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Závody dračích lodí na Pastvinách - sobota 23. srpna 2008

A H O J,
vážení čtenáři Ku...ho Po...ku
Theodora
samotářská dcera Boženy Němcové
O naší nejznámější spisovatelce bylo napsáno mnoho knih, studií i monografií, ale její třetí dítě, jedinou dceru
Theodoru, narozenou 19. června 1841, zná asi málokdo z nás. A její životní osudy a peripetie téměř nikdo. Teprve
v minulém roce za finanční spoluúčasti města Jičína byla vydána studie o Doře Němcové. Drobná publikace oceněná jako velký přínos pro literární vědu, neboť přináší dosud neznámé informace i zasvěcené hodnocení poměrů,
v nichž dcera Boženy Němcové v Jičíně žila.
Proč byla Bohdana, jak ji nazývali v Jičíně, patřící mezi „děti slavných“, povahy samotářské a raději se držela
v pozadí? Proč nebyla ráda středem pozornosti a v Jičíně se společenského a spolkového života zúčastňovala
velmi málo? Bylo to snad proto, že již v raném dětství trpěla tuberkulózním zánětem mízních uzlin, po jejichž
hnisavých ránách zůstaly znatelné skvrny na jedné tváři a na krku po celý život? I přes tuto nepřízeň života
vyrostla Dora v hezké a silné děvče, velké po mamince, a dožila se nakonec nejvyššího věku z celé rodiny. Téměř
osmdesáti let. Pramenilo tedy její samotářství ze zážitků v mládí, kdy rodina trpěla trvalou hmotnou tísní až bídou
obzvláště v době bachovské? Také padesátá léta (1850), kdy se rodina rozdělila a otec pracoval trvale v Uhrách,
kde přichází opětovné vyšetřování tehdy již vrchního komisaře Němce a jeho suspendování. A ona se mohla vzdělávat jen díky darům máminých přátel, kteří jí opatřili slušné oblečení, aby mohla navštěvovat soukromou školu.
Na rozhraní září a října roku 1863 odjíždí Dora Němcová se svou přítelkyní Hanušovou do Jičína a stávají
se zde industriálními učitelkami. Bohatá a často klikatá i trnitá je učitelská dráha Bohdany Němcové. Přerušovaná
častými nemocemi, nepochopením nejbližších i nechtěným? a tajným těhotenstvím i porodem v prvém pololetí
roku 1883. S přibývajícími lety se stává Bohdaně největším potěšením zahrada. Jakoby chtěla jít ve šlépějích
svých bratrů. Starší Karel totiž končil svou dráhu jako ředitel Královského zemského pomologického ústavu v Tróji
u Prahy a mladší Jaroslav, ač nadaný kreslíř a malíř, byl i majitelem velké ovocnářské školky v Rusku a jako špičkového pomologa ho ruská vláda poslala roku 1895 na studijní cestu do USA, aby přenesl do Ruska průmyslové
pěstování ovoce.
Největším životním dílem Bohdaniným byla stavba vlastního domu. A ne ledajakého! Architektonický návrh
halové vily pocházel od Dušana Jurkoviče! Touto vilou přichází do Jičína moderní česká architektura, spojující
na vysoké úrovni národopisný lyrismus se secesí a modernismem. Dodnes však není zcela jasné, jak získala
Bohdana tak úzký kontakt s naším předním architektem. Jistým však zůstává, že o povolení ke stavbě zažádala
23. 6. 1910 a kolaudace se uskutečnila již 21. 6. roku příštího.
Ve vile prožívá a dožívá Bohdana své neradostné stáří okořeněné ještě hladem a utrpením prvé světové války
ve společnosti mladičké služtičky a její nemanželské holčičky, kterou Bohdana miluje a vypráví ji pohádky a zpívá
tak, jak i jí zpívala její matka. Ale blíží se 4. únor 1920, sté výročí matčina narození a Dora odjíždí koncem ledna
do Prahy na oslavy tohoto výročí. Radostné vzrušení, které prožívala, vyvolalo srdeční mrtvici a Bohdana ve
Vinohradské nemocnici dne 6. února 1920 umírá. Je pohřbena do matčina hrobu, na který 6. června 1869 položila
kytici polního kvítí při slavnostním odhalení matčina náhrobku a kam byl pohřben v listopadu 1898 i její bratr
Jaroslav.
Mé krátké zavzpomínání na Theodoru, dceru Boženy Němcové, končí. Kdo by chtěl znát osudy této ženy i osud
její vily, dozví se vše, když si přečte knížečku Vladimíra Úlehla: Samotářská dcera Boženy Němcové THEODORA,
z níž jsem čerpal podklady k mému vyprávění a použil i některých doslovných úryvků přímo v textu, abych nerušil
čtenáře růzností písma.
Milan Šebek - Varnsdorf
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Co je nového…?
Nejdùleitìjší body ze zasedání Zastupitelstva mìstyse Kunvald dne 10. 7. 2008 v zasedací
místnosti Mìstyse Kunvald:
* Na programu byla žádost paní Antonie Šedivé,
která požádala o odkup pozemku parc. č. 7448, sloužícího jako účelová komunikace a je jediným přístupem
k její nemovitosti če. 061 na Končinách. Paní Šedivá již
dříve žádala o opravu této komunikace, zastupitelstvo
vzhledem k rozpočtu obce nemohlo její žádosti vyhovět. Paní Šedivá již na květnovém zasedání zastupitelstva žádala o odkup této cesty a souhlasila s tím, aby
kupní smlouva obsahovala věcné břemeno pro právo
průchodu a průjezdu pro sousední pozemky. Záměr
prodat pozemek byl vyvěšen na úřední desce. Znalecký
posudek Ing. Zářeckého na tuto komunikaci byl dodán
před několika dny. Odhadní cena činí zhruba 20 tis. Kč.
Pan starosta v této souvislosti přečetl dopis
manželů Kopeckých, Končiny čp. 11, a pana Malého,
kteří hospodaří na okolních pozemcích. Pan Oldřich
Kopecký a pan Malý vystoupili v diskusi. S prodejem nesouhlasí a jsou do opravy této cesty ochotni
přispět použitím svojí techniky a prací. Podle mínění
pana Vyskočila, který užívá nemovitost če. 061 spolu
s paní Šedivou, nestačí pouhé zpevnění povrchu cesty
a je potřeba zvolit důkladnější opravu. Podle jeho slov
toto představuje nejméně 0,5 mil. Kč a je ochoten
ze svého přispět 1/3. Další požaduje po Městysi
Kunvald a po panu Kopeckém a panu Malém. V rozpočtu však nejsou potřebné finance vyčleněny a ani
pan Kopecký a pan Malý nechtějí takovou částkou
přispět. Pan Vyskočil trvá na opravě ceny a v případě,
že nejsou na takovou opravu peníze, chce ji odkoupit
a provézt opravu dle vlastních představ. V diskusi
zazněly i možnosti o odkupu jednotlivých částí cesty.
Jednání bylo odročeno na příští zasedání zastupitelstva. Zastupitelé doporučili panu Vyskočilovi, panu
Malému a panu Kopeckému dohodnout se do příštího
zasedání na řešení situace, které by vyhovovalo všem
třem uživatelům cesty.
Žádost paní Šedivé o odkup cesty vzali zastupitelé
na vědomí.
* Předseda finančního výboru pan Josef Vágner seznámil zastupitelstvo se stavem hospodaření Městyse Kunvald k 30. 6. 2008. Stav BÚ
je 955.771,75 Kč, FRR 1.370.779,22 Kč a termínovaného účtu 7.871.741,54 Kč. Saldo příjmů a výdajů
k uvedenému datu činí 501.748,62 Kč.

