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HISTORICKÁ ZAJÍMAVOST: Statek u Lyerů u sv. Jana Nepomuckého (dnes čp.137 Zářecký)

AHOJ,
vážení čtenáři Ku…ho Po…ku!
J. V. Hellich – 1845 – B. Němcová
Pozornému čtenáři jistě neušlo, že dnešní mé povídání se posunulo v čase o další století zpět. Do let
čtyřicátých století 19., kdy vlastenecký a společenský ruch v Praze sílí, pořádají se české bály a merendy, hrají
se české divadelní hry a na veřejnosti se začíná mluvit česky. České vlastence podporuje i česká inteligence
v čele s Jungmannem, Palackým, Čelakovským a mnoha dalšími osobnostmi. V rodinách se tvořila střediska,
kde se vlastenci scházeli. Vznikaly tak zvané SALONY. Z nejznámějších pražských byly u Fričů a u Staňků.
Známého pražského advokáta a známého pražského lékaře, jejichž manželky byly dcerami paní Reissové,
jejíž třetí dcera Antonie bydlela u Staňků. Brzy začala psát básně a její pseudonym, Bohuslava Rajská,
byl znám celé české Praze.
Do tohoto vlasteneckého prostředí přivedl František Palacký svého přítele Josefa Vojtěcha Hellicha,
malíře chrámových obrazů, ale i portrétistu, s nímž se spřátelil v Itálii. Také doktor Čejka přivádí krásnou
venkovanku, která okamžitě omámila všechny přítomné – Boženu Němcovou, která právě v té době začíná
vydávat své pohádky a pověsti. Bohuslava Rajská získává její sympatie, a ty postupně přerůstají ve vřelé
přátelství. Mezi hosty přichází i čerstvý vdovec, básník František Ladislav Čelakovský. Přijal pozvání
Fričovo a Staňkovo, neboť přišel splnit přání nebožky ženy, aby přivedl svým čtyřem malým sirotkům novou
matku, Bohuslavu Rajskou. Antonie se Čelakovskému líbila, dodal si odvahu a požádal ji o ruku. Ta byla jeho
nabídkou zaskočena, neboť nedávno dala jistý příslib někomu jinému. Své trápení svěřila Boženě Němcové,
která se v dopise jednoznačně přimlouvala za „božského pěvce“ Čelakovského těmito slovy… „… zdali Vy jej
neochráníte, kdo by to mohl, aby pro nás nebyl ztracen“. Přání Němcové bylo vyslyšeno a v dubnu 1845 byl
Čelakovský s Antonií Reissovou (Bohuslavou Rajskou) v Praze oddán. Brzy nato odjíždějí do polské Vratislavi,
kde v té době Čelakovský působil. Velice si vážil přímluvy Němcové, a proto ho napadlo požádat Hellicha o namalování jejího portrétu pro Staňkův salon. Z korespondence mezi Antonií Čelakovskou a Boženou Němcovou
vyplývá, že obraz byl Hellichem namalován v době od dubna do června roku 1845 v Praze v jeho ateliéru.
Hotový portrét spatřila Němcová asi až v Staňkově salonu. Zajisté netušila, jaký ho čeká osud. Ani malíř
nevěděl, že právě namaloval obraz, který ho proslaví více než celá plejáda jeho ostatních maleb a kreseb.
… obraz Boženy Němcové proslavil autora po celé zemi a při překládání Babičky do světových jazyků
i daleko za hranicemi naší vlasti…
Téměř věrnou repliku tohoto originálu namaloval Hellich pro rodinu Čelakovského v roce 1848.
I ona má svou pohnutou historii.
Ale o tom všem, co zde bylo jen letmo načrtnuto, obzvláště pak o životě Hellichově, se dočtete v knize
spisovatelky PaedDr. Heleny Sobkové – Malíř slavného portrétu Josef V. Hellich, která vyšla v nakladatelství
ARSCI Praha 2003.
Krásné chvíle nad jejími stránkami, Vám všem milovníkům krásného počtení, přeje
Milan Šebek – Varnsdorf

PaedDr. Helena Sobková – spisovatelka – navazuje touto knihou na své předchozí práce Tajemství Barunky
Panklové, Kateřina Zaháňská, Portrét Boženy Němcové, Božena Němcová a Zaháň.

Co je nového…?
Nejdůležitější body ze zasedání Zastupitelstva obce Kunvald dne 10. 2. 2005 na Obecním
úřadě v Kunvaldě:
1/ Zastupitelstvo odsouhlasilo rozpočet obce
na rok 2005 všemi hlasy.
2/ Starosta obce seznámil zastupitelstvo s vý2

sledkem hospodaření příspěvkové organizace Masarykovy základní školy a mateřské školy v Kunvaldě.
Hospodaření skončilo přebytkem ve výši 3.863,40 Kč

zastupitelstvo odsouhlasilo převod přebytku do
rezervního fondu příspěvkové organizace.
3/ Starosta obce seznámil zastupitelstvo
s připravenou „dohodou o narovnání“ s paní Alenou
Kozákovou, Dlouhoňovice, která se týká pozemku
p. č. 357/5 – část asfaltové komunikace od st. silnice
III. třídy na Bartošovice k řadovkám. Tato dohoda
by měla vyřešit duplicitní vlastnictví k výše uvedené
parcele (je ve vlastnictví obce i paní Kozákové). Paní
Kozáková je ochotna dohodu podepsat a uznat tak
bezvýhradné vlastnictví obce k parcele.
4/ Zastupitelstvo se seznámilo se žádostí manželů Podolských, Kunvald čp. 358 o uzavření dohody
s obcí o určení vlastnictví pozemku p.č. 357/2.
S řešením případu duplicitního vlastnictví pozemku
357/5 bylo prokázáno rovněž duplicitní vlastnictví
k parcele číslo 357/2 – vlastníky jsou manželé
Podolští a obec Kunvald. Manželé Podolští fakticky
pozemek užívají a pro obec nemá zásadní význam.
Zastupitelstvo odsouhlasilo uzavření dohody
o narovnání s manželi Podolskými s tím, že obec
uznává jejich nárok.
5/ Starosta seznámil zastupitelstvo s některými skutečnostmi týkajícími se odvozu a likvidace
odpadů. Na skládku bylo celkem odvezeno a uloženo
241 tun odpadu. Bylo vytříděno celkem 1,1 t papíru;
5,6 tun plastů; 4,9 tuny skla a 18,5 tuny železa.
Celkové náklady na likvidaci odpadů činily za rok
459.613 Kč, od občanů a podnikatelů zapojených
do systému bylo vybráno celkem 226.663 Kč. Od
Eko-Komu získala obec za tříděný odpad za I – III. Q
2004 celkem 27.893 Kč.
Starosta připomněl, že náklady na likvidaci
odpadů neustále vzrůstají a bude nepochybně nutné,
aby se zastupitelstvo ve druhé polovině roku zabývalo případnou změnou vyhlášky. Kunvald vybírá ze
všech obcí v působnosti pověřeného města Žamberk
nejnižší poplatky.
V letošním roce se započalo s opravou nejvíce
poškozených velkoobjemových kontejnerů a je předpoklad nákupu dalších kontejnerů na tříděný odpad
– především na plasty.
Ředitelka školy Mgr. Jurčanová seznámila zastupitelstvo s plánem zavést třídění odpadů i v budově ZŠ.
6/ Zastupitelstvo se seznámilo se žádostí PS
Kunvald o sponzorský příspěvek na ceny na Dětský
karneval pořádaný dne 19. 2. 2005 a odsouhlasilo
příspěvek ve výši 1.000 Kč.
7/ Zastupitelstvo odsouhlasilo žádost
o bezúplatný převod pozemků od Pozemkového
fondu, a to pozemků p. č. 2588/3, 2588/7, 2532/9,
2588/12, 2588/13 a 2589. Jedná se o pozemky

