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Dlouhý, Široký a Bystrozraký – pochod Z pohádky do pohádky
foto M. Kalousková

Vážení čtenáři Poledníku!
Dostalo se Vám do rukou sté číslo Kunvaldského Poledníku. Ani se nechce věřit, že je to již sedmnáct let,
co světlo světa spatřilo nulté číslo tenkrát ještě „KUNVALDSKÉHO ZPRAVODAJE.“ Přesně 6. 12. 1991. Mělo
osm stran a řídila jej redakční rada s vedoucím redaktorem Václavem Krškem. Tehdejší starosta obce Ing. Eduard Dvořák představil zpravodaj, nechyběly informace ze zastupitelstva, z Masarykovy ZŠ, od paní učitelky
Pálkové, z kostela sv. Jiří i připomenutí z kunvaldské kroniky. Již v té době nás pan Tobiška seznamoval s děním šachového kroužku a paní učitelka Suchodolová vítala do života malé občánky Kunvaldu a připomínala
významná životní jubilea. Takže s některými rubrikami se setkáváme i dnes. Současná podoba Poledníku je
trošku odlišná, ale pořád záleží na nás, dopisovatelích Poledníku, zda bude o čem číst. A tak Ti, milý Poledníku,
přeji k narozeninám nejen hodně spokojených čtenářů, ale také mnoho nadšených dopisovatelů a přispěvatelů.
Mirka Celerová

A H O J,
vážení čtenáři Ku...ho Po...ku
Zmizelí sousedé a vznik Státu Izrael
Proč právě letos vzpomínat na shora uvedená výročí je velmi lehce vysvětlitelné. Jak všichni víte, letopočty
končící číslicí OSM jsou v dějinách našeho státu osudové. A stejně tak byla osudová osma pro obě shora uvedené
vzpomínky.
Dnem 30. září 1938 přestala existovat Československá republika a po krátké dějinné epizodě nazvané,
„Druhá republika“, je 15. března 1939 i toto torzo našeho státu okupováno německou armádou a hned následující den zřízen Protektorát Čechy a Morava. Dosavadní právní předpisy sice zůstávaly v platnosti, ale pouze
pokud neodporovaly potřebám Říše. Takže na protektorát se vztahovaly i rasistické protižidovské, tak zvané
NORIMBERSKÉ ZÁKONY. Ty vznikly v září roku 1936 v Norimberku a měly „ochraňovat německou čest
a krev“. Jednoduše řečeno, kdo nemohl prokázat arijský původ, to jest německý, nebo druhově podobný, byl
zbaven lidských práv. Tak i u nás byl nastolen Hitlerův plán „zničení židovské rasy v Evropě“.
Začíná tak radikální snižování počtu židovského obyvatelstva. Židé se snaží urychleně opustit protektorát. Někteří legálně, jiní tajně. Také protektorátní vláda přistupuje k prvým krokům proti Židům. Zakazuje
neárijcům vykonávat lékařskou i právní praxi, zavírá jejich obchody a odstraňuje je z vedoucích míst. Vše
vrcholí v prvé polovině roku 1940, kdy byla všechna židovská populace odstraněna z veřejného života. Ve
veřejných zařízeních jim byla vyhrazena místa tak, aby se nesetkávali s arijskými občany. Na všechna tato
opatření byly vydávány okresními úřady přesné pokyny a nařízení. I v hromadných dopravních prostředcích
měli svá vyhrazená místa a byly jim odebrány rozhlasové přijímače a telefonní linky. Židé nesměli vcházet
ani do parků a na koupaliště a nesměla jim být prodána ani darována zelenina či ovoce. Na základě Hitlerova
rozhodnutí ze září 1941 musela být Říše i protektorát VYPRÁZDNĚN A OSVOBOZEN od Židů. Tak se
stává celý Terezín koncentračním táborem, kam jsou všichni Židé od října 1941 deportováni a odtud pak
převáženi do různých vyhlazovacích a koncentračních táborů. Během 2. světové války tak zahynulo ŠEST
MILIONŮ Židů z celé Evropy. Z nich 270 000 z ČSR.
Jaká katastrofa postihla židovské občany sousedního rychnovského okresu, se můžete dočíst v knize
HOLOCAUST ŽIDŮ OKRESU RYCHNOV NAD KNĚŽNOU, vydané Okresním úřadem v Rychnově nad
Kněžnou v roce 1997.
Vznik státu IZRAEL je datován dnem 14. května 1948, dnem, kdy ukončila Velká Britanie evakuaci svých
sil ze země a židovský národ oznámil světu založení Státu Izrael. V „Deklaraci o založení Státu“ nabídl Izrael
všem sousedním státům a jejich národům mír a dobré sousedské vztahy. Přesto byl hned druhý den po
vyhlášení samostatnosti napaden pěti arabskými zeměmi. Válka za nezávislost trvala až do července 1949.
Příměří však nenastalo a teroristické útoky na nový stát pokračovaly a vedly k válkám v letech 1956 a 1967.
Tento začarovaný kruh arabských odmítání Izraele byl přerušen až roku 1977 egyptským prezidentem, který
přijel na návštěvu Izraele.
Klid v této zemi však nenastal nikdy. I když Deklarace o založení Státu Izrael, podepsaná 14. května 1948,
se stala národním vyznáním a říká:
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„Stát Izrael... zajistí úplnou rovnost sociálních a politických práv všem obyvatelům, bez ohledu na
náboženství, rasu nebo pohlaví; zaručí svobodu náboženství a jeho vyznání, jazyka, vzdělání a kultury; bude
chránit svatá místa všech náboženství; bude věrný všem principům Charty Spojených národů.“
Obyvatelstvo je mozaikou různých náboženství, kultur a sociálních tradic. Počet obyvatel se pohybuje kolem 5 milionů a státní občanství je udělováno na základě místa narození, bydliště nebo naturalizací. Občané si mohou udržet i dvoje občanství. Svoboda náboženství je zaručena a je věcí svobodného
rozhodnutí. Počet obyvatel vzrostl z původních 650 000 již během prvých 4 let po založení státu masovým
přistěhovalectvím těch, kteří přežili holocaust v Evropě, uprchlíků z arabských zemí a od roku 1989 i díky
přistěhovalecké vlně Židů z bývalého Sovětského svazu.
Za poslední zmínku stojí i informace o vojenské službě. Všichni schopní muži a ženy jsou povoláváni
do armády ve věku 18 let, muži na tři a ženy na dva roky. Stálou armádu má Izrael poměrně malou, postavenou na rezervních silách. Je tedy v podstatě národ armádou a armáda národem.
Tak přejme celému tomuto národu klid a další šťastný a spokojený vývoj!
Milan Šebek - Varnsdorf

Prameny: viz v textu a páté vydání z roku 1992 brožury - Dopis z Izraele
OMLOUVÁM SE za chybu, která se vloudila do data úmrtí Zdenky Braunerové. Zemřela v roce 1934.
Děkuji za pochopení - Milan Šebek

Co je nového…?

Nejdùleitìjší body ze zasedání Zastupitelstva Obce Kunvald dne 13. 3. 2008 v penziónu
U Lípy:
* Václav a Tomáš Bílkovi, Končiny 36, žádali
o odkoupení stavebního pozemku p.č. 665, který
je pod nemovitostí čp. 36, a pozemkové parcely
č. 7598, zahrada.
Zastupitelé prodej pozemků schválili za podmínky úhrady nákladů spojených s prodejem a za
cenu stanovenou znaleckým posudkem.
* Monika a Tomáš Korejtkovi, Kunvald 17,
odstupují od nájemní smlouvy na byt v čp. 17
a žádají ukončení nájemního vztahu dohodou
k 30. 6. 2008.
Zastupitelé vzali žádost manželů Korejtkových
na vědomí a schválili ukončení nájemního vztahu.
* Pan Kamil Šrefl a slečna Silvie Pániková,
Kunvald 4, žádají o přidělení bytu. Žádost o byt
již pan Šrefl předložil na březnovém zasedání
zastupitelstva.
Zastupitelé vzali žádost na vědomí a bude
zařazena do evidence žadatelů.
* Paní Antonie Šedivá, Na rozvodí 1537/3,
182 00 Praha 8, žádá o odkoupení cesty, p.p.č. 7448
v katastru Kunvald – Končiny vedoucí k objektu
č.e. 061.
Záměr prodat pozemek bude vyvěšen na
úřední desce a starosta městyse byl pověřen jednáním o podmínkách finančního převodu.

