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Hledání babky Podzimky

A H O J,
vážení čtenáři Ku...ho Po...ku

„Pohlednice jest dopisnice ozdobená vyobrazením nějaké krajiny, památné budovy nebo také - něčeho
jiného. Kde vlastně toto „dítko století“ původ svůj vzalo a kdo jest jeho vynálezcem, o tom se učenci a ještě
více sportsmeni dosud nedohodli a my zde palčivou tuto otázku řešiti nebudeme. Zdá se však, že za vznik
svůj děkuje obyčejné reklamní dopisnici, totiž obchodnímu korespondenčnímu lístku opatřenému vyobrazením továrních budov, obchodních místností apod...“
Tolik Jan Klecanda, Vilímkova encyklopedie z počátku 20. století.
Cesta k tomuto názvu - pohlednice - nebyla jednoduchá, neboť ve stařičkém mocnářství se až do konce
19. století užívalo názvu Korespondenční lístek. Až téměř před koncem století se začíná nesměle používat
slovo dopisnice. Jenže později zasáhli filatelisté a dopisnici začali výhradně užívat pro korespondenční
lístek. Aby byl zmatek dokonalý, tak se pohlednicím v Čechách říkalo též pohlední lístek, dopiska, dopisek
a lidově kartka či škartka, a my jsme v mládí dokonce říkali „čumkarta“. V poštovním oficiálním styku se
slovo pohlednice objevuje až v roce 1916. Tak se pohlednice konečně dostává do povědomí lidí a začíná i její rozvoj, ale i dělení do různých skupin. Na pohlednice přicházejí další žánry; jsou to blahopřání,
reprodukce uměleckých děl i mnoho dalších i „nepohledů“. Jak je vidět, jednoznačná definice pohlednice
neexistuje. Je to především otevřená listovní zásilka, která nemůže být zasílána v obálkách, známka musí
být na nich nalepena.
Historie otevřené listovní zásilky však je dosti pohnutá, neboť hluboko zakořeněná představa, že nikdo
nemá číst zaslané sdělení kromě adresáta, trvala, nehledě na to, že pošta se stávala velmi výnosným podnikáním a rozšířením mezi lid obecný by musela slevit i z cen za doručení. Rozvoj soukromého podnikání
byl nejrozšířenější v Anglii. Tam také byly zavedeny v roce 1840 poštovní známky, a tak se pomalu otevírají
dveře pro uplatnění úředně ještě nepovolených otevřených zásilek. Počet příznivců této formy posílání
zásilek stále roste, a tak se snad již roku 1866 objevují i prvé vánoční pohledy. Jiní tvrdí, že to bylo až
v roce 1884.
Ať již to bylo v kterémkoliv roce, faktem zůstává, že móda pohlednic stále rostla a v letech třicátých
minulého století nebylo opomenuto jakéhokoliv sebemenšího důvodu k poslání pohlednice. Z dovolené,
turistického výletu, ke křtům, svatbám, narozeninám i jmeninám. Bylo to prostě období rozkvětu pohlednic všeho druhu. Byl to však také nejlacinější kontakt rodin mezi sebou. A s rozmachem rostla i potřeba
mnohých nadšenců pohlednice sbírat a prozřetelně uchovávat tyto němé svědky všech důležitých událostí,
rodinných a přátelských vztahů i nesmělých prvých krůčků začínajících lásek. Sběratelství se rozrostlo
a s ním i specializace, která nutně potřebovala i vlastní literaturu.
A jedné takové knihy jsem použil k napsání tohoto krátké povídání. Jedná se o krásnou publikaci
Romana Karpaše nazvanou prostě POHLEDNICE - historie lístků, které zmenšily svět.
Upozornění na tento nádherný titul jsem si úmyslně připravil do předvánočního času, protože darovat
něco tak krásného můžete komukoliv a nenajde se snad ani jeden z obdarovaných, komu byste se nezavděčili.
Krásné a klidné vánoční dny a hodně zdraví i radosti Vám všem.
Milan Šebek - Varnsdorf
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Co je nového…?
Nejdùleitìjší body ze zasedání Zastupitelstva mìstyse Kunvald dne 11. 9. 2008
v Penziónu U lípy
* Ředitelka Masarykovy ZŠ a MŠ Kunvald informovala přítomné o zahájení nového školního roku.
Prvního září do školy nastoupilo 89 žáků, proti loňskému školnímu roku přibyli dva žáci. MŠ navštěvuje
28 dětí. Do školní družiny dochází téměř 30 žáků. Na
obědy do školní jídelny chodí všichni žáci i učitelé,
připravuje se denně 135 obědů. Dále svačinky pro
MŠ. Ve škole pracuje celkem 20 zaměstnanců.
První, druhý, šestý a sedmý ročník ZŠ je zapojen do
školního vzdělávacího programu „Škola pro tebe“.
Z učitelského sboru odešla Mgr. Lyerová a byla
přijata nová učitelka Mgr. Zdena Franková.
* Ing. Pavel Friml podal informace o průběhu
pozemkových úprav v Kunvaldě: O stavbách a opravách cest, které se již podařilo zrealizovat a které
budou dokončeny do října 2009. V současnosti
probíhá třetí etapa a je téměř hotov plán společných
zařízení.
* Dalším bodem programu bylo znovu projednání
žádosti paní Antonie Šedivé, č.e. 061, o odkup přístupové komunikace p.č. 7448. Zastupitelé na minulých zasedáních byli seznámeni s vyjádřením pana
Vyskočila, který zastupuje paní Šedivou, i manželů
Kopeckých a pana Malého, kteří nesouhlasí s prodejem uvedené cesty. Na minulém jednání se hlasovalo
o prodeji do rukou paní Šedivé, ale nebyl dosažen
potřebný počet hlasů pro ani proti. V této souvislosti
přečetl pan starosta žádost manželů Kopeckých také
o koupi uvedené komunikace. Jsou ochotni koupit
i polovinu parcely a být spoluvlastníky paní Antonie
Šedivé. Nebrání se jakémukoliv věcnému břemenu.
Ing. Friml navrhl nabídnout oběma stranám odkoupení cesty do spoluvlastnictví.
Zastupitelstvo pověřuje starostu jednat s oběma
žadateli o možnosti koupě p.p.č. 7448 do podílového
spoluvlastnictví. Na příštím jednání budou zastupitelé
informováni o výsledku jednání.
* Ing. Paďour přečetl žádost a vyjádření pana
Rudolfa Fajgla, Nové Město nad Metují, k problematice přístupové cesty k pozemku č.p. 463/1. Zastupitelé byli o této problematice informováni již na
minulých jednáních. Při vytyčení pozemku městyse
č.p. 3336, který měl být přístupovou komunikací
k jejich pozemku p.č. 463/1, vyšlo najevo, že poze-

