svědčí i to, že první vystou-
pení si kapela odbyla na folk a country festivalu Porta, ale o pár týdnů 
později už předskakovala punkové Znouzectnosti. S kompletně novým 
repertoárem a s novým zvukem začal Traband třetí kapitolu své existence 
a od počátku roku 2007 se znova začíná objevovat na pódiích - nejprve 
jako „trojbend“ (Jarda Svoboda - harmonium, kytary, baskytara, cimbál, 
zpěv, Jana Modráčková-Kaplanová - kytara, trumpeta, harmonium, zpěv, 
Václav Pohl - bicí, beatbox, zpěv), později v rozšířeném, čtyřčlenném 
obsazení (Robert Škarda - tuba, suzafon). Divoké dechno ustupuje do 
pozadí a nové písně se nesou spíše na klidnějších lyrických vlnách. Po 
všežravém období, kdy si trabandité přisvojovali takřka jakýkoli hudební 
styl, přichází snaha rozhlédnout se v domácí krajině. Tuto podobu Tra-
bandu zachycuje album nazvané „Přítel člověka“ (2007), za které kapela 
obdržela cenu Hudební Akademie Anděl 2007. Jeho tvrdším a syrovějším 
pokračováním je album „Domasa“ (2010), rovněž oceněné cenou Anděl 
2010. O rok později vychází výjimečný projekt, DVD/CD „Neslyšené?/
Neslýchané!“ (2011). CD je koncipováno jako sbírka příběhů a portrétů 
figurek z periférie města. DVD pak přináší unikátní projekt, písně 
Trabandu přetlumočené do českého znakového jazyka pro neslyšící. – 
Vstupenky na koncert skupiny Traband jsou v předprodeji u paní 
Kubešové v obchodě Halens, vstupné 120,- Kč.

KRÁLICKÉ OZVĚNY EKOFILMU 4
středa 11. 11.   zač. v 8:30 hod
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - Správa Chráněné kra-

jinné oblasti Jeseníky ve spolupráci s  Klubem Na Střelnici Králíky 
a Společností přátel přírodě blízkého lesa pořádá 4. ročník “Králických 
ozvěn Ekofilmu“. Diváci budou mít unikátní možnost vidět jedinečné 
filmy, z nichž některé byly oceněny v předchozích letech na festivalu 
Ekofilm. Součástí je také vyhlášení vítěze soutěže o nejzajímavější film 
na letošní téma a samozřejmě promítnutí vítězného snímku. Vítěze 
z přihlášených filmů vybere odborná komise a vítězi budou předány 
hodnotné ceny. Vstup zdarma.

sobota 14. 11.   ŘEČI, ŘEČI   zač. v 19:30 hod
Premiéra divadelní komedie Neila Simona, v režii Zdeňka Ně-

mečka účinkuje DS Tyl Králíky. Světově proslulému autoru přezdívají 
„americký Moliér“. Neilu Simonovi se totiž podařilo inteligentně spojit 
klasickou americkou grotesku s evropskou konverzační a situační ko-
medií. Je skvělým pozorovatelem lidských slabostí a jeho fraška Řeči, 
řeči je toho skvostnou ukázkou. – Do prominentního domu náměstka 
neworského starosty se sjíždějí pozvané páry na oslavu manželského 
výročí. Se zděšením zjišťují, že se jejich společný přítel z neznámých 
důvodů pokusil o sebevraždu. Navíc jeho manželka i služebnictvo jsou 
neznámo kde. Než téhle záhadě stačí přijít na kloub, snaží se všemožně 
utajit ožehavou situaci, neboť každý nový přijíždějící pár je přímo 
společenskou rozbuškou. Úporné snahy, aby se nedostali „do řečí“, 
způsobují řadu bezprostředních gagů, vždyť ohroženy jsou kariéry a léta 
budovaná prestiž! A v takových okamžicích jste schopni udělat cokoliv… 

Vstupenky jsou v předprodeji u paní Kubešové v obchodě Halens, 
vstupné 70,-  Kč.

