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Prvňáček...

V sobotu 23. srpna ráno, ve chvíli, kdy probíhalo uvítání VIP hostí letošní akce na Cihelnì, pøekvapil pøítomné svou nenadálou
návštìvou pøedseda èeské vlády pan Vladimír Špidla, v doprovodu manželky (vlevo). Po jeho levici na snímku dále stojí starosta
Králík Mgr. Dušan Krabec, hejtman Pardubického kraje Ing. Roman Línek a velitel Sil podpory AÈR generálmajor Ing. Jan
Ïurica. Premiér se zde na krátký pozdrav zastavil pøed svou cestou na start bìhu na Králický Snìžník.    Foto: RNDr. Antonín Fiala

Nový penál, pastelky a brašna zdale-
ka nestaèí k tomu, aby bylo dítì pøipra-
vené na první tøídu.

Co všechno by mìl budoucí prvòáèek
ovládat? Je toho dost: schopnost skákat
pøes švihadlo èi hrát oblíbenou „školku“
s míèem svìdèí o zralosti hrubé motori-
ky. Pro dobøe rozvinutou jemnou moto-
riku mluví zase obliba kreslení i schop-
nost zapnout si knoflík. Dítì by rovnìž
mìlo umìt správnì držet tužku a na-
kreslit èáru, kruh èi vlnovku.

Dùležité je ale i rozvinuté zrakové vní-
mání vèetnì zrakové pamìti. Tu dobøe
trénuje napøíklad pexeso èi skládaèky
typu puzzle. Sluchové vnímání zase
umožòuje odlišit jednotlivé hlásky ve
slovech. Právì tyto schopnosti jsou zá-

kladem budoucího ètení a psaní.
Budoucí prvòáèek by také mìl být

schopen spoèítat si svých deset autíèek
èi panenek, aniž by nìkterou z hraèek
vynechal. Má také vìdìt, že vèera už
bylo, kdežto zítra teprve bude.

Mìl by umìt øíci jak se jmenuje a kde
bydlí, a svými slovy pøevyprávìt známou
pohádku. Velmi dùležitá je správná vý-
slovnost.

Pøi nástupu do první tøídy má dítì
rovnìž umìt pozdravit a vìdìt, že do-
spìlým se vyká. Nemìl by se bát ale ani
svých vrstevníkù, mìl by s nimi umìt
spolupracovat a navazovat pøátelské
vztahy. Dítì by se mìlo také umìt samo
obléknout, jíst pøíborem a udržovat po-
øádek ve svých vìcech.

Pro vìtšinu dìtí je první tøída zásad-
ním a zlomovým krokem v životì. Dny
trávené v mateøské školce vymìní za
pevný režim a batùžek s hraèkou za škol-

(Dokonèení na stranì 3)



 2 - Králický Zpravodaj 09/2003

Zhodnocení pololetní práce pověřeného úřadu
Vážení spoluobèané,
uplynulo šest mìsícù od poèátku, kdy

byla odstartována nová etapa veøejné
správy. Chtìl bych Vás seznámit s tím,
jak si v tomto období vedl náš úøad
v oblasti pøenesené státní správy i sa-
mosprávy.

Všechny odbory zaèaly pracovat bez
velkých problémù. Bìhem tohoto obdo-
bí se podaøilo naplnit personální stavy
a materiálnì zabezpeèit jednotlivé od-
bory. Vìtšinu nedostatkù spojených
s èinností úøadu se podaøilo odstranit.
Nyní nám zbývá dokonèit stavební úpra-
vy v budovì v ulici K. Èapka. Jedná se
o zavedení plynového vytápìní, opravu
oken a fasády, poøízení výtahu pro vo-
zíèkáøe a úpravu okolí. V tomto roce
provedeme ještì rekonstrukci vytápìní.

V další èásti bych Vás chtìl informo-
vat o èinnosti jednotlivých odborù za
I. pololetí roku 2003.

Odbor vnitøních vìcí v evidenci vozi-
del celkem provedl 717 zmìn, z toho bylo
zaevidováno 80 vozidel, vyøazeno 30, po-
tvrzeno 69 zmìn, 169 registraèních kon-
trol atd. V oblasti evidence øidièských
prùkazù bylo celkem vydáno 146 prùka-
zù, 21 mezinárodních prùkazù a 11 pro-
fesních prùkazù. V evidenci obyvatel se
novì pøihlásilo k trvalému pobytu
203 obèanù, narodilo se 42 dìtí a zemøelo
55 obèanù. Dále bylo vydáno 222 obèan-
ských prùkazù a 206 cestovních dokla-
dù. V rámci pøestupkové agendy bylo
z roku 2002 pøevedeno 53 nevyøízených
pøestupkù a novì zaregistrováno 61 pøe-
stupkù. Pøestupková komise za hodno-
cené období vyøídila 47 pøestupkù.
V oblasti dopravních pøestupkù bylo za-
registrováno 80 pøípadù a z toho jich bylo
vyøízeno 38. Bìhem prvního pololetí byl
proveden odvod 56 brancù a v evidenci
máme 26 žadatelù o civilní službu.

Odbor životní prostøedí vydal 193 roz-
hodnutí, 34 stanovisek a 8 vyjádøení.

Odbor obecní živnostenský úøad vydal
67 nových živnostenských oprávnìní,
provedl 40 zmìn živnostenských opráv-
nìní a vyøídil 106 pøerušení provozová-
ní živností.

Odbor sociální a zdravotnictví vydal
1268 správních rozhodnutí (sociální dáv-
ky,atd.). Rozhodl ve 108 pøípadech o sle-
vách a sepsal 20 dùchodù (vdov-
ský,vdovecký). Pracovnice odboru byly
na 52 jednáních u okresního soudu a
4 jednáních u krajského soudu. Ve
14 pøípadech byla naøízena ústavní vý-
chova, pøijato 22 výchovných opatøení a
provedeno 34 návštìv terénního pracov-
níka v rodinách. Peèovatelské služby vy-
užívá 60 klientù.

Majetkový odbor v rámci prodeje ma-
jetku zaregistroval 27 smluv a ve 14 pøí-
padech bylo zahájeno vkladové øízení. Ve
27 pøípadech byl uskuteènìn pronájem
pozemkù a nebytových prostor. Bylo uza-
vøeno 5 smluv v rámci nákupu majetku
a bezúplatného pøevodu a uzavøeno
10 smluv na bydlení. Majetkový odbor
eviduje 21 soudních sporù aktivních a

10 soudních sporù ostatních.
Odbor výstavby a technické správy

vydal 33 správních rozhodnutí, stanovil
10 místních a pøechodných úprav a v
oblasti investièní výstavby eviduje
11 staveb.

Odbor regionálního rozvoje spolupra-
cuje v oblasti územních plánù s obcemi
našeho regionu.

Stavební úøad zaregistroval 234 po-
dání, provedl 30 kolaudací, povolil
27 zmìn u staveb. Eviduje 3 stavební øí-
zení slouèené a 28 neslouèených prove-
dl 27 výzev na stavební dohled, odeslal
360 sdìlení pozemkovému fondu a 28 ka-
tastrálnímu úøadu.

Celkem bylo na správních poplatcích,
pokutách a kolcích vybráno 503.328,-Kè.

Ne všechno se daøilo plnit bez obtíží.
Bylo podáno nìkolik stížností a nìkteré
byly oprávnìné. Pøesto si myslím, že ob-
èané jsou v pøevážné vìtšinì s chodem
úøadu spokojeni. Chtìl bych Vám podì-
kovat za trpìlivost a shovívavost, kte-
rou jste mìli v zaèátcích práce povìøe-
ného úøadu. Vìøím, že s prací zamìst-
nancù budete spokojeni a vìtšinu svých
záležitosti si budete moci na našem po-
vìøeném úøadì vyøídit.

Závìrem mi dovolte, abych touto ces-
tou podìkoval bývalému tajemníkovi,
panu Ing. Bernardu Tomanovi, za jeho
pøínos a nemalé úsilí, které vìnoval prá-
ci na pøípravì a zahájení èinnosti povì-
øeného úøadu.

Miroslav Bouška - tajemník

PROGRAM AKCE
Trhy/Targi

Králíky/Miêdzylesie
Velké námìstí, sobota 13. 9. 2003
Prolog: ve støedu 10. 9. paprskovitý výstup na Králický Snìžník

 (100 dìtí z polské a 100 dìtí z èeské strany)

sobota 13. 9. 2003
09.30 Orkiestra OSP (polská dechovka)
10.00 Hymny – polská, èeská, evropská
10.10 Projevy starostù mìst Králíky a Miêdzylesie
10.30 Èeské country – Veronika Langhansová
11.00 Vyproš�ování z vozu – HZS Králíky
11.30 Lidový pìvecký soubor Wilczanki – první vystoupení
12.00 Folková skupina Kapky z Èervené Vody
13.00 Vzpírání v leže (ukázka síly polských mistrù svìta)
13.30 Skupina historického šermu

(RYTÍØI KRÁLE JANA – VALDŠTEJNSKÉ DRAMA)
14.00 Dìtský pìvecký soubor z D³ugopola Górnego
14.30 Veselá kapela, Zábøeh (dechovka)
15.00 Lidový pìvecký soubor Wilczanki – druhé vystoupení
15.30 Taneèní vystoupení ZUŠ + Dìtský pìvecký soubor Králíèci
16.10 Oficiální zakonèení - projevy starostù obou partnerských mìst a

podepsání nové smlouvy o spolupráci.

Doprovodný program 13. 9.
od 10.30 Turnaj v minikopané na ploše hokejového høištì
od 10.30 Na travnaté ploše u sportovního areálu soutìž v požárním úto

ku sborù dobrovolných hasièù
od 10.30 V sokolovnì turnaj ve stolním tenise, dìti do 16 let
od 11.00 Utkání smíšených družstev ve volejbalu
od 13.00 V pøestávce turnaje v minikopané utkání žákù ve floorbalu

Srdeènì zve Mìsto Králíky.

Další úřední hodiny pro veřejnost
Vážení spoluobèané,

chtìl bych Vás upozornit na zmì-
nu, která byla od 1. 8. 2003 na na-
šem povìøeném úøadì provedena.
Byly stanoveny další úøední hodiny
pro veøejnost. Vedle pondìlí a støe-
dy jsou  úøední hodiny i ve ètvrtek,

a to od 7.30 do 11.30 hodin. Tím do-
šlo k rozšíøení služeb pro veøejnost.
Vìøím, že této doby budete využí-
vat pro vyøizování svých záležitos-
tí. V jinou dobu si lze vyøizovat zá-
ležitosti jen po dohodì s pøíslušným
zamìstnancem.

