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Pomník J. A. Komenského byl odhalen 24. 7. 1910

A H O J,
vážení čtenáři Ku...ho Po...ku
Tomáš Baťa
Švec, který obul polovinu světa, se narodil 3. dubna 1876 jako šesté dítě z dvanácti ve zlínské ševcovské
rodině a v rodném městě i umírá dne 12. července 1932 při letecké katastrofě. Ševcovskou krev, která v jejich
rodu koluje již někdy od 17. století, žene Tomáše od dětství do otcovy dílny, aby v patnácti odešel do Vídně do
učení a později již jako obchodní cestující sní svůj velký obuvnický projekt: nenechat chodit většinu obyvatel
bosou, neboť boty jsou příliš drahé. Produktivita je totiž velmi nízká. Prvý pokus se sériovou výrobou se pro
stále značnou cenu nedaří, a tak přichází s novým typem plátěné obuvi Baťovkami. Záměr vyšel a vzniká trh
s novou obuví, který Baťa v Rakousku-Uhersku zcela ovládl. Roku 1900 staví ve Zlíně novou moderní továrnu
s nejmodernějšími obuvnickými stroji. Po smrti ředitele továrny, Tomášova bratra Antonína, řídí celý podnik
výhradně sám. Celý rok 1911 pracuje Tomáš jako řadový dělník v USA v automobilce H.Forda. Ihned po
návratu zavádí pásovou výrobu a vítězí nad konkurencí nízkými náklady. V roce 1912 se žení a o dva roky později se jim narodí syn Tomáš John a Evropa vstupuje do vřavy 1. světové války. Baťa je však ochoten udělat
pro své zaměstnance všechno, a tak se zapojuje do dodávek vojenských bot pro armádu. Firma tak přežívá
bez vážnějších problémů a v poválečném období, díky ohromné předvídavosti a iniciativě Bati, expandují její
výrobky do celého světa, včetně zlidovělého sloganu „Náš zákazník, náš pán“. Tak proplouvá v následující
krizi, znovu rozšiřuje závod a přijímá bývalé i nové zaměstnance. V roce 1923 se stává starostou Zlína a o rok
později zavádí tak zvanou dílenskou samosprávu a začíná budovat „nový Zlín“. Zakládá letiště v Otrokovicích
a po celém světě výrobní podniky se 40-ti hodinovým pracovním týdnem. Tomáš Baťa se stává světoobčanem, který si nenechá uniknout sebemenší zisk, který však nezapomíná klást do popředí potřeby svých zákazníků i zaměstnanců. Až přichází nevlídný 12. červenec 1932, kdy místo odletu dochází k pádu jeho letadla,
v němž končí život jak pilota tak i Tomáše Bati.
Z téhož roku je úryvek z citace tohoto geniálního podnikatele, který nám má i v dnešní době mnoho co
říci. Obzvláště v těchto měsících, kdy budeme rozhodovat svými hlasy o budoucnosti naší země. Věřím, že se
všichni po přečtení těchto pár řádků zamyslíme a vhodíme svůj správný hlas do volební urny.
„Přelom hospodářské krize? Nevěřím v žádné přelomy samy od sebe. To, čemu jsme zvykli říkat hospodářská krize, je jiné jméno pro mravní bídu. Mravní bída je příčina, hospodářský úpadek je následek. V naší
zemi je mnoho lidí, kteří se domnívají, že hospodářský úpadek lze sanovat penězi. Hrozím se důsledku tohoto
omylu. V postavení, v němž se nacházíme, nepotřebujeme žádných geniálních obratů a kombinací. Potřebujeme mravní stanoviska k lidem, k práci a veřejnému majetku. Nepodporovat bankrotáře, nedělat dluhy,
nevyhazovat hodnoty za nic, nevydírat pracující, dělat to, co nás pozvedlo z poválečné bídy, pracovat a šetřit
a učinit práci a šetření výnosnější, žádoucnější a čestnější než lenošení a mrhání. Máte pravdu, je třeba
překonat krizi důvěry, technickými zásahy, finančními a úvěrovými ji však překonat nelze, důvěra je věc osobní
a důvěru lze obnovit jen mravním hlediskem a osobním příkladem.“
Hodně rozvahy vám přeje
Milan Šebek – Varnsdorf

Panu Šebkovi se omlouváme za „tiskařského šotka“, který navštívil minulé číslo Kunvaldského poledníku a došlo k otištění odstavce z minulého čísla. Věříme, že toto nedopatření nebude mít vliv na další
jeho příspěvky.
Úřad městyse
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Co je nového…?
Nejdůležitější body ze zasedání Zastupitelstva městyse Kunvald dne 11.3.2010
v zasedací místnosti městyse v Kunvaldě
* Mgr. Jurčanová přednesla návrh na rozdělení
zlepšeného hospodářského výsledku Masarykovy
ZŠ a MŠ Kunvald za rok 2009. Výsledek je ve výši
+ 27.830,49 Kč. Ředitelka školy navrhuje rozdělení
následovně: 1/3 na fond odměn a 2/3 na rezervní
fond. Zastupitelé schválili návrh ředitelky školy na
rozdělení hospodářského výsledku.
* Starosta městyse přečetl žádost Masarykovy
ZŠ a MŠ Kunvald o navýšení rozpočtu školy v ukazateli mzdové prostředky. Koncem února obdržela
škola z Pardubického kraje rozpočet na rok 2010.
V něm jsou odděleny mzdové prostředky na pedagogické a nepedagogické pracovníky a obě položky
jsou poníženy tak, že nebudou stačit na pokrytí platů
zaměstnanců školy. Ponížení je způsobeno snížením
počtu žáků o 6 oproti roku 2009 a dále tím, že kraj
nastavil úsporná pravidla stanovení mzdových
prostředků pro školní jídelnu.
Ředitelka školy navrhuje následná řešení:
1) část chybějících mzdových prostředků získat
snížením nenárokových složek platů pedagogů
a nepedagogů
2) chybějící část prostředků pokrýt z Fondu
odměn
3) o část chybějících mzdových prostředků ve
výši 125 tis. Kč požádat městys Kunvald. Zastupitelé žádost Masarykovy ZŠ a MŠ vzali na vědomí
a k řešení nedostatku mzdových prostředků se vrátí
na některém z příštích jednání
* Ing. Paďour informoval o pozemcích, které by
měl městys získat do vlastnictví pro případ stavby
chodníku od schodů ke škole k areálu Kunvaldské a.s. Jedná se o pozemky ve vlastnictví TJ
Sokol Kunvald, ing. Miloše Kopeckého, Miroslava
Kopeckého a ing. Knopové. Žádost na TJ Sokol bude
směřována nejdříve na místní organizaci Sokolu,
ing. Kopecký s prodejem souhlasí a M. Kopecký také
předběžně souhlasí. Problém je s ing. Knopovou. Na
její pozemky byla vydána exekuce. Zatím se firmě
Hudeček s.r.o., která pro úřad zajišťuje podklady
k projektu Úpravy centra městyse, podařilo zjistit, že
je třeba zaplatit pohledávku ing. Knopové ve výši 200
tis. Kč a potom je možné jednat přímo s vlastníkem
pozemků.