LACO DECZI & CELULA NEW YORK
sobota 21. 11.   zač. ve 20:00 hod
Od svého vstupu na profesionální hudební scénu před více než pa-

desáti lety byl slovenský rodák Laco Deczi jejím enfant terrible a punc 
výjimečnosti mu zůstal dodnes. Už tehdy směřoval jinam než takřka 
všichni, kteří v tehdejším Československu hráli jazz. Navzdory převlá-
dajícímu trendu intelektuálního, téměř akademicky ukázněného jazzu, 
byly už Decziho amatérské bratislavské skupiny oddány explozivnímu 
hard bopu z opačného pobřeží Ameriky a on sám vyznával kult jeho 
tragicky zesnulého génia Clifforda Browna. Posedlostí touto stylovou 
orientací dokázal po příchodu do Prahy nakazit i mnohem starší zdejší 
kolegy, včetně guru českého moderního jazzu Karla Velebného. Když 
se stal v letech 1963-66 právoplatným členem jeho legendárního SHQ, 
rozšířil Velebný původně čtyřčlenné obsazení na kvinteto. S nástupnic-
kou vlastní skupinou Celula a po emigraci s její americkou podobou 
Celula New York dokázal poselství Brownovy trubky spojit do působivé 
symbiózy s elektrickou jazzrockou fúzí Milese Davise, v jejímž duchu 
se odvíjí Decziho hudba až do současnosti. Českým filmovým divákům 
je znám především ze svého účinkování ve filmu Kalamita režisérky 
Věry Chytilové z roku 1981. V roce 1985 emigroval do Německa a poté 
v roce 1987 odešel do New Yorku. Nahrál stovky skladeb a vydal 20 
vlastních CD, v současné době cestuje mezi Evropou a Amerikou a stále 
intenzivně koncertuje. Laco Dezci kromě hraní také skládá a maluje. Žije 
v New Havenu s druhou manželkou Catherine, má tři syny: Vajca, Pištu 
a Džingischána. Vstupenky na koncert jsou v předprodeji u paní 
Kubešové v obchodě Halens, vstupné 120,-  Kč.

čtvrtek 26. 11.   SETKÁNÍ SENIORŮ   zač. v 16:00 hod
Tradiční podzimní setkání seniorů s kulturním programem, občerstve-

ním, zpěvem a tancem. Vstupné dobrovolné.

sobota 28. 11.   HRY O KRÁLOVNÁCH   zač. v 19:00 hod
… Útržek francouzský a ruský… Divadelní hra Oldřicha Daňka 

v podání divadelního souboru Vicena z Ústí nad Orlicí. Oldřich Da-
něk (1927-2000) byl český dramatik, spisovatel, režisér a scénárista. 
Po maturitě na ostravském gymnáziu vystudoval herectví na pražské 
DAMU a divadelní režii, nakonec se ale stal profesionálním filmařem, 
spisovatelem, scénáristou, dramaturgem a režisérem. Z jeho pera vzniklo 
nespočet scénářů pro televizi a pro film, mezi nimi televizní inscenace 
Hříček o královnách, které předtím vyšly také knižně. Společně s Janem 
Otčenáškem byl spoluautorem slavného televizního seriálu Byl jednou 
jeden dům a pokračování Dnes v jednom domě. Mezi jeho celou řadou 
divadelních her se tři dostaly na repertoár DS Vicena. V roce 1961 to 
byla velmi úspěšná komedie Svatba sňatkového podvodníka v režii 
Luboše Sedláčka. Po dvaceti letech sáhla po Daňkovi režisérka Jarmila 
Petrová a realizovala svoji první režii Případ bez jednacího čísla. O pět let 
později se chopil Daňkovy hry Vévodkyně valdštejnských vojsk režisér 
Saša Gregar. V roce 1986 měla premiéru v Ústí nad Orlicí, dočkala se 
prvenství na Jiráskově Hronovu a svými téměř sedmdesáti reprízami se 
stala nejúspěšnější inscenací v historii Divadelního souboru Vicena. – Dva 
pokoje ve Versailles (útržek francouzský): Jsme ve Versailles, píše se rok 
1771. Je to čas vlády Ludvíka XV. a jeho konkubín, doba, kdy se králův 
vnuk a následník trůnu Ludvík XVI. oženil s Marií Antoinettou, dcerou 
rakousko-uherské královny a císařovny římské Marie Terezie. Mladičká 
princezna Marie Antoinetta je u francouzského dvora krátce a ocitla se 
v prostředí, které si z lesku Krále slunce zachovalo přísný dvorský ce-
remoniál. Mládí a temperament ale brání princezně se všem předpisům 
trpně podřizovat. – Jeden den velkokněžny (útržek ruský): Ironicky laděný 
příběh zachycuje jeden den velkokněžny Kateřiny Alexejevny, pozdější 
carevny Kateřiny Veliké. Zatím je jen manželkou Petra III., následníka 
trůnu. Vládnoucí carevna Alžběta je už stará a nemocná, a tak jsou nejvyšší 
carští hodnostáři v plné „diplomatické“ aktivitě. Kolem osmadvacetileté 
Kateřiny víří služebníci, gardisté, kancléř, manžel, milenec. Nejde o nic 
méně a o nic více, než kdo bude příště vládnout a kdo bude na výsluní.