Miroslav Bouška  tajemník
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Prvňáček
(Dokonèení ze strany 1)

ní brašnu. To, jak dítì zvládne první rok,
rozhoduje i o jeho dalších úspìších ve
škole a zaøazení se mezi vrstevníky. Pro-
to by se mìlo dítì na školu dobøe pøi-
pravit a rodièe peèlivì zvažovat možnosti
svého potomka.

Uèitelé prvních tøíd si èasto stìžují na-
pøíklad na citovou nevyzrálost dìtí, na
nedostatek základních vìdomostí a nì-
kdy i absenci hygienických návykù. Vy-
spìlost dítìte mùže v pøípadì pochyb-
ností stanovit psycholog. Avšak rodièe
by mìli umìt tuto vlastnost posoudit
také. Napøíklad z toho, jak dítì reaguje
na urèité konfliktní situace. Vzteká-li se,
breèí, nebo dokonce reaguje agresivnì,
je na místì uvažovat o odkladu školní
docházky. I další dùvody mohou dítì
v první tøídì znevýhodòovat.

Napøíklad nedokonalé zvládnutí jazy-
ka, horší rozvinutí jemné motoriky a po-
dobnì. Odložení školy by však nemìlo
být samoúèelným krokem, jenom aby-
chom dítìti prodloužili dìtství. Velice
šikovné a chytré dìti by se pak mohly
v první tøídì nudit a hledìt na své ménì
schopné spolužáky spatra.

Podle našeho pøedního odborníka pro-
fesora Zdeòka Matìjèka pøedstavuje vìk
kolem šestého a sedmého roku obrovský
nárok na nervový systém dítìte. Navíc
jeho vývoj postupuje u každého dítìte
zcela jinak. Do první tøídy proto nastu-
pují dìti nejenom rozdílného vìku, ale
také rozdílných schopností. Také musí-
me brát v úvahu známou skuteènost, že
u chlapcù je proces nervového zrání po-
malejší než u dìvèat. Chlapci mají také
obecnì více drobných poruch v èinnosti
nervového systému. S tím vším by mìl
dobrý rodiè poèítat a také peèlivì zvažo-
vat možnost nìkteré z poruch, které by
jeho potomkovi znepøíjemnily první škol-
ní rok. Ani nejèastìjší porucha ètení na-
zývaná dyslexie není takovým problé-
mem jako v minulosti. Profesor Matìj-
èek, který se u nás této problematice
vìnuje už celá desetiletí, dokonce tvrdí,
že pøi správném postupu se dá zhruba
v 80 procentech pøípadù dosáhnout pøi-
mìøeného ètení.

Velkým problémem se pro malého ško-
láèka mùže stát ranní vstávaní. Zejmé-
na když si zvyklo o prázdninách dlouho
vyspávat. Psychologové doporuèují, aby
si rodièe našli èas a ráno na dítì pøíliš
nespìchali.

Návštìva školy sama o sobì je pro dítì
ze zaèátku velice vyèerpávající, a když
se k tomu pøidá ranní stres, z toho, že
všichni nìkam spìchají a není èas ani
na snídani, mùže být zvykání na školu
zbyteènì znepøíjemnìno. Doma by na
dítì mìl vždy nìkdo èekat, trávit s ním
odpoledne a zabezpeèit, aby si odpoèi-
nulo, pøipravilo úkoly a nasvaèilo se.

My vìøíme, že naši malí králiètí prv-
òáèci i jejich rodièe zvládnou toto tìžké
období bez vìtších obtíží a držíme jim
palce!

Redakce

Moštování
V zahradní kolonii u hřbitova v Králíkách

Od 9. 9. 2003 – 30. 10. 2003
úterý 16.30–19.00 hod., čtvrtek 16.30–19.00 hod.
sobota 7.30–17.00 hod., neděle 8.30–14.00 hod.

tel:737 928 569. Cena za moštování: 2,50 Kč/kg

Ještě k výběrovému řízení
Již dvì zastupitelstva upozoròuji ve-

dení mìsta, že v pøípadì výbìrového øí-
zení na vedoucího odboru vnitøních vìcí
byl porušen zákon. Šest zastupitelù se
poté pøipojilo ke stížnosti, která byla
zaslána na krajský úøad. Ten tuto stíž-
nost posoudil tak, že tato oblast je z do-
zoru krajského úøadu vylouèena.

Ovšem podle renomovaných právníkù
a právního odboru Ministerstva vnitra
ÈR i krajský úøad zøejmì pochybil a to
v tom, že právì jemu podle zákona o ob-
cích a krajích è. 312/2002 Sb. pøísluší
dozorová èinnost pro výbìrová øízení.
Kdo jiný by mìl mìsta v jejich rozhodo-
vání kontrolovat?

Pro ètenáøe ještì jednou uvedu zákon-
né nedostatky pøi vyhlášení výbìrového

øízení:
- dle ust. § 7 z.è. 312/2002 Sb. nebyla

splnìna povinnost vyhlašovatele zveøej-
nit podmínky výbìrového øízení zpùso-
bem umožòujícím dálkový pøístup

- dle § 6/odst.2 písmeno i) nebyla uve-
dena adresa, na kterou se pøihláška ode-
sílá

- dle § 6/odst.2 písmeno f) nebyla uve-
dena platová tøída odpovídající druhu
práce a dle naøízení vlády è. 253/92 Sb.
je pro výkon funkce vedoucího odboru
stanoveno dosažené vysokoškolské vzdì-
lání (ucelená èást)

V závìru bych rád pøipomnìl vedení
mìsta, že právì oni byli velkými kritiky
výbìrových øízení na podzim minulého
roku.                                  Hlava Karel

Arcibiskup Karel Otèenášek pøedstavil o letošní pouti na Hoøe Matky Boží již
ètvrtý díl sbírky Kamínky, soubor vzpomínek vìøících na komunistickou perzekuci.



O čem se mluví, aneb co si o tom myslíte?
Nejprve mi, milí ètenáøi, dovolte vy-

jádøit malou omluvu za to, že jsem
v minulém èísle Králického zpravodaje
vynechal naší dosud pravidelnou rubri-
ku. Neobjevil jsem vhodné téma, o kte-
rém by se dalo polemizovat, a také jsem
užíval dovolené. Pro pøíštì si budu ra-
dìji krýt záda, a než abych tlachal o ni-
èem, dovolím si zmìnit pøívlastek “pra-
videlná“ na “obèasná“. Dìkuji za pocho-
pení.

V srpnu se nám naskytlo témat hned
nìkolik. Velký poèet kulturních akcí pro-
bìhl našim mìstem jako smrš�. Myslím
si, že mùžeme øíci: “tady to žije” a být

právem pyšni. Dík patøí vedení mìsta,
které je vstøícné ke spoustì zajímavých
projektù a celé øadì nejen organizaènì
schopných lidí. Radìji nebudu konkrét-
ní, abych nìkoho neopomenul, každý si
jistì našel své. Vše, co k nám pøitáhne
turisty je pro mìsto i obèany bezesporu
pøínosem, záleží jen jak se k tomu po-
staví. Ti podnikavìjší z nás už využívají
pøílivu lidí k vydìlání nìjaké té koruny
navíc.

Toliko všeobecnì a nyní téma, které
jsme pro Vás vybrali. Bezesporu nejvìt-
ší místní událostí letošního léta, ales-
poò co se poètu návštìvníkù týèe byla

opìt CIHELNA. V minulosti jí konku-
roval snad jen rockový festival, který se
letos neuskuteèní. Hudebním fanouš-
kùm byl útìchou i èásteèným zadostiu-
èinìním tzv. Pozitivní festival, který se
již také tradiènì konal v bývalém lomu
na Hedeèi a to poslední prázdninový ví-
kend. Ale zpìt k CIHELNÌ.

Rád bych Vám nyní, milí ètenáøi, uká-
zal letošní Den sil podpory AÈR 22. –
24.srpna 2003 svýma oèima, pøinesl
snad i nové informace a podìlil se o nì-
které postøehy. Toto vše budiž námìtem
k úvahám, odezvám i pozvánkou na dal-
ší roèník. Budeme se tìšit.

Den sil podpory AČR 22.-23. 8. 2003
Hlavním posláním nìkolikamìsíèní

snahy nejrùznìjších organizací (Síly pod-
pory AÈR, Mìsto Králíky, Vojenské mu-
zeum Králíky – ARMY FORT, s.r.o.,
KVH Hranièáøský pluk 19, Vojensko-his-
torický klubu ERIKA Brno dále pak his-
torické vojenské jednotky, kluby vojen-
ské historie z celé ÈR a muzea v Králic-
ké pevnostní oblasti) je pøipomínka
58. výroèí osvobození Èeskoslovenska
spojeneckými vojsky, ukonèení II. svì-
tové války v neposlední øadì i uvìdomì-
ní si hrùz a utrpení války, které ti mladší
z nás znají díky bohu už jen z knížek a
vyprávìní. Chtìl bych tímto vzít vítr
z plachet všem posmìváèkùm, kteøí ce-
lou Cihelnu vidí jako “hraní si malých
klukù na vojáèky“ a je pod jejich úroveò
se pøijít podívat, pøestože to mají, co by
kamenem dohodil. Jiní na druhou stra-
nu cestují i pøes celou republiku mnoh-
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dy i s plnou polní.
Den sil podpory AÈR letos probíhal za

podpory generálního sponzora pivovaru
Hanušovice, o èemž se návštìvníci pøesvìd-
èili na vlastní krk. Pìkné poèasí a bohatý
program, ve kterém si snad každý našel nìco
dle svého gusta mì pøíjemnì pøekvapil, pøes-
tože jsem se neúèastnil poprvé. Velké množ-
ství vojenské historické techniky, ukázky zá-
chranných èi výcvikových èinností, pùsobi-
vé pøedvedení bitevního vrtulníku Mi24 a
pøedevším ukázka historického vedení boje
“Ostravská operace 1945“ snímaná kame-
rou a pøenášená na velkoplošnou obrazov-
ku i satelit, díky kterému byla Cihelna vi-
dìt v pøímém pøenosu až v Portugalsku. Rok
od roku jsou organizátoøi zkušenìjší a do
akce se angažuje èím dál více lidí, organiza-
cí a zájmových skupin. Loòský rok nemùže-
me pochopitelnì poèítat, protože záplavy za-
mìstnaly velkou øadu potencionálních úèast-
níkù i techniky. Nevím je-li Cihelna nejvìtší
akcí svého druhu v ÈR, ale pùjde-li to tak-
hle dál, bezesporu bude. Už nyní, když øek-
nete pøed mnohým západoèechem “Králíky“
odpoví “Cihelna“ èi “Festival“.

