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Zprava nahoře: Honza Zářecký, Ondra Müller, Olin Krejsa, Eda Štumpf, Aleš Lauterbach, Jarda Zářecký,
Martin Bříza, Lukáš Friml, Jarda Flekr
Zprava dole: Tomáš Fogl, Luboš Martinec, Jirka Dušek, Jirka Fajgl

Vážení a milí čtenáři Kunvaldského poledníku,
pan Milan Šebek z Varnsdorfu patří k dlouholetým, vytrvalým a stálým dopisovatelům našeho „Poledníku“.
Zásobuje nás postřehy, zajímavostmi, poznatky a zkušenostmi jako málokdo – jako málokdo z místních
(těm patří také náš dík), ač především místním je určeno toho naše periodikum (a tak by se dalo předpokládat,
že především místní budou plnit svými příspěvky či postřehy „polednické“ stránky).
Za tu dlouholetou přispěvatelskou činnost patří panu Šebkovi náš nemalý dík.
Vám, kterým jeho povídání v uplynulých číslech chybělo, rádi předkládáme další:

Írán
Také tentokrát, i když po delší odmlce, Vás
zavedu do země Asie jen o kousek dál na východ
od Palestiny do bývalé Persie, přejmenované
v roce 1935 na Írán. O rok později, za vlády Rezá
Šáha Páhlaví, kdy země náleží počtem 71 milionů
obyvatel a rozlohou 1,6 mil. čtver. km mezi nejlidnatější na světě, přijíždějí na její celnici sériovým
autem značky Škoda Rapid dva českoslovenští
cestovatelé, pražský Jan Břetislav Procházka-Dubé
a vamberecký Jindřich Kubias. Jak na ně zapůsobila tato země, patřící v meziválečném období
k nejdynamičtěji se rozvíjejícím zemím středního
Východu, popsal Zdeněk Vacek v knize, která
vyšla v minulém roce s názvem: ŠKODOVKOU na
Sněžku i kolem světa. Několik ukázek, které jsem
pro Vás, milí čtenáři, vybral, Vás možná natolik
zaujme, že neodoláte a knihu si přečtete nakonec celou se stejnou chutí, s jakou jsem ji četl i
já. Je zajímavá nejen vyprávěním o neuvěřitelné
technické „výdrži“ sériového vozu, ale i tehdejších
poměrech nejen států Evropy střední, ale i poměrech panujících v tehdejším Sovětském svazu,
o němž do ostatní Evropy neproniklo téměř nic. Já
jsem však vybral ukázku ze státu, o němž se již po
několik desetiletí mluví velmi často.
…
„K její industrializaci významně přispívaly také
československé podniky. Již na celnici proto překvapení cestovatelé zaregistrovali portrét Edvarda
Beneše, visící hned vedle místního vládce, šáha!
Karnet* Rapidu tu zapsali pod evidenčním číslem
1, žádný jiný Evropan prý do Íránu přes Rusko
nedojel automobilem. Místní motorismus při tom
vzkvétal, z motorových vozidel se neplatily daně
a benzin přišel sotva na čtvrtinu sovětské ceny.
Pumpy však prakticky neexistovaly, jako v počátcích motorismu se palivo kupovalo v zaletovaných
plechovkách – bidonech. ...
Zvláštní kapitolu by si zasluhovaly Škodovy
závody, které se na výstavbě iránského průmyslu,
iránských komunikací a iránského motorismu
účastnily význačnou měrou. Když jsem na iránské
silnici na pokraji pouště poprvé potkal dlouhou
kolonu šedých, přímo nemožně naložených pětitunových vozů s typickým škodováckým okřídleným
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šípem na chladiči, bylo mi hned veseleji u srdce.
A když jsme prohlíželi náklad – samou českou
práci, vyrobenou v Plzni a Mladé Boleslavi, řekli
jsme si s kamarádem, že to naši lidé přece jen dovedou dělat a že český mozek v celém širém světě dovede zvítězit i v té nejtěžší soutěži.
...
Všechna větší města používají pouličních automobilových kropicích vozů značky Škoda a požární
odbory všech větších měst jsou vybaveny automobilovými motorovými stříkačkami téže značky.
Utržené houkačky se cestovatelé rozhodli nechat volně v interiéru, visící jen na kabelu. Varováni
před fatalistickým způsobem jízdy Iránců se rozhodli, že v nepřehledných úsecích vystrčí Kubias
houkačky z okna a bude troubit před zatáčkou, aby
protijedoucí „střelce“ varoval. Skutečně se potkali
s jedním nákladním vozem v protisměru a od té
chvíle prý Kubias vytruboval jak poštovský panáček.**
Do metropole Teheránu dorazili 11. května.
Ujali se jich zástupci tamního ředitelství Škodových
závodů, ředitelé Hauk a Žanda a Ing. Fogl, který je
spolu s generálním sekretářem Autoklubu íránského a šéfem propagandy íránské vlády provedli
po památkách Teheránu.
Přesun Íránem komplikovalo tamní přejmenování měst, takže evropský itinerář se rozcházel
s darem teheránského autoklubu…“
Pár vybraných statí z Íránu jistě postačí, abyste
se přesvědčili, že přečtení této útlé knížky, opatřené
svěžími barvami hrajícími deskami, bude nejen
zážitkem, ale i poučením, jak o mnoha státech, tak
i tehdejším technickém stavu automobilů, kdy nikdo nepředpokládal, že jejich rozmach dostoupí
dnešních až obludných rozměrů.
Příjemně prožité chvíle při četbě Vám přeje
Milan Šebek-Varnsdorf

*karnet – pohraniční celní propustka pro motorové
vozidlo
** - text, kde nejsou použity nad I čárky, je orig. text
Procházkův.

Co je nového…?
Nejdůležitější body ze zasedání Zastupitelstva Městyse Kunvald, konaného dne
10. 3. 2011 v zasedací místnosti Úřadu městyse Kunvald
*
Předseda finančního výboru p. Josef Vágner
informoval zastupitelstvo o výsledku hospodaření
městyse Kunvald k 31. 12. 2010 (saldo příjmů
a výdajů, stav finančních prostředků).
Příjmy činily celkem 18.470.635,52 Kč, výdaje
celkem 21.770.654,14 Kč, hospodaření tedy
skončilo schodkem 3.300.018,62 Kč. Výsledek
hospodaření byl ovlivněn především finančními
prostředky vynaloženými na výstavbu centra.
Stavy jednotlivých účtů k 31. 12. 2010 – běžný
účet: 1.296.351,75 Kč, termínovaný vklad: (Poštovní spořitelna) 1.059.040,73 Kč, čerpací účet pro
centrum: 3.682.316,76 Kč, čerpací účet pro chodník 85.791,60 Kč, FRR 1.656.925,05 Kč. Finanční
prostředky městyse celkem 7.780.425,89 Kč.
Zastupitelstvo vzalo po projednání informaci o výsledku hospodaření a stavu finančních prostředků
na vědomí.