určené závaznou částí schváleného územního plánu
k zástavbě.
8/ Zastupitelstvo se seznámilo se žádostí
AFK Kunvald o převod elektroměru na Salaši a tím
i plateb záloh (10.000 Kč čtvrtletně) z AFK na obec.
Žádost AFK zdůvodňuje vysokými zálohami, které
neúměrně zatěžují klub na úkor sportovní činnosti.
V minulosti byla uzavřena trojstranná dohoda
mezi obcí, AFK a panem Rojkem – nájemcem a provozovatelem restaurace na Salaši, která zabezpečuje
jistý trvalý příjem AFK.
Obec na základě předchozích jednání s představiteli AFK a upozornění na neúměrně vysokou spotřebu zajistila revizi elektroinstalace a zajistí a uhradí
odstranění závad, které označila revize. Toto již bude
představovat nemalou částku. Revize nepřišla na
žádnou závadu, která by měla vliv na zvýšení odběru
el. energie.
Zastupitelé vyslovili názor, že vzhledem k ostatním organizacím by bylo poskytnutí takovéto částky
z rozpočtu jedné organizaci neúměrné, a je nutno,
aby si AFK zabezpečilo platby od pana Rojka.
Po této diskusi zastupitelstvo žádost AFK zamítlo.
9/ Zastupitelstvo se seznámilo s návrhem
řešení opravy obecního mostu u Trejtnarových
čp. 64, který připravil pan Jiří Jindra. Most je v havarijním stavu a je nutno jej v co nejkratší době opravit.
V návrhu rozpočtu jsou na tuto opravu vyčleněny
prostředky.
10/ Zastupitelstvo se seznámilo s žádostí o podporu sportovní akce – sáňkařských závodů na dolním
Kunvaldě, která proběhla dne 6.2. 2005. Této akce se
zúčastnilo na 80 dětí a dospělých. Organizátoři žádají
o příspěvek 1.000 Kč na úhradu prostředku, který
upravil dráhu.
Zastupitelstvo po krátké diskusi a s výhradou, že
žádost by měla být vždy dříve, než je akce uskutečněna, odsouhlasilo příspěvek ve výši 800 Kč.
11/ Diskuse:
–
Ing. Friml seznámil zastupitelstvo se
skutečností, že Pozemkový úřad obdržel vyjádření,
že získá finanční prostředky na výstavbu asfaltové
komunikace kolem Krejsova kopce (od kravínu
C a dále na Vrše), která se napojí na asfaltovou
komunikaci od Kněžství. Cesta by měla být vybudována ještě v letošním roce s celkovým nákladem
5.5 mil. Kč.
–
Mgr. Jurčanová oznámila, že proběhl zápis
prvňáčků do zdejší ZŠ, (bylo zapsáno 14 žáků) a dále
sdělila, že vzhledem k možnosti, kterou dal zřizovateli
nový školský zákon, bylo možno od 1. února rozdělit
trojspoj na I. stupni.
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Nejdůležitější body ze zasedání Zastupitelstva obce Kunvald dne 10. 3. 2005 v penziónu U Lípy
v Kunvaldě:
1/ Paní Jana Urbanová seznámila zastupitelstvo se závěrečným účtem obce Kunvald
za rok 2004 – výsledky hospodaření obce
k 31. 12. 2004. Stav finančních prostředků: na
běžném účtu 1.992.091,69 Kč, fond rozvoje
a rezerv 669.638,64 Kč, termínovaný vklad u ČSOB
5.580.113,89 Kč. Finanční prostředky celkem:
8.241.844,22 Kč.
Zastupitelstvo schválilo závěrečný účet.
2/ Zastupitelstvo se seznámilo se žádostí paní
Jany Křenkové, Ústí nad Orlicí, o změnu územního
plánu obce v souvislosti se záměrem výstavby domu
s možností trvalého bydlení na poz. parcelách 221/1
a 219. Paní Křenková je ochotna se finančně podílet
na zpracování změny ÚP.
Starosta uvedl, že územní plán byl schválen v nedávné době, nedomnívá se, že je nutné provádět změnu
okamžitě při každé žádosti. Připomněl, že v současné
době také probíhá komplexní pozemková úprava katastru obce. Proto doporučuje vyčkat nějaký čas, podat
informaci např. v Kunvaldském poledníku a případnou
změnu řešit až při více žádostech.
Zastupitelstvo zamítlo žádost paní Křenkové, tak
jak byla podána a doporučilo podat ucelenou informaci týkající se problematiky změny územního plánu
v příštím čísle KP, kde bude stanoven určitý termín
případné změny ÚP. Pokud paní Křenková nechce
vyčkat do této doby (zhruba 1 rok), zastupitelstvo
doporučuje, aby změnu uhradila svými prostředky.
3/ Zastupitelstvo se seznámilo se žádostí
Sdružení obcí Orlicko o uhrazení počátečního členského příspěvku ve výši 1,- Kč na obyvatele v souvislosti se založením svazku obcí Regionu Orlicka
a Orlických hor pro realizaci projektu Ozdravění
ovzduší Orlických hor (plynofikace).
Starosta uvedl, že projekt je nyní ve fázi vyhledávacích studií a získávání podkladů pro zpracování
projektu a že obec se nijak nezavázala, a tímto ani
nezavazuje k nějaké další finanční spoluúčasti.
Zastupitelstvo odsouhlasilo výše uvedený
příspěvek.
4/ Starosta informoval zastupitelstvo o dílčích
změnách jízdního řádu firmy Audisbus Rychnov nad
Kněžnou, která zajišťuje v obci veřejnou linkovou
přepravu, a to od 6.3. 2005. Uvedl, že tato informace

bohužel nebyla známa před vydáním nového čísla KP
tak, aby tam mohla být uvedena. V této souvislosti
Jiří Jindra uvedl, že spoj do Žamberka v 7.30 kapacitně nedostačuje – jezdí pouze malý autobus, který
často není schopen ani pobrat všechny cestující.
Starosta poděkoval za informaci a přislíbil o věci
jednat s představiteli firmy Audis.
5/ Zastupitelstvo po projednání odsouhlasilo
v souladu s ustanoveními školského zákona
9 hlasy žádost o výjimku z průměrného počtu žáků
pro Masarykovu základní a mateřskou školu v Kunvaldě, a to konkrétně pro mateřskou školu. Výjimka
se uděluje na počet žáků 28. Mateřská škola má
dostatečnou kapacitu pro tento počet žáků.
6/ Zastupitelstvo schválilo žádost Šachového
oddílu Kunvald o sponzorský dar ve výši 2.000 Kč na
ceny do pořádaného šachového turnaje – Memoriálu
Mirka Kodytka.
7/ Diskuse:
–
Pan Trejtnar se dotázal na územní plán, a to
konkrétně na umístění technického zařízení ČOV na
jeho pozemku a uvedl, že s tím nebyl obeznámen.
Členové stavebního výboru zodpověděli, že územní
plán řeší komplexně problém, pokud by měl být
každý vlastník dotazován při zpracování na jednotlivosti, nebyl by územní plán zřejmě dosud hotov.
Nicméně při realizaci záměru je vždy nutný souhlas
vlastníka pozemku, bez toho nelze jakýkoli záměr
uskutečnit. Dále je nutné si uvědomit, že zařazením
pozemků do jednotlivých kategorií dle ÚP se může
také výrazně změnit hodnota pozemku a jeho cena
může být tak několikrát vyšší.
–
pan Krčmář se dotázal, zda je do oprav cest
zařazena také cesta pod Janebovými, na jejíž nedobrý
stav již několikrát upozorňoval. Starosta uvedl, že
cesta bude upravena dle návrhu stavebního výboru
a částka na její opravu je zařazena do celkové částky
na běžnou opravu a údržbu komunikací
–
Pan Štumpf se dotázal, zda bude možné
na plánovaném sportovišti také hrát hokej a zda by
tedy nebylo možné nějak vyřešit zaoblení ostrých
rohů mantinelů. Ing. Musil odpověděl, že technicky
lze řešit vše, ale plánované sportoviště – přestože se
počítá s jeho zaledněním – nemá rozhodně parametry klasického ledního stadionu pro hokej.

Další zasedání Zastupitelstva Obce Kunvald se budou konat ve čtvrtek 12. května 2005 na Obecním
úřadě a ve čtvrtek 9. června 2005 v bistru „U Křemílka“, vždy od 19.00 hodin.

Zabezpečení Lékařské služby první pomoci a Zdravotnické záchranné služby.
Od 1.5. 2005 nebudou ve všední dny zabezpečovány služby LSPP na Poliklinice Žamberk. Tato služba
bude v provozu pouze o sobotách, nedělích a svátcích a to od 8.00 hod do 18.00 hod (od 12.00 hod do
13.00 hod – polední přestávka). Zabezpečení služby v letních měsících bude ještě dále projednáno s Krajským
úřadem.
OÚ

Územní plán – omezující dogma nebo užitečný pomocník?
O územním plánu se jedná již několik let.
Konkrétně – s jeho zpracováním se započalo v roce
200?. V KP bylo od té doby uveřejněno několik
článků, v závěrečných fázích byl územní plán dvakrát
veřejně projednáván (termíny projednávání byly uveřejněny jak v KP, tak na plakátech). Na první a nejdůležitější projednávání přišel kromě zastupitelů pouze
jeden další kunvaldský občan. Nevím, zda byl problém nedostatečně vysvětlen veřejnosti – z pohledu
občanů, či zda nebyla podstata zpracování územního
plánu a nutnosti mít jej správně pochopena.
Faktem je, že zastupitelstvo jej na svém lednovém
zasedání schválilo, a tím se územní plán stal závazným dokumentem. Nestačil ještě – obrazně řečeno
– ani zaschnout inkoust na daném materiálu – a náhle jako by se mnoho lidí probudilo. Na obecní úřad
jsou doručována stanoviska k dokumentu a žádosti
o změnu. A tak se zastupitelstvo zabývalo územním
plánem i na svých dalších zasedáních. A protože je
územní plán „živý dokument“, bude se jím zabývat
zřejmě v nějakých intervalech stále (vyhláškou č.
1/2005 je stanoven termín aktualizace na 4 roky).
Avšak proto, aby se jím nezabývalo každé zasedání, vynutila si vzniklá situace stanovisko k případným změnám či žádostem o změnu územního plánu.
Zastupitelstvo se tedy dohodlo podat opět informaci v KP a dohodlo se také na svém zasedání dne
10. 3. 2005 na následujícím stanovisku:
– vzhledem k finanční náročnosti provedení
změny ÚP (každá změna znamená více než 5000 Kč)
nebudou tyto změny prováděny jednotlivě. Zastupitelstvo stanovilo období zhruba jednoho roku, za
kterou se bude opětovně zabývat územním plánem.
Do této doby se může sejít více žádostí nebo ze
závažných důvodů bude nutno provést změnu ÚP.
Zastupitelstvo dle situace rozhodne pak o dalším
postupu – tedy bude-li se provádět změna ÚP či
nikoli.
Jestliže se tato stanovená doba zdá někomu
příliš dlouhá a nemůže vyčkat, má každý občan
možnost iniciovat změnu územního plánu na své
náklady.