Zastupitelé vzali informace starosty městyse
na vědomí a pověřili ho získáním dalších informací
a jednáním o získání všech pozemků.
* Pan Josef Kalous, Kunvald, Zadní důl 103,
žádá o opravu komunikace p.č. 8484, která vede od
zastávky v Zadním dole po lesní pozemky ve vlastnictví pana Parishe. Ve své žádosti se vyslovuje pro
možnost získání prostředků prostřednictvím Pozemkového úřadu Ústí nad Orlicí. Žádost podepsalo 8
dalších občanů.
Pan starosta v souladu s informací ing. Frimla
uvedl, že není možnost získat jakoukoliv podporu
z PÚ. Navrhl pověřit stavební výbor zjištěním skutečného stavu cesty a navržením řešení.
* Pan starosta informoval o možnosti získání
zaměstnanců na VPP z Úřadu práce. V tomto roce
má úřad zájem požadovat podporu na mzdové
prostředky pro 3 zaměstnance. Jsou to stejně jako
předešlé roky paní Jaroslava Štěpánková a pan
Miroslav Šlezingr. Další zaměstnanec, který by mohl
přispět k údržbě víceúčelového sportoviště na Salaši,
bude vytipován později.
Zastupitelé schválili požádat Úřad práce o vytvoření tří pracovních míst v rámci veřejně prospěšných
prací.
* Ing. Paďour přečetl žádost o zrestaurování oltářního obrazu „Panna Maria na nebesích
s mudrci“ v kapli na dolním Kunvaldě. Žádost je
podepsána 68 občany Kunvaldu a je k ní připojeno
vyjádření BcA. Bednářové Martiny z Koclířova
o současném stavu obrazu. Žádost vzali zastupitelé
na vědomí. Pan starosta zjistí náklady zrestaurování
obrazu a bude o tom informovat zastupitelstvo.
* Pan Sibera nabídl úřadu uložení obecních
kronik na nosiče CD. Cena za jednu kroniku činí
600 Kč. Tuto službu již provedl pro Obecní úřad
v Klášterci nad Orlicí. Uložení kronik by bylo vhodné
pro ušetření kronik pro další roky. Zastupitelé uložení
kronik na CD schválili.
Různé:
Vzhledem k tomu, že se opět podle názoru
některých občanů zhoršila kvalita pitné vody, byla
oslovena společnost VAK a.s. Jablonné n. O. Společnost odebrala znovu vzorky, všechny byly v toleranci.
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Zastupitelé pověřili starostu městyse, aby VAK a.s.
oslovil písemnou formou a požádal ji o vyjádření.
Ing. Paďour informoval o aktivitě sdružení VIOLA
ze Žamberka, která v září pojede do USA a bude
vystupovat i v městečku Lititz, který je naším partnerským městem. Z Kunvaldu se akce zúčastní Eliška
Kopecká. Úřad poskytne VIOLE propagační materiál
jako dárky.
Ing. Paďour podal informace o aktivitě sdružení
Orlicka, které uspělo s jednotným označením obcí.
Tabule budou umístěny vždy na vjezd všech obcí.
Dále sdružení podalo žádost na projekt úpravy
běžeckých tratí.

Připomínky pana Krčmáře:
- zvážit častější konání jednání zastupitelstva
v Penzionu U lípy
- řešení vyhlášky o pohybu psů – psi volně
pobíhají, výkaly majitelé uklízí jen málo
- zvážit omezení tonáže na vjezd na obecní cesty
- víka kontejnerů na SKO opatřit pružinami
z důvodu lehčího otevírání
- seznámit veřejnost s projektem Úpravy centra
městyse
- na jednání v Penzionu budou občané podrobněji
seznámeni s projektem.

Nejdůležitější body ze zasedání Zastupitelstva městyse Kunvald dne 8. 4. 2010
v Penzionu U Lípy v Kunvaldě:
* Starosta městyse požádal kronikářku městyse
paní Milenu Bílkovou o zprávy týkající se dění
v obci za rok 2009. Paní kronikářka přednesla
krátké informace z kroniky a předložila fotografie
z uplynulého období. Paní Bílková přečetla také dopis
pana Hermana, který se týkal připravovaného svěcení
kaple v Zaječinách.
* Starosta městyse seznámil s projektem a časovým harmonogramem prací na projektu „Úprava
centra městyse“. Předložil přítomným plán projektu.
Termín dokončení celé akce je do 15. srpna t.r.
Dodavatelem je firma Chládek a Tintěra Pardubice.
Projekt představuje větší bezpečnost chodců, lepší
dopravní značení, vyřešení autobusové zastávky
a cca 25 parkovacích míst pro osobní automobily.
Pomník „Padlým“ zůstane za svém místě, změní
se jeho bezprostřední okolí. Stavba probíhá za
částečného omezení provozu, ale průjezd dopravy
bude umožněn. Úplná uzavírka provozu je plánována
pouze v době pokládky živičných vrstev v termínu
od 9.7. do 15.7. 2010. Průjezd linkovým autobusům
by měl být umožněn i v této době. Úřad městyse se
omlouvá občanům za omezení dopravy a problémy,
které tímto nastanou, ale doufá, že tuto výjimečnou
situaci pochopí.
Projekt celé akce je z roku 2002, některé
záležitosti od té doby zaznamenaly změny. Zejména
potřeba zeleně v prostoru mezi stávající komunikací
a cesty vedoucí k hasičárně. V tomto prostoru se
nachází „Lípa svobody“ z roku 1968 a tři jehličnany.
Původní projekt nepředpokládal odstranění těchto
stromů, ale v současnosti je na zvážení, zda stromy
neodstranit a provést úpravu zeleně, osázet menší
stromy a celé místo upravit pro pěší. Poté by se
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umístily lavičky, popř. altán, apod. V rámci úprav by
mohlo dojít k poškození lípy. Lípa není v ideálním
stavu, přesazení tak velkého stromu dle vyjádření
odborníka nelze provést. Podle ing. Trejtnarové lze
u lípy provést radikální zásah, ale dá se předpokládat,
že její kořenový systém bude narušovat opěrnou
zídku. Odstranění ostatních jehličnanů zastupitelé
doporučují.
Starosta městyse doporučil vytipovat vhodné
místo na zasazení nové vzrostlé lípy. M. Celerová
uvedla, že by v tomto případě měla být umístěna
k lípě cedulka, která by přesazení lípy popsala pro
budoucí generace. Samozřejmostí je tuto skutečnost
zanést do obecní kroniky. Ing. Kopecký se vyslovil
pro zachování lípy s provedením jejího ošetření.
Zastupitelé vzali na vědomí informace týkající se
projektu „Úpravu centra městyse“ a zamítli 6 hlasy
zachování „Lípy svobody“, 1 hlas byl pro, 3 hlasy se
zdržely hlasování. Skácení bude provedeno za podmínky vysazení nové vzrostlé lípy na vhodné místo,
které vytipuje ing. Trejtnarová.
* Starosta předložil nabídku společnosti ADECO
s.r.o. Česká Třebová, která nabízí zpracování projektové dokumentace na přeložku veřejného osvětlení.
Přeložka vznikla v souvislosti s plánovanou výstavbou rodinných domků na parcele býv. čp. 18. Na
stožárech NN se nachází svítidla a kabelové vedení
veřejného osvětlení městyse. Cena za zpracování
dokumentace je 9 tis. Kč.
Zpracování projektové dokumentace zastupitelé
schválili.
* Vzhledem k tomu, že v rámci programu Leader
uspěl městys s podáním žádosti na opravu povrchu
komunikace na horních Končinách, je nutno navrh-

nout a schválit kritéria pro hodnocení nabídek. Dále
seznam firem, které úřad osloví. Jedná se o úsek
komunikace v délce asi 500 m, rozpočet je ve výši
900 tis. Kč. Oprava předpokládá asfaltový živičný
povrch. Navrženo jediné hodnotící kritérium, a to
nejnižší nabídková cena. Technické podmínky budou
upraveny ve výzvě, stejně jako požadovaná záruka
min. 2 roky. Dále navrženo složení hodnotící komise
ve složení: ing. Paďour, ing. Musil a ing. Friml
a oslovení firem – STRABAG, MADOS, SKANSKA,
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC, M-SILNICE a CHLÁDEK
A TINTĚRA.
Zastupitelé schválili hodnotící kritéria, složení
hodnotící komise a oslovení firem.
* Pan starosta předložil rozpočet na opravu
hlavního oltářního obrazu z kaple P. Marie na dolním
Kunvaldě. Rozpočet zpracovala paní Eva Kolmanová

ak. mal., kterou upřednostnil pan farář ze Žamberka.
Rozpočet je ve výši 33 tis. Kč. Ing. Musil doporučil
opravu směřovat na zimní měsíce a úhradu zařadit
do rozpočtu městyse na příští rok. Paní Tomanová
informovala o akci skupiny Jiná doba „Pouťový
koláč.“ Případný výtěžek z této akce bude věnován na
opravu oltářního obrazu.
Zastupitelé schválili opravu obrazu a zařazení do
rozpočtu městyse na rok 2011.
* Pan Moudrý a slečna Hrabáčková, Žamberk,
žádají o prodloužení doby úhrady nájemného z čp.
17 na měsíce červen až červenec t.r. Byt byl předán
k 31. lednu 2010. Podle informace úřadu dluží za
nájem a služby s ním spojené za 3 měsíce.
Zastupitelé schválili prodloužení doby splatnosti
nájemného, a to do 31. 7. 2010.

