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„My tři králové jdeme k Vám, štěstí, zdraví vinšujeme Vám…“
Příloha: Jízdní řád

AHOJ,
vážení čtenáři Ku ... ho Po ... ku!
Do letošního jubilejního pětkového roku
Tak se opět scházíme. Tentokrát v roce, kdy tomu bude v květnu šedesát let, co padla tisíciletá Hitlerova
říše. Blahopřání do tohoto roku máte jistě již všichni za sebou, takže místo něho Vám předložím pár ukázek
z díla jednoho z moudrých pánů, jehož pohled na svět je poněkud odlišný od pana profesora Řeháka, s jehož
svéráznými názory na stárnutí jste byli seznámeni v březnovém čísle roku 2003. Posuďte však sami, až si
přečtete malinký kousíček z kapitoly nazvané O lidské nenasytnosti z knihy PRSTOKLADY Viktora Fischla.
Tož to bylo tak: Můj otec zemřel v jedenapadesáti, a když maminka odešla o tři roky později, kdy jí bylo třiapadesát, usoudil jsem, že díky genům musím počítat s tím, že i já se s tímto světem, který jsem přes všechny
hrůzy miloval, budu muset rozloučit někdy krátce po padesátce. Nic podobného se nestalo. Bylo mi šedesát
a pětašedesát, šel jsem do důchodu, konečně jsem měl čas na psaní, rodil se román za románem a vycházela
jedna kniha povídek za druhou, a najednou, než jsem se nadál, jsem tu byl tři čtvrti století a ani na chvíli mi
nenapadlo, že by to snad už mohlo stačit.
Všechno od onoho dne, kdy jsem počítal, že se odporoučím kolem padesáti, byl čistý výdělek a líbilo se mi
to tu čím dál tím víc. Když mi bylo osmdesát – to se už psal rok 1992, říkal jsem si, jaké by to bylo hezké dožít
se tak roku 2000, pak si to v kalendáři odfajfkovat a odplout. Jenže teď, když je třetí milénium a je mi tu stále
ještě dobře a pořád ještě objevuji denně nové krásy světa, začínám smlouvat s Pánembohem a říkám mu, že
kdyby mě tu nechal ještě o dva roky déle, mohl bych snad ještě dopsat to a ono, co mám dosud v hlavě. Jenže
jsem natolik poctivý, že neslibuji, že pak nezačnu škemrat, aby mne tu nechal až do té stovky.
Já totiž opravdu upřímně toužím žít dál a dál.
I to je nepochybně druh nenasytnosti. Myslím si však, že tu jde nejen o druh nejneškodnější a nejnevinnější, nýbrž i nejpochopitelnější a nejodpustitelnější ze všech odrůd nenasytnosti
A to je i moje novoroční přání Vám všem, milým a pozorným čtenářům.
Pro úplnost: Viktor Fischl * 30. 6. 1912
Předválečný mladý básník a novinář uprchl před pronásledováním Židů v roce 1939 do Londýna. Tam se
přihlásil k zahraničnímu odboji a pracoval přes osm let s ministrem zahraničních věcí československé exilové
vlády, kterého zachytil v knížce Hovory s Janem Masarykem. Po převratu v roce 1948 odešel do Jeruzaléma,
přijal hebrejské jméno Avigdor Dagan a téměř třicet let působil v izraelských diplomatických službách. Od
roku 1977 se cele věnuje literární tvorbě. Vydal přes třicet románů, básnických a povídkových sbírek. Nejznámější jsou prózy Dvorní šašci a Kuropění, které byly přeloženy do několika světových jazyků.
Milan Šebek – Varnsdorf

Co je nového ....?
Nejdůležitější body z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Kunvald dne 11. 11. 2004 na
Obecním úřadě:
1/ Starosta seznámil zastupitelstvo s přípravou a nejspíše – vzhledem k významu – bude zařazena do
rozpočtu na rok 2005 a požádal zastupitele o návrhy
majetku obce.
k rozpočtu včetně finančních odhadů. Některé
3/ Zastupitelstvo odsouhlasilo prodej pozemzáměry jsou již projekčně připraveny, některé záměry
kové parcely č. 130/3 – pastvina o výměře 971 m2,
z minulých let se nepodařilo uskutečnit.
která je v majetku obce, panu Jiřímu Bolečkovi,
2/ Zastupitelstvo se seznámilo se žádostí pana
Kunvald 258.
Hermana o opravu cesty v Zaječinách ke kapličce.
4/ Zastupitelstvo se seznámilo s dopisem paní
Cesta je zahrnuta do III. bloku pozemkových úprav
Aleny Kozákové, Spojovací 6, Dlouhoňovice, 564 01
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Žamberk, ve kterém nabízí obci k odkupu parcelu
(357) o výměře 289 m2 – část asfaltové místní
komunikace od silnice na Bartošovice k Vágnerovým
čp.119. Paní Kozáková navrhuje cenu 20.000 Kč.
Starosta zastupitelstvo informoval, že v roce
1972 byla tato parcela řádně vykoupena tehdejším
MNV od manželů Veselých, na rozdělení původní
parcely byl vyhotoven geometrický plán. Vzhledem
k těmto skutečnostem je nutno s paní Kozákovou
jednat a prověřit stav záležitosti na Katastrálním
úřadě.
5/ Zastupitelstvo se zabývalo dále problematikou bytů v čp. 17. Ke dni 1. 11. 2004 uvolnili byt 3+1
manželé Vlaškovští a dále k 30. 11. 2004 uvolnila byt
1+1 paní Lenka Příkopová.
V diskusi vystoupila paní Mgr. Zdena Jurčanová,
která sdělila, že škola musí shánět učitele matematiky, fyziky a chemie, a proto by ráda měla možnost
nabídnout novému učiteli byt, a žádá tedy o ponechání bytů ve stávajícím režimu.
Zastupitelstvo odsouhlasilo ponechání obou
bytů ve stávajícím režimu – tedy uzavření smlouvy
s případnými nájemníky na dobu určitou tak, aby
byly případně k dispozici škole.
Dále se zastupitelstvo zabývalo otázkou nájemného, které lze již novým nájemníkům upravit. Byly
navrženy dvě částky, a to 30 Kč/m2 a 25 Kč/m2.

Zastupitelstvo odsouhlasilo zvýšení nájemného
v těchto bytech na dvojnásobek současného nájmu,
tj. na 30 Kč za m2.
Dále se zastupitelstvo seznámilo se stížností
nájemníků v nových bytech v čp. 17, kde se opakovaně objevila plíseň ve značném rozsahu. Nájemníci
předložili dopis s výčtem závad v jednotlivých
bytech.
Starosta informoval zastupitelstvo, že již byl
zaslán dopis stavební firmě a stavebnímu dozoru se
žádostí o svolání jednání a řešení problému. Dále
vidí nutnost zajistit nezávislé odborné stanovisko.
Uvedl, že již jednal s několika odborníky a že je nutno
se snažit nájemníkům pomoci a bezodkladně situaci
řešit, protože podmínky – vzhledem k vyskytující se
plísni – ve kterých nájemníci žijí, jsou neúnosné.
6/ Starosta obce seznámil zastupitelstvo s konečným návrhem orientačního systému v obci, na
jehož vybudování obdržel prostředky z grantu dobrovolný svazek obcí „Pod Zemskou branou“ (celkem
189.000 Kč). Přesto ke konečnému vybudování
v navrženém rozsahu chybí určitá část finančních
prostředků, a to konkrétně Kunvald by se měl podílet
13.000 Kč.
Zastupitelstvo odsouhlasilo uhrazení požadované
částky 13.000 Kč pro svazek obcí.

