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Školní družina

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

„Každého nebezpečného tvora, který se v lese objeví, ohlašuje svým poplašným křikem sojka obecná“.
Tak ji popisuje ve své knize Ing. Bohumil Siegl. A jejího varovného křiku v těchto měsících bude stále přibývat, neboť houbaři již vesele zkouší své sběratelské štěstí a milovníci přírody častěji navštěvují nejbližší
lesy i s celými rodinami. Vždyť jsou konečně kýžené prázdniny a čas dovolených. My se však podíváme jak
popisuje tohoto ptáka našich lesů nám dobře známý a již téměř náš přítel - Jan Vrba:
Sojka je tuze pěkný pták a zejména její bělomodročerně pruhovaná drobná peříčka, jimiž má ozdobená křídla, se líbí stejně chlapcům jako dospělým mužům. Vždyť i myslivci je s oblibou nosí vetknutá za
stuhou klobouku. Kromě toho ošacení není na ní nic pěkného. Tak hned její hlas, který se rozléhá v hájích i hlubokých lesích, je nepříjemně chraptivý a křiklavý a ozývá se, jak jen se co v lese hne. Mnozí se
domnívají, že koná jakousi strážní službu a varuje svým křikem les před blížícím se nebezpečím. Jí však
nic podobného ani nenapadne, ba naopak je mnoho zpěvných ptáčisek, která se třesou strachem před ní,
neboť uhlazená a hezká sojka je krutý plenič jejich hnízd, z nichž loupí bez milosti vajíčka i vylíhlá písklata
zejména v době, kdy sama krmí mladé.
Ani myslivci jí nejsou za její křik vděční, protože jim zneklidňuje lovnou zvěř, takže ji často pokropí
broky, neboť je (BYLA) považována za lovnou zvěř. Proč tedy sojka křičí? Je strašpytel, protože má
mnoho nepřátel, a zejména všichni dravci po ní pasou pro její jemné a chutné masíčko. Poněvadž lítá
dost neobratně, přetahuje nerada volnou prostorou a když, činí tak jen jednotlivě. Takže při přeletu
paseky přetahuje rodina jen pták
za ptákem ve značné vzdálenosti
a shlukují se až na druhé straně.
Na podzim tak pořádají i hromadné výlety do korun košatých
samotářských dubů, kde si naplňují
volátka zralými žaludy do té míry, že
potom sotva mohou odletět, jak jsou
těžké. Žaludy si často schovávají
do hromádek kamení nebo různých
škvír a obyčejně na své skrýše
zapomenou. A proto ani lesníci jim
nejsou vděční, že se jim pletou do
řemesla a mluví o škodě a ztrátě
dobrého semene...
Dnes je to se sojkami asi všechno trochu jinak, neboť v zimních měsících nám přilétají celkem bez obav
až do krmítka a vesele se hašteří s ostatními ptáky o kousek toho jídla a často se přiletí podívat na místo kde
krmítko stálo i v letních měsících. Také ptáci se rychle přizpůsobují civilizačním změnám. Obzvláště, když si
zvykli, že po nich nikdo nestřílí.
Tak hodně hezkých letních zážitků i setkání s tímto opeřeným krasavečkem!
Milan Šebek - Varnsdorf

2

Volby do Evropského parlamentu 5.–6. června 2009
Výsledky hlasování ve volebním okrsku č. 1 Kunvald
------------------------------------------------------------------------------------------Počet osob zapsaných do seznamu voličů
828
Počet vydaných úředních obálek
243
Počet odevzdaných obálek
243
Počet platných hlasů
243
Účast ve volbách
29,34%
strana č.
počet hlasů
4. ODS
61
33. ČSSD
48
2. KDU-ČSL
33
21. KSČM
25
24. SNK Evropští demokraté
15
5. Suverenita
11
14. SDŽ-Strana důstojného života
7
23. Strana svobodných občanů
5
6. Volte pravý blok-www.cibulka.net
4
9. Evropská demokratická strana
4
31. Dělnická strana
4
32. Nezávislí
4

strana č.
počet hlasů
3. Věci veřejné
3
17. Spojení demokraté-Sdružení nezávislých 3
22. Starostové a nezávislí-Vaše alternativa 3
26. Strana zelených
3
29. Strana soukromníků ČR
3
1. Lebertas. cz
2
11. Demokratická strana zelených
1
13. Národní strana
1
20. Nejen hasiči a živn. s učiteli do Evropy 1
25. Balbínova poetická strana
1
27. Koruna česká
1