mek městyse leží v břehu a cesta, o které si všichni
mysleli, že je obecní a jedná se o pozemek č.p. 3336,
je ve skutečnosti pozemek patřící rodině Šreflových
čp. 4. Pan Fajgl ve svém dopise žádá zastupitelstvo,
aby mu byl umožněn svobodný a bezpřekážkový
přístup a příjezd na jeho pozemek p.č. 463/1. Fajglovi
žádají, aby přistup na pozemek byl zaznamenán
formou věcného břemene a zanesen do katastru
nemovitostí.
Zastupitelé vzali žádost pana Rudolfa Fajgla na
vědomí a pověřili starostu městyse jednáním se
současnými vlastníky.
* Základní organizace Českého zahrádkářského
svazu Kunvald žádala o poskytnutí sponzorského
příspěvku na zahrádkářskou výstavu květin a ovoce.
Výstava proběhla ve dnech 13. – 15. 9. 2008 v sále
Sokolovny Kunvald.
Zastupitelé schválili poskytnutí příspěvku do výše
2.500 Kč.
* Část zastupitelů jednala s ředitelem firmy
EKOLA s.r.o. Libchavy ing. Černým ohledně možné
změny systému svozu odpadů. Tento problém je
v poslední době neúnosný a zejména letní prázdniny
umožňovaly občanům ze sousedních obcí uložení
odpadů do našich kontejnerů. Z rozpočtu městyse
Kunvald se doplácí na odpadové hospodářství
částkou 300 tis. Kč. Místostarostka informovala
o výsledku schůzky zastupitele i občany: Předpokládá se svoz odpadů formou popelnic, a to i pro
místní osady. Souběžně by byla řešena i likvidace
bioodpadu. Větší odpady by byly odváženy tzv.
vlakem zhruba jednou za dva měsíce (alespoň do té
doby, dokud se nenajde sběrný dvůr). Vše předpokládá změnu vyhlášky městyse a jednání s podnikatelskými subjekty v Kunvaldě. Občané budou mít
dostatek času a prostoru seznámit se s možnou
změnou systému.
*Dalším bodem programu bylo zadání změny
č. 3 Územního plánu městyse Kunvald. Návrh zadání
byl vystaven k veřejnému nahlédnutí v kanceláři
Úřadu městyse Kunvald a na Městském úřadu
v Žamberku od 28. 7. do 10. 9. 2008 a podle
informací ing. Mimry k němu nebyly vzneseny žádné
připomínky.
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Zastupitelé zadání změny č. 3 územního plánu
městyse Kunvald schválili.
* Ing. Paďour přednesl žádost pana Jiřího Křena,
Kunvald 204, o asfaltové zpevnění komunikace k provozovně Pivnice U Křemílka. Jedná se o pozemek
v délce 45 m, využívaný místními občany i návštěvníky Kunvaldu. Pan starosta uvedl, že se jedná
o plochu zhruba 150m2, cenová kalkulace v případě
penetrace činí asi 50.000 Kč, živičný povrch cca
100.000 Kč.
Žádost pana Jiřího Křena vzali zastupitelé na
vědomí a pověřili stavební výbor zjištěním stavu
komunikace a návrhem řešení.
* Ing. Paďour předložil zpracovanou dokumentaci
na rozšíření veřejného osvětlení v Kunvaldě. V dubnu
t. r. byla předložena žádost o rozšíření veřejného
osvětlení na komunikaci pod vilou. Na základě
dodané dokumentace jsou rozpočtované náklady na
rozšíření osvětlení ve výši 220 tis. Kč. Bylo by možné
zahrnout tuto akci do rozpočtu příštího roku, ale nejprve je nutné jednat s vlastníky pozemku o možném
umístění zařízení.

Různé:
∙ Starosta představil přítomným knihu o akademickém malíři Ludvíku Vacátkovi. Městys Kunvald
finančně přispěl na vydání této publikace. Bude-li
mít někdo z občanů zájem o její koupi, je možné ji
na úřadě v částce 350 Kč zakoupit.
∙ Předseda stavebního výboru ing. Musil
informoval o provedeném průzkumu stavu
rybníka na horním Kunvaldě. V současnosti se
zpracovává provozní řád a projekt technicko-bezpečnostního dohledu. Dotace na zvýšení retence
nejsou možné, je reálná šance získat dotaci na
odbahnění.
∙ Pan Trejtnar se dotázal, jak bude řešeno vytyčení
pozemků v centru Kunvaldu – odpověď ing. Frimla
– o vytyčení je možno požádat a bude provedeno
bezplatně.
∙ Josef Vágner se zeptal na problematiku kvality
vody na Končinách – ing. Paďour jednal s panem
Liškou. Dohodli se, že v případě problémů
s kvalitou vody mají občané pana Lišku ihned
kontaktovat na telefonu 724073046.

Nejdùleitìjší body ze zasedání Zastupitelstva mìstyse Kunvald dne 9. 10. 2008 v zasedací místnosti mìstyse v Kunvaldì:
* Předseda finančního výboru Josef Vágner
informoval o výsledku hospodaření městyse Kunvald
k 30. 9. 2008. Příjmy celkem 8.895.524,36 Kč, výdaje
celkem 6.342.418,28 Kč, saldo příjmů a výdajů je
2.553.106,08Kč. Stav běžného účtu 2.046.851,34 Kč,
stav termínovaných účtů 7.912.043,46 Kč, FFR
2.378.302,67 Kč.
* Zastupitelstvo se vrátilo k žádostem o odkup
komunikace p.č. 7448 na Končinách, která slouží
jako účelová komunikace a je jediným přístupem
k nemovitosti p. Šedivé če. 061. Paní Šedivá požádala
o odkup uvedené komunikace již na jaře letošního
roku, manželé Kopečtí požádali o odkup pozemku
v září. Na základě pověření zastupitelstva nabídl pan
starosta paní Šedivé, za kterou jedná pan Vyskočil,
odkup uvedeného pozemku do spoluvlastnictví
s manželi Kopeckými. Na základě sdělení paní Antonie
Šedivé bylo zastupitelům oznámeno, že jmenovaná
s odkupem pozemku do spoluvlastnictví na rozdíl od
manželů Kopeckých nesouhlasí. K tomuto vyjádření
přečetl pan starosta dopis paní Šedivé. V diskusi
vystoupil pan Vyskočil, který zopakoval, že v případě
koupě nebude Kopeckým činit problémy se vstupem
na komunikaci a nabídl návrh na uzavření dlouhodobého pronájmu na uvedený pozemek. Pan Kopecký
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uvedl, že by uvítal, kdyby cesta zůstala i nadále obecní
a na jejím udržování se bude spolupodílet. Pan starosta
dále přečetl dopis manželů Kopeckých, kteří nabídli
panu Vyskočilovi prodej části svých zemědělských
pozemků, aby si mohl pan Vyskočil vystavět cestu
podle svých představ a možností. Pan Vyskočil však
o tuto variantu zájem nemá a podle jeho názoru to ani
není stavebně možné.
Ing. Friml podal návrh na odkoupení pozemku
p.č. 7448 do spoluvlastnictví ve výši 9/10 paní Šedivé
a ve výši 1/10 manželům Kopeckým. S touto variantou
obě zúčastněné strany souhlasily. Pan Vyskočil tuto
možnost projedná se svým právním zástupcem a zastupitelstvo se k problematice vrátí na dalším zasedání.
Možnost odkupu p.p.č. 7448 do spoluvlastnictví
paní Šedivé a manželů Kopeckých v obci a katastru
Kunvald vzali zastupitelé na vědomí.
* Na programu jednání byla dále zimní údržba
komunikací. Přehled trvale udržovaných komunikací
v minulých obdobích obdrželi zastupitelé v přípravě
na jednání. Komunikace vedoucí k nemovitosti
manželů Skalkových bude na základě jednání řešena
po vzájemné dohodě. Průjezd na komunikaci mezi
bytovkami čp. 381-386 bude stejně jako v loňském
roce udržován trvale, přístup ke garážím a parkovací

plochy budou vyhrnovány pouze na základě požadavků
a za úhradu jednotlivých žadatelů.
Zimní údržbu komunikací zastupitelé schválili.
* Ve čtvrtek 9. října 2008 proběhlo jednání k projektu zateplení budovy školy. Byly předloženy návrhy
řešení nejjednoduššího provedení a střední varianty.
Požadavek z naší strany je, aby se řešení co nejvíce
přiblížilo stávajícímu vzhledu. Byl předložen předpoklad
skutečného rozpočtu – nárůst ceny bude v relaci do
20%, tedy cca 1 milion Kč nad získanou dotaci ze
SFŽP. Dle informací starosty by do poloviny listopadu
měla firma BKN dodat všechny materiály pro veřejnou
soutěž. Podle doporučení zastupitelů budeme požadovat o doplnění informací od BKN. Petra Zářecká podala
návrh, aby firma BKN předložila rovněž rozpočet ceny
na nejdražší variantu zateplení. V případě potřeby bude
svoláno mimořádné jednání zastupitelstva.
* Dne 30. 9. 2008 proběhla na úřadě kontrola
OSSZ Ústí nad Orlicí na pojistné a nemocenské a důchodové pojištění. Ve výsledku nebyly zjištěny rozdíly
a organizaci nebylo uloženo žádné nápravné opatření.

