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Cyklovýletníci"

AHOJ,
vážení čtenáři Ku…ho Po...ku

Ještě jednou bych rád v rámci letošního roku smutného výročí bestiálního německého řádění v Lidicích připomenul,
jaký dopad měla německá okupace našeho státu na školní vyučování. Také tentokrát si dovolím citovat ze vzpomínek
kunvaldského rodáka profesora Karla Režného, které byly otištěny v kosteleckém Almanachu pod stejným nadpisem, jaký
jsem použil i já. Ze značně dlouhého článku jsem vybral pouze zajímavé statě, které jsme my žáci, ale ani ostatní občané
nemohli a nedovedli vnímat a které i po tolika letech neztrácejí na zajímavosti.
Mobilisace (1938) přerušila vyučování na některých školách na řadu týdnů a další události je znepravidelnily - přesuny celých ústavů, studentstva i profesorů po záboru pohraničí a za postupného opouštění Slovenska. Na českých
ústavech se ještě osnovy neměnily, takže poslední maturity se lišily pouze stísněnou náladou, nikoli ještě obsahem.
Ani v prvých dvou válečných letech ještě nedošlo k podstatným změnám v osnovách nebo způsobu vyučování; ani to
okupantům nestálo za to, když byli přesvědčeni, že jejich konečné vítězství je jen otázkou několika měsíců bleskové války.
Po německém vítězství na západě (jaro 1940) začaly přicházet předpisy o vylučování „závadných míst“ v učebnicích a map
v atlasech; přišla také první nařízení o německých zeměpisných názvech.
Rok 1941 přinesl zásadní obrat ve válce německým vpádem do SSSR, ale i zahájením heydrichovského teroru
a radikálními zásahy do školského života. Prvé zprávy o Heydrichově příchodu do Prahy jsme zaslechli my, účastníci
prvního „přeškolovacího kursu“ v Rankenheimu. Přes to, že byli tehdy rankenheimští páni na koni a pumpovali do nás
výklady o pragermánské nordické kultuře, o středověké germánské slávě i o novogermánské světovládě, přes to jsme si
my historikové říkali, že v tom skvělém jízdním řádu přece jenom něco neklape, když Napoleon jen na koni, bez motorů,
tanků a letadel vyrazil o dva dny později než Hitler, a byl již 14. září v Moskvě, zatím co Němcům ještě v říjnu scházelo
dobrých sto kilometrů. Kurs i jeho pokračování v roce 1942 byl poučný nejen tím, jak se sami němečtí odborníci utápěli
ve velkogermánských a velkoprostorových fantaziích, ale také tím, jak byli překvapeni, když zjistili, že my čeští profesoři
nejsme analfabeti. Zavedli si totiž také povinné rozpravy. V posledním kursu před vánoci 1942 byla již nálada na obou
stranách podstatně jiná. Vedení kurzu vystřídalo několik sudetských profesorů, kteří působili svou prázdnou nadutostí
trapně i na říšské Němce.
Heydrichovský režim se vedle obecného řádění projevil ve škole i lavinou smutně známých červeně orámovaných
spěšných přípisů týkajících se právě dějepisu a zeměpisu. V listopadu 1941 bylo vyučování dějepisu s okamžitou platností zastaveno a uvolněné hodiny byly přiděleny němčině. Právě 15. března 1942 přišly předpisy o maturitní látce z tak
zvaného dějepisu a zeměpisu velkoněmecké říše. Přebytek dějepisců a nedostatek němčinářů, vedl k tomu, že dějepisci
museli učit němčině. Učebnice nebyly a tak se četlo z novin. Tím vznikla absurdní situace. Český, moravcovský tisk* se
snažil udržovat optimistickou náladu až do konce, ale někteří němečtí úvodníkáři již tenkrát začali připravovat veřejnost
na blížící se pohromu, takže v řádcích i mezi řádky německých časopisů bylo často možno najít totéž co v zahraničních
rozhlasech (za jejichž poslouchání se trestalo smrtí).
Zatím však ještě Hlavní oddělení pro výchovu a vyučování chrlilo spěšné výnosy dál. V listopadu 1942 byl znovu
zaveden dějepis, ovšem jen německý a pro maturitní třídy. Brzy potom vyšly i osnovy pro zeměpis. S německou prozíravostí a důkladností stanovily už i co se bude vyučovat ve školním roce 1944/45. Jen výjimečně se dotýkaly jiných zemí
než Německa. I zeměpisné hodiny měly být nejméně s poloviny vyučovány německy. Vyučování zeměpisu podle nových
učebnic anonimních tvůrců bylo často velmi zábavné. Bylo možno se v nich dočíst, že jsou hromadné a pérové mraky,
že se pasou ve stepích stáda nomádů, že dánské zálivy lemuje řídká země; na Mostecku se těží hnědé uhlí povrchovými
stavbami, Sněžka že je z lesknoucí se břidlice a roku 1943 existuje již jen bývalý Sovětský svaz a pod. ….
Takovéto učebnice již byly koncem protektorátu pro všechny třídy a v dubnu 1945 vyšel dokonce i I. díl učebnice
dějepisné.
Závěrem pan profesor nechce raději ani vypočítávat škody, které způsobila tato doba nejen na úrovni vzdělání, ale
i na školství samotném. To ještě netušil, že té skutečné svobody si užijeme jen chvilečku a že přijde čas kdy bude opět
sčítat škody a mezery ve vzdělání. Tentokrát však za období mnohem delší. Vraťme se však ještě na chvilku do protektorátu a nižších tříd, než kterými se zabýval pan profesor. I tam jsme museli černou tuší přeškrtávat zakázané věty a někdy
i zalepovat celé odstavce nebo i stránky v učebnicích a třídní profesor byl povinen každému osobně všechny knihy takto
upravené překontrolovat. A skutečně i v těch našich nižších třídách nejvíce utrpěl dějepis a zeměpis. Stejně jako později
v dobách socializmu. Takže se nelze divit, jak nedobrých výsledků z těchto dvou předmětů prokazuje i velké množství
dnešních žáků.
*Emanuel Moravec – v protektorátní vládě (1942-45) ministrem školství a působí i jako ministr lidové osvěty.
Stává se symbolem kolaboranta s nacistickým režimem.

Milan Šebek - Varnsdorf
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Co je nového…?