Vstupenky v prodeji na místě představení, vstupné 70,- Kč.
Další informace o pořadech Klubu Na Střelnici a o předprodeji 

vstupenek: kancelář Střelnice, tel.: 603 849 460, a také na internetové 
adrese www.strelnice.cz.

Pavel Strnad, Klub Na Střelnici Králíky



Králický zpravodaj 11/2015 - 25

Kulturní program Jablonné nad Orlicí listopad 2015

Program digitálního kina Jablonné nad Orlicí - listopad

Appl design, plastika, obraz - výstava 
v kult a inf. centru čp. 30. Alexius Appl, 
rodák z Podorlicka a domovem v Praze, 
těžištěm jeho tvorby jsou především projek-
ty, mající správně sloužit a být harmonické 
svou užitkovostí a vzhledem. Nedílnou 
součástí jeho tvorby je také plastika a obraz. 
Výstava na IC potrvá do 21. 11.

ORFILM fest – sobota 7. 11. v sále kina, 
festival filmů s regionální tematikou, zúčast-
nit se mohou amatérští tvůrci filmových děl 
z Orlických hor s nějakým vztahem k regionu.

Dětský filmový festival 9. 11. - 13. 11. 
opět bude mnoho pohádek a spousta cen, 
začátky promítání vždy od 17 hodin. Po 
9. 11. - SpongeBob ve filmu: houba na 
suchu – animovaná pohádka. Út 10. 11. - 
U Vody – pásmo animovaných pohádek. 
St 11. 11. - Popelka – hraná pohádka. Čt  
2. 11. - Za kamarády z televize 9 – pásmo 
animovaných pohádek. Pá 13. 11. - Mimoni 
- animovaná pohádka.

Svatomartinská vína – 11. 11. – sklepní 
prostory IC

Herci jsou unaveni – neděle  15. 11., 
19 hodin, sál kina. Komedie Erica Assouse 
s pověstným francouzským šarmem a hu-
morem. Herečka s bohatým přítelem pozve 
na grilování několik svých kolegů z branže 
do jejich venkovského sídla. Ráda by s nimi 
oslavila získání hlavní role ve filmu. Zábava 
se rozjíždí a na programu jsou obvyklá 
témata z hereckých šaten: scénáře, role, 
vztahy, peníze, zdraví…. A hlavně také 
maso na barbecue. Přátelské setkání? Není 
to tak jisté, neboť masky velice rychle pa-
dají! A finále? Velmi, velmi pikantní! Bujarý 
herecký večírek s překvapivým dojezdem.

Norbert: Svatopluk Skopal, Mariana:  
Simona Postlerová nebo Vendulka Křížová, 
Yvan: Martin Zahálka, Stefan: Václav Vydra 
nebo Jan Čenský, Yolanda: Naďa Konvalin-
ková nebo Jana Boušková, Leticie: Lenka 
Zahradnická nebo Barbora Petrová, Tereza:  
Aster Vágnerová nebo Malvína Pachlová.

Přízemí: 440,-; balkon: 380,-.

Rozsvěcení náměstí a otevření Je-
žíškovi pošty - neděle 29. listopadu, nám. 
5.května.

Program: 14,00 – 17,00 – malý vánoční 

jarmark - místní živnostníci a spolky nabíd-
nou své vánoční i nevánoční zboží či služby, 
stánky na náměstí, 14,00 – vernisáž výstavy 
betlémů a suchých dekorací - v kulturním 
programu vystoupí děti z MŠ Nábřežní – 
v prostorách Informačního centra, 17,00 – 
rozsvěcení vánoční výzdoby na náměstí za 
doprovodu trubačů ze ZUŠ, 17,15 – příjezd 
pošťáka a otevření zvoničky s Ježíškovou 
poštou. Během odpoledne na náměstí re-
produkovaná hudba a občerstvení.

Připravujeme na prosinec
Odbor kultury a cestovního ruchu vás zve 

na koncert INFLAGRANTI a Josef Vojtek 
– koncert moderního dívčího elektrické-
ho tria s doprovodnou kapelou a hostem 
Josefem Vojtkem se uskuteční ve středu 
2. 12. v 19 hodin v sále kina. Slavné me-
lodie z klasiky, rocku i popu v úpravách pro 
elektrické smyčce. Elektrické smyčcové 
trio INFLAGRANTI bylo založeno v roce 
2004. Hrají slavné melodie z klasiky, rocku 
i popu v úpravách pro elektrické smyčce. 
V roce 2005 vydala skupina u společnosti 
Universal music debutové album s názvem 
ROCKMANTICA.