Nejdůležitější body ze zasedání Zastupitelstva obce Kunvald dne 9. 12. 2004 na Obecním
úřadě:
1/ Starosta přivítal přítomné a předal slovo
– odborné ošetření Bratrské lípy – 27.000 Kč
panu Jiřímu Matějkovi, který přišel vysvětlit žádost
– odvod srážkové vody u Hotmarových –
AFK o příspěvek ve výši 10.000 Kč na zajištění
130.000 Kč
tréninku mužů. Tato žádost byla projednávána na
– odvod srážkové vody pod Bratrskou lípou
minulém zasedání zastupitelstva, na kterém byla
– 685.000 Kč
vzata na vědomí.
– stezka v Modlivém dole – výstavba tří lávek
Pan Matějka vysvětlil, že jako trenér mužů je pře100.000 Kč + obnova naučné stezky Modlivý
svědčen, že kvalitní přípravou by mužstvo mohlo hrát
dolem a po stopách jednoty bratrské – 50.000 Kč
podstatně lépe. Proto mají domluvenu tělocvičnu „U
– nátok do požární nádrže – 150.000 Kč
žirafy“ v Žamberku, jejíž pronájem na jeden trénink
– rozšíření vodovodu pod vodojemem Bubnov
stojí 450 Kč a dále škvárové hřiště ve Vamberku, za
– 750.000 Kč
které je poplatek 1.200 Kč. AKF nyní nemá vzhledem
– oprava parkoviště u horního Konzumu a příjezk vysokým platbám za elektřinu dostatek finančních
dové komunikace k Sokolovně a ZŠ – 380.000 Kč
prostředků. Zastupitelstvo odsouhlasilo přispět AFK
– oprava mostu u čp. 64 Trejtnarových
částkou 7.500 Kč.
– 100.000 Kč
2/
Dále se zastupitelstvo zabývalo jednotli– oprava cesty na Bubnov – 140.000 Kč
vými navrhovanými akcemi k rozpočtu na rok 2005:
– oprava cesty na Kunačice (úsek od p. Krejči
– rekonstrukce veřejného osvětlení v centru obce
po křižovatku pod Mihulkovi – 215.000 Kč,
– předpokládaná částka 270.000Kč
úsek od „pérovny“ po křižovatku u Mihulkových –
– sportoviště (areál po Kampeličkou) – víceúčelové
140.000 Kč, úsek od křižovatky pod Mihulkovými
hřiště – předpokládaná částka 1.500.000 Kč
po nemovitost paní Krčmářové – 550.000 Kč
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– restaurování sochy J.A. Komenského
– 150.000 Kč
– žádost římsko katolické farnosti Kunvald
o příspěvek na opravu vnější omítky kostela
– 180.000 Kč
– ing. Musil navrhl vyčlenit v rozpočtu částku na
nutné projekční práce na opravu školy (vyřešení jídelny, oprava omítek apod.) – 60.000
– 100.000 Kč
– ing. Friml navrhl vyčlenit opět část prostředků na
opravu místních komunikací
– ing. Kopecký se dotázal, zda nebude nutno vyčlenit prostředky na výstavbu domu pro seniory
v Pastvinách, starosta zodpověděl, že je možné,
že členové sdružení budou muset uhradit část
nákladů na projektovou dokumentaci a stavební
dozor
– J. Jindra navrhl, aby se vyčlenila část prostředků
na úpravu prostoru pro děti za Salaší a dále
navrhl, aby se vyčlenila část prostředků na
úpravu míst pod o kolem kontejnerů na TKO
– navrhl částku 50.000 Kč
– Ing. Musil a Jiří Jindra se dotázali, zda je nutné,
aby výstavbu vodovodu financovala obec, zda
by nemohl tuto výstavbu financovat VaK a.s.,
který v budoucnu bude vodovod provozovat
a tedy na něm vydělávat. Zda by jej obec tedy
nemohla VaKu a.s. pronajmout i provozování.
Starosta odpověděl, že běžná praxe je taková, že
investorem je obec a posléze VaK, a.s. převezme
vodovod do vlastnictví a navýší obci podíl akcií,
pokud o tom rozhodne valná hromada VaKu,
a.s. Jablonné nad Orlicí, nicméně, že prostor pro
jednání tady vždy je.
Zastupitelstvo může z rozpočtu běžného roku
pokrýt akce v částce zhruba 1.500.000 Kč
Zastupitelstvo po široké diskusi poté hlasovalo
o jednotlivých návrzích:
1) – rozšíření vodovodu pod vodojemem Bubnov
2) – oprava plocha parkoviště u horního Konzumu
a oprava příjezdové komunikace k ZŠ a Sokolovně
3) – výstavba nátoku do požární nádrže (bude realizováno pouze v případě, že vlastník toku Malého
potoka – LČR, s.p. přistoupí k plánovaným
úpravám tohoto toku)
4) – výstavba sportoviště – víceúčelového hřiště
– v areálu pod Kampeličkou – etapa v částce
750.000 Kč
Vzhledem k tomu, že výše prostředků u jednotlivých odsouhlasených akcí naplnila výši „volných“
finančních prostředků rozpočtu běžného roku, o dal4

ších akcích se již nehlasovalo. Pokud obec na některou ze žádaných akcí získá grant, zastupitelstvo dále
rozhodne o využití volných finančních prostředků
a uskutečnění některé z dalších navrhovaných akcí.
V této souvislosti požádal starosta stavební výbor
o zpracování odborného odhadu na opravu mostu
u čp. 64 Trejtnarových, který je v havarijním stavu
a je nezbytně nutné jej opravit v co nejkratší možné
době.
3/ Starosta obce seznámil zastupitelstvo
s vývojem situace v nových bytech v čp. 17 (výskyt
plísně, zatékání do půdního prostoru, zatékání do
jednoho z bytů, neúměrné srážení vody na oknech
apod.):
Na základě obcí vyvolaného reklamačního řízení
proběhla již dvě jednání za účasti zástupců provádějící firmy, stavebního dozoru a v jednom případě
i projektanta. Z obou těchto jednání byl vyhotoven
zápis, kde byly popsány jak závady, tak částečná
řešení. Po těchto jednáních firma některé závady
odstranila (zatékání do půdního prostoru, kontrolu
osazení střešních oken a půdních větracích oken),
zkřížené a nedoléhající dveře firma reklamovala u dodavatele a doposud nebyl znám výsledek reklamace.
Otázka mokré zdi u schodiště v bytě Korejtkových je
zřejmě způsobena kondenzací na kovové konstrukci,
na kterou je bez izolace upevněn sádrokarton. Tato
závada by měla být odstraněna.
Obec zajistila dle požadavku dodavatelské firmy,
stavebního dozoru a projektanta odborné měření vlhkosti a teploty v jednotlivých bytech. Zastupitelstvo
mělo možnost seznámit se s již zpracovanými výsledky měření. Toto měření se provádělo v průběhu
24 hodin a obce za ně zaplatila 7.500 Kč. Z tohoto
měření vyplynulo, že ve třech ze čtyř bytů je výrazně
překročená vlhkost a v jednom bytě nebyla naměřena
dostatečná teplota.
Ze všech těchto jednání vyplynulo, že nelze
jednoznačně stanovit jasnou příčinu stavu nových
bytů v čp. 17. Dle mínění stavební firmy, stavebního
dozoru je podstatná část problému ve špatném
režimu užívání bytů (v jednom případě nedostatečné
vytápění a v ostatních nedostatečné větrání). Přesto
stavební dozor doporučil přidat izolaci nad stropy
bytů v místech, kde je to možné z půdního prostoru,
projektant proti tomuto návrhu neměl námitky
s dodatkem, že není jisté, že se tím problém v bytech
vyřeší, ale zlepší se tepelná izolace a pomůže se tím
udržení tepla v bytech. Pokud obec uhradí materiál
na toto dodatečné zateplení, firma práci provede
zdarma. Dále z jednání vyplynulo požádat nájemníky
o dodržování režimu užívání bytu – tj. dostatečné

vytápění a větrání, protože bez jejich spolupráce
není možné snížit vysokou vlhkost v bytech a s tím
i značný výskyt plísně.

Zastupitelstvo odsouhlasilo uhrazení částky
22.000 Kč za materiál pro dodatečné zateplení
stropních prostor.