* Hospodaření městyse k 30. 6. 2012
Předseda finančního výboru, pan Josef Vágner
seznámil zastupitelstvo se stavem hospodaření městyse
za první pololetí roku 2012. Dále seznámil zastupitelstvo
se stavem výběru místního poplatku za sběr a likvidaci
TKO – v současné době je vybráno od 66% plátců, předpokládané příjmy z daní byly poukázány na účet městyse
ve výši cca 50%. V rozpočtu došlo k přečerpání plánované
částky za zimní údržbu, dále vzhledem k nutným opravám došlo (čp. 17 a čp. 7) k přečerpání plánované částky
na bytové hospodářství, u těchto kapitol rozpočtu bude
nutno provést rozpočtovou změnu.
Stavem finančních prostředků na jednotlivých účtech:
Běžný účet u KB
2.229.762,87 Kč
ČSOB – termínovaný vklad
1.066.318,66 Kč
KB – Fond rezerv a rozvoje
1.667.954,36 Kč
KB – Termínovaný vklad
6.426.787,32 Kč
ČNB – čerpací účet - dotace
686,20 Kč
ČNB – čerpací účet - dotace
1.410,60 Kč
Zastupitelstvo vzalo informace na vědomí.
* Rozpočtová změna č. 1/2012
Pan Josef Vágner, předseda finančního výboru
seznámil zastupitelstvo s rozpočtovou změnou, která se
týká přijatých finančních prostředků z rozpočtu Pardubického kraje, a to jednak příspěvek z prostředků náměstka
hejtmana Pk pana Romana Línka na projekt Oslavy
130. výročí založení TJ Sokol Kunvald a SDH Kunvald ve
výši 10.000,- Kč a dále částka z Programu rozvoje venkova Pardubického kraje ve výši 100.000,- Kč na opravy
místních komunikací.
Zastupitelstvo odsouhlasilo Rozpočtovou změnu
č. 1/2012.
* Závěrečný účet Sdružení obcí Orlicko
Starosta městyse seznámil zastupitelstvo se skutečností, že na Valné hromadě Sdružení obcí ORLICKO, která
se konala dne 25. 6. 2012, byl předložen a schválen závěrečný účet včetně auditu hospodaření. Zároveň seznámil
zastupitelstvo se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Sdružení obcí ORLICKO, které konstatovalo nedostatky, z nichž některé byly odstraněny ještě
v průběhu přezkumu hospodaření; jako závažný nedostatek bylo zjištěno neprovedení fyzické inventury při inventarizaci majetku.

Zastupitelstvo po projednání schválilo Závěrečný
účet Sdružení obcí ORLICKO za rok 2011 a rovněž Přezkum hospodaření DSO Sdružení obcí ORLICKO.
* Závěrečný účet svazku Rozvoj regionu obcí pod Zemskou branou
Starosta městyse seznámil zastupitelstvo se skutečností, že na jednání Valné hromady svazku Rozvoj
regionu obcí pod Zemskou branou, která se konala dne
25. 6. 2012, byl předložen a schválen závěrečný účet
včetně auditu hospodaření. Přezkum hospodaření nezjistil
chyby a nedostatky.
Zastupitelstvo schválilo Závěrečný účet svazku
Rozvoj regionu obcí pod Zemskou branou za rok 2011
a rovněž přezkum hospodaření svazku.
* Poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova Pardubického kraje
Starosta městyse seznámil zastupitelstvo se skutečností, že Odbor životního prostředí KÚ Pk zaslal
smlouvu na poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova na opravu povrchu komunikace na Kunačice ve výši
100.000,- Kč, kterou schválilo zastupitelstvo Pk.
Zastupitelstvo schválilo přijetí dotace
* Poskytnutí dotace náměstka hejtmana Pardubického
kraje
Starosta městyse seznámil zastupitelstvo se skutečností, že Kancelář hejtmana Pardubického kraje zaslala
smlouvu o poskytnutí podpory náměstka hejtmana na
Oslavy 130. výročí Sokola a SDH ve výši 10.000,- Kč,
kterou schválilo zastupitelstvo Pk.
Zastupitelstvo schválilo přijetí dotace.
* Žádost TJ Sokol Kunvald
Zastupitelstvo se seznámilo se žádostí TJ Sokol Kunvald o příspěvek na cenový fond pro XI. ročník triatlonového
závodu Kunvaldský železný muž, který se bude konat dne
28. 7. 2012.
Zastupitelstvo po projednání odsouhlasilo poskytnutí příspěvku ve výši 2000,- Kč na cenový fond základě
předložených daňových dokladů.
* Žádost Oldřicha Kopeckého – Končiny 11
Zastupitelstvo se seznámilo se žádostí pana Oldřicha
Kopeckého o poskytnutí materiálu na opravu cesty na
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Končinách, tzv. Janečkovy cesty. Uložení materiálu zajistí
pan Kopecký na vlastní náklady.
Zastupitelstvo odsouhlasilo poskytnutí materiálu
dle možností za podmínky projednání realizace úpravy
s panem Kopeckým tak, aby byla učiněna opatření
k zamezení vymílání cesty srážkovou vodou.
* Žádost Jiřího Hůlky – Končiny 38
Zastupitelstvo se seznámilo se žádostí o údržbu
obecní cesty, která je jedinou přístupovou komunikací
k nemovitosti pana Hůlky. Žádá jednak o poskytnutí
a instalaci 8 kovových splávků, které by zabránily vymílání
cesty srážkovou vodou. Dále žádá o poskytnutí materiálu
na opravu této cesty, uložení materiálu si zajistí vlastními
náklady.
Dále pan Hůlka žádá o zařazení do systému zimní
údržby, a to především vzhledem k tomu, že rodina dlouhodobě pečuje o seniora pana Josefa Hůlku, který potřebuje častou zdravotní péči.
Starosta uvedl, že proběhlo jednání se žadatelem
na místě samém, kterého se zúčastnila i místostarostka
městyse. Cestu si Hůlkovi dlouhodobě udržují na vlastní
náklady, stejně tak si zajišťují zimní údržbu.
Zastupitelstvo odsouhlasilo poskytnutí materiálu pro
opravu cesty dle možností, případné zhotovení a uložení
nezbytně nutných splávků bude zahrnuto podle možností
do rozpočtu příštího roku. Žádost o zimní údržbu bude
projednána zastupitelstvem, které se touto problematikou
bude zabývat (pravděpodobně v záři 2012).
* Různé
- Zvýšení členského příspěvku na rok 2012 pro
"malý svazek"
– s ohledem na nutnost údržby venkovních konstrukcí
domu s pečovatelskou službou v Pastvinách navrhuje
výbor svazku tuto záležitost řešit formou mimořádného
příspěvku. Na základě poptávky byla vybrána nabídka firmy
Michal Pavelka, Pastviny, nabídková cena 131.700,00 Kč.
Výbor navrhuje rozdělit tuto částku koeficientem pro stanovení příspěvků členských obcí, na Kunvald vychází tedy
celkem 36.000,00 Kč. Provoz penzionu včetně pečovatelské služby je financován z běžných příjmů, z přebytku je