*
Starosta seznámil zastupitelstvo se skutečností, že kontrolní skupina Úřadu Regionální rady
regionu soudržnosti Severovýchod provedla 18. 2.
2011 fyzickou kontrolu na místě projektu centra
obce a neshledala neshody.
Na základě výsledků veřejnosprávní kontroly by
měly být uvolněny finanční prostředky. Dle vyjádření vedoucího oddělení kontroly Ing. Nečase by
měly být převedeny na příslušný účet městyse do
konce měsíce března.
S úpravou centra souvisí záležitost převodu
pozemků mezi městysem Kunvald a Pardubickým
krajem (bezúplatný vzájemný převod pozemků
pod zpevněnými plochami a pod přeloženou
komunikací). Majetková komise krajského úřadu
projednala tuto záležitost s kladným výsledkem.
Po schválení v radě a zastupitelstvu kraje bude
připravena smlouva.
Zastupitelstvo vzalo informace na vědomí.
*
Starosta seznámil zastupitelstvo s odpovědí
organizátora regionální dopravy firmy OREDO, ve
které se vyjadřuje k žádosti o posun spojů na lince
do Rokytnice v Orlických horách (žádost občanů
Kunvaldu). Upraven byl čas pouze u jednoho
spoje, dle dopisu v současné době jediné možné
řešení tak, aby nebyla narušena návaznost dalších

spojů. Tato úprava je platná od 6. 3. 2011. Další
úpravy prozatím nejsou možné, nicméně firma je
vzala na vědomí a při optimalizaci dopravy pro rok
2011 a další se bude snažit tyto úpravy zařadit.
Dále byla kladně vyřízena žádost o zařazení
zastávky na Masarykově náměstí v Žamberku do
jízdního řádu tak, aby autobusy měly oprávnění a
povinnost na této zastávce (pouze výstupní) zastavovat. Zastávka byla uvedena do jízdních řádů opět
s březnovou změnou.
Zastupitelstvo vzalo informace na vědomí.
*
Místní Šachový oddíl žádá o příspěvek na
tradiční turnaj „Memoriál Mirka Kodytka“, který
je již otevřeným krajským přeborem s nominací
na celorepublikový turnaj. V loňském roce městys
přispěl částkou 3.000 Kč.
Po projednání zastupitelstvo odsouhlasilo příspěvek na cenový fond ve výši 3000 Kč.
*
Zastupitelstvo se seznámilo se žádostí manželů Petry a Pavla Krejsových o povolení vybudování přístupové cesty na jejich stavební parcelu.
Přístupovou cestu je možné vybudovat pouze přes
pozemek ve vlastnictví městyse. Ing. Trejtnarová
uvedla, že v souvislosti s touto žádostí dále požádali Krejsovi o pokácení dvou javorů a jednoho
jasanu, které rostou v místě uvažované přístupové
komunikace. Javory nedosahují dimenzí, na které
by bylo nutno vydat povolení, jasan ano.
Zastupitelstvo po projednání odsouhlasilo umožnit manželům Krejsovým vybudovat přístupovou
komunikaci s podmínkou, že úpravy provedou na
vlastní náklady včetně vytěžení dotčených stromů
(dřevní hmota bude vyúčtována).
*
Zastupitelstvo se seznámilo se žádostí Masarykovy ZŠ a MŠ Kunvald. Hospodaření školy
skončilo přebytkem 7.274,90 Kč. Škola žádá, zda
je možno tyto prostředky převést do rezervního
fondu školy.
Zastupitelstvo po projednání odsouhlasilo převedení finančního přebytku hospodaření školy za rok
2010 do rezervního fondu školy.
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Nejdůležitější body ze zasedání Zastupitelstva Městyse Kunvald, konaného dne
14. 4. 2011 v zasedací místnosti Úřadu městyse Kunvald
Starosta opětovně informoval zastupitelstvo o skutečnosti, že v únoru 2011 byla podána
žádost na SFDI pro akci „Zřízení chodníku v obci
Kunvald“. Součástí žádosti byl rovněž časový harmonogram, kde je uvedeno provedení výběrového
řízení v termínu 04-05/2011. Dále uvedl, že při
velkých akcích dotovaných z fondů se osvědčilo
provedení zadávacího řízení dodavatelsky. Jednal
proto s firmou Hudeček s.r.o. z Ústí nad Orlicí, se
kterou byly dobré zkušenosti ze spolupráce na
projektu centra.
Starosta navrhl, aby byla zadáním VŘ pověřena
firma Hudeček s.r.o s tím, že hlavním kritériem
pro výběr bude nejnižší nabídková cena.
Dále uvedl, že je nutné schválit výběrovou komisi
pro posouzení a hodnocení nabídek – pětičlennou. Navrhuje proto komisi ve složení: 3 zástupci
městyse (starosta, místostarosta, předseda stavební komise a 2 zástupci firmy Hudeček – Hudeček, Ing. Stejskal). Komise po ukončení výběrového řízení předloží výsledky VŘ a vítěznou nabídku ZM ke schválení.
Zastupitelstvo odsouhlasilo zadání provedení VŘ
externí firmě.

*

*
Zastupitelstvo se seznámilo se žádostmi
manželů Vymetálkových a Tomáše Vymetálka, kteří
žádají o odkup přilehlých částí parcel č. 3335/11
a 3335/12, které vznikly při digitalizaci s tím, že
uhradí veškeré náklady spojené s případným
nutným oddělením a souvisejícími nutnými úkony.
Zastupitelstvo vzalo žádost na vědomí.
*
Zastupitelstvo se seznámilo se žádostí pana
Lumíra Štěpána o odprodej části pozemku z parcely č. 7473 o výměře 312 m2 v k.ú. Kunvald.
Žádost bude vyvěšena na úřední desce po zákonem stanovenou dobu a poté o ní zastupitelstvo
bude znovu jednat.
*
Zastupitelstvo se seznámilo se žádostí Pionýrské skupiny Kunvald o příspěvek na tradiční

pochod Z pohádky do pohádky, který se bude konat
dne 30. dubna 2011. Starosta obce uvedl, že v minulých letech jsme přispívali částkou 1.500,- Kč.
Zastupitelstvo po projednání odsouhlasilo příspěvek ve výši 2000,- Kč.
*
Zastupitelstvo se seznámilo se žádostí
obyvatel osady Zadní důl o opravu komunikace.
Žádost za občany osady podal pan Josef Kalous,
Kunvald 103. Obdobná žádost byla občany podána
již v loňském roce. Starosta navrhl, aby byl pověřen stavební výbor provedením místního šetření
a předložením návrhu řešení.
Zastupitelstvo vzalo žádost na vědomí a bude ji
projednávat opět na příštím zasedání zastupitelstva.
* Různé
- Informace o poškození komunikace na Kunačicích. V sobotu 9. 4. 2011 oznámila paní Krčmářová z Kunačic poškození komunikace. Starosta
na místě zjistil, že je částečně vytržen svod povrchové vody, značně mechanicky poškozen neznámým vozidlem a rovněž je v místě velmi poškozen
živičný povrch komunikace. Následně byla tato
dopravní nehoda oznámena Policii ČR, která provedla šetření na místě. Viník nebyl doposud zjištěn.
- Informace o problému, který vyvstal při probíhajících pozemkových úpravách k.ú. Klášterec
nad Orlicí, a to na Dolních Končinách. Při doměřování se „nesešly“ hranice vyměřovaných pozemků
na katastru Kunvald a Klášterec nad Orlicí a část
zaužívané pozemní komunikace – tvrdé cesty - byla
vytyčena do trvalého travního porostu soukromého vlastníka. Informaci podal pan starosta a pan
Josef Vágner. Zastupitelstvo pověřilo starostu a místostarostu oslovením Pozemkového úřadu se
žádostí o nápravu stavu a zaměření cesty a její
zanesení do map dle skutečnosti.