Zastupitelé vzali informace předsedy finančního
výboru o stavu hospodaření na vědomí.
* Starosta přečetl nabídku Úřadu pro zastupování
státu na bezplatný převod komunikace kolem bytovek
čp. 381-386. Městys Kunvald požádal úřad o údržbu
pozemků kolem bytovek, protože jsou v jeho správě.
Pozemky jsou z velké části využity jako přístupová
komunikace. Bezúplatný převod by byl možný
až po vytyčení těchto pozemků, které by musel zaplatit
Městys Kunvald.
Zastupitelé vzali možnost převedení pozemků
na vědomí.
* Ing. Paďour seznámil zastupitelstvo s výsledkem vyhodnocení výběrové komise, která na základě
pověření zastupitelstva zhodnotila nabídky na opravu
místních komunikací. Byla vybrána firma JD Dlouhý
Vračovice s nejnižší nabídkovou cenou a nejdelší zárukou na dílo. Nabídková cena je ve výši 1.552.360 Kč
a jedná se o úsek na dolních Končinách, na Kunačicích, na komunikaci od čp. 15 po čp. 400 a o rozšíření
komunikace u řadovek.
Na opravu komunikace na Kunačicích se podařilo
získat 100.000 Kč z programu POV Pardubického
kraje. Dále je příslib 150.000 Kč z projektu komunikační dostupnosti v rámci sdružení obcí Pod Zemskou
branou na opravu cesty na Končinách.
Provedení všech oprav cest v tomto roce podle
nabídky firmy JD Dlouhý zastupitelé schválili.
* Starosta předložil možnost požádat PF České
republiky o bezúplatný převod pozemků p.č. 7337,
7338, 7341 a 7342 v obci a katastrálním území Kunvald. Pozemky se nacházejí v lokalitě u Štumpfových
a jsou v zastavitelném území.
Zastupitelstvo schválilo zažádat o bezúplatný
převod pozemků od PF ČR.
* Ing. Paďour informoval o situaci rybníka v horní
části Kunvaldu. Rybník je ve vlastnictví městyse.
V roce 1955 byla provedena rekonstrukce hráze
a oprava rybníka. Rybník se postupně zanáší a o stavu
hráze není delší dobu nic známo. Navrhuje zastupitelům zvážit možnost zajištění studie na opravu a hlavně
prověření stavu hráze odbornou firmou.
Zastupitelé schválili zadání studie na opravu a prověření stavu hráze odbornou firmou.
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* Městysi se podařilo uspět se žádostí o podporu
z prostředků Operačního programu Životní prostředí
v rámci opatření Realizace úspor energie Masarykovy
základní a mateřské školy Kunvald. (Tuto informaci
zatím máme pouze z internetu, písemné rozhodnutí
ještě nedošlo.) V rámci programu by mělo dojít
k výměně oken a zateplení školy. Bude se jednat
o finančně i administrativně poměrně rozsáhlou
a náročnou akci. Pan starosta navrhuje zastupitelstvu
předat celou akci formou mandátní smlouvy firmě,
která vše zajistí a provede od počátečního výběrového
řízení přes administraci s fondem až po konečné
vyúčtování. Cena za tyto služby se pohybuje asi
1% z částky zakázky.
Zastupitelé schválili předání akce Realizace úspor
energie Masarykovy základní a mateřské školy firmě,
která administraci provede.
* Ing. Paďour informoval o vytyčení pozemku
městyse č. 3336 u Šreflů čp. 4. Přístupová cesta, která
je dlouhá léta používána, je v části na soukromých
pozemcích. Po vytyčení skutečnosti, se p.p.č 3336,
který měl být přístupovou cestou, nachází z velké části
v prudkém svahu a v jednom místě je na ní sloup NN.
Při předání hranic pozemku se pan Fajgl, který vlastní
pozemek bezprostředně sousedící, vyjádřil, že bude
po městysi požadovat zajištění přístupové cesty
ke svému pozemku.
Informace ohledně vytyčení přístupového pozemku
u Šreflů vzali zastupitelé na vědomí.
* Manželé Renata a Petr Vymetálkovi, Kunvald
177 , žádají o změnu funkčního využití pozemků
p.č. 535/7,535/4, 535/8, 535/5 v obci a katastrálním
území Kunvald za účelem výstavby rodinného domu.
Pozemky se nacházejí v blízkosti jejich nemovitosti
čp. 222 a pozemky nad nimi jsou do územního plánu
zařazeny jako vhodné k výstavbě.
Žádost manželů Vymetálkových, čp. 177, byla
schválena za podmínky úhrady nákladů s tím spojených.

* Pan Jiří Trejtnar, Kunvald 71, žádá o změnu
funkčního využití pozemku p.č. 297/1 za účelem
budoucí výstavby rodinného domu. Pozemek se nachází v blízkosti zastavěných pozemků.
Zastupitelé žádost pana Jiřího Trejtnara schválili
za podmínky úhrady nákladů s tím spojených.
* TJ Sokol Kunvald žádá o finanční příspěvek
na akci „Kunvaldský železný muž,“ který se koná dne
26. července 2008. V předchozích letech o příspěvek
nežádali.
Žádost TJ Sokol Kunvald o příspěvek byla schválena. Bude poskytnut příspěvek do výše 2.000 Kč.
* Ing. Paďour předložil znalecký posudek
na p.p.č. 2447/16. Odhad je ve výši 260 Kč, jedná
se o vytyčený pozemek pana Vladimíra Svobody, Kunvald 297. Jeho odkup je nutný pro schválené rozšíření
části komunikace u řadovek u čp. 378.
Zastupitelé schválili odkup tohoto pozemku.
Různé:
∙ Ing. Paďour informoval o jednání s firmou VAK,
a.s. Jablonné nad Orlicí. Byl pověřen zajištěním
studie odkanalizování. VAK je ochoten nám studii
zajistit, podmiňují si získání následného zpracování projektu.
∙ Ing. Musil informoval o úpravě Salaše. Pro další
možnosti sportovního využití je nutná úprava
šaten a sociálního zařízení. Současný stav
nevyhovuje podmínkám konání sportovních akcí.
Nabízí se využití prostoru bývalé věže – vybudování zázemí, sprch, WC, místnosti pro rozhodčí.
V rozpočtu městyse byla vyčleněna částka 40 tis.
Kč. Předpokládá se, že tato částka nebude stačit.
V nejbližší době firma STAPS provede úpravu
schodiště, obezdění, provedení instalací a dlažbu.
∙ Starosta obce informoval o provedené opravě
malých památek a pokračování opravy omítky
na kostele sv. Jiří.

Nejdùleitìjší body ze zasedání Zastupitelstva mìstyse Kunvald dne 14. 8. 2008 v zasedací místnosti Mìstyse Kunvald
Na programu jednání byla znovu žádost paní
Antonie Šedivé, Končiny če. 061 o odkup pozemku
p. č. 7448, který slouží jako účelová komunikace
a je jediným přístupem k její nemovitosti. V souvislosti
s tímto problémem přečetl pan starosta další dopisy
pana Františka Vyskočila a manželů Kopeckých, ve kterých se vyjadřují k dané problematice. Po minulém
zasedání zastupitelstva se oba dohodli na částečné
opravě cesty, kterou provedli. Pan starosta předložil
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dvě varianty rozpočtu opravy cesty: první, která předpokládá urovnání a zhutnění štěrkodrtě ve výši 80 tis.
Kč, druhá, ještě s penetračním nátěrem, v částce
207 tis. Kč. Pan starosta předložil znovu posudek
ing. Zářeckého na odhad uvedené komunikace ve výši
20 tis. Kč a znalecký posudek ing. Tháma ve výši
22 tis. Kč, který objednal pan Vyskočil. V diskusi se vyjádřil pan Kopecký, p. Malý i pan Vyskočil. Pan Kopecký má obavy, že svojí zemědělskou činností může