hrazena půjčka na výstavbu, z tohoto důvodu je navrhován tento mimořádný příspěvek na údržbu.
Zastupitelstvo odsouhlasilo mimořádný příspěvek ve
výši 36.000,- Kč na údržbu venkovních konstrukcí penzionu.
- Informace z jednání na ČCE
– starosta městyse informoval zastupitelstvo o jednání,
které proběhlo v úterý na ústředí ČCE v Praze. ČCE zajistila překlad historického průvodce Kunvaldem do polštiny,
cena tohoto překladu činí 10.000,00 Kč a tento překlad
byl městysi poskytnut bezplatně pro rozšíření prodejního
sortimentu na Domku Na Sboru. Vytištění průvodce zajistí
Městys Kunvald.
Dále bylo jednáno o rekonstrukci plotu kolem areálu,
v letošním roce bude za částku, kterou má ČCE k dispozici, nakoupen minimálně materiál včetně nátěrových
hmot, práce bude uhrazena dle možností ještě v letošním
roce, případně na počátku roku příštího.
Rovněž se jednalo, a to společně se senátorem panem
Ing. Šilarem, o vzpomínkovém setkání k 555. výročí založení jednoty bratrské. Termín byl stanoven na druhou
polovinu září 2012 (předběžně 28. 9. 2012). Vzpomínkové
odpoledne s drobným kulturním programem by proběhlo
v rámci ekumenické bohoslužby u Domku Na Sboru.
Městys by měl zajistit vytištění pozvánek, dále lavičky
včetně stanu a ozvučení prostoru.
Zastupitelstvo odsouhlasilo navrhované zabezpečení
akce vzpomínkového odpoledne na Domku Na Sboru.
- Nákup majetku
- starosta městyse informoval zastupitelstvo, že k zabezpečení prací na údržbě majetku městyse, které prováděl
pan Šlezingr, používal k přepravě nářadí a dalšího materiálu svůj osobní automobil. V uplynulém týdnu oznámil,
že tento automobil ruší z důvodu poruchy a stáří. Starosta městyse navrhl, aby zastupitelstvo zvážilo nákup
vlastního vozidla s větším úložným prostorem a závěsem pro připojení vozíku. Vzhledem k množství majetku
městyse a rozsahu pozemků, které je nutno udržovat,
se i do budoucna jeví vlastní vozidlo jako nutné.
Zastupitelstvo vzalo informaci i návrh na vědomí
a pověřilo starostu zjištěním možností nákupu vhodného
vozidla.

* Nákup osobního automobilu Renault Kango
Zastupitelstvo se seznámilo s aktuální možností nákupu osobního automobilu do vlastnictví městyse.
Automobil je z roku 1999, je ve velmi dobrém technickém stavu, cena automobilu je 61.000 Kč.
Zastupitelstvo po projednání odsouhlasilo nákup automobilu.
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* Rozpočtová změna č. 2/2012
Zastupitelstvo se seznámilo s návrhem Rozpočtové změny č. 2 / 2012. Z krajského úřadu byly poskytnuty částky 38.817,- Kč a 219.963,- Kč jako dotace pro
Masarykovu základní a mateřskou školu z prostředků EU
– Peníze školám na technické vybavení škol. Obě částky
byly převedeny na účet základní školy.
Zastupitelstvo odsouhlasilo Rozpočtovou změnu č. 2/2012.
* 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 o jednání s Českou poštou, s.p.
Starosta městyse seznámil zastupitelstvo s výsledkem jednání se zástupcem České pošty, s.p., která
v budoucnu předpokládá uzavření pobočky v Kunvaldě
a některé služby chce zajišťovat prostřednictvím smluv-

ního partnera – např. obchodního družstva Konzum.
Starosta doporučuje pozvat na některé z příštích jednání
zastupitelstva představitele obou společností – České
pošty s.p. a Konzumu, aby přednesli svá stanoviska.
V současné době s Českou poštou, s.p. intenzivně jedná
Svaz měst a obcí o zachování služeb a vzhledem k některým dohodám nelze poštu okamžitě uzavřít, avšak situace
se může změnit.
Zastupitelstvo vzalo informace na vědomí a doporučilo pozvat zástupce obou firem na říjnové zasedání.
* Územní plán
Vzhledem ke skutečnosti, že byl již dokončen katastrální operát a celé katastrální území je již digitalizováno,
je povinností městyse vypracovat obnovu - nový Územní
plán, a to nejdéle do roku 2015. V současné době a v roce
příštím lze získat na vypracování nové územně plánovací
dokumentace dotaci z krajského úřadu, navrhuje starosta
započít s pracemi na obnově územního plánu městyse
Kunvald co nejdříve.
Zastupitelstvo po projednání odsouhlasilo:
a) pořízení nového územního plánu městyse
b) jako zadavatele Odbor regionálního rozvoje a územního plánování při Městském úřadě v Žamberku
c) odpovědným zastupitelem určeným pro spolupráci
s ORÚP starostu městyse Ing. Josefa Paďoura
* Průvodce po historických místech v Kunvaldě s dějinami jednoty bratrské v datech
Starosta a místostarosta městyse seznámili zastupitelstvo s cenovou nabídkou na vytištění Průvodce v polském jazyce. Při nákladu 500 ks (cena za kus 32,40 Kč
bez DPH) je celková cena jen o málo nižší, než při nákladu
1000 ks ( cena za kus 26,80 Kč bez DPH), cena grafické
práce je pro oba náklady stejná, proto zastupitelstvo
odsouhlasilo zadat vytištění 1000 kusů „Průvodce“ v polštině.