* Pan Eduard Štumpf, Kunvald 321, žádá v průběhu 3. bloku pozemkových úprav o směnu části
pozemku p.č. 3528 o výměře 388 m2, cesta, který
je v jeho vlastnictví za poz. parcelu. č. 7330 o výměře 1486 m2 nacházející se před jeho nemovitostí
s doplatkem rozdílu ceny. Podle sdělení pana starosty je pozemková parcela č. 7330 v lokalitě č. 21
určené k výstavbě obytných domů a obec získala
pozemek pro účel bytové výstavby.
Zastupitelé žádost pana Eduarda Štumpa
o směnu pozemků zamítli.
* Ing. Paďour informoval o dotacích a grantech.
Z POV: bylo požádáno na opravu komunikace
a rekonstrukci šaten na Salaši, Svazek pod Zemskou branou žádal do POV na místní komunikace.
ROP na úpravu centra obce, Státní fond životního prostředí na snížení energetické náročnosti
budovy ZŠ, Ministerstvo financí na rekonstrukci
ZŠ, KrÚ Pardubice, Ministerstvo kultury ČR a
ORLICKO na památky: reliéf svatých u čp. 12,
pískovcový kříž pod Pustinou, KrÚ na informační
technologie.
Bylo přislíbeno z Programu obnovy venkova
100.000 Kč na opravu komunikace v místní části
Kunačice a 150.000 Kč na opravu komunikace
na dolních Končinách. U Státního fondu životního
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prostředí pro základní školu na realizaci úspor
energie jsme uspěli, dosud však nevíme výši
poskytnutých prostředků. Na ROP žádosti zatím
vyhodnocují. Na Ministerstvu kultury byla naše
žádost na opravu reliéfu svatých u čp. 12 vybrána
komisí, ale dosud neznáme výši prostředků.
Ze sdružení ORLICKO se nám podařilo získat
40.000 Kč na opravu kříže pod Pustinou.
Vzhledem k získaným prostředkům bude
nutná spoluúčast na opravu reliéfu svatých.
V rozpočtu městyse pro tento rok byla na opravu
malých památek zařazena částka 50.000 Kč. Rozpočet na opravu pískovcového kříže je 61.000 Kč,
na opravu Božích muk na Končinách je 12.000 Kč,
malá památka stejného typu je ještě u komunikace
pod ing. Fulierem.
Zastupitelstvo schválilo opravu pískovcového
kříže a dvou Božích muk na Končinách a pod
ing. Fulierem.
* Josef Hotmar a paní Věra Nováková nabídli
k odkupu pozemek p.č. 3351/2 v dolní části obce.

Jedná se o parcelu o výměře 33m2 mezi silnicí III.
třídy a přístupovou komunikací k restauraci pana
Jiřího Křena. Nabídka prodeje je za odhadní cenu
a úhradu nákladů s tím spojených.
Nákup pozemku p.č. 3351/2 zastupitelé schválili.
* Rodiče dětí Masarykovy základní školy a mateřské školy Kunvald žádají o finanční příspěvek
na Indiánský den, který se bude konat 31. 5. 2008.
V loňském roce činil příspěvek 1500 Kč, pan starosta navrhl přispět stejnou částkou.
Zastupitelé schválili příspěvek do výše 1500 Kč,
který bude vyplacen na základě předložených
účetních dokladů.
*Občané z dolního Kunvaldu žádají o úpravu
komunikace p.č. 3362 vedoucí od kapličky po dům
manželů Jelínkových. Ve své žádosti uvádějí, že komunikace je poměrně často využívána a se vzrůstající intenzitou provozu dochází k postupnému
poškozování a odplavování štěrkového krytu
na okolní pozemky. Žádost je podepsána 7 občany.

Nejdùleitìjší body ze zasedání Zastupitelstva mìstyse Kunvald dne 12. 6. 2008 v zasedací místnosti Úøadu mìstyse Kunvald:
* Římskokatolická farnost žádala o dodržení
výše schváleného příspěvku na opravu omítky
kostela sv. Jiří ve výši 200.000 Kč. Tato částka byla
schválena v rozpočtu na rok 2008 s tím, že bude
poskytnuta v případě, že farnosti budou rovněž
schváleny dotace z rozpočtu Pardubického kraje.
Na dnešní jednání byl pozván administrátor
farnosti Mgr. Sikora a stavební technik pan Samko.
V současnosti je připraven rozpočet na opravu
další části omítky kostela ve výši zhruba 450.000
Kč. Příští rok bude farnost znovu žádat Pardubický
kraj o příspěvek. Je tak reálná šance opravu omítky
dokončit.
Zastupitelé schválili vyplacení příspěvku ve
výši 200.000 Kč na opravu části omítky kostela.
* Nikola Hrabáčková a Roman Moudrý žádají
o přidělení bytu po manželích Korejtkových
v čp. 17. V současnosti mají uzavřenou smlouvu
na byt „učitelský”, a to do 30. 6. 2008.
Zastupitelé se dále zabývali přidělením volného
bytu v čp. 17 po manželích Korejtkových. Byt bude
uvolněn od 30. 6. 2008.
Zastupitelé schválili prodloužení smlouvy
na byt „učitelský“ slečně Hrabáčkové a panu
Moudrému do 30. 6. 2009. Z tohoto důvodu byla
slečna Hrabáčková a pan Moudrý vyloučeni z dalšího kola při rozhodování při přidělení bytu.
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Byt po manželích Korejtkových v čp. 17 byl
přidělen panu Kamilu Šreflovi a slečně Silvii
Pánikové.
* Část občanů z dolního Kunvaldu s trvalým pobytem a občanů s rekreačním pobytem
žádají o opravu a údržbu cesty p.č. 3334/2. Jedná
se o cestu od čp. 141 po nemovitost čp. 147. Dle jejich žádosti je cesta obtížně schůdná v období
dešťů. Je užívána občany Kunvaldu za docházkou
do práce a školy a je po ní vedena turistická trasa
pro návštěvníky.
Zastupitelé vzali žádost občanů na vědomí
a pověřili stavební výbor zjištěním skutečného
stavu a návrhem řešení.
* Masarykova základní škola a mateřská škola
Kunvald žádá o udělení výjimek ze stanoveného počtu žáků pro školní rok 2008/9. Výjimky
předpokládají spojení třídy s 1., 2. a 3. ročníkem
a třídy se 4. a 5. ročníkem. Základní škola tak
bude mít 6 tříd a devět ročníků. Průměrný počet
žáků na třídu bude přesně 15, což představuje
výjimku 2 žáky na třídu. Třída mateřské školy
bude naplněna na 24 dětí. V příštím školním roce
je přihlášeno 28 dětí, což je výjimka + 4 děti nad
stanovený počet.
Žádost o udělení výjimek ze stanoveného
počtu žáků byla schválena.

* Ing. Friml předložil možnost zakoupení
pozemků ve vlastnictví státu ve správě Pozemkového fondu České republiky. Jedná se o pozemky
p.č. 7336 a p. p. č. 7325. Pozemky se nacházejí
v zastavěné části Kunvaldu.
Zastupitelé schválili nákup pozemků p.č. 7336
a p.p.č. 7325 od Pozemkového fondu ČR.
Různé:
∙ Ing. Paďour informoval o možnosti zajištění
studie odkanalizování městyse. V současnosti
nejsme ve velikostní kategorii, kdy je nutno
tuto záležitost řešit, ale neznáme další vývoj.