Další zasedání Zastupitelstva městyse Kunvald proběhnou 19. května 2011 a 9. června 2011.
Vždy od 19.00 hodin.
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Upozornění občanům využívajícím místní hřbitovy
Vážení občané, v souladu se zněním obecně
závazné vyhlášky č. 3/2003 – Řád veřejného pohřebiště a na žádost pana Petra Krčmáře – osoby
pověřené zabezpečováním provozu obou pohřebišť
- si dovolujeme Vás požádat o důsledné dodržování tohoto řádu. Především při obnově pomníků či

jejich úpravě je nutné vždy tuto skutečnost oznámit
a domluvit se s panem Krčmářem.
„Řád veřejného pohřebiště“ je vyvěšen na zdi
horního hřbitova a lze do něho nahlédnout rovněž
na oficiálních webových stránkách Městyse Kunvald.
Úřad Městyse Kunvald

Komíny, kominíci a předpisy…
Snad můžeme říci, že pro většinu občanů je
pravidelné čištění komína samozřejmostí. A nejen
proto, aby „kamna táhla“, ale také pro bezpečnost
obydlí či provozů.
Od ledna 2011 platí nové nařízení vlády týkající se požární bezpečnosti, které ukládá, aby každý
používaný komín byl alespoň jedenkrát ročně
zkontrolován odborníkem – kominíkem, případně
revizním technikem. Kontrolám podléhají komíny
na pevná paliva, ale nově také na plyn.
Kominík by měl od 1. ledna tohoto roku vždy
po provedení kontroly a čištění vydat zprávu o kontrole, anebo o čištění spalinové cesty. Je žádoucí

si tuto zprávu dobře uschovat. Pokud kominík
zjistí při kontrole závažné nedostatky, díky kterým
by mohlo dojít k ohrožení nemovitosti či osob
v nemovitosti se nacházejících, je povinen nahlásit
tento stav stavebnímu úřadu nebo orgánu státního požárního dozoru. Tyto orgány státní správy
mohou topení v nemovitosti zakázat. Za nedodržení kontrol a čištění komínů mohou udělit pokutu
až do výše 25 tisíc Kč.
Jako každý rok navštíví náš městys i kominický mistr pan Pavel Elner z Mistrovic (telefon
603 846 151) ve druhé polovině května.

Modernizace výuky v základní škole
V první polovině dubna jsme prakticky zahájili
realizaci projektu Úplná venkovská škola, směřující ke kvalitě vzdělávání instalací interaktivních
tabulí s dataprojektory. Jedna bude instalována na
prvním stupni a druhá na druhém stupni.
Interaktivní tabule jsou propojeny s dataprojektorem a počítačem připojeným na Internet. Při
vyučování se využívá větší názornosti, které dosáhneme využíváním audio a video nahrávek, obrázků

a animací, které jsou přímo součástí softwaru
dodávaného s interaktivní tabulí. Tento software
také umožní učitelům vytvářet vlastní výukové
materiály pro jednotlivé předměty a rovněž používat vytvořené programy přístupné na Internetu.
Interaktivní výuka je zajímavější formou výuky,
umožňující větší zapojení dětí do procesu vzdělávání, doplňuje a zpestřuje tradiční výuku. Začneme
ji využívat po proškolení všech učitelů od příštího
školního roku.
Učitel: Jaroslav Kotlařík
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Zelený sloupek
Počasí v roce 2010
Uplynulý rok 2010 se vyznačoval na území České republiky především vyšším úhrnem srážek. Nejdeštivějším měsícem roku byl srpen, druhým měsícem byl květen. Naopak nejsušším měsícem byl říjen.
Průběh počasí v měsících 2010:
LEDEN

srážky 76% normálu

ČERVENEC

srážky 161% normálu

ÚNOR

srážky 37% normálu

SRPEN

srážky 24% normálu

BŘEZEN

srážky 41% normálu

ZÁŘÍ

srážky 61% normálu

DUBEN

srážky 130% normálu

ŘÍJEN

srážky 50% normálu

KVĚTEN

srážky 158% normálu

LISTOPAD

srážky 62% normálu

ČERVEN

srážky 31% normálu

PROSINEC

srážky 77% normálu

Nejsušší měsíce – říjen, červen, únor. Nejchladnější měsíc – leden. Nejteplejší měsíc – červen.
Za uplynulý rok činil úhrn srážek v průměru všech stanic 928 mm, což představuje 121% normálu.
V Kunvaldě bylo naopak naměřeno nejméně srážek ze všech stanic. Bylo zde pouze 133 dní se srážkami.
Seznam meteorologických stanic v okrese Ústí nad Orlicí
DOLNÍ LIPKA

541,2 m.n.m.

KUNVALD

487,0 m.n.m.

KAMENIČNÁ

474,6 m.n.m.

SVATÝ JIŘÍ

406,5 m.n.m.

PODLESÍ

380,0 m.n.m.

ŽAMBERK

411,1 m.n.m.

Roční průměry teploty vzduchu: Minimální -22,0oC. Maximální 33,0oC. Průměr 5,8oC. Normál 6,8oC.
Srážky v mm: Celkem 813,1.Normál 794,1.
Počet dnů se srážkami: Do 5 mm 79. 5 – 10 mm 33. nad 10 mm 21. Celkem 133.
Celkový počet srážkových dnů za měsíc a rok
Měsíc

Počet dnů

Srážky v mm

Normál

Měsíc

Počet dnů

Srážky v mm

Normál

LEDEN

10

55,5

72,7

ČERVENEC

10

153,0

95,0

ÚNOR

10

20,2

54,5

SRPEN

19

129,5

82,9

BŘEZEN

10

23,6

57,6

ZÁŘÍ

13

94,5

60,8

DUBEN

9

55,4

42,3

ŘÍJEN

3

10,7

49,9

KVĚTEN

14

93,9

59,4

LISTOPAD

13

67,8

61,5

ČERVEN

5

25,1

80,5

PROSINEC

17

83,9

77,1

CELKEM 133 DNŮ
Za spolupráce Agroeka Žamberk - Hofman Zdeněk
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Kácení vzrostlých stromů v centru obce
Kácení vzrostlých stromů v centru městyse
proběhlo ve stanoveném termínu a díky velmi
dobré spolupráci s firmou pana Martina Šilara
bez jakýchkoli problémů, bezpečně a bezeškodně.
Těsně před nástupem firmy jsme byli upozorněni
na špatný stav jedné z lip na dolním hřbitově.
Na lípě se objevila po celé délce kmene čerstvá
prasklina, v koruně byla zjištěna prasklá vazba,
která svědčila o značném napětí v samotné koruně
stromu.
Potencionální ohrožení hřbitova a možnost
rozlomení koruny byla vyhodnocena jako vysoká,
proto jsme se po projednání s panem starostou
a po dohodě s firmou rozhodli k radikálnímu řezu,
tedy k pokácení celé lípy. Na další z lip byla na opětovné žádosti občanů zakrácena kosterní větev tak,
aby již nadále nepředstavovala nebezpečí.
Kmeny a výřezy stromů byly prodány, větve
byly seštěpkovány a palivo si odkoupili zájemci,
kteří také zabezpečili úklid prostranství.