Další zasedání Zastupitelstva městyse Kunvald proběhnou 13. května 2010 a 10. června 2010 vždy od 19.00 hod.

Svěcení kaple

Ze školy …

V loňském roce byla realizována akce rekonstrukce kaple v osadě Zaječiny. Po provedení
konzervátorských a restaurátorských prací se
začátkem května do kaple vrátí oltářní celek (menza,
oltářní nástavec a Mariánský obraz s rámem) včetně
zbývajícího zařízení. Završení několikaletého úsilí si
jistě zaslouží důstojnou tečku. O této záležitosti jsme
uvažovali již v loňském roce, proto jsme společně
s administrátorem farnosti zaslali dopis na Biskupství královéhradecké se žádostí o posvěcení kaple.
Slavnostní mše spojená s posvěcením kaple se
uskuteční v sobotu 22. května v 15.00 hodin. Svěcení kaple bude přítomen Generální vikář Biskupství
královéhradeckého Mons. Josef Socha. Dále byli
pozváni tito hosté: náměstek hejtmana Pardubického
kraje Ing. Roman Línek, senátorka Ing. Ludmila
Müllerová, člen Rady Pardubického kraje Ing. Petr
Šilar. Rovněž byli pozváni všichni administrátoři,
kteří působili v naši farnosti od roku 1990.
Srdečně zveme rovněž naše občany, chalupáře
a přátele Kunvaldu.

Školní rok letí jako voda v potoce při jarním tání.
Už máme za sebou první a zrovna pořádnou zimu
v zateplené školní budově. A jak jsme ji přežili? No
přece v tepelné pohodě! Zateplení budovy umožnilo
spálit méně koksu a mít větší teplo. Zatímco dříve
vytopení budovy na normou požadovanou teplotu
(průměrně 21°C ve třídě!) bylo jen naším toužebným
přáním, nyní máme teplo ve třídách dříve a déle nám
v budově vydrží. Loňskou zimu jsme spálili
364,5 q za 236 900 Kč, letošní zimu jsme zvládli
s 260 q koksu. Ale zima je už definitivně pryč, a tak
hleďme raději k jaru a létu!
Na jaře a v létě před osmdesáti lety, v roce 1930,
finišovala stavba nové školní budovy. Bohužel,
velmi deštivé léto zdrželo dokončení stavby, a tak
se otevření nové školy muselo posunout na 7. září.
Byla to tenkrát velká sláva! Lidé i v dešti a v chladnu
přišli průvodem ke škole, vyslechli proslovy hostů,
mezi mimi dokonce proslov pana zemského školního
inspektora a poslance V. Beneše a senátorky paní
A. Chlebounové, zhlédli připravený program a velmi
obdivovali školu zvenku i zevnitř, byli pyšní na „svou
školu“, vždyť ji postavili místní lidé! Dokonce se
o škole psalo v tehdejším tisku:

J. Paďour, starosta městyse
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„V kraji Českých bratří
Orlické hory - kraj přebohatý krásami přírodními
a poutající smavým kouzlem a pohostinnou vlídností.
Kráčíme-li nekonečně dlouhým, malebně po stráních
rozhozeným Kunvaldem, kdysi ideální obcí Petra
Chelčického, setkáváme se všude s přívětivým
pozdravem zdejších lidí. Ticho a klid zde panují,
cítíme zřejmě, my, znervosnělí Labyrintem světa,
kterak blahodárně pojímá nás ve svou náruč Hlubina
bezpečnosti.
Obklopena květinami a vonnou lesní vegetaci
vážně na nás s pomníku hledí tvář Komenského.
Vedle palouček, bývalé pohřebiště Českých bratří
a několik kroků odtud stařičká, dřevená chaloupka,
zvaná „Na sboru“, kde pod nízkým trámovím věky
ohlodávaného a drolícího se stropu vzpomínáme na
nejstarší českobratrský sbor, který se tu scházíval
ke svým pobožnostem. Stolek pod jedním z malých,
květinami sešeřených okének chová památky zde
bydlící rodiny. Starou Králickou bibli, několik jiných
zbožných spisů a pro příchozí vyloženou Pamětní
knihu, založenou při odhalení Komenského pomníku.
Nalézáme v ní některá velmi zajímavá jména i mnohé
velmi poutavé řádky. Nejkrásnější jest ovšem
část z Ortinovy přednášky, při slavnosti odhalení
pronesené. Záhadným pro nás písmem psaná slova
japonského vyslance jsou do češtiny ztlumočena
výtržkem několika vět. Nedaleko počíná známá
českobratrská stezka...
V Kunvaldě mají novou přímo velkolepou školu.
Hotový pohádkový skleněný palác! Procházíme
prázdnou nyní budovou a připadáme si jako
v začarovaném zámku. Vše svítí krásou a důkladností. Obrazy, přírodně mořená dřeva účelné lavice,
šatny, sprchy, za.puštěná umývadla, dílny, třídy
světlem zalité a stále nové a nové krásy nacházíme
až se nám tají dech. A ticho zde vzpomínkově hovoří
o některých velmi nedostatečných pražských školách
a ještě více o těch v severním pohraničí… Kunvaldské děti ani nevědí, co mají.“
Citace z Národních listů 3. srpna 1932. Číslo 215

V letošním roce oslaví tedy Masarykova škola
80. výročí otevření. Ve dnech 25. – 27. června se
budou v Kunvaldu konat oslavy, které připomenou
nejen otevření školy, ale i 100 let odhalení Pomníku
J. A. Komenského. Ten ke škole a Kunvaldu neodmyslitelně patří jako „učitel národů“ a jako poslední
biskup Jednoty bratrské, která z Kunvaldu vzešla.
Oslavy zahájí v pátek 25. června školní divadelní
představení. Škola se snaží navázat po 14 letech na
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dlouhou a úspěšnou tradici kunvaldského školního
divadla. Žáci se učí „základům divadelnictví“
ve volitelném vyučovacím předmětu Hudební a dramatické činnosti pod vedením p. učitelky Kodytkové.
K oslavám připravují pohádku Kašpárek a Kopřivka
a zahrají Vám ji v pátek od 19 hodin v sokolovně
a zopakují v neděli od 16 hodin.
Sobota 26. června bude hlavním dnem oslav.
Škola připravuje k oslavám výstavu, která seznámí
návštěvníky jak se současností školy tak s historií školy. Dozvíte se co, jak a proč se učí dnešní
školáci, uvidíte výsledky jejich práce; budete si
moci zavzpomínat na dřívější školu, prohlédnout si
staré dokumenty, fotografie a pomůcky. Výstavu
otevřeme v sobotu 26. června po slavnostním
programu a bude otevřena v neděli do 18 hodin.
Slavnostní program začne v 15:30 hodin před školou
a vystoupí v něm žáci naší školy, žáci ZUŠ Žamberk
a pěvecký sbor Viola ze ZŠ Žamberk. Můžete se
těšit na pěvecké, hudební a taneční vystoupení
převážně kunvaldských dětí! Pokud by nám počasí
nepřálo, jako před osmdesáti lety, program by se
konal v sokolovně. To ale není všechno! Chystáme
setkání učitelů, kteří učili a učí v kunvaldské škole
a pokusíme se také zorganizovat srazy bývalých tříd
Masarykovy školy.
Srazy tříd, setkání spolužáků plánujeme na
sobotu večer 26. června, srazy jsou na programu
večerní taneční zábavy v sokolovně, kde se spolužáci
sejdou do 21 hodin. V současné době rozesílám
dopisy „kontaktním osobám“ z jednotlivých tříd, tedy
těm bývalým žákům, kteří by měli mít kontakty na
své spolužáky. Dopis obsahuje mou prosbu o pomoc
při organizaci srazu třídy. Může se ale stát, že zrovna
k Vám výzva ke srazu třídy od Vašeho spolužáka
nedorazí. Pak prosím berte mé sdělení jako pozvání
na sraz třídy. Věřím, že Vy, bývalí žáci kunvaldské
školy, přijmete pozvání a v sobotu navečer se ukážete na srazu „své třídy“. Ráda třídu nebo alespoň
její část uvítám a představím.
100 let odhalení Pomníku J. A. Komenského
postaveného ze sbírky občanů Kunvaldu a 80 let
otevření Masarykovy školy, kterou postavili Kunvaláci vlastníma rukama, to jsou opravdu významné
důvody k oslavám pro každého občana Kunvaldu!
Udělejme si tedy ve dnech 25. – 27. června čas,
přijďte se pobavit, zasmát se, třeba se něco dozvědět, zavzpomínat si, sejít se s přáteli, zkrátka slavit!
Ředitelka školy