Další zasedání Zastupitelstva Obce Kunvald se budou konat ve čtvrtek 13. ledna 2005
a 10. února 2004 na Obecním úřadě Kunvald, vždy od 19 hodin.
Rok se s rokem sešel...
…a zastupitelstvo se opět zamýšlí nad rozpočtem. Jak a kam vynaložit „volné“ finanční prostředky
– tedy ty, které zbydou po odečtení výdajů nezbytně
nutných (veřejné osvětlení, odvoz TKO, zimní údržba,
provoz školy, SDH, knihovny, úřadu apod.).
Při téhle příležitosti bychom se rádi zamysleli
nad tím, co se nám v loňském roce podařilo a jak.
Ale také nad ohlasy občanů. Zdá se nám, že je
„druhou, nebo kolikátou lidskou přirozeností“ kritizovat. Děláme to nepochybně občas – někteří více,
někteří méně – všichni. Kritika může být oprávněná
i neoprávněná, pronášená nahlas a veřejně a přímo
tomu, komu je směřována. Ale taky ta postranní
– „zádveřní“. A ta v případě, je-li neoprávněná může
dosti ublížit. Kdysi nás učili, že kritik by měl v závěru
svého „proslovu“ dát i návod jak dál, měl by mít
i slova pochopení, povzbuzení a ne jenom zatracovat. Nebo přijít včas s lepším nápadem a řešením.
Navážeme-li na předchozí slova, pak nepochybně
další pravdou je, že většina z nás bývá „po bitvě
generálem“.
Jsme-li lidé soudní, měli bychom tu oprávněnou,
dobrou a přímo pronášenou kritiku přijímat stejně
jako dobré nápady či doporučení. Protože tak či tak,
kritika je potřeba.
Snažíme se. Snažíme se na věc dívat vždy
z mnoha hledisek, jak těch vzešlých z potřeby
jednotlivce, tak také těch, které zohledňují zájmy více
lidí. Vybrat tu správnou cestu nebývá jednoduché
a často počáteční jasné řešení se s tím, jak pronikáte
do problému hlouběji, stává méně jasným a méně
správným. Ohlasy lidí bývají jedním z měřítek úspěšnosti uskutečněného. A vždycky nás potěší, když lidé
ocení ono uskutečněné dobrým slovem.
Rádi bychom tedy do nového roku popřáli sobě
a všem dalším zastupitelům, abychom společně
našli vždy to nejlepší řešení – nejen okamžité, ale
i s ohledem na budoucnost a využili prostředky obce
ku prospěchu občanů, kteří tu žijí. Neboť bez nich by
nebyla obec. Ale také abychom – pokud to jde a je to
jen trochu možné – neopomíjeli zájmy jednotlivců,
neboť celek se vždy skládá z jednotlivostí.

Co se nám tedy podařilo v loňském roce? Připomeneme to podstatné, ale i drobné práce uskutečněné ke zlepšení vzhledu obce. V závorce najdete
vždy finanční náklady.
Začneme odborným ošetřením památných lip
u Sv. Jana – odlehčení korun, odstranění suchých
větví, obnova stříšek na dutinách (24.990 Kč),
podobné ošetření dvou lip na školní zahradě
(4.410 Kč), Kunvaldská a.s. provedla dle požadavku
obce ořezání výmladků a větví stromů zasahujících
do komunikace III. třídy (10.000 Kč)
Byla provedena celková rekonstrukce opěrné zdi
pod přístupovou komunikací ke škole (295.577 Kč)
vybudování chodníku ze zámkové dlažby za Sokolovnou ke škole (144.738 Kč),
Přistoupilo se k rekonstrukcím mnoha komunikací a některé se vybudovaly dá se říci nově
– k rybárně, pod „řadovkami“ k Bílkům čp. 24,
za Krejsovým kopcem, vybudování cesty pod
Kampeličkou k Salaši, zpevnění povrchu příjezdové
komunikace u čp. 17 ( vše celkem: 937.171 Kč).
Byly zabezpečeny částečné úpravy komunikací
na Záhory, Kunačice (svodnice, materiál apod.), dále
oprava propadlého mostku u rybárny (44.726 Kč),
oprava nájezdu do požární zbrojnice (30.132 Kč),
oprava svodu vody a části komunikace pod Kampeličkou směrem ke Kunvaldské a.s. (33.606 Kč).
Svépomocí občanů byla upravena cesta od Trejtnarových čp. 61 k nemovitosti pana Hrubého (obec
hradila materiál a práci stroje – 16.057 Kč).
Nově se rozsvítilo veřejné osvětlení na „horních“ Končinách (274.483 Kč), dále bylo rozšířeno
veřejné osvětlení na dolním Kunvaldě a v centru
obce (37.087 Kč).
Byla provedena celková oprava požární nádrže
včetně nátěru stěn a zábradlí (31.748 Kč).
Ve spolupráci s vlastníkem bylo provedeno
restaurování sochy Sv. Jana u čp. 137 (náklady
celkem činily 241.069 Kč, z toho obec přispěla
161.069 Kč).
Obec věnovala finanční prostředky na vymalování kostela ve výši 70.000 Kč a dále zabezpe-
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čila a uhradila opravu věžních hodin na kostele
(15.000 Kč).
Do kanceláře obecního úřadu byla pořízena nová
počítačová sestava (47.302 Kč).
Zásahová jednotka SDH obdržela nové čerpadlo
a byla zakoupena pro její potřeby motorová pila
(62.280 Kč).
Bylo zadáno vypracování projektové dokumentace na vybudování svodu povrchové vody u Bratrské lípy a sportoviště v areálu pod Kampeličkou
(37.450 Kč).
Pracovnicí, kterou obec zaměstnávala na veřejně
prospěšné práce byly provedeny nátěry všech
kovových konstrukcí na mostcích a opěrných zdech
ve vlastnictví obce. Další pracovník zaměstnaný na
tzv. veřejně prospěšné práce se staral především
o údržbu veřejných prostranství.
Na některé výše jmenované akce se podařilo
získat dotace (rekonstrukce komunikací, restaurování
sochy Sv. Jana u Zářeckých, vybavení OÚ počíta-

čovou technikou, vybavení zásahové jednotky SDH
čerpadlem) – žádali jsme o mnohé granty.
Jak to bývá, něco se získat podařilo, něco ne.
Žádajících obcí je mnoho, prostředků už méně.
V těchto případech ale vždy platí, že má větší šanci
ten, kdo má akci, na niž žádá řádně připravenu – to
znamená nejméně vypracovanou projektovou dokumentaci a nejlépe již ve fázi stavebního povolení.
Jak se nám tedy podařilo vyjít s rozpočtem se
zcela určitě dozvíte jednak na úřední desce, jednak
i na stránkách dalšího čísla „Poledníku“. Stejně tak
jako to, jaké akce by měly být provedeny v roce
letošním. Peníze jsou jistě „alfou a omegou“ dění,
ale bez dobré vůle, tolerance, pochopení a podpory
občanů se některé věci uskutečňují jen velmi těžko,
i když na ně třeba ty peníze jsou.
A tak v závěru tohoto našeho „bilancování“
chceme všem občanům popřát dobrý rok.
Ing. Josef Paďour, starosta
Jana Trejtnarová, místostarosta