* Pan starosta předložil smlouvu o poskytnutí
dotace od Krajského úřadu Pardubického kraje, na
základě které byla poskytnuta dotace ve výši 200 tis. Kč
na opravu místní komunikace v osadě Končiny.
* Pan starosta informoval o jednání s majiteli
přístupových pozemků p.č. 462/2 a 462/3 k pozemku
p. Fajgla p.č. 463/1. K tomuto byl pověřen na minulém
zasedání zastupitelstva. Šreflovi nikdy nebránili
v použití současné komunikace pro průchod a průjezd,
nesouhlasí se zapsáním věcného břemene. Podají
písemné vyjádření.
Různé:
∙ Pan František Vyskočil předal starostovi městyse
petici občanů žijících v obcích Klášterec n. O.
a Kunvald napojených na vodovod VAK Jablonné
nad Orlicí. Petice byla sepsána dne 22. září 2008
a podepsána 15 zástupci nemovitostí na Končinách. Týká se zdroje pitné vody z vodojemu Končiny. Starosta městyse předá petici příslušnému
orgánu a předá informace občanům.

Další zasedání Zastupitelstva městyse Kunvald proběhnou 13. 11. 2008 a 11. 12. 2008 vždy od 19.00hod.

Výsledky hlasování ve volebním okrsku Kunvald - Volby do Zastupitelstva Pardubického kraje
17.- 18. 10. 2008
Počet voličů zapsaných do seznamu
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky
Počet platných hlasů
strana číslo
1
4
9
11
18
32
33
37
42
47
48
53

844
366
363

název

počet hlasů

KSČM
Drobní živnostníci a podnikatelé
Nezávislí starostové
Koalice pro Pardubický kraj
Strana zelených
Strana zdravého rozumu
Sdružení pro republiku-republikán. strana
SDŽ
Volte pravý blok
ODS
ČSSD
Dělnická strana

48
3
2
134
8
7
1
2
5
48
97
8

Účast ve volbách: 42%
OkVK
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Zelený sloupek
Dudek chocholatý (Upupa epops)
Dudek je nápadně zbarvený pták o něco větší než
kos. Základní barva je oranžovohnědá s výraznými
černými a bílými pruhy na křídlech. Na hlavě má
známou chocholku, kterou při vzrušení vějířovitě
roztahuje.
Žije v nížinách v otevřené krajině, s oblibou na
pastvinách, kde je množství zvířecího trusu. Živí se
hmyzem, červy a larvami všeho druhu. Velmi často
chodí po zemi, kde sbírá svou potravu dlouhým,
tenkým a zahnutým zobákem, který zapichuje do
trusu i měkké země. Hnízdí v různých dutinách
stromů, zdí a v nouzi i v dírách na zemi.
Samice snáší nejčastěji pět zelenomodrých černě
skvrnitých vajíček. Sedí na nich asi 15 dnů. Mláďata
se proti nepříteli brání vystřikováním odporně páchnoucího výměšku. Proto hnízdo dudka páchne.
Přilétá k nám v dubnu a do svého zimoviště
v tropické Africe se vrací v srpnu a v září.

Na obrázku je dudek, kterého se mi podařilo
vyfotografovat v pozdním odpoledni 28. 8. 2008
v dolním Kunvaldu. Asi se potuloval krajinou před
odletem.
Viděl ho někdy někdo z Vás v Kunvaldu?
Jaroslav Morávek

Historická zajímavost
28. říjen 1918
Je to již dlouhých 90 let, kdy byla v říjnu 1918
vyhlášena samostatná Československá republika.
Za tzv. První republiky to byl největší svátek roku,
dnes se domnívám, že pro mnohé je to pouze den
volna. Jistě, v televizi bude mnoho projevů státníků,
bude mnoho mítinků všech možných i nemožných
politických stran a hnutí. Prezident jistě udělí státní
vyznamenání a ocení zásluhy těch několika starých
lidí, kteří se toho ještě dožili. Ale ruku na srdce, mají
tito lidé pravou, nefalšovanou úctu nás všech?! Není
to jenom omluva za to, jak se k nim, za jejich hrdinství, tato zem zachovala? A to nejenom do roku 1989
ale i po něm. Tím spíše, že jsme už řadu let svědky
nejrůznějších pokusů smysl a někdy i samu existenci
československé a české státnosti zpochybňovat.
Jeden příklad za všechny: Lidové noviny otiskly
komentář, který – jak se uvádí – vyjadřuje stanovisko
listu. Tento článek má příznačný titulek, který zní
„Docela mrtvé výročí“. Jeho ústřední myšlenkou
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je teze, že 28. říjen by pro nás neměl být hlavním
svátkem. Za ten by naopak měl být podle mínění
autora a tedy tohoto listu – vyhlášen 17. listopad.
Pro určitou část našich intelektuálů ale i politiků se
stalo určitou módou, ne-li přímo povinností relativizovat – tedy vlastně zpochybňovat všechno, co nějak
souvisí s pojmem národ. Stačí, když se někdo odváží
jenom se zmínit o tom, že je třeba hájit naše národní
zájmy – například ve sjednocující se Evropě. Ihned se
s velkým halasem přihlásí o slovo lidé, kteří se nám
– s úsilím hodným lepší věci – snaží namlouvat, že
něco takového je zastaralé, překonané, v integrující
se Evropě přímo nemravné a škodlivé.
Tyto aktivity jdou ruku v ruce s politickými
a majetkoprávními požadavky vznášenými vůči české
republice ze zahraničí. Tato relativizace pojmů a faktů
je jen předstupněm úsilí o změnu historie tak, aby
se oběti dostaly do role obviněných a ti druzí byli
vydáváni za oběti. To je totiž ve svém konečném

důsledku smysl neutuchajících útoků proti České
republice a neustále opakovaných požadavků na
zrušení československých prezidentských dekretů
vydaných po druhé světové válce. Předválečné
Československo jistě nebylo ve všem ideální. Ale
bylo svého času zcela nepochybně jediným demokratickým státem ve střední a východní Evropě. Tuto
skutečnost si nesmíme nechat vzít. Na tyto tradice
je třeba navazovat. Je přirozené – a právě 28. říjen
1918 pro to vytvořil podmínky – že mezi sebou jednotlivé politické strany soupeří. Velmi se přimlouvám
za to, aby své soupeření vedly tak, aby nenaleptávalo
naši národní identitu a bralo vždy v úvahu zájmy
lidí žijících na tomto území. Chtěl bych při této
příležitosti připomenout zásluhy nejen příslušníků
masarykovských legií na Rusi, francouzských a italských frontových linií za 1. světové války, ale také
účastníků bojových operací protihitlerovské koalice
za 2. světové války, kteří se především a zásadní
měrou zasloužili o existenci československého státu
a de facto i de iure jeho uznání všemi celosvětovými
demokratickými silami po obou světových válkách.
Jedna zvláštní oslava našeho státního svátku
se odehrává v nedaleké Itálii. Ode dne vzniku
ČSR – od 28. října 1918, kdy skončilo šílenství ve
vzájemném vyvražďování, bylo na hradě v severoitalském městečku Rovereto podepsáno příměří.
Na návrh místního katolického duchovního Dona
Rosara byla v prostoru severní Itálie shromážděna
děla a další těžká válečná technika a byl z nich ulit
„ZVON MÍRU“. Od 28. října 1918 – rok co rok, každý