Územní plán je uložen jak na Obecním úřadě
v Kunvaldě, tak na Městském úřadě v Žamberku
– odboru územního rozvoje a plánování, a každý
občan má právo do něj nahlédnout.
Pomineme-li skutečnost, že mít zpracovaný
územní plán je dnes pro obec nutností, chce-li
dosáhnout na peníze z dotací a grantů různých úřadů
či programů, je územní plán skutečně nezbytný
i z mnoha dalších hledisek. Znamená pohled do
budoucna s ohledem na celkový rozvoj obce, a to
nejen stavební, který většinu zajímá nejvíce, ale patří
do něj například také ochrana půdního fondu, přírody
apod.
Nepochybně jistou formou tedy omezuje způsob
využití území, a to i vlastníků jednotlivých pozemků,
ale v žádném případě neomezuje samotná vlastnická
práva ve smyslu nuceného umístění nějaké stavby
apod. bez souhlasu vlastníka.
Například – z pohledu budoucího rozvoje obce se
všemi důsledky je žádoucí umístit zástavbu do některých lokalit – to je teorie, kterou navrhne zpracovatel
ÚP, a pokud ji schválí zastupitelstvo, bude zakreslena
do vlastního dokumentu. To dává možnost vlastníkům těchto pozemků např. prodat je za daleko
výhodnější cenu (zhodnocení pozemků je obvykle
mnohonásobné), nebo postavit zde rodinný dům
třeba dětem nebo příbuzným. Pokud ovšem pozemek
není zakreslen v oblasti zástavby, nemůže zde stavět
ani vlastník pozemku. Tedy může – v případě změny
územního plánu tak, jak bylo uvedeno výše, a pokud
zastupitelstvo příslušnou změnu schválí.
Další záležitostí, kterou řeší územní plán, je umístění např. technických staveb, ochranných pásem
apod. Konkrétně to znamená dovedeno do krajnosti,
že si nikdo nemůže vzpomenout a postavit vám před
dům třeba sloup vysokého napětí. V územním plánu
jsou umístěny také předpokládané drobné technické
stavby jako např. lokální čistírny odpadních vod
– ty byly umístěny se záměrem podchycení částí
zástavby a zachycení odpadních vod z obydlí. Opět
to znamená, že realizace takových staveb je možná,
avšak pouze za předpokladu dohody s vlastníky

pozemků (zcela samozřejmě se i tyto pozemky
zhodnocují a v případě realizace se z obyčejné louky
stává žádaný stavební pozemek). Jsou zde vyčleněny
plochy pro sportoviště i další občanskou vybavenost.
Územní plán je především o možnostech. A je na něj
nutno nahlížet z mnoha hledisek.
Argument, že si já jako vlastník pozemku mohu
dělat na svém co chci, rozhodně neobstojí. Mohlo
by se pak stát, že uprostřed vsi bude mít někdo na
své pozemku třeba skládku, někdo třeba mrakodrap
(územní plán do určité míry stanoví také způsob
zástavby tak, aby byl v souladu s rázem krajiny).
Nikdo nežije izolovaně a každý by měl do určité míry
respektovat práva ostatních spoluobčanů. Také o tom
je územní plán – aby se většině občanů žilo v daném
území z tohoto pohledu dobře.
Podle některých průzkumů jsme my Češi hodnoceni poměrně špatně z hlediska, jak se chováme ke
své krajině, přírodě a jak využíváme své území. Tak
nějak je nám to prý jedno. Dobře zpracovaný územní
plán by měl poskytnout určitou záruku také na to,
aby lidé a příroda byli – pokud to ještě jde – v co
nejlepším souladu. Je zcela jednoznačné, že nikdy
nebudou spokojeni úplně všichni, někde je nutno
najít kompromis, někde musí ustoupit lidé, někde
příroda.
O územním plánu, jeho tvorbě a záměrech by
bylo možno jistě napsat dlouhé statě, což není záměrem tohoto článku.
Jak již bylo uvedeno, územní plán je „živý“ dokument a lze se jím zabývat, do určité míry jej rozvíjet
a měnit. Nicméně je to dokument dosti závažný na
to, aby bylo možné jej měnit „jak si kdo vzpomene“.
Proto zastupitelstvo rozhodlo o výše uvedeném
stanovisku a tím dává možnost i čas občanům přemýšlet o budoucích záměrech a v případě nutnosti
požádat o změnu i v termínu kratším, než je stanoven
vyhláškou. Územní plán by měl být tedy zcela nepochybně „užitečný pomocník“.
Dále zde uvádíme některá ustanovení obecně
závazné vyhlášky obce Kunvald číslo 1/2005 „O závazných částech územního plánu obce Kunvald“:
„… závazná část obsahuje urbanistickou koncepci, využití ploch a jejich uspořádání, vymezení
zastavitelného území,omezení využívání staveb,
zásady uspořádání dopravního, technického a občanského vybavení, vymezení územního systému
ekologické stability, limity využití území, vymezení
ploch pro veřejně prospěšné stavby…“
„… aktualizací je ve smyslu stavebního zákona
chápáno posouzení, zda se nezměnily podmínky, za
kterých byl územní plán schválen…
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… v případě, kdy se změny týkají závazné části,
dá pořizovatel podnět zastupitelstvu obce ke zpracování změny územního plánu…
… aktualizace bude prováděna ve čtyřletých
intervalech…“
„… stanovená hranice zastavitelného území
definuje rozvojové nároky na urbanizaci území
– rozlišuje území zastavitelné a nezastavitelné.
Výjimku tvoří prvky územního systému ekologické
stability, pozemky určené k plnění funkcí lesa,
plochy krajinné zeleně a zemědělsky obdělávané
plochy, které se nacházejí v současně zastavěném
území obce. Tyto plochy jsou i nadále řešeny jako
nezastavitelné…
… pro jednotlivé plochy se v grafické části
stanovují závazné regulativy funkčního využívání,
způsob využívání je dělen na přípustný a nepřípustný…
… na území obce je možno umisťovat a povolovat stavby, povolovat jejich změny a změny
jejich využívání a rozhodovat o změně využití území
a o ochraně důležitých zájmů v území jen v souladu
se schválenými regulativy…
… dosavadní využívání území a staveb, které
neodpovídá navrženému využití a regulativům, je
nadále přípustné, pokud se netýká činností, které
nad přípustnou míru poškozují životní prostředí…“
„… na území obce jsou vymezeny následující
funkční území a plochy: území městského bydlení,
území venkovského bydlení, území občanského
vybavení, území rekreace, území zemědělské
výroby, území drobné výroby a výrobních služeb,
území technického vybavení, sportovní plochy,
plochy silniční dopravy, plochy urbanistické zeleně,
plochy krajinné zeleně, zemědělsky obdělávané
plochy, pozemky určené k plnění funkcí lesa, vodní
toky a plochy, prvky územního systému ekologické
stability…“
Každé stanovené funkční území a plochy mají
dále uvedeno přípustné využití a nepřípustné
využití. V článku 6 jsou uvedeny zásady uspořádání
území (urbanistická koncepce, bydlení, občanská
vybavenost, zeleň a ochrana životního prostřed,
doprava, vodní hospodářství, elektrorozvody). Článek
7 vymezuje veřejně prospěšné stavby.
Celá vyhláška je poměrně obsáhlý dokument
detailně se zabývající a rozvádějící jednotlivé výše
uvedené záležitosti a je rovněž k nahlédnutí či prostudování na obecním úřadě.
Jana Trejtnarová, místostarosta

Úspěch našich ochotníků
Ve dnech 8.–10. 4. 2005 se uskutečnil v Brněnci
2. ročník krajské přehlídky venkovských divadel Sněhový Brněnec. Náš soubor stejně jako loni přehlídku
zahajoval. Letos jsme se zde představili fraškou Zlý
duch Lumpacivagabundus od Johanna Nestroye,
kterou jste měli možnost spatřit o Velikonocích
v naší sokolovně. Publikum v Brněnci nádherně
reaguje na to, co se děje na jevišti, takže se nám zde
hraje stejně dobře jako doma.
Po představení jsme se sešli s porotou složenou
ze zkušených znalců divadla. Prof. PhDr. Jan Císař
CSc., Ing. Dušan Zakopal a PhDr. Vít Závodský nám
velice vlídně řekli, co se jim na našem představení
líbilo, ale i to, na co bychom se do budoucna měli
více zaměřit. Z jejich slov nám svitla naděje, že
bychom mohli dopadnout podobně jako loni, kdy
Lenka Rollerová a Jiří Keprta získali čestná uznání za
herecký výkon.