Další zasedání Zastupitelstva městyse Kunvald proběhnou 20. září 2012 na Úřadě městyse
a 11. října 2012 v Penzionu U Lípy. Vždy od 19.00 hodin.
PODĚKOVÁNÍ ÚŘADU MĚSTYSE KUNVALD
Rádi bychom velice poděkovali panu Antonínu Jelínkovi, Kunvald 156, který poskytl úřadu městyse hodnotný
a užitečný věcný dar, a to zcela nový netbook. Zcela jistě tím usnadní panu starostovi práci, protože dnes se bez mobilní
techniky tohoto druhu pracuje, při bohužel stále se zvyšující administrativě, čím dál hůře. Děkujeme.
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Milí obyvatelé Kunvaldu,
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rád jsem se ujal příležitosti pozdravit vás a zároveň
pozvat ke krajským volbám, ve kterých budete jedině vy
rozhodovat o svých zástupcích na úrovni kraje. Budete
rozhodovat o tom, komu na příští čtyři roky svěříte do
rukou správu nad naším regionem. Věřím, že nepodlehnete během volební kampaně tzv. celostátním tématům,
kde je možné slíbit populisticky cokoliv a až po volbách
zjistíte, že jste zase naletěli…Věřím, že dáte svůj hlas
lidem, které znáte i osobně a můžete jim věřit.
Letos, stejně jako v minulých letech, se budu prezentovat na kandidátce Koalice pro Pardubický kraj (KPK),
jejímž lídrem je současný vicehejtman a vůbec historicky
první hejtman Pardubického kraje Roman Línek. Já
osobně jsem, řekněme symbolicky, přijal příčku padesátou. Tímto chceme vlastně také upozornit, že ať kandidátní
listinu KPK budete studovat z kterékoliv strany, pokaždé
si můžete být jisti, že osoby které v ní naleznete, a to na
kterékoliv pozici, vás nezklamou. Vždy bylo, je a bude na
ně spolehnutí.
Koalice pro Pardubický kraj vznikla před dvanácti
lety jako alternativa pro slušné a přemýšlivé občany Pardubického kraje k stále rozhádanější levici a pravici. Je
postavena na důvěře a dlouholeté spolupráci lidí, kteří se
osvědčili ve svém oboru a regionu, nikoliv na přísně ideologických základech.
Důvodem, proč jsme se spojili, je ukázat sílu třech
partnerů, kteří si vzájemně věří a drží slovo před i po

volbách. Na naší kandidátce tak můžete najít vaše blízké
přátele, starosty, místostarosty a další osobnosti z celého
regionu. Pracovité a charakterní lidi, kteří už skutečně
mnoho dobrého ve svém okolí dokázali a nyní ještě
mají tu chuť a odvahu posunout náš kraj. Ne doleva, ne
doprava, ale dopředu.

Zdá se, že o prázdninách se v zamčené škole nic
neděje. Žáci si přeci užívají prázdniny a učitelé dovolenou!
Ale nenechte se mýlit. O prázdninách se ve škole opravuje,
vylepšuje, řeší reklamace, maluje a hlavně uklízí, zkrátka
škola se musí připravit na nový školní rok. Pan školník
a uklízečky mají stále plné ruce práce.
Během letošních prázdnin jsme dokončili druhou
etapu malování školy, takže v září nastoupí všichni žáci
základní školy a děti mateřské školy do čistých a příjemně
působících tříd. Veselými barevnými tóny jsou vymalovány chodby, školní družina, školní jídelna, vestibul
a šatna. Práci provedla firma Malířství a natěračství Bedrníček, která v květnu malovala také v sokolovně. Výmalba
obou budov se jim opravdu podařila.
Příjemné školní prostředí je jistě důležitou podmínkou školního života. „Školu“ ale dělají žáci a jejich učitelé,
jejich práce a výsledky. V závěru uplynulého školního
roku se poprvé konalo celoplošné testování výsledků
vzdělávání žáků všech základních škol v ČR, a to v pátých

a devátých ročnících. Česká školní inspekce zjišťovala
znalosti a dovednosti žáků v českém jazyce, matematice a anglickém jazyce pomocí testů Scio v elektronické
podobě. V naší škole jsme testování uskutečnili 30. května
2012. Po uplynutí třítýdenního období k provedení testů
ve všech základních školách pak ČŠI vše vyhodnotila
a zveřejnila výsledky našeho 5. a 9. ročníku v porovnání
se všemi testovanými třídami v ČR:

Připojte se i vy k naší myšlence v krajských volbách ve
dnech 12.- 13. října 2012.
Volte Koalici pro Pardubický kraj
Rozhodněte o svém kraji!

Petr Šilar
senátor
kandidát Koalice pro Pardubický kraj

5. ročník:
český jazyk - průměrná úspěšnost našich žáků byla 85 % !!!
matematika - průměrná úspěšnost našich žáků byla 66,25 %
angl. jazyk - průměrná úspěšnost našich žáků byla 51,30 %.
9. ročník:
český jazyk - průměrná úspěšnost našich žáků byla 62,50 %
matematika - průměrná úspěšnost našich žáků byla 51,25 %
angl. jazyk - průměrná úspěšnost našich žáků byla 50,77 %.

Výsledky vzdělávání žáků jsou vždy ovlivňovány
mnoha činiteli. Nejvíce je ovlivňuje rozumové nadání žáků
a pak vůle a chuť žáka učit se. Z výše uvedených čísel
si jistě vyvodíte závěry sami. Pro mě, ředitelku školy, je
významné to zjištění, že v obou testovaných ročnících
a všech testovaných vyučovacích předmětech je průměrná úspěšnost žáků naší školy nadprůměrná.

Před námi je nový školní rok, v pondělí 3. září se
škola opět otevře, přivítá své žáky a učitele a začne desetiměsíční období školní práce.
Přeji všem úspěšný školní rok 2012 / 2013!

Psal se rok 1962 a skupina zanícených hospodářů
a zahrádkářů založila v Kunvaldě Český zahrádkářský
svaz. Letos tedy slavíme 50 let ČSZ. K tomuto výročí
jsme se rozhodli uspořádat 2 výstavy. První proběhla
21. a 22. července t.r. v zahradě u p. Jana Hejkrlíka. Byla
to již 4. výstava v tomto krásném prostředí. Bylo zde
k vidění kromě jiných zdařilých výpěstků 34 kvetoucích
lilií, 40 ks léčivých rostlin s popisem a návodem na léčení
a 11 ks nádherných liliových vazeb. O velmi zdařilou akci
se zasloužilo 16 pořadatelů a vystavovatelů a shlédlo ji ve
dvou dnech 558 spokojených návštěvníků.

Druhá výstava proběhne s přízní počasí 22. až
24. září 2012 a vystavovat budou opět kunvaldští zahrádkáři a pěstitelé. Zahájení proběhne v sobotu 22. 9. v 10 hodin
v sále sokolovny v Kunvaldě. Účast na této akci přislíbil
přítel zahrádkář PhDr. Peleška, který v sobotu ve 14 hodin
uskuteční besedu s návštěvníky výstavy. Letošní léto
naznačuje velmi brzký podzim a je nebezpečí, že nebude
co vystavovat. Pevně věříme, že s Vaší (tj. kunvaldských
pěstitelů a zahrádkářů) pomocí bude tato výstava velice
úspěšná jako všechny předchozí.
Děkuji všem, jež se spolupodílí na těchto akcích
a těším se na další spolupráci.