Předmětem studie je zpracování koncepce
odkanalizování obce, které bude sloužit pro
vypracování další projektové dokumentace.
Společnost Multiaqua Hradec Králové nabízí
zpracování této studie v částce 169 tis. Kč
včetně DPH. Na základě připomínky ing. Kopeckého bude nejdříve oslovena firma VAK
Jablonné nad Orlicí a.s. a budou zjištěny další
možnosti.
· Starosta na základě množících se dotazů
občanů týkajících se zlepšení bezpečnosti
pěších v úseku od mostu u čp. 2 po křižovatku

Další zasedání Zastupitelstva Městyse Kunvald proběhnou 10. 7. 2008 a 14. 8. 2008 vždy od 19.00hod.
V týdnu od 14. do 18. 7. 2008 se bude na Úřadě městysu Kunvald malovat.
V této souvislosti prosíme občany, aby své návštěvy úřadu omezili pouze na nejnutnější případy,
které nesnesou odkladu.
Děkujeme za pochopení.
Prosíme majitele hrobů na kunvaldských hřbitovech, aby si v bezprostřední blízkosti kolem svých
hrobů osekávali trávu sami. Z technických důvodů není možno provádět údržbu kolem rámů a mezi
pomníky mechanizací, neboť by mohlo dojít k jejich poškození.
Dále žádáme majitele hrobů, aby udržovali pořádek kolem pomníků a za nimi.

Nejlépe uložené peníze jsou peníze vložené do vzdělání!
Nejefektivněji strávený volný čas je čas věnovyměnili role. Rodiče tak svým vzorem přispěli ke
vaný sebevzdělávání!
zlepšení výsledků v angličtině svých ratolestí.
Toto si jistě řekli účastníci kurzu angličtiny,
Vytvořili jsme skupinu začátečníků a skupinu
který probíhal v kunvaldské škole od října 2007 do
mnohokrát začínajících pokročilejších studentů.
dubna 2008. Pravidelně dvakrát týdně se scházeli
Jedna skupina se opírala o učebnici Headway
tito pilní studenti, aby se procvičili v užití anglica druhá o učebnici New Project. Ke konci kurzu
kého jazyka písemně, ústně, čtením i poslechem.
se účastníci živě zajímali o pokračování na
Kdo by si myslel, že to bylo vše, mýlil by se,
podzim, až je nebudou tolik potřebovat zahrádky,
protože každé hodině předcházela pečlivá a chvázahrady a letní aktivity.
lyhodná příprava v seznámení se s textem, učení
Rádi bychom proto pozvali je i další zájemce
se slovíček, pracování na domácí úloze i sledování
k pokračování v říjnu 2008.
všeho anglicky mluvícího v televizi a kdekoliv
To úsilí, tu pečlivost, ten zápal, a to zlepšení
jinde.
práce mozku nevyužít, by byla věčná škoda.
Nemenší pomoc poskytly i konzultace
Mgr. Jitka Lyerová
a porady s vlastními dětmi, kdy si rodiče s nimi
Stávka v kunvaldské škole
V pondělí 9. 6. 2008 zůstaly dveře naší školy
vybavení škol pro moderní výuku podle nových
uzamčené. Důvod byl vcelku prostý - všichni
vzdělávacích programů, na vybavení tříd, na další
zaměstnanci školy vstoupili do stávky. Mnoho
vzdělávání učitelů, na platy nepedagogických
rodičů bylo rozhořčeno. „Jak nám můžou nechat
zaměstnanců ve školství, které jsou nižší než pobíděti na krku? My máme svoje povinnosti!“ Ano,
rají stejné profese mimo školství. Česká republika
ale podívejme se na věc také z jiného úhlu.
dává na školství necelá 4% HDP (průměr EvropSituace ve školství je vskutku neutěšená. A teď
ské unie je 6,2%). A to i přesto, že školství je prý
nemluvím jen o platech učitelů. Mám na mysli
její prioritou!
nedostatek peněz na pomůcky a učebnice, na
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Odborníci neustále mluví o tom, jak je
výhodné mít ve třídě nižší počet žáků. A zdravý
selský rozum tomu nemůže nedat za pravdu.
Vesnické školy jsou k tomu jako stvořené. Ale
ouha. Finanční normativy hovoří jinak. Naše škola
je existenčně závislá na svém zřizovateli – obci
(městyse). Víme všichni dobře, že nebýt vůle
zastupitelů, škola by pro nízký počet žáků zanikla,
protože stát ji nedostatečně financuje. Zastupitelé dobře vědí, proč to dělají. Je to přínosné pro
děti i rodiče dětí. Jenže to něco stojí. A ne málo.
Nezmění-li se situace ve financování školství,
školu bude platit nejen stát a obec, ale budou
muset také rodiče žáků!
Kdo se věnuje nebo někdy věnoval práci
s dětmi, ví, že to není jednoduché. Zvláště
v současné době zahlcené elektronikou a množstvím médií, informací. Učitel si připadá trapně,
když musí při výuce použít pomůcku z počátku
minulého století a vysvětlovat při tom žákům, že

už to tak úplně není pravda, protože na novou
pomůcku prostě nejsou peníze. Nemůžete žáka
nutit k tomu, aby pochopil, jak funguje nejmodernější počítač, když má k dispozici pouze kuličkové
počítadlo. Stejně jako švadleny už dávno nešijí
ručně, ani my si nevystačíme pouze s křídou
a tabulí. Doba pokročila, způsoby výuky s ní, a po
nás učitelích je požadována výuka kvalitní a na
úrovni. A kvalitní výuku zajistí jen kvalitní učitel.
I my chceme, aby z naší školy odcházeli žáci dobře
připraveni. K tomu ale potřebujeme mít určité
podmínky.
Kdyby pro naši vládu bylo školství skutečně
prioritou, nebylo by nutné sáhnout k tak radikálnímu kroku jako je stávka. Usilování o navýšení
finančních prostředků pro školství je usilováním
o zvýšení kvality českého školství. Stávkou jsme
tak podpořili tyto snahy, protože věříme, že
zlepšení finanční situace celého českého školství
pomůže i vesnickým školám.

Zelený sloupek
A znovu o veřejných prostranstvích…
V úvodu příspěvku se předem omlouvám
za napsání tohoto článku všem zodpovědným
lidem, kteří se ke svému okolí chovají jako
k vlastnímu…
Spousta našich občanů poukazuje na problém
volně pobíhajících psů a likvidaci psích výkalů.
Mají pravdu, bohužel. Mnoho majitelů psů neřeší
to, že jejich čtyřnohý miláček volně pobíhá
po okolí, natož že by řešil, kam vlastně udělal
potřebu. Vždyť je přece „přítulný a nic nedělá.“
Některým majitelům stačí upozornění, někdo
tvrdošíjně tento problém přehlíží. Každému se
stane, že pejsek někdy uteče za hlasem svého
srdce, ale všeho s mírou. Nedávno mi jedna
známá vypravovala, že před jejíma očima udělal
pejsek, který byl na procházce se svou majitelkou, potřebu a majitelka požádala o ubrousek.
V domnění, že ubrousek je určen na uklizení
hromádky, byl majitelce podán. Omyl, ubrousek
posloužil na očistění pejskovy zadnice a následně
byl odhozen. Většina z nás má ráda čtyřnohá
zvířátka, a to i ty, z jejichž sedel je svět nejkrásnější. Bohužel i zde někdy jezdec nepřemýšlí, kam
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udělala kobylka kopeček. S panem starostou již
delší dobu přemýslíme o řešení, rýsuje se možnost nádob na výkaly, částečně by problém mohla
řešit veřejná vyhláška. Je to ale běh na dlouhou
trať. Stále věřím, že občané uznají, že tu nežijí
sami a že okolní prostředí znečišťují také sobě. Že
pochopí, že za svého kamaráda je vždy zodpovědný majitel a případné škody budou vymáhány
na něm. Jen aby někdy nebylo pozdě.
Podobná situace je v okolí požární nádrže.
Ceduli zakazující koupání psů každý přehlíží.
Ano, není to veřejné koupaliště, ale každoročně
jsou na jeho údržbu vynaloženy nemalé náklady
a hasičského úsilí, a to ne za účelem zbudování
nejdražšího koupaliště pro psy. A aby si psí miláček lépe zaplaval, tak mu ještě páníček doprostřed
nádrže hází kameny Je rovněž smutné, když
po dně čistě vymytého koupaliště se s velkým
nadšením projíždí mládež s osobním autem nebo
si v něm umývá kola. Zájmové organizace připravují tradiční „Kunvaldskou lávku” a „Železného