V neděli odpoledne jsme v Brněnci netrpělivě
očekávali vyhlášení výsledků. Ovšem udělení čestných
uznání nás letos minulo. Už zbývaly jen 4 hlavní ceny.
K našemu velkému překvapení jsme získali ne jednu,
ale dokonce dvě. Blanka Ulrychová obdržela cenu za
nejlepší ženský herecký výkon za roli Kedruty a Jiří
Kavka byl oceněn za nejlepší mužský herecký výkon
za roli Floka. Takový úspěch nečekal nikdo. Našim
„oskarům“ srdečně blahopřeji. Budiž jim sláva lehká.
Zároveň děkuji celému souboru, hercům i nehercům,
za hodiny práce během nacvičování a za nasazení při
představeních. Je to ocenění i jejich úsilí.
Vítězem přehlídky s právem zúčastnit se celostátní divadelní přehlídky venkovských ochotnických
souborů Krakonošův podzim ve Vysokém nad
Jizerou se stal mnohonásobný účastník přehlídek
Divadelní klub Makov u Litomyšle s hrou Ladislava
Stroupežnického Naši furianti.˝
Roman Hodek

Zelený sloupek
Skřivan polní – pták roku 2005
Na Hromnice musí skřivánek vrznout, i kdyby měl
zmrznout. Nevím, zda tato pranostika má pravdu.
Hromnice už jsou za námi, a skřivánek si myslím ani
nevrz.
Skřivan polní (Alauda arvensis) je o něco větší
než vrabec. Opeření samců i samic je stejné v létě
i v zimě. Hlava a hřbet je zbarven šedohnědě, bříško
bělavě, krajní pera ocasu jsou bíle lemována.
U nás ještě žije skřivan lesní (Lullula arborea),
o něco menší a tmavěji zbarvený než skřivan polní.
Jejich způsob života je podobný.
Skřivan polní je rozšířen po celé Eurasii. U nás
se vyskytuje na celém území od nížin až do hor. Je

částečně tažný, zimuje převážně v jihozápadním Středomoří a k nám se vrací již v průběhu února. O něco dříve
přilétají samci a svým zpěvem obhajují svůj hnízdní
revír. Hnízdo začíná stavět v dubnu a již začátkem
května samička snáší 3 – 5 vajíček. Hnízdo má na zemi
v nepříliš hustém porostu na lukách, vřesovištích a polích. U nás hnízdí obvykle dvakrát, někdy třikrát do roka.
Živí se semeny a hmyzem. Většina jich odlétá v říjnu
a během měsíce dosáhnou svých zimovišť. Vlivem
intenzivního zemědělství dochází k poklesu početnosti
ptačích druhů žijících v zemědělské krajině. Skřivan není
výjimkou, v zemích EU došlo za posledních dvacet let
k poklesu počtu jedinců o více než 40%.
ing. J. Morávek

Okénko farnosti
Jak už jsme Vás informovali, chystají se na podzim oslavy čtyřstého výročí založení našeho kostela. Při
této příležitosti bychom rádi uspořádali výstavu fotografií z historie kunvaldského kostela. Chtěli bychom
touto cestou oslovit ty z Vás, kteří vlastní nějaké historické fotografie či předměty, a poprosit Vás o jejich
zapůjčení. Vlastníte-li nějaké takovéto předměty či fotografie, lze je podepsané odevzdat u paní M. Kalousové
nebo paní J. Štěpánkové. Předem všem děkujeme.
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Co všechno jsme dokázali udělat pro našeho jubilanta – kostel sv. Jiří?
Všechny dále vyjmenované činnosti, práce i in(2000–1); zrestaurování obrazů křížové cesty (2002–3)
vestice byly provedeny na přelomu tisíciletí, od roku
– peníze poskytl dárce, který nechtěl být uveden;
1990 do roku 2005:
opětovné odstranění vnitřní omítky narušené vlhkostí
Výměna oken na hlavní lodi (1991–2); odstranění
(2003); instalace nového elektrického vedení a rozvodů
staré a poškozené omítky a provedení nového omítnutí
zařízení pro ozvučení kostela (2003); provedení nové
vnitřku kostela (1991–3); obnova maleb stropu a obsanační omítky (2003) – finanční příspěvek poskytla
louku presbytáře (1991–3); nové vymalování celého
obec Kunvald (2003); vymalování kostela (2004)
kostela (1991–3); vyhotovení nového rámu obrazu
– finanční příspěvek poskytla obec Kunvald (2004);
sv. Jiří na hlavním oltáři včetně pozlacení (1993);
oprava a rekonstrukce věžních hodin (2004) – finanční
zrestaurování obrazu sv. Jiří (1993); oprava hlavního
příspěvek poskytla obec Kunvald (2004).
oltáře i bočních oltářů (1993); generální oprava varhan
Za těmito provedenými opravami a investicemi je
(1993–4); byl nově instalován kamenný obětní stůl
skryto mnoho přemýšlení i trápení, kde sehnat síly, čas
– deska stolu je z původního oltáře z roku 1605 (1994);
a peníze. Dále též mnoho hodin těžké i odborné práce
snížení pískovcové dlažby v presbytáři a položení
a únavného úklidu. Ale nakonec se vše v radost obrátí,
mramoru po celém prostoru kostela (1994); generální
když vstoupíme do krásného a čistého prostoru našeho
oprava velké části střechy kostela (1996) – na žádost
kostela sv. Jiří.
farnosti byla poskytnuta finanční pomoc z Okresního
Za veškerou pomoc, ať pracovní či finanční, děkuúřadu Ústí nad Orlicí; pro zabezpečení proti vykradení
jeme našim farníkům a občanům, kteří zde pracovali
kostela byla instalována mříž u bočního vchodu do kosa pracují. Velké díky patří našim zastupitelům a hradectela (1997) – byla poskytnuta finanční výpomoc z obce
kému biskupství, kteří poskytli finanční výpomoc, jakož
Kunvald; instalace bezpečnostního systému (1998);
i jednotlivým dárcům.
oprava střechy zákristie, provedení nové omítky,
Velkou zásluhu na obnově mají naši kněží, kteří
vymalování a nátěry oken a dveří (2001); vyhotovení
zde od počátku 90. let působili a ještě působí. Vřelý dík
a instalace nového nábytku pro zákristii (2001); zrestau- posíláme důstojnému otci panu Josefu Suchárovi i nyrování soch sv. Vojtěcha a sv. Jana Nepomuckého na
nějšímu důstojnému otci panu Pawlu Nowatkovskému,
hlavním oltáři (2000–1); zrestaurování sochy Piety
bez jejichž pomoci a práce bychom nic nedokázali.
Marie Kalousová

Svatodušní svátky
Čtyřicet dnů po zmrtvýchvstání Páně, tedy po Velikonocích, si připomínáme svátek Letnic, který letos
vychází na den 15. května.
Je to svátek seslání Ducha svatého. V Bibli čteme, že apoštolové byli shromážděni ve večeřadle a setrvávali v modlitbě. Během modlitby na ně sestoupil Duch svatý. Na počest této události církev ustanovila svátost
biřmování. Přijetí této svátosti znamená pro věřícího člověka dosažení křesťanské dospělosti.
Tento svátek oslavíme v našem kostele slavnostní mší v 10.00 hodin.

Vzpomínáme
Celý věřící i nevěřící svět zasáhla zpráva o smrti papeže Jana Pavla II.
Pohřeb se konal 8.4.2005. Tento den byla na počest jeho památky sloužena mše svatá v mnoha kostelech
včetně našeho. Jan Pavel II. byl nejen osobností církevní, ale i politickou. Jeho pohřbu se zúčastnilo mnoho
církevních hodnostářů, ale i státníků a politiků z celého světa. Svým jednáním a činy se zapsal do srdcí mnoha
věřících a do dějin celého světa.
farníci

Ze starých kunvaldských kronik
Dnes jsem sáhla po knize Kroniky č. III kronikáře pana Adolfa Simona. Zaujal mě článek o tom, jak
obec nakupovala lesy. Ve zkratce to znamená, že lesy měly tehdy velkou hodnotu a zakládat je bylo dobré.
– Povšimněte si, že než se žádost o uvolnění prostředků vyřídila, trvalo to bezmála dva roky.
Jana Trejtnarová
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Kontribučenský peněžní fond
Ve schůzi obecního zastupitelstva ze dne 29. června
1911 konané za přítomnosti 22 členů, usneseno, by,
bude-li povoleno, bylo kontribučenského peněžního
fondu užito ku koupi pozemků pro obec. Svolení
majitelů fondu ku užití tohoto se opatří, až starosta
dodatečných informací získá. Stalo se tak a výsledek
– podání žádosti zemskému výboru Království Českého.
Opis žádosti: Veleslavný výbore pro Království
České v Praze. Účastníci kontribučenského peněžního
fondu v Kunvaldě usnesli se ve své schůzi konané
22. srpna 1911 na tom, aby kmenové jmění tohoto
fondu užito bylo na zakoupení lesa a lesní půdy ku
vykulturování a znova založení lesa č. kat. 2383/4 (les)
a 2380/2 (louka) ve výměře 2 ha, 84 a a 61 m2. Dle
přiložené kupní smlouvy ze dne 30. srpna 1911 za
3.766 korun a nyní opět naskýtá se nám vhodná příležitost ku zakoupení vhodných pozemků ku zalesnění.
Naše horská rozsáhlá obec nemá dosud žádných
lesů, pouze nepatrné výměry a malé dílečky. Všech
účastníků kontribučenského peněžního fondu je 105
a jmění jeho obnášelo 30/6 1911 – 6.511 K a 95 h.
Pro návrh na věnování téhož kmenového jmění pro
zmíněný účel hlasovali všichni podílníci zmíněného
fondu, takže bylo usnesením tím vyhověno zákonu
ze dne 20. prosince 1881 č. 70 z. z. V žádosti své
připojuje obecní úřad tyto doklady:
1/ Prohlášení všech účastníků kontribučenského
fondu

2/ Výpis z protokolu obec. Zastupitelstva ze dne
29. června 1911, kde usneseno podati tuto žádost.
3/ Trhová smlouva ze dne 30. srpna 1911
V Kunvaldě dne 1/5 1913
Ferdinand Veverka, starosta v. r.