Ředitelka školy

Ing. Michalička, předseda ZO CSZ

Ze zahrádkářské výstavy - foto Miloslava Kalousková
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Ze starých kunvaldských kronik
V letošním roce si připomínáme 555. výročí založení
jednoty bratrské – bezesporu významná připomínka, byť
jí není věnována velká pozornost. K tomuto tématu jsem
nalezla v Kronice č.II, kterou psal, jak jinak, než pan Adolf
Simon, popis poměrů náboženských. Posuďte sami, jak je
tehdy pan Simon popsal:
Náboženství
Vznik osady Kunvald přičítá se do let 1253 – 1257.
Osadníci byli katolíci jako ve všech okolních osadách v té
době založených. V Klášterci už r.1295 stál klášter řádu
cyriackého. Kunvald připomíná se r. 1368 – 1369 Jan
Svár ze Žampachu, jenž žil ještě roku 1388, svěřiv zboží
své kunvaldské Janovi, biskupu Litomyšlskému.
Asi r. 1457 povolil Jiří z Poděbrad na přímluvu Rokycanovu Řehořovi usaditi se s druhy stejně smýšlejícími
na panství Litickém, vykázav jim ves Kunvald za bydliště.
Řehoř, jsa odkojen učením Petra Chelčického, založil na
rozšířených zásadách mistra Jana Husa jednotu, jejíž členové se zvali „bratři a sestry“. A tak ves Kunvald stala
se kolébkou slavné Jednoty českobratrské. Prvním biskupem Jednoty byl bratr Matěj z Kunvaldu.
R. 1547 Jaroslav z Pernštejna České Bratry z panství
svých vypověděl a Sbor v Kunvaldě zavřel. Z Kunvaldu
a okolí na 400 lidí prchalo tehdáž s pláčem do Polska
a Pruska. Vzdor tomu zůstávalo zde stále.
R. 1634 založena v Hradci Králové kolej jesuitská
dle vůle Ferdinanda II., aby roty kunvaldské a žamberské
zahubili, učení křesťanské rozšířili a mládež v tom vojenském čase rozpustilou k dobrému přivedli.
N žádost Jindřicha Jana v Žamberku přibyl as r. 1652
jesuita Bohuslav Balbín na misie do Kunvaldu, kdež bylo
dosud též mnoho tajných členů Jednoty bratrské. Balbín
neužíval žádných hrozeb ani násilí a dílo jeho se mu dosti
dařilo, neboť dovedl si získati lásku lidí. Celá osada na 923
dospělých lidí ku přijímaní pod jednou způsobou přistoupili a na veřejné svědectví svého úmyslu 9 misionářských
křížů – na každém návrší jeden – postavili na znamení, že
katolická církev tu zvítězila a vládne…
Při sčítáních r. 1890, 1900 a 1910 přihlásili se všichni
obyvatelé k vyznání římsko katolickému.
Po válce r. 1919 i ve zdejší obci – jako v celé ČSR
začalo se působiti pod heslem „Řím musí býti souzen
a odsouzen“ pro vystupování z církve ř.katolické. Dělo
se tak od osoby k osobě, v hostincích, ve spolcích a p.
Zajisté nikdo neschválil by dnes, že při školní oslavě zpívána píseň „Hranice vzplála“ nebo přednášku v Hospod.
čtenářském spolku „O době husitské“ či v hasičském
spolku „Církve proti pokroku“ a pod, jak se tu stalo.
Nebo v jednatelské zprávě dne 19/12 1919 v Hosp.-čten.
besedě při projevu radosti nad prohlášením republiky
ČSR a osvobození naše z byrokratického jařma rakous-
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kého – co obé bylo na místě – vyslovovati podiv, že valná
část nižšího duchovenstva ještě po 28.říjnu nachala se
užiti katolickou církví za pohrabáč ku kaleni vody v naší
mladé republice a žádati, aby v zájmu svobody republika
zrušila církví, protože ne kněží, ale kazatelů nám třeba,
kteří by nám časem zahřímali do duše, abychom se nad
svým vlastním životem zamyslili – to vše nebylo na místě
v jednatelské zprávě.
Všeobecně schvalováno, že kazatel Jednoty bratrské
z Potštýna s jedním bratrem Jednoty vyhláškou pozvali
občanstvo na misijní schůzi jich církve do sálu p. Müllera. Účast byla dosti četná. Sám jsem byl i přítomen. Oba
bratři pojednali o věrouce Jednoty bratrské, zpívali náboženské písně jejich církve a četli modlitby. Misie tato měla
dobrý výsledek, nejvíce z odhlášených z církve ř.katolické
přestoupilo k Jednotě bratrské, jakž vidno ze sčítání lidu
dle náboženského vyznání ze dne 15.února 1921:
Počet obyvatelstva………………....1850, z těch
Řím. katolíků………………… 1748
Jednoty bratrské………........... 54
Českoslov. vyznání ………….. 8
Církve pravoslavné ………… 1
Bez vyznání …………………..39
Oudové Jednoty českobratrské v Kunvaldě konali
náboženské obřady vždy v příbytku některého bratra.
Po sčítání z r. 1921 požádali obecní zastupitelstvo, aby
jedna místnost ve školní budově propůjčována byla jim
ku konání církevních pobožností a vzdělávacím schůzím.
Žádosti bylo vyhověno, neboť většina hlasů členů obec.
zastupitelstva ve schůzi konané dne 16/3 1921 byla pro.
Okresní školní úřad v Žamberku vzal na vědomí
usnesení to a též povolil používání školní místnosti k výše
uvedeným účelům, výnosem ze dne 18.května 1921
čís. 911.
Mše svaté církve Československé slouženy jsou
v sále sokolovny od r. 1922.
Ve Sbor.Kunv. na str.58 uvedeno: „Po převratu žádali
Kunvaldští o rozšíření jména obce na „Bratrský Kunvald“
s tím odůvodněním, že trpí živnosti tím, že poštov.zásilky
atd. zabíhají do Kunvaldu na Moravě. Ministerstvo vnitra
žádost zamítlo. „Název pošt.úřadu „Kunvald v Čechách“
snad nestačil? Přívlastek „Bratrský“ měl vyznačovati zcela
něco jiného a nebyl by pravdivý, vždyť i ti, kteří se přičinili o žádost tu, nestali se „Bratry“, ale přestoupili k bez
vyznání.
Nesvětlou stránkou při odstupech bylo, že v některých rodinách byla pak dvě až tři vyznání. Např. Děd
a babička u Jednoty bratrské, jich syn a vnuk bez vyznání,
snacha a vnučky katoličky.
Z kroniky vybrala Jana Trejtnarová

Společenská kronika

60 let

99 let
24.09.