Ale abych jen nechválil, našlo se i pár vìcí,
které lze organizátorùm vytknou. Tak pøe-
devším nepøipravenost na nával velkého
poètu lidí okolo desáté hodiny a tvoøila se
nekoneèná fronta, ve které padlo mnoho
nadávek i výhružek. Našli se i tací, kterým
se nechtìlo èekat, èi platit a našli si cestu
jinudy a to bez vìtších obtíží. Jako další ne-
dostatek bych vidìl v rozvodu el. energie,
kterou využívali stánkaøi na pronajatých
místech. Nìkolikrát jsem zaslechl stížnost

na výpadky a nebýt nìkolika pøipravených
podnikatelù, kteøí si dovezli svùj vlastní agre-
gát, skonèilo celé obèerstvení fiaskem. A do
tøetice, aèkoli nevím dá-li se to použít jako
výtka, ale mnì osobnì chybìla o Cihelnì ale-
spoò krátká reportáž ve zpravodajské rela-
ci v nìkteré z našich televizí.

Naši starší spoluobèané jistì zaznamenali,
že se letos v ulicích mìsta neobjevovali úèast-
níci v nìmeckých dobových uniformách. Je
to dùsledek rozhodnutí Radnice, která vy-
dala soubor opatøení a omezila pohyb tìch-
to “strašákù“ na oblast bojové ukázky a blíz-
kého stanového mìsteèka. Nìkomu by snad
mohl vadit, èi vyvolávat staré hrùzné vzpo-
mínky i štìkot kulometù a výbuchy, které
jsou slyšet na míle daleko. Já øíkám, že je to
dobøe. My všichni bychom mìli cítit obavy a
strach z války a zbraní pøedevším hromad-
ného nièení. Pøipomínám, že šlo o vzpomín-
kovou akci, nikoli o obnovování, èi uznávání
násilí a podpory fašismu.

Myslím si, že se podaøilo skloubit pøíjem-
né s užiteèným a to i s ohledem na cítìní
nezúèastnìných, a tudíž nic nebrání, aby-
chom se tìšili na CIHELNU 2004 snad s
ještì vìtší návštìvností.

Nezbývá, než podìkovat organizátorùm a
sponzorùm za bohatý zážitek. Chcete-li se
ke mnì pøipojit, èi snad máte jiný názor,
doruète jej písemnì na adresu naší redakce,
èi do podatelny MÚ a mi jej zveøejníme
v dalším èísle.

Za Králický zpravodaj
Petr Daniel

Foto Oldøich Podolský

Ptáte se,
 odpovídám
Vše se toèí okolo CIHELNY 2003.

Také dotaz tohoto mìsíce se týká této
akce. Zajímá vás statistika. Není ješ-
tì úplnì pøesná, avšak nejpøesnìjší,
jakou mohu poskytnout.

STATISTIKA AKCE
Den Sil podpory AÈR Cihelna

2003 v Králíkách
Hrubý odhad návštìvnosti:

     12 000 lidí
Poèet úèinkujících - kluby: 270 lidí
Poèet zúèastnìných - armáda:

         300 lidí
Poèet  stánkaøù:   32
Obsluha stánkù:   112 lidí
Poplatky za veøejné prostranství:

  18 700 Kè
Na placeném parkovišti:

   1 341 osobních aut
Parkovištì u nádraží ÈD:

       cca 25 autobusù
Vybráno na parkovném (auta):

 26 820 Kè
Vstupenky na akci: 405 360 Kè
Za vstupné celkem: 418 000 Kè
O ostrahu a prodej vstupenek na

místì se starala stejná agentura, jako
pøed dvìma lety, tedy V. A. N. Group
International Praha.

Iva Veèeøová
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Z pracovního kalendáře vedení města

Výpis z jednání Rady města Králíky

Jednání
30. 7.
- v Hanušovicích, jednání se staros-

tou mìsta Petrem Malcharczikem o spo-
lupráci na projektu „Památník Franz
Schubert Vysoká“.

7. 8.
- v Miêdzylesie o pøípravì letošní akce

Trhy/Targi dne 13. 9. v Králíkách,
- s Ing. arch. Jiøím Skálou o vypraco-

vání studie „Disharmonie králického
venkova“, jako podkladového materiálu
pro pøípravu zadání územního plánu.

14. 8.
- tisková konference k akci Den Sil

podpory AÈR Cihelna 2003 v Králíkách
na MìÚ v Králíkách za pøítomnosti zá-

stupcù kraje, armády a vojenských his-
torických klubù.

18.-23. 8.
- úèast místostarosty na pracovních

poradách øídícího štábu akce na Cihel-
nì.

26. 8.
- jednání koordinaèních týmù obou

partnerských mìst pro pøípravu akce
Trhy/Targi – Králíky/Miêdzylesie na rad-
nici v Králíkách.

Návštìvy
30. 7.
- Wilfried Schmied, Regierungspräsi-

dent Hesenska (Nìmecko), spoleèný
obìd.

14. 8.
- návštìva desetièlenné skupiny z Var-

varovky a Univerzity v Krasnodarsku
(Rusko).

17. 8.
- úèast místostarosty na hlavní die-

cézní pouti na Høe Matky Boží.
22.-23. 8.
- úèast vedení mìsta na akci Den Sil pod-

pory AÈR Cihelna 2003 v Králíkách. Na
sobotním slavnostním zahájení byl mimo
jiné pøítomen hejtman Pardubického kraje
Roman Línek, generálmajor Ïurica a svou
krátkou návštìvou Králíky poctil pøedseda
vlády Èeské republiky Vladimír Špidla, kte-
rý se toho dne úèastnil bìžeckého závodu na
Králický Snìžník.

21. 8. 2003
- schvaluje dohodu s SDH Králíky na zajištìní parkování

pøi akci Cihelna 2003 a povìøuje místostarostu jejím podpi-
sem. (4:0:0 – nepøítomen Mgr. Krabec)

- schvaluje pøekroèení hodiny noèního klidu pøi poøádání
akce 1. pozitivního festivalu ve dnech od 29. do 31. 8. 2003 do
02:00 hodin. (4:0:0 – nepøítomen Mgr. Krabec)

- schvaluje trvalé užívání plochy tréninkového høištì pro
SDH Králíky. (4:0:0 – nepøítomen Mgr. Krabec)

12. 8. 2003
- schvaluje Smlouvu o dílo è. 1/116/03/JJ uzavøenou podle

§ 269 Obchodního zákoníku s firmou HOSTALEK-WERBUNG,
s. r. o., Riegrova 175, 560 02 Èeská Tøebová – I. etapa projek-
tu na osazení mìsta orientaèním systémem a povìøuje sta-
rostu jejím podpisem. (4:0:0 – nepøítomen pan Škarka)

- schvaluje konání taneèní zábavy, poøádané TJ Jiskra Krá-
líky – oddíl ledního hokeje, dne 16. 8. 2003 v sokolovnì v ul.
Nádražní v Králíkách v dobì od 20:00 do 02:00 hodin. (4:0:0 –
nepøítomen pan Škarka)

- schvaluje èásteènou uzavírku potøebné èásti Velkého ná-
mìstí v Králíkách dne 22. 8. 2003 (v dobì od 17:30 do
22:00 hod.) (4:0:0 – nepøítomen pan Škarka)

- schvaluje èásteènou uzavírku potøebné èásti Velkého ná-
mìstí v Králíkách dne 22. 8. 2003 (v dobì od 17:30 do
22:00 hod.) pro zajištìní kulturního programu akce „Den Sil
podpory AÈR CIHELNA 2003 v Králíkách“. Protože je mìsto
jedním z organizátorù akce, bude užití veøejného prostran-
ství Velkého námìstí bezplatné. Souèasnì RM schvaluje uza-
vírku silnice III/31224 v úseku Králíky – Prostøední Lipka,
dne 22. 8. 2003 od 12:00 do 18:00 hod. a dne 23. 8. 2003 v dobì
od 06:00 do 18:00 hod. (4:0:0 – nepøítomen pan Škarka)

5. 8. 2003
- schvaluje Smlouvu o dílo è. HOÈ/2003/831 – oprava míst-

ních komunikací – uzavøenou podle Obchodního zákoníku
è. 513/1991 Sb. a pøedpisù následujících a povìøuje starostu
jejím podpisem. (3:0:0 – nepøítomen pan Škarka, pan Kalian-
ko)

- schvaluje trojstrannou smlouvu o dodávce díla: oplocení
u MŠ Moravská, MŠ Pivovarská a oplocení kolem volejbalo-
vých kurtù, kterou provede firma SOFI CZ spol. s r. o., Janov
37 a kterou uhradí p. Planka René ve výši 418.000,- Kè. Zbý-
vající èástku 124.679,12 Kè uhradí Mìsto Králíky na základì
uzavøené smlouvy. (3:0:0 – nepøítomen pan Škarka, pan Kali-
anko)

- Mìsto Králíky souhlasí v souvislosti s realizací protipo-
vodòového opatøení na Plynárenském potoce s pokácením vrby
na p. p. è. 2254/6 v k. ú. Králíky. Souhlas se udìluje na žádost
investora stavby – Zemìdìlské vodohospodáøské správy, pra-
covištì Ústí nad Orlicí. Veškeré práce spojené s pokácením a
likvidací døevin provede investor stavby ve vlastní režii. (3:0:0
– nepøítomen pan Škarka, pan Kalianko)

- ruší z dùvodu nesplnìní podmínky § 49 a 199/1994 Sb.
o veøejných zakázkách v platném znìní soutìž na veøejnou
zakázku – oprava administrativní budovy v ulici K Èapka
316, Králíky. souèasnì RM konstatuje, že bude vyhlášeno nové
výbìrové øízení v záøí 2003 s termínem plnìní 04-07/2004(3:0:0
– nepøítomen pan Škarka, pan Kalianko)

29. 7. 2003
- schvaluje poøádání taneèní zábavy s živou hudbou (22. 8.

2003) a to od 20:00 do 02:00 hodin. RM ukládá poøadatelùm
upozornit obèany žijící v blízkosti na plánovanou akci a ori-
entování reproduktorù smìrem od obytné zóny. (3:0:1 – ne-
pøítomen Mgr. Nìmeèek, zdržel se pan Juránek)

- schvaluje konání trhu dne 9. 8. 2003 na Velkém námìstí
v Králíkách. (4:0:0 – nepøítomen Mgr. Nìmeèek)

- schvaluje konání akce „Øezbáøský plenér“ v dobì od 3. do
24. srpna 2003 a upouští od vymáhání poplatku z místa. (4:0:0
– nepøítomen Mgr. Nìmeèek)

- schvaluje realizaci první èást informaèního systému pro
mìsto Králíky a ukládá odboru VTS zahájit jednání s doda-
vatelskou firmou HOSTALEK-WERBUNG o uzavøení smlou-
vy o dílo. (4:0:0 – nepøítomen Mgr. Nìmeèek).

JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MÌSTA SE V SRPNU
NEKONALO, DALŠÍ PROBÌHNE V ÚTERÝ 9. 9. 2003
NA RADNICI OD 18.00 HODIN.

DOVOLENÁ TUZEMSKÁ I ZAHRANIČNÍ
LAST MOMENTY

- aktuální nabídky každý den doručené na e-mail
DALŠÍ SLUŽBY

Cestovní pojištění ECP, dálniční známky,
letenky, platba dovolené přes zaměstnavatele

KONTAKT NA NÁS :
ANNA ČERNÁ

Nám. Gen. Knopa 613 Žamberk
(rohový dům „ U Brandejsů“)

Tel: 465 391 073, mobil: 723 786 238
e-mail:  centaurus@zamberk.cz
 http://home.tiscali.cz/centaurus/

mailto:centaurus@zamberk.cz
http://home.tiscali.cz/centaurus/
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Stomatologické služby od 6. 9. 2003 do 5. 10. 2003
oblast Èervené Vody, Letohradu, Jablonného n/Orl., Králicka a Žamberka
den lékaø/ka obec místo telefon
06. 09. so MUDr. Johnová Letohrad (u OEZ) Šedivská 339 465 622 216
07. 09. ne MUDr. Johnová Letohrad (u OEZ) Šedivská 339 465 622 216
13. 09. so MUDr. Karásková Letohrad Zdr. støedisko U Dvora 815 465 620 358
14. 09. ne MUDr. Karásková Letohrad Zdr. støedisko U Dvora 815 465 620 358
20. 09. so MUDr. Jaslovská Žamberk Poliklinika Nám. g. Knopa 465 676 818
21. 09. ne MUDr. Jaslovská Žamberk Poliklinika Nám. g. Knopa 465 676 818
27. 09. so MUDr. Pražák Žamberk Nádražní 465 613 572
28. 09. ne MUDr. Pražák Žamberk Nádražní 465 613 572
04. 10. so MUDr. Duglová Letohrad Nádraží ÈD 465 671 447
05. 10. ne MUDr. Duglová Letohrad Nádraží ÈD 465 671 447

Potrefená husa...?
Rozhodl jsem se splnit oèekávání

pana Mgr. Nìmeèka a reaguji na jeho
pøíspìvek v místním tisku. Prohlašu-
ji, že jsem nikdy v žádném svém èlán-
ku èi rozhovoru pro tisk nezmínil jmé-
no pana Nìmeèka, jak to píše ve svém
pøíspìvku on. Tento mùj èlánek je prv-
ním, ve kterém tak èiním. A už vùbec
bych nepoužil vùèi nìmu tak tvrdá slo-
va jako bezcharakterní a pomstychti-
vý jenom proto, že je, èi byl èlenem jiné
politické strany a naše názory jsou roz-
dílné.

Teï však k této jeho vlastní charak-
teristice pøidám ještì jedno tvrdé slo-
vo – pan Mgr. Nìmeèek je lháø! Ve
svém èlánku mì o tom pøesvìdèil.
Pøedpokládám a tìším se, že toto pro-
hlášení vyprovokuje pana Nìmeèka
k podání trestního oznámení pro po-
mluvu, a já jsem pøipraven toto své tvr-
zení obhájit.

Peèlivì jsem si pøeèetl také inspekè-
ní zprávu, o které se zmiòuje pan Nì-
meèek, a pro srovnání jsem si pøeèetl
i zprávu z roku 1998, kdy byl pan Nì-
meèek øeditelem „žluté“ školy, a totéž
bych doporuèil každému. I laikovi musí
být jasné, který øeditel z tohoto srov-
nání vyjde lépe. Z šestnácti kritérií,
hodnocených u øeditele Kubíèka, je jed-
no kritérium hodnoceno jako vynika-
jící, devìt jako velmi dobré a šest jako
prùmìrné. U pana Nìmeèka je ze sed-
mi kritérií jedno hodnoceno jako nad-
prùmìrné, ètyøi jako prùmìrné a dvì
jako podprùmìrné. Mám pocit, že se
pan Nìmeèek spletl a omylem kritizu-
je inspekèní zprávu z roku 1998 (svou
vlastní). Myslím, že s nástupem øedi-
tele Kubíèka „žlutá“ škola koneènì zís-
kala øeditele schopného a kompetent-
ního, tak jak po tom volá pan Nìme-
èek.

Také nevím, co vedlo pana Nìmeè-
ka k tvrzení, že sociální prostøedí ško-
ly je patologické. Byl bych rád, kdyby
byl konkrétnìjší, protože jinak je to
pouhá demagogie. Nebo si pan Nìme-
èek myslí, že se od dob jeho øeditelová-
ní nic nezmìnilo?!?

Pro zájemce, kteøí mají zájem si pøe-
èíst výše zmiòované inspekèní zprávy
uvád ím interne tovou adre su :

www.uiv.cz (registry škol). Inspekèní
zpráva z letošního roku by mìla být
na této adrese k dispozici v nejbližších
dnech.

Èestmír Doubrava

Poděkování
Dìkujeme paní MUDr. Rýcové a

posádce rychlé záchranné služby –
paní MUDr. Kotyzové, sestøièce, paní
Staré a øidièi, panu Látalovi za pro-
fesionálnì odvedenou práci.

Manželé Vostrèilovi s dìtmi.

Ozdravný tábor pro Volyňáky
Z oblastí nejvíce postižených èernobyl-

skou havárií pøijelo do Pardubického
kraje na 80 volyòských dìtí, aby se zú-
èastnily ozdravného tábora. Pøibližnì

tøetina z tohoto poètu jsou dìti z dìt-
ských domovù. Okresní koordinaèní
rada Spoleènosti pøátel národù východu
z Ústí nad Orlicí požádala Pardubický
kraj o grant na uspoøádání tábora.

O tragických dopadech èernobylské
havárie, jejíž následky si nesou lidé do-
dnes, nelze pochybovat. Proto se Rada
Pardubického kraje rozhodla uvolnit ze
své rezervy èástku 15 000,- Kè na uspo-
øádání ozdravného tábora pro volyòské
dìti, øekl hejtman Pardubického kraje
Roman Línek.

Tábor volyòských Èechù se uskuteèní
ve dnech 16. srpna až 6. záøí 2003 v re-
kreaèní oblasti ALFA na Horní Orlici na
Králicku. Letos se koná již po tøinácté,
a to v rámci Evropské dohody OSN.
Obdobné pobyty se poøádají i na dalších
6 místech naší republiky.

Na ploše pøed gymnáziem opìt tvoøili øezbáøi svá díla v rámci mezinárodního plenéru.
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Vzpomínka na přátelskou návštěvu ve Villmaru

Uplynulo pár týdnù od návratu
z Villmaru, našeho partnerského mìs-
teèka v Hesensku v Nìmecku. Byli
jsme jako autobusová výprava na osla-
vách 950 let založení mìsta. Dojmy a
vzpomínky z pìtidenního pobytu v èer-
venci nám nadlouho zùstanou v pamìti
a proto hostitelé si zaslouží uznání a
pochvalu i na stránkách Králického
zpravodaje.

Sympatický a obìtavý pan faráø
Günther Daum a skupina ochotných
místních obèanù se o nás vzornì sta-
rali od uvítání až do odjezdu autobu-
su. Hostitelé pro nás mìli pøedem pøi-
praven program na celý pobyt a rodi-

ny, u kterých jsme bydleli, byly ve stá-
lém spojení s panem faráøem a jeho
organizaèním výborem.

Ctí je naprostý poøádek a dochvil-
nost. Vždy ráno, po bohaté snídani, nás
pøivezli svými auty na domluvené mís-
to, vìtšinou na námìstí u kostela. Vy-
bavili nás obèerstvením, èasto se úèast-
nili výletu s námi, také slavnostních
veèerních programù a jubilejního kra-
jového prùvodu mìstem.

Èlovìk žasne údivem, kolik úsilí,
ochoty a èasu vìnovali všichni obèané
mìsta pøípravám na tuto slavnost, a
to vše ve volném èase a zdarma, aby
proslavili své mìsto. Snad každá rodi-

na shromáždila materiály a šila dobo-
vé kroje z èasù krále Konráda a vyro-
bila rytíøské zbrojení, pøekrásné ma-
kety slavných budov a pestré alegoric-
ké vozy rùzných øemesel a profesí.
Slavnostnímu dlouhému prùvodu mìs-
tem svítilo prázdninové slunce a podél
silnice zdravily úèastníky prùvodu zá-
stupy divákù. Ti starší nám mávali
z oken a balkónù.

S chválou a díky byly pøijímány ná-
poje unavenými úèastníky prùvodu.
Lidé, kteøí v Králíkách byli nebo zde
mají svùj pùvod, se k nám srdeènì hlá-
sili, mávali a hráli do taktu na harmo-
niku pøed svou brankou. Obdivovali
jsme vzornì upravené zahrádky a ju-
bilejní výzdobu ulic a domù. Na zaèát-
ku pobytu nám hostitelé ukázali své
mìsteèko, které je mimo jiné proslave-
né mramorovým lomem a zpracovává-
ním tohoto minerálu. Je ho tam tolik,
že si dovolili postavit mramorový most
na øece Lahn. Vidìli jsme výstavu stro-
jù a náøadí na tìžbu zdejšího mramo-
ru. Mají i muzeum lahnského mramo-
ru a v kostele sv. Petra a Pavla nád-
herný vyøezávaný obìtní oltáø rovnìž
z mramoru.

Historické okolí Villmaru jsme obdi-
vovali z výletní lodi. Ve starobylém
Limburgu nás uvítal místní biskup
Pieschl, rodák z Moravské Tøebové,
„Dobrý den, jak se máte“, a pozval nás
na vychlazené šampaòské víno a pak na
prohlídku krásné katedrály, kde nám
zazpívaly dìtièky z mateøské školky.
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Limburg je mìstem velice èistým
s barevnými domy a kouzelnými uliè-
kami. Další výlet do Weilburgu nám
ukázal nádherný zámek a pøekrásnou
zámeckou zahradu. Všichni prùvodci
byli úžasní.