povrch cesty snadno rozbít a bude se muset podílet
na její opravě. Žádá spolu s manželkou, aby cesta
zůstala i nadále obecní. Podle mínění pana Malého
je cesta po opravě na úrovni a je sjízdná pro osobní
auta. Pan Vyskočil užívá uvedenou cestu pro osobní
automobil a pro tento účel je podle něho nezbytný
asfaltový povrch. K dané problematice se vyslovili
všichni zastupitelé. Pan Vyskočil prohlásil, že v případě
prodeje cesty do rukou paní Šedivé okamžitě složí
v hotovosti cenu uvedenou ve znaleckém posudku, tj.
22 tis. Kč. Dodal, že v případě prodeje nikdy nebude
dělat nikomu problémy s přístupem na komunikaci
a nebrání se věcnému břemeni. Pan Kopecký předložil
žádost o odkup cesty, tato však vzhledem k platným
pravidlům zasedání nemohla být akceptována.
Na základě hlasování o odkupu cesty nebylo rozhodnuto, protože 3 hlasy se vyslovily pro prodej cesty
a 5 hlasů bylo proti.
Dalším bodem programu bylo projednání návrhu
zadání změny č. 3 územního plánu městyse Kunvald.
Návrh zadání je vystaven k veřejnému nahlédnutí
v kanceláři úřadu městyse Kunvald a na Městském
úřadu v Žamberku, a to od 28. 7. 2008 do 10. 9. 2008.
Jedná se o změny v k.ú. Kunvald, které byly schváleny
na minulých jednání zastupitelstva:
Zastupitelé návrh zadání změny č. 3 územního
plánu městyse Kunvald vzali na vědomí.
Pan Jiří Hůlka, Končiny 38, Kunvald, žádá v souvislosti s výstavbou rodinného domu na pozemku
p.č. 1998 o změnu územního plánu na typ parcely
s možností výstavby. O změnu ÚPO na tento pozemek
již bylo žádáno a schváleno minulým zastupitelstvem.
Po dohodě pana Hůlky s Krajským úřadem v Pardubicích, odborem péče o životní prostředí, bylo později
od žádosti ustoupeno. Podle zjištění na Krajském úřadě
stále trvá negativní postoj Krajského úřadu ke stavbě
na tomto pozemku. Případné schválení zastupitelstvem
tedy neznamená jistou možnost výstavby.
Žádost pana Hůlky o změnu územního plánu byla
schválena za podmínky úhrady nákladů s tím spojených.
Ing. Paďour upozornil na problém odkanalizování
čp. 17. V současné době je budova napojena od doby
rekonstrukce přes usazovací jímky do kanalizace. Bylo
by nutné přepojení přímo do splaškové kanalizace.
Podle předběžného odhadu společnosti VAK a. s. Jablonné nad Orlicí by přepojení stálo zhruba částku 30-40
tis. Kč. Vzhledem k problémům s odpady budeme
muset tento problém v budoucnu řešit.

Přepojení odkanalizování čp. 17 přímo do splaškové kanalizace zastupitelé schválili.
Různé:
∙ Pan starosta předložil rozhodnutí SFŽP o poskytnutí dotace na akci Realizace úspor energie Masarykovy základní a mateřské školy Kunvald. Celkové
výdaje na projekt činí 5.843.308 Kč, z toho nezpůsobilé 619.000 Kč. Zdroje žadatele 522.432 Kč,
podpora z fondu soudržnosti 4.440.661 Kč
a dotace SFŽP ČR 261.215 Kč. Byly osloveny čtyři
firmy, které by mohly připravit městys na realizaci
akce včetně výběrového řízení na dodavatele akce.
Cena za tuto službu se pohybuje kolem 100 tis.
Kč. Dle zastupitelstvem schválených pravidel
pro zadávání veřejných zakázek vybere dodavatele
akce starosta městyse.
∙ Bude vyvolána schůzka s ředitelem společnosti
EKOLA s.r.o. Libchavy ing. Černým za účelem
změny systému odvozu odpadů v Kunvaldě. Bude
vhodné, aby se část zastupitelů této schůzky
zúčastnila a pokusila se připravit návrh na změnu
systému svozu odpadů.
∙ Ing. Paďour informoval o ošetření památné
lípy u Janebových čp. 178 na dolním Kunvaldě.
Pan starosta na základě plné moci majitelů žádal
o poskytnutí finančních prostředků z programu
péče o krajinu. Podařilo se získat finance na ošetření lípy.
∙ Ing. Paďour předložil rozhodnutí Ministerstva
kultury o poskytnutí finanční podpory na obnovu
kulturní památky sousoší – reliéfu se scénami
svatých ve výši 120.000 Kč.
∙ Ing. Friml informoval o pokračování 3. bloku
pozemkových úprav v Kunvaldě. Na prvním
jednání byl řešen návrh plánu společných zařízení.
Zastupitelstvo nedoporučuje cesty V1, V23, V33
a V16 získat do vlastnictví městyse. Pan Friml
dále informoval o tom, že zhruba do jednoho roku
bude vzhledem k získání finančních prostředků
muset být zrealizována oprava povrchů všech
komunikací, na které byly žádány dotace.
∙ Ing. Musil informoval o pokračování prací
na Salaši.
∙ Pan František Vyskočil požádal za obyvatele
Končin úřad městyse o pomoc při jednání s firmou VAK a.s. Jablonné nad Orlicí ohledně kvality
a odběru pitné vody na Končinách. Pan starosta
pomoc přislíbil.

Další zasedání Zastupitelstva Městyse Kunvald proběhnou 11. 9. 2008 a 9. 10. 2008 vždy od 19.00hod.
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Ve dnech 17. – 18. 10. 2008 proběhnou volby do Zastupitelstva Pardubického kraje. Volební místnost
zůstává stejná jako v minulých letech.
Vážení čtenáři Kunvaldského zpravodaje,
již delší dobu vždy po přečtení dalšího čísla chci
napsat ohlas jednoho čtenáře.
Díky spolupráci s obcí Kunvald a přízni pana
starosty dostávám váš zpravodaj domů. Takže
si ho nechávám na chvíle klidu, abych se dozvěděl,
co je v Kunvaldu nového. Za dosti dlouhou dobu
spolupráce a mých aktivit v obci Kunvald mi vaše
obec /pardon teď již městys/ přirostla k srdci blíže
než jiné v našem Orlickém kraji. Byl jsem určen
v roce 1992 za evangelickou církev jakýmsi garantem
činností prací a oprav domku Na Sboru. Děkuji
za výbornou spolupráci se všemi představiteli obce
a občany v sousedství domku. Především rodině
Šreflových za vzorné správcovství svěřeného domku.
Díky vám všem mohly proběhnout důstojné oslavy
400. výročí narození J. A. Komenského v roce 1992
a v loňském roce oslavy 550. výročí vzniku Jednoty
Bratrské. Mám stále velkou radost, že u Vás v obci
držíte tradice a že bohatá historie obce je velkou
pobídkou pro dobrou správu obce v současnosti.