Trhovou smlouvou ze dne 30. srpna 1911 obec
Kunvald zakoupila č. kat. 2383/4 les, a 2386/2 louku
obé ve výměře 2 ha 84 a a 61 m2 za cenu 3.766 K od
manželů Josefa a Anny Grundových na Bubnově čp. 11.
Pozemky odepsané z vložky 628 a jich právo vlastnické
vloženo obci ve vl. 946 obci Kunvaldu.
Rozhodnutí okresního zastupitelství o žádosti
obce za uvolnění kontr. Peněžního fondu.
„Okresní zastupitelství v Žamberku o XI. veřejné
schůzi konané dne 12. srpna 1913 se usneslo doporučiti zemskému výboru království Českého ku příznivému
vyřízení žádost obce Kunvald ku použití jmění kontribučenského fondu peněžního ku zakoupení lesa.“
Rozhodnutí Zemské správní komise.
„Zemská správní komise království Českého
dohodnuvši se s c. k. místodržitelstvím v království
českém povolila, ježto splněny byly podmínky zákona
ze dne 20. prosince 1881 z. z. č. 70, věnování části
kmenového jmění kontribučenského fondu v Kunvaldě v obnosu 3.855 K 20 h na zakoupení lesních
pozemků č. k. 2383/4 a 2386/2 pro obec, však s tou
výhradou, že zakoupené pozemky připadnou ke
kmenovému jmění obce.“

Společenská kronika
Blahopřejeme našim spoluobčanům, kteří oslaví
významná životní jubilea:
85 let
30. 05.
83 let
09. 05.
28. 06.
81 let
15. 05.
75 let
06. 05.
60 let
21. 05.
25. 05.
17. 06.

50 let
11. 05.
19. 05.
30. 05.
05. 06.
25. 06.
29. 06.
30. 06.

Anna Zacharová
Zdeněk Lehký
Václav Píč
Věra Dudková
Zdenka Faitová
Ladislav Křičenský
Anna Jehličková

Kunvald 31
Kunvald 236
Kunvald 41
Kunvald 304
Kunvald 316
Kunvald 292
Kunvald 385

František Dvořák

Kunvald 46

Eduard Bílek
Anna Rousová

Kunvald 147
Kunvald 86

Marie Macháčková

Kunvald 233

Jaroslava Fiedlerová

Kunvald 206

Vítáme do života nově narozené občánky:
20. 02.
Aneta Šlesingrová
Kunvald 63
13. 03.
Kateřina Kavková
Kunvald 218

Hana Brožková
Marie Hlochová
Marie Nutzová

Kunvald 380
Kunvald 386
Bubnov 7

Vzpomínáme na občany, kteří již nejsou mezi námi:
16. 03.
Marie Suchodolová Bubnov 14
22. 03.
Věra Bílková
Kunvald 147
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Naši jubilanti
Náš občan, pan Rudolf Fajgl, oslavil 16. února
své 92. narozeniny.
Předem jsme ohlásily svoji návštěvu, a tak pan
Fajgl vyházel od sněhu cestičku ke dveřím a posypal
ji pilinami, abychom se nesmekly. Byly jsme tři
ženské a za zahrádkáře se k nám přidala Vlasta.
Děda ještě přiložil v kuchyňce do kamen, aby
nám při povídání nebyla zima. Požádal nás, abychom
uvařily kávu, a na stole bylo napečeno od snachy.
Povídali jsme o škole. Chodil pěšky do Žamberka,
příležitostně ho svezl povoz s koňmi.
Letos prohlásil, že zahrádku ještě zmůže, ale na
prořezání stromů si už netroufne. Však má šikovného
vnuka, který mu stromy ošetří. Sám si dojde na
nákup, doma poklidí.
Přejeme mu hlavně zdraví a těšíme se na další
setkání.
Další naše občanka, ta nejstarší, paní Božena Petrášová, oslavila své 95. narozeniny. Oslava se konala

v širším rodinném kruhu v Žamberku v hospůdce
Jamajka. V rodině se vyskytuje dlouhověkost – její
sestra Anna Lesáková také překročila devadesátku,
manžel Josef, svého času školník ve zdejší škole, se
dožil též 90 let.
Obdržela jsem písemné pozvání na oslavu, stejně
jako její sousedé z Bubnova. Celou hostinu pro svoji
tetu zorganizovali manželé Lesákovi. Při vstupu
do místnosti mne překvapila paní Boženka. Pěkně
oblečená, krásně upravené vlasy a hlavně usměvavá
tvář. Ochotně mně podepsala pamětní knihu a se
skromností jí vlastní přijala dárky ode mne a od
svých blízkých a sousedů. Vzpomínala na známé,
věděla kde kdo bydlel a odkud přišel. Je to taková
živá kronika.
Ráda bych poděkovala manželům Lesákovým,
kteří se o tetu vzorně starají. Mohla tedy zimu přežít
ve své chaloupce.
Milena Suchodolová

MŠ Kunvald
Je tomu už rok, co se v každém čísle Kunvaldského poledníku můžete pravidelně dočítat o životě
dětí v naší MŠ. Podělila jsem se s Vámi o poznatky
a zážitky, které jsem při svých návštěvách v Mš
načerpala. Díky paní ředitelce Daně Jirešové jsem
získala přehled o činnostech dětí v Mš během
celého školního roku. Dnes se tedy setkáváme
naposledy. Už zbývají pouze dva měsíce a školní rok
2004/2005 skončí. Předškoláci se s hračkami v Mš
rozloučí, aby je mohly vyměnit za školní aktovky,
sešity a domácí úkoly. Zeptala jsem se předškoláků,
zda se do školy těší? Z jejich kladných odpovědí
lze usuzovat, že se školního prostředí nebojí a na
nové povinnosti se těší. To ale předbíhám. Ještě
děti čekají dva měsíce a v nich spousta zajímavých
zážitků.
– V květnu obdarují maminky dárečkem
k svátku matek, který samozřejmě vlastnoručně
vyrobí.
– Konečně přišlo jaro, na které jsme se všichni
moc těšili, a příroda láká k zahnání jarní únavy pohybem na čerstvém vzduchu. A protože jsou naše děti
velcí sportovci, hravě zvládnou školkové Olympijské
hry. Půjde o lehkoatletický trojboj. Časy jednotlivých
výkonů se budou měřit jako na opravdové Olympiádě, kde závodí třeba ten svalnatý pan Šeberle,
sportovní vzor nejednoho chlapce.
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– Při každodenních procházkách si nelze nevšimnout probouzející se jarní přírody. Tu se děti pokusí
přenést i na papír a pomocí barev výtvarně ztvární
májovou přírodu.
– I na jaře děti pojedou navštívit Divišovo divadlo
v Žamberku, které pro mě jistě opět připraví pěkná
představení.
– V červnu, a to hned 1. června půjdou děti na
hrad. Nebude to však ledajaký hrad. Bude skákací.
Tímto způsobem oslaví svůj svátek „Den dětí“.
– Co by to bylo za konec školního roku, kdyby
nebyl zakončený výletem. Děti si sbalí batůžky se
svačinou a pláštěnkou a vyrazí na výlet autobusem.
Ptáte se kam? To opravdu nevím. Je to prý překvapení a vědí to jen paní učitelky.
– Hezké prázdniny přijedou dětem popřát stejně
jako vloni klienti z ÚSP Rokytnice. Tentokráte s tanečním vystoupením „Uklízečky“.
– No a jsme na úplném konci školního roku.
Zbývá jen rozloučit se s budoucími školáky a popřát
jim mnoho úspěchů ve školních lavicích.
Chci poděkovat MŠ Kunvald za umožnění této
poučné praxe. Přeji všem krásné prázdniny se
spoustou sluníčka a v září školákům žákovskou
plnou jedniček.
Marta Štěpánková

Sport
Hokej: Skončili jsme šestnáctí
V minulém poledníku jsem psal o zranění našeho
brankáře. Proto, než se nám podařilo sehnat Luboše
Martince z Kvasin, který ho zastoupil, se musel na
utkání s Bejky Koldín postavit do branky Eda Štumpf.
V utkání jsme sice vedli brankou Tomáše Veverky, ale
pak už se projevila Edova nezkušenost a začali se do
naší branky sypat puky jako na běžícím páse. Za nás
se ještě dvakrát trefil Jarda Zářecký a jednou Lukáš
Friml. Konečný pohled na výsledkovou tabuli byl
9:4 pro Bejky. Škoda, že se nám nepodařilo sehnat
Luboše Martince dřív, to bychom v tomto zápase
pravděpodobně vyhráli.
Zápas s LDM Česká Třebová byl ukázkou nádherné
kombinační hry soupeře, který v loňské sezóně hrál
1. ligu. Na jejich nahrávky jsme občas nestačili reagovat,
a tak utkání skončilo nakonec naší prohrou 3:6. Za nás se
trefili Eda Štumpf, Oldřich Krejsa a Tomáš Veverka.
Utkání s Buldoky Velká Skrovnice se opět
projevila naše špatná koncovka, která nás provázela
celou druhou ligu. Soupeř využil většinu možnosti ke
skórování a nakonec zvítězil vysoko 7:2. Naše góly
dali Jarda Zářecký a Eda Štumpf.
Do posledního zápasu s Tygry Sopotnice jsme
šli s tím, že v případě prohry můžeme skončit i na
posledním místě naší skupiny a v případě výhry
poskočíme až na 14. místo. Byl to velmi tvrdý
a nesmlouvavý zápas. V první třetině jsme se ujali
vedení 3:2 brankami Oldřicha Krejsy, Martina Břízy,
Jaroslava Zářeckého. Druhá skončila bez branek a ve
třetí se Tygrům podařilo vyrovnat.
Nakonec jsme tedy skončili na celkovém
šestnáctém místě, což splnilo naše předsezónní
očekávání. Zopakovali jsme tedy loňské umístění,