Zelený sloupek
Co nám kvete na vánoce (ovšem kromě „barborky“) ?
Dnes se opravdu těžko vybírá z mnoha druhů
zabarvením, které může být zářivě červené, rudé,
květin, které Vám v květinářstvích nabídnou – jak
bílé, smetanové nebo lososové.
těch exotických, tak domácích. Květiny jsou krásné
V našich podmínkách se pěstuje většinou jako
a zpříjemňují nám prostředí ve kterém žijeme.
jednoletá nebo dvouletá pokojová rostlina s jedním
Nepochybně není mnoho lidí, které krása květin
až třemi výhony. Běžně se množí řízkováním.
neosloví – i když si to třeba uvědomují jen bezděky
Vánoční hvězda je rostlina krátkého dne, proto
(jak smutné by byly domky třeba bez jediného květu
ji lze dobře rychlit zkrácením světelného dne na 10
muškátů, nebo jiných letniček). Je zvláštní, že květiny hodin, v červenci a v srpnu se rostliny zatemňují,
na nás takto působí – a pokud se nám podaří, že díky a pak nám mohou vykvést již v říjnu. Ale na pultech
naší péči vykvetou, naše radost bývá dvojnásobná.
obchodů jsou k dostání většinou v prosinci – proto
A tak jsme dnes sáhli po dvou exotických květinách,
se jim také říká „vánoční hvězda“ a pro mnohé z nás
které nám – zřejmě také už bezděky – vytanou na
jsou krásným a milým symbolem vánoc.
mysli, řekneme-li květiny a vánoce.
Tou druhou květinou je zase „vánoční kaktus“
Tou první je „vánoční hvězda“ (Poinsettia
(Zygocactus truncata). Je jedním ze zcela nejběžpulcherima). Rostlina původem z jižní a střední
nějších, ve městech i na venkově široce rozšířených
Ameriky. Jedná se o druh pryšce, který ve své domo- kaktusů. Nepochybně ho znaly již naše babičky.
vině roste jako vytrvalý keř s přímými dutými stonky,
Ale přesto, že jde o květinu zcela běžnou, patří
které při poranění roní mlékovitou šťávu. Drobné
jistě k nejkrásnějším. A je-li opomíjena, pak jistě
a nenápadné zelenožluté kvítky se vytvářejí na
neprávem. Dokladem toho je pohled na starý, dobře
vrcholech lodyh. Vlastní ozdobou jsou květní listeny
vzrostlý exemplář pokrytý uprostřed zimy desítkami
(vrcholové kopinaté listy), které jsou soustředěny
nádherných květů.
do hvězdy okolo nenápadného drobného květenství.
Jeho domovinou je Brazílie. Dnes se však místo
Rostliny se mohou lišit jak velikostí listenů, tak
původního druhu pěstuje nepřehledná řada kultivarů,
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které se navzájem odlišují nejen barvou, ale také tvarem
květů i tvarem článků. V přírodě – ve své domovině
roste jako mnoho podobných druhů většinou epifyticky
na hrubé kůře stromů, ale také na skalách.
Chceme-li jej dobře pěstovat, měli bychom mu
vytvořit podmínky podobné oblasti původu, kde se
také běžně střídají roční období. Přes léto vyžaduje
teplé výslunné místo a dobrou zálivku, kterou
s počátkem podzimu ubíráme společně s teplotou.
Ale když se objeví poupata, musíme s ním honem do
tepla a také dobře zalévat.
28. říjen 2004 v Kunvaldě
Snad shodou různých okolností a náhod nám přinesl tento významný den – státní svátek – dvě různá
setkání. Ráda bych se k nim několika řádky vrátila.
A promiňte, že ty řádky budou nejspíše protkány také
mými osobními dojmy a vzpomínkami.
Tím prvním setkáním několika příznivců, ochotných lidí a milých hostů bylo otevření již tradiční
podzimní výstavy. Již jsme si zvykli, že na slavnostní
otevření výstavy nepřichází mnoho lidí, a tak bývá
krátké a prosté, pár slov, několik písniček. Letos nám
je – a to velmi pěkně – zazpíval sbor ÚSP z Rokytnice
v Orlických horách „Stříbrňáček“ pod vedením slečny
Marty Štěpánkové, pomáhala i paní Alena Taiberová.
Moc děkujeme.
Na zahájení tedy mnoho lidí nepřišlo. Zato nás
po skončení výstavy a sečtení prodaných vstupenek
– bylo jich bez mála 300 – velmi potěšila návštěvnost. A podle ohlasů se snad výstava líbila.
Mezi fotografiemi Martina Hejkrlíka, kunvaldského rodáka, si určitě každý našel tu „svoji“. Já si
při pohledu na krásné fotografie z Dunajské delty
z Rumunska připomněla svou návštěvu této země,
její nádhernou přírodu a všechny zážitky z cesty po
horách s dobrou partou. Také jsem si ale připomněla
tehdejší nesdílnost a opatrnost lidí ve městech
i větších vesnicích, kteří se s námi „cizinci“ – až na
výjimky – nechtěli příliš bavit (s tehdejší Ceauceskovou diktaturou nebylo radno si zřejmě příliš zahrávat)
a taky myslím, že mohu říci – bídu venkova. A ty
fotografie by mě hned nalákaly k další návštěvě téhle
země, která je dnes svobodná. A když ve Vás fotky
vyvolají dobré vzpomínky, nebo ve Vás vyvolají dobrý
pocit a dobrou náladu, případně probudí zájem, pak
myslím bylo dosaženo účelu a fotografie jsou krásné
a zdařilé.
Ryté a pískované sklo paní Ivany Majvaldové
z Letohradu nemůže nechat nikoho na pochybách,
že je u nás stále ještě dost moc šikovných lidí, kteří

Také chcete vědět více o obou krásných rostlinách? Nu tak pátrejte – stejně jako my – v literatuře,
které je dnes více než dostatek.
A při tom studiu a pozorování nejen těch dvou
výše uvedených květin se nechte unést fantazií a určitě Vás napadne – jako nás – vždy znovu a znovu
– jak je ta příroda, jejíž jsme i my podařenou (nebo
nepodařenou?) součástí, fascinující a úžasná.
Z literatury podstatné vybrala a slovem doplnila za
pomoci Aleny Hodkové a Josefa Paďoura: Jana Trejtnarová

krásu nejen vidí, ale také ji dokáží vytvořit. A to je
myslím vzácný dar. Zavaleni sériovými výrobky často
opomíjíme krásu ruční práce a hodnotu podepsaného originálu, byť to byla „jenom“ sklenička. Každý,
kdo ví, co to znamená něco vytvořit vlastníma
rukama, tohle nepochybně ocení. Jsem moc ráda,
že paní Majvaldová přijala naše pozvání, svou práci
nám představila a přivedla s sebou na výstavu i pana
Marka Zamazala, jehož keramika se také líbila.
To druhé setkání bylo neméně milé. Byť s trochou
organizačních zmatků a spěchů a s obavami o vlídnost počasí se odpoledne uskutečnilo na Domku Na
Sboru slavnostní uvedení nového filmu o historii
jednoty bratrské ve Východních Čechách. V čerstvě
a slavnostně vymalované modlitebně Domku bylo
nainstalováno audiovizuální zařízení, umístěno
promítací plátno ve tvaru beránka a po několika
zkouškách v předchozích dnech mohl být film představen veřejnosti. Tedy v tu chvíli všem těm, kteří na
tuto malou slavnost přišli.
Tomu ovšem předcházela nemalá snaha pana
radního Pardubického kraje ing. Petra Šilara
a zástupkyně Synodní rady Českobratrské církve
evangelické paní Marie Benešové. A dále mnoho
práce tvůrců filmu – autorů scénáře – ing. arch.
Petra Fuchse, paní doktorky Sekotové a naposledy
i tvůrce filmu pana Kočího z Ústí nad Orlicí.
Zhruba 15 minutový film se líbil všem a nepochybně se bude líbit i příštím návštěvníkům,
kteří jej budou moci zhlédnout v rámci prohlídky
expozice. Ex – libris Jana Amose Komenského
zapůjčené z archivu Památníků národního písemnictví v Chrudimi a zavěšené na stěnách modlitebny
zcela určitě přispěly k pěkné atmosféře. Po projevech
– učených i méně učených – ale o to upřímnějších,
bylo opravdu zdařilou tečkou vystoupení výjimečně
slušného člověka – pana Jaroslava Hutky. Tohle
říkám skutečně záměrně. Je to dojem nejen z toho,
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co o něm vím ze svých dob studentských, kdy jsme
zpívali také jeho písně u kytary, ale především z jeho
vystoupení a letmého setkání toho odpoledne.
V závěru pana starostu i mě potěšila také milá
slova pana ředitele Muzea J. A. Komenského
v Uherském Brodě. A ráda bych poděkovala i rodině
Šreflových, kteří se o „domeček“ již dlouhá léta
starají a při zahájení měli také napilno.
Snad by bylo dobré zde také uvést, že návštěvnost „domečku“ se v tomto roce po několika „hubenějších letech“ dosti značně zvýšila. Doufejme, že to
bude tak i nadále a že jméno obce Kunvald bude znát
čím dál více lidí, kteří se sem budou vracet a nebo
jej prostě jenom doporučí svým známým jako místo,
kde stojí zato se zastavit.
A tak jsme si mohli oddychnout: „Zas to máme
na rok za sebou a nebylo to letos tak špatné …“
Ohlasy přišly a my se s Vámi rádi podělíme o následující řádky z dopisu pana Jiřího Polmy, seniora
z Ochranovského seniorátu při Českobratrské církvi
evangelické doručeného, na adresu Obecního úřadu
Kunvald:
Vážený pane starosto,
byl jsem velmi rád, že jsem se mohl se svým
společníkem Květoslavem Plívou zúčastnit zahájení
videoprojekce k výstavě na Sboru 28. 10. t. r. Pan
Plíva pořídil záznam této slavnosti a dovoluji si poslat
Vám jej pro použití podle Vašeho rozhodnutí.
Vyrůstal jsem ve farářské rodině Jednoty bratrské
a jméno Kunvald bylo u nás vyslovováno vždy s velkou úctou. Když jsem přišel jako farář do Železného
Brodu, našel jsem ve sborové kronice životopis
mého předpředchůdce faráře F. T. Petra, který krátce

působil jako kazatel Jednoty bratrské v Kunvaldu, než
byl na podzim 1932 povolán do Železného Brodu.
(V Kunvaldu při požáru ve mlýně u p. Keprty přišel
o všechny své věci – byl tam ubytován a sám se
zachránil po žebříku oknem z podkrovního pokojíka).
Asi málokteré místo naší země má tak pozitivní
zvuk v cizině jako Kunvald.
Ústraní Kunvaldu duchovně obohatilo nejen
Evropu, ale mnohé „ztracené“ kouty světa, kam
pronikla Jednota bratrská z kunvaldské kolébky.
Ideál pravého křesťanství si bratří vytvořili podle
norem Kristových v kázání na hoře (blahoslavenství
a sestro nejmenších přikázání) a výroku o posledním
soudu Mt 25. Soustřeďovali se na církev v napětí
mezi tím, co je a co být má a co k životu vyvolává
Kristus, který chce mít církev krásnou jako nevěstu.
Jde o krásu mezilidských vztahů, jde o pravdivost vyznání a skutků. Řečeno později s Lukášem
Pražským: co je nám do pravdy, která by v lidech
nebyla postižitelná a jimi uskutečňovaná?
Proto u bratří vynikl důraz na praktický život ve
společenství, na kázeň a řád.
Jako moudří stavitelé postavili dům svůj na skále
– proto obstál i v prostoru půl tisíciletí v pronásledováních i vyhnanstvích a mohl se rozrůst věrnou prací
po mnoha částech země.
A tak každý, kdo slyší tato má slova a plní je,
bude podoben rozvážnému muži, který postavil
svůj dům na skále. Tu spadl příval, přihnaly se
vody, zvedla se vichřice, a vrhly se na ten dům; ale
nepadl neboť měl základy na skále.
Matoušovo evangelium 7,24–25.

