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Důchodci" ve vestibulu sokolovny - loutky vyrobily šikovné ruce dětí a paní družinářky z naší školy

AHOJ,
vážení čtenáři Ku…ho Po...ku
570. výročí narození Matěje z Kunvaldu
Chápu, moji milí čtenáři, že mnozí z Vás nevěřícně budou kroutit hlavami a přemýšlet, o koho se vlastně jedná. I já
jsem byl na tom stejně. Však kdo by si mohl pamatovat, že se právě v roce 1442 narodil kunvaldskému sedlákovi syn,
toho jména Matěj. Jenže náhoda je nevyzpytatelná a s její pomocí se mně dostala do ruky drobná knížečka od podorlického spisovatele a sběratele pověstí PhDr. Josefa Tříšky – Osobnosti podorlické literatury - kde bylo uvedeno i jméno
Matěje z Kunvaldu. Nedočkavě jsem po příchodu domů sáhl v knihovně do míst vyhražených kunvaldské literatuře.
Ihned jsem vyhodnotil za nejpravděpodobnější zdroj nejmenší brožurku s kdysi zelinkavými deskami s prostým nápisem - KUNVALD v Orlických horách - s kouzelnou, téměř filigránskou kresbičkou - Na sboru - od akademické malířky
Julie Krčmářové, žijící za mých dětských let s manželem, řídícím učitelem a též výborným malířem ve Slatině n. Zd.
(Jejich dcera mě mnohokrát obdarovala svými vynikajíci dětskými kresbami, které mají v našem bytě svůj koutek.) Nelze
opomenout i vročení vzniku bružurky rok 1933. V jejím závěru Karel Doleček zmiňuje, že spisek byl vydán u příležitosti
Výstavy českobratrských památek v Žamberku 15.- 20.8.1933. O této výstavě a její tehdejší, dá se říci impozantnosti,
jsem kdysi napsal obsáhlý článek do Žamberských listů.
Mé tušení mě nezklamalo. Osoby Matěje se letmo dotýká nejprve historicky-zeměpisně erudovaný nástin Dr. Karla
Režného, ale rozhodl jsem se přiblížit osobu i dobu Matějovu několika úryvky z článku Josefa Dolečka - Kunvald a Čeští
bratři.

Kunvald stal se proslulým v dějinách našeho národa a známým daleko za hranicemi tím, že našel zde útulek bratr
Řehoř se svou družinou, když za všeobecného mravního úpadku po válkách husitských ve smyslu zásad Petra Chelčického a ohnivých slov arcibiskupa Rokycany chtěl zde žíti se svými bratřími a sestrami přísný život náboženský a mravní
po vzoru prvních vyznavačů Kristových.
...Ve snaze býti nablízku svého „dobrého kněze“ žádali dosavadního svého ochraňovatele Rokycanu o přímluvu
u krále, aby jim bylo dovoleno přestěhovati se do vsi Kunvaldu. Král Jiří Poděbradský vyhověl prosbě. Hned roku 1458
vypravila se celá družina za vedení Řehořova do tohoto útulku, ….
Původní nečetná družina rychle však vzrůstala … Přicházeli sem jak sedláci a řemeslníci, tak i zemané a kněží.
… nebylo však rozdílů stavů a všichni si byli bratřími a sestrami. Tento stav přiměl i bratra Michala Žamberského,
že přesídlil asi roku 1459 ze Žamberka do Kunvaldu, …
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Tento rychlý vzrůst Jednoty vyžadoval zřízení vlastního kněžstva, pročež bratři shromáždili se roku 1467 ve Lhotce
u Rychnova n. Kněžnou a tam volbou ustanovili pro ni své vlastní kněze, mezi nimiž „první místo“ měl bratr Matěj
z Kunvaldu, tehdy teprve 25ti letý syn sedlákův, který jako prvý biskup Jednoty byl vysvěcen bratrem Michalem
Žamberským; spravoval církev českobratrskou až do své smrti roku 1500 v Lipníku na Moravě.
Vedle něho vynikl v prvním období Jednoty ještě Matěj Uhlíř z Kunvaldu, který byl dlouhá léta význačným členem
úzké rady bratrské.
Touto krátkou vzpomínkou na osoby již dávno zaváté časem bych zakončil letošní serii vyprávění a vzpomínání
a věřím, že i v příštím roce si rádi přečtete, co se budu snažit pro Vás připravit. A nezapomeňte při vánočním rozjímání
na dobu Matěje z Kunvaldu, ale i ostatních, kteří jsou zmiňováni.
Milan Šebek, Varnsdorf

K použití právě této drobné propagační knížečky mě také trochu napomohlo zdůvodnění místo úvodu, jehož slova
jsou velmi aktuální i v současnosti:
Příručka vydána za účasti uvedených P. T. spolupracovníků, jichž přáním je, aby splnila vytčený úkol: podporu cizineckého ruchu v kolébce Českých bratří, krásném a půvabném Kunvaldě i v Orlických horách.
Na fotokopii obálky i vedlejším obrázku jsou kresby akademické malířky, žačky Aloise Kalvody a absolventky školy
Rudolfa Vejricha, Julie Krčmářové (10. 5. 1900 – 25. 11. 1982): Na sboru a Bratrská lípa (str.15)
PhDr. Josef Tříška: nar. 10. 9. 1922 v Rychnově nad Kněžnou, středoškolský učitel a později vědecký pracovník,
se věnoval starší české literatuře. Napsal spoustu článků a ucelených studií. Jeho Pověsti mapují celý podorlický kraj,
co se zde kdysi stalo a co zdejší lidé kdysi prožívali. Domnívám se, že je neprávem opomíjený, málo čtený a hlavně málo
propagovaný. Zemřel 25. 3. 2005 v Praze.
Jako vánoční přídavek mi dovolte, vážení čtenáři, abych Vám prozradil, že ona holčička malířky Krčmářové se jmenovala Evička, provdala se do Brna a narodila se jí také holčička a také Evička a věřte, nevěřte, že se s ní asi téměř všichni
znáte. Ta holčička není nikdo jiný, nežli paní doktorka psychologie Eva Machourková, která nás všechny již mnoho let
provází pořadem AZ - kvíz.

Co je nového…?
Nejdůležitější body ze zasedání Zastupitelstva Městyse Kunvald,
konaného dne 20. 9. 2012
* Rozpočtová změna č. 3/2012
Zastupitelstvo se seznámilo s návrhem Rozpočtové
změny č. 3 / 2012. V souvislosti s vývojem daňových příjmů
a nutnosti hrazení částek na opravy a údržby komunikací a další bylo nutno provést rozpočtovou změnu, a to ve
výši 1.106.957,00 Kč na straně příjmů a 1.106.957,00 Kč
na straně výdajů. Příjmy městyse k 31.8. 2012 celkem
činí 7.665.317,63 Kč, výdaje k témuž datu celkem činí
5.874.592,92 Kč.
Stavy financí na jednotlivých účtech činí:
- BÚ Komerční banka		
2.352.796,24 Kč
- čerpací účet Centrum KB
5.028.510,09 Kč
- FRR KB				
1.669.154,42 Kč
- čerpací chodník ČNB		
684,20 Kč
- čerpací chodník PD ČNB		
1.372,60 Kč
- termínovaný ČSOB		
1.067.131,88 Kč

Zastupitelstvo vzalo informace o vývoji hospodaření
městyse na vědomí a odsouhlasilo Rozpočtovou změnu
č. 3/2012.

* Informace o provedené kontrole a výsledcích Okresní
správy sociálního zabezpečení
Zastupitelstvo se seznámilo a vzalo na vědomí výsledek kontroly zaznamenaný v Protokole č. 862/12/670 OSSZ
Ústí nad Orlicí - bez závad, nebylo uloženo žádné opatření
k nápravě.

* Informace o přezkumu hospodaření
Zastupitelstvo se seznámilo se Zápisem z dílčího přezkoumání hospodaření městyse Kunvald k 10. 9. 2012, který
provedli pracovníci Krajského úřadu Pardubického kraje.
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Při kontrole nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Zastupitelstvo vzalo výsledky kontroly na vědomí.