večer ve 21.00 hodin odbíjí na paměť a k uctění
padlých na italské frontě za 1. světové války sto
úderů srdce 3,36 metrů vysokého a 22,6 tun těžkého
„ZVONU MÍRU MARIA DOLENS“ (Matky trpící) ze
severoitalského Rovereta… Do údolí a do protějšího
horského pásma se rozléhá sto úderů srdce tohoto
zvonu - a s dvoustými ozvěnami v dáli zaniká… Je
s podivem, že řadoví občané severní Itálie každoročně dne 28. října oslavují památku výročí vyhlášení
samostatné Československé republiky – a většina
z nás, „Čecháčků“ – si již ani neuvědomuje, že
svoboda nám nespadla z nebes, že byla vykoupena
potem, krví a životy našich legionářů a veteránů na
všech světových válečných kolbištích, že všichni,
kdo prošli „křtem ohněm“, z něhož se zrodila naše
svoboda, si zaslouží nehynoucí obdiv, úctu a lásku.
Na závěr jedna citace od Karla Čapka z rozhovoru s TGM: „Já nemyslím na Evropu. Jistě nás do
té doby také pozná a bude nás potřebovat. Ale my
sami potřebujeme padesáti let… Musíme se ještě
učit; ale pak už to budeme umět… Pane, my jsme
chytří. Za padesát let, to už přejde svoboda lidem do
krve; ať si pak někdo na nás přijde, to budete koukat!
Pořád na to myslím… a chtěl bych, abychom už byli
o ten kus cesty dál. Padesát let republiky, to už by
mi stačilo. Pak už se ničeho nebojím. Pak už se nám
nemůže nic stát.“
A já bych dodal: Devadesát let nám, pane prezidente, nestačilo…
Jiří Všetička

Ze starých kunvaldských kronik
Dnes jsme vybrali část kroniky, ve které paní
učitelka Pálková popisuje slavení Štědrého večera
před třiceti lety. Alespoň na nás trochu dýchne
předvánoční atmosféra…
„Oběd je většinou chudý: topinka s česnekem
nebo polévka hrachová, čočková nebo zelňačka,
ojediněle klobása s chlebem nebo vařené koleno
s chlebem. Před večeří se vše připraví na stůl
pokrytý bílým ubrusem: ovoce, ořechy, vánočka,
cukroví, jablkový závin.
Ke stolu jdou všichni zároveň, po večeři od
stolu obvykle odchází jako první nejstarší. V některých rodinách se před jídlem i po večeři společně
pomodlí, někde se modlí až teprve u stromku.
Večeře v rodině: polévka houbová, ovesná, rybí,

smažený kapr a hrách, syrové chladné mléko (musí
se jíst z talíře), vánočka, jablka, ořechy, pomeranče.
Další věci na stole: bochník chleba – aby nebyl hlad
– nejí se, všechny druhy obilí – aby nebyla neúroda
– nejedí se. Jinde: smažený kapr a bramborový salát,
před večeří se připíjí víno na zdraví, ovoce, ořechy,
jablkový závin. Někde před tímto jídlem mají polévku
rybí nebo hrachovou, čočkovou nebo krupičnou
a jako předkrm – kousek masa z bažanta, ale bez
příkrmu.
Ponejvíce bývá k večeři smažený kapr a bramborový salát, u starých lidí třeba jen hrách a vánočka
s čajem. Jablkový závin většinou nechybí na žádném
stole. Další jídlo a pití o Štědrém dnu: cukroví, obložené chlebíčky, víno, káva, šlehačka, puding apod. po
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večeři obyčejně nejstarší člen jde rozsvítit stromeček
a dát pod něj dárky. Pak zazvoní nebo zavolá na
ostatní. Prohlížejí se dárky a pak někde ještě dělají
vánoční zvyky. Hraje-li někdo z rodiny na hudební
nástroj, zahraje koledy, kdo jezná, zpívá s ním. V jiných rodinách zpívají koledy bez doprovodu hudby.
Má-li rodina gramofon nebo magnetofon, pustí si
koledy hned při příchodu ke stromku. Většinou po
celý večer je puštěn rozhlas nebo televize. Lidé si
stěžují, že v posledních letech se jen velmi málo
vysílají v rozhlase, tak v televizi.
Zvyky štědrovečerní: Rozkrojí se jablko – je-li
jaderník ve tvaru hvězdy, je dobře, tvar kříže

oznamuje smrt. Podobně se rozloupne ořech, je-li
zdravý nebo zkažený uvnitř. Hází se střevíc ke dveřím
-dopadne-li špičkou ke dveřím, půjde do roka.
Do skořápky se dá svíčka a pustí na vodu - komu
nejdál plave, zůstane doma. Děvče třese bezem
a říká: Třesu, třesu bez, ozvi se mi pes, kde můj milý
dnes u večeře jest. Od které strany zaštěkne pes,
odtamtud přijede ženich. Na sv. Barboru se lámou
větvičky třešní a dají do vody. Kolik poupat je o Štědrém dnu rozkvetlých, za tolik let se vdá.“
Na závěr přidáváme přání krásných a spokojených svátků Vánočních všem čtenářům i občanům.
Mirka Celerová

Okénko farnosti
Posvícení
K podzimu neodmyslitelně patří slavnost posvícení
kostela sv. Jiří. Letos připadl tento svátek na neděli
19. 10. 2008. Posvícenskou mši sv. sloužil náš nový
pan farář, který v Kunvaldě působí od letošního srpna.
Tuto slavnost s námi v naší farnosti tedy prožíval
poprvé. Kdo však kunvaldské posvícení rozhodně
poprvé nenavštívil, byla hudební skupina „Tensing“
církve Českobratrské-evangelické z Letohradu.
O spolupráci „Tensingu“ s hudební skupinou „Jiná
doba“ jsme již psali v minulých vydáních Poledníku.
„Jiná doba“ hrála v letohradském kostele církve Českobratrské-evangelické na jaře tohoto roku a již tehdy
došlo k vzájemné dohodě mezi „Tensingem“ a „Jinou
dobou“ o společné přípravě hudebního doprovodu
na 19. 10. 2008.
Tento plán se zdařil a my tímto děkujeme letohradské mládeži za návštěvu a vstřícnou spolupráci.

Hudební setkání v Domku Na Sboru
Mezi přípravami písní na blížící se dobu adventní
a vánoční by hudební skupina „Jiná doba“ ráda
uskutečnila plánované setkání se společenstvím
žamberecké mládeže z církve Českobratrské – evangelické. Toto setkání se má uskutečnit v listopadu na
Domku Na Sboru a informace z něj Vám přineseme
v dalším čísle Poledníku.
M.G.

Pořad bohoslužeb o Vánocích:
24. 12. 2008
– mše sv. ve 24:00
25. 12. 2008
– mše sv. v 08:30
(Po mši můžete shlédnout divadelní představení, které si
pro Vás připravila kunvaldská mládež.)

26. 12. 2008
28. 12. 2008
31. 12. 2008
1. 1. 2009

– mše sv. v 08:30
– mše sv. v 08:30
– mše sv. v 17:00
– mše sv. v 08:30

Přejeme Vám klidné a radostné prožití svátečních
dnů a do roku 2009 mnoho štěstí a zdraví.

Část skupiny „Tesing“ v letohradském evangelickém kostele při hudební zkoušce na kunvaldské
posvícení.
M. Gregušová
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O hledání a nalézání
„Bible, Žd 11:6 „Bez víry však není možné se Mu
zalíbit… kdo přichází k Bohu, musí uvěřit, že Bůh je
a že odplácí těm, kdo ho usilovně hledají“
Přátelství nejvíc ohrožuje sobectví. Za Ježíšem
chodily zástupy lidí. Byli jím natolik uchváceni, že
zapomněli na jídlo. Byl už podvečer, nebyly obchody
ani supermarkety. Věřte nebo nevěřte, několikatisícový dav lidí byl nasycen zázračným rozmnožením
dvou ryb a pěti chlebů (Jan 6:1 – 15)