Horní řada: Lukáš Friml, Eduard Štumpf, Jaroslav Zářecký,
Oldřich Krejsa, Tomáš Veverka, Jiří Fajgl. Dolní řada: Jiří
Dušek, Luboš Martinec, Tomáš Blažek.

kdy jsme skončili třináctí ze čtyřiadvaceti. Letos tedy
šestnáctí ze třiceti. Myslím si, že jsme mohli skončit
i lépe, nebýt našich problémů s brankářem a bídné
koncovky v posledních zápasech.
Pro úplnost přidávám konečné tabulky:
1. liga (o 1. – 9. místo)
1 Antikus Černovír

7 1 0

53: 25

15 bodů

2 Kohouti Česká Třebová

4 2 2

35: 32

10 bodů

3 Skoba Ústí n. O.

5 0 3

42: 33

10 bodů

4 Helpáci Dlouhá Třebová

4 2 2

45: 30

10 bodů

5 Kovozal Zálší

3 2 3

38: 39

8 bodů

6 Armat Řetová

3 2 3

33: 40

8 bodů

7 Rieter CZ Nástrojárna Hnátnice

3 0 5

18: 21

6 bodů

8 TJ Sokol Libchavy

2 0 6

24: 42

4 body

9 Kmotři Hylváty

0 1 7

23: 49

1 bod

10 BHC Berentzen Ústí n. O.

8 0 0

42: 18

16 bodů

11 LDM Česká Třebová

6 0 2

43: 23

12 bodů

12 Tygři Sopotnice

4 2 2

38: 27

10 bodů

13 Bejci Koldín

5 0 3

38: 27

10 bodů

14 Buldoci Velká Skrovnice

3 0 5

31: 43

6 bodů

15 Lenoši Ostrov

2 1 5

20: 31

5 bodů

16 Sokol Slámožrouti Kunvald

2 1 5

22: 36

5 bodů

17 Oftis Ústí nad Orlicí

1 3 4

20: 34

5 bodů

18 TJ Letohrad

1 1 6

20: 35

3 body

19 Ants Knapovec

7 2 2

63: 32

16 bodů

20 Pašáci Jehnědí

7 2 2

64: 45

16 bodů

21 Rydo Česká Třebová

7 1 3

48: 36

15 bodů

22 Žamberk

6 3 2

70: 46

15 bodů

23 White Bears HC Lhota

6 2 3

53: 46

14 bodů

24 TJ Sokol Líšnice

4 5 2

42: 36

13 bodů

25 Junioři HC Ústí n. O.

5 3 3

48: 55

13 bodů

26 Kačeři Kerhartice

4 1 6

42: 45

9 bodů

27 Medvědi Rokytnice v Orl. h.

4 1 6

38: 44

9 bodů

28 Olbena Lukavice

4 0 7

41: 34

8 bodů

29 Vlci Sudislav

1 1 9

24: 58

3 body

30 Bad Boys České Libchavy

0 1 10

15: 71

1 bod

2. liga (10. – 18. místo)

3. liga (o 19. – 30. místo)

Nakonec bych chtěl poděkovat všem našim fanouškům za jejich podporu při všech zápasech. Naši fanoušci
byli po ukončení sezóny vyhlášeni vedením turnaje
těmi nejlepšími ze všech. Doufám, že s jejich podporou
můžeme počítat i nadále. Příští sezónu nashledanou.
Za Slámožrouty Eduard Štumpf
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Šachy
Krajský přebor II.
Sedmé kolo jsme hráli 6. 2. 2005 ve Svitavách, kde
nás družstvo „A“ výrazně přehrálo v poměru 6,5 : 1,5.
Průběh zápasu sice neodpovídal debaklu, ale závěr
jsme neustáli. Vyhrál Štěpán S., remíza Rusz G. Osmé
kolo jsme 20. 2. hráli doma s Litomyšlí. Hosté byli
sice mírným favoritem, ale doufali jsme před zápasem,
že uhrajeme přijatelný výsledek. Utkání opět skončilo
naším neúspěchem 1 : 7. Uhráli jsme pouze dvě
chudé remízy, a to Vymetálek P. a Štěpán S. Deváté
kolo v Žamberku s družstvem „B“ skončilo celkovou
remízou 4 : 4. V desátém kole jsme 20. 3. doma hostili
velkého favorita soutěže družstvo Moravské Třebové.
Průběh zápasu odpovídal síle soupeře, který měl na
všech šachovnicích ELO převahu. Výsledek 0,5 : 7,5
nepovažujeme za ostudu. Remizoval Štěpán S.
Krajský přebor III.
K utkání osmého kola jsme 13. 2. 2005 zajeli do
České Třebové. Družstvo „C“ jsme zaskočili bojovným
výkonem a rychlým dvoubodovým vedením Krčmáře
S. a Tobišky Jar. O našem těsném vítězství 4,5 : 3,5
však rozhodl vítězstvím Dvořák E., který již tradičně
dohrával poslední a z remízové koncovky přesnými
tahy vybojoval výhru. Jeho soupeř byl tak zdecimován,
že mu zapomněl podat ruku, jako uznání. Další výhru
dodal Štěpán S. Remíza Rusz G. Deváté kolo jsme
hráli 27. 2. doma s družstvem Letohrad „B“. Utkání
bylo velmi bojovné, žádná partie neskončila remízou.
Celková remíza 4 : 4 je naším úspěchem. V tabulce
jsme poskočili na páté místo. Naše výhry obstarali
Dvořák E. (!!! porazil soupeře s ELO o 208 bodů
vyšším) Štěpán S., Krčmář S. a Mlynář M. Desáté kolo
13. 3. jsme hráli doma s družstvem FYGR Lanškroun.
S vedoucím družstvem tabulky jsme neměli nárok.
Celkové vítězství soupeře 2 : 6 upravili výhrami Rusz
G. (jeho nejlepší výkon v sezóně, soupeř ELO vyšší
o 275 bodů) a výborným výkonem Mlynář M.
Krajská soutěž
Sedmé kolo jsme 6. 2. 2005 hráli v Mistrovicích.
Po nepřesvědčivém výkonu prohráváme 2 : 3. Vyhrál

Nekoranec R., remizovali Mlynář M. a Tobiška J. Osmé
kolo jsme 20. 2. hráli doma s družstvem Ústí nad
Orlicí „E“. S torzem družstva se třemi náhradníky prohráváme 2 : 3. Vyhrál Křehký F. Druhý bod byl za kontumaci na první šachovnici, kterou hosté neobsadili.
Deváté kolo prohráváme v Linharticích 1 : 4, když bod
získáváme za kontumaci na páté šachovnici. Desáté
kolo jsme hráli 20. 3. doma s vedoucím družstvem
TROPIC Lanškroun. Překvapivě ke zděšení soupeře
celkově remizujeme 2,5 : 2,5. Hrdinou a senzací
zápasu byla Kubíčková E., která porazila hráče s ELO
o 525 bodů vyšším. Blahopřejeme!!!. Perfektní výkon
podal na první šachovnici stále se lepšící Mlynář M.
(výhra), remízu získal Křehký F. Poslední kolo jsme
10. 4. hráli v Poličce s družstvem „D“. Opět příjemné
překvapení celkovou remízou 2,5 : 2,5. Vyhrál Křehký
F. a Vyčítal L. (náš úspěšný žák), který podal mimořádný výkon proti soupeři s ELO hodnocením vyšším
o 611 bod. Rovněž blahopřání k bodu v kategorii
dospělých.
Memoriál „Mirka Kodytka“
Dne 9. 4. 2005 jsme pořádali již 16. ročník šachového turnaje družstev. Zúčastnilo se 13 družstev. Je to
sice méně než jsme zvyklí, ale kvalita hráčského kádru
byla opět vysoká. 20 hráčů s ELO přes 2000. Hrálo
se Švýcarským systémem v čase 30 minut na 7 kol.
Zvítězilo družstvo Tesla Pardubice s 22,5 b. (z 28 možných); druhé bylo družstvo Panda RWT Rychnov nad
Kněžnou 21,5 b.; třetí Štefanides Polička s 19,5 b.;
čtvrtí A 64 Litomyšl s 14,5 b.; páté družstvo Ústí nad
Orlicí s 13,5 b.; šestá Lhota (Č. Brod) 13 b.; sedmý
Kunvald (Keprta, Wizinger, Dvořák, Martinec, Chládek)
13 b.; osmý Letohrad 13 b.; devátá Slavie Hradec Králové 12 b.; desátý Žamberk 11,5 b.; jedenácté Hlinsko
11,5 b.; dvanáctý Repal Rychnov nad Kněžnou 11,5 b.
a třináctý Spartak Rychnov nad Kněžnou. Turnaj
tradičně řídil Tobiška J. se svými šachu věrnými spolupracovníky Michaličkou V. a Hodkem R. Velký dík
patří OÚ Kunvald za nemalý příspěvek do cenového
fondu, který jsme tak mohli navýšit na 3.500 Kč.
Tobiška Jar.