Co je nového…?
Nejdùleitìjší body ze zasedání Zastupitelstva mìstyse Kunvald dne 14. 5. 2009 v penzionu
U Lípy v Kunvaldì:
* Kronikářka městyse paní Milena Bílková informovala o akcích v Kunvaldě za rok 2008. Přečetla
krátké úryvky a předložila k nahlédnutí kroniku
i obrazovou dokumentaci.
Informace paní kronikářky vzali zastupitelé
na vědomí.
* Ing. Paďour podal informace o dotacích a grantech, ve kterých úřad městyse uspěl.
1) Jedná se o granty z Pardubického kraje:
a) Grant do oblasti sportu a volnočasových
aktivit. DT C1 – program na podporu výstavby,
rekonstrukcí a oprav sportovních zařízení.
V tomto programu se podařilo získat 100 tis. Kč
na opravu objektu sportoviště.
b) Program obnovy venkova DT 1-5 - oprava
místní komunikace. V rámci tohoto programu
získáme 100 tis. Kč na opravu komunikace
vedoucí do Předního dolu.
c) Program obnovy venkova DT 7 – podpora
mikroregionů – Rozvoj regionu obcí pod
Zemskou branou. Zde se jedná o komunikační

dostupnost regionu Pastvinské přehrady ve
výši 150 tis. Kč.
2) Grant z Ministerstva pro místní rozvoj ČR
– grant na podporu regionálního rozvoje – Podpora obnovy venkova DT 4 – podpora obnovy
drobných sakrálních staveb. V tomto programu
bychom měli získat 320 tis. Kč na rekonstrukci
kaple v osadě Zaječiny.
3) Grant z Ministerstva vnitra ČR – vybavení
zásahových jednotek sboru dobrovolných
hasičů malých obcí. Zde se podařilo získat
5 kompletů (zásahové boty a zásahový oblek
BUSHFIRE) pro zásahovou jednotku v celkové
částce 45,- tis. Kč.
4) Evropský sociální fond – dotace z Úřadu
práce v Ústí nad Orlicí – vytvoření pracovních
příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací.
U nás byla vytvořena 2 pracovní místa.
Informace starosty městyse vzali zastupitelé na
vědomí.
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* Zastupitelé se vrátili k žádostem o opravu místních komunikací. Na jedné straně se jedná o opravu
výtluků na komunikacích v zastavěné oblasti – na
Stezkách, pod Kunačicemi, k rybárně. Další výtluky
jsou na komunikacích v AB a na „dálnici.“ Evidované
žádosti o opravu a nutné opravy jsou v úsecích
– cesta do Předního dolu, dolní Končiny od nemovitosti pana Kodytka po komunikaci opravenou v loňském roce, cesta od kapličky na dolním Kunvaldě
po nemovitost pana Jelínka, cesta na Betlémě ke
Kalousovým čp. 195 a cesta od silnice k hospůdce „
U Křemílka.“ Oprava cesty na Bubnově od křižovatky
pod Trejtnarovými k lesu kolem nemovitosti paní
Nutzové byla opravena za spolupráce Ing. Ptáčka
a městyse Kunvald.
* Místostarostka připomněla, že dojde k uplatnění reklamace na opravených cestách v roce 2008,
a to na dolních Končinách a na Kunačicích. Podotkla,
že úřad městyse bude uplatňovat opravy stávajících
komunikací, které trpí opravou cest v současnosti
probíhajících oprav v rámci pozemkových úprav.
V této souvislosti informoval pan Vágner o jednání
se zástupcem společnosti Strabag, která tyto opravy
provádí, o vstřícném přístupu společnosti ke způsobeným škodám. Pan Vágner také sdělil myšlenku
pana Miroslava Tobeše rozšířit vjezd na cestu na
horní Končiny, aby se zabránilo případným dalších
škodám při vjezdu těžké techniky.
* Úřad městyse bude nadále podporovat opravy
cest, kdy se jejich uživatelé budou podílet na opravách. Pan Vágner upozornil na neopravenou část
cesty vedoucí od Teplých – dosud firma VAK a.s.
Jablonné nad Orlicí neopravila hlavní vodovodní řád.
Opravu povrchu slíbila zajistit po provedené opravě.
S VAKem bude úřad dále jednat.
Zastupitelé upřednostnili opravu výtluků na
místních komunikacích, která bude provedena podle
finančních možností a dle informací Technických
služeb Žamberk. Dále schválili opravu cesty do