* Žádost Místní organizace Českého zahrádkářského
svazu o příspěvek

* Podání žádosti o bezúplatný převod pozemků od
ÚZSVM

Zastupitelstvo se seznámilo se žádostí MO zahrádkářů
o příspěvek na organizaci výstavy ve dnech 22. – 24. září 2012.
Zastupitelstvo po projednání odsouhlasilo příspěvek
ve výši 3000,- Kč, který bude proplacen na základě řádně
předložených daňových dokladů souvisejících s organizací
a pořádáním výstavy.

Starosta městyse seznámil zastupitelstvo s návrhem
textu žádosti o bezúplatný převod pozemků p.č. 368/2
a 368/6, k.ú. Kunvald, které jsou ve vlastnictví státu a ve
správě Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Jedná se o pozemky kolem bytových domů čp. 381 až
386. Tyto pozemky slouží k potřebám občanů, jsou na nich
umístěna mj. stanoviště kontejnerů, prostor pro sportoviště
a vzhledem k tomu, že cesty jsou ve vlastnictví městyse, bylo
by žádoucí tyto pozemky získat.
Zastupitelstvo po projednání odsouhlasilo podání žádosti
o bezúplatný převod pozemků p.č. 368/2 a 368/6 od ÚZSVM.

* Územní plán
Zastupitelstvo se seznámilo s návrhem textu zadávací
dokumentace, návrhem firem, které by mohly být do zakázky
osloveny.
Zastupitelstvo po projednání odsouhlasilo:
a)  Navrženou Zadávací dokumentaci
b) Oslovení následujících firem: REGIO projektový
atelier s.r.o. Hradec Králové, Ing. Arch. Dagmar Vaníčková,
Tipos – Ing. Arch. Petr Kulda, SURPMO a.s. Hradec Králové,
Ing. Arch. Jiří Skála Brno a Institut regionálních informací
s.r.o. Brno

c) Komisi pro otevírání a vyhodnocení nabídek
ve složení: Ing. Jiří Musil, Ing. Josef Paďour, Ing. Jana
Trejtnarová
* Zimní údržba komunikací
Zastupitelstvo projednalo systém zimní údržby komunikací a především seznam komunikací a prostranství, která
by měla být udržována pravidelně a průběžně. K tomuto
seznamu budou ještě přidány na základě žádostí občanů
následující komunikace: chodník od Kunvaldské a.s. do centra
městyse a dále cestička pod vilou. Žádost pana Jiřího Hůlky
z dolních Končin bude řešena obdobně jako ostatní případy.
Komunikace bude udržována na požádání smluvními partnery
– v tomto případě p. Fajglem, který údržbu této části městyse
a jeho komunikací má sjednánu smluvně.
Zastupitelstvo odsouhlasilo doplněný seznam komunikací
a prostranství a zařazení komunikace k Hůlkovým na dolních
Končinách do režimu zimní údržby dle potřeby a předchozí
dohody.

* Žádost paní Ludmily Petříčkové, Přerov
Zastupitelstvo se seznámilo se žádostí paní Ludmily
Petříčkové o snížení poplatků za komunální odpad za rekreační nemovitost č.e. 029 Kunvald.
Paní Petříčková není majitelkou uvedené nemovitosti,
nelze s ní tedy o poplatku jednat, proto zastupitelstvo po
projednání žádost zamítlo.
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* Přijetí stálého zaměstnance Úřadu městyse Kunvald
Starosta městyse seznámil zastupitelstvo s návrhem na
přijetí jednoho stálého zaměstnance na plný pracovní úvazek
pro potřeby městyse, a to pana Miroslava Křena, Kunvald od
1.1. 2013.
Zastupitelstvo po projednání odsouhlasilo uzavření pracovního poměru s panem Miroslavem Křenem na plný úvazek
s ohledem na stále se zvyšující potřebu údržby majetku
městyse a komplikovanou a nejasnou koncepci přijímání
pracovníků od Úřadu práce.

* Pronájem hrobových míst – nové smlouvy na hrobová
místa
Zastupitelstvo na svém červnovém zasedání odsouhlasilo na základě nového cenového věstníku a přepočtu výdajů
nový místní Ceník za pronájem hrobových míst a služeb s tím
spojených. Nyní se seznámilo s návrhem textu nové smlouvy
na pronájem hrobových míst.

Po projednání zastupitelstvo odsouhlasilo návrh
textu smlouvy s drobnou úpravou, která bude do textu
zapracována s tím, že nové smlouvy na následující desetileté období ( 2013 – 2023) budou rozesílány nájemcům
hrobů v nejkratší době tak, aby většina z nich byla uzavřena do konce roku 2012.
* Žádost pana Řezáče, Kunvald – Záhory čp. 48
Zastupitelstvo se seznámilo se žádostí pana Řezáče ve
věci zjednání nápravy v neoprávněném výběru poplatku za
odpady za nemovitost Záhory čp. 48. Pan Řezáč není majitelem nemovitosti, majitelkou je paní Kateřina Vithová, dcera
pana Řezáče.
Pan Řezáč dále argumentuje skutečností, že dům není
dosud zkolaudován. Avšak na KN je veden jako objekt k bydlení a pan Řezáč jej dlouhodobě užívá.
Zastupitelstvo po projednání žádost pana Řezáče
zamítlo.

* Různé
a) Informace o podání žádosti do POV Pardubického
kraje – starosta městyse navrhl podat žádost o příspěvek na
rekonstrukci komunikace na Pustinu, která je dlouhodobě
občany požadována. Zastupitelstvo po krátkém projednání
odsouhlasilo podání této žádosti.
b)    Informace z ÚP – starosta městyse informoval o podání
žádosti o prodloužení smluv všech tří pracovníků na VPP do
31.12. 2012. Zastupitelstvo vzalo informaci na vědomí.

Nejdůležitější body ze zasedání Zastupitelstva Městyse Kunvald,
konaného dne 11. 10. 2012
* Informace o poskytování poštovních služeb
Starosta městyse přivítal a představil přítomné hosty
– ředitele OD Konzum pana Ing. Hlavsu a paní Jirčíkovou
a dále zástupkyně České pošty s.p. – paní Ing. Ingrid Šulcovou a paní Drahomíru Dráždilovou, kteří přijeli seznámit
zastupitele a občany s navrhovanými změnami v provozu
České pošty s.p.. Paní Drahomíra Dráždilová představila
projekt Partner II. Projekt počítá s tím, že poštovní služby
v městysi by zabezpečoval smluvní partner České Pošty s.p,
na základě uzavřené smlouvy, v tomto případě Konzum,
a místní pobočka České pošty by byla uzavřena. K realizaci
projektu dojde jen v případě, že zastupitelstvo bude souhlasit
s uvedeným návrhem. Paní Dráždilová vysvětlila, že by
tím byl zachován nejvyšší standard služeb pro občany a je
pravděpodobné, že služba by byla co do rozsahu hodin
a dostupnosti kvalitnější.
Ředitel OD Konzum Ing. Hlavsa uvedl, že OD Konzum
má zájem na spolupráci s Českou poštou s.p,. tím by také
rozšířil poskytované služby občanům na venkově. Dále zhodnotil dosavadní spolupráci s Českou poštou s.p. a uvedl
příklady, kde již poštovní služby Konzum zabezpečuje. Je
to v následujících obcích: Třebovice, Záchlumí – Bohousová, Sopotnice a dále v Českých Libchavách. Uvedl, že OD
Konzum působí v regionu již více než 100 let, a to jako služba
pro spokojený život na venkově. Situaci a zabezpečení personálem řeší v jednotlivých lokalitách dle místních podmínek – někde poštovní služby zabezpečují přímo zaměstnanci
Konzumu, někde byl pro tuto činnost přijat zvláštní zaměstnanec. Časový rozsah poskytovaných služeb je minimálně
4 hodiny denně (dle zákona), ale např. v případě vydání zásilky
jsou schopni tuto službu zabezpečit i mimo stanovenou dobu.
Paní Ingrid Šulcová doplnila, že v Kunvaldě byla již zavedena plně motorizovaná doručovací služba, která také může
převzít zásilky, či vyplácet důchody. Uvedla, že především
z tohoto důvodu byl na počátku roku zkrácen pracovní úvazek
vedoucí pošty a v současné době do Kunvaldu zajíždí paní
Ficnerová, která zabezpečuje také provoz pošty v Klášterci
nad Orlicí. Tato varianta provozu však není pro Českou poštu
s.p. ani výhodná ani bezpečná, a proto nevylučuje, že může
dojít ke změně – např. k úplnému uzavření pošty. Proto
se domnívá, že nabídka městysi na využití spolupráce
s Konzumem je velmi výhodná.
Pan starosta městyse Ing. Josef Paďour doplnil toto
vyjádření: v současné době existuje dohoda mezi Svazem
měst a obcí a Českou poštou, na základě které v současné
době bez souhlasu zastupitelstva nesmí uzavřít pobočku
v daném místě, avšak tato situace se v krátké době může
změnit a stav, který předeslala paní Šulcová – tedy uzavření
pobočky pošty – může nastat.
V další diskusi zazněla otázka časového horizontu převodu poštovních služeb na Konzum, která byla zodpovězena
takto: Pokud zastupitelstvo městyse vysloví s navrženým
postupem souhlas, začnou obě organizace intenzivně pracovat na přípravě převodu poštovních služeb a zhruba v květnu