Věřte mi, že mohu srovnávat veškerou činnost
v okolních obcích, a určitě si nevedete špatně.
Sleduji i jiné zpravodaje, ale na ten „kunvaldský“
se těším, protože ho čtu celý, zrovna jako zpravodaj
z mé rodné obce Horní Čermné.
Mám totiž spolupráci s obcemi našeho kraje v náplni své práce. A vzhledem k tomu, že mi již končí
volební období ve funkci krajského radního pro
venkov, chtěl bych touto cestou poděkovat za spolupráci obecnímu zastupitelstvu a všem občanům,
kteří pracují pro obec a své spoluobčany. Myslím,
že v minulém roce při setkání rodáků obce bylo vidět,
že Kunvald je vlídným místem pro všechny hosty
i domovem pro místní.
Byl bych velmi rád, kdybych mohl spolupracovat
i v dalších letech a přeji nejenom kunvaldskému
zpravodaji, ale i všem občanům dobré a ještě lepší
dny a roky.
Zdraví Petr Šilar
krajský radní pro venkov a zemědělství

Zelený sloupek
O odpadech, kontejnerech a hrachu na zdi
O odpadech a kontejnerech píšeme ve zpravodaji poměrně často. Snažíme se působit na svědomí původců odpadů, aby se zamysleli nad tím,
co se někdy děje kolem kontejnerů na směsný
komunální odpad. Opravdu nám to připadá
jako v lidovém rčení o házení hrachu na zeď.
Je to zkrátka stále stejná písnička. Někdo poctivě
třídí odpady a hospodaří s nimi, někomu je to lhostejné. Bohužel v druhém případě zatím naše osvěta
moc nepomáhá. V únoru letošního roku jsme díky
spolupráci se spol. EKO-KOM mohli občanům
nabídnout třídění skla na bílé a barevné. Co vše
se v nádobách na bílé sklo nalezlo, zase přesně
odpovídá již výše citovanému. Někdo poctivě třídí,
někomu je to jedno, nebo to snad dělá schválně?
Kromě bílého skla jsme zde našli rovněž barevné
sklo, plechová víčka, plasty a dokonce zbytky
potravin…
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Hospodaření s odpady nás stojí stále více
peněz a do budoucna bude stále větší důraz
kladen na zvyšování podílu odpadů, který neskončí
na skládce. Na obce bude vyvíjen stále větší tlak,
aby se jako původci odpadů zamysleli nad kvalitou
a dostatečností třídění recyklovatelných odpadů.
Pro nás z toho plyne jednoduchá filozofie – čím
méně toho na skládce v podobě směsného komunálu skončí, tím méně budeme za likvidaci platit.
Skutečností zvyšujících se nákladů na likvidaci
odpadů se bude muset zabývat rovněž zastupitelstvo. Bude třeba posoudit, kolik nás to stojí
v letošním roce, a zda nebude nutné upravit
poplatek za odpady. Rovněž budeme znovu jednat
s ředitelem firmy EKOLA o možnostech změny systému svozu odpadů. Peníze zbytečně vynaložené
na likvidaci odpadů pak chybí někde jinde. V loni
jsme dopláceli částkou 305.000 Kč!

Co z těchto několika krátkých odstavců vyplývá?
Stále to samé – je to na nás všech. To, zda budeme
s odpady „plýtvat“ a budeme za ně platit více nebo
jestli budeme uvažovat v této věci hospodárněji

a odpady třídit. Celou řadu věcí nedokážeme ovlivnit,
nebo jen velmi zřídka a omezeně, ale tuto můžeme.
Josef Paďour

Shodou náhod nám přišel tento text a obrázek, který můžeme použít jako ilustrační foto k předchozímu článku:

Děkujeme všem pilným spoluobčanům za to, že nám pomáhají zvelebit vzhled našeho městyse Kunvaldu.
Za obec krásnější!
Obyvatelé Bubnova

Historická zajímavost
Počátkem července t.r. provedla paní Vamberská
z Pardubic opravu dalších malých památek. Podle
schválení zastupitelstva městyse byla zrekonstruována Boží muka na horních Končinách a Boží
muka pod čp. 267 pana Fuliera. Další v řadě byl
téměř zapomenutý kříž na Pustině. Po provedení
jeho opravy zjistila paní restaurátorka, že kříž stojí
na uvolněném podstavci a při větším větru může
dojít k jeho spadnutí. Nastal velký problém. Bylo
zapotřebí přemístit dvoutunový kříž z vrtkavého podstavce. A začalo kolečko prací. V pátek 4. července
za největšího deště vybudoval Mirek Šlezingr spolu
s Mirkem Tomanovým nový podstavec o metr vedle.
V neděli 6. července se s restaurátory sešlo několik
nadšenců a společně vymýšleli, jak co nejšetrněji
přemístit kříž. Nechyběl pan Lehký s nakladačem,
bez kterého by to samozřejmě nešlo. Kdo měl ruce,

chopil se lan, aby přemístění jistil. Byla v nás malá
dušička, když se kříž začal naklánět na jednu a hned
na druhou stranu. Díky šikovnosti Zdeňka Lehkého,
který dokázal s nakladačem kříž nadzdvihnout
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Boží muka se sv. Marií pod čp. 267

Boží muka se sv. Josefem na horních Končinách
a posadit na centimetr přesně na nový podstavec,
se vše podařilo. To byla úleva, mohli jsme si otřít
pot z čela. Kříž neutrpěl sebemenší újmu.Velké
poděkování patří všem zúčastněným za jejich pomoc.
Jestli všechna ta námaha stála zato, posuďte z našich
fotografií.
A poznámku na konec. Vnímavý Kunvalák si jistě
povšiml, že u čp. 12 naproti výjezdu od penzionu
schází sousoší – reliéf se scénami svatých. Ne, neztratilo se. Podařilo se získat finanční prostředky
na jeho opravu a v současné době probíhá rekonstrukce. A jak se povede, necháme se překvapit.

Kříž na Pustině
Mirka Celerová

Ze starých kunvaldských kronik
Váení ètenáøi Poledníku,
magické osmičky provázely naši republiku
po celé minulé století. Doufejme, že ten letošní
osmičkový rok už nepřinese žádné tragické převraty
jako rok osmašedesátý. Jak to tenkrát bylo, zavzpomínáme spolu s paní učitelkou Pálkovou:
܁20. 8. 1968 kolem 23. hodiny pøekroèila bez pozvání
vojska Varšavské smlouvy, tj. NDR, SSSR, Polska, Maïarska
a Bulharska naše hranice a v noci na 21. srpna bezdùvodnì
obsadila naši republiku. Dnešní den vejde do dìjin jako
hanba socialismu, KSÈ a snad všichni obèané odsuzují
jednání státù Varšavské smlouvy. Ráno toho tragického dne
21. 8. 1968 promluvil prezident naší republiky Ludvík Svoboda k národu: ܁Váení spoluobèané, v posledních hodinách
vznikla naší republice sloitá situace. V souèasné chvíli
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vám nemohu øíci více k jejímu objasnìní. Jako prezident
ÈSSR se k vám obracím s plnou zodpovìdností, kterou jsem
pøevzal pøijetím této funkce, a naléhavì Vás ádám, abyste
zachovali plnou rozvahu a naprostý klid. U vìdomí své
obèanské odpovìdnosti a v zájmu naší republiky nedopuste,
aby došlo k nepøedloeným akcím. S dùstojností a kázní,
kterou jste prokazovali v minulých dnech, vyèkejte dalších
krokù ústavních orgánù republiky.“
22. 8. ve 12 hod. se rozezvuèely všechny sirény, zvony,
klaksony na zahájení celostátní dvouminutové stávky na znamení nesouhlasu s obsazením naší ÈSSR. Sovìtský svaz
- dosavadní osvoboditel – dnes okupant nemilosrdný.
22. 8. zahájen mimoøádný 14. sjezd KSÈ v Praze.
23. 8. byla 2. generální stávka od 12 do 13 hodin. Na její
zahájení a ukonèení houkaly sirény, zvonily zvony.