Předního dolu, na kterou se podařilo získat dotační
prostředky a doporučili starostovi jednat o této
opravě se společností Strabag.
Opravy cest vzali zastupitelé na vědomí a schválili
opravu výtluků a opravu cesty vedoucí do Předního
dolu.
* Ředitelka Masarykovy ZŠ a MŠ Kunvald
informovala o přípravě projektu na zateplení školy.
Městys získal v dotačním programu Snížení energetické náročnosti školních budov 4,7 mil. Kč. Ve
výběrovém řízení zvítězila firma Vanderlaan s.r.o.
Praha, a to nabídkovou cenou 5.207.743 Kč a dalšími
výhodnými smluvními podmínkami. Vnější práce
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začnou počátkem června t.r. a vnitřní o prázdninách.
Termín předání díla je 30. září 2009. Kvůli započatým
pracím nebude prázdninový dvoutýdenní provoz.
V rámci zateplení bude snaha co nejvíce ponechat
současný vzhled budovy. Mgr. Jurčanová dále
uvedla, že by bylo vhodné při provedené opravě
školy opravit přechod od školy do sokolovny a provést výměnu oken. Výměna oken představuje náklad
30 tis. Kč.
Zastupitelé vzali informace ředitelky školy na
vědomí a schválili výměnu oken na přechodu.
Pověřili starostu městyse zjištěním nákladů opravy
fasády přechodu.
* Slečna Nicola Hrabáčková a pan Roman
Moudrý, Kunvald 17, žádají o prodloužení nájemní
smlouvy na byt v čp. 17, a to do 30. června 2010.
Jedná se o „učitelský byt,“ který slouží potřebám
Masarykovy ZŠ a MŠ Kunvald. Ředitelka školy již
informovala na minulém jednání zastupitelstva
o tom, že byt v příštím roce škola potřebovat nebude.
Zastupitelé žádost slečny Hrabáčkové a pana
Moudrého schválili.
* Ing. Paďour přečetl žádost rodičů dětí Mateřské
školy v Kunvaldě o příspěvek na pořádání veřejné
oslavy dne dětí, která se bude konat dne 13. června
2009 na hřišti před školou. Pan starosta navrhl
přispět stejnou částkou jako v loňském roce, tedy ve
výši 1.500 Kč.
Zastupitelé schválili přispět na dětskou oslavu
částkou 1.500 Kč, která bude vyplacena na základě
předložených účetních dokladů.
* Zastupitelstvo se vrátilo k žádosti manželů
Zientekových z Rychnova nad Kněžnou, kteří
žádali na minulém zasedání zastupitelstva o prodej
pozemku p.č. 3621/36 – ostatní plocha o výměře 8 m
2, který je ve vlastnictví Městyse Kunvald. Jedná se
o pozemek, který se nachází pod stavbou rybárny.
Záměr prodeje byl vystaven na úřední desce městyse
a nebyly k němu vzneseny žádné připomínky.
Prodej pozemku manželům Zientekovým schválili
zastupitelé za podmínky úhrady nákladů s tím spojených a za cenu stanovenou znaleckým posudkem.
* Ing. Paďour se vrátil k získaným dotacím
na opravu objektu Salaše a kapličky v Zaječinách.
Podařilo se získat dotaci na Salaš ve výši 100 tis.
Kč a na kapličku ve výši 320 tis. Kč. Získání dotace
je podmíněno spoluúčastí městyse. Na opravu
kapličky činí celkový rozpočet 460 tis. Kč, na opravu
Salaše 300 tis. Kč a 70 tis. Kč na nátěr střechy.
Vzhledem k rozpočtu by tak mohlo dojít k rozpočtovým změnám. Je otázkou, zda opravit oba objekty
najednou, nebo ještě jednotlivé opravy rozdělit

na etapy. Pan starosta navrhl oba objekty opravit
najednou a celé.
Zastupitelé schválili opravy obou objektů v celém
rozsahu navržených prací a pověřili starostu městyse
podáním výzvy třem zájemcům na dodavatele
opravy.
Různé:
∙ Zastupitel pan Jan Kalous seznámil přítomné
se situací se zavedením internetu v čp. 17
– firma TYHAN ze Žamberka připojila všem

zájemcům internet, aniž by porušila vzhled
budovy. Veškeré náklady si uhradili nájemci
sami.
∙ Pan starosta dále informoval o programu
LEADER v rámci MAS Orlicko. Ing. Paďour
v tomto programu bude zastupovat Orlicko
ve Správní radě. MAS uspěla v rámci II. Kola
Leader. V červnu t.r. bude vypsána výzva pro
předkládání projektů.