TJ Sokol Kunvald, oddíl orientačního běhu
V sobotu dne 12. dubna 2005 proběhla Výroční
valná hromada TJ Sokol Kunvald. Část zprávy oddílu
orientačního běhu za rok 2004 si Vám nyní dovoluji
předložit ve třech základních bodech. Prvním
a hlavním je start na východočeském poháru a to
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především žáků, jde celkem o čtrnáct závodů za rok
a dva přeborové. Druhým okruhem je reprezentace
oddílu na ostatních závodech – žebříčku Čech,
Mistrovství republiky a vícedenních závodech. Třetím

bodem pak výhled na rok 2005, kdy oddíl slaví 30 let
své činnosti, ale o tom příště.
Východočeský pohár v roce 2004 a umístění
našich sportovců: D 10 – 15 závodnic: 9. Eliška
Novotná – z toho dvě první místa, jedno čtvrté
a jedno páté – celkem 6 závodů; D 12 – 23 závodnice: 6. Eliška Kopecká – jedno první, jedno druhé, tři
čtvrtá a dvě pátá umístění – celkem 11 závodů; D 14
– 31 závodnice: 23. Zuzana Trejtnarová – 11 závodů;
H 10 N – 24 startujících: Miloš Kopecký (v této
kategorii není určováno celkové pořadí) jedno druhé,
dvě třetí, jedno čtvrté a jedno páté umístění – celkem
8 závodů; H 12 – 32 závodníků: 21. Adam Suchomel
– jedno druhé místo, celkem 11 závodů; H 14 – 44
závodníků 42. Filip Lux – šest závodů.
Bodování do družstva: 1. Eliška Kopecká – 212
bodů; 2. Adam Suchomel – 162 bodů; 3. Zuzana
Trejtnarová – 158 bodů; 4. Miloš Kopecký – 108 bodů;
5. Filip Lux – 37 bodů; 6. Eliška Novotná – 31 bod.
Družstvo žáků se umístilo v Oblastním mistrovství družstev žactva za rok 2004 na celkovém
14. místě se součtem 766 bodů (první Lokomotiva
Pardubice 2120 bodů), za našimi žáky skončilo např.
Týniště n. O., Náchod či Slavie Hradec B. Celkově
startovalo 19. družstev. Do družstva boduje osm
běžců, ale žactvo Kunvaldu disponuje v současné
době jen šesti závodníky.
Z dorostenců se zúčastnila tří závodů Adéla
Luxová – nebyla klasifikována a Michal Suchomel
skončil na 23. místě z 27 klasifikovaných závodníků
– účast na pěti kolech. V dorostu loni ukončily
činnost Jana Urbanová a Eva Příkopová.
Dospělí: v kategorii D 21 C – Vanda Ruszová se
zúčastnila tří závodů a nebyla klasifikována, kategorie
D 21 D – Jana Neštáková dvou závodů, a také nebyla
klasifikována. H 35 D – Zdeněk Lux 18. místo (41
klasifikovaných) – 568 bodů; H 45 C – Pavel Trejtnar
1. místo (42 klasifikovaných) – 719 bodů; Zdeněk
Šroler 17. místo (42 klasifikovaných) – 579 bodů;
H 55 C – Jaroslav Jakubec 14. místo (26 klasifikovaných) – 542 bodů.
Oblast jsme zahájili prvním závodem na předměstí Pardubic, další závod se běžel na Jičínsku,
v Žamberku na Kozinci, hostily nás též Miletínské
Lázně, Kunčice nad Labem a při přeboru oblasti
Horní Branná v Krkonoších. Jarní část jsme zakončili
v Kounově v Orlických horách. V podzimní části
oblasti nás nejprve přivítal Rychnov nad Kněžnou,
opět jsme se proběhli na a v okolí hradu Pecka, zajeli
do Chvalče u Trutnova, dále do vesnice Borovnička,
známé v současné době výrobou bazénů, kde jsme
strávili hezkou podzimní sobotu 23. října na mapě

Haklův Mlýn a poslední závod jsme si zaběhli v Potštejně mezi hrady Potštejn a Litice.
Eiška Kopecká se ve dvou termínech zúčastnila
výběrového soustředění žactva východočeské oblasti
a o prázdninách desetidenního letního soustředění.
Pod vedením instruktorů zde děti získávají správné
návyky práce s mapou, provádí se různé typy modelových závodů i zátěžových situací a rovněž trénink
fyzické zdatnosti.
Účast na dalších závodech: Jarní pohár jednotlivců a štafet pořádaný OK 99 Hradec Králové již tradičně několik let zahajuje novou sezónu orientačních
běžců v rámci České republiky. V jednotlivcích se
zúčastnil Zdeněk Šroler, Zuzana Trejtnarová a Pavel
Trejtnar. Štafeta mix Zdeněk Šroler, Hanka Koblížková
a Pavel Trejtnar.
Mistrovství České republiky na krátké trati na mapě
Čertovy hrady a Čertovy skrýše se běželo dvoukolově
v oblasti Horního Dehtova a přineslo našim barvám
jedno třetí místo. Mezi tyto dva závody byl vložen se
startem v 17.oo hodin třetí závod, a to Mistrovství ČR
ve sprintu. Závod proběhl na pěkné mapě v Jaroměři
– Josefově, běžel se zprvu v příměstském parku, a po
té pořadatel, Hradecká Slavia, zavedl účastníky na
historickou pevnost a její hradby, kde byla velmi důležitá
předběžná četba mapy z důvodu postupu či nepostupu
orientačního běžce a závěr nás čekal v centru města
Josefov, v jeho zákoutích ulic a domů. Zajímavostí bylo
zahájení mistrovství vojáky v dobových uniformách
z dob prusko-rakouské války spojené s výstřelem
z děla v čase startu prvního běžce, a dále vynucené
střežení kontrol v teritoriu města, pro reálnou možnost
jejich zcizení. Tento závod se po všech stránkách zdařil
a všem našim členům se velmi líbil. Během zhruba 12
minut běhu se musel orientační běžec vypořádat s třemi
odlišnými typy terénu.
Z letních vícedenních závodů jsme nejprve odjeli
do Itálie, města Asiaga, kde se v letošní zimní sezóně
také běžel Světový pohár v běhu na lyžích. Zde jsme
se zúčastnili tří závodů Mistrovství světa veteránů
a tří rámcových závodů mistrovství, z toho jeden byl
sprint v centru města se startem u pěkného zimního
stadionu a cílem v centru města. Tento závod vyhrála
ve své kategorii Zuzka, když využila zkušenost právě
ze závodu z Josefova. Vyhlašování výsledků proběhlo
na náměstí ve skvělé atmosféře a na pódiu to bylo
překvapení i pro samotné pořadatele. Pro nás bylo
zajímavé, že na mapách se objevily i poměrně zachovalé
zákopy z první světové války. Celkově se v okolí Asiaga,
vzhledem k tehdy probíhající linii fronty, nachází velmi
mnoho památek muzeií, pomníků i hřbitovů. Celá
tato oblast nese výrazné stopy upomínající na průběh
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první světové války, včetně Mohyly míru nad městem
s měděnnou knihou připomínající oběti této války i zde
padlých Čechoslováků. Samotné město Asiago je vystavěno v nadmořské výšce 1001 metr. My jsme závodili
v terénu v rozpětí 1350 – 1600 metrů nad mořem.
Celková účast byla 3285 běžců, a z toho Czech Republik
98. Jeden z kempů byl v Cesune, nad kterou restaurant
Kubelek nesl zřetelné stopy českých předků. Příjemná
obsluha, dobré víno, vážně nízké ceny a znalost „Čeko“
nás příjemně potěšila. Závěrečný doběh finálového
závodu se běžel okolo kapličky, na její vnější zdi je
umístěna pamětní deska v italsko-českém poselství:
„1914 – 1918 Věz, poutníče, že my Čechoslováci, kteří
jsme v době nesvobody, daleko od vlasti položili své
životy, učinili jsme tak proti své vůli, za cizí zájmy a jen
pod tíhou železné nutnosti. Na tomto hřbitově odpočívá
náš milovaný syn a bratr JUDr. Stanislav Pospíšil. Padl
8. 4. 1918 na Monte Melleto, ve věku 24 roků.
IN MEMORIAM 1968.“

Již tradiční, v srpnovém termínu, byla účast na
třídenním závodu Grand Prix Polonia, tentokrát ve
Stříbrné hoře. Těžba sříbra výrazně poznamenala tuto
krajinu a rovněž tak tomu bylo i s mapami na kterých
závod probíhal. Výrazně kopcovité terény prověřily
dokonale fyzickou kondici účastníků a rovněž tak
první silně deštivý den i morální vlastnosti.
O jednom volném podzimním víkendu odcestoval spolu s kolegy ze Žamberka náš, tento rok
nejzatížěnější závodník, Zdeník Stoper na Rejvíz do
Jeseníků. Tam oddíl ze Šumperka pořádal dvoudenní
Mistrovství České republiky na klasické trati. Zdeníkovi se v hornatém terénu dařilo a v kategorii H 50
doběhl na 18. místě.
Takto programově naplněný rok jsme si ještě
zpestřili třemi doplňujícími závody – na odlehčení –
na nich převládá společenská činnost nad sportovní.
V květnu to je tradičně Velká Cena Lipovky, štafetový
závod spojený s grilováním kuřat a tanečním

večírkem s country kapelou. Mimo program vložený
„šedesátkový závod“ u příležitosti narozenin Vašíka
Tobišky a Pepíka Strnada. A na závěr každoroční
rozloučení se sezónou při Mistrovství Orlických hor
počátkem listopadu (často již za sněhové pokrývky),
vždy silně obsazené, včetně závodníků ze Sparty
Praha. V roce 2004 pořádané opět na vysoké úrovni
Mírou s tajemným překvapením na Panském Poli.
Pořádání závodů a výhled na rok 2005 :
Jako každý rok je hlavním cílem oddílu účast na
východočeském poháru, celkem čtrnácti závodech
oblasti. Bylo by dobré posílit oddíl optimálně o čtyři
nové členy v žákovských kategoriích. Začínáme dne
2. dubna 2005 v Hradci Králové na Biřičce a dále
pokračují závody v okolí Hrádku u Nechanic, Rychnova nad Kněžnou, zajedeme se podívat na Vysočinu
do okolí Nasavrk, navštívíme kultovní restauraci sporťáků v Odolově u Malých Svatoňovic, kde svůj závod
pořádá Start Náchod. Zde také již v barvách Trutnova
vyhrává své závody v kategorii „Veselí mladíci“ Jaroslav Dvorský junior - přejeme hodně dalších úspěchů.
Albrechtice nad Orlicí - tam se poběží v terénu podél
Orlice - mapa Suté břehy, poslední závod jara pořádá
v České Rybné oddíl z Vamberka kde je terén zmapován na Litický hrad. Na krajský přebor jednotlivců
a štafet zajedeme do autokempinku Svatá Kateřina
u Hostinného ve dnech 21. a 22. května s cílem uspět
ve štafetách a přidat nějaké umístění jednotlivců.