příštího roku by poštovní služby mohly začít pro občany
fungovat prostřednictvím Konzumu. Provozní hodiny budou
konzultovány s vedením městyse a měly by být přizpůsobeny potřebám občanů – tedy minimálně dvakrát v týdnu by
mělo být otevřeno v odpoledních hodinách tak, aby i občané
dojíždějící do zaměstnání měli možnost si např. vyzvednout
zásilky. Další dotaz směřoval k budově Kampeličky, a to zda
bude nabídnuta k prodeji. Budova není v uspokojivém stavu.
Zástupkyně České pošty s.p. odpověděly, že v současné době
se státní podnik Česká pošta připravuje na transformaci
a nesmí nakládat s majetkem, tedy nesmí jej prodávat ani
nakupovat. Kdy a jakým způsobem bude možno s budovou
nakládat, není v tuto chvíli známo.
Po další diskusi zastupitelstvo Městyse Kunvald odsouhlasilo návrh České pošty s.p. na zabezpečení poštovních
a částečně i bankovních služeb Obchodním družstvem
Konzum.

* Žádost pana Františka Bílka, Končiny 12
Zastupitelstvo se seznámilo se žádostí pana Františka
Bílka, Končiny 12 o opravu mostku přes říčku Hvězdnou
na komunikaci ve vlastnictví městyse Kunvald v místní části
Záhory a dále se žádostí o odškodnění za trvalé následky
po úraze, který se mu dle jeho vyjádření stal při nehodě při
jízdě na kole právě po tomto mostku.
Říčka Hvězdná tvoří katastrální hranici, tedy část přístupové komunikace a mostku je na katastru Dolní Rokytnice, který spadá pod město Rokytnici v Orlických horách.
Mostek je již delší dobu v horším technickém stavu
a na záležitost již bylo upozorňováno dříve. Avšak vzhledem k tomu, že se jedná pouze o účelovou komunikaci
a navíc přístup k jedné nemovitosti, která však není trvale
obývána a vzhledem ke značné předpokládané finanční náročnosti opravy (cca 0,5 mil. Kč), byla tato oprava odložena).
Zastupitelstvo doporučilo jednat s projektantem o vypracování studie a případně variant na opravu mostku s tím,
že současný stav bude provizorně vyřešen.
Starosta informoval zastupitelstvo, že ve věci žádosti
o odškodnění ohlásil na příslušné pobočce České pojišťovny
a.s. škodní událost. Pojišťovna bude dále provádět šetření
v této záležitosti.
Zastupitelstvo vzalo obě části žádosti a informace, které
zazněly v souvislosti s nimi na vědomí.

* Informace Finančního úřadu
Zastupitelstvo se seznámilo s oznámeními Finančního
úřadu v Žamberku o přefinancování městyse, a to z převodů
výnosů daní územním samosprávným celkům. Městysi Kunvald bylo převedeno na zálohách více finančních prostředků,
než bylo vybráno. Finanční úřad tedy kompenzuje tento
přeplatek odečtem z jiných položek převáděných městysi.
Jedná se o částky 133 899,30 Kč a 50 109,59 Kč.
Zastupitelstvo vzalo informace na vědomí.
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* Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích
V nedávné době došlo k novele zákona č. 565/1990 Sb.
o místních poplatcích, ve které se změnila některá ustanovení
související s poplatky za odpady. Je tedy nutno upravit obecně
závaznou vyhlášku tak, aby byla v souladu se zákonem.
Ing. Trejtnarová seznámila zastupitelstvo s návrhem
textu OZV 2/2012 a dále uvedla, že došlo mimo jiné i k uvolnění maximální částky, kterou lze za odpady vybírat – dle
§10b odst. 4 písm. b) výše uvedeného zákona s platností od
1. 1. 2013 došlo ke zvýšení poplatku z 250 Kč na 750 Kč, a je
tedy na rozhodnutí zastupitelstva městyse, zda ponechá sazbu
stejnou nebo s ohledem na skutečně vynaložené náklady
na systém likvidace odpadů poplatek zvýší.
Starosta městyse doplnil výše uvedené o skutečné
náklady roku 2011 – celkově městys za systém likvidace
odpadů uhradil 683 000 Kč, od poplatníků bylo vybráno
423 896 Kč. Městys dotoval úhradu plateb částkou 259 104 Kč.
Zastupitelstvo vzalo informace na vědomí a k vyhlášce
– z hlediska stanovení výše poplatku - se vrátí na příštím zasedání.

* Nabídka na zimní údržbu
Zastupitelstvo se seznámilo s nabídkou pana Oldřicha
Kopeckého, Končiny 11, na zimní údržbu komunikace na horních Končinách. S panem Kopeckým byla uzavřena smlouva
na loňskou zimní sezónu na dobu trvání jednoho roku.
Pan Kopecký ve své nabídce neuvedl ceny, za které služby
frézování a prohrnování nabízí, avšak dle informace pana
starosty, který se ho telefonicky dotázal, bude poskytovat
služby za ceny loňského roku.

Vzhledem k tomu, že jednání se zástupci Kunvaldské a.s.
týkající se zabezpečení zimní údržby má proběhnout teprve
v následujících dnech, vzalo zastupitelstvo informace na
vědomí a k žádosti se vrátí na svém listopadovém zasedání.

* Žádost o provedení opravy místní komunikace
Zastupitelstvo se seznámilo se žádostí občanů horních Končin o provedení oprav místní komunikace p.č. 7477
v k.ú. Kunvald v úseku od křižovatky až k transformátoru,
která zajišťuje přístup k čp. 8, 9, 10 a dalším nemovitostem.
Starosta městyse k žádosti uvedl, že v současné době
není možné vzhledem ke stavu rozpočtu opravu realizovat,
a mj. tato komunikace byla opravována před dvěma lety.
Požádal stavební výbor o zjištění skutečného stavu a navrhl
záležitost řešit v příštím roce.
Zastupitelstvo vzalo žádost i informace na vědomí.

* Různé
Nabídka na zpracování projektové dokumentace na
mostek v havarijním stavu na Záhorách přes říčku Hvězdnou a na rekonstrukci části komunikace za Krejsovým kopcem
– starosta městyse seznámil zastupitelstvo s další nabídkou,
tato je od firmy Optima spol. s r.o. Vysoké Mýto. Jedná se
o cenově přijatelnou nabídku oproti cenové nabídce firmy
Mados Lupenice, která byla podstatně vyšší.
Po projednání zastupitelstvo odsouhlasilo zadání zpracování projektové dokumentace firmě Optima spol. s r.o.
Vysoké Mýto.

Další zasedání Zastupitelstva městyse Kunvald proběhne 8. listopadu 2012.
Od 19.00 hodin v zasedací místnosti Úřadu městyse Kunvald.