Jednota bratrská nemá svatá a poutní místa
– přesto je Kunvald pro ni místem zvláštním: kdo
sem přijede ze vzdálené ciziny, uvědomuje si, že
toto je místo, kde se jim zrodila církev, která pro ně
znamená Boží lásku a požehnání. Je si vědoma, že
požehnání z Kunvaldu neužívá sama, ale se všemi,
kteří se k odkazu staré Jednoty hlásí.
Srdečně Vás pozdravuje Jiří Polma
Železný Brod 24. 11. 2004

A co nás čeká v tom letošním roce? A jaká bude
ta příští podzimní výstava? A podaří se postoupit
zase o krůček dále a film o jednotě bratrské namluvit
také v angličtině a němčině?
Uvidíme. Věřme, že ano.
Jana Trejtnarová, místostarosta
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Okénko farnosti
Kunvaldský kostel sv. Jiří
Rok 2005 bude významným pro celou naši obec,
neboť 17. 10. oslavíme 400 let od založení našeho
kostela sv. Jiří. Jistě mi dáte za pravdu, ať již jste
věřící či nikoliv, že kostel je největší dominantou
každé obce. Je takovou památkou na dovednost
našich předků a je morální povinností i naší generace
starat se o jeho vzhled. Je nepřehlédnutelné, že na
té naší dominantě zapracoval zub času a je značně
opršelá. Věřící i řada z vás nevěřících se mohla
přesvědčit, že vnitřek kostela doznal velkých změn
k lepšímu a odvedl se velký kus práce. Kostel svítí
čistotou, neboť je nově vymalován. Mnohé sochy
byly zrestaurovány. Bylo pořízeno nové ozvučení
a koberec.

O to více je smutný pohled na venkovní zdivo,
mnohde i omítka opadává. Jistě všichni uznáte, že
by si náš kostel zasloužil nový plášť, zvláště proto, že
ho čeká tak velké výročí. Všechno má však své „ale“.
Kde vzít finance na tak velkou opravu? Sami farníci
na to nestačí a pomoc od státu či biskupství stačit
nebude.
Proto se tímto obracíme na všechny, kterým není
osud naší dominanty lhostejný. Chystá se několik
akcí na podporu této nákladné opravy a pevně
věříme, že nikdo nezůstane stranou a i Vy se buď
finanční, nebo fyzickou pomocí zúčastníte. Za každou
i sebemenší pomoc děkujeme.

Sbor dobrovolných hasičů
„Hoří, hoří“ – varovný signál svolávající hasiče
v případě, že je jich potřeba pro pomoc bližním
a k záchraně majetku. Když zdánlivé ticho přeruší neplánovaný poplašný hlas sirény, honí se
lidem hlavou různé myšlenky. Ne každý si v tomto
okamžiku uvědomí, že pro hasiče v případě požáru
nastal závod s časem, který je v této chvíli jejich
nepřítelem. Hasič, požárník, hasič – záchranář, tak
doba a čas měnily název jednoho a toho samého.
Postupem času se práce hasičů výrazným způsobem změnila. Dnes hasiči nezdolávají jen požáry,
ale řeší celou řadu dalších závažných situací. Rozsah
jejich činnosti se výrazným způsobem rozšířil a klade
na ně samé a jejich vybavení větší nároky.
Kunvaldský Sbor dobrovolných hasičů má v současné době celkem 103 členů, z toho je 78 dospělých
a 25 dětí. Všichni členové se snaží pokračovat
v odkazu svých předků, chránit majetek spoluobčanů
před dravým živlem, ale působit i na veřejný a společenský život v obci, tak jak to již zaznělo při výzvě
k založení spolku v roce 1882. Za to patří poděkování
všem členům sboru, neboť každý věnuje nemálo
svého volného času nejen pro sbor, ale především
pro spoluobčany a ochranu jejich majetku. S touto
spolkovou činností se prolíná činnost zásahové
jednotky obce. Že tato činnost je velmi různorodá
a rozmanitá, to je zřejmé z následujícího přehledu
práce spolku a zásahové jednotky za rok 2004.

Leden
– Kondiční jízdy řidičů zásahové jednotky
– Hasičský společenský ples
Březen
– Účast na soutěži v požárním sportu Králíky
– Služba pro Kunvaldskou a.s., mytí dvora cisternou CAS
– Hasičský zájezd na Moravu
– Školení strojníků a velitelů zásahové jednotky
– Lékařské prohlídky členů zásahové jednotky
Duben
– Úklid požární zbrojnice a doplnění materiálu do
zásahových vozidel PV3S a CAS
– Okrskové námětové cvičení Klášterec nad Orlicí
– Dozor při pálení klestu a větví s cisternou CAS
v lese v Pastvinách
– Odvoz dětí ze ZDŠ Kunvald na lesní brigádu
– Stavění máje
Květen
– Mytí a čištění požární nádrže
– Sběr starého železa
– Technická kontrola vozidel PV3S a CAS
– Okrsková soutěž v požárním sporu České Petrovice
– Služba pro Kunvaldskou a.s., plnění letadla
cisternou CAS
– Dovoz vody pro občany
– Kácení máje

farníci
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Červen
– Proplach kanalizace penzion U Lípy
– Zajištění občerstvení na srazu Volkswagen
– Účast na oslavách výročí sboru s PV3S Častolovice
– Nátěr požární nádrže
– Přednáška a ukázka pro ZDŠ Kunvald
– Účast na soutěži v požárním sportu Králíky
Červenec
– Umývání, čištění a napouštění požární nádrže
– Příprava na tradiční lávku
– Pořádání tradiční Kunvaldské lávky
– Služba pro Kunvaldskou a.s., plnění letadla
cisternou CAS
– Letní dětský tábor pro mladé hasiče Lukavice
u Rychnova
Srpen
– Služba pro Kunvaldskou a.s., plnění letadla
cisternou CAS
– Služba pro Kunvaldskou a.s. s PPS 12 na Záhorách
Září
– Pořádání soutěže mládeže v požárním sportu
Říjen
– Zkouška čerpadel u požární nádrže (PPS – 12
a plovoucí čerpadlo)
– Služba pro Kunvaldskou a.s., převoz mléka
cisternou CAS Zábřeh
– Okrskové námětové cvičení Pastviny

– Úklid požární zbrojnice
– Kurz a zkoušky obsluhy motorové pily
– Proplach a čištění kanálů na hřišti u Salaše
Listopad
– Čerpání vody ze sklepa u Morávků
– Čerpání vody ze sklepů v Sokolovně
– Oprava vrat v požární zbrojnici
– Proplach a čištění kanálů u Ryšavých
– Stavění a výzdoba vánočního stromu u požární
zbrojnice
Prosinec
– Proplach a čištění kanálů na Kunačicích
– Proplach a čištění kanálů na Betlémě
Vlastní práce hasičů by nebyla možná bez spolehlivého materiálního a technického zabezpečení, které
zajišťuje obec. V roce 2004 byla zásahová jednotka
obce vybavena motorovou pilou, plovoucím přenosným čerpacím agregátem a přívěsnou motorovou
stříkačkou PPS – 12. Uvedená technika představuje
rovněž podíl na rozpočtu obce ve výši 62.280 Kč (pila
a čerpací agregát).
Přívěs PPS – 12 byl získán převodem od Ministerstva obrany. Že se úsilí o získání této techniky pro
hasiče vyplatilo, je možno posoudit z jednoduché
informace. Pokud by obec chtěla získat uvedený
přívěs nákupem, cena plně vybaveného přívěsu se
v současné době dle informací z Výzbrojny požární
ochrany Hradec Králové pohybuje okolo 500.000 Kč.
Josef Paďour