100. výročí odhalení pomníku J. A. Komenského
Součástí oslav, které se budou konat 25. – 27.
června, je rovněž vzpomínka na toto výročí. Na
sobotu 26. června připravujeme následující program
- hudební vystoupení ZUŠ Žamberk, úvodní slovo
Ing. Šilar, bohoslužba za účasti zástupců ČCE Praha,
dalších církví a hostů, hudební doprovod pěvecký
sbor z Horní Čermné, přednáška o J. A. Komenském,
položení květin k pomníku J. A. Komenského. Vzpomínkové akce bude zahájena ve 13 hodin u domku
Na Sboru.
V roce 1910 bylo odhalení pomníku velkou
událostí spojenou se slavnostním programem.
Zúčastnilo se jí mnoho významných osobností
veřejného života: Dr. František hrabě Lützow, který
zařídil prostřednictvím svého zahradníka K. Srpa ze
Žampachu zahradní úpravu okolí pomníku, dále univ.
Prof. František Drtina, poslanec JUDr. Jindřich Štem-

berka z Rychnova nad Kněžnou, evangelický farář
Fr. Hrejsa z Hradce Králové, říšský poslanec
F. Chaloupka.
Na oslavy pořádané v letošním roce byli rovněž
pozváni významní hosté: Mgr. Daniel Ženatý
– 1. náměstek Synodního seniora Českobratrské
církve evangelické a další zástupci ČCE Praha,
Ing. Roman Línek – náměstek hejtmana Pardubického kraje, který převzal záštitu nad oslavami,
Ing. Petr Šilar – člen Rady Pardubického kraje,
Ing. Ludmila Müllerová – senátorka, PhDr. Markéta
Pánková – ředitelka Pedagogického muzea J. A.
Komenského, Ronald Reedy – zástupce partnerského
města Lititz.
Přijďte společně zavzpomínat, setkat se s přáteli
a známými a třeba se i něco dozvědět.
J. Paďour, starosta městyse

Zelený sloupek
Průběh počasí v roce 2009
Uplynulý rok 2009 nebyl teplý jako ty dva předcházející. Jeho charakteristickým rysem byly prudké
přechody mezi ročními obdobími. Na přelomu března
a dubna po dlouhém předjarním období nastoupilo
téměř léto, v půlce října z léta obrovské ochlazení
a skluz přímo do zimy, teprve pak jsme zažívali skutečný průběh podzimu.Ten skončil v půlce prosince,
kdy přišly týden trvající silné mrazy. Zima byla mírně
nadprůměrná, začala dosti pozdě, ale v porovnání
s předcházejícími dvěma zimami se mohlo mluvit
o opravdové zimě. Konec února s sebou přinesl
vydatnější srážky a s nimi i oteplení. Jaro přišlo
náhle dne 28. března. Začalo tím dlouhé teplé období
s minimem srážek. V květnu stabilní ráz počasí se
změnil na kolísavý, počasí vyvrcholilo ve srážko-

vém bohatém závěru měsíce, teploty vystoupily na
maxima 26-30°C. V červnu prvních čtrnáct dní byly
srážkově poměrně chudé, v závěru měsíce se dostavily četné přívalové deště. Takto se k nám pozvolna
dostávalo léto. Do konce srpna se denní teplota
pohybovala okolo 25°C. První vydatnější srážky se
dostavily 4. září, a pak až na začátku druhé říjnové
dekády. Vlivem listopadového oteplení sníh nadále
odtával. Od 13. prosince se začalo silně ochlazovat.
Před vánocemi sníh opět roztál. Souhrn uplynulého roku: mírně nadprůměrná zima s pomalým
odchodem, příchod jara připomínající léto, dlouhé
suché léto s deštivým počátkem, opožděný podzim
s neobvyklým začátkem, váhavý počátek zimy

Intenzita srážek v jednotlivých měsících v roce 2009:
do 5 mm - 93 dní, 5-10 mm - 40 dní, nad 10 mm - 14 dní. Celkem bylo srážkových dnů 147.
Roční průměry a sumy teplot:
minimální teplota
-19 °C		
průměrná teplota
7,7 °C
maximální teplota
31 °C		
normální teplota
6,8 °C
Sluneční svit není v Kunvaldě měřen.
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Celkem srážky v roce 2009:
Dolní Lipka
Kameničná
Podlesí
Horní Čermná
Kunvald
Svatý Jiří
Žamberk
Průměr

866,2mm
829,1mm
712,6mm
768,4mm
715,2mm
789,2mm
857,6mm
791,2mm

Průměrné roční teploty v České republice:
2009
8,2 °C
2008
8,9 °C
2007
9,1 °C
2006
8,2 °C
2005
7,7 °C

normál
normál
normál
normál
normál
normál
normál
normál

900,8mm
763,3mm
627,7mm
756,2mm
796,6mm
713,8mm
798,4mm
765,3mm

2004
2003
2002
2001
2000

7,8 °C
8,4 °C
8,4 °C
7,9 °C
9,1 °C

Dlouhodobý průměr let 1961-90 byl 7,5 °C.
Zdeněk Hofman ve spolupráci s AGROEKEM Žamberk

Historická zajímavost
Pokračujeme ve vyprávění o starých řemeslech
s Václavem Michaličkou ml. Dnes o tom, jak se
Janek vyučil šindelářem.
Janek si řekl, že už dlouho pobýval v horách na
odlehlých samotách a zažil mnohou slotu a nepohodu. Zachtělo se mu zamířit dolů do vesnic, kde
žilo více lidí pohromadě v pořádných chalupách. Šel
dlouhým údolím kolem potoka, až přišel k dřevěnému mlýnu. Mlynářka právě házela zrní slepicím
a po prašné cestě přijížděl žebřiňák plně naložený
pytli s obilím. Janek ve mlýně pomáhal celý den,
mlynářka mu dala najíst, mlynář ho nechal přespat
v komoře na lavici. A Janek pokračoval dál. Potůček
vesele zurčel, Janek si spokojeně vykračoval a do
kroku si prozpěvoval takovouto písničku: Ten mlynářů syn postavil si mlýn, postavil ho na kraj pece,
s povala mu voda teče, starý se mu smíl.
Už se začínalo šeřit, z oblohy se pomalu snášely
první sněhové vločky, když Janek zahlédl, jak k nebi
stoupá kouř. „To už určitě bude blízko lidské obydlí,
snad mě nechají u sebe přespat, nerad bych dnes
zůstal venku, bude zcela jistě pořádně mrznout“,
pomyslil si v duchu.
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Janek přišel k chaloupce strýce Metoda. Ten žil
sám na podobně odlehlém místě jako Janek s tátou
Michalem. Společnost mu zde dělali jen ptáčci
zpěváčci přilétající k jeho chaloupce z okolních
lesů a svým zpěvem mu zpestřovali chvíle strávené
prací. A ptáte se, co strýc Metod dělal? Byl to známý
a vyhlášený šindelář. Jeho výrobky přikrývaly střechy
v širokém okolí a lidé si k němu rádi chodili pro
pěkně zhotovené šindele z dobrého dřeva. Janek
dlouho neotálel a rázně zaklepal na dveře chaloupky.
„Pěkně vítám, milý vandrovní, co bys rád?“
přivítal Metod Janka. „Rád bych se trochu ohřál, ale
hlavně a nejradši bych se naučil nějakému řemeslu,“
odpověděl Janek hned potom, co dal pěkné pozdravení. „Přespat tady u mě můžeš i několik dní, pokud
jde o řemeslo, když budeš chtít a jestli máš šikovné
ruce, naučím tě dělat šindele, co si jimi přikrývají
lidé střechy.“ Janek velice rád souhlasil. Moc dobře
totiž věděl, k čemu šindele slouží. Jejich chaloupka
také měla celou střechu pokrytou šindelem. Šindel,
to je úzká hladká deska vystrouhaná z naštípaných
prkýnek. Na jednom boku desky je žlábek a druhý
bok je upraven do špice tak, že jednotlivé šindele do
sebe zapadají a dají se z nich sestavovat celé plochy.