Jindřich Herman

Zaječiny 5

87 let
03.09.

Božena Tomková

Kunvald 177

Marie Trejtnarová

Kunvald 71

85 let
16.10.
80 let
21.09.

Marie Burešová

Jaroslava Tschőpová

Jaromír Trejtnar

Kunvald 354

Ladislav Šejnoha

Kunvald 375

28.09.

Miloslav Šrefl

Kunvald 4

16.10.

Jaroslava Hejkrlíková

Kunvald 209

19.10.

Petr Skalka

Záhory 50

07.09.

Marie Křenová

Kunvald 216

25.09.

Miloš Dejdar

Kunvald 384

26.06.

Valentýna Kathy Kotalíková

Kunvald 175

03.07.

Šárka Mihulková

Kunvald 61

10.07.

Natálie Vágnerová

Kunvald 380

18.07.

Vanesa Bolečková

Kunvald 259

11. 08.

Miroslav Leiske

Kunvald 384

50 let

Kunvald 187

75 let
13.10.

23.09.
28.09.

Kunvald 290

70 let
20.09.

Jaroslava Krčmářová

Kunvald 128

09.10.

Ladislav Hubálek

Kunvald 83

29.10.

Stanislav Kubíska

Bubnov 7

Loučíme se s naší obcí, která nám byla po celý život pravým domovem. Poskytla nám nejen přístřeší v rodinném
domě, ale také celoživotní zaměstnání v naší škole.
Důvodem našeho odchodu je pokročilý věk a stále větší závislost na manuální pomoci. Bohužel, není další, v pořadí
již čtvrtá generace, která by s námi a po nás pokračovala.
I když měníme trvalé bydliště, budeme vzpomínat na všechny roky prožité v naší, stále krásnější, obci. Podle možností se sem budeme stále vracet nejen v myšlenkách.
Děkujeme za všechno celému vedení naší obce, našemu zemědělskému družstvu, děkujeme sousedům, kolegyním
a kolegům, kamarádům a všem občanům.
Vaši Marie a Jaroslav Dvorští
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Okénko farnosti

Letošní letní prázdniny jsou už definitivně minulostí,
přesto mi dovolte malé ohlédnutí za jednou milou a zajímavou událostí, která se konala 5 - 8.7. 2012 v kostele sv. Jana
Nepomuckého na Vrchní Orlici. Toto úžasné místo obklopené nádhernou přírodou hostilo začátkem prázdnin výstavu
s názvem "Mezi horama." Každoročně se sem v tuto dobu
sjíždí amatérští výtvarníci se svými díly a nezapomíná se
ani na hudební program.
Hlavní myšlenkou celé akce je přinést do tohoto
koutu našich hor kulturní dění a také sehnat finanční
prostředky na záchranu místního kostela. Naše snažení
trvá prostřednictvím této akce již osm let a jsme rádi, že
se nám i přes mnoho obtíží celkem daří. O tom svědčí
i oprava střechy kostela, která stále probíhá.
Ale zpět k našim výtvarníkům. Letos se jich zúčastnilo celkem čtrnáct z různých oborů, takže k vidění byla
malba, kresba, umělecké koláže, fotografie, dřevěné
plastiky, ale například i poezie. Vystavovali zde mimo
jiné Jan Píša, Martin Trojna, Marie Háta Šmoková,
Ing. Hanka Tyršová, Romana Krestýnová, Vladimír Bukáček, Petr Zámečník, Vladimír Plocek a mnoho dalších.
Mezi těmito zkušenými vystavovateli se objevil i zájem
o prezentaci ze strany dětí a mládeže, což nás velmi potěšilo. Konkrétně šlo o žáky ZŠ Kunvald, kteří se rozhodli
zapojit a vytvořily pod vedením Bc. Marty Gregušové, DiS. v
hodinách náboženství různými technikami výkresy na

téma "Život na Vrchni Orlici". Z nich pak sestavili a našili
na plátno velkou koláž.
Toto pestrobarevné dílo jsme vystavili hned u vchodu
do kostela, aby vítalo přichozí návštěvníky. Letošní ročník
výstavy se, myslím, velmi povedl, k čemuž přispěla
i hudební vystoupení dívčího kvarteta Harfonika, Karla
Vepřeka a Markéty Šmídové.
Děkujeme všem vystavovatelům i hudebníkům za
jejich zájem, nadšení a podporu.
P. Zámečník
spoluorganizátor výstavy

Poslední červnový den jsme se příznivci výletů na
kolech sešli u kapličky v Pastvinách, abychom se v pohodovém tempu pokochali krajinou v okolí Studeneckých
skal. Navržená trasa naskytla místa pěkných výhledů na
Suchý vrch, pohoří Kralického Sněžníků, na pastvinské
údolí i Orlické hory. Její délka patřila ke kratším, aby
byla sjízdná i pro menší děti. Počasí nám přálo a cesta
pěkně ubíhala. Konec výletu byl v Pastvinách u restaurace
U vleku, kde nás mile pohostili a umožnili také tradiční
opečení uzenin. Pod rozevřenými slunečníky u žlutého
moku jsme výlet zhodnotili s přáním „tak zase za rok.“
Za účastníky Flekr.

Stále se něco děje...!

Rádi bychom se podělili o velikou radost, kterou nám
udělaly naše děti Johanka Ulrychová a Radek Lakomý,
členové žamberecké taneční skupiny Neon. Oba již
čtvrtým rokem poctivě trénují v Žamberku street dance
a letošní sezóna se jim skutečně vydařila. Po loňském
úspěchu, kdy se umístili v dětské kategorii na šestém
místě na Mistrovství Čech, letos posunuli svoji úroveň
ještě mnohem výše.