Ze starých kunvaldských kronik
Abychom se v tomto jubilejním roce našeho
kostela dozvěděli něco z jeho historie, budou tento
rok v každém čísle poledníku až do října citovány
texty z farních kronik.
První část:
„O původním kostele lze říci jen velmi málo pro
nedostatek starších dat. Nejspíše již za Karla IV.
(kolem roku 1350) byl dřevěný kostelík uprostřed
dolního hřbitova severozápadně od nynějšího
kostela. Obdrželi jej asi roku 1457 Čeští bratři na
prosbu Rokycanovu od krále Jiřího Poděbradského,
s právem usadit se v Kunvaldě na královském
panství Litickém. Tento prastarý zpuchřelý kostelík
byl dle tradice roku 1600 stržen vichřicí, dřevo
z něho prodáno a použito ke stavbě původního domu
Josefa Bílka čp. 147 (na Stezkách). Ještě v pozdějších dobách při kopání se přicházelo na staré zděné
základy.
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Asi počátkem 17. století byl roku 1605 zbudován
na pozemku od Fričova statku čp. 13 malý, zděný
kostelík v románském slohu. Tato stavba tvoří
dodnes část kostela s presbytářem. Kostel asi patřil
nejprve k Rokytnici, pak k Vamberku a od zřízení fary
v Bartošovicích r. 1746 se stal filiálkou Bartošovic
s obcemi Horním Kunvaldem, Bubnovem, Zaječinami
a Kunačicemi, kdežto Dolní Kunvald zůstal přifařen
k Vamberku až do roku 1787, kdy byla v Kunvaldě
obnovena samostatná fara.
Ostatky sv. Jiří pro hlavní oltář přinesl z Říma
v roce 1846 zdejší rodák JUDr. Martin Maxmilián
Štefek.
Roku 1775 byl kostelík obnoven. Byl dán kryt,
dva chórky, nové lavice i postranní oltáře s obrazy od
pana Weisse ze Žamberka.
Před vystavěním nových postranních oltářů
připomínají své staré, zpuchřelé, a to na straně
evangelijní (na straně zákristie) oltář Panny Marie

Loretánské a na epištolní (strana bočního vchodu)
oltář sv. Václava, hlavní oltář, postranní oltáře a kazatelna byly roku 1783 znovuzřízeny, barveny a zlaceny
od řezbáře a pozlacovače Alexinsam ze Žamberka.
Protože obyvatelstva přibývalo, bylo nutno
kostelík rozšířit. Roku 1831 na žádost tehdejšího

faráře Jana Davida byla přístavba povolena a přikročeno k přístavbě přední poloviny kostela se čtyřmi
souměrnými okny na každé straně a s novou věží.
Roku 1833 byla stavba ukončena a kostel téhož roku,
právě na posvícení, vysvěcen.“
farníci

Historická zajímavost

Čp. 69 domek Filomény Žabkové – dnes již zbouráno,
na místě stojí nová rekreační chalupa.

Jak nám Žamberáci ochotně zahráli divadlo!
V sobotu na sv. Barboru se v kunvaldské
sokolovně konalo divadelní představení. Spolek
žambereckých ochotníků přijel sehrát své příběhy
z Dekameronu. Roztomilé, svižné a vtipné představení si zaslouží můj divácký obdiv!
Děkuji za krásný a veselý zážitek!
Chtěla bych též poděkovat čtyřiceti kunvaldským
divákům za účast a to, že zmírnili ekonomický
propad této akce. Žamberáci si totiž svou kulturní
osvětou opravdu pěkně naběhli. Klobouk dolů, před
Váma Žamberákama, kteří jste tuto situaci zvládli
s přehledem a humorem. Je vidět, že skutečně hrajete pouze pro radost svou i diváků. Přesto, že jste
se nesetkali se vstřícností kunvaldských diváků, ani

pořadatelů, nikdo Vám oficiálně nepoděkoval, natož,
aby pochválil, zachovali jste úsměv a dekorum.
Přemýšlím, zda náš místní ochotnický kroužek
by podobnou situací řešíl se stejným nadhledem. Co
když se nepřízeň a nezájem kunvaldského diváctva
příště obrátí proti nám? Vybereme si jako „OCHOTNÍCI SOBĚ“ mezi sebou peníze nutné pro vytopení
sálu?
Ještě jednou tedy děkuji Žamberákům za krásný
večer a lekci slušnosti, kterou jste předvedli pořadatelům.
P.S.: Kunvaláci, začínám si střádat na naši
premiéru. Nebo to nebude nutné?
Blanka Ulrychová

Předvánoční těšení v Mš
V listopadu jsem opět navštívila děti v Mš
Kunvald. Tentokráte bylo naše povídání předvánoční. Povídali jsme si o Vánocích – o stromečku,
cukroví...a samozřejmě také o dárcích. Dětem přitom
oči zářily očekáváním, a tak jsem se jich nemohla
nezeptat, co by si od Ježíška letos přály. Každý měl
hned spoustu nápadů a přání, že by je Ježíšek jen
těžko splnil. Proto jsem děti požádala, aby si vybraly
ze všech svých přání jenom jeden dárek, který touží
dostat nejvíce. Rozhodování bylo těžké a odpovědi
zajímavé:

„Přeju si pejska, co když zapískáte na modrou
píšťalku, přiběhne.“
„Přeju si zatáčecí sáňky.“
„Přeju si dlouhý koleje s vagónkama.“
„Přeju si kočičku živou pro mě a taky pro
mamku.“
„Přeju si svatební šaty.“
„Přeju si člun na vodu.“
Přání to byla opravdu zajímavá a já doufám, že je
Ježíšek slyšel.
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V průběhu našeho povídání jsem děti poprosila,
zda by mi poradily, co si mám od Ježíška přát pod
stromeček. Sice jsem také někdy zlobila, ale snad
bych si nějaký ten dárek zasloužila. Děti nejprve
trochu váhaly, ale pak mi naradily dárků, že by se
pod jeden stromeček nevešly. Některé nápady jsem
vybrala:
„Mohl by vám donýst deštník s kytkama a šaty.“
„Toužila bych po autě pro vás.“
„Mohl by vám dát vlčáka, kočku a brambory.“
„Mohl by vám donýst nový kolo, protože na něm
pořád jezdíte.“
Určitě se nechám radami dětí inspirovat a o některé dárky si napíši. Při mé další návštěvě v Mš si
s dětmi povíme, která přání nám Ježíšek splnil.
I v roce 2005 čeká na děti opět bohatý a zajímavý
program.

LEDEN A ÚNOR
– Tyto dva měsíce začátkem roku děti prožijí ve
znamení zimních sportů pod heslem „Ve zdravém
těle zdravý duch.“ Čeká je lyžování na běžkách. Při
každodenní lyžovačce se děti naučí základní techniku
tohoto sportu a jejich snažení vyvrcholí koncem
února běžeckými závody a následně karnevalovým
rejem na běžkách. Seznámí se také s historií tohoto
sportu v Kunvaldě.
– Kromě sněhových radovánek navštíví i zvířátka
v lese. Všechny děti totiž dobře vědí, že v zimě
je lesní zvěř odkázána na pomoc lidí. Proto jim
z domova donesou seno, kaštany nebo jiné dobroty
a při vycházce je s paní učitelkou dají zvířátkům do
krmelce.
– Naše předškoláky čeká návštěva 1. třídy, kam
se půjdou podívat za svými staršími kamarády.
Seznámí se s průběhem vyučování a v únoru budou
moci přistoupit k zápisu.
Marta Štěpánková

Společenská kronika
Blahopřejeme našim spoluobčanům, kteří oslaví významná životní jubilea:
93 let
02. 01.
14. 02.
92 let
16. 02.

Františka Myšíková
Františka Labská

Rudolf Fajgl

Kunvald 46
Kunvald 37

Miroslav Nun

60 let
03. 01.

Soběslava Korejtková Kunvald 17

50 let
11. 01.
23. 01.
24. 01.
20. 02.
25. 02.

Miroslav Dudek
Kunvald 304
Miroslav Křen
Kunvald 216
Božena Píčová
Kunvald 41
Zdena Jurčanová
Kunvald 253
Jiří Pešák Kunvald 374

Kunvald 202

Kunvald 277

89 let
08. 02.

Anna Urbanová

Kunvald 341

84 let
19. 02.

Anna Holubářová

Kunvald 299

82 let
09. 01.

Josef Čípa

Kunačice 7

81 let
13. 01

Marta Michaličková

Kunvald 307

75 let
12. 01.
23. 01.
03. 02.
22. 02.