Nejdùleitìjší body ze zasedání Zastupitelstva mìstyse Kunvald dne 11. 6. 2009 v zasedací
místnosti Mìstyse Kunvald:
* Zastupitelé znovu projednávali opravy
komunikací. Opravy výtluků vybraných úseků
komunikací jsou zajištěny u Technických služeb
Žamberk. Oprava komunikace I. úseku do Předního
dola, kde byl propadlý mostek, byla provedena
firmou Strabag v částce 294 tis. Kč. Tato firma také
provedla opravu a rozšíření vjezdu komunikace na
horní Končiny. Zde přispěli svou pomocí při čištění
kanálu i hasiči. Ve spolupráci s panem Šafářem byl
rovněž opraven vjezd na komunikaci ke kapličce
v Zaječinách. Špatný stav komunikace je v Předním dole v II. úseku a také komunikace na dolním
Kunvaldě od křižovatky u Keprtů po vjezd na silnici
u kontejneru. Na opravu komunikace od kapličky na
dolním Kunvaldě byl zpracován cenový návrh ve výši
569 tis. Kč. Zde je možné opravu komunikace zkrátit
a provést vhodné odvodnění.
Zastupitelé schválili provedení oprav komunikací
ještě v tomto roce a to komunikace v Předním dole
a obou uvedených komunikací na dolním Kunvaldě.
Vzhledem k tomu, že do rozpočtu pro tento rok
nebyla zařazena tak velká částka, byla schválena
i případná rozpočtová změna.
* Masarykova základní škola a mateřská škola
Kunvald žádá o udělení výjimek ze stanoveného
počtu žáků na školní rok 2009/2010. Pro tento rok
je odhad 90 žáků. Při udělení výjimky by byla umožněna škola se sedmi třídami a devíti ročníky: na
prvním stupni bude samostatná 1. třída, dále třída
se spojeným 2. a 3. ročníkem a třída se spojeným
4. a 5. ročníkem. Na druhém stupni musí být čtyři
samostatné třídy. Škola dále žádá o udělení výjimky
z nejvyššího počtu dětí v mateřské škole a to za
předpokladu, že toto zvýšení počtu nebude na újmu
kvality vzdělávací činnosti a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví. Toto navýšení

bude dále znamenat stavební úpravu zprůchodněním
stěny.
Zastupitelé udělení obou výjimek schválili.
* Pan starosta předložil cenové nabídky opravy
omítky přechodu od školy k sokolovně. Možná
oprava se projednávala na minulém jednání zastupitelstva. Varianta se zateplením je ve výši 86 tis. Kč,
varianta bez zateplení v částce 60 tis. Kč.
Zastupitelstvo schválilo provedení opravy omítky
přechodu se zateplením.
* Pan Tomáš Vymetálek žádá o odkoupení
pozemků ve vlastnictví městyse p.č. 3335/11
a 3335/12 z důvodu přístupu na své pozemky
z obecní cesty. Jedná se o pozemky, které zřejmě
vznikly po pozemkových úpravách z obecní
komunikace. Podle informace ing. Frimla proběhne
v dohledné době mapování zastavěné části Kunvaldu
a vznikne nová mapa, která bude řešit současný
stav. Mapa vyřeší reálný stav pozemků.
Zastupitelé žádost pana Vymetálka zamítli.
* Společnost VAK a.s. Jablonné nad Orlicí rozhodlo o zmapování majetku realizovaného obcemi.
Jedná se o stavby nebo pozemky pod zařízením
VAKu vhodné k vložení do majetku společnosti.
V Kunvaldě by se to týkalo vodovodních řádů v délce
344 m a 182 m, kanalizace v délce 280 m a pozemku
p.č. 3302, který se nachází pod čističkou.
Záměr prodeje pozemku bude vyvěšen na úřední
desce po zákonem stanovenou dobu, převod ostatního majetku zastupitelé zamítli.
* ČEZ Distribuce a.s. na základě požadavku
městyse předložila možnost připojení pozemků
357/1,6,7 a 365/2,3, lokality pro pět rodinných
domů ( býv. Veselovo ). Toto představuje povinnost
úřadu uhradit podíl na nákladech spojených s připojením. Abychom ale mohli pokračovat v přípravě
projektové dokumentace, je připojení sítě nutné.
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Zastupitelé schválili připojení uvedené lokality
a úhradu nákladů s tím spojených.
* TJ Sokol žádá o příspěvek na drobné ceny pro
závodníky v dětských kategoriích na závod v orientaním běhu Východočeské oblasti. Závod se koná 27.
června 2009 a zúčastní se ho zhruba 600 závodníků.
Sokol má připraveny odměny pro závodníky z Chráněných dílen Kopeček.
Zastupitelé schválili přispět do výše 2.000 Kč,
příspěvek bude vyplacen na základě předložených
účetních dokladů.
* Paní Teplá žádá za Sbor dobrovolných hasičů
Kunvald o příspěvek na letní výlet dětí do Olomouce.
Příspěvek by využili na dopravu pro děti.
Žádost byla schválena. Příspěvek bude vyplacen
podle počtu dětí do výše 1.600 Kč po předložení
nákladů na dopravu.
Různé:
∙ Ing. Paďour informoval o provedené kontrole
z Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti

Severovýchod Hradec Králové na projekt
úpravy centra Kunvaldu. Po místním šetření
bylo navrženo vyřazení celého projektu
z dalšího procesu administrace. Na základě
podání námitek ze strany úřadu městyse byl
projekt do dalšího procesu schvalování znovu
zařazen.
∙ M. Celerová informovala přítomné o besedě
o větrných elektrárnách a bioodpadech,
která proběhla v penzionu 27. května 2009.
Úřad připraví pro zjištění souhlasu občanů
s výstavbou elektráren v Kunvaldě anketu,
na základě které bude rozhodnuto o dalším
postupu. O ukládání bioodpadů budou občanům poskytnuty podrobnější informace.
∙ Paní Tomanová informovala o dokončení
opravy omítky kostela. Firma STAPS předloží
rozpočet a nabídkovou cenu opravy. Ing. Paďour bude dále jednat s administrátorem
farnosti.

Další zasedání Zastupitelstva městyse Kunvald proběhnou 9. 7. 2009 a 13. 8. 2009 vždy od 19.00 hod.

Upozornění:
Od 13. července 2009 bude asi týden provoz úřadu městyse omezen z důvodu rekonstrukce kanceláře pro
zřízení pracoviště CzechPOINT. Děkujeme za pochopení.
Rozdělovali dotace pro venkov
Možná jste si všimli článku v Orlickém deníku,
který měl stejný název. Ve středu 17. června výbor
Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod
schvaloval dotace na venkovské projekty.
Výbor schválil 26 projektů z Pardubického kraje.
Městys Kunvald je jednou z pěti obcí na Orlickoústecku, která má rovněž důvod k radosti. Po dlouholetém snažení se podařilo získat finanční podporu

z Evropských fondů na úpravu centra obce ve výši
jedenáct milionů. Poslední schválené projekty zcela
vyčerpaly předpokládanou výši finančních prostředků
určenou pro tuto oblast.
Měli jsme opravdu štěští, protože v rámci Regionálního operačního programu byla výzva zaměřená
na rozvoj venkova vyhlášena naposledy.
J. Paďour, starosta městyse

Kaplička v osadě Zaječiny
V loňském roce se podařilo úspěšně završit
dlouhodobé snažení o získání kapličky do vlastnictví
Městyse Kunvald. Díky tomu bylo možno usilovat
o finanční podporu na její opravu. Jednou z podmínek totiž je, že žadatel musí k žádosti doložit doklad
o vlastnictví majetku.
Pro rok 2009 byl Ministerstvem pro místní
rozvoj České republiky vypsán v programu „Podpory obnovy venkova“ dotační titul na podporu
obnovy drobných sakrálních staveb v obci. Naše
žádost na rekonstrukci kaple v osadě Zaječiny
byla právě jedna z těch, která se dostala mezi ty
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úspěšné. Celkový náklad na rekonstrukci kaple je
460 tis. Kč, z toho činí dotace z MMR ČR 320 tis.
Kč. Projekt obsahuje demontáž porušené podlahy,
položení nové dlažby, otlučení porušených vnitřních
a venkovních omítek, provedení nových omítek,
výměnu střešní krytiny včetně klempířských
konstrukcí, zrepasování oken a dveří, izolaci proti
zemní vlhkosti, odvodnění terénu v okolí objektu
a provedení maleb a nátěrů. Celá akce by měla být
realizována v průběhu letních měsíců s termínem
dokončení říjen 2009.
J. Paďour, starosta městyse