A když se takový šindel po čase začne rozpadávat, lze
ho snadno vyměnit.
Strýc Metod Janka pohostil mísou horkých
brambor a nechal ho, ať se vyspí v teple za pecí. Co
vám mám vyprávět, Jankovi se za pecí spalo přímo
královsky. Brzy ráno ho však strýc Metod už budil,
že začíná učení na šindeláře. Nejprve se šindelář
musí naučit vybírat správné dřevo. Janek o dřevě
sice něco už pochytil u dřevorubců, ale přesto to, co
mu Metod vyprávěl, bylo pro něho zcela nové. Starý
šindelář používal především dřevo z jedlí a smrků.
Občas se mu ale také hodila borovice, topol či olše.“
Buk nebo dub, Janku, moc nepoužívej,“ radil Metod,
„to by ti šindele potom hodně praskaly.“ Když vybrali
správný silný jedlový kmen, rozřezali jej pilou na
stejně dlouhé špalky. To zatím Janek hravě zvládal.
Horší bylo, když začali štípat ze špalků desky, které
musely vypadat jedna jako druhá. Strýc Metod zasekl
do špalku sekeru a Janek do ní dřevěnou palicí udeřil
tak, aby se dřevo hladce rozštíplo. Když už měli hrubých desek velkou hromadu, upravil trochu Metod
sekyrou jejich vzhled a nechal Janka z nich odstranit
zbylou kůru. Společně pak nanosili prkýnka do světnice. Ta sloužila zároveň jako dílna. Metod z kouta
vytáhl zvláštní stolici, které říkal strýček: „ Na tomhle
strýčku opracuješ, Janku, každé dřevo. Nejenže si
na něj pohodlně sedneš, ale také tady můžeš upevnit
do dřevěné hlavy desku na šindel.“ Metod si sedl
obkročmo na stolici a vzal do rukou poříz.“ Co je to

poříz?“ podivil se Janek. „Poříz, to je dlouhý nůž,
co má rukojeti na obou stranách a drží se oběma
rukama. Jeho ostrou a nabroušenou stranou dobře
seříznu a ohladím celý šindel,“ řekl Metod. Janek mu
podal připravenou desku, Metod si ji uchytil do hlavy
strýčka a pořízem ji krásně opracoval do hladka.
A tak to šlo jedna deska za druhou. Zanedlouho už
seděl za strýčkem Janek a poříz mu v rukách jen
poletoval. Aby byl šindel dokončený,zbývalo už jen
udělat žlábek na jedné straně desky.K tomu používal
Metod zvláštní nástroj připomínající háček, kterému
říkal výstruh. Netrvalo to ani den a Janek pomocí
výstruhu zhotovoval na šindelích žlábky jako starý
šindelář. Strýc Metod si Janka jen pochvaloval:
„No, ty jsi mi pracant, takhle pokryjeme střechy
všech domků v Karlovicích.“
Je potřeba říci, že strýc Metod však nestrouhal
jenom šindele, také vyřezával a vydlabával užitečné
předměty ze dřeva, vařečky, kvedlačky, misky, dělal
i dřevěné lopaty či vidle. To by nebyl náš Janek, aby
si to nezkusil také. Tak jim v chalupě ubíhal den za
dnem a Janka už zase svrběly paty. Starý Metod mu
řekl, že už se blíží k dědině. Ve Velkých Karlovicích,
kam vede pěšina, po níž Janek došel až sem, prý žije
se svou ženou jeho bratr. Ten ho prý určitě naučí
dělat koše a košíky z vrbového proutí jedna radost.

Ze starých kunvaldských kronik
Pomník padlých v Kunvaldě
Venkovské obce procházely a stále procházejí
během své někdy skutečně velice dlouhé existence mnoha výraznými změnami, které vždy měly
zásadní vliv na jejich tvář i charakter. Pro venkovské
obyvatelstvo však bylo a do určité míry stále je
charakteristické lpění na jistotách daných tradicemi
a odkazem zděděným po předchozích generacích.
A ačkoliv lidé stále přestavují svá obydlí, upravují
komunikace, staví nové veřejné budovy a provádějí mnohé další zásahy do vzhledu své obce, jen
neradi se vzdávají objektů, které přetrvávají na svých
místech napříč staletími a stávají se opěrnými body
v hledání místní paměti i při upevňování lokální
identity. Lidé se cíleně snaží chránit tyto lidské
výtvory, které v sobě obsahují vzpomínky na události

a osoby dávno či nedávno minulé a svou přítomností
nám je připomínají. Někdy jejich paměť sahá opravdu
hluboko do minulosti, někdy si v sobě nesou jen
několik desetiletí. A není vůbec důležité, jak jsou
tyto památky staré, ale nakolik se stávají pro svou
obec typické a charakteristické. Jednou z mladších
památek v městysi Kunvald je Památník padlých,
jehož okolí se dnes celkem znatelně proměňuje, ale
on zůstává na svém místě pro budoucí generace jako
svědek jevů a událostí dávno minulých. Následující
řádky z kunvaldské kroniky nás vrací do roků, kdy se
tento památník v Kunvaldě budoval:
„Ve schůzi obecního zastupitelstva, konané dne
3. prosince 1922, přednesl p. Antonín Holubář,
rolník čp. 306 návrh, aby ve zdejší obci k památce
ve válce padlých místních občanů postaven byl
pomník. Návrh přijat jednohlasně. Zvoleno komité,
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a to členové obecního zastupitelstva, Josef Šrefl čp.
323, Antonín Holubář čp. 306, František Bílek čp.
35, František Trejtnar čp. 108 a Antonín Kalous čp.
81, kteří za spoluúčasti důvěrníků místní osvětové
komise a vojínů z války starati se mají, aby podnik
byl co nejdříve uskutečněn. Komité úspěšně zhostilo
se daného úkolu za 3 a 1/2 roku. Vyhlédnuto místo
vhodné pro pomník, podniknuty sbírky atd., takže
mohlo býti jednáno se sochařem o ceně pomníku
k provedení dle vybraného modelu. Ve schůzi
obecního zastupitelstva konané dne 23. srpna 1925
vzato na vědomí a schváleno, aby pomník zhotovený
dle modelu vybraného, byl zakoupen od sochaře
pana Ladislava Kouly za cenu 8800 Kč. Začátkem
května 1926 místní rolníci zdarma dovezli z Chocně
pomník. Místní komise osvětová, která převzala si na
starost uspořádání slavnostního odhalení pomníku,
ve své schůzi, konané dne 18. dubna 1926, zvolila
na odhalení pomníku 24. květen a stanovila program
slavnosti. Při tomto vysloveno přání, aby všechny
proslovy, básně atd. byly úplně nestranné.
Dne 24. května 1926 konáno slavnostní odhalení
pomníku padlým dle tohoto programu a pořadí:
1. Ve 13 hodin sraz u pomníku Komenského.
2. Uvítání hostí.
3. Ve 14 hodin průvod k pomníku padlých.
4. Zahájení slavnosti starostou obce
p. Jos. Šreflem.