Jaroslav Kopecký
Jaroslav Kytlic
Marie Krčmářová
Marie Reková

Kunvald 15
Kunvald 387
Kunačice 3
Kunvald 383
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70 let
10. 02.

Vítáme do života nově narozené občánky:
17. 10.
Lucie Marešová
Kunvald 17
21. 10.
Roman Urban
Kunvald 386
Vzpomínáme na občany, kteří již nejsou mezi
námi:
20. 10.
Rudolf Jindra
Kunvald 149
13. 12.
Františka Labská
Kunvald 37

Sport
ŠACHY – Žáci
Dne 19. 6. 2004 jsme se šesti žáky zúčastnili
v Lanškrouně šachového turnaje jednotlivců.
V kategorii do 14-ti let soutěžilo 54 hráčů. Hrálo
se 7 kol po 25-ti minutách. Nejlepším z našich
byl na patnáctém místě se ziskem 4,5 b. VYČÍTAL
Lukáš, vynikající výkon, třicátý pátý KREJSA Pavel
získal 3 b., rovněž velmi dobrý výkon, třicátá šestá
KOPECKÁ Eliška 3 b. (pro zdravotní indispozici turnaj
nedohrála), čtyřicátý TREJTNAR Jiří 3 b. a čtyřicátý
druhý JINDRÁK Michal 2,5 b. oba měli na víc. Jeden
bod si také odehrál náš prvňáček KOPECKÝ Miloš,
který to jako nejmladší účastník mezi staršími neměl
vůbec lehké.
V nové sezóně jsme obsadili krajský přebor jednotlivců pořádaný 4. 12. 2004 v Mistrovicích. V nejmladší kategorii do deseti let uhrál KREJSA Pavel
3 b. a umístil se na šestnáctém místě z dvaceti pěti
hráčů. V kategorii do čtrnácti let startovalo čtyřicet
šest hráčů. Naši se mezi nimi neztratili a umístili se
na dvacátém třetím místě VYČÍTAL Lukáš 4 b., třicátá
první (z dívek třetí) KOPECKÁ Eliška 3 b. a na třicátém pátém místě TREJTNAR Jiří s 2,5 b. V kategorii
do šestnácti let se dvěma získanými body JINDRÁK
Michal a MATĚJKA Jan se umístili na třicátém pátém
a třicátém sedmém místě.
Krajské soutěže družstev
V krajském přeboru II. si naše první družstvo
vylosovalo výhodný los č.1 a začínalo 17. 10. 2004
doma s družstvem Česká Třebová, loňským účastníkem KPI. Zápas se pro nás začal vyvíjet nepříznivě, když jsme brzy prohráli dvě partie. Pak začal
postupně narůstat tlak našich hráčů a utkání jsme
dovedli do celkové remízy k naší radosti. Jednotlivé
partie vyhráli Hodek R. a Dvořák E., remízy Vmetálek
P., Šlezingr.V., Rusz G. a Krčmář S. V druhém kole
dne 7. 11. 2004 jsme doma přivítali družstvo Ústí
nad Orlicí „C“. Tentokrát jsme neuspěli a celkově prohráli 3:5. Vítězství zaznamenali : Hodek R., Slavíček
M. a Dvořák E. Ve třetím kole jsme vyjížděli k velmi
důležitému zápasu o udržení do Jablonného nad
Orlicí. Po velmi zodpovědném výkonu jsme těsně
vyhráli 4,5:3,5. Kromě vítězů Slavíčka M. a Stůje M.
musím za vydřenou remízu pochválit Keprtu S. Další

remízy získali Hodek R., Šlezingr V. a v krkolomné
partii Dvořák E.
V krajském přeboru III. jsme pokračovali dne
31. 10. 2004 v Chocni s družstvem „B“. Celkově
jsme prohráli 3:5, když jedinou výhru zaznamenal
Tobiška J. Remízy uhráli Dvořák E., Štěpán S.,
Michalička V. a Krčmář S. Utkání bylo poznamenáno
kuriozitou, když Roman se rozhodl do Chocně
přijet na kole. To jej však s hledáním hrací místnosti vyčerpalo tak, že po půlhodinovém zpoždění
prohrál v rekordních pěti tazích. Třetí kolo jsme
14. 11. 2004 hostili družstvo České Třebové „B“, se
šesti nadějnými mládežníky. Dařilo se nám a vysoko
vyhráváme 5,5:2,5. Výhry zaznamenali Dvořák E.,
Krčmář S., Tobiška J. a Mlynář M. Remizovali Rusz
G., Michalička V. a Nekoranec R. Čtvrté kolo jsme
28. 11. 2004 odehráli v Žamberku s družstvem „C“.
Utkání probíhalo klidně, konec byl však hektický.
Jeho hrdinou se stal Michalička V., který, ač o dvě
figury slabší, dokázal v poslední dohrávané partii
zvítězit. Dále vyhráli hladce a přesvědčivě Krčmář S.
a Tobiška J. Remízy Dvořák E. a Ruszové G. a R.
V krajské soutěži jsme začínali doma s družstvem Žamberk „D“. Po matném výkonu na prvních
třech šachovnicích, kde jsme získali pouze bod za
remízy Mlynáře M. a Nekorance R., výhra Tobišky J.
nezabránila celkové prohře 2:3. Třetí kolo jsme 21.
11. 2004 hráli v Lanškrouně s družstvem TJ „C“.
Prohráli jsme 1:4, když vyhrál pouze Nekoranec R.
Čtvrté kolo jsme hráli doma s družstvem TROPIC
„B“ Lanškroun. Podařilo se nám vyhrát 3:2. Vyhráli
Tobiška J. a Křehký F. Remízy: Mlynář M. a Nekoranec R.
Tobiška J.

Rok 2004 u mladých hasičů
Zimní měsíce jsou pro mladé hasiče i dorost
velkým odpočinkem. Ale nemyslete si, že nic
neděláme!
Leden znamenal výpomoc dospělákům. Roznesli
jsme pozvánky na Výroční valnou hromadu a obešli
naši obec s lístky na Hasičský ples. Za odměnu nás
čekaly nové míče. V únoru a březnu jsme získávali
kondičku v tělocvičně, vědomosti v klubovně hasičské zbrojnice. Všechno jsme zúročili při každoroč13

ních testech odbornosti. Zapojili jsme se také do
výtvarné soutěže PO očima dětí.
V dubnu a květnu už pilně trénujeme na závody.
Pro některé nové členy je to fuška, pro dorost první
sezóna, pro mazáky brnkačka…
O víkendu 28. a 29. 5. jsme se prali o umístění
v okresním kole hry Plamen, která se konala v Mladkově. Střídalo se nám denní parno s noční zimou
a spát ve stanech bylo nad lidské síly. Umístění:
mladší kategorie s fůrou nováčků – 23. místo, starší
kategorie – 31. místo.
Červen přinesl také závody pro dorost. Premiéra
smíšeného družstva, která se konala v Jablonném
nad Orlicí, dosáhla na 2. místo. Nejen závodit, ale
také pracovat se musí. Počátek léta pro nás znamená
už po dlouhá léta mytí koupaliště a úklid hasičárny.
Od 11. – 13. 6. jsem se velice úspěšně zúčastnila
školení hlavních vedoucích táborů.
Červenec pro mnohé mladé hasiče – prázdniny.
Ovšem pro Ivu Stejskalovou a Martinu Křenovou
perných 14 dní v Letní škole instruktorů.
Někteří se také zúčastnili soutěže Kunvaldská
lávky a tady jsou jejich umístění v soutěžích:
– stříkačkyjáda:
1. místo Keprta Radovan, Příhoda Martin
2. místo Urban Petr, Matějka Jiří
3. místo Fogl Tomáš, Krejsa Ondřej
– koloběžkyjáda:
3. místo Fogl Tomáš
– s trakařem napříč koupalištěm:
1. místo Bahňáci – J. Teplý, M. Příhoda
Srpen se stal velkou odměnou pro všechny
mladé hasiče z Rychnovska, Slovenska, Polska
– mezinárodní tábor. Odstěhovali jsme se na
čtrnáct dní do stanového města nedaleko Lukavice
u Rychnova nad Kněžnou. Proč města? Bylo tam
132 dětí a bezmála 50 dospělých. Během prvního
dne jsme se přenesli do doby středověku. Do doby
rytířů Kulatého stolu, krásných princezen, čaroděje
Merlina, krále Artuše…
Všechny postavy tohoto známého příběhu s námi
proplouvaly těmi letními dny a my na chvíli opravdu
zapomněli, že se píše rok 2004.
Září, symbol počátku školy, učení… I pro nás
začala perná práce. Při podzimním cvičení v přírodě
si kunvaldská Základní škola prohlédla hasičskou
zbrojnici včetně technického vybavení od hlavy až
k patě. Rádi jsme je provedli a zodpověděli všetečné
dotazy nejen dětí.
Za pomoci několika málo dospělých jsme si
vlastními silami uspořádali závody. Již II. ročník
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dětské hasičské soutěže v požárním útoku se vyvedl
náramně. Mé poděkování patří dětem v dorostu
za přípravy a Obecnímu úřadu v Kunvaldě a panu
Rudolfu Ptáčkovi za sponzorské dary ve formě
financí a dalším sponzorům za věcné ceny.
28. 9. 2004 jsme ještě absolvovali ZPV Memoriál
Zdeňka Veselého v Černovíru. A jak jsme dopadli:
starší 32. místo, mladší 11. a 17. místo.
Říjen přinesl nové kolo hry Plamen. Závod
požárnické všestrannosti v Dolní Čermné dopadl
následovně: starší 19. místo, dorostenci 6. místo,
mladší 21. místo, dorostenky 4. místo.
A opět tu máme zimu. Tělocvična se střídá
s klubovnou. 17. prosince si uspořádáme vánoční
besídku a ukončíme nádherný rok 2004 a pak hurá
na vánoce a pod stromeček …
Hlavní vedoucí mládeže Veronika Teplá