Druhý den přichází znovu. Tam, kde se včera
zadarmo najedli, už Ježíš nebyl. Nakonec ho našli na
druhém břehu jezera a důvěrně ho oslovují: „Mistře,
kdy ses sem dostal...?“ (Jan 6:25). Jinými slovy
ho kárají: Ty, ty… filuto, tohle nám nedělej! My tě
potřebujeme!
Ježíš jim odpověděl, že ho hledají proto, že v něm
vidí ideální řešení sociální problematiky. Takový
nějaký ráj na zemi. Cílem jejich snažení byl osobní,
sobecký prospěch. Jejich naděje se vztahovala
k tomu materiálnímu, hmotnému a s ní spojovali
i svůj zájem o něj. To nebyl správný motiv ke změně
charakteru, o kterém jim vyprávěl Ježíš.
Kdo chce najít Ježíše, musí vystoupit z davu
povrchních hledačů duchovna. Nesmí se nechat
strhnout zpět. Ježíš uvidí naši touhu v srdci a zařídí
setkání „na úrovni“. K tomu je potřeba něco udělat.
Musíme chtít! Ježíš lidem v zástupu také jasně řekl,
že mají hledat nasycení pro svoji duši, které bude
Představujeme se…
Křesťanské sbory jsou jednou z církví registrovaných podle církevního zákona. Na území České
republiky vznikaly první sbory v poměrech rakousko
– uherské monarchie. Kořeny naší církve jsou
v bratrském hnutí, které vzniklo v první čtvrtině
19. stol. na britských ostrovech.
V Žamberku vznikl křesťanský sbor v r. 1919.
Menší shromáždění vznikla v Hnátnici, Žampachu,
Záměli a Nekoři. Po 2. světové válce tato shromáždění zanikla díky persekuci ze strany vládnoucí moci.
V roce 1955 přijaly sbory společný název Křesťanské
sbory a byl oficiálně obnoven sbor v Žamberku. Jsme
protestanté evangelikálního směru, otevřeni působení
Ducha svatého. Shromáždění jsou občanského charakteru a přístupná pro každého.
Skupinka věřících začala od prázdnin 2008 působit
v Domku Na Sboru, kde se pravidelně scházíme
v pátek od 18 hod. a v neděli od 9.30 hod. k chválám
a nedělní bohoslužbě.
Naší snahou je zvěstovat Krista jako Spasitele
a jeho proměňující duchovní sílu. Chceme oslovit
ty, kdo hledají živou, křesťanskou spiritualitu a necítí
svou příslušnost k žádné církvi. Nemáme členství. Jde
Hledání babky Podzimky
V pátek 17. 10. 2008 se uskutečnila další
slibovaná akce především pro nejmenší „kunvaláky“.
Zájemci se sešli v 17:00 hodin před školou. Tam je
uvítaly ženy ve stylovém podzimním obleku a vysvětlily všem přítomným, že se musí dát přes Stezka

trvalé. Dokonce tam mluví o tom, že zůstane i pro
věčný život, který dává Syn člověka.
Co s tím, když je taková nechuť usilovně hledat?
My bychom se tak rádi bavili… a utráceli čas
v pomíjivosti, v povrchnosti. Příliš jsme se naučili
konzumovat zábavu. Sedíme v křesle a necháváme
se bavit. Říkáme: „Víš, Bože, dost bylo námahy,
přijď“. Nepřijde! Čeká na touhu po pravém setkání,
které bude trvalé. Kdo chce poznat Krista, musí jít
dál, pod povrch všednosti. Bůh odplácí těm, kdo ho
usilovně hledají. A má co nabídnout…!
Možná hledáte spiritualitu, zdroj duchovní síly
nebo svůj vztah k Bohu. Možná chcete něco ve svém
životě změnit.
Každý je srdečně zván na pravidelná setkání do
Domku Na Sboru, který laskavostí obce po letech
ožívá i konáním pravidelných bohoslužeb. Schází se
tam skupinka věřících Křesťanského sboru Žamberk
(viz. článek „Představujeme se...“)
Václav Dobiáš, Žamberk

o svobodné společenství lidí snažících se něco změnit
v sobě a okolo sebe. Chceme ukázat, že víra v Boha je
na dosah pro každého.
V pátek pořádáme večer chval a uctívání. Jde
o zpěv moderních chvalozpěvů doprovázených
hudební skupinkou. Na závěr je vždy slovo k zamyšlení a následná otevřená diskusi. Jde o různá témata,
která zajímají zejména mládež.
V neděli máme bohoslužby, které obsahují zpěv
písní za doprovodu hudební skupinky, modlitby,
přímluvy a kázání.
Věková kategorie není určena. Cílem scházení je
kultivovat mezilidské vztahy a objevovat krásu osobního vztahu s Bohem.
Věříme, že někteří z vás si cestu do Domku
Na Sboru najdou. Kunvald je kolébkou Jednoty
bratrské a naší vizí je vybudovat společenství křesťanů
na občanské úrovni přímo na místě, kde se před
staletími scházeli čeští bratři.
Každého srdečně zveme do našeho obecenství!
Dobiáš Václav, Žamberk
Kontakt: e-mail: va.dobias@worldonline.cz
mob. 732 800 950

až k místu, kde na ně bude babka Podzimka čekat.
Cesta, na kterou se vydaly děti s lampiónky, byla
značena barevnými listy. Podle nich celá výprava
směřovala přes již zmiňovaná Stezka až k myslivecké
klubovně, kde vedle ohniště seděla babka Podzimka.
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Na sobě měla šaty z listí, na hlavě krásný
klobouk. Babka Podzimka pronesla pár slov ze svého
trůnu. Děti i dospělí radostí tleskali. Následovalo
opékání párků, tanec pro zahřátí… Spadané listí
a svítící lampiónky v šeru dodávaly na kouzelné
atmosféře neobyčejného pátečního večera.
Hezké zážitky
Dlouho diskutovaný druhý zájezd důchodců
zaměnit za společné posezení se konečně uskutečnil
a to v neděli odpoledne 28. září v sokolovně. A dopadlo to brilantně!
Vzali to do rukou ti správní lidé. Z výsledku měli
určitě radost i pořadatelé a mohou být právem pyšní.
Hezký program MŠ a ZŠ, na závěr s chorálem písně
Svatý Václave, všechny přítomné chytl u srdce.
Sešlo se 126 důchodců, kterým zářila z očí radost,
spokojenost, nadšení a obdiv. Bohaté pohoštění
domácími malinkými koláčky, které chutnaly, jako
když jdou „Kájovi Maříkovi přímo do ledvin“, rovněž
takovými žloutkovými věnečky, párkem, kávou, čajem,
minerálkami a i léčivým vínkem. Napekl to vše rodinný
klan paní Podivínové, obsluhu zajistil kolektiv obecních zastupitelů a přátel školy, vše rychle, s úsměvem
a šarmem, prostě nemělo to chybu.
Před pohoštěním byl ještě odměněn úřadem
a Sokolem nejstarší občan pan Jindřich Herman, který
přijel od dcery až z Prostějova. Jmenovaný 95 letý pán
z jeviště pozdravil plamennou řečí celý sál a projevil
lásku a srdce Kunvaláka ze Zaječin k rodné obci.
Když místostarostka po občerstvení ohlásila
překvapení s módní přehlídkou – překvapení bylo a velice příjemně veselé. Mladkovská „Poupata“ vtrhla
na sál jako podomní tulačky s kořením, ve starých
sešlých oděvech a šátcích, s obtížnou chůzí s berlemi
a kulhající – zvedly všechny přítomné ze židlí, každý
chtěl vidět, co to znamená. Zarejdily po sále, u vchodu

Děkujeme paní J. Keprtové, která u Klášterecké
masné pochoutky a.s. zajistila sponzorský dar – uzeniny na opékání a Mysliveckému sdružení, které nám
umožnilo u své klubovny akci zakončit.
Pořadatelé

shodily svršky a rázem stály v řadách ve cvičebních
úborech jako Sokolky v modrých a červených sukénkách. Zacvičily část spartakiádní skladby Poupata.
Krása. Ovace byly veliké a upřímné. Pak přidaly ještě
dva tanečky Pražský Pepík a Trnky – Brnky. A to vše
ženy od padesáti do sedmdesáti let, tenké, tlusté,
ale plné elánu, prostě čtrnáctičlenná parta, která se
umí bavit a rozdávat radost. Nálada a zábava dále
pokračovala na parketu spolu se všemi přítomnými,
kteří si s chutí zatančili na písničky od srdce kapely
Vichr Orlických hor.