Historická zajímavost
Mnichov 1938 (pokračování z minulého čísla)
Politická krize vrcholila. Chamberlain
odjel s novým československým stanoviskem
do Godesbergu k dalšímu jednáním s Hitlerem.
V Praze se ustavila nová vláda „národní jednoty“
v čele s generálem Syrovým. V této vážné situaci se
prezident obrátil na vojáky armádním rozkazem
a na občany veřejným rozhlasovým projevem. Jako
vrchní velitel armády uvedl prezident ve svém
armádním rozkaze, že oslovuje vojáky v okamžiku
„těžké starosti o příští osud státu“. Vyzval je
ke klidu, pevnosti, pohotovosti, ukázněnosti
a k připravenosti.
V 19 hodin 22. září pronesl prezident
do rozhlasu projev, ve kterém zhodnotil vzniklou
situaci. Upozornil, že vývoj kolem Československa
je součástí hluboké evropské krize, která se bude
dále rozšiřovat a prohlubovat. Ocenil vlastenecké
cítění občanů, vyzval je k realismu, nabádal je,
aby šetřili své síly a svou duševní rovnováhu.
Připravoval je na věci příští a vyjádřil odhodlání
„bojovat“ i „jednat“.
Během několika hodin došlo však k novému
zvratu situace. Jednání v Godesbergu ztroskotalo,
protože Hitler položil Chamberlainovi další,
dalekosáhlé územní požadavky Německa vůči
Československu, rozšířené o požadavky Maďarska
a Polska. Teprve po jejich splnění projevil ochotu
jednat o anglicko-německém paktu, který byl
Chamberlainovým konečným cílem. Zdálo
se, že z evropské politické krize je pouze jediné
východisko – válka.
Československá vláda odmítla Hitlerovy
godesberské požadavky slavnostním
memorandem Jana Masaryka a v týdnu od
23. do 28. září inicioval prezident Beneš
rekonstrukci protiněmecké fronty. Všechny tři
státy – Francie, Československo a Sovětský svaz
– vyhlásily mobilizaci, k svému francouzskému
spojenci se připojila Anglie a ochotu vyjádřili
i českoslovenští malodohodoví spojenci.
Ve stejné době dostupovala vrcholu nenávistná
kampaň nacistického tisku proti Československu
a především proti prezidentu Benešovi. Byl
označován za „válečného štváče“, „dobrodruha“,
„lháře století“, za „podvodníka, který dvě desetiletí

pracoval proti míru a budování Evropy“, za
„zločince, v jehož žilách koluje avarská krev
spojená se silami destrukce“.
A Hitler ve svém zběsilém projevu
v berlínském Sportovním paláci 26. září volal:
„A nyní vystupují proti sobě dva muži: Tam je
pan Beneš a tu jsem já. Současně oznámil, že
pokud Československo nepřijme jeho godesberské
požadavky do 28. září 14.00 hodin, zahájí proti němu
Německo ozbrojený útok.
Večer před ohlášeným německým útokem
konstatovala československá vláda, že je spolu se
svými spojenci připravena k obraně. Prezident
Beneš, který zasedání vlády 27. září předsedal,
uvedl: „Budeme-li zítra napadeni, jest fronta
zrekonstruována“. byla připravena i žádost
Společnosti národů o pomoc, která měla být
předána v Ženevě v okamžiku německého útoku.
Pod německým tlakem obnovil však
Chamberlain své kontakty s Hitlerem a byl
ochoten k dalším ústupkům. Přistoupil na
požadavek vyloučit prezidenta Beneše z dalších
jednání a po odložení německého útoku o 24
hodin se 29. září sešla v Mnichově konference čtyř
velmocí, která rozhodla o připojení pohraničních
území republiky k Německu.
Mnichovská dohoda rozbíjející československý
stát vstoupila v platnost v okamžiku jejího
podpisu Hitlerem, Mussolinim, Chamberlainem
a Daladierem. Československo bylo z jednání
vyloučeno. Nebyl potřebný ani žádný jeho souhlas
s usnesením konference. Během dopoledne 30. září
požadovali však zástupci francouzské, anglické
a italské vlády, kteří v Praze předali text dohody,
aby československá vláda podmínky dohody ještě
do poledne téhož dne „prostě přijala“.
Poté předal ministr Kroa zástupcům
Francie, Anglie a Itálie stručné sdělení: „Jménem
prezidenta republiky a jménem vlády prohlašuji,
že se podřizujeme rozhodnutí, které bylo učiněno
v Mnichově bez nás a proti nám.“Prezident Beneš
byl z příkazu Berlína donucen k abdikaci ze svého
prezidentského úřadu. 5. října 1938 v 19 hodin
se obrátil k národu se svým posledním projevem
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– s rozhlasovým projevem na rozloučenou
s občany republiky.
Česká republika dnes.
Události roku 1938 a osud Československa
dnes již téměř nikoho nezajímá. Vždyť pro
mladou generaci je to tak vzdálené, jako rok 1918
nebo Karel IV. Ač si to ale připouštíme či nikoli,
důsledkům mnichovského diktátu jsme vystaveni
i dnes. V Mnichově, tam rozhodovali jiní o nás
bez nás. Na nás však záleželo, zda diktát přijmeme
či nepřijmeme a zda se budeme či nebudeme
bránit. Kdyby tehdy naše vláda řekla: „Budeme se
bránit!“, bránili bychom se. A měli jsme se bránit!
Totiž každý, kdo má v sobě jen trochu hrdosti, se
brání násilí, které chce na něm spáchat někdo jiný.
Naše armáda byla pro obranu pevně rozhodnuta
a připravena. Generál Krejčí na dotaz prezidenta
o stavu armády 27. 9. 1938 odpověděl: “Mobilizace
proběhla úspěšně, armáda je na pozicích, odhodlána
bránit republiku“. Na dotaz, zda můžeme vyhrát,
odpověděl: „Asi ne, ale způsobíme nepříteli velice
citelné ztráty a vojáci jsou ochotni pro tuto zemi
zemřít ! To se již v budoucnu nikdy nestalo, a stejné
zemřít“
scénáře jako v roce 1938 následovaly i v r. 1948
a 1968. Český národ mnichovskou kapitulací
ztratil důvěru sám v sebe, od té doby Češi nabyli
přesvědčení, že někdo vždy rozhodne „za ně a bez
nich“ Jen kvůli tomu jsme dnes svědky toho, že
české děti chtějí být více Američany a Němci než
Čechy a za své „češství“ se mnohdy stydí i ostatní
občané. Jen kvůli tomu jsme svědky toho, že se
občané
někteří představitelé našeho státu omlouvají
takzvaným sudetským Němcům za odsun, třebaže
si ho sami způsobili. A omlouvají se lidem, kteří
v září 1938 byli občany Československa a podle
platných zákonů se dopustili vlastizrady, omlouvají
se tzv. sudetským Němcům jako celku, tedy včetně
Konráda Henlaina a K. H. Franka, největšího
katana našeho národa. Vždyť nebýt sudetských
Němců a jejich útoků proti Československu,