Poté následovala prohlídka Køiš�á-
lové jeskynì a nezapomenutelný vý-
stup po asi 500 schodech. Kamkoli jsme
se vydali, všude nám vstupné hradili
hostitelé. Èasto se nám po návratu
z výletu v úporném vedru chtìlo pole-
žet ve stínu, nebo v klidu posedìt na
terase. Jenomže na „lenošení“ hostite-
lé nepomysleli. Zaøídili nám i veèerní
programy. Buï to bylo veèerní grilo-
vání ve farské zahradì, pøedtím spor-
tovní program pro mládež, anebo spo-
leèný veèerní koncert v obrovské mon-
tované hale pro 3 tisíce hostù na Fest-
platzu, kde nám vyhrávaly dechové
orchestry z Villmaru a Rakouska uchu
milé skladby a hosté jim dlouho tles-
kali a skandovali o pøídavek.

Stánkaøi a obsluha nás zásobovala
obèerstvením, hlavnì pivem. Zpívalo
se tam a tancovalo do noèních hodin.

Na takové slavnosti se místní hosti-
telé oblékli do slušivých lidových kro-
jù. Pøestože mìl pan starosta Villma-
ru, Hermann Hepp, hodnì nabitý pro-
gram, hned ráno si našel chvilku, aby
nás uvítal, pak na slavnostním gala-
veèeru pozdravil naši skupinu a pøe-
dal králickému starostovi, p. Mgr.
Krabcovi pro naši radnici upomínko-
vý dar. Náš starosta vìnoval Villmar-
ským nádherný obraz kláštera z Hory
Matky Boží.

Pøed odjezdem jsme byli pøijati na
místní radnici, kde nám „Bürgermeis-
ter“ Hepp ukázal své prostory a podì-
koval nám za návštìvu Villmaru
v tìchto slavnostních dnech. Obìtavost
hostitelù byla bezmezná. Vidìli jsme
se krátce a mnozí z nás poprvé. Nejlé-
pe se na to vzpomíná s tìmi, co tam
byli. Slovy nejsme schopni popsat tu

širokou nezištnost a vzornou pohostin-
nost. Pøáli bychom si, aby až nás jed-
nou pøijede navštívit nìkdo z hostite-

lù, si domù odvezl ty stejné dojmy štìd-
rosti a spokojenosti, jako my od nich.

Janina Maurerová

Hejtman Pardubického kraje Roman Línek se setkal
s nositelkou ocenění Oskar 2002 paní Radislavou Jandovou

Po blahopøání a pøedání ocenìní na vy-
hlašování cen OSKAR 2002 za lidskost a
stateènost znovu stiskl hejtman Pardubic-
kého kraje Roman Línek ruku
Ing. Radislavì Jandové, když ji 21. srpna
2003 pøivítal ve své pracovnì. Hovoøili
o spoleèných myšlenkách, cílech a projek-
tech a také hledali nejúèinnìjší formu
pomoci ze strany Pardubického kraje or-
ganizacím zdravotnì postižených, ve kte-
rých Radislava Jandová pùsobí.

Diskuze s paní Jandovou byla pro mne
pøínosem. Tato dáma trpí roztroušenou
sklerózou, nemocí, která by možná lec-
koho zlomila. Paní Jandová s ní ale sta-
teènì bojuje a ještì v sobì nachází sílu
pomáhat druhým. Jsem jejím obdivova-
telem a jsem rád, že jsme spoleènì našli
øešení, jak pomoci v její práci. Na mùj
podnìt pøispìje Pardubický kraj èástkou
10 000,- Kè na èinnost klubu Rubín cen-

trum, øekl po setkání hejtman Pardu-
bického kraje Roman Línek.

Ing. Radislava Jandová je jednou ze
zakladatelek a zároveò pøedsedkyní par-
dubické regionální organizace Unie Ros-
ka a klubu Rubín centrum. Obì tyto spo-
leènosti pomáhají lidem trpícím neuro-
logickými nemocemi, a to nejen z Par-

dubicka, ale také z Pøelouèska a Chru-
dimska. Rubín je pro všechny neurolo-
gické pacienty a jejich pomocníky a spøá-
telené osoby, Roska Pardubice je jeho
souèástí jako klub specializující se na
roztroušenou sklerózu mozkomíšní (RS).

Tiskové oddìlení
Krajského úøadu Pardubického kraje

Cestovní agentura
Hana Pechanová, Orlická 687,561 69 Králíky

nabízí dovolenou v tuzemsku i v zahranič í pro vlastní dopravu, busem nebo
letecky. Dále je možné zakoupit samotné letenky, autobusové jízdenky, pobyty

v lázních, dětské tábory, pobyty s aerobicem a mnoho dalších produktů.
!! Do října 2003 je možné zakoupit dálniční známky

do Rakouska a na Slovensko!!
TIP MĚSÍCE: Zájezdy na poslední chvíli s velkými slevami!!!

Telefon: 465 631 631 nebo 607 930 632
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Mám kamaráda...
Je mu 83 let, bydlí v Miêdzylesie

v Polsku a jmenuje se Nikolaj Czerwin-
ski. Pochází z polského Tìšínska. Vyu-
èil se pekaøem a tehdy se za uèení øe-
meslu panu mistrovi muselo zaplatit. Do
odborné školy se chodilo v nedìli, proto-
že uèni museli celý týden pracovat. Když
v roce 1941 Polsko napadli nacisté, pøe-
bìhl na Ukrajinu s úmyslem bojovat za
svou zem. Nevìdìl, jaká politická situa-
ce panuje na Ukrajinì, tehdy již souèás-
tí Sovìtského svazu. V krátké dobì se
ocitl na Sibiøi. Tam v lágru pøi nedosta-
teèné stravì a obleèení za témìø nelid-
ských podmínek kácel døevo, které bylo
dopravováno k železnici koòskými pota-
hy. Pracovalo se každý den, pouze když
teplota pøesáhla více jak -25 stupòù, ne-
museli do práce, za drobné pøestupky
bylo používáno tìlesných trestù. Tak
ubíhal den za dnem. V polovinì roku
1943 pøišel rozkaz z Moskvy a všichni
zdraví Poláci byli urychlenì staženi ze
Sibiøe a severní cestou na lodích dopra-
veni do Anglie, kde byli vyzbrojeni a pro-
dìlali krátký vojenský výcvik. Byly vy-
tvoøeny vojenské útvary pod vedením

generála Sikorskégo a pøipojeni k ar-
mádní skupinì maršála Mondgomeriho.
Toto vojenské uskupení bylo dopraveno
do severní Afriky s úkolem pomoci vy-
hnat armádu generála Romela. Vyprá-
vìl mi o obtížích boje v poušti v horku,
prachu a nedostatku vody. Když pak byla
severní Afrika osvobozena od nacistù,
byly jednotky generála Sikorskégo pøe-
sunuty na Sicílii a pozdìji postupovaly
na sever Itálií. Vytlaèovaly nacisty, kte-
øí se urputnì bránili. Konec války pana
Czerwinského zastihl v Rakousku, ar-
máda generála Sikoreskégo se pøesunu-
la do Polska, kde nìjaký èas plnila úko-
ly obnovy Polska, poté byla rozpuštìna.
Za pár mìsícù byl pan Czerwinski za-
tèen a uvìznìn za to, že byl v západní
armádì. Nìjaký èas po propuštìní zís-
kal zamìstnání u hasièù z povolání, kde
se v roce 1951 se vážnì zranil pøi požár-
ním zásahu a od hasièù jako invalidní
dùchodce propuštìn. S rodinou se pøi-
stìhoval do Miêdzylesie a od mìsta mìl
za úkol organizovat a øídit požární ochra-
nu ve mìstì a blízkém okolí. V nemoc-
nici v Miêdzylesie se staral na krátký

úvazek o dýchací techniku, pro kterou
mìl kvalifikaci od hasièù. Po roce 1990,
jako bývalý zahranièní voják, byl pový-
šen do dùstojnické hodnosti a byl mu
pøiznán zvláštní, výrazný pøídavek ke
starobnímu dùchodu. Komunistùm do-
dnes neodpustil, že když chtìl bojovat
za svou zem, udìlali z nìho kriminální-
ka na Sibiøi. Potom ho vyslali do ciziny
a pozdìji ho za to potrestali. Pøesto je to
starý pøíjemný pán, kterého si velice
vážím a tímto mu pøeji ještì mnoho let
spokojeného života.

Josef Trampota

Stavíte, přestavujete, opravujete?
Pak jsme tady pro Vás!

Stavofin, s. r. o., Králíky
ul. Opletalova 121, 561 69 Králíky  tel. 465 631 122  fax 465 631 330

Prodejna stavebnin nabízí:
- široký sortiment stavebního materiálu
- vodoinstalační materiál
- dlažby, obklady, zámková dlažba
- sádrokartony, izolační materiál
- kamna, krby
- pracovní pomůcky
- barvy fasádní a interiérové
- míchání barev dle požadovaného zákazníka

Zboží po dohodě s Vámi odvezeme na požadované místo.
Dále můžeme zajistit kompletní stavební, vodoinstalační a zemní práce.

Navštivte expozici koupelen, obkladů, dlažeb v areálu stavebnin.
PRODEJNÍ DOBA:

Po–Pá 7.00–11.30 hod., 12.30–17.00 hod., So 8.00–12.00 hod.

Zahájen prodej
spojovacího

materiálu

ZAHRADA VÝCHODNÍCH ČECH
Ve dnech 10. až 12. øíjna 2003 se koná

výstava ovoce a zeleniny v Èastolovicích.
Již tradiènì má název „ZAHRADA VÝ-
CHODNÍCH ÈECH“. Tento název odpo-
vídá nejen vystavovaným produktùm,
ale i celkovému aranžmá a úrovni. Na
ploše pøes 1000 m² v areálu sokolské
zahrady, sokolovny a jídelny základní
školy bude vystaveno vše, co každého
zahrádkáøe zajímá a co se dá na zahrád-
ce vypìstovat. Výstava pod heslem „Ra-
dost – Krása – Užitek“, poskytne ucele-
ný obrázek našich velkopìstitelù i drob-
ných zahrádkáøù. Vystaveno bude ovoce
všeho druhu jak souèasnì pìstované, tak

i rezistentní a perspektivní. Na své si
jistì pøijdou i ti zahrádkáøi, kteøí pìs-
tují sice starší, ale stále dobré odrùdy
jablek a hrušek.