Akce proběhla během školních prázdnin tak,
aby byl minimalizován pohyb dětí a osob v prostoru. Přesto děkuji všem občanům, kteří byli po
krátkou dobu omezeni touto činností, za trpělivost
a pochopení.
Jana Trejtnarová

Tak nevím…!?
Odpady jsou téma zdá se nekonečné a pro
někoho možná už i trochu nudné. Ale ať chceme
nebo nechceme, je to téma a životní realita každého
z nás. Všichni prostě odpady vytváříme a někam
je ukládáme. Někdo „lépe“, někdo „hůře“. Někdo
u toho přemýšlí, někdo ne. Někdo se chová ohleduplně, někdo ne. K přírodě, ke spoluobčanům,
k našemu životnímu prostoru i k těm, kteří odpady
odvážejí a likvidují. Odpadům bylo a je a určitě ještě
bude věnováno mnoho času a mnoho řádků.
Co si ale pomyslet nad následující fotografií?
Co si asi myslel ten, kdo se dokázal celkem bezostyšně nepohodlného odpadu takto zbavit? Co by
si asi pomyslel řidič svozového auta, kdyby k takovému kontejneru přijel s příkazem a úmyslem jej
na základě objednávky městyse vyvézt? Co si asi
pomyslel turista nebo běžný návštěvník či projíždějící naším městysem? Bohužel, je to vizitka nás
všech, je to vizitka městyse, ať chceme nebo ne.
A co si o tom všem myslíte Vy?
Tento konkrétní problém se podařilo vyřešit jen
díky pozornosti a nebojácnosti občana (děkujeme),
který na problém hned reagoval a upozornil na něj,
a díky následným krokům pana starosty. Dlužno
říci, že odezva od původce odpadu nebyla zrovna
omluvná, natož uznalá a pokorná. Naopak. A vím,
že jsou občas i případy, kdy se při podobné situaci
z obavy o své zdraví raději otočíte a odejdete.

Ale tenhle problém za nás nikdo nevyřeší, je, byl
a bude jen a jen na nás a pochybuji, že třeba změna
systému svozu odpadu změní myšlení a chování
lidí, kteří si uklízejí jen na „té své zahrádce“, nebo
jsou prostě lhostejní.
Za Úřad Městyse Kunvald Jana Trejtnarová
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Ze starých kunvaldských kronik
„Vždyť působiti nám bude zdárně na život veřejný a společenský. Konejme tuto povinnosť pro interes
svého rodiště.“

V čísle minulém jsme Vám poprvé představili
„Předmluvou“ pana Pavla Franda jednu ze starých
kronik kunvaldských.
V jarních měsících roku 1882 – tedy před 129
lety - byla založena v Kunvaldě hasičsko – tělocvičná jednota Sokol – příští rok bude tedy výroční
a „hasiči“ i „sokolové“ již nepochybně společně
přemýšlí, jak tohle kulaté výročí společně oslavit a
městys bude zcela jistě nápomocen.
Nezapomínejme, že tento spolek vznikl v dobách, kdy země české byly součástí Rakouska –
Uherska a zájmy národní se prosazovaly opravdu
obtížně. Věty, slovní spojení a obraty a celkové
pojetí textu se nám dnes – v naší říkejme rádoby
„civilizované“, uspěchané, přetechnizované a tak
trochu cynické době - může zdát velmi nadnesené,
možná i trochu směšné. Ale význam těchto vět a na
jejich základě uskutečněných věcí byl a dodnes je
obrovský, také proto jsem v záhlaví zvýraznila větu
uvedenou v textu, a také proto ještě i dnes budeme
pokračovat řádky z této neobyčejné kroniky:
Založení jednoty a činnosť její do r. 1883
Na počátku měsíce března r. 1882 učiněny byly
kroky z onoho malého kroužku ku založení spolku
hasičského a již 12. t.m. vyvěšeno bylo br. Beranem zpracované provolání k občanstvu zdejšímu
na třech místech: na lípě u sochy sv-anenské, na
domech Frant. Friče a Joz. Grana na dolním Kunvaldě.
Nadšené toto provolání bylo následující:
Občané!
V poslední době zařizují se ve všech obcích
vlasti naší spolky, zejména hasičské. Poněvadž
i u nás tak dalece vzrostlo uvědomění a zmohutněl
národní život, že zajištěna jest šťastnější budoucnosť, jest svatou povinností naší, by obec naše
postavila se do řady obcí, jež závodí v národním
i společenském hnutí o čestnou palmu o místo
první. Občané! Citem bratrským, láskou k bližnímu
vedeni vstupme tedy i my na ono závodiště, kde
kyne nám tolikerý prospěch, kde kyne nám sjednocení, svatý mír a svornost občanská. Přistupme
proto všichni do jednoho, zvláště Vy, jinochové,
pod prapor, jimž vytknut účel a cíl šlechetný.
Podejme sobě bratrsky pravice, s myslí svornou a mužnou odhodlaností vstupme do řad bojovníků za věci a myšlenky dobré.
Občané! Založme spolek dobrovolných hasičů.
Zařiďme spolek, jehož hluboký význam jest nad jiné
důležitý. Čí jest spolku, jehož myšlénka vznešenější
tohoto? Vždyť hájiti nám bude ničícími plameny
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zachvácený majetek svých přátel, spoluobčanů
a bližních.
Vždyť působiti nám bude zdárně na život
veřejný a společenský. Konejme tuto povinnost pro
interes svého rodiště.
Občané! Jménem vlasteneckého smýšlení
veřejnosti zdejší, jménem povinnosti Vaši voláme
k Vám, byste všichni přistoupili pomocnou rukou
a nejmenší bude vděk, jimž korunován bude čin
Váš, blahé vlastní vědomí, že jste konali svatou
povinnosť, již nám láska k bližnímu ukládá.
Přihlaste se v počtu hojném, bychom v brzku
stáli v řadě, jako „Sbor dobrovolných hasičů v Kunvaldě“
V Kunvaldě 12. března 1882
Listiny tyto byly podepsány občany: Joz. Beranem (učitel), Joz. Zejškem (starosta). Kar. Kalousem (radní I.), Ferd. Fričem, Frant. Fričem (kupcem) a Emanuel. Fišerem (učitel).
Zápis vykonával br. Joz. Barn. Zápisného platilo
se 15 kr. Ještě prvního dne 12. března dalo se zapsati 12 členů. K 1. dne měsíce dubna téhož roku
vzrostl počet členů o 18 a na počátku r. 1883
čítala jednota 71. člena.
Ze vzrůstu takového vyplývá důkaz, jak nespravedlivě bylo občanstvo zdejší obce odsouzeno
výrokem, že s lidem zdejším ničeho se nesvede
a zároveň blahé vědomí pro nás, že konečně bohdá
ustoupnou snahy nešlechetné a zjednán bude průchod činům pravého srdce, k nimž český lid ruky
přiložiti váhati nebude.
By vzpružení a činnosti větší se docílilo odbýváno 26. dne měsíce března již první cvičení (cvičení pořadová konána) při němž viděti již bylo, jak
stoupenci obou dříve protivných stran, bez pomyšlení na dřevnější nepřátelství a jiné zájmy druh
vedle druha se staví, spolu důvěrně obcují.
Když zajištěno, že spolek s výsledkem založen
býti může, odbývána dne 16. m. dubna 1882 první
schůze, k níž dostavili se 54 členi.
V schůzi této provedla se volba prozatímního
výboru. Zvoleni byli: Joz. Beran, předsedou, Kar.
Kalous st., Joz. Zejšek st., Vácslav Mitvalský st. a
Joz. Kodytek. Dle návrhu Joz. Berana přijato jméno
jednoty „Sokol“. Ač podivno proč proti tomu názvu
veden byl odpor.
Z kroniky vybrala a komentářem doplnila
Jana Trejtnarová