Starosta pak ještě jednou poděkoval všem za
hojnou účast, organizátorkám SPOZu a zastupitelům
za výbornou přípravu a provedení.
Bylo to nádherné, slunné nedělní svatováclavské odpoledne pro všechny, kteří se ho účastnili.
Děkujeme.
Účastnice setkání důchodců

Milí přátelé,
tak tomu říkám zdařilý, ale co to povídám
– naprosto perfektní „slet“ důchodců. Všichni, ať už
organizátoři, vystupující a my důchodci, jsme tvořili
partu lidí, kteří dovedou naslouchat a hezky se bavit.
A aby ne, když je na co se dívat, co pít a jíst.
Chtěl bych Vám všem říci, važme si toho, taková
to atmosféra není na podobných akcích zdaleka všude.

A tak se již dnes modlím, abych se dožil příštího
setkání, protože s Vámi všemi je mi moc dobře.
Naše děti budou za rok už starší, nevadí, mladí
dodají mladičkou krev, „babky z Mladkova,“ ty nezestárnou nikdy a hudba – ta je věčně živá.
Díky všem

Jak jsme jeli za zvířátky…
Už před prázdninami jsme se dohodli, že
vydělané peníze z brigád, které nám ještě zbyly,
utratíme na nějakém výletě. Nejdříve jsme chtěli
jet do Přibyslavi shlédnout hasičské muzeum, ale

složitá cesta vlakem nás odradila. Nakonec i po
poradě s dětmi jsme se rozhodli pro ZOO Dvůr
Králové nad Labem.
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Pepa od Vlasty

V neděli 5. 10. v půl osmé ráno se scházíme na
vlakovém nádraží v Žamberku v plném počtu. Nasedáme na rychlík do Hradce a v Hradci přesedáme
opět na rychlík, který nás zaveze až do Dvora. Po
vystoupení z vyhřátého vláčku jsme si dali menší
túru do ZOO. Někteří remcali, že je bolí nohy, ale
zvládli to.
Po příchodu do brány ZOO jsme dali hromadný
pětihodinový rozchod po areálu. Každého jsme ale
nejméně dvakrát stihli potkat, i zoologická zahrada
je zkrátka malá… Měli jsme štěstí. Neděle byla totiž
posledním dnem, kdy ZOO fungovala na letní režim.
Viděli jsme všechna možná zvířata i jejich mláďata.
Pro zajímavost mláďata opiček, zeber, slonů, žiraf,
želv, hadů, kajmanů a mnoho dalších.
Výlet se nám vydařil, sluníčko hřálo celý den
a svými paprsky lákalo všechna zvířata ven do
výběhu. S těžkým srdcem jsme opouštěli bránu
zoologické zahrady. Nedalo se nic dělat, ujela by
nám mašinka domů…
Veronika Teplá

ZPV PLAMEN Jamné nad Orlicí
Týden po výletě jsme museli vstávat už v šest
hodin, abychom stihli velmi důležité závody. Umístění se totiž započítává do jarní části.
V sobotu 11. 10. jsme se sešli opět v hojném
počtu a hurá na běh. Hlavy plné vědomostí, nohy
nachystané na rychlý běh a celkově připraveni urvat
co nejlepší umístění jsme dorazili celkem brzy na
místo konání. Žádná kolize nás naštěstí nepotkala.
Někomu se totiž podařilo bourat a jiným i hořelo
auto po cestě. Nakonec ale všichni dorazili a utkali
se v závodu požárnické všestrannosti. Po trati se plní
Zahrádkáři v Kunvaldě opět vystavovali
Základní organizace Českého zahrádkářského
svazu pořádala ve spolupráci se Základní školou
a mateřskou školou v Kunvaldě ve dnech 13. – 15. 9.
v kunvaldské Sokolovně výstavu ovoce, zeleniny
a květin s příznačným názvem „Z kunvaldských
zahrádek,“ neboť všichni vystavovatelé a všechny
výpěstky, stejně tak jako aranžmá, bylo vše z Kunvaldu a z kunvaldských zahrádek.
O úvod výstavy se postaraly malé zpěvačky
z mateřské školky pod vedením paní učitelky Dany
Jirešové a talentovaná Gábinka Gyenová hrou na
akordeon. Přítomné přivítal předseda ZO, svým
slovem přispěli starosta městyse Kunvald Ing. Josef
Paďour a člen územní rady ČZS Ústí nad Orlicí přítel
Pech. Samotného zahájení výstavy se zúčastnilo na
80 návštěvníků. Během víkendu přišlo na výstavu

různé úkoly, jako střelba ze vzduchovky, vázání
uzlů, přeručkování lana, znalost topografie a základů
hasičských značek…
Po dvaceti minutách po odstartování se mi
družstvo z trati navrátilo v pořádku, snad jen plíce
hledali ještě tak deset minut, ale udělali mi radost.
Konečné umístění v silné konkurenci bylo 14. místo
z 32 zúčastněných družstev.
Všem běžcům móóóc děkuji za reprezentaci.
Veronika Teplá

celkem 554 spokojených návštěvníků. Mezi nimi
nescházeli zástupci zákl. organizací z Písečné,
Klášterce, Žamberka, Nekoře a Jamného nad Orlicí.
Návštěvníci mohli zhlédnout 540 exponátů od 42
vystavovatelů a 17 dárců řezaných květin. Celou
tu nádheru připravilo 9 pořadatelů a 4 kunvaldské
aranžérky. Nechyběly krásné práce dětí mateřské
a základní školy a školní družiny. Kromě pěkných
zážitků si návštěvníci mohli odnést i nějakou květinu
nebo keř, které si zakoupili přímo na výstavě od pana
Svobody či paní Trejtnarové. Výborný bramboráček
připravil pan Šlezingr ze 75 kg brambor a jestli to
bylo málo, přišly na řadu stejně dobří utopenci.
Během výstavy proběhla anketa návštěvníků
o nejzdařilejší exponát. Vyhodnoceno bylo celkem 66
exponátů. Nejvíce hlasů, a to 32, získaly fuchsie paní
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Šlezingrové Vlasty, orchideje paní Michaličkové Anny
a chryzantéma paní Suchodolové Jany. Dvacet čtyři

hlasů získaly bonsaje paní Jindrové a celá organizace
výstavy.
Výbor ZO ČZS děkuje všem vystavovatelům,
aranžérkám, pomocnicím v kuchyni, škole, školce,
družině a prostě všem, kteří se podíleli na této velice
zdařilé akci. Děkuje též úřadu městyse Kunvald
a Kunvaldské a.s. za sponzorský dar.
Já osobně bych chtěl poděkovat všem členům
výboru a všem, kteří už byli jmenováni. Především
chci poděkovat všem pěstitelům, kteří poskytli svoje
výpěstky, popřát všem dobré zdraví a hodně pěstitelských úspěchů a těším se na spolupráci při příští
výstavě nebo podobné akci.
Předseda ZO ČZS - Ing. Michalička

Společenská kronika
87 let
06. 11. Miloslav Šrefl
25. 12. Oldřich Leskour
26. 12. Zdenka Žabková

Kunvald 4
Kunvald 124
Kunvald 204

82 let
28. 11. Oldřich Trejtnar

Kunvald 49

81 let
21. 11. Miroslava Štefková

Končiny 1

80 let
29. 11. Jaroslav Marek

Kunvald 289

75 let
18. 12. Vlasta Junková
24. 12. Eduard Šlesinger

Kunvald 90
Kunvald 79

t

70 let
10. 11. Milan Suchodol
11. 12. Věra Kacálková

Kunvald 120
Končiny 8

60 let
07. 11. Magda Labíková
07. 11. Jiří Vágner
07. 12. Jaroslav Kršek
20. 12. Stanislav Štěpán
21. 12. Miroslav Šlezingr