V nauèném koutku, který je již tra-
diènì hodnì sledován, budou ukázány
nové odrùdy z ovocnáøských šlechtitel-
ských ústavù. Po loòské úspìšné soutì-
ži o nejlepší misku ovoce bude i v letoš-
ním roce tato soutìž znovu vyhlášena a
mùže se do ní pøihlásit každý zahrád-
káø. Poradenská služba bude sloužit
všem dotazovaným návštìvníkùm a vy-
øeší otázky na Vašich zahrádkách. Ovo-
ce a zeleninu budou vystavovat témìø

všechny okresy Východních Èech. Kro-
mì pìkného ovoce, zeleniny a již tradiè-
nì vkusné aranžerie, bude výstava do-
plnìna kvìtinovou výzdobou, okrasnými
døevinami, kaktusy, miniaturními døe-
vinami, bonsajemi a doplòkovými vìc-
mi. Organizátoøi se pokusí udìlat i men-
ší výstavku vín a moštù, které se ve Vý-
chodních Èechách vyrábí, a které patøí
do zahrádkáøské èinnosti. Organizátoøi
obohatí výstavu i o pøehlídku kvìtin
chryzantém a ukázky stolování – gast-
ronomie z ovoce a zeleniny. K prodeji
bude pøipraveno vše, co každý zahrád-
káø ke své zálibì potøebuje. Drobné
strojky a náøadí všeho druhu, pomùcky
pro kutily, keramika a proutìné výrob-
ky, ovoce ke konzumaci a na uskladnì-
ní, zeleninu, kvìtiny vèetnì cibulovin
jistì pøivítá každý návštìvník. Taktéž
odborné literatury a dalších potøebných
vìcí bude pro každého návštìvníka pøi-
praveno v dostateèném množství. Boha-
té obèerstvení a kulturní program hu-
debních orchestrù zpøíjemní pobyt kaž-
dého zahrádkáøe.

Pro zájemce jsou pøipraveny i odbor-
né pøednášky o pìstování ovoce a zele-
niny, o šetrné chemické ochranì na za-
hrádce, a pro milovníky kvìtin budou
ukázky vazaèské práce a kvìtinové de-
korace suchých i rostlých kvìtin. Po pro-
hlídce výstavy bude možné navštívit
i zámek v Èastolovicích, který bude ote-
vøen po celou dobu výstavy.

K pøíjemnému zážitku pøi pro-
hlídce výstavy, která bude otevøena
od 9:00 do 18:00 hodin každý den, Vás
zvou poøadatelé. Bližší informace na
telefonu nebo faxu 494 323 637.
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Mnohý rád nám dosvědčí – světlík – zázrak pro oči
Svìtlík lékaøský (Euphrasia Rostkoviana Hayne) je nená-

padná drobná jednoletá rostlina s lodyhou až 40 cm vysokou,
která je rozvìtvena a hustì listnatá. Listy jsou vstøícné, vej-
èitého tvaru, s pilovitými okraji. Kvìty jsou uspoøádány ve
vrcholových klasovitých hroznech, asi 1 cm dlouhé, bílé, dvou-
pyské, s fialovými žilkami a žlutou skvrnou na spodním pys-
ku. Nìkdy je celá koruna nafialovìlá. Kvete v èervenci a srp-
nu. Plodem je podlouhlá klínovitá tobolka.

Léèivé vlastnosti svìtlíku jsou známy už od dob antiky. Øíká
se mu také ambrožka, tìšinka, potìšení oèí, oèianka, Boží
potìšení, oèní zelina i jinak. Je rozšíøený po celé Evropì, u
nás roste na lukách, pastvinách, okrajích lesù a polních cest.
Sbírá se na�, která se seøezává v dobì kvìtu a suší v tenké
vrstvì nebo ve svazcích ve stínu a prùvanu. Umìlá teplota
nemá pøesáhnout 35°C. Listy i kvìty si musí zachovat pù-
vodní barvu. Droga je bez pachu a má nahoøklou chu�.

Obsahuje kromì jiného glykosid aukubín, jehož aglykon má
antibiotické úèinky, hoøèiny a tøísloviny, silici, vitamín C a
provitamín A. Svìtlík své jemné koøenové vlásky zapouští do
koøenù jiných luèních rostlin a èerpá z nich živiny. Je tedy
rostlinou poloparazitickou, podobnì jako jmelí.

Droga pùsobí protizánìtlivì, mírnì staví. Je pomocí pøi
zánìtech oèní sliznice a sliznice horních cest dýchacích. Svìt-
lík je doporuèován pro výplachy oèí pøi zánìtech spojivek, sl-
zení oèí, zánìtech slzných váèkù a pøi jeèných zrnech, pøi únavì
oèí z dlouhého sledování televizní obrazovky. Léèivý je zápar
z 1/2 lžièky drogy na 1/4 l vøelé vody. Mùžeme ho použít
i vnitønì pøi nechutenství, žaludeèních potížích, zvyšuje ky-
selost žaludeèních š�áv. Osvìdèuje se pøi poruchách trávících
orgánù – žluèníku a podobnì. Pùsobí i jako posilující lék. Pøi
chorobách oèí a svìtloplachosti jej používáme k pøípravì ob-
kladù buï samostatnì, nebo s heømánkem a 3% borovou vo-
dou – podle lékaøské rady. Nálev musíme dobøe pøefiltrovat.
Vnitønì se droga užívá spolu s èekankou k regeneraci jater
pøi žloutence.

Marie Treben, rakouská bylináøka, doporuèuje smìs na
koupel oèí ze svìtlíku, kozlíku, sporýše, kvìtu èerného bezu a
heømánku, a to pøi zeleném a šedém zákalu. O zákalu
M. Treben píše: „Zelený zákal není jen chorobou oèí, pøíèinu
má spíše v onemocnìní ledvin. Ve vìtšinì pøípadù jde ruku
v ruce s revmatismem a bolestmi kloubù. Každý den by se
mìly vypít dva až tøi šálky z èajové smìsi rovných dílù kopøi-
vy, rozrazilu, mìsíèku a pøeslièky, pøièemž podle možnosti pøi-
dáme èajovou lžièku švìdských bylinek. Chceme-li léèení
urychlit, je tøeba použít èerstvých rostlin.

Pøi šedém zákalu se vícekrát za den pøetøou víèka oèí švéd-
skými kapkami (možno pøedem slabounce potøít mìsíèkovou
mastí).

Pøi zeleném zákalu je dùležitá sedací koupel z pøeslièky.
Pøi poruše ledvin se pøenáší jejich tlak vzhùru až do oèí. Se-
dací koupele z pøeslièky snižují tlak v chorých oèích. Velmi
dobøe pùsobí zvenku na ledviny, takže už v dobì koupele mizí
tlak v nemocných oèích.

Světlík lékařský

Svatomichalská pouť
28. 9. 2003

KAMENICKÉ PRÁCE
Julius Kováč, Bohutín 133

Každou sobotu od 8:50 do 9:05 hodin si na hřbitově
v Králíkách můžete objednat tyto kamenické práce:

- Výroba pomníků ze žuly a teraca
- Žulové a teracové (rámy, sokly, krycí desky)

- Celkové opravy pomníků
- Sekání, zlacení, stříbření a barvení písma

- Přebrušování pomníkových dílů z teraca a mramoru přímo
na místě!!!

- Cenová konzultace a doprava zdarma!

Po celý den na mobilním tel. 605 946 468,
případně po 19.00 hod. na tel. 583 247 337
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Tak bylo, tak je
Čp. 355 (dříve 103)

Zaèneme opìt rokem 1787, kdy prv-
ním zaznamenaným majitelem tohoto
domu byl Franz Rother. Po roce 1800 zde
bydlel zkoušený magistrátní rada Faber.
Dalším majitelem byl Kaspar Blasche a
po nìm jeho dìdicové. Od nich pak zís-
kává roku 1833 dùm Johann
Kretschmer. Ten je jako majitel uveden
až do roku 1845.

12. 9. 1860 se v domì èp. 355 narodil
Wilhelmu a Antonii Oehlùm syn Wil-
helm, kronikáø mìsta a zamìstnanec
spoøitelny.

Pøed rokem 1904 zde provozuje Adolf
Katzer dýmkaøství a lotynku, k nimž
pøipojuje i hraèkáøství. To je pozdìji
nahrazeno prodejnou elektrotechniky
Josefa Doleschela. 9. 5. 1945 se národ-

ním správcem teï již Elektro – radia,
stává Honzák Miroslav. 18. 4. 1949 je
však usneseno, že elektrotechnicko – in-
stalatérské živnosti se pøipojí k místní-
mu Komunálnímu podniku. Koncem
následujícího roku je již elektrotechni-
ka u nìj uvedena.

Do ledna 1976 zde také fungoval Pod-
nik bytového hospodáøství, který se pak
pøestìhoval do èp. 264/b v Konìvovì uli-
ci (dnešní Pivovarská). V jeho bývalých
kanceláøích je koncem téhož roku ote-
vøena prodejna Sklo – porcelán.

11. 5. 1977 je uvedeno, že se pøedpo-
kládá prodej domu celní správì.

Jak mnozí z Vás také pamatují, dùm
byl v listopadu 1984 poškozen vichøicí,
která utrhla plechovou støešní krytinu
a srolovala ji k høebeni støechy. Vèas-
ným zásahem pøíslušníka VB, Zdeòka
Moravce, byla však støecha zachránìna.

V souèasné dobì je zde Quelle prodej-
na, také trafika a sbìrna Sazky (ta již
od roku 1994).

René Šebek
ve spolupráci

s Mìstským muzeem Králíky.

Pracovníci Mìstského muzea v Krá-
líkách rádi uvítají jakékoli další dopl-
òující podnìty a materiály (dobové
fotografie, dokumenty apod.), které se
týkají tohoto tématu. Dìkujeme.
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Širokoúhlé kino Klubu Na Střelnici Králíky
pátek 5.  MATRIX RELOADED zaè. ve 20.00 hod
Druhý díl sci-fi série o virtuálním svìtì. Vyvolený Neo za-

chraòuje podzemní mìsto Sión, ohrožované útokem nepøátel-
ských Strojù. Film je souèástí multimediální reklamní kam-
panì a je urèen pøedevším zasvìcenému publiku.

úterý 9.  KNIHA DŽUNGLÍ 2 zaè. v 17.00 hod
Animované pokraèování slavné disneyovky na motivy kni-

hy R. Kiplinga. Chlapec Mauglí dospívá ve svìtì lidí, ale srd-
ce a vzpomínky ho stále nutí k návratu do džungle.

pátek 12.  CHY� MÌ, KDYŽ TO DOKÁŽEŠ
zaè. ve 20.00 hod
Vynikající stylová retro-høíèka režiséra Stevena Spielber-

ga vypráví skuteèný pøíbìh mladého podvodníka Franka, který
využije svých napodobovacích schopností a jako pilot, lékaø èi
právník inkasuje šeky na desetitisíce dolarù. V hlavních ro-
lích Leonardo DiCaprio a Tom Hanks.

pátek 19.  PIANISTA zaè. ve 20.00 hod
Mnoha cenami ovìnèený životopisný snímek pøibližuje osud

polského klavíristy W. Szpilmana, který byl bìhem 2. svìtové
války díky svému umìní chránìn pøed smrtí v koncentraè-
ním táboøe. Další svìtový film režiséra Romana Polanského.