26. a 27. 8. celostátní protest proti okupaci v 9 hod.
ráno tím, e po oba dny se rozezvuèely všechny sirény,
zvony, lokomotivy na 5 minut. Od 23. do 27. 8. projednával
v Moskvì prezident Ludvík Svoboda s dalšími èleny delegace
situaci u nás, vzniklou násilným obsazením naší republiky.
27. 8. se vrátil prezident republiky L. Svoboda do Prahy
i se s. Dubèekem, Èerníkem, Smrkovským, kteøí byli hned
na zaèátku okupace internováni. Vrátili se témìø na konci
svých duševních a tìlesných sil. Muselo se ustoupit pøesile.
Hlavou nelze zeï prorazit. Pevný postoj, klid a rozvahu
musíme zachovat. To jsou naše zbranì.
Všechny rozhlasové stanice za velmi tìkých podmínek
vysílaly ze všech krajù ve dne v noci - spojené ve štafetu
– protoe vysílací stanice byly obsazeny okupaèními
vojsky, i ponièeny. Kdekdo stále poslouchal vysílání,
pøenášel je ampliony i místní rozhlas po celé dny. Pøes
Kunvald projídìlo nìkolik tankù – je porušena silnice,
zpøeráeno nìkolik stromù. Pravda musí zvítìzit! Národ
se sjednotil. A na nìkteré výjimky – a spoleènì èelil
okupantùm rozvahou a klidem, psaním nejrùznìjších hesel
všude (na silnicích, na budovách apod.) odstranìním
všech orientaèních oznaèení (názvù ulic, smìrovek, názvù
eleznièních stanic). Všude byly jen smìrovky na Moskvu
2000 km. Ve výkladních skøíních v oknech, vitrínách, byly
obrazy prezidenta L. Svobody a Dubèeka i dalších našich
vedoucích èinitelù. Na veøejných budovách visely èsl. vlajky
na pùl erdi nebo smuteèní prapory. Byly sundány a 30.
8. Také protiokupantské nápisy se zaèaly odstraòovat,
zùstaly jen portréty L. Svobody a Dubèeka. Odstranit co
nejdøíve nápisy protiruské apod. – to je prý podmínka pro
odsun cizích vojsk. I v Kunvaldì chodili sovìtští dùstojníci
na MNV, aby se odstranily nápisy na silnici. Nejslušnìjší
byli vojáci polští. Mnozí z nich plakali, kdy vidìli, e jsou
u nás bezdùvodnì. Vojáci vìtšinou ani nevìdìli, kde jsou
a co tu mají dìlat. Nejhùø se chovali sovìtští vojáci. Støíleli,
kdy jim napadlo, proto bylo dosti obìtí na lidských ivotech.
Napø. v Buèovicích na Moravì se dozvìdìla moje známá, e

ena našeho dùstojníka stála v bytì nad postýlkou nemocného dítìte, kdy ji zasáhla smrtící rána støílejícího okupanta.
Nejhùø bylo v Praze a všech velkých mìstech – tam jsou
mnohamilionové škody na domech (poáry, prostøílené),
na dopravních prostøedcích, na dlabì (budova Národního
muzea v Praze je prostøílena).
30. 8. hlásil rozhlas, e dennì nám èiní ztráty 63 miliony
Kè. Náš stát je hospodáøsky na dnì. Po celou dobu obsazování okupaèními vojsky vysílaly legální rozhlasové stanice
mající rùzné názvy, napø. Èeskoslovensko, støední, východní,
západní, jiní Èechy, Mìsto na Dunaji, Kriváò.(Stanice
vysílající proti tìmto stanicím ve prospìch vojsk Varšavské
smlouvy mìla název Vltava). Rozhlasy tvoøily štafetu, proto
se støídaly po nìkolika minutách. Byly to stanice náhradní,
protoe normální rozhlasové vysílaèe byly zabrány vojsky
okupaèními a hledali stále i tyto náhradní. Kdy nìkterou
objevili, museli naši technici hned zaøídit jinde vysílání.
Obdivovali jsme naši techniku i hlasatele. Rozhlasu se podaøilo udret lid v klidu a rozvaze. Národ se sjednotil tak jako
nikdy. Získali jsme obdiv svìta a SSSR morální poráku.
Celý køesanský svìt byl vyzýván papeem Pavlem 6. k modlitbám za náš národ. Sv. Otec velmi miluje èeskoslovenský
národ. Pozn. ke schùzce v Moskvì 23.-27. 8.: Nejdùleitìjší
osoby pøítomné: sovìtský Brenìv, maïarský Kádár, bulhar.
ivko, nìmecký Ullricht a polský Gomulka.
29. 12. 1968 podala naše vláda demisi do rukou
prezidenta. Dùvod: od 1. 1. 1969 bude náš stát federativní,
tj. èeská socialistická republika a slovenská socialistická
republika, proto bude i vláda federativní. Na pøelomu
r. 1968 a 69 slavnostnì vyhlášena Slovenská socialistická
republika. První vláda Slovenské socialistické republiky
byla jmenovaná 2. 1. 1969. 1. 1. 1969 jmenoval prezident
republiky Svoboda podle èl. 61 odst. 1 ústavního zákona
o èsl. federaci novou vládu ÈSSR. Dostaly se tam osoby,
ke kterým mìl národ nejmenší dùvìru v r. 1968.“
Mirka Celerová

Okénko farnosti
Kunvald má nového knìze
Dne 27. 8. 2008 zakončil svoji kněžskou službu
v naší obci nedělní mší sv. pan farář Mgr. Stanislav
Sikora, který působil ve farnostech Kunvald, Klášterec a Petrovice od roku 2005. Přejeme mu mnoho
zdaru a radosti v jeho nové farnosti a děkujeme
za vše, co pro Kunvald vykonal.

Novým knězem, kterého farníci přivítali při
nedělní mši sv. 3. 8. 2008, je Mgr. Thngr. Miroslaw
Piotr Fas pocházející také z Polska. Doufáme,
že se našemu novému duchovnímu bude v Kunvaldě líbit a přejeme mu mnoho sil a požehnání
k jeho práci.
Kunvaldští farníci
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Cyklovýlet
Téměř po roce jsme pro naše občany a farníky
připravili nedělní projížďku na kolech, tentokrát
údolím Divoké Orlice. Odjížděli jsme 22. 6. po 13,30
hodině od kostela v poměrně hojném počtu,
směrem ke Zbudovu, Pastvinám a dále podél
samotného toku.
Počasí nám přálo, tak projížďku narušily jen
dva defekty, zdržení jsme vyplnili občerstvovacími
přestávkami. Bez úhony jsme dojeli k farní zahradě,
na níž jsme si i za přítomnosti pana faráře opekli
buřty, doplnili vypocenou tekutinu a vše zhodnotili.
Děkujeme novým místním i přespolním cyklistům, že naši myšlenku účastí podpořili a těšíme
se na další společné kilometry. Děkuji i Pavlu Prausemu za příkladnou spolupráci s přípravou akce.

Jaroslav Flekr

Slávek Klecandr v Kunvaldì – koneènì!
Se svými kytarami, foukací harmonikou, občas
se svou kapelou již drahný čas křižuje krajinu
českou, zejména pak tu východočeskou. Ač se často
při svých koncertech dostal „nebezpečně“ blízko
kolébce Jednoty bratrské, neměli jsme dosud tu čest
být jeho hostiteli.
To se však v říjnu tohoto roku změní! Kdože
to zavítá do naší vísky? SLÁVEK KLECANDR – český
písničkář a frontman folkrockové skupiny Oboroh.
Jeho muzikantské aktivity lze vysledovat již v 70. letech minulého století. Až v roce 1988 vzniká skupina
Oboroh, která letos slaví 20 let existence!
Slávek Klecandr se však věnuje i sólové dráze,
kterou zúročil na desce Protější břeh, kde spolu-

pracoval např. s Vlastou Redlem, Ivo Viktorinem,
Karlem Markytánem a dalšími.
Slávek Klecandr
ovládá bravurně hru
na kytaru, interpretuje
autorské písně i zhudebněné žalmy.
Srdečně vás tedy
zveme do Kunvaldského kostela na výjimečný koncert - recitál
Slávka Klecandra
26. 10. 08.
Nenechte si ujít tuto příležitost!
A.K.