Volby do Zastupitelstva Pardubického kraje
12. - 13. 10. 2012
Výsledky hlasování ve volebním okrsku Kunvald
Počet voličů zapsaných v seznamu
Vydané úřední obálky		
Počet platných hlasů		
číslo volební strany		
55		
43		
60		
79		
70		
8		
28		
16		
93		
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název

821
322
312
počet hlasů

Koalice pro Pardubický kraj
KSČM				
ČSSD				
TOP 09 a Starostové pro Pardubický kraj
ODS				
Strana Práv Občanů Zemanovci
Východočeši			
Strana soukromníků ČR		
Česká pirátská strana		

101
50
44
24
18
12
11
10
10

číslo volební strany		

název

počet hlasů

57		
26		
77		

Suverenita-Strana zdravého rozumu
Nezávislí			
Strana svobodných občanů

8
7
6

51		
7		
53		
35		

Strana zelených		
Volte Pravý Blok		
Dělnická strana sociální spravedlnosti
Sdružení sportů ČR		

4
3
3
1

Jak je to s námi?
Před rokem jsem v tuto dobu na stránkách Kunvaldského Poledníku uveřejnila malou úvahu inspirovanou
11. listopadem – dnem Válečných veteránů a připomněla
příběh kněze z italského Rovereta. Není tomu tak dlouho, co
jsem si přečetla následující článek, a přišlo mi příhodné jej
uveřejnit i na stránkách našeho periodika – mimo jiné také
proto, že náš stálý přispěvatel, pan Milan Šebek z Varnsdorfu nás v předchozích číslech zavedl do doby protektorátní
a představil nám osobnost profesora Režného. Události té
doby by pro nás měly být mementem.
A třeba také proto, že jsou za námi volby s nepříliš vysokou účastí, že hrozby násilí a terorismu se staly denním tématem všech zpráv, stejně tak jako mnohé lidské kruté skutky,
nad kterými kroutíme hlavou a nechápeme proč, a jak je vůbec
někdo mohl spáchat – na svých blízkých, spoluobčanech,
zvířatech, přírodě.

A jak mnozí, kteří se dostanou tak zvaně „k moci“,
opovrhují svými spoluobčany, využívají je a bezohledně
směrují jejich životní osudy do nepříliš šťastných vod. A tak
občas přemýšlím, jsou-li tihle lidé, kteří dosáhli na tu „moc“
a mohou ovlivňovat naše životy skutečně ti schopní, a tak
schopní, že si všechna ta privilegia s mocí spojená zaslouží,
aniž si většinou přiznají, že nikoli privilegia, ale především
odpovědnost k ostatním lidem by měla být tím hlavním.
A protože příliš neuznávám a nectím autority formální, většinou bohužel dojdu k závěru, že si ta privilegia tihle lidé
nezaslouží a že často skutečně nejsou ani tak schopní (a nemíním schopní všeho) – jen jim prostě ten přístup k moci někdo
umožnil.
Zkuste si se mnou přečíst následující řádky a posuďte sami.
Jana Trejtnarová

Tomáš Zářecký: Vzestup zla
Řada lidí si libuje v přeříkávání citátů slavných. S potěchou je dávají k dobru při vhodných (i méně vhodných)
situacích, přičemž u některých z nich se mnohdy jedná pouze
o úpornou snahu povýšit svůj intelekt do výšin, do nichž
zjevně nepatří. Rádoby moudrou fasádou se kolikrát snaží
zaštítit i ten či onen politik, když připomene obecně známou
historickou událost a pokouší se ji naroubovat na aktuální
dění. Ne vždy přesně ani šťastně. Nemálo výroků se rovněž
stane osobním mottem. Proč ne.
Nedávno jsem dostal otázku, zda bych prozradil svůj
oblíbený citát. Tedy pokud vůbec nějaký mám. Obdivuju,
kolik moudrosti lze vložit do několika málo slov, do jednoho
či dvou řádků, jak pravdivě lze postihnout jádro věci trefnou
glosou. Snad proto žádný nepovyšuju nad druhé. Nicméně
se mi téměř okamžitě vybavil Edmund Burke, britský politik
a filozof 18. století, který bývá označován za otce konservatismu. Několikrát jsem již v minulých příspěvcích připomenul
jeho bezpochyby nejslavnější, nemilosrdně a krutě pravdivý výrok: „Má-li zlo triumfovat, stačí jediné – aby dobří lidé
nedělali nic.“
Připadá mi, jakoby veškeré dějiny lidské společnosti
nesestávaly z ničeho jiného, než donekonečna se opakujícího utvrzování se v této prosté, leč genialitou odzbrojující
myšlence. Skutečně by stačilo tak málo? Nesedět s rukama
založenýma v klíně a jednat, když se na obzoru vynořuje zlo?
Nu, asi ano. Pak se ale nezbývá než tázat, proč tomu tak není?
Pokud nás zajímá, o jakém historickém tématu bylo
publikováno nejvíc knih, pak správná odpověď zní, že o Napoleonovi a o druhé světové válce. Postupem času nepochybně
zatlačí malého velkého Korsičana do pozadí nejhorší válečná
vřava, jaká kdy propukla na téhle zapomenuté planetě. (Doufejme, že si tento nešťastný primát udrží.) Možná by stálo
za úvahu z této záplavy titulů vyčlenit samostatnou kategorii pojednávající o führerovi. Je skutečně s podivem, co
všechno tenhle šílenec a neúspěšný malíř dokázal spáchat jen
díky tomu, že se za celou dobu jeho „politické dráhy“ nenašel nikdo, kdo by ho zarazil. Smutnější je to o to více, že těch
příležitostí okolní svět nepropásl jednu, dvě či tři. Trestuhodně
nevyužitých jich zůstalo mnohem, mnohem více.

Poslední měsíce studuji jeden krůček vzestupu nacistického zla, krok, který byl sice jen jedním z mnoha porušení smluv a dohod mužem beze cti, nicméně zároveň
se jednalo o definitivní zlom, po němž už reálně neexistovala šance zabránit válce bez větších ztrát. Hovořím o obsazení Porýní v roce 1936. Neděste se ale nyní nudné historické exkurze a neutíkejte mi od počítačů, prosím! Vše
lze – bohužel – shrnout několika málo větami. O to děsivěji a
úzkostněji to na mě působí.
Stručně řečeno, dvě klíčové meziválečné mezinárodní
smlouvy zakazovaly Německu v oblasti Porýní, tedy na hranici s Francii a Belgii, umísťovat vojsko a stavět pevnosti
až do vzdálenosti padesáti kilometrů. Toto opatření jednoduše
zabraňovalo potenciální agresi poraženého „jediného viníka
velké války“, jelikož francouzská armáda, tehdy stále ještě
největší a nejmocnější na kontinentě, mohla kdykoliv jednoduchým zásahem sjednat mír. Opevněný Rýn, bráněný zuby
nehty wehrmachtem, by naopak vydal Hitlerovi napospas
střední i východní Evropu a samotné západní mocnosti by
stavěl do velmi svízelné situace, když by přišlo na měření sil.
Přesto Hitler toto pásmo zabral a opevnil bez jediného
výstřelu, bez jediné sankce či postihu! Možná teď zíráte
na monitor a čtete si předchozí větu ještě jednou. A znova.
Nespletl jsem se? Nevloudil se do textu tiskařský šotek? Jak
by něco takového mohlo být možné? Aby jeden psychopat
a hazardér zbořil základní pilíře bezpečnosti Evropy, aniž by
se cokoliv přihodilo? Ač je to naprosto otřesné potvrzení
úvahy Edmunda Burka, snad nejflagrantnější v historii vůbec,
opravdu se to tak událo.
Byla to neschopnost, pasivita, lhostejnost, zbabělost,
hloupost, ignorance, tupost či ještě více ze strany politiků
francouzské a anglické vlády, že v osudný den dějin nezareagovali? Připomeňme si, že samotný Rýn překročily pouhé tři
prapory o síle zhruba 3 000 mužů, kteří s sebou navíc nenesli
mnoho nábojů (jestli vůbec)! Navíc pochodovali s vědomím
rozkazu, že při jakémkoliv náznaku odporu se mají ihned
stáhnout a pozor, o této směrnici nevěděli jen samotní
vojáci, ale už druhý den ji znali i zahraniční novináři v Berlíně! Neuvěřitelné, že? Přesto nikdo z mocných nic nepodnikl
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… Na kratičký moment se snad zdálo, že by část francouzské
reprezentace přece jen byla pro zákrok, ale …
Nakonec svolané mimořádné zasedání Rady Společnosti
národů (nepovedená předchůdkyně OSN) pouze formálně
odsoudilo akt porušení mezinárodních smluv Německem.
Formálně odsoudilo a … a nic víc. K vyvození faktických
důsledků jaksi neexistovala chuť ani vůle. A tak Hitler svých
„čtyřicet osm nejnapínavějších hodin v životě“ nakonec přežil
bez úhony a s mrazivou lehkostí. A přitom by nedobudovaný
a nedozbrojený wehrmacht nesvedl čelit sebemenší energické
reakci. Vždyť Hitlera zrazovali i vlastní generálové a diplomaté a dokonce on sám později, v záchvatu řídké sebereflexe,
přiznal, že kdyby se tehdy Francouzi odhodlali k činu, „museli