5. Bedřich Smetana: „Věno“ Pěvecký kroužek
místního Sokola.
6. Slavnostní proslovy, které přednesli p. Bedřich
Vlad. Dudych, profesor z Litomyšle a Neumeister, tajemník „Družiny čsl. válečných
poškozenců“ z Prahy.
7. „Tatíček se domů vrátí“, přednesla žákyně
I. třídy obecné školy
8. Jan Opolský: „Ruské hroby“, recitoval
p. učitel Švec.
9. Chorál: „Kdož jste boží bojovníci“, pěvecký
kroužek místního Sokola.
10. Eliška Krásnohorská: „Legiím našich hrdinů“,
přednesla žákyně V. třídy obecní školy.
11. Státní hymny při odhalení pomníku.
12. Doslovem předsedy místní školní rady
p. Janem Fišerem skončena slavnost.
Odhalení zúčastnily se sbory hasičské, legionářské, Sokolové a jiné jednoty a hojně místních obyvatelů. Večer sehrál dramatický odbor Sokola zdejšího
drama „Žaluji“ /Válka prokletá/. Podle románu Henri
Bambuse „Oheň“ zpracoval J. Balda uvedené drama.
O náležitou úpravu okolí pomníku pečuje místní
komise osvětová, zvláště její jednatel pan učitel
Karel Doleček, jehož přičiněním pozemek k pomníku
patřící byl r. 1928 ohrazen železným ploten a osázen
vhodnými keři.“
Pro Kunvaldský poledník připravil
Václav Michalička, nejst.

Okénko farnosti
Pouťový Koláč - 25.4.2010

Cyklovýlet

Tato akce je již všem dobře známá z předešlých
let a patří k naší kunvaldské pouti. Impulzem pro
její vznik byla podpora financování opravy omítky
kostela sv. Jiří. Protože KOLÁČ omítce finančně dosti
pomohl, rádi bychom tentokráte pomohli další dobré
věci. Jde o opravu oltářního obrazu v kapli na dolním
Kunvaldě. Výtěžek z letošního pouťového koláče
bude tedy věnován na tento účel.
Z důvodu data uzávěrky tohoto čísla Poledníku
přinesu bližší informace o této akci v příštím čísle.

Pěkné počasí člověka vždy potěší a povzbudí
ke sportovní aktivitě. Co lepšího tedy naplánovat na
začátek letních prázdnin, než právě cyklovýlet. Už
po několikáté se příznivci rekreační cyklistiky sejdou
v ranních hodinách před kunvaldským kostelem a
vyrazí na cestu. Návrat je plánován v odpoledních
hodinách a určitě nebudou chybět zastávky na
občerstvení.
Všechny srdečně zve farnost Kunvald, která celou
akci pořádá. Slunné počasí sice nezaručíme, ale
budeme v něj doufat. V případě opravdu
nepříznivého počasí by musel být výlet přeložen.
Bližší informace ohledně data konání, hodině odjezdu
a trase budou uveřejněny na plakátech.
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Hudební festival v Klášterci nad Orlicí
ZŠ Klášterec nad Orlicí pořádala ve dnech
16. a 17.4.2010 hudební festival. Celou akci organizovala Olga Kalášková, která také pozvala hudební
skupinu kunvaldského kostela „Jinou dobu“
k vystoupení na pátečním festivalovém dnu.Velice si
tohoto pozvání vážíme a těšíme se na další setkání
s ostatními zpěváky a hudebníky.
Marta Gregušová

Jiná doba na festivalu sborů
Dostalo se nám cti, abychom vystoupili na
kláštereckém festivalu pěveckých sborů, konaném
16. dubna v tamní sokolovně.
Již v dopolední části vystoupily dětské sbory
Prvosenka, Petrklíč, Korálky a Orlička. Večerní
část festivalu zahájila domácí Orlička, žamberecká
Viola a vysokomýtský Otakar, vedený paní Věrou
Milerovou, zakladatelkou Orličky. Od prvních písní
sklízely sbory velké ovace. a pod září reflektorů jsme
se snažili zazpívat písně z velikonoční mše, ale i ty
písně, které máme více oblíbené. Naši upřímnou
snahu ocenilo obecenstvo milým potleskem. Posledním sborem vystoupila Canzonetta ze Žamberka. Na
závěr jsme si všichni účinkující i publikum zazpívali

“Muzikantovu písničku“ z pohádky „Obušku z pytle
ven.“
Po celý večer sálem zněly písně lidové, křesťanské, muzikálové, z období Osvobozeného divadla
i z dílny autorů Uhlíř – Svěrák.
Pořadatelé připravili pro vystupující sbory velmi
dobré zázemí, za což jim patří veliké poděkování.
Celá jejich snaha byla umocněna skvělou atmosférou
během celého večera.
Jaroslav Flekr

Výstava ak. mal. Ludvíka Vacátka

Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově
nad Kněžnou připravuje výstavu s názvem Plavení
koní ak. mal. Ludvíka Vacátka. Výstava se uskuteční
v termínu od 3. července do 28. října letošního roku.
Vzhledem k tomu, že mistr Vacátko prožil v Kunvaldě
část svého života a měl k naší obci velmi silný vztah,
určitě bude tato informace řadu občanů zajímat.
Uspořádání výstavy je jistě záslužné i z toho důvodu,

že se malíř od své smrti větší výstavy ve veřejných
muzeích či galeriích nedočkal.
Pokud by někdo z občanů chtěl zapůjčit obraz na
tuto výstavu, může kontaktovat Orlickou galerii,
tel.: 494 534 015, nebo přímo kurátora výstavy
PhDr. Karla Jaroše, tel.: 607 885 512,
e-mail: galerie@moh.cz.
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Společenská kronika
Blahopřejeme našim spoluobčanům, kteří oslaví významná životní jubilea:
90 let
30. 05. František Dvořák

Kunvald 46

86 let
15. 05. Marie Macháčková

Kunvald 233

84 let
24. 05. Božena Štumpfová
14. 06. František Bukovský

Kunvald 381
Kunvald 55

82 let
23. 05. Magdaléna Bukovská Kunvald 55
26. 06. Marie Jiruchová
Kunvald 256
81 let
19. 05. Bohuslava Šejnohová Kunvald 382
12. 06. Vladimír Mihulka
Kunvald 311
70 let
08. 05 Miroslav Tobeš
07. 06. Milena Suchodolová

Končiny 6
Kunvald 120

Poděkování
V polovině dubna t.r. došlo k výměně správce
na Domku Na Sboru. Správu Domku dlouhé roky
zastávala paní Marie Šreflová, Kunvald 4, se svojí
rodinou, nyní se této úlohy ujala paní Marie Kalousová, Kunvald 198.
Paní Šreflové děkujeme mnohokrát za vzácnou
a dobrou spolupráci a paní Kalousové přejeme v její
práci hodně zdaru.
Úřad městyse Kunvald

60 let
15. 05.
21. 06.
26. 06.

Petr Mühl		
Marie Kreuzová
Marie Štěpánová

Kunvald 203
Kunvald 344
Kunvald 249

Zlatou svatbu oslavili:
23.04. Marie a Slavomír Divíškovi

Kunvald 134

Zlatou svatbu oslaví :
04. 06. Stanislava a Josef Vagnerovi
25. 06. Milena a Milan Suchodolovi

Kunvald 34
Kunvald 120

Vítáme do života nově narozené občánky:
19.01. Adéla Šlesingrová
Kunvald 63
11. 03. Antonie Zářecká
Kunvald 137
21. 03. Denisa Nováková
Kunvald 286
Vzpomínáme na občany, kteří již nejsou mezi
námi:
09. 03. Božena Frimlová
Kunvald 194
11. 04. Rudolf Hložek
Kunvald 95
13. 04. Josef Fait
Záhory 39

Z tvorby našich čtenářů:
Láska s velkým L,
snad jsem tenkrát klel tu kletbu na Tebe,
až jsem pronikl do Tebe.
Byla jsi milá,
byla jsi jak ta víla.
Rád vzpomínám na Tvé boky,
tenkrát jsme spolu chytali mloky.
A ty jsi řekla půjdem zas.
Tenkrát zpíval konipas a já se ptal sám sebe,
zda Tě má noha ještě zebe.
Tenkrát jsi byla ještě moje.
Dnes už to vím,
jsem sám a tu lásku s velkým L
ještě mám schovanou na fotkách.
A sám sebe se ptám,
kdo byla vlastně ta láska s velkým L.
Faltusová Olga
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Sport
Šachy