Tip na výlet
Druhou srpnovou neděli jsme se vydali na kolech za prameny Orlice. Počasí sice nevěstilo nic
dobrého, ale nenechali jsme se odradit. Vyrazili
jsme po silnici do Orlického Záhoří. Těsně před
ním nás déšť dohonil a museli jsme se schovat
v lese. Nebyli jsme sami, kdo vyrazil do ponurého rána a kamarádským „ahój“ jsme se zdravili
s ostatními kolaři. Trošku mokří jsme našli azyl
v „salónu“ v Orlickém Záhoří a dali si nezbytný
groček na zahřátí.
Pak už se na nás počasí usmálo a přes
opuštěný hraniční přechod jsme vyrazili k naším
polským sousedům. Po levé straně jsme měli
pohraniční osadu Trčkov, ve které žije opravdový
poustevník a kochali jsme se pohledem na českou
stranu Orlických hor. Cesta po nové asfaltové
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komunikaci rychle ubíhala a brzy jsme dorazili pod
osadu Zieleniec. Je to jediné lyžařské středisko
na polské straně Orlických hor. A to už jsme byli
u cíle naší cesty – Torfowisko pod Zielencem.
Jeho severní část zvaná Topielisko (tj. „místo
k utopení“) je turisticky zpřístupněná dřevěnými
chodníčky a nově postavenou vyhlídkovou věží.
Jsou zde i naučné tabule o místní flóře. Jižní část
se nazývá Czarne Bagno. Jedná se o rezervace
na přírodním tundrovém rašeliništi o rozloze přes
120 ha. Potůček, který zde pramení, je zárodkem
Divoké Orlice. Samotné místo i pohled z vyhlídkové
věže se dá shrnout do jediného slova – nádhera!
Potom už jsme nasedli znovu na kola a vraceli se
zpět do Orlického Záhoří na dobrý pozdní oběd.
Cestu domů jsme zvolili Polskem až do Bartošovic
v O. h. A udělali jsme dobře, provoz skoro žádný

a cesta příjemná. I těch 75 km, které jsme celkem
najeli, uteklo jako voda a vlastně i celý den.
Spousta kunvaláků v těchto místech už byla,
je ale i mnoho těch, kteří je neznají. Pokud budete
hledat tip na výlet, zkuste vyrazit stejnou cestou.
Určitě nebudete zklamáni. A jestli si netroufáte tak
daleko na kole, i rodinný výlet autem bude stát
zato.
Mirka Celerová

Společenská kronika
Blahopřejeme našim spoluobčanům, kteří oslaví významná životní jubilea:
t

95 let
24. 09. Jindřich Herman

Zaječiny 5

81 let
16. 10. Marie Trejtnarová

Kunvald 71

89 let
13. 10. Jarmila Štěpánková

Kunvald 257

80 let
28 .10. Božena Frimlová

Kunvald 194

85 let
28. 09. Marie Adamcová

Kunvald 356

75 let
16. 10. Marie Prokopová

Kunvald 384

83 let
03. 09. Božena Tomková

Kunvald 177

50 let
06. 10. Věra Mihulková
23. 10. Milena Hommerová

Kunvald 113
Kunvald 383

Vítáme do ivota novì narozené obèánky:
01. 04.
Kalousová Adéla
06. 06.
Tereza Páchová
16. 08.
Ivana Keprtová

Kunvald 103
Kunvald 221
Kunvald 13

Omlouváme se za práci tiskařského šotka, který řádil v minulém čísle a změnil datum a tím pana
Vladimíra Bílka s paní Vlastou Urbanovou učinil o tři roky starší.
15. 07. pan Vladimír Bílek, Kunvald 239 a 01. 08. paní Vlasta Urbanová, Kunvald 94 oslavili své 85.
narozeniny.
Svatební výročí
Všechny milenecké páry, které uzavřely nebo
ještě uzavřou letos svatbu oslaví, po 25 letech v roce
2033 svoji svatbu stříbrnou. V Kunvaldě je však
několik manželských párů, které již oslavili zlatou
(50 let). Pokud tyto manželé vydrží spolu ještě dalších 10 let, dojdou až ke svatbě diamantové (60 let).

Dalšího výročí 65 let po uzavření sňatku, železné
svatby, se dočká už málokdo. A přesto se to v Kunvaldě podařilo letos manželům Čípovým z Kunačic.
I my jim blahopřejeme a do dalších společných
let přejeme pohodu a hlavně zdraví.
Za SPOz M. Suchodolová
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Úryvek z knihy „Gens una sumus“
Vlastimil Chládek 2006

Doufám, že mě stále ještě čeká životní šachová
partie. U šachu je výhoda, že člověk na ni může čekat
vlastně až do své smrti.
Prázdniny jsem trávíval v Orlických horách vedle
řeky Rokytenky. Vzrušovaly mne hluboké vodní tůně.
Lákaly mne představy skrytého tajemství.
V paměti mám uchováno dusno před bouří,
mě a rybu bojující s vlascem. Nakonec ten malý kluk
vytahuje krásného velikého pstruha. Vnímám mimořádnost úlovku. Balím vlasec, vyhazuji zbytek žížal.
Vtom zůstávám stát jako uhranutý a neschopen
pohybu. Sleduji mrsknutí se nádherně zbarveného těla
následně vítězný skok zpět do řeky. Cítil jsem obrovské
zklamání. Nikomu jsem to nikdy neřekl. Časem však
zklamání zmizelo a já cítil radost, že můj životní pstruh
získal svobodu. Však mrtvý pstruh vlastně už není nic
moc hezkého.
Šachová partie, a nejen ta životní, nikdy neztrácí
svou krásu.
Těším se.

rádům v rámci cyklistického výletu ukázat Orlické hory.
V nich samozřejmě nesměla chybět, hluboko v srdci
a ve vzpomínkách zapsaná, malebná vesnička Kunvald.
Mohl jsem taky splnit slib daný na zimním šachovém turnaji panu Karlu Küelovi a předat mu, přímo
u soutoku, finanční dar pro kunvaldské rybáře, a následně na počest svého dědečka, kunvaldského rodáka
pana Bohuslava Hovorky, vpustit do jím milované
Rokytenky symbolického pstruha.

Možná se i oni dva jednou potkají v rybářském ráji,
podívají se sobě do očí, mrknou na sebe a už navěky
smířeni poputují dál vodami nebeských Rokytenek.

Po čtyřiceti letech jsem se na soutok Rokytenky
a Kunvaldského potoka vrátil. Chtěl jsem svým kama-

Piráti by na nás byli krátcí
Tábor pro nás začal vlastně již čtyři měsíce
před jeho vlastním začátkem. Než jsme mohli
odjet, bylo potřeba zaplatit určitou částku, kterou
nemohli zaplatit všichni. Tak jsme po dohodě
s dětmi poprosili pana hajného, jestli by nám
nenašel nějakou tu prácičku. A našel! Sázeli jsme
stromky o sto šest. Byli jsme taky sbírat kamení
v Bartošovicích na pastvě. Požádali jsme o pomoc
i náš obecní úřad a Pardubický kraj. A VYPLATILO
SE! Sehnali jsme nakonec dost peněz, že si každý
vydělal 1000 Kč a na tábor tak mohli odjet úplně
všichni!!!
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V sobotu 12. 7. kolem oběda jsme se napakovali do naší vejtřasky a vydali směr Brandýs
nad Orlicí. Konečná zastávka našeho dopravního
prostředku byl Letní tábor Řadov. Dorazili jsme
tam zároveň s ostatními šedesáti dětmi. Po vyložení všech věcí si nás rozdělili vedoucí do oddílů,
respektive posádek. Jeli jsme totiž jako Piráti
z Karibiku.
Parťáci v oddílech už nám sice zůstali, nesoutěžili jsme o vedoucí. Nakonec to stejně dopadlo
tak, že si každý ponechal ty, kdo se o ně prozatím

staral. Po zbytek dne jsme se ubytovávali a připravovali si různé věci pro zbytek tábora.
Každé ráno začínalo v sedm hodin budíčkem
(vytahování kotvy), rozcvičkou (kostitřas), pak mytí
zubů a snídaně. Po snídani úklid kajut a potom
program do oběda. Po obědě trocha klidu a pak
zase do práce. Pak večeře a osobní volno (v něm
jsme se chodili koupat) a hurá na skopičiny
s kamarády. Večerka byla v 21.30 a pak už nastal
v přístavu klid. Jen noční hlídky služebního oddílu
jím tiše proplouvaly.
Po celý tábor jsme plnili různé úkoly a zdolávali
nástrahy našich programových vedoucích a za odměnu jsme podle umístění získávali písmenka
do lodního deníku, který jsme si tímto vlastně
psali. Tajemství deníku jsme rozluštili na konci
tábora, byla v něm totiž ukryta cesta k pokladu.
Také jsme si vydělávali dobrými činy a prací táborové peníze, které jsme mohli utratit také na konci
tábora na jarmarku.
Pro zajímavost, loupali jsme na čas brambory
(samozřejmě, jen když byly k obědu), hráli jsme
různé míčové hry, šifrovali jsme, uzlovali, stříleli
z luku, kuše i vzduchové pistole. Nechyběl karneval
ani diskotéka a mnoho dalšího…