bychom se stáhnout s ocasem mezi nohama a měli bychom
z ostudy kabát“.
Přesto triumfoval. Ovšem proč? Díky šílenému hazardu?
Díky vlastním schopnostem? Ne. Pouze proto, že nikdo jiný
nic nepodnikl. Všichni jen čekali, co se bude dít, předháněli
se v prohlášeních do tisku a slibech a přitom pouze pošilhávali po druhých. co oni. Ale my, my tu nejsme, my nic. A to
je velmi nebezpečný přístup. V každé době a při každém vzestupu zla. A že se ho kolem nás nenachází málo. Připadá vám,
že s ním nelze nic provést? Co by nám na to řekl Edmund
Burke? „Nikdo nedělá větší chybu než ten, kdo nedělá nic
v domnění, že to málo, co udělat může, nemá smysl.“

Kunvaldští zahrádkáři opět vystavovali.
Po velmi zdařilé výstavě na zahradě pana Hejkrlíka jsme
se tentokrát přesunuli do sálu sokolovny v Kunvaldě. Výstava
se nesla ve znamení 50. výročí založení ZO ČZS v Kunvaldě.
Při vstupu do vestibulu upoutaly práce žáků mateřské školy
a vývěsky s padesátiletou historií ZO, doplněné množstvím
fotografií z činnosti svazu.
Po vstupu do sálu byl návštěvník ohromen záplavou vůní a barev květů z květin okrasných, balkonových, léčivých, pokojových a ovoce a zeleniny. Na sále
kromě nádhery dýchla na příchozího též práce, námaha
a těžký boj s přírodou. Pod jevištěm a na jevišti už byla místa
na odpočinek a návštěvník se mohl pokochat krásou z pohodlných křesel nebo houpačky. Byl-li již návštěvník unaven
přemírou květů, mohl navštívit restauraci „U zahrádkáře“
a občerstvit se tradičním křápancem, tlačenkou, utopenci,
buchtami, koláči či moučníky. Před vchodem do restaurace

ještě mohl vhodit lísteček s číslem v soutěži žáků místní školy
v aranžování z podzimního přírodního materiálu. Celkem bylo
vystaveno přes 300 výpěstků od 44 pěstitelů – z toho přes
50 odrůd jablek, hrušek, švestek, 35 vazeb jiřinek, 29 bonsají,
40 léčivých rostlin s popiskami a návodem na léčení a 30 velkých vazeb z podzimních řezaných květin. 23 odrůd jablek
z této výstavy se zúčastnilo podzimní výstavy v Častolovicích.
Výstava byla zpestřena návštěvou přítele RNDr. Pelešky,
který uspořádal velmi zajímavou a poutavou besedu a odpověděl velké množství dotazů. Škoda, že se besedy zúčastnilo
málo Kunvaláků, většina účastníků byla přespolní. Přítele
Pelešku (známého z časopisů Zahrádkář, Receptář a celostátních výstav) mile výstava překvapila a byl velmi spokojen
s úrovní. Hodnota výstavy byla především v tom, že vše, co
bylo možno vidět a sníst, bylo dílem pouze kunvaldských
pěstitelů a zahrádkářů.
Musíme poděkovat všem, kteří se na uspořádání této
akce podíleli: žákům MŠ, jež obstarali zahájení výstavy,
starostovi a zastupitelům obce za sponzorský příspěvek,
všem pěstitelům za poskytnuté výpěstky a především nadšené
a obětavé partě 20 pořadatelů, kteří vše připravili a zajistili
a zaslouží si býti jmenováni. Jsou to: výbor ZO – Kalousková
Míla, Šlezingrová Vlasta, Kavková Zdena, Krejsová Marie,
Žabková Vlasta, Krčmářová Radka, Labík Zdeněk a Hloch
Jaroslav. Dále Hotmarová Vlasta, Křenová Marie, Holubářová Marie, Celerová Mirka, Štěpán Stanislav, Šlezingr Miroslav, Svoboda Martin, Píč Václav, Hložková Marie a aranžérky
Tomanová Jaroslava a Štěpánková Jaroslava.

Přeji všem hodně zdraví a spoustu pěstitelských
úspěchů.
Za výbor ZO Ing. Michalička Václav, předseda
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20 let na cestě rozvoje regionu Orlicka
V roce 2012 uplynulo 20 let od prvních kroků při spolupráci obcí v severovýchodní části Pardubického kraje. V roce
1992 vyvolala potřeba koordinovaného řešení ekologických
zátěží v krajině při horních tocích Tiché a Divoké Orlice zformovat úzkou spolupráci obcí a měst s novými managementy
podniků, jejichž předcházející výrobní činnost byla primární
příčinou poškození životního prostředí.
U zrodu Sdružení obcí a měst Orlice, předchůdce současného Sdružení obcí Orlicko, stáli především starostové
největších měst regionu Miloslav Chvátil, Petr Šilar a Anton
Zima. Za zásadní finanční podpory tehdejšího Státního výboru
pro životní prostředí ČR a ve spolupráci nejen s původci
znečištění, ale s řadou odborných subjektů, se podařilo
během několika let nastartovat opatření k zásadní revitalizaci
krajiny Orlicka. K tomuto období se vztahuje i počátek dlouholeté spolupráce s ústavy Akademie věd ČR, která přetrvává
do současnosti a která přinesla řadu výsledků jak na poli
ochrany životního prostředí, tak na poli podpory socioekonomického rozvoje Orlicka.
Založení dobrovolného svazku obcí Orlice, jako prvního
příkladu právní formy spolupráce obcí v České republice,
ukázalo cestu spolupráce pro další obce a města na území
celé republiky, když v současné době existuje a pracuje
v České republice několik set takovýchto sdružení a svazků
obcí. Založení svazku obcí Orlice je pak na dobu dalších deset
let činnosti spojeno s osobou prvního předsedy svazku,
kterým byl starosta Žamberka Miloslav Chvátil. Zejména jeho
zásluhou a zásluhou starostů ostatních měst v regionu docházelo ke konci tisíciletí k postupné změně úzkého zaměření
Orlice na činnost spojenou s řízením systémové spolupráce
obcí při regionálním rozvoji svého regionu. K tomu sloužila
Strategie rozvoje regionu obcí Orlice, která byla první takto
zpracovanou, přijatou a v praxi používanou strategií rozvoje
regionu obcí. V souladu se závěry strategie se činnost zaměřila zejména na podporu rozvoje potenciálu cestovního ruchu,
na rozvoj venkovského prostoru a na podporu projektů
souvisejících s dopravou a s dopravní obslužností.
Důležitým obdobím v historii spolupráce obcí v regionu Orlicka jsou roky 2001 a 2002. Dochází k zásadní změně
v systému veřejné správy, kdy končí činnost okresní úřady
a vznikají samosprávné kraje. Současně dochází k transformaci Sdružení obcí a měst Orlice na současné Sdružení obcí
Orlicko a zároveň odchází z funkce předsedy Miloslav Chvátil.
Toho nahrazuje nová výrazná osoba v historii Orlicka, tehdejší
starosta Jablonného nad Orlicí pan Jaroslav Krátký, který stojí
v jeho čele až do svého odchodu do důchodu v roce 2010.
Změna organizace veřejné správy a přiřazení Orlicka do Pardubického kraje je významnou skutečností, která měla vliv
na další rozvoj aktivit Orlicka. Díky ukončení činnosti okresních úřadů došlo k dalšímu posílení pravomocí svazků obcí
při řízení regionálního rozvoje, díky zařazení Orlicka do Pardubického kraje pak došlo k posílení významu tohoto, pro Pardubický kraj jedinečného území. Rok 2001 je také rokem počátku
široké spolupráce se sousedním Kladským okresem, jejímž
výsledkem jsou nejen každoročně pořádané Konference Orlicko-Kladsko, ale řada projektů realizovaných na podporu ces-