Kunvaldský masopust
V sobotu 19. února t. r. se městysem rozezněly
harmoniky, basa, buben a hlaholící zpěv. Konal se
v pořadí již třetí masopust. Nejrůznější masky a maškary jedoucí na vozech tažených koňmi se proháněly Kunvaldem od ranních hodin až do odpoledne.
Letos se k nám připojily na část trasy také klientky
Domova na Stříbrném vrchu z Rokytnice v Orlických horách.
Počasí nám celkem přálo a tak jsme pozdě
odpoledne pochovali v areálu Kunvaldské a.s. basu
a nachystali všem příchozím zabíjačkové dobroty.
K tomu nechyběla dobrá slivovička, dobrá nálada
a samozřejmě hudba s tancem. Vydrželi jsme se,
i se všemi návštěvníky, veselit až do nočních hodin.
Na závěr bychom chtěli poděkovat všem hospodyňkám a hospodářům za štědrou pohostinnost
a milé přivítání. A také oběma koňákům a harmonikářům, kteří společně s námi prožili příjemný únorový den.
-MC-

Okénko farnosti
Beatifikace Jana Pavla II.
Tato celosvětově významná událost se uskuteční druhou neděli velikonoční (1. 5. 2011) v Římě.
Beatifikační bohoslužba proběhne v 10 hod. na
Svatopetrském náměstí. Do Říma odcestuje, mezi
mnoha dalšími poutníky z ČR, také náš pan farář.
Přejeme šťastnou cestu a hluboký duchovní zážitek.
Jan Pavel II. během svého pontifikátu uskutečnil celkem tři pastorační cesty do naší republiky.

Bylo to v letech 1990, 1995 a 1997. Naše katolická
církev připravila rovněž tři národní poutě do Říma
(1989, 1996, 2000). Letošní cesta potrvá od 30. 4.
do 2. 5. a na její průběh se zeptám pana faráře po
jeho návratu.
Rozhovor bude uveřejněn v dalším čísle Poledníku.
Marta Gregušová

Velikonoce a pouť sv. Jiří
Pouť našeho kostela a Boží hod velikonoční letos připadly na jednu neděli. V jeden den se tedy slavily
dvě slavnosti.
Sváteční okamžiky umocnil krojovaný průvod a hudební doprovod, který „Jiná doba“, dle svých sil
a možností, nacvičovala v době předvelikonoční.

Cyklovýlet
Farnost Kunvald chystá opět cyklovýlet. Uskutečnit by se měl koncem června a zváni jsou na něj
všichni příznivci rekreační cyklistiky. Přesné datum a popis trasy budou uvedeny na plakátech.
M.G.
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Domek Na Sboru
Dne 8. 4. 2011 se konalo pravidelné páteční
setkání Společenství křesťanů Kunvald v Domku
Na Sboru. Tentokrát k nám zavítala návštěva
z Domova na Stříbrném vrchu z Rokytnice v Orlických horách. V rámci volnočasových aktivit nás
přijeli navštívit čtyři klienti pod vedením naší kamarádky Marty Gregušové. Po vzájemném představení jsme zpívali za doprovodu kapely Amosovy
děti a poslechli si promluvu kazatele Václava Dobiáše na téma „Kdo je můj bližní?“.
Za všechny přítomné mohu říci, že jsme prožili
čas naplněný radostí, povzbuzením a přátelstvím.
Těšíme se na další setkání! Milí čtenáři, pokud
máte zájem, můžete se podívat na naše webové
stránky, kde naleznete fotografie.
Přejeme krásné jaro a požehnané Velikonoční
svátky.
Vladimír Pípal
www.skk.webnode.cz

Společenská kronika
Blahopřejeme našim spoluobčanům, kteří oslaví významná životní jubilea:
87 let
15. 05. Marie Macháčková 		

Kunvald 233

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

Kunvald 321
Kunvald 55

83 let
23. 05. Magdaléna Bukovská
26. 06. Marie Jiruchová 		

Kunvald 55
Kunvald 256

82 let
19. 05.
12. 06.

Kunvald 382
Kunvald 31

Bohuslava Šejnohová
Vladimír Mihulka

Vítáme do života nově narozené občánky:

06. 04.
14. 04.
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Šárka Kalousová
Tomáš Kalous

Kunačice 14
Kunvald 17

80 let
17. 05.
09. 06.

Marie Nůnová
Ladislav Bureš

Kunvald 180
Kunvald 187

75 let
05. 05.
15. 05.
10. 06.
17. 06.

Marie Papáčková
Jan Kodytek
Milena Bílková
Elka Hovádková

Končiny 22
Končiny 23
Kunvald 199
Kunvald 76

60 let
02. 06.

Marie Martínková

Zaječiny 9

Vzpomínáme na občany, kteří již nejsou mezi
námi:

25. 03.

Josef Hotmar

Kunvald 154

Vítání občánků
Dne 28. 3. se konalo první letošní vítání
občánků našeho městyse. Dostavili se všechny
čtyři pozvané děti i se svými rodiči. Byl to Jáchym
Bárta, Lucas Depresbiteris, Terezka Šlesingerová
a Lucie Příhodová. Všechna miminka doprovázelo na tento slavnostní okamžik uvítání do našeho
městyse mnoho rodinných příslušníků, takže se

obřadní síň zcela zaplnila. Po proslovu pana starosty zazpívala děvčata z třetí třídy pod vedením
paní učitelky Frimlové, následně se rodiče dětí
zapsali do pamětní knihy. Obřad byl premiérou pro
nové složení SPOZu a myslím, že dopadl dobře
k plné spokojenosti nových občánků.
Za SPOZ, Blanka Mühlová