Sportoviště
Na sportovišti v centru městyse byla v minulém
roce provedena oprava objektu Salaše, která spočívala v rozšíření a úpravě sociálního zařízení, vybudování samostatné místnosti pro rozhodčí včetně
schodiště a uzavření přístupu do prostoru šaten.
V letošním roce se počítá s provedením druhé
etapy, ve které bude oprava objektu sportoviště
dokončena. V rámci této akce je plánováno zateplení
stropu v podkroví, zhotovení sádrokartonového
podhledu, oprava střešních oken, výměna vnitřních
dveří, úprava čelní prosklené stěny, zrevidování

a úprava instalací, opravy a doplnění nových zařizovacích předmětů. Dále provedení nových obkladů
a dlažeb, v celém objektu oprava vnitřních a venkovních omítek, obnovení maleb a nátěrů včetně střechy. Celkový náklad na dokončení oprav sportovište
je 370 tis. Kč. Rovněž tady se na nás usmálo štěstí
a z grantu na podporu výstavby, rekonstrukcí a oprav
sportovních zařízení jsme z rozpočtu Pardubického
kraje získali podporu ve výši 100 tis. Kč. Tato akce by
měla být taktéž realizována v průběhu letních měsíců.
J. Paďour, starosta městyse

Místní akční skupina ORLICKO zahájí 7. července svou činnost
modernizaci zemědělských podniků a modernizace
Vážení podnikatelé a živnostníci, v loňském roce
a rozvoj dřevozpracujících a dalších mikropodjste byli informováni o aktivitách Místní akční skuniků (do 10 zaměstnanců). Dne 7. července bude
piny ORLICKO, občanského sdružení, pro přípravu
zahájena činnost kanceláře MAS, která je umístěna
na čerpání prostředků z Evropské unie. Místní akční
v Divišově ulici v Žamberku, čp. 669. Kancelář bude
skupině ORLICKO se podařilo získat podporu z Prozajišťovat konzultace projektů (způsobilost projektů
gramu rozvoje venkova, osy IV. – LEADER a v letech
2009 – 2013 tak bude vyhlašovat výzvy k předkládání k podpoře), příjem a následnou administraci žádostí,
školení pro žadatele i podpořené příjemce, a další
projektů na podporu rozvoje zemědělských podniků
související aktivity. První školení pro potenciální
a mikropodniků. V průběhu celého období bude na
žadatele je připravováno na červenec.
podnikatelské projekty rozděleno cca. 20 000 000
Aktuální informace naleznete na webových stránKč. První výzva k předkládání projektů bude vyhlákách: www.mas.orlicko.cz.
šena již na začátku července a bude zaměřena na

Zelený sloupek
Známé i neznámé pranostiky na měsíce červenec a srpen
V červenci do košile rozdělej se a v prosinci po uši oděj se!
Nebyl -li červen dostatečně deštivý, dodá vodu až červenec a přidá ještě mnohé bouře.
Na mokrý červenec následuje bouře a krupobití.
Z počátku toho měsíce říká se, že opět studený vítr ze strnišť fouká.
I když ze strnišť občas fučí, horko nás přece jen mučí.
Půlnoční větry v srpnu přinášejí stálé počasí.
Když jsou v srpnu velké rosy, zůstane obyčejně pěkné počasí.
V srpnu mlhy na výšinách - jistá voda, když v nížinách - to pohoda.
Mlhy na lukách, potocích a řekách v srpnu zvěstují trvalé počasí.
A znovu ke kontejnerům…
Všichni tak nějak tušíme, že si do našich sběrných nádob někdy „ulevují“ občané z okolních obcí
a měst. Jednomu ze zastupitelů se podařil téměř
husarský kousek: odchytil a zapsal SPZ automobilu právě ve chvíli, kdy si jeho majitel odkládal
svůj odpad do kontejneru v Zadním Dole. A co víc,
z kvapně odhozených pytlů se našemu zastupiteli