tovního ruchu a na podporu zlepšení života v česko-polském
pohraničí.
Nový rozměr dostává činnost Orlicka po přijetí České
republiky do Evropské unie, když Orlicko dostává šanci
získávat finanční prostředky pro realizaci projektů k naplnění
cílů svého strategického rozvoje. Orlicko tuto šanci využívá
a s využitím prostředků jak Evropské unie, tak rozpočtu České
republiky a Pardubického kraje, realizuje řadu projektů, které
jsou důležité pro rozvoj udržitelného života v regionu Orlicka.
V rámci cestovního ruchu stojí Orlicko při zrodu významných projektů na podporu rozvoje potenciálu cestovního
ruchu, když k nejvýznamnějším patří projekt Cyklotrasy
Orlicka nebo projekt Na běžkách Orlickem, který nabízí
v oblasti Suchého vrchu a Bukové hory desítky kilometrů strojově upravovaných stop včetně zázemí na Červenovodském
sedle. V oblasti cestovního ruchu stojí Orlicko také za řadou
marketingových aktivit, které postupně vedou k posilování
pozice Orlicka jako významné turistické destinace.
V oblasti rozvoje venkovského prostoru Orlicko již řadu
let realizuje projekt Malé památky Orlicka, jehož náplní je
postupná oprava křížků, kapliček a dalších malých památek
nacházejících se v obcích a v krajině Orlicka.
Dalším velkým projektem Orlicka je projekt na realizaci
protipovodňových a protierozních opatření, jehož cílem je realizace preventivních opatření proti povodním.
V letech 2005 - 2006 se Orlicko stalo iniciátorem
a jedním se zakladatelů Místní akční skupiny Orlicko jako nové
platformy pro podporu spolupráce zemědělců, drobných podnikatelů, spolků a obcí v regionu Orlicka.
Sdružení obcí Orlicko hraje významnou roli při rozvoji
dopravy a podpoře dopravní obslužnosti. Je spoluorganizátorem systému cyklobusů a skibusů v rámci Orlických hor
a Králického Sněžníku, je také investorem výstavby cyklostezek ve svém území. V roce 2010 tak byla za významné
podpory Evropské unie a státního rozpočtu vybudována cyklostezka Žamberk-Letohrad, v roce 2012 bude realizována
cyklostezka Červená Voda-Králíky.
Po odchodu Jaroslava Krátkého z funkce předsedy byl
v roce 2010 do čela Orlicka zvolen současný starosta Jablonného nad Orlicí pan Miroslav Wágner, který povede Orlicko
k realizaci dalších připravovaných projektů. K těm nejvýznamnějším patří další rozvoj cyklostezek, realizace projektů
singltreků či realizace konkrétních protipovodňových a protierozních opatření. Vedle přípravy a realizace dalších projektů
pak bude Orlicko provozovat řadu svých již realizovaných
projektů tak, aby se území při horních tocích Tiché a Divoké
Orlice stalo vyhledávaným místem pro spokojený život.
Za Sdružení obcí Orlicko RNDr. A. Fiala – manažer sdružení
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Něco z historie
Rádi bychom se ještě vrátili k červnovým oslavám.
Účast na nich přijali klášterečtí hasiči, kteří mají ve své péči
opravdové historické skvosty. Prvním z nich je koňská stříkačka - takzvaná koňka - vyrobena v roce 1919. Hasičský sbor
v Klášterci byl založen v roce 1890. Přes počáteční nedůvěru a finanční problémy se podařilo sboru držet pohromadě
a přesvědčit, jak jsou pro obec potřební. Díky tehdejší ctěné
paní baronce Parishové ze Žamberka, která přispěla spolu
jeho výsostí císařem panem Františkem I. 120 zlatými, byla
zakoupena první ruční stříkačka s několika metry hadic. Koňka
sloužila ve sboru až do roku 1930. Druhým pokladem je
Magirus - ULM vyrobený roku 1940 o výkonu 1500 l / min.
Ten byl zkonfiskován po německé armádě.
Je moc dobře, že mezi námi je stále mnoho šikulů a nadšenců, kteří opatrují a chrání tyto skvosty po našich předcích.
Moc dík a opět mě napadá jedno moudro : „Ve velkých věcech
se lidé ukazují, v malých jsou.“
Alena Foglová a Petr Kodytek

Ze starých - dnes nikoli kunvaldských - kronik
Čas vánoční se blíží mílovými kroky – je to mimo jiné
i čas rozjímání a vzpomínek, a tak si pojďme tentokrát zavzpomínat s Josefem Korejzem Blatinským – malířem, nadšeným
sběratelem, erudovaným obdivovatelem folklóru, zaníceným
kronikářem a řezbářem Rychnovska…a zalistujme v jeho
knize Vejchysty do říše baječin.
Bejvaly dřiu taky někdy i dny sváteční …
… Někdy taky zabloudil k nám na Rovinu i Mikuláš.
To se za něho ustrójil Pepek Nevečeřalů a vážným hlasem
napomínal Jirku Špindírku, aby už víckrát nechodil za klucma.
Jednou sem se za toho Mikuláše taky ustrójil, to sem měl
vypučený z Rychnova. Dyž sem vyzpovídal Špindírku, tak sem
se ho eště voptal: „Chceš do nebe, nebo do pekla?“ Děrek
mně sice taky něco vodpoujéděl, ale Jirka, ten k tomu pohotouje dodal: „Já neci tam ani tam, to rači vostanu u dědy
a budu už íst zelnačku!“
Mikuláš s čertem přišel i ke Štěpánkom a jejich malej
Francek se hnedka pustil do náramnýho brekotu a furt jen
vykřikoval: „Dyť já sem se přeci už modlil,“ no a tak mu taky
něco dali. Ale dyž se konečně dostali k Čermákom, jejich malý
děti Staník a Jiřinka už dáuno tvrdě spali. I dyž jim zvonili
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zrouna u ušisek, tak s nima vůbec nehnuli, proto rodiče poslali
rači nebeský posly dom.
A docela pár slou na záujer …
To je ale hrůza hrůzoucí, jak ten život jenom utíká! Lídi
se roděj a zasejc vodcházej, starej sjet už dočista pominul,
je tu oušem ten novej a čloujek vlasně ani neví, že zestárnul.
Zamlada se mně zdál každej rok mnohem delší než teďka ve
stáří. A léta tak rychle ubíhaj, je mi už sedumdesátšest let …
Na sjetě je toho tolik zajímavýho, že by každej potřeboval aspoň dje stě let k tomu, aby to šecko poznal. Mně ale
dycky stačila naše krásná vlast! Na svejch nespočetnejch cestách sem zažil moc pěkný chvíle hlauně při lidovejch slaunostech, přespával sem po různu – u dobrejch přátel, často jen
na pouhý votýpce sena, v chlíuje a někdy dokonce jen v maštali ve žlabu.
Nejspokojenějším může ale bejt čloujek jen tenkrát, dyž
ve svým životě může dělat práci, kerou má moc rád. A k tomu
je zapotřebí využít každý chviličky.
Malováním a psaním se vlasně snažím nějak zastavit ten
ubíhající čas, aby se šecko neztratilo v minulosti …

Společenská kronika
Blahopřejeme našim spoluobčanům, kteří
oslaví významná životní jubilea
50 let

85 let
21. 11.

Miroslava Štefková

Končiny 1

81 let
05. 12.

02. 12.
07. 12.

Jitka Jindrová

Kunvald 149

Stříbrnou svatbu oslaví:

Vlasta Trejtnarová
Ladislav Novotný

Kunvald 391
Bubnov 14

Zdeňka Kavková
Karel Ryšavý
Dagmar Fajglová

Kunvald 218
Kunvald 172
Končiny 29

80 let
02. 11.
03. 11.
60 let
25. 11.
08. 12.
12. 12.

7. 11.
14. 11.

Jiří Musil		
Josef Vágner

Kunvald 398
Končiny 14

Libuše a Zdeněk Luxovi
Kunvald 175
Bronislava a Josef Paďourovi Kunvald 106

Vzpomínáme na občany, kteří již nejsou
mezi námi:
26. 08.
05. 09.