úterý 23.  NEVÌRNÉ HRY zaè. ve 20.00 hod
Celoveèerní hraný debut uznávané autorky animovaných

filmù Michaely Pavlátové je komorním psychologickým pøí-
bìhem o manželské krizi a citlivou studií mezilidských vzta-
hù v malé vesnici na slovensko-maïarském pomezí. V kopro-
dukèním èesko-slovenském snímku dostala velkou hereckou
pøíležitost Zuzana Stivínová.

pátek 26.  KURS SEBEOVLÁDÁNÍ zaè. ve 20.00 hod
Vtipná komedie o doèasném nuceném soužití vzteklého mla-

díka (Adam Sandler) a podivínského psychiatra (Jack Nichol-
son). Po výbuchu agresivity je mladíkovi soudnì pøidìlen tera-
peut, který rozhodnì nepoužívá bìžné léèebné metody.

KLUB NA STŘELNICI KRÁLÍKY
nedìle 14. - BONIFANTES 15.00 hod
Slavnostní chrámový koncert v kostele sv. Michaela v Krá-

líkách pøi pøíležitosti Dnù evropského dìdictví. Chlapecký
sbor BONIFANTES z Pardubic se sbormistrem Janem Míš-
kem patøí pøes svoji krátkou existenci mezi evropskou špiè-
ku chlapeckého sborového umìní (viz DOBØÍ ŽÁCI SKVÌ-
LÉHO UÈITELE).

sobota 20. - BLADEX 20.00 hod
Taneèní zábava s populární hudební skupinou Bladex.

Další informace o poøadech Klubu Na Støelnici a o pøed-
prodeji vstupenek: kanceláø Støelnice,

tel.: 465 631 473 nebo 603 849 460, a také na interneto-
vé adrese www.strelnice.cz.

TANEÈNÍ 2003
Devìt øádných lekcí (vždy v sobotu od 13.00 do 16.00 ho-

din), veèerní Prodlouženou a závìreèný Vìneèek bude mít le-
tošní Kurs taneèní a spoleèenské výchovy, poprvé pod
vedením uèitelky taneèní výchovy paní Ivy Musilové z Krá-
lík. Pøihlášky pøijímá kanceláø Støelnice, zásadnì vždy
souèasnì s úhradou kursovného (550,- Kè). Bezhotovostní
úhrada je možná na úèet è. 1325934359/0800, variabilní sym-
bol – datum narození úèastníka kursu ve tvaru DDMMRRRR
(napø. 15091985), v tomto pøípadì je nutné pøinést doklad o
zaplacení (výpis z úètu, pøíkaz k úhradì apod.).

Podmínkou k úèasti v kursu je dosažení vìku 15ti let a
spoleèenský odìv na všech lekcích. Další informace v kance-
láøi Støelnice, tel. 465 631 473 nebo 603 849 460. Všechny
dùležité skuteènosti sdìlíme úèastníkùm kursu na první lek-
ci v sobotu 13. záøí 2003. Lekce jsou pøístupné veøejnosti.

Dne 16. záøí uplyne 5 dlouhých let
od chvíle, kdy od nás navždy odešel

náš drahý manžel, tatínek a
dìdeèek,

pan KAREL MAÈALÍK z Králík
Za tichou vzpomínku všem kdo

jste ho znali, dìkují a s láskou a
úctou stále vzpomínají manželka,

dcera a syn s rodinami.

Základní umělecká škola
v Králíkách

pořádá
při příležitosti 50. výročí založení školy

koncert učitelů,
který se uskuteční

v pátek 26. září v 18.00 hodin
v sále školy.
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Společenská kronika
Naši nejmenší

ÚMRTÍ

Manželství

MANŽELSTVÍ

Životní jubilea v březnu

Matìj Mrklovský
Andrea Tomková

Martina Tobišková
Dominik Šebek

70 let
Marie Kudlíková, V Bytovkách
Vlasta Pechanová, Valdštejnova
71 let
Drahoslav Urban, 5.kvìtna
Jiøí Koch, 5.kvìtna
František Pospíšil, Tkalcovská
Zdenìk Kylar, Vlad. Vanèury
72 let
Božena Braunová, Velké námìstí
Marie Koubová, Dolní
73 let
Markéta Motyèáková, Prostøední Lipka
Emil Scholz, Orlická
Emilie Severýnová, Pivovarská
Rozálie Frolová, Horní Lipka
75 let
Marie Moravcová, Za Pilou
Zdenka Faitová, Polní

Kristína Haradzinová, Èervený Potok
Marie Kubíèková, Velké námìstí
Zdìnka Žabková, J. Opletala
76 let
Zdìnka Procyková, 17.listopadu
Marie Èerná, Hluboká
77 let
Marie Sasková, Polní
Jindøiška Matoulková, Dolní Boøíkovice
Ludmila Krulichová, Pod dìt. domovem
81 let
Milada Venclová, Valdštejnova
82 let
Marie Vostrèilová, Sportovní
83 let
Eliška Majvaldová, Zahradní
84 let
Anton Frolo, Tovární

Emilie Hollyová, V Bytovkách

Petr Véber – Milada Skalická Antonín Formandl – Jana Šínová

DOBŘÍ ŽÁCI SKVĚLÉHO UČITELE
Chlapecký sbor BONIFANTES (Dob-

øí žáci) z Pardubic je nejmladším ze tøí
existujících velkých chlapeckých sborù
v Èeské republice (Praha má Pueri
Gaudentes a v Hradci Králové pùsobí i
nám dobøe známí Boni Pueri). Ve svìtì
je chlapecké zpívání velmi populární,
ale i tak statisticky pøipadá na 800 pì-
veckých sborù pouze jeden chlapecký.
Když se nìjaký kluk pochlubí, že zpívá
v drážïanském Kreuzchoru nebo
v American Boychoir, už to nìco zna-
mená. V chlapeckém sboru ve Stockhol-
mu zpíval i král Carl XIV. Gustav. Vel-
ké svìtové chlapecké sbory mají v pøí-
pravných oddìleních mnoho stovek klu-
kù, napø. na konkurz do vídeòského
sboru se každoroènì dostaví kolem tøí
tisíc uchazeèù.

Bonifantes se poprvé sešli na podzim
roku 1999, když po talentových zkouš-
kách vybral sbormist r Jan Míšek
180 chlapcù z prvních až ètvrtých tøíd
a rozdìlil je do pìti oddìlení. Již za pìt
mìsícù dokázali kluci z jednotlivých od-
dìlení koncertnì vystoupit, ti nejmladší
s lidovými písnièkami, „pá�áci“ si už
troufli na Dvoøákovy Moravské dvoj-
zpìvy. Od té doby uèinil sbor obrovský
umìlecký pokrok a stal se reprezenta-
tivním vyslancem èeské kultury. Ne-
smírné zapálení pro zpìv, soustøedìní
a pevná disciplína provázejí zkoušky a
vystoupení jednotlivých oddìlení i hlav-
ního koncertního sboru, který èítá podle
potøeby 30 až 80 chlapcù (v Králíkách
se pøedstaví hlavní sbor s více jak 40ti
chlapci).

Bonifanti se opravdu nenudí. Kon-
certní sbor zkouší tøikrát týdnì, každý
poslední víkend v mìsíci se schází na
soustøedìní, roènì uskuteèní 40-50 kon-
certù, nìkolik natáèení a koncertních
turné. Od roku 2001 vyhrál sbor snad
každou pìveckou soutìž, zúèastnil se
natáèení francouzského filmu Napole-
on (s Gérardem Depardieu, John Mal-
kovichem ad., sbormistr o této zkuše-
nosti øíká: „Veèer nám rozdali text tìž-
ké latinské skladby, ráno už šli kluci
pøed kameru a sklidili velký obdiv fil-
mového štábu“), úèinkuje v Bizetovì
Carmen a v Pucciniho Tosce v Rakous-
ku, s hradeckou filharmonií pøipravu-
je slavnou Carminu Buranu Carla Orf-
fa atd. Chlapci se podívali a s úspìchem
koncertovali v Rakousku, Belgii, Nì-
mecku, Francii a Dánsku, samozøej-
mostí je úèast Bonifantes na hudebních
festivalech takøka po celé Evropì.

V Králíkách se pøedstaví sbor
v ukázkovém programu, složeném z pís-
ní duchovních (Mozart, Miškinis, Lot-
ti, Cherubini, Eben) i svìtských (Dvo-
øák ad.). Prázdniny chlapci vìnovali in-
tenzivní pøípravì a v podstatì celé léto
strávili v  Rakousku pøi hostování
v Carmen, odskoèili si jen na Smetano-
vu Litomyšl zazpívat Truvérskou mši
Petra Ebena. „Byl by omyl si pøedsta-

vovat, že letní koncertování kluky ne-
baví a my je musíme nutit, aby o prázd-
ninách cvièili a zpívali. Právì naopak,
celý rok zkoušení a vystupování smì-
øuje k vyvrcholení o prázdninách a
Bonifanty motivuje. Zatím není ani
problém hledat nové èleny. Vždy se pøi
mém každoroèním pátrání na zaèátku
školního roku najde dost chlapcù, kte-
øí berou zpìv vážnì a chtìjí se mu vì-
novat,“ dodává umìlecký vedoucí a
sbormistr Jan Míšek (25), který je do-
slova zjevením na èeské profesionální
sbormistrovské scénì.

Vystudoval hudební pedagogiku
u prof. Skopala v Hradci Králové a di-
rigování na pardubické konzervatoøi.
Pøes své mládí nìkolik let vede kromì
Bonifantù také pardubický Komorní
sbor Kantiléna a Královéhradecký
mužský sbor. Za své mimoøádné diri-
gentské výkony získal již nìkolik èes-
kých i evropských ocenìní, absolvoval
mistrovské kursy, jako dvaadvacetile-
tý byl v roce 1999 uveden v encyklope-
dii Amerického životopisného institu-
tu a v roce 2001 byl zaøazen do svìtové
encyklopedie Who is who. Od téhož
roku je také šéfredaktorem èeského
internetového serveru pro sborové
umìní SBOR.CZ.