Memoriál Mirka Kodytka

Vánoční turnaj v šachu 32. ročník 26. 12. 2009
Kunvald

Dne 3 .4 .2010 jsme pořádali v penzionu „U lípy“
v Kunvaldě šachový turnaj čtyřčlenných družstev,
pořádaný jako otevřený přebor Pardubického kraje
v RAPIDU. Sjelo se 16 družstev. Průměrný rating
1765. Zvítězilo družstvo Dopravních staveb Brno
(Sekanina, Chládek Vl., Chládek Vc. Hloušek), druhé
družstvo PANDA Rychnov n. Kněžnou a třetí Vysoké
Mýto. Družstvo Kunvaldu skončilo na 12. místě
a rezerva na 16. místě.
Poděkování patří úřadu městyse Kunvald za
finanční podporu, personálu restaurace za rychlou
a kvalitní obsluhu. Ještě se musím zmínit o sympatickém gestu vítězného družstva pod vedením
kapitána Vlastimila Chládka, které cenu věnovalo na
rozvoj šachového oddílu.

Letošní ročník jsem opět pořádal v penzionu
„U lípy“ s perfektním servisem personálu. Pro malou
účast žáků byli tito zařazeni do turnaje dospělých.
Pochvala a obdiv patří Jendovi Řehákovi, který se
zúčastnil i bleskového turnaje. Poděkování patří
Petru Vymetálkovi, který se svou pomocnicí řídil
vedení turnaje. Všem šachistům, kteří tuto listinu
čísti budou, přeji do nového roku 2010 mnoho úspěchů v šachové hře i v osobním životě. S pozdravem
„šachu zdar“ se těší na shledanou dne 26.12.2010
pořadatel a rozhodčí.

Zprávy šachového oddílu:
Krajský přebor II.
8. kolo jsme hráli ve Svitavách, kde se nám nedařilo. Prohráli jsme 2,5 : 5,5. Vyhrál pouze Keprta S.
3 remízy Vymetálek P., Rusz G. a Štěpán S. Prohráli
Dvořák E., Hodek R. Tobiška J. a Krupica Z.
9. kolo doma hostíme družstvo Ústí n. O., kteří se
nechovali jako slušní hosté a rozdrtili nás vysoko 2 :
6. Čtyři remízy zaznamenali Vymetálek P., Dvořák E.,
Rusz G. a Krčmář S. Prohráli Hodek R., Tobiška J.,
Štěpán S. a Stůj M.
10. kolo do třetice všeho zlého nás potkala
prohra v Dolní Čermné 3 : 5. Jedinou výhru zařídil
ve své nejlepší letošní partii, když jasně přehrál ex
Kunvaláka M. Slavíčka. Remízy Lacko D., Štěpán S.,
Krupica Z. a Mlynář M. Prohry Dvořák E., Hodek R.
a Tobiška J.
Krajské soutěže
21. 2. 2010 – 9. Kolo Kunvald “B“ – Letohrad „B“
2,5 : 2,5. Oba soupeři se rozešli na všech šachovnicích smírně bez většího boje. Zřejmě byli s výsledkem spokojeni. Letohradu bude remíza zřejmě stačit
k prvnímu místu a k postupu do vyšší soutěže.
Kunvald „C“ hostil družstvo Jablonného n. O „B“,
na kterého naši vlétli a doslova je rozmetali celkovým
výsledkem 4,5 : 0,5. Blahopřeji k velkému výkonu.

Na něm se podíleli výhrami : Rusz G., Krupica Z.,
Pácha L., a Bém T. Pěknou remízu přidal Rusz R.
21.3.2010 – 10. Kolo Jablonné n.O – Kunvald
“B“ 2 : 3. Pěkné vítězství našich barev. Na první
šachovnici to Krčmář S. neměl proti soupeři o 300
b.ELO silnějším lehké. Prohrál až po boji. Na čtverce
se nedařilo Kňážkovi M. Hodek R. splnil očekávání,
Mlynář M. hrál na 120% a překvapil Sedláček
P. v souboji nováčků – všichni tři vyhráli.
Lanškroun Jonáš – Kunvald “C“ remíza 2,5 : 2,5.
Vyhráli Rusz R (pěkný výkon) a Michalička V, (opět
úspěšně na šachové scéně). Remizoval Krupica Z.
Prohry Rusz G. a Pácha L
8. kolo Kunvald “D“ – Doudleby n.O. Před zápasem jsme si dávali ambice na celkovou výhru, kterou
nám však sebraly dvě ženy – Štolbová porazila
Dvořáka E. a Mihulková Řeháka J. Pohromu odvrátili
Tobiška J.st. a Tobiška J. ml. Remízu zachránil (?)
Štěpán S.
11.4.2010 - 11. Kolo Kunvald “B“ Lanškroun
Jonáš, závěrečné vítězství našeho družstva. Vyhrály
první tři šachovnice, a to Hodek R., Mlynář M.
a Vymetálek T. Prohra Sedláček P. a Kubíčková E.
Tobiška Jaroslav
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Hokej
Skončili jsme pátí
Jak už bylo napsáno v minulém čísle Poledníku,
tak se nám ve finále Computer shop cupu nevyhnula
zranění a nemoci. Na to jsme doplatili zejména
v prvních dvou zápasech, kdy hrálo doslova torzo
sestavy. Taky výsledky tomu odpovídaly. Se Žraloky
Dolní Čermná jsme odešli poraženi 1:11 a žamberečtí
Kanci nám to nastříleli 0:13.
Naštěstí se marodi alespoň do posledních dvou
zápasů dali z velké části dohromady, a tak jsme
do zápasu s celkem Skala Teamem Ústí nad Orlicí
vstoupili celkem dobře naladěni. Dařilo se nám
pokrývat hráče soupeře, na kterém bylo rozhodně
znát, že je herně na tom o mnoho lépe. Až do osmé
minuty byl stav 0:0, když poprvé kapituloval Renda
Toman a do konce první třetiny jsme inkasovali ještě
jednou. I v dalším průběhu hry jsme však nebyli
rozhodně slabší soupeř a soupeřova brankaře jsme
notně zaměstnávali. Bohužel se nám nepodařilo
vstřelit gól, a tak nás v každé třetině soupeř ztrestal
po dvou brankách. Čestný úspěch zaznamenal nakonec Olda Krejsa a konečný stav byl tedy 1:6.
Poslední zápas měl předem jasný scénář: Když
vyhrajeme, skončíme celkově na 4. místě, jinak
budeme pátí. Do zápasu s Popeláři České Libchavy
jsme se vrhli doslova po hlavě a soupeře jsme tlačili
před jejich branku, ale naše koncovka byla bohužel
špatná. Sice jsme se s Jardou Flekrem dostali do
vedení, ale hra se začala postupně vyrovnávat. Díky
skvělému tahu na branku zvýšil v oslabení Olda
Krejsa. Po této brance se podařilo soupeři snížit
na stav 2:1. A poté přišel asi rozhodující okamžik
zápasu. Po vyhození puku zpoza naší branky se puk
těsně před naším hráčem nesmyslně odrazil od mantinelu k soupeři a ten ještě ke všemu trefil hokejku