Miloslav Šrefl
František Křehký

Kunvald 4
Kunvald 381

Okénko farnosti
Kaplička na dolním Kunvaldě
V sobotu 8. září 2012 jsme se sešli v dolní kapličce při
poutní mši svaté ke svátku Narození Panny Marie.
Děkujeme tímto našemu panu faráři, který s námi tuto
tradici udržuje a pomáhá nám alespoň na chvíli z obyčejného
všedního dne učinit den sváteční. Dík patří také obětavým farnicím, které se vždy postarají o krásnou květinovou výzdobu
a na závěr slavnosti nám nabídnou výborné pouťové koláče.
Snad i tato nepatrná událost je důkazem toho, že "Můj
(náš) městys Kunvald žije", jak zní název právě probíhající
fotografické soutěže.
Farníci z dolního Kunvaldu

Z poutní mše svaté v dolní" kapličce
"
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Posvícení a Kunvaldské Misijní klubko

Misijní klubko

Letos oslavil kostel Sv. Jiří posvícení nezvykle o týden
dříve a mnoho lidí se ptalo proč? Důvodem bylo zakládání
Misijního klubka, které se vždy pojí s nějakou pro farnost
významnou událostí. Tou je v podzimních měsících právě
posvícení. Jeho termín se však musel o týden posunout
z důvodu časové zaneprázdněnosti ředitelky Papežského
misijního díla naší diecéze, která musí být založení přítomna.
V neděli 14.10. jsem tedy při mši převzala z rukou paní
ředitelky Mgr. Bronislavy Halbrštátové certifikát a zakládací listinu našeho Misijního klubka. Přítomné děti obdržely
základní výbavu misionáře, zazpívaly píseň a při závěrečném
"klubíčkování" předaly paní ředitelce dárek - klubíčko vlny
a vyšívaného misionáře. Slavnostní okamžiky hudebně doprovázela po celou mši Jiná doba a dvě písně zazpívala i paní
Halbrštátová, jelikož je varhanicí ve Slatině nad Zdobnicí.

Když člověk zůstane sám, je mu smutno. Misijní klubko
je parta správných kamarádů, kteří patří do Papežského misijního díla dětí (PMDD) a přes celý svět staví MOST. Jak?
Modlitbou, Obětí, Službou, Tvořivostí. A heslo je: „Děti pomáhají dětem.“
Ve farnostech, rodinách, družinách, skautských oddílech
či školách vznikají „Misijní klubka“, skupinky dětí, které mají
například svoji klubovnu, hymnu, vlajku, modlitbu, jméno
i své místo ve farnosti. Spojují se tak s obrovským počtem
dětí různých zemí a v celém světě na ně denně při bohoslužbách myslí mnoho misionářů. Členstvím v Klubku se děti
zavazují ke každodenní modlitbě (u nevěřících dětí myšlence)
za misie a každý týden k ušetření finanční částky v hodnotě
jednoho bonbónku, který si odřeknou. Tyto týdenní úspory
dětí – malých misionářů – v rámci Misijního bonbónku mají
velký výchovný význam.
Dále mohou děti soutěžit, vzdělávat se a dozvídat se
zajímavosti o dětech ze všech kontinentů, získávat různé
misijní materiály, např. časopis Duha, Misijní kalendář,
pohledy a obrázky z misijního světa, zapojit se do pravidelných misijních akcí.
Spolehlivě tak pomohou chudým kamarádům na misiích!
Nadšených mladých misionářů je v naší zemi již přes
2200 ve 181 klubkách, která jsou rozesetá po celé republice. Snaží se aktivně pomáhat všem dětem v misijních zemích
a s pomocí svých vedoucích se zapojují do různých tvořivých
aktivit ve svém okolí.
Mám velikou radost, že v neděli 14. 10. 2012 bylo v Kunvaldu při mši svaté slavnostně založeno Misijní klubko! Děti
zde vede paní Bc. Marta Gregušová, DiS., která s nimi připravila písničku, průvod s přinášením darů a také překvapení
na závěr, kdy malí misionáři a noví členové PMDD symbolicky rozkouleli klubka z vlny na všechny strany a tak naznačili,
že chtějí s velkou odhodlaností a odvahou pomáhat druhým!
Děkuji P. ThMgr. Mirosławu Piotru Fąs, MSF za podporu
pro jejich činnost ve farnosti a přeji celému klubku hodně
radosti z práce pro misie!
Těším se na další spolupráci a společná setkání!

Marta Gregušová

Co je to PMDD a Misijní klubko?
Papežské misijní dílo dětí (PMDD)
PMDD je oficiální organizací katolické církve. Heslem
PMDD je „Děti pomáhají dětem“. Na celosvětové rovině
povzbuzuje děti ke starosti o misie, a to modlitbou, vzdělávacími aktivitami, finančně a stáváním se misionáři druhých.
PMDD podporuje duchovní i hmotné potřeby dětí.
Dnes je přítomno v cca 130 zemích světa, jsou do něho
aktivně zapojeny i děti z chudých misijních zemí. Počet dětí
v jednotlivých projektech bývá od několika desítek do mnoha
tisíc. Finanční podporou přes 3 500 projektů v Africe, Asii
a Latinské Americe posílá PMDD z celého světa pomoc pro
více než 4 miliony chudých dětí.
Projekty Papežského misijního díla dětí jsou zaměřené
na vzdělávání dětí, katechezi, lékařskou péči, potravinovou
pomoc, podporu sirotčinců a podobných zařízení.
Missio systematicky pečuje o nejzákladnější potřeby
dětí, chrání jejich práva a důstojnost, vychovává je tak, aby se
v dospělosti uměly o sebe postarat.

Mgr. Bronislava Halbrštátová
Ředitelka Papežských misijních děl v královéhradecké diecézi

Stále se něco děje...!
Vzpomínkové odpoledne spojené s ekumenickou
bohoslužbou při příležitosti 555. výročí založení
jednoty bratrské.
Jednota bratrská a její význam v českých, ale i světových
dějinách je jistě obrovský, přesto jako by byla u nás v Čechách
a dlužno říci, že i v Kunvaldě pro většinu tak trochu „Popelkou“.
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Když jsme společně s panem senátorem Ing. Petrem
Šilarem začínali připravovat toto shromáždění, hlodal v nás
červík pochybností, zda to má vůbec význam a hlavně, zda
přijdou vůbec nějací lidé … Tenhle problém mají asi všichni,
kteří se dají na pořádání podobných záležitostí. Nejspíše tyhle
záležitosti nejsou ani „in“ ani „cool“, neteče tu pivo a nepodává se guláš ani klobásy, není ohlášen nikdo slavný, žádná

zvučná jména. Je to záležitost spíše duchovní. A kdo by se
dnes tak moc něčím takovým „duchovním“ zaobíral, že?
Tím více nás potěšilo, že lidé přišli. Přišli si připomenout tuhle historicky významnou událost. Místních málo,
spíše z okolí. Přijela paní MUDr. Věra Rybová, místostarostka
města Chocně a zastupitelka Pardubického kraje, místostarostka města Žamberka paní MUDr. Jiřina Jirešová, zastavil
se pan starosta sousední Kameničné, pan Ing. Milan Sklenář
a další. Jediný, kdo z významných hostů nedorazil, byl sám
organizátor, senátor pan Ing. Petr Šilar. Nečekaná nehoda
a úraz v podobě zlomené nohy jej „odeslal“ den před setkáním
na lůžko. A protože on byl tím hlavním, kdo měl vše uvádět
a řídit a koordinovat, byli jsme s panem starostou postaveni
před hotovou věc – a nuceni tak trochu improvizovat. Tím více

na závěr požehnal všem přítomným v záři paprsků podzimního slunce, které právě na ten okamžik jakoby symbolicky
prosvítilo oblačnou oblohu.
O hudební doprovod celého odpoledne se ochotně
a nezištně postarala skupina Společenství křesťanů Kunvald
pod vedením Václava Dobiáše a jak je již milou tradicí, na
vzpomínkovém odpoledni vystoupili i nejlepší houslisté – žáci
Základní umělecké školy Petra Ebena Žamberk, kteří skvěle
zahráli skladby Georga Friedricha Händela a Antonia Vivaldiho.
A tak jsme snad důstojně připomněli, že jednota bratrská byla založena roku 1457 právě zde v Kunvaldě, že jejím
prvním biskupem byl Matěj z Kunvaldu a posledním Jan Amos
Komenský – učitel národů.
Věříme, že je co si připomínat a že stojí zato právě takováto setkání pořádat – právě tady, v Kunvaldě.
Jana Trejtnarová