podařilo vybrat paragony a jiné doklady přímo na
jméno majitele automobilu, který žije a podniká
v sousedním městě. Další kroky k postihu dotčeného podnikne úřad městyse ve spolupráci s policií
a právníkem.
Děkujeme za pomoc.
Úřad městyse
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Historická zajímavost
Hrad Velešov
Mnozí z nás již zaznamenali skutečnost, že
nedaleko Potštejna byl objeven hrad Velešov.
O zpřístupnění hradu, který je kulturní památkou, ale
i o otevření Naučné stezky vedoucí širokým okolím
se zasloužil jeho vlastník, kterým jsou Lesy České
republiky.
„Vznik hradu byl v místním povědomí dlouho
obestřen tajemstvím. Jeho rozvaliny byly považovány za pozůstatky templářského sídla. Skutečnost
bude ale jiná, i když ji lze z toho mála dochovaných
pramenů dovozovat jen nepřímo.
Synové Mikuláše z Potštejna, odbojného
šlechtice, který narušoval zemský mír, byli zbaveni
panovníkem svého rodového sídla – hradu Potštejna,
a tak započali s budováním sídla nového. Vybrali si
ostroh vybíhající z masívu chlumu, na němž též stojí
Potštejnský hrad. Velešov musel být budován někdy
po roce 1341, kdy byl Potštejn odňat Půtovcům.
Hrad je v písemných pramenech zmiňován pouze
jednou, a to v roce 1358, kdy se Jan z Vartenberka
vzdával nám neznámých nároků k potštejnskému
panství, které o dva roky dříve koupil Karel IV. Život
hradu je tak vymezen poměrně přesně tj. mezi léty
1341 – 1356. Zda Ješek z Potštejna a jeho bratři

stihli hrad vůbec dostavět je otázka. Rozvaliny nás
však překvapují svou mohutností.
Hrad, pokud jsou vývody archeologů a historiků
správné, byl budován maximálně 15 let. Některé
indicie vedou k závěru, že snad nebyl ani dokončen.
Ovšem i zde je výpověď reliktů zkomplikována hledáním pokladu hrabětem Harbuval-Chamaré, majitelem
zdejšího panství na konci 18. století. Poklad zde sice
nenalezl, ale hrad svými výkopy velmi silně narušil
a posléze z něj těžil kámen pro stavby v městečku.
Pod zříceninou také narazil na žílu vápence.
Transport kamene z hradu probíhal v takových
objemech, že hrabě nechal z hradu zřídit lanovku (
unikátní technická památka), jejíž pozůstatky jsou na
východním úbočí hradního kopce stále patrné. Tak
se podnikavý šlechtic zasadil o definitivní poničení
Velešova, stejně jako sousedního hradu Potštejn.“
Tolik z materiálu, který poskytla ing. Jana Trejtnarová. Otevřená Naučná stezka začíná na parkovišti
u státní silnice směr Lhoty u Potštejna a dovede nás
přes odpočinkové místo u rybníčku až k vlastnímu
komplexu hradu a vyhlídkové terase a zase zpět.
Věřím, že pro všechny je hrad Velešov zajímavou
inspirací pro prázdninový výlet.
M. Celerová

Ze starých kunvaldských kronik
Dnes jsme vybrali úryvek z kroniky č. III pana
Simona, kde opisuje kroniku Antonína Koditka. Snad
stojí za zamyšlení a nejen pro připomenutí života v Kunvaldě v 18. století ale i nejdůležitějších lidských hodnot.
„Museum města Žamberka při svém založení
obdrželo z Kunvaldu rukopisnou kroniku nadepsanou
na straně první: Poznamenání pamětihodných věcí
a z těchto časů běžících, začnouc od roku 1740 a vejše.
Ode mne Antonína Koditka, toho času učitele školního
ve vsi Kunvaldu v spis uvedeno. A sice jaké neslýchané zimy, povětří, neúrodný léta, drahota, vojny,
hlad, nemoce lidí, pád dobytka, drahota píce, rozličný
daně a novo nařízení rozličných věcí kasírovány, nové
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ustanoveny, pak dále laskavý čtenář vyrozumí a z toho
pováží, jak Bůh rozličnými metlami spravedlivě nás pro
naše nepravosti trestá, káraje nás, tím k pokání dobrotivě vzbuzuje, abychom se hříchů varovali, vespolek
milovali. Dejž to milý Bůh.
Roku 1606 byl jest náš kostel Kunvaldský sv. Jiří
v nově vystavěnej, poněvadž prve byl jen dřevěný a stál
na krchově, jenž teď jmenujeme dolní. Roku 1740 byla
tak nazvaná umrzlá zejma, která se držala hned 1739
dne 1. ho Novembris, to jest na vše Svatý, potom
okolo Sv. Třech Králů, v tom tejdny bylo teprv tak
silný mrznutí, že mnoho lidí pomrzlo a se voznobilo.
Dobytek z chlévů do stavení brát museli, však ale