10

Skladba New Thing (Nová věc), kterou už od října
poctivě dřeli a pilovali pod dozorem jejich báječné vedoucí
a choreografky Páji Michalovičové, přinesla zlaté
ovoce. Poté co zvítězili 8. 4. v regionálním kole
v Hradci Králové, vybojovali s ní zlato i v Rychnovském pohárku, zvítězili též na soutěži v Jablonném o Jablonskou Tanečnici a zlatý pohár přivezli
i z Destiny Jam Jíčín. To největší a nejdůležitější je ale

ještě čekalo. Na Mistrovství Čech 28. 4. v Chomutově
postoupili do finále a obsadili čtvrté bramborové místo.
Přesto postoupili na Mistrovství ČR v Brně a tam všem
ukázali. V celorepublikové konkurenci skupin z velkých
měst, jako je Plzeň, Brno, Praha, Pardubice, Hradec Králové, kde vybírají soutěžních dvacet tanečníků ze 100-200
dětí se našich dvacet hrdinů rozhodně neztratilo.
Ač nás jelo podpořit ze Žamberka jejich soutěžní
elán jen 18 rodičů, rozhodně jsme se v kotli arény
neztratili. I sami moderátoři prohlásili, že sice nevědí,
kde Žamberk vlastně leží, ale slyšet ho je nejvíc. Poté co
děti úžasně odtančily první kolo, kde překvapily svým
nadšením a přirozeností namistrované skupiny z Brna
a Prahy, postoupily do finále ČR mezi šest nejlepších
tanečních skupin. Už to je největší úspěch v historii
Neonu, a trenérky Pája a Renča prohlásily, že na oslavu
skočí v Žamberku do kašny. To ovšem nevěděly, co
bude následovat. Udělaly všem tím takovou radost, že
děti finálové vystoupení předvedly s takovým espritem
a nás 18 fandících povzbuzovalo proti stovkám fanoušků
Brna s takovým řevem, že jsme kolektivně pro Žamberk
vybojovali neskutečné třetí místo v Republice.
Zklamaně odcházeli natupírované pražačky na 6. místě,
vydrilovaní T-BASE z Hradce Králové na 5. místě, i velkými
ambicemi netající se domácí na místě čtvrtém. Lepší než
naše děti už byli jen místní prestižní kluby z Brna, které
obsadily první dvě místa. Bez hlasivek, zato s bronzovými
medailemi a krásným pohárem jsme se vraceli večer
domů, kde nás před Penny v Žamberku čekalo neskutečné
uvítání ostatními členy TS Neon ve stylu návratu vítězných
hokejistů z MS. Bylo dojemné, jak i ti starší, kteří se do
finále v Brně neprobojovali, přáli dětem jejich úspěch.
Závěrem bych chtěla za rodiče poděkovat Páje Michalovičové a Renče Šebkové za krásnou choreografii a práci
s dětmi, která je dovedla k tomuto skvělému úspěchu,
a Vás čtenáře pozvat v září na setkání s důchodci, kde
můžete třetí nejlepší taneční vystoupení v Republice vidět
na vlastní oči. Naši nadaní tanečníci vám ho jistě předvedou se stejným elánem jako odborné porotě v Brně.
Blanka Mühlová

Před dvěma lety byla slavnostně odhalena pamětní
deska Prof. PhDr. MUDr. Františku Bílkovi, DrSc. na
náměstí ve Slaném.
Při té příležitosti vznikla myšlenka, že by měla být
vytvořena alespoň drobná publikace na památku tohoto
hipologického velikána. A tak se stalo. Svůj křest měla při
otevření tzv. Švýcárny ve Slatiňanech, neboť právě díky

prof. Bílkovi byl starokladrubský kůň a vraník speciálně,
zachráněn a dostal se do Slatiňan.
Kniha líčí soukromý a pracovní život pana profesora
a cituje řadu informací z jeho nejznámějších děl – Obecné
zootechniky, Speciální zootechniky, z Koně starokladrubského nebo ze závěrečné zprávy, týkající se regenerace
starokladrubského vraníka. Nesmírně zajímavá je právě
citace z Koně starokladrubského, neboť se ani tak nejedná
o popis plemene, jak o jeho zásadní obhajobu v roce
1925.
Ze soukromého života bude určitě zajímavá zpráva,
že druhou chotí pana profesora byla operní diva Kamila
Ungrová, která je pohřbena na vyšehradském Slavíně.
Publikace je doplněna řadou fotografií praprasynovce prof. Bílka MVDr. Jaromíra Bílka, případně fotografiemi pocházejícími z jeho archivu. Na pana profesora
v knize vzpomíná také řada významných osobnostní
české zootechniky a hipologie.
Publikace provedená v barvě má 112 stran A5
a cena činí 130,- Kč + poštovné. Objednávky na telefonu
603 269 705 nebo e-mailem lenka�gotthardova.cz.
Lenka Gotthardová
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Sokolská část letošních oslav obsahovala především
sportovní a gymnastická cvičení. Po hasičském vystoupení, předvedli žáci naší školy pod vedením paní ředitelky pár cviků na hudbu z filmu Rocky. Pak následovala
sestava cvičení všech generací sokolů.
Písně jako Lví silou, Spějme dál a Šestého července
v hledišti rozplakali nejednoho pamětníka. Sestava měla

velký úspěch v řadách diváků. Proto patří obrovský dík
Aleně Kalousové, která vše vymyslela a držela disciplínu
mezi dvaceti cvičenci.
Věříme, že se k nám vrací sokolský duch a čeká nás
dlouhá cesta a tak závěrem použiji část z písně, jenž nám
zněla do uší: „Lví silou vzletem sokolím ku předu kráčejme a drahé vlasti v oběti své síly snášejme! A byť i
cesta daleká ta Sokolíka neleká.“
Nazdar! tým Sokola Kunvald

Vzpomínka na 23. 6. 2012

Sport

28. července v 10 hodin rozbouřili sportovní nadšenci hladinu kunvaldské požární nádrže, aby změřili,
vážně i nevážně, své síly v 11. ročníku Kunvaldského
železného muže.
Kačenka nám letos přichystala letní pohodu. 43 jednotlivců a 10 štafet v duchu fair play zápolilo ve 4 katego-
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riích. Mladším mužům vévodil Martin Růžička z Brandýsa,
nejen mezi staršími, ale i celkově, byl nejlepší Václav
Glaser z Ústí. Mezi ženami si nejlépe vedla Petra Krtičková
z Týniště. Ve štafetách zvítězil tým Těchonín 1. Kunvald
nejlépe reprezentoval jako vždy Eda Štumpf. Vybojoval již
poněkolikáté stříbrnou medaili. Petr Vymetálek byl mezi