nikdy by nedošlo k osudnému Mnichovu, neboť
to byli právě tzv. sudetští Němci, kteří posloužili
Hitlerovi jako záminka ke zničení Československa,
toho Československa, které bylo v roce 1938
jedinou demokratickou zemí ve střední Evropě
s šestou nejvyspělejší ekonomikou na světě.
Jsme dnes také žel svědky toho, že je mnohdy
vlastenectví automaticky nazýváno nacionalismem,
extremismem, šovinismem apod., ačkoli k tomu
není žádného důvodu. Vždyť zdravé vlastenectví,
ta láska a úcta k rodné zemi a jejím předkům,
kteří ji spravovali a bránili, je přece to nejkrásnější,
co každý národ má. Vlastenectví je solí každé země,
a to si má každý národ chránit.
Na závěr svého vyprávění o mnichovské krizi
bych chtěl ocitovat projev prezidenta Beneše na
prvním sjezdu Svazu osvobozených politických
vězňů v Praze 1946: „Říkal jsem Vám při jiných
příležitostech, že máte všechno zaznamenat a povědět,
co jste zažili ve svých vězeních a koncentračních
táborech. Ne snad jen proto, abyste vyložili nám
všem svá utrpení, ale proto, abyste se znovu mohli
bránit, až oni začnou s tou svou oživovací kampaní.
Neboť na válku v letech 1938-45 se nesmí nikdy
zapomenout. Že začnou, o tom buďte přesvědčení.
A konečně přijdou opět, aby od oživování přešli
k útoku. Bude to nová reakce, která opět spojí útok
nad pokrok sociální s útokem na naši svobodu
národní a lidskou. Za čas, možná za pět, možná
že již za dva roky, budou Němci vytýkat náš
nacionalismus, náš národní šovinismus, a přijdou
se stížnostmi, že jsme vyhnali tolik a tolik Němců
z našich krajin a budou vypočítávat, jaké hodnoty
Němci u nás ztratili, a přijdou s požadavkem,
že chtějí takové a takové odškodnění. Musíme jim
všichni odpovídat: „Ani haléře vám nedáme, dokud
sami nezaplatíte do posledního krejcaru to, co jste
za protektorátu zde nakradli a uloupili, dokud
do posledního krejcaru nezaplatíte to, co jste u nás

Ze starých kunvaldských kronik
Snad nám nebudou mít naši čtenáři za zlé,
že jsme dnes tuto rubriku pojali trochu s nadsázkou a s humorem. Vybrali jsme totiž úryvek
z kroniky, kterou vedla paní učitelka Pálková,
a v roce 1964 tam napsala „Písničku o kunvaldské
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vodní nádrži,” složenou nejmenovanými Kunvaláky, a která se zpívala jako „Hřbitove, hřbitove,
zahrádko zelená.” Snad jsou mezi námi ještě
pamětníci, kteří zavzpomínají…

„Stalo se po válce v Kunvaldě městysi,
sešli se k poradě obecní tatíci,
jak obec zvelebit, svá jména proslavit
a věčnou památku pravnukům zůstavit.

Dají tam násady sto tisíc nejméně,
budou tam křížiti kapry a tuleně,
jednatel Šlezingr Eda radostí zčervená,
když správná kapřice prutem mu zahýbá.

Hned jeden vystoupil – dávám návrh pilný,
aby se postavil juž ten dům kulturní,
dvojdomek činžovní, hasičské leziště,
dole u Kavkových pěkné koupaliště.

Zástupce nimrodů překřičet se nedá,
chtí prý tam pěstovat ledního medvěda,
aby se medvěd ten zdárně moh vyvíjet,
potřeba v Kunvaldě všechny psy vystřílet.

Též cesty obecní potřeba opravit
a v horní mlékárně okna dát vyspravit,
na dolním Kunvaldě zregulovat potok,
aby velké vody měly volný odtok.

Úkolem pověřen byl Friml František,
neb on si chce zřídit na zimu kožíšek,
kdyby však nemohl všechno sám postačit,
Honza Kytlic s Mihulkou mohou jej zaskočit.

Návrh však zamítnut s úsměvem na líci,
tohle dělat budou na každé vesnici,
avšak my musíme občanům ukázat,
jak také přírodu dovedem ovládat.

Tohle když zvěděli páni na úřadě,
hned se shromáždili k důvěrné poradě,
rybáři, nimrodi, nečesaná chasa,
těm k srdci přirostla jenom jejich kasa.

O tom jsem přemýšlel ve dne též i v noci,
jak tomu Kunvaldu nejlépe pomoci,
až se mi rozumu v hlavě urodilo,
že ani pro vlasy místa nezbylo.

A to ukazuje na charakter nízký,
nesmíme povolit jim bezpracné zisky,
však my jim ukážem, že to též dovedem,
ve vlastní režii přehradu povedem.

Blahobyt Kunvaldu snadno zajistíme,
spojení se zámořím když docílíme,
neb dole na jihu ví jistě každý z vás,
okolo rovníku jest horký zeměpás.

Budem moci dodati i při značných ziscích,
pět set kil ryb ročně pro stůl pracujících,
kuchty v sokolovně měly teď chvíli zlou,
zda stoly v jídelně tu tíhu unesou.

U nás však my máme, to víte nejlépe,
po deset měsíců sníh, mráz a metele,
když my ten sníh a mráz dolů dopravíme,
ohromné plochy tam země ochladíme.

Když se to dozvěděl Šlezingr jednatel,
zbledl hned a zmodral a strašně zaklel,
tohle přec nemůžem jenom tak nechat,
rekurs hned veliký musíme odeslat.

Ta půda zchlazená bude strašně rodit,
to se nám v Kunvaldě bude dobře hodit.
A tak ten sníh a mráz budem tam vyvážet,
ohromnou úrodu nazpět zas přivážet.
Budem mít v Kunvaldě takový nadbytek,
hrozinkami budem krmiti pak dobytek,
děti pomeranči budou koulovat
neb jinak nemožno všechny spotřebovat.
Bychom ty dovozy mohli už urychlit,
spojení s mořem už musíme docílit
neb jistě známo vám, to je stará vesta,
ze všech nejlevnější jest vodní cesta.

S zdejšími úřady škoda času tratit,
na Petra svatého musíme se obrátit,
neb on co patron náš bude rady vědět,
jistě nám pomůže, nenechá nás sedět.
Svatý Petr v nebi, když poštu přijímal,
na velkou obálku divně se podíval,
kunvaldští rybáři – copak asi chtějí,
nejspíš jim na červa ryby brát nechtějí.
Když dopis přečetl, usmál se potichu,
kunvaldské rybáře nenechám ve štychu.
Hned slunci nařídil, aby hodně hřálo,
ty zbytku sněhu už po lese roztálo.

Proto Vám, přátelé, dávám dobrou radu,
na horním Kunvaldě postavme přehradu.
A jak tu přehradu rychle postavíme
na průplav oderský hned ji zapojíme.

A jak se k večeru voda začala sbíhat,
hladina v přehradě začala se zdvíhat,
pí Husáková volá svatá jména,
že už je v přehradě vody po kolena.

Na březích přehrady bude čtvrť vilová,
dole kol Cinfelda zas pole rýžová,
nahoře u lesa přístav buď veliký,
budou tam kotviti zámořské parníky.

Když bylo k půlnoci zlých duchů hodinaruplo to, prasklo to, voda se valila,
kunvaldští hasiči přehradu hlídali,
avšak tu povodeň přece jen zaspali.

Po tom vysvětlení tváře se hrdě dmou,
řečníka objímají, nosí na ramenou,
ihned se usnesli návrh ten prosadit
a velkou přehradu co nejdřív postavit.

Občané u vody o pomoc prosili
a malá prasátka na půdu nosili,
ponocný pan Antoš ze sna se probudil,
když mu vítr v správkárně kvartýrem zatočil.

Pět roků stavěli s šílenou rychlostí
ohromná zdymadla, závratné propusti,
cement nešetřili, brigády se rojily,
ale pak k posledu divně to spojili.