Sport
Hokej
Slámožrouti vyhráli turnaj v Žamberku
Jak název článku napovídá, dosáhli jsme nějakého úspěchu, ale nepředbíhejme.
Do druhého utkání na žambereckém stadionu
jsme vstupovali ve středu 16. 2. proti papírově
nejslabšímu soupeři Sokolíkům Rokytnice v notně
rozložené sestavě, ať z důvodů zdravotních, ale
hlavně pozdních příjezdů k utkání. Rokytnici jsme
v první třetině přehrávali a vypadalo to na jednoznačné vítězství, když byl stav 4:1 v náš prospěch.
Jenže ve druhé třetině nás Rokytnice postupně
začala přehrávat a jen díky štěstí jsme navýšili stav
na 6:2. Třetí třetina však byla velmi tragická. Sokolíci si s námi dělali, co chtěli, a jen díky Lubošovi
Martincovi v brance jsme udrželi vítězství 7:4.
Následovala poslední dvě utkání v ústeckém
turnaji. V pátek proti Armatu Řetová, kde nás jedině
výhra mohla katapultovat na konečné páté místo
v turnaji k jeho loňské obhajobě. Čekalo se velice
vyrovnané utkání, a to se hned od začátku projevilo. Hrálo se nahoru a dolů a brankáři se měli co
činit. První zásah do černého jsme si díky brance
Jardy Zářeckého zapsali my. Jenže v osmé minutě
Řetovští vyrovnali. Druhá třetina byla dlouho
vyrovnaná, až minutu před koncem se ujala střela
Armatu, a ten šel do vedení. Na začátku třetí třetiny
jsme stav opět vyrovnali. Ale pak už jsme tahali za
kratší konec my, ne ani tak herně, ale hlavně jsme
se nemohli prosadit v koncovce. Nejprve jsme
inkasovali v oslabení, a to soupeře posadilo na
koně. V zápětí zvýšil na 2:4, a poté, když jsme zkusili hru bez brankáře, tak Armat upravil na konečných 2:5. Škoda, že nám chyběla přesná muška,
mohlo to být přesně naopak, no co, nevadí, být
šestí z dvaceti čtyř mužstev je taky pěkné.
V posledním utkání na ústeckém stadiónku
jsme nastoupili proti téměř jistým vítězům turnaje

Krajánkům Ústí. Jedině naše výhra by je připravila
o výhru v celém turnaji. Utkání bylo od začátku
velice tvrdé a borci na obou stranách si nic nedarovali. Tomu přispěl i rozhodčí, který pouštěl většinu
soubojů. V první třetině byla hra velice vyrovnaná,
i když více času díky své profesorské hře měli puk
na svých hokejkách Krajánci. Byla škoda, že jsme
neproměnili své dvě tutové šance. V druhé třetině
jsme po osmi vteřinách dostali rychlé KO a za
minutu Krajánci zvýšili už na 0:2 v náš neprospěch.
V sedmnácté minutě jsme dokázali díky Tomáši
Foglovi snížit na 1:2. Bohužel minutu před koncem
třetiny už vedli Krajánci 1:3. Na začátku a v polovině třetí části ještě navýšili stav na 1:5. I tak nás,
ale veliké množství našich fanoušků nepřestávalo
podporovat, a dokonce se k nim přidali i téměř
všichni ostatní fanoušci na stadionu, protože tým
Krajánků patřil k nejneoblíbenějším mužstvům turnaje. Posledních pět minut na ledě začalo existovat
jen jedno mužstvo, a to Slámožrouti. Krajánci si asi
byli jisti svou výhrou, a tak se stáhli do obrany. A to
se jim málem nevyplatilo, na jejich branku se valil
jeden útok za druhým a puk poskakoval několikrát
na brankové čáře. Dokázali jsme vstřelit ještě dvě
branky a upravit tak konečný výsledek na 3:5. Díky
tomu se stali Krajánci vítězi turnaje. Po skončení
zápasu naši fanoušci spustili obrovskou děkovačku
nám hráčům, kterou jsme se jim snažili oplatit co
nejvíce. Bez našich fanoušků bychom nikdy nedosáhli takových úspěchů, a ještě jednou jim mockrát
děkujeme za povzbuzování.
V dalším týdnu se rozhodovalo, jestli se na
0. ročníku o Žambereckou orlici odehraje druhé kolo. Pro nekvalitní led a nejisté počasí bylo rozhodnuto, že se dohraje pouze v neděli poslední zápas
Slámožrouti proti Kancům Žamberk, a ten rozhodne o vítězi turnaje.
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Před tímto posledním zápasem jsme udělali
v pátek poděkování fanouškům za jejich povzbuzování již tradičním rozloučením se sezónou na
ledě tentokráte na stadionu v Žamberku. Na ledě
se sešlo přes 50 bruslících + možná dalších 30
lidí v ochozech. Byla vytvořena krásná atmosféra
a všichni si dvě hodiny pěkně zahráli a nakonec
jsme to zhodnotili v kunvaldských osvěžovnách.
Definitivní tečku za sezónou udělal rozhodující
zápas v Žamberku proti Kancům Žamberk. Kanci
předváděli lepší hru, je na nich znát, že většina
jejich hráčů má zkušenosti s okresním hokejem
a veliké hřiště jim svědčí. První třetinu jsme však
s nimi uhráli bezgólovou remízu. V druhé části se
sice Kanci ujali vedení 2:0, my jsme však v zápětí
snížili na 2:1, poté nejdřív Kanci zvýšili na 3:1, nám

se však podařilo do konce druhé třetiny snížit stav
na 3:2. V závěrečné části šli Žamberáci opět do
dvoubrankového vedení. To jsme si však nenechali
líbit a díky celkově 4 brankám v utkání Olina Krejsy
a jedné Edy Štumpfa jsme dokázali zápas otočit
a na konec zvítězit 5:4. Díky této výhře jsme se
umístili na prvním místě v 0. ročníku turnaje o Žambereckou orlici a převzali pohár za první místo.
Takto jsme ukončili úspěšnou sezónu a už se
těšíme na další, jen ještě nevíme, na kterém turnaji
se objevíme. Vše bude záležet na tom, jestli bude
v provozu stadion v Žamberku a bude se tam hrát
nějaký turnaj.
Ještě jednou bychom chtěli poděkovat všem
fanouškům za jejich povzbuzování.
Za Slámožrouty Kunvald E.Š.

Pardubický vinařský půlmaratón
... je závod, o kterém asi běžný smrtelník v životě neslyšel. Vždycky jednou za rok tisíc lidí
zablokuje centrum Pardubic, způsobuje dopravní
zácpy a otravuje tím život místním řidičům. Kdyby
raději dělali něco pořádného, třeba v lese, když
mají tolik energie.
Letos se mezi ně chtěla zamíchat čtveřice Kunvaláků. Ale neštěstí chodí po horách a vyhlíží, na
kom si smlsne. Vybralo si Luďka zrovna ve chvíli,
když nabíral fyzičku na kole. Skončil na neschopence. Tak jsme zbyli tři.
Závod byl současně mistrovstvím republiky.
Mohli jsme se tedy popasovat s naší vytrvaleckou
špičkou. Navíc pořadatelé obvykle pozvou i několik Keňanů, aby bylo už před startem jasné, kdo

vyhraje. Běží se tři kola. Běžci se pak dělí na ty,
kterým Keňané dají kolo, a ty, kterým ho nedají.
Všichni jsme obdivovali pana Jiřího Soukupa.
Absolvoval 21 kilometrů půlmaratónu za méně než
tři a půl hodiny. Je mu 84! A také vozíčkáře. Vzdor
svému handicapu, neztratili chuť do života a zápolí
spolu na handbicích.
Jak jsme dopadli? Keňané nám letos kolo
nedali. Pod hodinu a půl se dostal Eda Štumpf.
Byl 183. za 1:29:16. Veterán Roman Hodek byl
241. za 1:32:26. Mezi padesátníky se prosadil na
21. místo. Vytrvalecký elév Ondra Műller, který se
běhat dlouhé tratě teprve učí, absolvoval svůj první
půlmaratón v životě jako 356. za 1:37:50. Když
u běhání pár let vydrží, určitě nám to nandá.
R. Hodek