našeho hráče, od které se odrazil do branky. Jinak by
s největší pravděpodobností skončil za brankou, tím
se stav srovnal. A tak stav po druhé třetině byl 2:2.
Ve třetí části byl k vidění obrovský boj o každou
píď ledu a brankaři se mohli doslova přetrhnout. My
jsme měli až do nebe volající smůlu, kdy jsme
i v 1000% šancích nedokázali soupeře překonat.
A tak přišla ve dvacáté osmé minutě odplata. Soupeř
zvýšil na 2:3. S tím jsme se však nesmířili a dali do
posledních dvou minut úplně vše. A i díky tomu jsme
asi 50 vteřin před koncem vyrovnali Jarkou Flekrem.
To pro nás nic ale neřešilo, a tak jsme až dokonce
bojovali. Bohužel jsme ani ležícího brankaře nedokázali překonat, i když jsme hráli bez gólmana v pěti.
A tak jsme nakonec jen remizovali 3:3. A bylo jasné,
že jsme skončili pátí.
A tak tímto zápasem skončila letošní vydařená
sezóna. Nebýt třech zraněných hráčů a nemocného
nejlepšího brankaře soutěže Luboše Martince, tak
věřím, že bychom promluvili i do pořadí na stupních
vítězů.
Našimi třemi nejproduktivnějšími hráči byli:
Ondra Müller s 27 kanadskými body za 15 branek
a 12 asistencí. Jarda Zářecký 23 bodů (11+12)
a Olda Krejsa 19 bodů (13+6).
Jako ukončení sezóny proběhlo už tradiční
utkání s fanoušky, kdy nechytali brankaři, kteří to
mají v krvi, ale ti kdo, se do branky nebojí vlézt.
Bruslících bylo celkem 40 a ještě hromadu fanoušků
za mantinely. Užili jsme si dvě hodiny srandy a tím
zakončili letošní veleúspěšnou sezónu a už se těšíme
na příští rok.
Za Slámožrouty Kunvald E.Š.

Volejbal
S jarem se přiblížily jarní části rozehraných
soutěží ve volejbalu. Nejmladší děvčata hrají v letošní
sezoně Krajský přebor přípravek dívek. Soutěž na
úrovni okresu neexistuje. Tato kategorie přípravky
má věkové omezení, a to od 1.1.1997. Družstvo tvoří
7 hráček ročníků 97, 98, 99 (tj. 5. až 7. třída základní
školy): Trejtnarová Kateřina, Šlesingrová Eva, Anna,
1. Lanškroun A
2. Polička A
3. Moravská Třebová
4. Svitavy A

14

5. Ústí nad Orlicí
6. Svitavy B
7. Česká Třebová
8. Litomyšl

9. Dolní Újezd
10. Kunvald
11. Lanškroun B
12. Svitavy C
13. Polička B

14. Žichlínek
15. Pardubice
16. Polička C
17. Polička D

Pavla, Matějková Lucka, Bartošová Adéla a Kopecká
Anna.
V Krajském přeboru přípravek hraje 17 družstev,
družstvo TJ Sokol Kunvald je po odehrané podzimní
a zimní části soutěže na 10. místě:

Krajský přebor přípravek hrají čtyřčlenná družstva
na menším hřišti 7 x 7 m. Hraje se turnajovým
způsobem, a to ve třech skupinách, které si družstva
„uhrála“ na 1. turnaji. Ve skupině A a B hraje turnaj
vždy 6 družstev, ve skupině C 5 družstev. Podle
umístění v turnaji se do dalšího turnaje družstva
přeskupí tak, že družstva na 5. a 6. místě z A a B
skupiny „padají dolů“ a družstva na 1. a 2. místě
z B a C skupiny „jdou nahoru“. Za umístění v turnajích se sčítají body a podle počtu bodů se tvoří
celkové pořadí všech 17 družstev. Hrajeme většinou
v B skupině, jednou se nám povedlo postoupit do
A skupiny a jednou jsme spadly do C skupiny.
Naše družstvo odehrálo dosud 7 turnajů a před
námi jsou ještě 4 turnaje ve Svitavách a v Lanškrouně. Jarní část soutěže začíná první květnový
víkend na venkovních hřištích. Naším cílem je uhrát
celkově lepší než 10. místo!
Starší děvčata a ženy se opět přihlásily do
Okresního přeboru žen. Kategorie žen nemá věkové
omezení. Družstvo tvoří 8 hráček ročníků 55, 87, 88,
94, 96: Stejskalová Iva, Jurčanová Zdenka, Michaličková Jana, Křenová Martina, Všetičková Romana,
Tomanová Veronika, Vlková Šárka, Foglová Šárka.
V Okresním přeboru žen hrají 4 družstva:
TJ Jiskra Králíky, TJ Sokol Písečná, TJ Sokol Kunvald a VK Choceň juniorky. Hraje se polským systémem; v hracím termínu – kole se odehraje dvojutkání
= utkání a odveta. Zatím je odehráno 8 kol, před

námi jsou 4 jarní kola. Na podzim jsme nastupovaly
bez hráčky základní sestavy Jany Michaličkové, které
se stal v posledním utkání předcházející sezony
v červnu 2009 úraz, silný výron kotníku. Musely jsme
provést změny v družstvu: Janu na centrbloku nahrazovala opět Zdena Jurčanová a na nahrávku se zase
vrátila Verča Tomanová. Na místo smečařky jsme
stavěly Šárku Vlkovou a Šárku Foglovou, obě dvě se
dobře zapojovaly do hry, družstvo podávalo solidní
výkony. Jana se do tréninku vrátila v zimě, umožnila
tak družstvu vrátit se na původní sestavu, obnovil se
tím soulad při hře a větší jistota v útoku.
Pořadí v Okresním přeboru žen 2009 – 2010
po osmi kolech:
1. TJ Sokol Kunvald
2. TJ Sokol Písečná
3. TJ Jiskra Králíky
4.VK Choceň juniorky
Jarní část soutěže začne v sobotu 8. května,
pokračuje 15. května, 22. května a 29. května. První
tři kola hrajeme „doma“ na Salaši, vždy od 9 hodin.
Poslední utkání jedeme do Chocně. Doufáme, že
počasí konečně dovolí hrát volejbal venku.
Zveme Vás na volejbal, přijďte se podívat a zafandit domácím!
Z. Jurčanová

Inzerce
Mateřská škola Kunvald Vás zve na jarní besídku
15. května 2010 ve 14 hod. v Sokolovně
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PS Kunvald ve spolupráci s Masarykovou ZŠ a MŠ
Kunvald
zve malé i velké na pochod
Z POHÁDKY DO POHÁDKY
v sobotu 1. května 2010.
Start mezi 9.-10. hodinou v Sokolovně Kunvald
Podrobnosti na plakátech.

SDH Kunvald oznamuje:
Sběr železného šrotu
se bude konat v pátek 7. května 2010 od 15.00
hodin.
Při větším množství zavolejte na telefonní číslo
724 291 337
– přijedeme na místo, aby nedocházelo k návštěvám
cizích „sběratelů“.
Všem občanům děkujeme.

TJ Sokol Kunvald Vás zve v sobotu 8. května 2010
na XXVII. ročník pochodu
MUFLONÍ STOPOU.
Start mezi 8.00 a 9.00 hodinou na Salaši pod
Kampeličkou
Trasy pro pěší 7, 15, 25 km; cyklotrasa 50 km
Podrobnosti budou uvedeny na plakátech

Očkování psů proti vzteklině
proběhne ve středu dne 19. května 2010
od 16.00 do 16.30 hodin u dolní prodejny Konzumu
od 16.30 do 17.30 hodin u horní prodejny Konzumu

od 18.00 do 18.20 hodin před VKK na Končinách
Majitele psů na Kunačicích, Bubnově, Zaječinách,
Záhorách a v Zadním dole
navštíví v tento den veterinární lékař MVDr. J. Bílek
osobně

Ve druhé polovině měsíce května bude naší obcí
opět procházet kominík pan Elner z Mistrovic.
Průběžně navštíví všechny nemovitosti v Kunvaldě.
Do osad zavítá pouze na objednání,
pokud budete mít zájem, hlaste se na Úřadě městyse,
tel. 465 619 160.

SDH Kunvald pořádá na koupališti
v sobotu 17. července 2010 od 13.30 hodin
tradiční „Kunvaldskou lávku“
Srdečně zveme všechny fandy soutěží a dobré
zábavy.
Podrobnosti budou uvedeny na plakátech.

CYKLOVÝLET
Farnost Kunvald zve všechny vyznavače cyklistiky na
tradiční CYKLOVÝLET.
Bližší informace čtěte uvnitř tohoto čísla.
Datum konání, hodina odjezdu a plánovaná trasa
budou uveřejněny na plakátech.
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