  1. ČT 19,30 2D Lance Armstrong:Pád legendy sport. thriller 100,- Kč T 100 min. 12+
  4. ST 19,30 2D Poslední lovec čarodějnic fantasy 110,- Kč T 92 min. 12+
  5. ČT 19,30 2D Fakjů pane učiteli 2 komedie 120,- Kč CZ 115 min. 12+
  6. PÁ 17,30 3D Pan dobrodružný 130,- Kč CZ 111 min. P
  6. PÁ 19,30 2D Ztraceni v Mnichově komedie 120,- Kč CZ 120 min. P
  8. NE 17,30 2D Snoopy a Charlie Brown. Peanuts ve filmu animovaný 125,- Kč CZ 88 min. P
  8. NE 19,30 2D Spectre akční  T 150 min. 15+
  9. PO 17,00  SpongeBob ve filmu: Houba na suchu animovaný DFF CZ 84 min. P
10. ÚT 17,00  U Vody animovaný DFF CZ  P
11. ST 17,00  Popelka hraná pohádka DFF CZ  P
12. ČT 17,00  Za kamarády z televize 9 animovaný DFF CZ  P
13. PÁ 17,00  Mimoni animovaný DFF CZ 91 min. P
14. SO 19,30 2D Ztraceni v Mnichově komedie 120,- Kč CZ 120 min. P
16. PO 19,30 2D Celebrity s.r.o. komedie 120,- Kč CZ 103 min. P
17. ÚT 17,30 3D Snoopy a Charlie Brown. Peanuts ve filmu animovaný 140,- Kč CZ 88 min. P
17. ÚT 19,30 2D Fakjů pane učiteli 2 komedie 120,- Kč CZ 115 min. 12+
18. ST 19,30 2D Spectre akční  T 150 min. 15+
19. ČT 19,30 2D Ztraceni v Mnichově komedie 120,- Kč CZ 106 min. P
20. PÁ 17,30 2D Proč jsem nesnědl svého taťku animovaný  CZ 95 min. P
20. PÁ 19,30 2D Poslední lovec čarodějnic fantasy 110,- Kč T 92 min. 12+
21. SO 19,30 2D Hunger Games:Síla vzdoru 2.část thriller  T  12+
22. NE 19,30 2D Steve Jobs drama, životopisné 120,- Kč T 122 min. 15+
23. PO 19,30 2D Celebrity s.r.o. komedie 120,- Kč CZ 103 min. P
24. ÚT 19,30 2D Spectre akční  T 150 min. 15+
25. ST 17,30 2D Proč jsem nesnědl svého taťku animovaný  CZ 95 min. P
25. ST 19,30 2D Hunger Games:Síla vzdoru 2.část thriller  T  12+
26. ČT 17,30 3D Husí kůže komedie hororová 155,- Kč CZ 104 min. P
26. ČT 19,30 2D Steve Jobs drama, životopisné 120,- Kč T 122 min. 15+
27. PÁ 17,30 2D Snoopy a Charlie Brown. Peanuts ve filmu animovaný 125,- Kč CZ 88 min. P
27. PÁ 19,30 2D Victor Frankenstein horor 110,- Kč T 109 min. 12+
28. SO 19,30 3D Husí kůže komedie hororová 155,- Kč CZ 104 min. P
30. NE 19,30 2D Gangster Ka:Afričan krimidrama 130,- Kč CZ 100 min. 12+
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KAŽDÉ ÚTERÝ (od 1. 1. 2015)
9 hod. - 12 hod.

v budově GYMNÁZIA
A ZÁKLADNÍ ŠKOLY,

MORAVSKÁ 647, KRÁLÍKY
V PATŘE NAD ŠKOLNÍ JÍDELNOU

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

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

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

obracet děti, rodiče, osoby pečující o děti v případech 
konfliktů mezi partnery; při stanovení výživného; při 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

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR
a Středisko integračních aktivit SONS ČR Česká Třebová
pořádá pro občany zrakově postižené a širokou veřejnost

dne 5. listopadu 2015

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
od 9:00 – 15:00 hod.

PROGRAM DNE:
Výstava kompenzačních pomůcek a
poradenství pro zrakově postižené 

prezentace pomůcek – SPEKTRA v.d.n. Praha
poradenství pro sluchově postižené – AUDIOHELP Ústí 

nad Orlicí
Těšíme se na Vaší návštěvu.

Bližší informace na těchto kontaktech:
Tel: 465 535 325     Mob: 607 657 188

Adresa: Mlýnská 900, 560 02 Česká Třebová
Email: ceskatrebova-odbocka@sons.cz
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