Poděkování
Rádi bychom touto cestou poděkovali MŠ Kunvald
za milé přijetí a prožití příjemného podzimního dopoledne.
Dramatický kroužek Domova na Stříbrném vrchu navštívil děti
s pohádkou O Budulínkovi. Moderní zpracování této klasické
pohádky pobavilo děti i učitelky a přineslo také poučení. Děti
se do vystoupení aktivně zapojily a dozvěděly se, proč nemají
otvírat nikomu cizímu!
Houslisté ZUŠ Michal Neugebauer a Václav Kotyza
nás potěšila slova zástupců církví, že se jim odpoledne líbilo,
že byli překvapeni, že přišlo „tolik“ lidí, ke kterým mohli promlouvat. Odpoledne zahájil úvodním slovem starosta městyse
Ing. Josef Paďour, následovala Modlitba a čtení z Písma
interpretované paní farářkou Jiřinou Kačenovou z farního
sboru ČCE v Letohradě. Kázání se ujal bratr farář pan Pavel
Kašpar, náměstek synodního seniora ČCE. Opravdovým zážitkem byla Společná píseň, ke které se přidali téměř všichni
účastníci. Při zpěvu jedné z nejstarších bratrských písní bylo
najednou možné opravdu cítit tu vzácnou pospolitost, vážnost
a hloubku, kterou zřejmě cítili a zažívali první čeští bratři, kteří
ji zpívávali na svých shromážděních …
Neméně působivá slova zazněla z úst Monsignora Josefa
Suchára – jehož zde v Kunvaldě vždy velmi rádi vidíme - a který

Nutno podotknout, že hereckými vzory našich klientů
jsou od letošního června ochotníci z Kunvaldu. Díky umožnění bezplatného vstupu na velmi vydařené vystoupení David
a Goliáš, aneb Pepička to zařídí, mají klienti umělecký zážitek
a motivaci do další práce.
Za dramatický kroužek Domova Bc. Marta Gregušová, DiS.

Požehnání Mons. Josef Suchár
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Setkání důchodců
Jako každoročně po svatém Václavu se i letos konalo
setkání našich občanů důchodového věku jako poděkovaní naší obce za jejich celoživotní práci. Pořadatelé z úřadu
městyse v čele s Mirkou Celerovou připravili pro naše seniory
bohatý kulturní program na celé odpoledne.

Na úvod promluvil pan starosta Josef Paďour a poděkoval za úřad městyse všem přítomným. Poté přivítali své pra
i praprarodiče děti z MŠ Kunvald, které vystřídali místní
školáci pod vedením paní učitelky Frimlové s veselými písněmi. Dále se pokračovalo ve víru tance. Šikovné stepařky
vystřídaly ukázky společenského tance tanečníků z Letohradu,
potom nastoupila taneční skupina Neon ze Žamberka, která
předvedla vystoupení, se kterým se umístila na 3. místě
na mistrovství ČR. Zástupkyně SPOZu poté poblahopřály
našemu nejstaršímu občanu, panu Jindřichu Hermanovi,
který v těchto dnech oslavil své 99. narozeniny. Pan Herman
se s námi podělil o své vzpomínky z mládí a pak jako nejstarší kunvaldský Sokol vyzval ostatní seniory ke sledování
dalšího bodu programu. Kunvaldští Sokoli nám venku před
sokolovnou předvedli své pořadové cvičení, které se setkalo
s velkým ohlasem diváků. Nejstarší Sokol pan Herman dojatě
chválil všechny šikovné dorostenky a dorostence, kteří mu
toto báječné vystoupení věnovali k jeho narozeninám. Poté se
všichni odebrali zpátky do sokolovny na připravené pohoštění a v programu pokračovala volná zábava při hudbě Vichru
z Orlických hor.
Myslím, že všech osmdesát návštěvníků bylo potěšeno
a pobaveno, a rozcházeli se v dobré náladě.
Za pořadatele bych chtěla popřát všem i nadále pevné
zdraví, abychom se příští rok sešli na této hezké tradiční akci
zase.

Pan Jindřich Herman sleduje vystoupení kunvaldských Sokolů

Blanka Mühlová

Sport
Mlha přede mnou, mlha za mnou.
22. 9. 2012 jme jako každoročně pořádali turistický
zájezd do našich nejvyšších hor - Krkonoš. Vstávali jsme
do deštivého rána, přesto všichni byli v autobuse v pořádku
připraveni a my vystartovali. Doufali jsme, že než dojedeme
tak přestane pršet. To se nám také podařilo. Jen nás bohužel neopustila mlha. Vydržela celý den. Přesto ten, kdo se
zúčastnil, byl spokojen, že se prošel a udělal něco pro své
zdraví. Výhledy jsme si ukázali na fotkách na Vosecké boudě.
Když jsme se vraceli od Labské boudy, na chvilku se nám
otevřel Labský důl. S uspokojením jsme si jej prohlíželi asi
minutu, pak se zas vrátila mlha. Kyvadlový autobus nás dovezl
na Mísečky, kde na nás už čekal náš řidič se svým strojem.
Odvezl nás do Rudníku na skvělou večeři a pak jsme zase
spokojeně cestou domů usnuli v autobuse.
Jsou věci, v něž je nutno uvěřit, abychom je uviděli.
Proto věřme, že jednou tu naši smůlu na krkonošské počasí
musíme prolomit.
Zdrávi došli Alena Foglová
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Účastníci zájezdu

Ordinační hodiny MUDr. Malina:
MUDr. Miroslav Malina bude od listopadu opět ordinovat v Kunvaldě.
A to jedenkrát za dva týdny vždy ve čtvrtek od 11.00 do 12.30 hod.
Termíny ordinace budou vždy vyvěšeny na dveřích ordinace.

Triatlonový oddíl TJ Sokol Kunvald
pořádá v sobotu 3. listopadu 2012
nultý ročník silničního běhu: Kunvaldská 20
Start v 10 hodin na parkovišti u Kampeličky
Prezentace proběhne od 9.00 do 9.45 v Sokolovně.
Délka závodu pro muže – 20 km, ženy – 10 km.
Zveme všechny odvážlivce – závodníky i diváky.

Městys Kunvald a SDH Kunvald
zvou velké i malé na
Rozsvícení vánočního stromečku"
"
v sobotu 1. prosince 2012
od 17.00 hodin před požární zbrojnicí.
Krátký program a malé občerstvení bude připraveno.

Školáci Masarykovy ZŠ Kunvald připravují akci
pro rodičovskou i další veřejnost
„Těšíme se na Vánoce“.
Budeme se těšit společně s Vámi
v „otevřené škole“ od 17. do 21. prosince 2012.
Podrobnosti o průběhu akce uvedeme na plakátech.
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TJ Sokol Kunvald
Vás zve na tradiční
Předsilvestrovskou zábavu
30. prosince 2012
od 20.00 hodin v sokolovně.
Hraje Brillant Band.

Úřad městyse Kunvald a redakční rada Kunvaldského Poledníku
přejí všem občanům, přispěvatelům a čtenářům Poledníku a všem
příznivcům Kunvaldu krásné prožití svátků vánočních,
šťastný vstup do nového roku 2013
a úspěšný celý rok 2013!

Kunvaldský Poledník č. 126 listopad – prosinec 2012
Vydává Úřad městyse Kunvald, řídí redakční rada, tel.: 465 619 160.
E-mail: obec@kunvald.info
Číslo registrace MK ČR E 12801, náklad 410 výtisků.
Autorem výtvarného provedení znaku obce na titulní straně je ak. mal. V. Berger.
Motiv zvonu na titulní straně nakreslil J. Tschöpa.
Tisk Set servis Helvíkovice.
Uzávěrka tohoto čísla dne 15. 10. 2012. Uzávěrka příštího čísla 15. 12. 2012.
Cena jednoho výtisku 5 Kč.
Příspěvky jednotlivých autorů jsou ponechávány v původním znění a nejsou redakční radou
jazykově ani fakticky upravovány.
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