Hokej
Šestý ročník Computer Shop Cupu zahájen
Prvních šestnáct zápasů bylo odehráno s týdenním zpožděním v pátek 12. listopadu. V šestém
ročníku bezkontaktního minihokejového turnaje
Computer Shop Cup se letos utká rekordní třicítka
družstev. Celky jsou rozděleny do tří skupin a bojují
o účast v elitní devítičlenné první lize. Dalších devět
celků bude hrát druhou ligu a zbylých dvanáct družstev si zahraje třetí ligu. Soutěž končí koncem února.
My jsme do letošního ročníku nastoupili v téměř
nezměněné sestavě. Jediná změna nastala v obrané
řadě, kde dlouhodobě zraněného Edu Fogla, vystřídal
Tomáš Veverka.Ten se do našeho družstva rychle
zapracoval a je plnohodnotnou náhradou za Edu.
Naším cílem je se probojovat ze základní skupiny do
druhé ligy.
První zápas jsme odehráli s mužstvem Kačerů
Kerhartice, kterým jsme chtěli oplatit loňskou
porážku 1:3. Zápas začal nervózně a my jsme se
snažili vstřelit první branku. To se podařilo Oldřichovi
Krejsovi, to však bylo z naší strany všechno. Kačeři
vyrovnali. Následně se obě mužstva snažila vstřelit
další branku. Proti byli oba brankáři, kteří se překonávali. Smolný okamžik nastal v polovině třetí třetiny,
když vleže vstřelil soupeř rozhodující gól a nám se již
vyrovnat nepodařilo.
Druhý zápas s Kmotry Hylváty jsme začali velmi
dobře, rychle jsme šli do vedení góly Jardy Zářeckého a Oldy Krejsy. V první třetině nevěděl soupeřův
brankář kde mu hlava stojí, přesto však soupeř stihl
ještě vyrovnat. Ve druhé třetině se situace otočila
a soupeř díky naší nedůslednosti v obraně vstřelil
čtyři branky, na které odpověděl Jarda Zářecký další

brankou. Třetí třetina byla opět vyrovnaná a skončila
1:1, když náš gól dal Eda Štumpf.
Zápas s Bad Boys České Libchavy začal s hodinovým zpožděním, čekali jsme na rozhodčího i na
soupeře, které nám asi pomohlo. Soupeře jsme
rozstříleli jasně 12:0, když se střelecky předvedl
Jarda Zářecký s osmi brankami, dvě přidal Martin
Bříza a po jedné Olda Krejsa a Tomáš Veverka.
Utkání s Rieter – CZ Nástrojárna Hnátnice bylo
očekávané jako vyrovnané. V první třetině jsme dali
tři branky, které vstřelili Jarda Zářecký, Martin Bříza
a Tomáš Veverka. To však bylo z naší strany vše,
utkání bylo velice vyrovnané a soupeři se nakonec
podařilo vyrovnat.

POHODA
cestovní agentura pohoda
Petra MARTINCOVÁ

V zápase s vedoucím mužstvem Bejků Koldín
jsme podali vynikající výkon. Soupeře jsme opět
zaskočili rychlím gólem Jardy Zářeckého, další přidal
Eda Śtumpf. Další dva góly přidal opět Jarda Zářecký
a soupeři se podařilo jen snížit na 4:2. A tak jsme
zápas vyhráli. Vynikající atmosféru vytvořili fanoušci
obou táborů. Jejich souboj nakonec také vyhráli také
kunvaláci.
Zvu všechny naše fanoušky a čtenáře poledníku
na zápas s Medvědy Rokytnice, který se koná v neděli 9. 1. od 17:45.
Za Slámožrouty Kunvald Eda Śtumpf

obchodní zástupce CK:
Čedok, Gt tour, Fischer, Ancora,
Exim, Victoria, Sunny Days,
KO-tour…

Rok utekl jak voda a přicházíme opět za Vámi se širokou nabídkou letní zahraniční a tuzemské
dovolené a lázeňských pobytů pro rok 2005.
Děkujeme za přízeň, kterou jste nám mnozí prokázali v předešlém roce. Je to pro nás nesmírně
zavazující a věříme, že i letos s Vašimi blízkými i přáteli strávíte pěknou a příjemnou dovolenou od
naší cestovní agentury.
Vybírat dovolenou je opravdu z čeho.Vedle osvědčených nabídek máme řadu nových a ověřených
zařízení s kvalitními službami nebo novinkami, které Váš pobyt ještě více zatraktivní.
Chceme Vás upozornit, že při včasném nákupu můžete získat řadu zajímavých slev a výhod.
Vyberete si určitě každý. Navštivte naši kancelář včas, kde Vám pomůžeme vybrat to nejlepší dle
vašich představ a požadavků.
Veškeré nabídky jsou pouze od cestovních kanceláří s nimiž máme dobré zkušenosti z předešlých let a jsou pojištěny proti úpadku v souladu se zákonem č.159/1999 Sb.
Pokud si z naší pestré nabídky vyberete, přejeme Vám, aby vaše dojmy a zážitky z Vaší dovolené
byly co nejkrásnější a dle Vašich představ a rádi se k nám vraceli.

Všechno nejlepší do nového roku, hodně zdraví a radost
z cestování Vám přeje – Cestovní agentura POHODA

Petra Martincová
Masarykovo náměstí 86
564 01 Žamberk

tel./fax: 465 613 579
www.pohoda.orlice.cz
e-mail: pohoda@tyhan.cz
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V neděli 9. ledna 2005
se bude konat Vánoční koncert v kostele sv. Jiří
v 15.30 hodin.
Vystoupí pěvecký sbor „Stříbrňáček“
z ÚSP Rokytnice
a pěvecký sbor žáků ZŠ Rokytnice
a hudební skupina „Jiná doba“ z Kunvaldu.

Hasiči Kunvald
pořádají
v sobotu 15. ledna 2005
Hasičský ples
od 20.00 hodin
Sokolovna Kunvald
Hraje studio MIX, bohatá tombola,
občerstvení zajištěno
vstupné 50 Kč

AFK Kunvald pořádá
MAŠKARNÍ PLES SE SKLUZAVKOU
sobota 19. března 2005
sokolovna Kunvald od 20.00 hodin
k tanci hraje Experiment

Obec Kunvald nabízí k pronájmu na dobu
určitou s výpovědní lhůtou 14 dní dva byty v čp.
17 (stará škola) 1+1 o výměře 47,27m2 a 3+1 o výměře 64,83m2 (vytápění elektrickými přímotopy)
cena nájmu za m2 je 30 Kč
Podrobnosti budou zájemcům sděleny na OÚ
O přidělení bytu rozhodne OZ

Česká pošta nabízí k pronájmu volný byt v budově Kampeličky čp. 31.
Veškeré informace zájemcům poskytne vedoucí
pošty paní Pavlína Tomanová.

SRPDŠ MŠ Kunvald
Vás zve na tradiční
SPOLEČENSKÝ PLES
v pátek 18. února 2005
sokolovna Kunvald od 20.00 hodin
hraje Habaděj
tombola – občerstvení – předtančení

PS Kunvald Vás zve
na tradiční dětský karneval
v sobotu 19.února. od 14.00 hodin
sokolovna Kunvald
(hry, soutěže, tombola, občerstvení)
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