Na návštěvu za námi přijeli hasiči z České
Třebové (byli jsme z nich uneseni, hlavně z mašiny,
která nevážila ani 100 kg a vypadala jako z jiného
světa), šermíři z Líšnice a okolí, výcvikáři psů,
čtyři jezdci na čtyřkolkách (TAKY NÁS VŠECHNY
SVEZLI) a nesmíme zapomenout na Honzu Betlacha, mistra světa v lasování a různých kovbojských
technikách. Přijeli za námi taky koně a poník
s ukázkou kovbojské drezúry, bylo toho dost
a dost…
Na konci tábora si každý našel svůj poklad,
rozdělili si svůj lup a mohlo se pomalu balit…
Z tábora se nám rozhodně odjíždět nechtělo, ale
nedalo se nic dělat… I KDYŽ NÁS TROCHU ZLOBIL
DÉŠŤ, TÁBOR SE NÁM POVEDL.
Mluvím za dospělé, na druhou stranu za děti
snad také, bylo fajn si zkusit zase jiné prostředí,
jiné lidičky a vlastně i účastníky tábora!!! Již
se těším na příští rok, uvidíme, co si programáci
vymyslí… Jako piráti jsme byli rádi a nástupy v dobových kostýmech byly uchvacující! Nikdo nezůstal
pozadu, ani kuchyň NE!!!
Prostě nám tam bylo dobře a rádi se na Řadov
vrátíme!
Hl. ved. mladých hasičů V. Teplá

A je zase konec léta
V sobotu 23. srpna t.r. proběhl už 19.
ročník „Loučení s létem,“ které pořádá myslivecké sdružení. Po již konaných prázdninových
akcích hasičů „ Kunvaldské lávce“ a „Rybářských
závodech“ si také tato akce získala dobré jméno
v Kunvaldě ale i v okolí. A tak není divu, že spousta
z nás si dělá od pátku místečko v bříšku,
aby se mohla pořádně „nadlábnout“ výbornou
divočinou a grilovanými kuřaty.
Po mém telefonickém rozhovoru s předsedou
Mysliveckého sdružení v Kunvaldě Ing. Solničkou,
mohu čtenářům poledníku přinést další skutečnosti: letos se prodalo 400 půlek grilovaných kuřat
a 650 porcí jídel, které navařili v penzionu U lípy.
Na pořádání celé akce se podílí nejen samotní
myslivci ale i jejich manželky. Poděkování patří
všem, kteří přispěli ke zdárnému průběhu večera
ale i těm, kteří přišli pojíst, popít, pobavit se a podpořit celou akci.

A na závěr pozvání Ing. Solničky pro všechny
na příští 20. ročník „ Loučení s létem,“ které
se bude konat ve druhé polovině srpna roku 2009.
Snad i sv. Petr bude v dobré náladě a přinese
pěkné počasí jako letos.
Mirka Celerová
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Sport
Závody Draèích lodí na Pastvinách.
Úvodem článku si dovolím popsat Vám
co je vlastně Dračí loď. Délka lodi je 12,49 m, když
k tomu přičteme délku hlavy a ocasu draka, můžeme
být až na 14 metrech. Šířka lodi je 1,16 m. Představte si dva lidi vedle sebe + místo pro rozmáchnutí
s pádlem, dost úzké, že? Váha samotné lodi je
přibližně 250 kg. Posádku tvoří 20 pádlujících lidí
a kormidelník s bubeníkem. Loď tedy dosáhne váhy
kolem 2000 kg. Slušný ponor. Délky tratí jsou 250,
500, 1000 a 2000 m.
Pořadatelé pastvinského závodu zvolili sprint
na 250 m. Ráno jsme nastoupili na nepovinné
tréninky. Začátky byly těžké, moc nám to neladilo,
ale za pár minut jsme souhry docílili. Start závodu
se ranou z pistole uskutečnil ve 13.30 hodin
Kunvaldský elezný mu
V sobotu 26. 7. se v Kunvaldě uskutečnil
7. ročník triatlonového závodu „Kunvaldský
železný muž“. Bohužel se závodu zúčastnilo pouze
35 závodníků a závodnic, ale nebyla nouze o špičkové závodníky. Mezi účastníky se zapsali i čtyři
závodníci z Polska, kteří sem vážili cestu dlouhou
přes 250 kilometrů a k nám se přijeli připravit
na mistrovství Polska ve sprint triatlonu. Závod
pojali jako dobrý trénink. Počasí se po týdenním
nečasu umoudřilo a závodníky přivítalo jasné počasí
s teplotou kolem 30 oC a i překvapivě teplá voda,
která měla téměř 21oC.
Po 500 metrů dlouhém plavání v místním
koupališti se do čela závodu dostali již zmiňovaní závodníci z Polska, ti všem uplavali doslova
o parník. Následně si pohlídali 23 kilometrovou část
na kole a o první místo si to rozdali v závěrečném
4 kilometrovém běhu. Vítězem se nakonec v rekordním čase 1:01,40 stal Augustyniak Krzysztof z klubu
Výsledky: Muži do 40 let:
1.
Augustyniak Krzysztof
2.
Lawicki Marcin
3.
Glaser Václav
7.
Štumpf Eduard
12.
Rek Michal
13.
Křičenský Ladislav
14

a vypukl boj o minuty. Závod byl velmi dramatický
a do poslední chvíle napínavý. Sešlo se zde 14 posádek z blízkého i dalekého okolí. Naše posádka byla
smíšená, bez omezení věku a pohlaví. Jelo 11 žen
a 9 mužů. Přesto, že většina účastníků v lodi seděla
poprvé, tak měl závod skvělou úroveň. A té srandy
co jsme si užili. Skončili jsme v poli poražených
na 10 místě, ale to přeci není podstatné. Hlavní
je, že se tento nádherný závod uskutečnil a nás
20 lidí táhlo takzvaně za jeden provaz.
Vždyť přece všichni víme, že neužitečný život
je předčasná smrt. Tak hurá do dalších dobrodružství a těšíme se na další ročník.
Za Spolek dobrovolných lížařů Alena Foglová

MKS Pletval Polkovice, který zlepšil maximum
závodu o téměř 2 minuty. Nejlepším Čechem se stal
Václav Glaser z klubu CTC FORT SMC Ústí n. Orl.
v čase 1: 04,55, je to vynikající triatlonista, který
obdržel cenu pro nejlepší sportovce roku 2007.
Kategorii žen vyhrála v čase 1:10,07 Otworowska
Malgorzata z klubu A25 AWF KATOWICE. A kategorii mužů nad 40-let vyhrál Krsek Jaroslav v čase
1: 12,02 z klubu SMC Fort Ústí n. Orl.
Obdiv si zaslouží rozhodně i ti, kteří se triatlonu
zúčastnili poprvé a závod bez větších problémů
dokončili. Takže příští rok opět nashledanou.
A nakonec taková menší zajímavost. Loňský
vítěz našeho závodu, Tomáš Kořínek, se v tentýž
čas, kdy probíhal závod v Kunvaldě, zúčastnil
závodu ve středním triatlonu na Karlštejně a vybojoval si účast na olympijských hrách v Pekingu.
Sice jen jako divák, ale porazil celou českou špičku
triatlonu.