Sedl si, zívl si, podepřel bradu,
kam já as, ubohý, jak noc poplavu,
však dole u mostu čeká holubice
a hned mu podává flašku slivovice.

Ten rybářský spolek Josefa Pazourka,
ten dostal do hlavy divného pavouka,
jak se jim teď bude velmi dobře dařit,
až na té přehradě budou hospodařit.

Tak smutně skončila ta první přehrada,
slíbený blahobyt přece nám nedala,
však, drazí občané, jest ještě naděje,
že vše vyhradí přehrada číslo dvě.“
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Z Pohádky do pohádky
Já motýl Emanuel jsem se vydal 3. května
prozkoumat 11. ročník „Z Pohádky do pohádky“
na místním sportovišti. Má křídla mě donesla
přesně na začátek v 9 hodin. Viděl jsem tam
mnoho lidstva, napočítal jsem 188 natěšených
dětí, které už chtěly vyrazit a 163 starostlivých
rodičů.
Vydal jsem se tedy k první
pohádce a už na silnici mě
uvítal princ Jasoň, který řídil
dopravu, aby děti nic nepřejelo.
Na prvním stanovišti mě čekal
Rumcajs se svou rodinkou
Mankou a Cipískem, skoro mí
příbuzní. Broučkové mě očekávali již na druhém
stanovišti, nejvíce mě však zaujali Vodníci svým
hereckým výkonem, kde děti měly za úkol
chytit rybu. Velice populární u dětí Harry Potter
a jeho kamarádi čarovali na čtvrtém stanovišti.
Na pátém stanovišti jsem narazil na Křemílka
a Vochomůrku, avšak dobrý dojem na mě
Pøíjemnì strávené odpoledne
Obdržela jsem pozvánku na besídku od MŠ
Kunvald bez „nezbytného” PS, úvodního označení,

udělala Červená Karkulka na šestém stanovišti.
V perníkové chaloupce jsem si pochutnal, na
čem jiném, než na zdobeném perníku, který
děti dostávaly na posilněnou. Krásnou Růženku
jsem sice ze spánku neprobudil, ale proto jsem
zamířil ke Kocourovi v botách. Ten mě naučil
chodit na chůdách. Ale to už na mě volala
Maková Panenka, že k nám míří děti, společně
jsme si zazpívali a já jsem pokračoval směrem
k Popelce, které jsem pomohl přebrat hrách. A to
už jsem zahlédl Dlouhého a jeho bratry Širokého
a Bystrozrakého, ti mi poradili cestu k půvabné
Sněhurce, poslední pohádce. Po té jsem se
ocitl zpět na salaši, při rozdávání diplomů paní
Suchodolovou a Monikou Příhodovou. Také jsem
záviděl dětem, které byly nad míru spokojené
a s chutí se cpaly špekáčky a jinými dobrotami.
Tímto bych chtěl poděkovat všem 30 dětem,
které se podílely na hladkém chodu všech
pohádek, a také nesmím zapomenout na 22

jak je vždy uváděno na pozváních školních a dětských akcích. Tak jsem ráda šla, promokla na kůži,
ale byla jsem – mohu-li skromně říci – nadšená!
Téměř plný sál, venku bouřka a déšť, ale co ti malí
předvedli bylo úžasné. Roztomile a přirozeně
odvíjela se jejich vystoupení programem od současnosti přes historii, tradiční zvyky a pranostiky,
sportovní a herní výkony. Nápaditost programu,
vkusného oblečení a převleků dodávalo hezký
pohled, zážitek a soustředěnost posluchačů.
Velké díky učitelkám Jirešové a Kalouskové
za choreografii nacvičení a jejich odborné kvality,
určitě to bylo pro všechny včetně spokojenosti dětí
krásné odpoledne a prezentace MŠ.
Bílková Milena

Okénko farnosti
Omítka kostela sv. Jiøí
Čas letí jako bláznivý a už jsme v polovině
roku 2008. Pojďme si proto zrekapitulovat, co se
v tomto roce podařilo farnosti Kunvald podniknout pro získání finančních příspěvků na dokončení opravy omítky kostela sv. Jiří:
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VI. BENEFIČNÍ KONCERT – 6. 1. 2008
To se nám ta čísla pěkně sešla. VI. benefice
se konala právě 6. 1. 2008. O velmi pěkný program
plný koled se postaral pěvecký sbor „Viola“ ze
Žamberka. Tento koncert původně neměl být

beneficí, ale díky velkorysosti sbormistra pana
Žejdlíka, který věnoval příspěvek na dopravu
sboru ve prospěch našeho kostela, lze tento koncert
označit za benefiční. Díky panu učiteli Žejdlíkovi
a všem ostatním dárcům se konto na dokončení
opravy omítky kostela navýšilo o částku 4.500Kč.
Děkujeme!
Beseda s Ing. Romanem Línkem – 24. 2. 2008
O programu a průběhu této besedy jste se
mohli dočíst v minulém čísle poledníku. Já zde
jen připomenu, že byl pan Ing. Línek informován
Tradiční setkání skautů v Kunvaldě
- Svátek sv. Jiří znamená pro všechny skautské
oddíly z okolí setkání v kunvaldském kostele.
Náš kostel je tomuto patronovi skautů zasvěcen
a každoročně se v něm v pátek před poutí koná
skautská mše. Tuto pěknou tradici v Kunvaldě
před šestnácti lety založil Mons. Josef Suchár.
- Letos, stejně jako v minulých letech, zavítaly
do našeho kostela opět skautské oddíly ze ŽamKoláče
Chtěli bychom se v krátkosti vrátit k neděli 27.
4., kdy se v Kunvaldu konala pouť sv. Jiří, a vyjádřit
tak poděkování místních farníků za zdařilou akci
pořádanou ženami Spolku dobrovolných lížařů na
podporu pro získávání financí na opravu fasády
místního kostela sv. Jiří.

Den dětí - odpoledne pro radost
Koncem března se v mateřské škole sešla
parta lidí: kolektiv zaměstnankyň a rodiče dětí,
aby vymysleli další veřejnou akci pro nejmenší.
Tentokrát podle sloganu: „Pustíme se do indiánských hrátek, protože děti budou mít svátek“.
O akci pořádané mateřskou školou jsme veřej-

místními farníky o stavu omítky našeho kostela
a požádán o pomoc a podporu naší snahy dokončit
omítku kostela.
VII. BENEFIČNÍ KONCERT – 20. 4. 2008
Dne 20. 4. 2008 se v kostele sv. Jiří v Kunvaldě
konal benefiční koncert o jehož program se
zasloužili žáci hudebních kurzů pana Františka
Grulicha z Rokytnice. Velice děkujeme panu F.
Grulichovi a jeho žákům za velmi pěkné vystoupení
a podporu naší snahy opatřit kostel novou fasádou.

berka a Klášterce. Po mši sv. bylo dost prostoru
k občerstvení a přátelskému setkání na farní
zahradě.
- Velice děkujeme všem dárcům, kteří přispěli
do sbírky na dokončení oprav omítky kostela
sv. Jiří. Sbírka probíhala před a během skautské
mše sv. a činila 650Kč.
Děkujeme!