Když ostatní už umírají, Železní muži si užívají
(Zpráva o stavu triatlonu v Kunvaldě za rok 2010)
Triatlon je sport, který v Kunvaldě už pevně
zakořenil. Počet jeho vyznavačů sice hodně nenápadně, ale přeci jen roste. Zásluhu na tom má
hlavně Kunvaldský železný muž, který letos oslaví
desáté jubileum. Všem ochotným pořadatelům za
to dík, především Edovi Štumpfovi, který trať značí,
na sponzorech ceny loudí, zázemí technicky zajišťuje, plakáty po okrese vylepuje, spolupořadatele
oběhává a postaví, kam je třeba. Asi jsem na něco
zapomněl. Jo, ještě taky závodí. A zraje nám jako
víno. Loni byl druhý celkově. Zdatně mu sekundoval Luděk Dlabka z opozičního Spolku dobrovolných lížařů, druhý v kategorii muži nad 50 let:
Celkem se závodu loni zúčastnilo sedm Kunvaláků,
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z nich pět Sokolíků. Oboje je asi rekord. Kromě Edy
a Luďka i Láďa Křičenský, Petr Vymetálek, Roman
Hodek a nesokol Ondra Műller. A samozřejmě
i nejhezčí Kunvaldský železný muž. Kdopak to asi
je? Přece Alena Foglová. Druhá v kategorii žen. Na
tomto místě bych rád poděkoval Láďovi Křičenskému, který se vydal ze všech sil, aby Alena mohla
převzít i cenu pro nejvytrvalejšího závodníka. Tolik
k nejdůležitějšímu závodu roku.
Loni jsme se neztratili ani při závodech za hranicemi našeho městyse. Eda byl druhý v kategorii
do 30 let na Decimuži v Litomyšli. To se mu už
v životě nepovede, protože roky nezastavíš. To
uměla jen Ivanka Trumpová, které bylo 28 plných

třicet let. Luděk byl třetí v kategorii nad 50 let
v Králíkách. Roman Hodek pak v téže kategorii třetí
v čtyřdílném Poháru Pardubického kraje v triatlonu
a duatlonu. Rovněž v této kategorii obsadil čtvrté
místo na Říčkovském golémovi, nejtěžším a nejhezčím triatlonu v okruhu 50 km. Luděk byl pro
změnu čtvrtý na duatlonu v Břehách u Přelouče.
Když zrovna nikde v okolí žádný tri ani duatlon
nepořádají, nepohrdneme ani specializovaným
běžeckým nebo cyklistickým závodem. Pavel Trejtnar a Luděk Dlabka byli čtvrtí v kategorii na cyklistickém orientačním závodu dvojic Orlický bloudil.
Má to divná pravidla, bloudili ze všech nejlíp a oni

je za to penalizovali. Bez penalizace by vyhráli.
Roman Hodek byl druhý v kategorii nad 40 let
v horské cyklistické časovce Klášterec – Adam.
Ještě bych chtěl vyzdvihnout výkon Luďka
Dlabky, který na Pražském maratónu dosáhl času
4:00:03.
Byla to zkrátka naše zatím nejúspěšnější sezóna.
Někdo si možná řekne: „No to je sice hezký, ale kdy
už konečně někdo z nich vyhraje?“ Na to odpovím:
„Zatím to nejde, zatím vždycky vyhraje PIVO.“
Přijďte si 23. 7. na koupaliště vyzkoušet svou
železnou sílu nebo alespoň hlasivky při povzbuzování.
R. Hodek

Šachy
Dosud jsem v Poledníku nepublikoval celou
výsledkovou tabulku šachového turnaje druž-

stev „Memoriál M. Kodytka.“ Tento třiadvacátý
ročník si to však zaslouží, protože byl výjimečný,
zejména účastí dvaceti družstev. 82 hráčů sehrálo
280 partií. I kvalita hráčů byla rekordní, průměrný
rating turnaje ELO 1861, což znamená naplnění
normy první výkonnostní třídy. Cenový fond
dosáhl 6.000,-Kč. Na něm se podílel ÚM Kunvaldu
a Šachového svazu Pardubického kraje. Turnaj byl
výbornou prezentací Kunvaldu. Hráči se vyslovovali s uznáním a pochvalou, že dokážeme uspo-

řádat tak kvalitní turnaj. Musím také poděkovat
manž. Borkovým s personálem, kteří také zvládli
nápor na zajištění občerstvení.
Vysvětlivky k tabulce: v horní části okénka
č. losu soupeře a celkový součet bodů, dole barva
na první šachovnici a výsledky jednotlivých hráčů.
Úspěšné vystoupení kunvaldských hráčů, bez
jejichž pomoci při organizaci turnaje bych se neobešel, vyčtete z tabulky.
Tabulku zpracoval rozhodčí, pořadatel a ředitel
turnaje v jedné osobě
Tobiška Jar.

Memoriál „MIRKA KODYTKA“ - 22. ročník šachového turnaje čtyřčlenných družstev - 2. 4. 2011
1.

nasaz

Zikuda“A“ Turnov
1

2

3

4

5

10

2.
4

Kopal J., Maršálek Z., Ďuran T.,
b 1111
Brouček T.
TJ Sokol Zaječice

9

Hába Z., Vařečko J., Hájek Jř.,
Hájek Ja.

č 101r

Zbrojovka Vsetín

8

4

7

Sekanina J.,Handl M.,Chládek
Vl.,Chládeik Vc.

4

č 1111

ŠK Bohemia Pardubice

6

Třasák O., Laušman P., Daněk
P., Jelínek V.

b 1010

3

4.

13 2,5 3
0r11

5.
3

č 11rr

5 2,5 15 4

b 0111 č 11r0 č 1111

2,5 12

Dopravní stavby“A“ Brno

3

č rr11

2,5 17

Juříček S., Bosák J., Straděj V.,
b r011
Štverák M.

3.

4

14 3,5 1

b 1111 č 11r1
1

1

b rr00

b 0rrr

4

č 1111 b 1111
3 2,5

č 1rrr

b r1rr

b 00rr b 0111

b 1rr1

2 16 2,5 2 1,5 10 2,5 17 3
č 10r1

9

body KP Poř.

1 2,5 13 3

1 13 3

č 0r11

7.