„Zpíval jsem už jako pøedškolák, man-

želé Skopalovi (sbormistøi Boni Pueri) pro
mì byli vlastnì druzí rodièe. S nimi jsem
strávil urèitì své nejkrásnìjší sborové
chvíle v dìtství, i když nevím, jestli stej-
ným zpùsobem oni prožívali mou pøítom-
nost. Byl jsem urèitì tím nejzlobivìjším
zpìvákem, který kdy dìtským sborem pro-
šel. Svùj první sbor jsem založil na gym-
náziu“, vyznává se ze své životní lásky
Jan Míšek. „Škola mi dala èásteèné zá-
klady, skuteèné znalosti jsem si osvojil
až praxí. Dlouho jsem dirigoval intuitiv-
nì, ruce mi ´zlomili´ až na mistrovském
kursu v Nìmecku.“

Jan Míšek patøí k nejvytíženìjším
sbormistrùm, týdnì absolvuje kolem
20 zkoušek, nìkolik koncertù, kromì
výše jmenovaných sborù postupnì dává
dohromady sbor  pøi Filharmonii
v Hradci Králové. „Nejvìtší motivací
jsou koncerty, zahranièní cesty a soutì-
že. Jsem hodnì soutìživý typ, za po-
slední ètyøi roky jsem se svými sbory
pøivezl z 10 soutìží 12 zlatých a 9 støí-
brných medailí a tøi dirigentské ceny.“

Srdeènì Vás zveme na slavnostní
koncert Bonifantes do králického kos-
tela sv. Michaela v nedìli 14. záøí
v 15.00 hodin. Více informací o sboru
i Janu Míškovi na www.bonifantes.cz.

Z internetových stránek sboru
èerpal Pavel Strnad
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V sobotu 20. záøí jste zváni na výlet do pøírody.
Právì v tento den se koná již

14. roèník turistického pochodu

„K prameni Moravy“
Trasy pochodu vedou územím CHKO, vždy po turisticky

znaèených cestách ze Starého Mìsta pod Snìžníkem, Ha-
nušovic, až po Králíky, smìrem k vrcholu Králického Snìž-
níku. Cíl je u pramene Moravy mezi 10.00 – 14.00 hod. Pro
každého úèastníka je pøipraven upomínkový list. Vše na-
jdete na turistické mapì Králický Snìžník. Vzhledem k ote-
vøenému pøechodu pro turisty do Polska, na vrcholu Krá-
lického Snìžníku, doporuèujeme vzít s sebou pas.

Za poøadatele
Jiøí Ficnar, 789 92 Jedlí 139, tel. 603 376 678

Přátelé cyklistiky Králíky zvou srdečně všechny příznivce
cyklistiky na

1. ročník cyklistické časovky

KRÁLICKÁ ČASOVKA
6. září ve 14:00 hodin

Délka tratě – 16 km
Králíky – Malá Morava – Králíky

Prezentace: v den závodu od 13:00 hodin na místě startu
(autobusové nádraží)

Kategorie:
žáci do 15-ti let; junioři; muži A do 40-ti let; B do 50-ti let; C nad 50 let; ženy

Startovné 30,- Kč

Krajská hospodáøská komora zve všechny podnikatele a firmy
na podzimní sportovní akci plnou bowlingu, zábavy, relaxace, ale i nových

známostí, kontaktù a možností spolupráce.

Zveme Vás, Vaše obchodní pøátele a zamìstnance na

Bowlingový turnaj podnikatelù a firem
o pohár Krajské hospodáøská komory Pardubického kraje,

který se bude konat ve sportovním klubu RADAVA v Ústí nad Orlicí
dne 17. 10. 2003. Vìøíme, že nabízené sportovní vyžití nejen v podobì bowlingu,

ale také tenisu nebo petanque s bohatým veèerním pohoštìním, pro Vás bude
tím pravým impulsem pro získávání nových obchodních i soukromých pøátel-

ství. Proto neváhejte, kapacity bowlingového centra jsou omezené a vyžádejte si
pozvánku s pøihláškou na adrese oblastní kanceláøe Orlicko KHK PK, Nádraž-
ní 547, Èeská Tøebová 560 02, tel., fax: 465 536 016, e-mail: orlicko@khkpce.cz.

Podrobné informace Vám sdìlí a pøípadné dotazy ráda zodpoví vedoucí této
kanceláøe, sleèna Jana Studená, která se tìší na setkání s Vámi.
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CENA FIRMY ISCAREX - D. Morava-Králický Sněžník

Postarali se o nì Petr Losman z USK Praha (56:38) a Irena
Šádková z Asics Teamu (1:06:11). Padl také úèastnický re-
kord: celkem 192 závodníkù a závodnic. Trasu si pochvaloval
i pan premiér Špidla, který tento závod letos bìžel poprvé a
podaøilo se mu porazit pana Šimùnka :). Na trasu Lidového
bìhu se vydal také šéf firmy ISCAR ÈR pan Roubíèek a mís-
tostarostka Èeské Tøebové paní Žáèková. Šli tak pøíkladem
všem ostatním, kteøí se zúèastnili pouze jako diváci.

Junioøi [13,096 km, 963 m pøevýšení]
1. Pavlišta Vít              AFK Chrudim 01:05:27.51

    2. Èerný Jaroslav         Triatlon Team Trutnov 01:12:02.98
3. Zapalaè Martin Fenix Jeseník 01:15:49.95
Muži A [13,096 km, 963 m pøevýšení]
1. Losman Petr USK Praha 00:56:38.13
2. Horák Ondøej AK ASICS Kromìøíž 00:57:08.20
3. Vítek Miroslav Sportdres Ústí n.Orlicí 00:58:17.92
Muži B [13,096 km, 963 m pøevýšení]
1. Stránský Aleš ISCAREX È. Tøebová 01:03:03.58
2. Kolínek František AK Perná 01:04:29.07
3. Macíèek Miroslav DODO Kopøivnice 01:06:38.09
Muži C [13,096 km, 963 m pøevýšení]
1. Pechek František Maratonstav Úpice 01:04:11.92
2. Javùrek Jiøí Jiskra Horní Maršov 01:10:19.41

3. Šír Václav TJ Spartak Rokyt. n. J. 01:11:26.95
Muži D [13,096 km, 963 m pøevýšení]
1. Biemann Götz SKI Harrachov 01:13:44.86
2. Marek František TJ Èervený Kostelec 01:18:57.09
3. Bielèik Jindøich Lichkov 01:32:27.22
Juniorky [5 km, 520 m pøevýšení]
1. Bota Iwona LKS Sana Koœcian 00:38:08.36
2. Pechková Jana Maratonstav Úpice 00:38:22.76
3. Vytlaèilová Lenka ISCAREX È. Tøebová 00:42:54.39
Ženy A [13,096 km, 963 m pøevýšení]
1. Šádková Irena Asics Team 01:06:10.73
2. Matyášová Pavla Maratonstav Úpice 01:11:57.36
3. Vlèovská Marta AC Pardubice 01:16:05.41
Ženy B [13,096 km, 963 m pøevýšení]
1. Paulù Blanka Maratonstav Úpice 01:18:08.20
2. Kubrová Dagmar Labe Triclub H.Králové 01:22:54.64
3. Jirásková Eva ISCAREX È. Tøebová 01:43:55.51
Ženy C [13,096 km, 963 m pøevýšení]
1. Novotná Eva Letohrad 01:28:47.29
2. Keprtová Miloslava ISCAREX È. Tøebová 01:31:36.61
Lidový bìh [5 km, 520 m pøevýšení]
1. Zapalaè Dušan Fenix Jeseník 00:33:43.70
2. Janeèek Jiøí SKI Klub È. Tøebová 00:34:35.58
3. Hrdina Pavel ABK Bravo Jabl.n. Orl. 00:37:31.39

Turnaj v minikopané
Dne 16. 8. 2003 se na zimním stadio-

nu uskuteènil turnaj v minikopané. Zú-
èastnilo se pìt družstev, z toho jedno
z Polska. Poèasí pøálo a tak se turnaj
odehrál v klidu a pokoji.

Výsledky:
ZET Dolní Lipka: Heømanice 6:0,

hosp. u Tomáše 2:1, Wilkanów 2:0,
È. Voda 4:0. Heømanice: hosp. u Tomá-

še 1:5, Wilkanów 0:3, È. Voda 0:3. Hos.
U Tomáše: Wilkanów 1:0, È. Voda 4:0.
Wilkanów: È. Voda 3:3.

Koneèná tabulka:
1. ZET Dolní Lipka, 2. Hosp. u Tomá-

še, 3. Wilkanów, 4. Èervená Voda, 5. Heø-
manice.

Na konec turnaje byla všechna druž-
stva odmìnìna cenami, na které pøispìl
Mìstský úøad.

Poděkování za sponzorský dar
Svaz tìlesnì postižených ÈR a Míst-

ní organizace Králíky poøádala dne
11. 7. 2003 pro své èleny již oblíbený
5. roèník sportovních her. Toto sportov-
ní zápolení bylo uskuteènìno na chatì
pana Altmanna na Horní Orlici. Spor-
tovních her se zúèastnilo 25 èlenù tì-
lesnì postižených z místní organizace.

Soutìžilo se v tìchto disciplínách:
- støelba ze vzduchovky,
- házení šipkami na cíl,
- hod granátem,
- házení kroužky na cíl,
- odhadem dálky.
Umístìní dle jednotlivých kate-

gorií:
Ženy:
1) Marie Altmannová
2) Marie Èumová
3) Kamila Uhlíøová
4) Eliška Tejklová
Muži:
1) Václav Vodièka
2) Josef Vacek

3) Jan Beinlich
4) Rudolf Altmann
Absolutním vítìzem po seètení zís-

kaných bodù se stal pan JIØÍ HAVLÍK,
který mimo hodnotné ceny obdržel pro
rok 2003 – 2004 – Putovní pohár.

Po skonèení sportovního zápolení si
úèastníci opekli toèený salám, byla po-
dávána káva se zákusky, nìco na uti-
šení žíznì a jiné dobroty, které donesli
èlenové do spoleèného sezení. Nikomu

se nechtìlo odejít a tak veèer pokraèo-
val pøátelskou besedou.

Podìkování za sponzorský dar patøí
fi. ELKO VALENTA, která pro tento
sportovní den vìnovala 5 hodnotných
cen pro vítìze jednotlivých kategorií.
Zdravotnì postižení obèané si velice
váží postoje pana Valenty a vyslovují
mu tímto dík.

Svaz tìlesnì postižených obèanù ÈR
Místní organizace Králíky