Ač dlouho plánovaná akce „Soutěž v pečení
pouťových koláčů“ vzbuzovala spíše negativní či
skeptické ohlasy, pár odhodlaných nadšenců v čele
s M. Dlabkovou a A. Foglovou se této avizované akce
přece jen nevzdalo. Z původní soutěže se sice stala
dobrovolná akce a za přispění 10 žen (a to nejen
z Kunvaldu) bylo napečeno dostatek koláčů i drobných cukrovinek, které byly tzv. prodávány ve stánku
u kostela. Příspěvek byl dobrovolný a celý výtěžek
byl předán na opravu omítky kostela. Vybralo se
přes 6000 Kč.
Moc si ceníme každé aktivity a dobrého nápadu,
který pomůže získat finance na tak nákladnou
opravu. Těší nás, že osud našeho kostela netrápí
pouze nás farníky, ale že zajímá i vás ostatní, protože
kostel je jakousi dominantou obce a patří tedy nám
všem. Ještě jednou děkujeme za nápad i realizaci
a budeme se těšit na další spolupráci. Možná, že
při dalším kunvaldském pečení se najde ještě více
odvážlivců
těch koláčů bude
ještě více.
Ze
srdce děkujía organizátorům
akce všichni
kunvaldští farníci.

nost informovali plakáty, pozvánkami, sdělením
v Poledníku a těšili se na hojnou účast.
Po dlouhých přípravách nastal den „D“,
kterým byla sobota 31. května 2008 s teplotou
vzduchu neuvěřitelných 30 0C a jasnou oblohou.
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Před naší školou je vše připraveno a několik
indiánů vítá příchozí. Malí návštěvníci dostávají
čelenku a indiánů na hřišti přibývá. Sešlo se jich
téměř sto. Společně tančili, zpívali, za odměny
plnili nejrůznější úkoly. Hudba hrála a indiánská nálada vládla celé odpoledne. Pro malé
návštěvníky a jejich doprovod bylo připraveno
občerstvení i posezení pod slunečníky.

Pořadatelé.

Školní vlastivědná exkurze – turistika po Krkonoších
Dopisy pro čtenáře Poledníku psali žáci 6. ročníku a ty pěkné jsou po menší opravě zde pro Vás:
Čau, čtenáři,
chtěl bych Ti popsat své zážitky a vypravování
ze školního výletu.
Ve středu ráno jsme se sešli u Kampeličky.
Do Pece pod Sněžkou nás přivezl luxusní autobus.
Vystoupili jsme z autobusu a šlapali jsme si to
do kopce směr Lesní bouda. Došli jsme a ubytovali jsme se. Lesní bouda byla dřevěná se zelenou
střechou. Před ní bylo hřiště na volejbal a fotbal.
Pokoj jsme měli třílůžkový.
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Odpoledne jsme se vydali na Černou horu.
Tam jsme vylezli na rozhlednu a koukali jsme se
do kraje. Museli jsme slézt a začala únavná cesta
zpátky. Večer jsme si odpočinuli při besedě s horským záchranářem a pak jsme hned usnuli.
Ve čtvrtek jsme se protáhli při rozcvičce
a po snídani jsme se vydali na Sněžku. Nejdříve
jsme sešli do Pece pod Sněžkou. Odtud jsme
vyjeli lanovkou na Růžovou horu. Z lanovky byl
krásný rozhled do kraje. Když jsme se všichni na

kopci shromáždili, mohli jsme stoupat vzhůru na
vrchol Sněžky. Cesta byla únavná, samý schod
a kámen. Mě z toho bolela kolena. Konečně jsme
stáli na nejvyšší hoře Čech. Rozhlédl jsem se
a viděl jsem strašně daleko, snad až Orlické hory.
Po odpočinku jsme se vydali na chatu Výrovku
a z ní na chatu Na Rozcestí. Tam jsme krátce
Ahojky, čtenáři,
nevím, jestli Tě moje vyprávění zaujme, ale
chtěla bych Ti popsat svůj školní výlet v Krkonoších.
Ve středu ráno o půl sedmé jsme se sešli
u Kampeličky a autobus nás odvezl do Pece pod
Sněžkou. Tam jsme si dali batohy do auta, které
nám je odvezlo na Lesní boudu, tak jsme se na
ni vydali. Krajina tam byla hornatá, ale byl tam
čistý vzduch. Mysleli jsme si, že Lesní bouda
bude nějaká stará chajda, ale nebyla. Byla docela
velká a pěkně zařízená. Po ubytování jsme si šli
ven zapinkat. Po obědě jsme se vydali na Černou
horu. Druhý den jsme se chystali na nejvyšší horu

poseděli a přes Liščí horu jsme se vrátili na naši
Lesní boudu.
V pátek jsme si zabalili a šli jsme na túru.
Po návratu jsme vzali batohy a vydali jsme se zpět
do Pece, kde nás nabral autobus a jeli jsme domů.
Tento výlet se mi líbil, kdybychom tady mohli
být déle, určitě bych tu zůstal. Těším se na další
takový výlet.

ČR Sněžku, která má 1602 metrů. Celí unavení
a zadýchaní jsme se dostali až na vrchol. Cesta
zpět nás unavila. Na Lesní boudě jsme se oklepali
a byli zase při síle. Za odměnu, že jsme to zvládli,
jsme večer měli diskotéku a užili jsme si ji. V den
odjezdu jsme se vydali na Tetřeví boudy a po
obědě jsme sešli dolů do Pece. Tam pro nás ve
4 hodiny přijel autobus a odvezl nás zpět do
Kunvaldu.
Krásně jsme si to užili, poznali jsme další hory
a byli jsme přitom na nejvyšší hoře ČR Sněžce.
Bylo tam příjemně a sluníčko nám svítilo na cestu.
Kdo tam nebyl, tak ať se tam jede podívat.

Společenská kronika
Blahopřejeme našim spoluobčanům, kteří oslaví významná životní jubilea:
88 let
15. 07. Vladimír Bílek
01. 08. Vlasta Urbanová

Kunvald 239
Kunvald 94

84 let
17. 07. Rudolf Hložek

Kunvald 95

81 let
30. 07. Marie Šreflová

Kunvald 4

75 let
20. 07. Alena Junková

Kunačice 15

70 let
06. 07. Libuše Dolečková
20. 08. Václav Bílek

Kunvald 169
Kunvald 24

60 let
02. 08. Jan Kalous
08. 08. Marie Hájková

Kunvald 198
Kunvald 219

50 let
30. 07. Helena Búryová
03. 08. Jiří Taiber
05. 08. Josef Čípa
06. 08. Oldřich Mlynář
31. 08. Lenka Příkopová

Kunvald 379
Kunvald 348
Kunvald 401
Končiny 10
Kunvald 117

t

Vítáme do ivota novì narozené obèánky:
17. 05. Lukáš Vondra
11. 06. Eliška Vágnerová
22. 06. Lucie Gregušová

Kunvald 236
Kunvald 119
Kunvald 213
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Vzpomínáme na obèany, kteøí ji nejsou mezi námi:
16. 06
Josef Šlesingr
Kunvald 63
16. 06. Anna Hermanová
Zaječiny 5

Sport
Šachy
Hodnocení konečných umístění Kunvaldských družstev v šachových soutěží:
Krajská soutěž Hradecko jih
Proti loňské sezóně došlo ke značnému
zlepšení. Celkově jsme obsadili šesté místo z jedenácti družstev se ziskem 10 bodů. Podíl hráčů
na výsledku podle šachovnic:
Tobiška J. st. 6/10, Michalička V.1/3,
Řehák J. 6/7, Tobiška J. ml. 4,5/10,
Vyčítal L. 2/4, Kopecká E. 1,5/6,
Křehký F. 1,5/6, Krejsa P. 1/2.
Nejlepší výkon podal Řehák J. Nezklamala
však ani naše mládež: Vyčítal L., Kopecká E. a
Krejsa P.
Příští sezónu chceme být opět lepší. Vždyť
při čtyřech remízách nám chybělo více klidu a
zkušeností.
Krajská soutěž Pardubicko střed
Družstvo Kunvald „B“ se umístilo na šestém
místě ziskem 10 bodů. Na skóre 16:19 se podíleli
Hodek R 4/5, Krčmář S. 4/6, Šlezingr 3/5, Stůj M.
2,5/4, Mlynář M. 2,5/8, Krupica Z. 1/1, Kňažek
M. 2/9. Nad průměr zahrál Hodek R.
Zprávy z èinnosti SDH Kunvald.
V sobotu 24. května pořádal SDH České
Petrovice okrskovou soutěž v požárním útoku a
běh na 100 m pro jednotlivce. Klání se zúčastnila
družstva z Petrovic, Klášterce a Kunvaldu: šest
družstev mužů do 30 let, čtyři družstva mužů
nad 30 let, a po jednom družstvu žen do 30 let a
nad 30let.
My jsme nasadili do boje tři družstva – muže
do 30 let (nástupce do zásahové jednotky),
nynější zásahovku a ženy do 30 let. Nástupci byli
druzí, zásahovka čtvrtá. Ženy předvedly na závěr
exhibici – požární útok v pěti (norma je 6+1),
14