2 1,5 14 4

9 1,5 6 2,5 11 3
č 01r0

6.

b 11rr

22

20

1

1

2

9 2,5 2 1,5
č 1rrr
5

18

3

15,5

9

2 13 1,5

0rr1
4

č r0rr

č 0rrr

2 15 3

b 00r1 č r011 b 0111 b 1rr0

č 11rr

16,5

2

6

13

6

Lokomotiva Česká Třebová

5

Čižinský P.,Vondra L.,Petráž
M.,Šimek Z

č 0101

b 000r

4

8 05 19 1,5 12 1,5 18 2 17 1 20 2

ŠO K a.s.“B“ Kunvald
7 Skokan F., Petrůň M., Bém
T., Řehák J.
ŠO Ústí nad Orlicí
8 Kalousek, Poslušný M.,Kameník ,Mareš J.,Kylar

9

0

9 0,5 12 3,5 4 1,5 16 3

8

3 14 3,5

č r111 b 1r00 č 1101 b 1110 b 1r11

b 0000 b r000 b r000

b 1r

3 1,5 7 3,5 15 2 11 2

b 0011 č 0100 č 0110
9

1

6

č r100 č r111 b 1001 b 1010 č 0001 č 0001 b 1111
2 1,5 6 3,5 3 2,5 19 4

Pavlíček M., MacháŇ J.,
Kožušek J.,Ptáček T.

b 010r č 111r b 1r10 č 1111 b 1110 b 0rrr č 0000

Zikuda „B“ Turnov
11 Frank M., Zima J., Lamač S.,
Ježek L.

8

3

17

4

7,5

5

9

15

4

10

1 12 4

ARTCO Rychnov nad
Kněžnou

TJ Lanškroun
10 Krátký J., Solil R., Šilar L.,
Palla S.

3 1,5 1

0
16

1

0 20 3,5 17 3

5 1,5 14 0,5 18 4 11 3

č 0000 b 111r č 0111 b r100 č 00r0 b 1111 č 0111
12 2,5 13 1 16 3

7

8

2

4

15,5 3

8

1 15 1,5 10 1
12

15

Dopravní stavby“B“ Brno
11 1,5 3 0 6 0,5 7 2,5 20 3,5 16 3 8 0
12 Hloušek Z., Ševčík M., Ševčík
11
č 00r1 č 0000 r000 č 0r11 b r111 b 1101 č 0000
L., Kunc A.

17

13

14

Eurokomplex autosklo
Pardubice

b 11r0 č 0001 b 0111

20

4 11 3

101

č 0rr0 b rrr0 b 1000

1 1,5 14 3,5 3

1

2

1

4 2,5

Petuchov S.,Nadrchal T.,Mač 1111 b 1110 č 1r00 b 11r1 č 1000 č 00rr b 1rrr
zura T.,Kuzman S.
REPAL Rychnov nad
Kněžnou

19

4 15 1,5 3 0,5 13 0,5 10 3,5 1

0

DDM Kostelec nad Orlicí
16 Dostálek P.,Kožušek S.,
Matouš L., Macháň V.
Dopravní stavby“C“ Brno
17 Pysk,Kratochvíl J,Kratochvíl
L,Cetkovský,Novák

18

4 14 1,5 7

2

2

0 19 2 11 2,5 5

0

5 1,5 11 1 20 2

6

2

2

1 10 1 18 3

5

12,5

14

13

12

11,5

16

13,5

11

1 12 1 18 3

č 0000 b 01r0 č 1000 č 0011 b 0010 č 0010 b 1011
16

5

1

č 1111 b rr0r č 0110 b 0000 b r0r1 č rrr1 b 00rr
17

16,5

6 0,5

Vizibla R., Kotyza B., Palla R.,
b 1111 č rr1r b 00r0 č 00r0 b 11r1 b 0000 č 0r00
Cvejn J.

Slávie Lípa Hradec Králové
15 Zvěřina J.,Tsapanidis
V.,Vochozka,Charvát

14

2

1

7

3 19 2,5

č 1100 č 1000 b 1000 č 1110 č 1000 b 1011 č 110r

Spartak OEZ Letohrad
15 0 19 1,5 20 1,5 17 1 7 2 10 0 16 1
18 Sysr P. ,Lorenc J., Lorenc A.,
b 0000 č r001 b r010 b 0001 č 1100 č 0000 č 0100
Lorencová J.

7

ŠO K a.s.“A“ Kunvald
19 Dvořák E., Hodek R., Štěpán
S., Mlynář M.

13

13

8,5

18

ŠO Rychnov nad Kněžnou
20 Andres J., Ruffer V., Hovad
V., Divíšek J.

14

0 18 2,5 7 3,5 9

0 10 0,5 18 2,5 16 2 12 0,5 19 0,5 7

b 0000 č 000r č r101

20

0 15 2 20 3,5 17 1,5

č 0000 b r110 č r111 b 0000 č r1r0 č 111r b 001r
13

6

1100

2

č r000 b 000r b 1001

OČKOVÁNÍ PSŮ PROTI VZTEKLINĚ
proběhne ve středu dne 15. června 2011
od 16.00 do 16.30 hodin u dolní prodejny Konzumu
od 16.30 do 17.30 hodin u horní prodejny Konzumu
od 18.00 do 18.20 hodin před VKK na Končinách
Majitele psů na Kunačicích, Bubnově, Zaječinách, Záhorách a v Zadním dole
navštíví v tento den veterinární lékař
MVDr. J. Bílek osobně.

Vážení důchodci!
Blíží se měsíc květen a je naším dobrým zvykem,
že vyjíždíme na náš tradiční výlet.
Tentokrát to bude ve čtvrtek 19. května 2011.
Navštívíme krásná místa v Českém ráji – Turnov, Valdštejn a Kopicův statek.
Odjezd: Zadní Důl 6.15 hodin, Pošta 6.30 hodin
a dále směrem na Žamberk.
Hlásit se můžete v obou prodejnách Konzumu.
Záloha 200 Kč. Oběd a večeře zajištěny.
Přibalte si dobrou náladu.
Těší se pořadatelé.
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Divadelní spolek „Divadlo Mezi světy“
si Vás dovoluje
v sobotu 28. května 2011 od 20 hodin
pozvat do kunvaldské sokolovny na derniéru hry
Cyrano z Bergeracu
Vstupné dobrovolné.

TJ Sokol Kunvald Vás zve
v neděli 8. května 2011
na XXVIII. ročník pochodu
MUFLONÍ STOPOU.
Start mezi 8.00 a 9.30 hodinou na
Salaši pod Kampeličkou.
Trasy pro pěší 7, 15, 25 km; cyklotrasa 50 km.
Podrobnosti budou uvedeny na plakátech.

SDH Kunvald oznamuje:
Sběr železného šrotu
se bude konat v pátek 13. května 2011
od 15.00 hodin.
Při větším množství zavolejte na
telefonní číslo 739 285 722
– přijedeme na místo, aby nedocházelo
k návštěvám cizích „sběratelů“.
Všem občanům děkujeme.

Zveme Vás na
IV. sportovní den
v sobotu 25. června 2011 od 11 hodin
na fotbalovém hřišti u Salaše
Můžete se těšit na:
fotbalová utkání starých gard
doprovodný program
dobré občerstvení a nápoje
Výtěžek akce bude věnován MŠ Kunvald.

SDH Kunvald pořádá na koupališti
v sobotu 16. července 2011 od 13.30 hodin
tradiční „Kunvaldskou lávku“
Srdečně zveme všechny fandy
soutěží a dobré zábavy.
Podrobnosti budou uvedeny na plakátech.

Farnost Kunvald Vás srdečně zve
na tradiční CYKLOVÝLET
Datum a popis trasy budou uvedeny
na plakátech.
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