Kunvald 385
Kunvald 119
Kunvald 111
Kunvald 249
Kunvald 54

50 let
12. 11. Zdeňka Štumpfová
24. 11. Jana Frimlová

Kunvald 321
Kunvald 286

Vítáme do ivota novì narozené obèánky:
26. 08.
Natálie Krejsová
06. 09.
Antonín Kořínek
08. 09.
Jana Hlaváčková
08. 09.
Mikuláš Svoboda

Kunvald 40
Kunvald 189
Kunvald 220
Kunvlad 277

Vzpomínáme na obèany, kteøí ji nejsou mezi námi:
25. 09.
Vlasta Urbanová
01. 10.
Radek Lakomý

Kunvald 94
Kunvald 217

Støíbrnou svatbu oslaví:
19. 11.
Irena a Jiří Brindzovi

Kunvald 379
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Sport
Dopravní soutěž
Nedávno začal nový školní rok a tím i příprava
na dopravní soutěž 5. tříd. Vybrala jsem tři zájemce
z 5. třídy (Jana Svatáková, Pavla Šlesingrová, Šimon
Štefek) a tři ze 4. třídy (Vojta Flekr, Vojta Kavka,
Anna Kopecká). Dva týdny jsme pilně trénovali. Testy
z pravidel silničního provozu, první pomoc a jízdu
zručnosti, to vše ve třídě nebo venku před školou. Na
dopravní hřiště jsme jeli (celá 5. třída) do Ústí nad
Orlicí, abychom měli stejné podmínky jako při soutěži. Zdálo se, že se to snad nedá všechno stihnout
Znáte Hejšovinu?
Letos jsme při sokolském výletě podruhé vyrazili za hranice naší zemičky. A opět jsme navštívili
polské sousedy a tentokrát jejich Stolové hory
- vrch Hejšovinu a Bledné skály. Když nás 6. září
probudil budík, hned se nám začalo honit hlavou
zda bude hezky. Jistě všichni znáte naši pověstnou smůlu na počasí a nepřízeň našeho sluníčka.
Autobus přijel včas, všichni vzorně nachystaní
i s občankami, prostě nic nebránilo startu směrem
na Náchod. Tady jsme přejížděli hranice.
Po pár kilometrech na nás dýchla atmosféra
lázeňského městečka Kudowa Zdrój, úzké cestičky
nás dovedly do Karlówa a nakonec na malinké
zapomenuté parkoviště, odkud jsme se již pěšky
napojili na červenou turistickou značku. Rozverně
zbarvená lesní cesta nás dovedla k dlouhému
kamennému schodišti, a to nás vedlo do nebe
- Stolových hor. Po výstupu a zaplacení vstupného
to začalo: Různé průlezy, úzké rozmanité pěšiny
mezi masívy skal nás donutily i padnout na kolena.
Na vyhlídkách jsme s chutí svá shrbená záda
narovnali a s údivem hleděli do dalekého kraje.
Rozprostřely se před námi výhledy, okouzlující,
nekonečné, plné slunce a lehkého jižního větříku.
Fotoaparáty jen cvakaly. Pocity byly tak povznášející, že jedna naše sestra zapomněla na jednom
úžasném místě batoh. S radostí se s ní bratr vrátil
a znovu si cestu zopakovali. Batoh tam stále čekal
a vězte, že i to přispělo k prima náladě.
Před vstupem do Bledných skal jsme se nabaštili a doplnili tekutiny. Udělali jsme dobře, protože
začal boj o samotný průchod. Místa byla tak úzká,
že i batoh jsme museli sundávat. Hra světel a stínů
nás fascinovala. Skála, do které se opírají paprsky

a naučit. Ale náš soutěžní den už byl tady, v úterý 30.
9. se to rozhodlo. Snažili jsme se ze všech sil a bylo
to znát. Obsadili jsme 3. místo z devíti zúčastněných
škol z okresu. Naše radost byla obrovská a odměnou
nám byly ceny, které jsme si sami vybírali.
Víme, že do příští soutěže, která bude na jaře,
máme co zlepšovat. Ale i kdybychom nebyli tak
úspěšní, naše znalosti se nám při jízdě na kole určitě
budou hodit.
Pavla Šlesingerová a Irena Vagnerová

naší žluté hvězdy, a pak hned zas její věrná sestra
tma v šerém, studeném průchodu. Nádherné.
Snad vše vystihne komentář naší spolucestující.
„Ta cesta a ty břízky, to vypadá jak v Mrazíkovi.“
O to smutnější bylo, když se před námi otevřela
poslední vyhlídka a civilizace - parkoviště.

Se spoustou zážitků jsme nastoupili do autobusu a vyrazili směr Čechy. V Náchodě nás přivítal
na večeři Hotel Hynek. Pivko jen zasyčelo, talíře
po nás ani nemuseli mýt. Dobrá nálada vládla celým
dnem, a tak mě napadá jedno takové pohodové
a šťastné přání, které navazuje na sluníčkovou
pohodu celého výletu. Ať máme vždy vzduch, který se dá dýchat, oheň na ohřátí, vodu, co se dá pít,
přítele, co dokáže naslouchat a vlast - zem k životu.
Rádi jsme se vraceli domů do Čech. Jsou stejně
nejkrásnější.
Zdrávi došli. Alena Foglová
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Slámožrouti - Začíná jubilejní 10. Computershop
Letos už podesáté vyjedou hokejisté na led
ústeckého zimního stadionu k utkání Computershop cupu. Poosmé se ho zúčastní taky kunvaldští
Slámožrouti. Vyjedeme na led ve stejné sestavě
jako loni, to znamená, že do branky se postaví jako
jednička Luboš Martinec ml. a záda mu bude krýt
Tomáš Blažek, trojkou bude Luboš Martinec st.
Do obrany stabilně nastoupí Lukáš Friml, Jirka Fajgl,
Martin Bříza a Jirka Dušek. Do útoku a případně jako
záskok do obrany jsou připraveni Jarda a Honza
Zářečtí, Aleš Lauterbach, Olda Krejsa, Ondra Kašák,
Jarda Flekr, Tomáš Fogl a Eda Štumpf. Kouč a případný náhradník Eda Fogl.
Systém turnaje bude stejný jako vloni. Mužstva
se rozlosují do základních skupin, z nichž postoupí

cup
dle pořadí do jednotlivých lig, kde se bude hrát
o konečné umístění. Po loňském šestém místě bude
velice těžké toto obhájit a myslím, že hlavní úspěch
se bude brát, když postoupíme do první ligy. Sezona
začne pravděpodobně o víkendu 7.-9. listopadu,
pokud budou přát klimatické podmínky. Jinak vše
podstatné se dozvíte na internetu na stránkách
turnaje www.computershopcup.info nebo na našich
nových stránkách www.slamozrouti.tym.cz.
Sezónu jsme taky zahájili naší Slámožroutskou
zábavou, která se opět moc povedla, a tímto bych
chtěl poděkovat všem zúčastněným za pěkný večer.
Za Slámožrouty Eda Štumpf

Šachy
Tři zástupci našeho šachového oddílu se zúčastnili
mistrovství České republiky v seniorské kategorii.
V přípravce seniorů nazývané dorost (50-60 let) nás
zastupoval ing. Dvořák Eduard. Z dvaceti pěti účastníků skončil na 8. místě ziskem 4,5 bodu. V hodnocení
FIDE ELO (mezinárodní) si polepšil na 1914 bodů.
Národní ELO na 1897. Vynikajícím výsledkem na sebe
upoutal pozornost soupeřů a my se budeme těšit,
že svou formu prodá i v soutěži družstev. V hlavní
kategorii seniorů, která je nominační pro mistrovství

Evropy, startovali Tobiška Jaroslav s umístěním na
32. místě se prvně zapsal do mezinárodní listiny FIDE
ELO (jako druhý ze ŠO) s 1756 body. Tento zápis se
mu převedl do národního hodnocení. Nováčkem v této
soutěži byl Kňážek Miroslav, který po počáteční nervozitě proti velmi silným soupeřům v posledním kole
zabodoval a získal první zápis do národní listiny ELO.
Pro čtenáře – příznivce šachu předkládám kalendář soutěží družstev našeho ŠO:

Rozpis šachových soutěží družstev pro sezonu 2008 / 2009 - ŠO K a.s. Kunvald
12. 10. 2008
19. 10. 2008
2. 11. 2008
9. 11. 2008
16. 11. 2008
23. 11. 2008
30. 11. 2008
7. 12. 2008
14. 12. 2008
21. 12. 2008
11. 1. 2009
18. 1. 2009
25. 1. 2009
1. 2. 2009
8. 2. 2009
8. 2. 2009
22. 2. 2009
1. 3. 2009
15. 3. 2009
22. 3. 2009
4. 4. 2009
5. 4. 2009
26. 12. 2008

Krajský pøebor II. V
È. Tøebová“B“ - KU

Krajská soutì Pardubicko
KU“B“ - KU“C“
KU“B“ - H. Èermná
KU“C“ - amberk ܁D“

KU“D“- Sp. Rychnov n. K“B“

H. Èermná - KU“C“

Letohrad ܁B“ - KU“B“

Sp. Rychnov n. K“C“- KU“D“

KU“C“ - D. Èermná

KU“B“- Krèma Lanškroun

KU - Ústí n. O.“B“
Ústí n. O.“C“- KU
KU“D“ - Dobruška

amberk ܁C“ - KU
Letohrad ܁B“ - KU“C“

amberk“E“ - KU“B“

Týništì n. O. - KU“D“

KU“C“- Mistrovice

KU“B“ - amberk“D“

KU“D“- Kostelec n. O.

KU - Jablonné n. O.
Svitavy ܁B“ - KU
KU - Lanškroun ܁B“
Krèma Lanškroun- KU“C“

D. Èermná - KU“B“

Javornice - KU“D“

amberk ܁B“ - KU
KU“C“ - Lanškroun“C“

KU“B“ - Mistrovice

KU“D“ - Doudleby n. O.

KU - Moravská Tøebová
amberk“E“ - KU“C“

Lanškroun“C“ - KU“B

KU“D“ - Panda“D“ RK
Panda“E“ RK - KU“D“

Choceò ܁A“ - KU
Memoriál M. Kodytka-turnaj ètyøèlenných drustev
KU - Svitavy ܁A

Začátky domácích zápasů v 9.00
14

Krajská soutì Hradecko

Vánoèní turnaj (dospìlí + áci)

- TO -

Úspěch ve Frenštátě pod Radhoštěm

Mistrovství České republiky pro pony ve skocích a drezúře se konalo v jezdeckém areálu
TJ Slovan Frenštát pod Radhoštěm ve dnech
8. – 10. srpna 2008.
Barvy stáje JS Plundra Dlouhoňovice reprezentovala i Ludmila Zářecká s koněm Jack. Startovala
v soutěžích nadějí pro pony kategorie „S“ pro děti
ve věku do 12 let.
A jak to vše dopadlo?
Jedním slovem výborně!
Dvojice předvedla vynikající výkony, když
všechny parkury překonala bez chyb na překážkách
a ještě k tomu ve výborném čase. V soutěžích
nadějí vybojovala Lída s Jackem stříbrnou medaili
– 2. místo. Úspěch stáje rozmnožila i Anetka Regnardová s koněm Dastym – 4. místo.
Gratulujeme.
- PZ -

Milé překvapení dětem z mateřské školy
Dne 19. července 2008 uspořádal „Fotbalový
spolek kunvaldských borců“, a to pánové: J. Řehák,
K. Bartoš, V. Šlesingr, M. Bílek, J. Trejtnar a spol.
sportovní akci. Pan Borek bezplatně zapůjčil „Salaš“
a pan Friml dodal dříví na oheň.

Pro bystré hlavy
Řešíte SUDOKU? Zkuste také řešit ALGEBROGRAMY!

ab + c = ad
+ + +
e +c= f
ag + ab = bh
Nahraďte písmena správnými číslicemi, aby
platilo naznačené sčítání ve směru vodorovném i
svislém. Stejná písmena zastupují stejné číslice,
různá písmena různé číslice. Existuje právě jen jedno
řešení. Najděte ho.

Zisk, který činil 13.750 Kč, věnovali mateřské
škole. Za tento finanční dar byly dětem zakoupeny
koloběžky a stavebnice Lego.
Děkujeme!
Dana Jirešová

Zájemci mají možnost své řešení zaslat na úřad
městyse do 30. 11. 2008. Tři vylosovaní úspěšní
řešitelé budou odměněni drobným dárkem. Řešení
otiskneme v příštím čísle KP.
Řešení algebrogramu z minulého čísla je: A=Á8,
C6, E9, H7, K1, L5, M4, O2, P0, R3.
M A L Á
H O R A
K O P E C
Hodně řešitelských úspěchů přeje J. Dvorský
autor algebrogramu.
INZERCE

Chcete naučit svého čtyřnohého miláčka poslušnosti a jiné dovednosti?
Pojďte si mezi nás zacvičit.
Informace Radek Celer, Kunvald 98, tel. 731 555 473
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Vážení zákazníci české pošty, s. p., z provozních
důvodů si Vám dovolujeme oznámit změnu hodin
pro veřejnost platnou od 22. 9. 2008
na poště 561 81 Kunvald v Čechách,
adresa: Kunvald 31, telefon: 465619105.
Nová otevírací doba:
Pondělí:
8:00 – 10:00, 14:30 – 15:30
Úterý:
8:00 – 10:00
Středa:
8:00 – 10:00, 14:30 – 16:30
Čtvrtek:
8:00 – 10:00, 14:30 – 15:30
Pátek:
8:00 – 10:00, 14:30 – 15:30
Věříme, že tuto změnu přijmete s pochopením.
Česká pošta, s. p.
…a zlepšeníííííí, pokračování, navázání,
To vše a ještě mnohem více si můžete
dopřát v setkávání se s anglickým jazykem.
Navázání na kurs angličtiny z minulého roku
se bude uskutečňovat každé úterý a čtvrtek
v době mezi 16. a 18. hodinou.
Kdy začneme: 30. října 2008
Kde se budeme potkávat: V klubovně místní sokolovny
Učebnice: Headway Elementary (pokročilí), Project,
Open Doors nebo dle výběru (začínající)
Informace a přihlášky:
p. Mgr. Jitka Lyerová, mobil 775 274 573
Co dalšího budete potřebovat: Motivaci a nadšení,
trpělivost a podporu rodiny, hlavně odvahu a chuť.
Přijďte s námi přivítat advent!
V sobotu 29. listopadu 2008
zahraje Divadélko Úsměv pohádku
„O dvou sněhulácích“
v 16 hodin v sokolovně Kunvald.
Potom společně rozsvítíme vánoční stromek před
hasičárnou.
Nebudou chybět koledy, betlem a předvánoční
atmosféra.

Masarykova ZŠ a MŠ Kunvald
Vás zve na tradiční vánoční besídku
„Těšíme se na Vánoce“
V pátek 12. prosince 2008 od 18.00 hodin
v kunvaldské sokolovně.
TJ Sokol Kunvald
Vás zve na
Předsilvestrovskou taneční zábavu
30. 12. 2008 od 20.00 hodin
v kunvaldské sokolovně, hraje Archon.
Masarykova ZŠ a MŠ Kunvald
Vás srdečně zve na
PLES ŠKOLY
v pátek 23. ledna 2009 od 20.00 hodin
v kunvaldské sokolovně.
PS Kunvald zve malé i velké na tradiční
Dětský maškarní karneval
v sobotu 24. ledna 2009
v sokolovně Kunvald.
Soutěže, vyhodnocení masek, tombola.
Těšíme se na Vás.
Sbor dobrovolných hasičů a Spolek dobrovolných
lížařů Kunvald
Vás zvou na

- COUNTRY BÁL sobota 21. února 2009
od 20.00 hodin v sokolovně Kunvald
hraje WEJVRAT
předtančení – půlnoční překvapení – občerstvení
– tombola
stylové country oblečení vítáno!
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