mladšími muži 15. a Martin Kavka jako nejmladší účastník
16. Mezi staršími muži byl nejlepší osmý Ludvík Dlabka.
Roman Hodek skončil 14. a Radovan Skalický 21. Alena
Foglová již tradičně doběhla čtvrtá. Ve štafetách byl čtvrtý
Müller Mix (Ondra Müller, Pavla Mojžíšková), sedmá
Dlabkova chlouba (Martin, Kuba, Andula), devátý Spolek
dobrovolný lížařů (Marie Dlabková, Jana Jedličková, Jana
Frimlová) a desáté Rumové perníčky (Veronika Tomanová,
Láďa Fur, Martina Křenová). Mezi závodníky v cíli zavítal
velký příznivec vytrvalostních sportů, herec Jan Čenský.
Rádi s ním v některém dalším ročníku změříme síly.
Vítězové si letos odvezli díky šikovným rukám Honzíka Celera originálního Kunvaldského železného muže.
Tak hezkou cenou se může pochlubit jen málokterý
závod. Poděkování patří všem sponzorům i obětavým
dobrovolným pomocníkům, bez nichž by takovýto závod
byl v našich podmínkách neuskutečnitelný.
A co bylo nakonec? Nakonec spolu všichni jedli, pili
a dobrou vůli spolu měli.
Tým Sokola Kunvald

Kunvaldský železný muž

AFK Kunvald děkuje za podporu všem fanouškům v uplynulé, bohužel neúspěšné sezóně. Zároveň zveme k návštěvě
fotbalových utkání okresního přeboru III. třídy v ročníku 2012 - 2013.
Za AFK s pozdravem
Martin Černoch, sekretář oddílu
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Připomínáme uzávěrku fotografické soutěže vyhlášené městysem Kunvald

„ Můj městys Kunvald žije “
Do kdy a kam je nutné soutěžní fotografie dodat?
- Přijímání fotografií do soutěže bude ukončeno dne 5. října 2012.
- Soutěžní fotografie je nutné do výše uvedeného data dodat, zaslat či donést na Úřad městyse
Kunvald,
561 81 Kunvald 40, tel. 465 619 160, k rukám Jany Trejtnarové (tel. 724 524 314), která je
garantem soutěže za Úřad Městyse Kunvald.
- Fotografie budou dodány v zalepené obálce, na které bude uvedeno jméno, adresa, rok narození soutěžícího, počet fotografií v obálce.
- Fotografie budou na rubu očíslovány a do obálky bude vložen list s uvedením čísla/čísel
a názvu fotografie/fotografií.

Oznámení Úřadu městyse Kunvald
DVD z průběhu oslav 130. výročí založení Hasičsko - tělocvičné jednoty Sokol v Kunvaldě
lze objednat na Úřadě městyse.
Délka záznamu je 36 min, předpokládaná cena 80 Kč za 1 DVD.

Florbalový oddíl Sokola Kunvald pořádá
ve středu 12. září nábor nových členů.
Proto zveme všechny děti starší osmi let k návštěvě prvního tréninku
v letošním školním roce.
Těší se na Vás trenéři Eda Štumpf a Pavel Krejsa.
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Kunvaldská a. s.
přijímá objednávky na naturálie
v kanceláři agro u paní Píčové
nebo na tel. č. 465 677 749 do 30. 9. 2012.
Důchodci Kunvaldské a. s. dostanou, stejně jako
každý rok, příspěvek na slámu, obilí, brambory
nebo popřípadě poukázku na nákup
v prodejně Konzumu
v hodnotě 500 Kč.

ZO ČSZ Kunvald Vás zve na
PODZIMNÍ VÝSTAVU
ve dnech 22.– 24. září 2012
v sále sokolovny Kunvald
Slavnostní zahájení proběhne 22. 9. 2012
v 10.00 hod

Vážení důchodci
Připravujeme pro Vás opět v sále sokolovny
v Kunvaldě
Podzimní posezení.
Sejdeme se v neděli 30. září ve 14.00 hodin,

je pro Vás připraven pestrý program s pohoštěním.
Všichni jste srdečně zváni.
Za Městys Kunvald Miroslava Celerová, předsedkyně výboru pro kulturu

TJ Sokol Kunvald Vás zve na
podzimní turistický výlet do Krkonoš.
22. září 2012
Odjezd v 6.00 od Kampeličky směrem na Žamberk.
Délka trasy jako vždy mezi 15 a 20 km.
S sebou si vezměte platný občanský průkaz nebo
cestovní pas, budeme se pohybovat na hranici
s Polskem.
Závazné přihlášky přijímají:
Aleny – Foglová tf.605 924 593
a Morávková tf. 728 614 891.
Cena dopravy asi 250 Kč.

Zveme Vás na
SETKÁNÍ HARMONIKÁŘŮ
v sobotu 29. 9. 2012 od 14 hodin
v Klubu Družba v Rokytnici v Orlických horách
vstupné 60,- Kč

SLÁMOŽROUTSKÁ ZÁBAVA
se koná
v sobotu 20.října 2012 od 20.00 hodin
v sokolovně Kunvald
Hraje BLADEX

Českobratrská církev evangelická, Městys Kunvald, senátor Ing. Petr Šilar
si dovolují Vás pozvat při příležitosti
555. výročí založení jednoty bratrské
na
Vzpomínkové odpoledne spojené s ekumenickou bohoslužbou
V pátek 28. září ve 14.00 hodin na Domku Na Sboru.
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Městys Kunvald si dovoluje Vás pozvat na
tradiční podzimní výstavu
pod názvem

UMĚLECKÉ ŘEMESLO: RYTÉ SKLO – OBRAZY - KERAMIKA
tentokráte nás přijedou opět navštívit a představí se umělci z letohradské „Zlaté uličky.
Vystavují a předvádějí:
Ivana Majvaldová – ryté sklo
Jana Zamazalová – keramické kachle
Marek Zamazal – užitá keramika
Výstava proběhne ve dnech 27. 10. – 29.10. 2012, vždy od 10.00 do 17.00 hod
Vernisáž výstavy:
sobota 27. 10. 2012 v 10.00 hod – doprovodí hudbou pan Jaroslav Zamazal
– při této příležitosti proběhne malá módní přehlídka keramických šperků paní Jany Zamazalové
a
slavnostní vyhlášení výsledků fotografické soutěže „Můj městys Kunvald žije“
V neděli 28. 10. 2012 od 13.00 hod bude předvádět paní Ivana Majvaldová práci se sklem
a pan Marek Zamazal práci s hlínou.
V pondělí 29. 10. 2012 v dopoledních hodinách předvede paní Ivana Majvaldová
a pan Marek Zamazal své umění i pro žáky základní školy.
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