Družstvo Kunvald „C“ skončilo osmé ziskem
8 bodů. Skóre 21,5:23,5, podíleli se na něm
Dvořák E. 5/9, Rusz G. 5,5/8, Rusz R. 5,5/9, Bém
T. 2/6, Pácha L. 3/6 a Šejnoha L. 0,5/3.
Krajský přebor II.
Naše umístění na osmém místě ze dvanácti
účastníků považujeme za úspěch. Na skóre 40:
48 se podíleli podle šachovnic: Keprta St. 5/8
(jako vždy spolehlivě vysoký standart), Vymetálek P. 4/10 (dobrý výkon se zlepšením ELO o
4body), Náš host Krupička V. z Javornice 5,5/8
(splnil úlohu černého koně a zásadním podílem
přispěl k našemu umístění), Štěpán S. 2/10
(bohužel mu tato sezóna nevyšla), Dvořák E.
4/11 (bohužel také jemu nevyšla sezóna dle jeho
předpokladu), Hodek R. 4,5/10 (solidní výkon,
zlepšení o 1bod ELO), Tobiška J. 4/8 (úspěšnou
sezónu mu pokazila jedna nešťastná prohra v
Lanškrouně), Šlezingr V. 3/5 (dobré partie střídal
s horšími), Rusz G. 4/8 (totéž jako Vilda), Vymetálek T. 2,5/4
(nadějný výkon).
takže si první místo, i když neohrožené, zasloužily. Jediné co nás překvapilo, byla malá účast
fanoušků. Doufejme, že příští rok se to zlepší.
Po týdenním, relativním, odpočinku jsme
vyrazili s našimi benjamínky na ukončení okresního kola soutěže „Plamen“.
Na závody se odjíždělo o den později v sobotu 31. 5. a s notně unavenými dětmi, které
absolvovaly třídenní školní túru po Krkonoších.
Takže starší družstvo (11-15 let) si obhájilo svoje
podzimní 28. místo z 38. U dorostu, kde měla
probíhat obhajoba 1. a 2. místa, si Matouš Paďour

způsobil úraz nohy a Ondra Krejsa odjel do
Holandska. Sečteno, podtrženo: doufejme, že se
nám příští rok bude dařit lépe.

Jinak děkujeme všem, kteří hasičům fandí.
Vždyť jejich práce není jen zábava.
Za SDH – Eliška Teplá

Zdravíme pøíznivce Kunvaldského fotbalu!
Letošní sezóna se nám vydařila na výbornou.
Splnilo se nám velké přání, a to je postup do
okresního přeboru.
Po podzimní části soutěže jsme byli na prvním
místě. Jarní část bývá vždy těžší a hraje se o
všechno. Hrálo se dost vyrovnaných zápasů, ve
kterých jsme někdy vyhráli a někdy prohráli. Ke
konci soutěže přibývalo zraněných hráčů, a tak
se stávalo, že jsme hráli zápasy se třinácti hráči.

Pro bystré hlavy
Řešíte SUDOKU? Zkuste také řešit ALGEBROGRAMY!
T
K R
T
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Ř
Á
Ř
Ě

I
T
I
T

O našem postupu se rozhodlo až v posledním kole
soutěže, když jsme zvítězili v Boříkovicích 6:0 a
náš soupeř v boji o postup –Těchonín – prohrál
v Horním Třešňovci 0:2.
Chtěl bych poděkovat všem hráčům za předvedené výkony během celé sezóny. Dále všem sponzorům a fanouškům za podporu po celou sezónu.
Veškeré výsledky a komentáře najdete na
našich internetových stránkách www.akunvald.tym.cz.

Zájemci mají možnost své řešení zaslat na
obecní úřad do 31. 7. 2008. Tři vylosovaní úspěšní
řešitelé budou odměněni drobným dárkem. Jména
výherců a řešení otiskneme v příštím čísle KP.
Jedno z možných řešení algebrogramu z minulého
čísla: A6, D8, E0, J5, K1, M4, N3, O7, T2, Ž9.
1 8 7
4 6 9 0
2 0 3

Nahraďte písmena správnými číslicemi, aby
platilo naznačené sčítání. Stejná písmena zastupují
stejné číslice, různá písmena různé číslice.
Délky samohlásek nerozhodují. Najděte aspoň
jedno řešení.

5 0 8 0
Hodně řešitelských úspěchů přeje J. Dvorský,
autor algebrogramu.

Vylosovaní úspěšní řešitelé z minulého čísla:
Ing. Jaroslav Morávek a Michal Suchomel,
oba z Kunvaldu.
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SDH Kunvald pořádá na koupališti
v sobotu 12. července 2008
od 13.00 hodin
tradiční „Kunvaldskou lávku“
Srdečně zveme všechny fandy
soutěží a dobré zábavy.

TJ Sokol Kunvald
Vás zve na 7. ročník závodu
Kunvaldský železný muž
Start je
v sobotu 26. července 2008
v 10.00 hodin na koupališti.
Prezentace závodníků
od 9.00 do 9.45 hodin.

MO Rybáři Kunvald
Vás srdečně zve na tradiční
RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
spojené s večerním veselím u ohně
v rybářském areálu
v sobotu 2. srpna 2008
Prezentace k rybářským závodům
od 11.30 hodin,
taneční zábava s táborákem
od 20.00 hodin
Občerstvení zajištěno:
grilovaná kuřata, pečení pstruzi,
uzenina z udírny, pivo, limo,
ohnivá voda.
Prodej živých pstruhů.

Myslivecké sdružení Kunvald
pořádá tradiční
LOUČENÍ S LÉTEM
v sobotu 23. srpna 2008
od 18.00 hodin
na myslivecké klubovně.

TJ Sokol Kunvald
pro Vás přpiravuje podzimní turistický výlet do
Polska.
Navštívíme Stolové hory - vrch Hejšovinu, vrch
Bor a Bludné skály. Na sobotu 6. září 2008.
Podrobnosti budou uvedeny na plakátech.
Závazné přihlášky přijímá Alena Hodková.

Zahrádkářská výstava
Vážení přátelé zahrádkáři! Jak je Vám známo
ze stránek tohoto zpravodaje, měli jsme v úmyslu
v roce 2007 uspořádat zahrádkářskou výstavu.
Jelikož tento rok nepřál vývojem počasí Vašim
zahrádkám, rozhodl se výbor ZO ČZS tuto výstavu
přeložit na rok letošní. Výstava se uskuteční ve
dnech 13.-14. září 2008, a to v každém případě,
bez ohledu
na rozmary počasí. Prosíme Vás,
proto sejte, sázejte, zalévejte, okopávejte,
zastřihujte a mazlete se se svými výpěstky,
ať se s nimi můžete pochulubit na této výstavě,
která jistě za Vaší pomoci zdárně
proběhne a naváže tak na zdařilé
výstavy minulých let.
Děkujeme Vám za Vaši přízeň a těšíme
se na spolupráci s Vámi.
Na neděli 28. září 2008
připravujeme setkání důchodců
v Kunvaldě.
Bližší informace budou uveřejněny
v příštím čísle KP.

Prodám
kuchyňský nábytek
z šedesátých let – 4 kusy – velmi levně.
Dále prodám fungující ledničku
Calex – L20. Také levně.
Volat na telefon číslo 465619230. Děkuji.
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