MKS Pletval Polkovice
ULKS Triathlon Lubin
CTC FORT SMC Ústí n. Orl.
Sokol Kunvald – Slámožrouti

1:01,40
1:02,16
1:04,55
1:11,31
1:39,41
1:43,17

Muži nad 40 let:
1.
2.
3.
4.

Krsek Jaroslav
Kašpárek Petr
Novotný Luděk
Dlabka Ludvík

SMC Fort Ústí n. Orl.
SK Žamberk
Spolek dobr. lížařů

1:12,02
1:15,02
1:15,30
1:17,06

Otworowska Malgorzata
Dudková Kateřina
Červenková Lucie
Foglová Alena

A25 AWF KATOWICE
Nový věk TRIATLONU
VŠ Slavie Plzeň
Sokol Kunvald

1:10,07
1:11,45
1:33,45
1:44,56

Ženy:
1.
2.
3.
4.

Za Sokol Kunvald Eduard Štumpf

Šachy
V květnu 2008 se hráč našeho oddílu
ing. Eduard Dvořák zúčastnil šachového turnaje
v Karlových Varech s ratingem ELO 1950. V sedmi
kolech se mu podařilo uhrát 50%, to je 3,5 bodu.
Nyní jako jediný kmenový hráč vlastní FIDE ELO
(mezinárodní hodnocení) ve výši 1891 bod!
Blahopřejeme. O další zápis do FIDE listiny se pokusí Tobiška Jar. na Mistrovství České republiky
v Rychnově nad Kněžnou od 18. 8. 2008. Sedmidenního turnaje se také zúčastní ing. E. Dvo řák
Pro bystré hlavy
Řešíte SUDOKU? Zkuste také řešit ALGEBROGRAMY!

v kategorii přípravka seniorů. Z tohoto turnaje
Vám v příštím čísle KP přinesu záznam s diagramem nejlepších partií.
V měsíci říjnu zahajujeme soutěže družstev
kraje, kde budeme zastoupeni jedním družstvem
v KP 2 a dvě družstva budou hrát v krajské soutěži.
Již potřetí budeme mít jedno družstvo v regionálním přeboru Hradeckého kraje.
Tobiška Jar.

Jedno z možných řešení algebrogramu
z minulého čísla Je : Á8, D1, E0, Ě3, I5, K9, R4, Ř2,
T6, V7.
6 2 5

4 8 5 8
7 2 3 8
1 2 0 9 6

9 4 8 6
6 2 5
1 0 7 3 6
Hodně řešitelských úspěchů přeje J. Dvorský
autor algebrogramu.

Nahraďte číslice správnými písmeny, aby platilo
naznačené sčítání. Stejné číslice zastupují stejná
písmena, různé číslice různá písmena. Bylo použito
jen těchto písmen: A=Á, C, E, H, K, L, M, O, P, R.
Jaké slovo je číslo 12096?

Tentokrát byl pouze jeden úspěšný řešitel algebrogramu z minulého čísla, a to ing. Jaroslav Morávek z Kunvaldu.
Zájemci mají možnost své řešení zaslat na úřad
městyse do 30.9. 2008. Tři vylosovaní úspěšní
řešitelé budou odměněni drobným dárkem. Jména
výherců a řešení otiskneme v příštím čísle KP.
OZNÁMENÍ

Kunvaldská a.s. oznamuje všem,
kteří mají nárok na naturálie,
aby si je nezapomněli přihlásit nejpozději do 30. září 2008.
Došlo k úpravě zvýhodnění, kdo nebude mít zájem o naturálie, může využít jiné formy příspěvku.
Informace podá p. Píčová v kanceláři agronomů, tel. 465 677 749.
Dále informuje, že je zahájen prodej brambor a příjem objednávek na zimní uskladnění.
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TJ Sokol Kunvald pro Vás připravuje podzimní
turistický výlet do Polska. Navštívíme Stolové hory
- vrch Hejšovinu, vrch Bor a Bludné skály.
V sobotu 6. září 2008.
Odjezd v 6.30 hodin od Kampeličky směrem
na Žam berk. Zloté na vstupné budou k dispozici
u pořadatelů. Pěší trasa bude, jako vždy, do 20 km.
Závazné přihlášky přijímá Alena Foglová a Jiří Kavka.

Vážení důchodci!
Připravili jsme pro Vás
přátelské posezení v sokolovně.
Bude se konat 28. září 2008 (neděle) od 14.30 hodin.
Přijďte v hojném počtu.
Pohoštění a program zajištěn.
Dobrou náladu s sebou.
Těší se na Vás pořadatelé.

ZO ČZS ve spolupráci s Masarykovou ZŠ a MŠ
Kun vald Vás zve na výstavu ovoce, zeleniny a květin z kunvaldských zahrádek, která se uskuteční
ve dnech 13. - 15. září 2008 v místní sokolovně.
Slavnostní zahájení proběhne
v sobotu 13. září v 10.00 hodin
Otevřeno:
sobota a neděle – 10.00 – 18.00 hodin,
pondělí – 8.00 – 17.00 hodin.

Kunvaldští Slámožrouti
budou v sobotu 11. října 2008
pořádat taneční zábavu
od 20.00 hodin v sokolovně.
Hraje Bladex

Mobilní sběr nebezpečného odpadu
proběhne ve středu 17. září 2008 a bude proveden
zastávkovým způsobem. Odpady je nutno předat
obsluze vozidel osobně – odpady odložené na stanovištích před příjezdem sběrných vozů nebudou
odvezeny!
Přehled stanovišť v obci:
U Jirků
15.45 – 15.55
parkoviště u dolní prodejny
16.00 – 16.10
parkoviště u Zářeckých
16.15 – 16.25
parkoviště u horní prodejny
16.30 – 16.40
plocha mezi bytovkami a starou školou 16.45 – 16.55
plocha u Frydrycha
17.00 – 17.10
horní Kunvald – plocha u pérovny
17.15 – 17.25
Zadní důl – autobusová zastávka
17.30 – 17.40
Bubnov – autobusová zastávka
17.45 – 17.55
Zaječiny – odbočka na Končiny
18.00 – 18.10
Končiny u VKK
18.15 – 18.25
Druhy přebíraných odpadů:
Vozidlo Renault M 250: baterie všeho druhu, oleje,
plechovky od barev, rtuťové zářivky a výbojky, zbytky
ředidel, čisticí hadry, rtuťové teploměry, pesticidy,
fotochemikálie, léky, nádoby se zbytky škodlivin, atd.
Vozidlo Avia A 60: vyřazené televizory a lednice,
elektrošrot.

Koncert - recitál Slávka Klecandra
se bude konat v neděli 26. října 2008 ve 14.00 hod
v kostele sv. Jiří v Kunvaldě.
Úřad Městyse Kunvald
připravuje
tradiční podzimní výstavu
v sokolovně ve dnech 25. – 28. října 2008
Obrazy a oleje z končin a celého světa bude
vystavovat československý malíř Miroslav Holubek
a žamberecký malíř Miloslav Král.
Současně bude probíhat prodejní výstava výrobků
Chráněných dílen Kopeček Bartošovice v O. h.
(výrobky keramické, tkalcovské a košíkářské).
Podrobnosti budou uvedeny na plakátech.
Potřebujete pojistit?
KOOPERATIVA a.s. poskytuje služby
v těchto oblastech:
Pojištění budov, domácností,
pojištění motorových vozidel, pojištění podnikatelů,
pojištění odpovědnosti – povinné ručení, úrazové
pojištění, skupinové životní pojištění, pojištění dětí,
životní nebo důchodové pojištění,
úvěry, penzijní připojištění,
kreditní karty, stavební spoření, hypotéky
Pokud budete mít zájem, můžete mě kontaktovat:
LEHKÁ JINDŘIŠKA, telefon 604 361 185.
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