Pak přijde na řadu letní prázdninová sezóna, kde
se oddíl zúčastní některých vybraných vícedenních
závodů. Dostaví se podzim a my nejprve zajedeme
do okolí Dobrušky, podíváme se celkem čtyřikrát do
Krkonoš, kde jsou pořadateli jednotlivých závodů
oddíly z Trutnova, Nové Paky, Jilemnice, Vrchlabí
a závěrečný závod se běží dne 5. listopadu 2005 pod
pořadatelstvím Jičína.

Stěžejním bodem oddílu se stane datum
28.09. 2005 kdy budeme pořádat 9. kolo poháru
východočeské oblasti s centrem závodu v Pěčíně.
K tomuto závodu je nutné nově připravit během jara
a léta mapu Suchá - Rokytenka. My bychom velmi
rádi představili orientačním běžcům opět Kunvald, ale
bohužel prozatím zde nejsou k dispozici terény především z důvodu neprůchodnosti majitelů pozemků.
Během roku nás ještě čeká účast na vybraných
závodech žebříčku B Čechy a pravděpodobně i Morava
kde jeden dvoudenní termín se běží v okolí Králik. Pak
by to měla být účast jednotlivců na Mistrovství ČR na
krátké trati v Novém Městě na Moravě a především

klasice jehož pořadatelem je Lokomotiva Pardubice
v okolí Svitav. Dále bychom se měli zúčastnit Mistrovství České republiky štafet a družstev pod pořadatelstvím Hradecké Slavie v okolí Trutnova. Cílem je
i umístění štafety v kraji, kde se nám v minulých dvou
letech dařilo, ale z prvního a uplynulý rok z druhého
místa vinou pokaždé jedné chyby se nám nepodařilo
přivést štafetu do zdárného konce. A pak již také
netrpělivě hledíme k počátku července 2006, kdy
bude v Rakousku pod Vídní uspořádáno Mistrovství
světa veteránů, které bychom si přáli společně s členy
oddílu Žamberk co nejúspěšněji obsadit.
– pt –

Uzavírky silnic
Městský úřad Žamberk odbor správní a dopravy oznamuje uzavírky silnic II/311 a III/3112 z důvodu rekonstrukce v rámci akce „Modernizace silnic v pohraniční oblasti Pardubického kraje – okres Ústí nad Orlicí“.
Přesné označení a průběh uzavírky: Úplná uzavírka silnice II/311 v úseku Mladkov – Čihák – Zemská brána
– v době od 1. 4. 005 do 30. 11. 2005 a v době od 1. 4. 2006 do 30. 6. 2006. Objízdná trasa: Z Klášterce nad
Orlicí do Bartošovic v O. h. po silnici III/31218, III/31219 a III/31911 přes Kunvald.
Úplná uzavírka silnice III/3112 v úseku České Petrovice – Klášterec nad Orlicí – v době od 1. 4. 2005 do
30. 11. 2005 a v době od 1. 4. 2006 do 30. 6. 2006. Objízdná trasa: Z Klášterce nad Orlicí do Mladkova po
silnici II/312 a III/31218 přes Pastviny a Vlčkovice.

POMOZTE ZACHRÁNIT HISTORII POČÁTKŮ ČESKO-SLOVENSKÉHO HASIČSTVA
Dobrý den. Náš sbor zachránil před likvidací starou dvoukolovou požární stříkačku od firmy ing. Bohuslav Ebert z Prahy. Chceme ji zrekonstruovat, a proto na ni sháníme dokumentaci. Chceme zdokumentovat
i její historii. Naše Ebertka je z roku 1938. Obsahuje řadový benzínový šestiválec Walter; magneto Scintilla 6
cylindrů; karburátor Solex 30 g.
PROSÍME o spolupráci všechny, kdo mohou poskytnou (zapůjčit) jakoukoli informaci (fotky, popisy,
manuály, korespondenci, zmínku o spolupráci, apod.) o výrobcích firmy TOVÁRNA POŽÁRNÍCH STŘÍKAČEK
– ing. Bohuslav Ebert z Prahy Vysočan, Drahobejlova ulice 1164, o osobě pana Eberta (1891–1961) narozen
v Roudnici nad Labem a o zmiňovaných součástkách, aby se mi ozval na email Ebertka@volny.cz nebo na
telefon +420 721371657, adresa: Karel Košťál ml, Vybíralova 974/5, Praha 9, Černý Most 2, 19800.
Velice Vám děkuji za případnou spolupráci.
S pozdravem Karel Košťál, SDH Praha–Čakovice, Ďáblice
Pravidelné OČKOVÁNÍ PSŮ PROTI VZTEKLINĚ proběhne ve středu dne 18. května 2005
· 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.
ZLATÁ SRNČÍ TROFEJ
MS Kunvald bylo pověřeno organizací 32. ročníku soutěže Zlatá srnčí trofej, která se bude konat v budově školy
a jejím okolí dne 21. května 2005. Slavnostní zahájení proběhne v 8: 30, vyhlášení výsledků: 12: 30 –13 hodin.

Vážení důchodci!
Nastal čas jara a s ním se uskuteční náš každoroční zájezd v měsíci květnu. Tentokrát se podíváme
do Přerova nad Labem do Skanzenu lidových staveb. Další zastávkou bude zahrada v Průhonicích.
Zájezd se uskuteční ve čtvrtek 19. května 2005.
Odjezd v 6.15 hodin ze Zadního dolu, v 6.30 hodin od pošty a dále po zastávkách ve směru na Žamberk.
Záloha 150,- Kč. Přihlášky podávejte opět ve stánku s novinami u paní Štěpánové.
Oběd i večeře zajištěny. Počítejte s pozdějším návratem domů. Vezměte si dobrou náladu spolu se svačinou.
Na Vaši účast se těší pořadatelé.
SDH Kunvald bude provádět
v pátek 6. května 2005
SBĚR STARÉHO ŽELEZA
Vše nepotřebné připravte na obvyklá místa u silnice.
Valník pojede směrem z dolního Kunvaldu ke Kampeličce a na horní Kunvald. V případě, že máte větší
množství sběru, domluvte se předem se starostou
hasičů Václavem Michaličkou na tel. 465619135.

Ochotnický soubor při TJ Sokol Kunvald
sehraje komedii o třech neskutečných ludrácích
od Johanna Nestroye
„Zlý duch Lumpacivagabundus“
v pátek 6. května 2005
v 19.30 hodin v sále „U Tisu“
v Jamném nad Orlicí.

TJ Sokol Kunvald připravuje na
sobotu 7. května 2005
XXII. ročník pochodu
„MUFLONÍ STOPOU“
Start mezi 8.00 a 9.00 hodinou na Salaši.
Trasy pro pěší 7, 15, 25 km; cyklotrasa 50 km.
Podrobnosti budou uvedeny na plakátech.

Mateřská škola v Kunvaldě
zve všechny děti do skákacího hradu.
Den dětí přijďte oslavit
v pondělí 6. června 2005
mezi 14.00 a 18.00 hodinou
na hřiště před školu.
Děti do šesti let mají vstup zdarma.

Kunvaldští vlastníci vozů značky Volkswagen
pořádají v sobotu 11. června 2005
na horním konci u kravína AB
III. ročník srazu vlastníků vozů značky Volkswagen.
9.00 hod příjezd automobilů a zahájení srazu,
10.00 hod prezentace účastníků, 11.00 hod spanilá
jizda účastníků srazu, 13.00 hod soutěže (sprint
200 m, jízda zručnosti), 17.00 hod vyhlášení
výsledků, 18.00 hod volná zábava s hudbou. K tanci
a poslechu hraje kapela M. Holiše ze Žamberka.
Občerstvení zajištěno – grilované prasátko a uzenina,
pivo, limo, ohnivá voda.
Všechny majitele vozů a příznivce značky
Volkswagen srdečně zvou pořadatelé.

SDH Kunvald
připravuje
IX. ročník Kunvaldské lávky
v sobotu 16. července 2005
od 13.00 hodin na koupališti.

Marta Štěpánková, Kunvald 213
nabízí sportovní a rekondiční masáže
(masáže šíje, zad, dolních a horních končetin, hrudníku a břicha).
Informace na telefonu číslo 737 762 176.

Masarykova ZŠ a MŠ Kunvald nabízí k prodeji
starý, neupotřebitelný majetek, hlavně židle
různých druhů,
za cenu do 50 Kč za kus.
Zájemci, obraťte se na pana školníka.
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