nic platno nebylo, přece několik kusů jen v Kunvaldě
pomrzlo a jinde též vůkol mnoho, potom po jaru nejvíc
od tý velký zimy pohynulo a pobit se muselo. Telata
vostavený na větším dílu všechny zhynuly. Takovou
zimu prvej žádný člověk nepamatoval, ani od předkův
svých neslyšel, třebas 80 let starý byl, poněvadž
od 1. ho Novembris až do 24. ho April trvala. O pouti
sv. Jiří toho roku velebný duchovenstvo jak z Bartošovic tak Žamberka na saních přijeli a cesta dost dobrá
byla. Toho dne odpoledne začalo tát. Potom okolo
sv. Filipa Jakuba tak velká nouze o slámu dobytku
byla, že 1 mandel ovesný slámy 1 zl. se platil. V roli
se začalo dělat toho toku po sv. Filipu Jakubu z nouze
nebo žádné pastvy ještě nebylo. Toho roku na den
sv. Tomáše tak silný povětří bylo, že mnoho stavení
a stodol a dříví v lesích, štěpových stromů roztrhalo
a polámalo. Co se ourody v tom roce dotýče, chvála
Pánu Bohu, dost hojná ouroda obilí byla, jen toliko,
že mnoho ovsů, který pozdě se sely zase na podzim se
zachumelilo.
Roku 1741 hned z jara Prais nebo Brandeburk ze
země své do Slezska a Čech i Moravy zbraně vytrhl
a sobě mocně dvoje knížectví tj. Schweinitz a Kladské
hrabství opanoval a od zemí našich císař. královských
odňal. V Čechách a Moravě mnoho škod nadělal.
Na to r. 1743 nám Moskvané aneb Rusi na pomoc
přitáhli a tu zejmu až do jara 1744 také ty Rusi u nás
v Kunvaldě na Winter kvartujících byli a toho roku byl
pokoj zavřenej. V této vojně se velký peněžité platy

Magaciny i daň lidu Prajsům dát muselo, nebo po
odtahu ještě až do Kladska daně peněžité se dodávat
musely. R. 1747 podruhý Preis ze země do Čech
a Moravy přitáh a mnoho škod nadělal, dobytek hovězí
a koňský z Moravy na větším díle pobral, skrze Čechy
do Slezska hnal a poněvadž toho roku Francouzové
do Čech přitáhli a Prahu opanovali, tak s Preisem
byl pokoj uzavřenej a vojska naše na Francouze se
obrátilo, jej z Čech k vypuzení. Poskrze sedum let byl
pokoj. Roku 1756 po třetí Brandeburk nebo Preis ze
země do Čech a Moravy vytrhl, to ale vojna trvala skrze
7 let neulevena pořád až do roku 1763, ačkoliv sice
sme s pomocí Boží tak dalece nad nepřítelem zvítězili
a jemu celé Slezsko a Hrabství pevnosti odjali a zase
osadili, totiž Kladsko, Svenic, Nisu, Javorník i Vraclav,
však ale buď Bohu žel, poslední patálii u Vratislavy tu
nešťastně sme ztratili a ty jmenovaný pevnosti zase
Brandenburkům všechny pod moc se dostaly, kterých
až dosaváde Preis pánem jest. Poněvadž již tedy dále
vojna z jedné i z druhé strany pro velmí ztenčení vojska
a nemožnost obyvatelů země dále se vojna víst přestala
a toho roku 1763 pokoj se udělal, nebo hned 16. Máje
Zelení Husáci k nám na kvartiry se dostali skrze 7 let
pořád v kvartýru byli, u každého sedláka 1 a rytmistr
baron Lužinský též u nás v jednej chalupě skrze těch
7 let pořád v kvartýru byl, po těch přišli Modří Husáci
k nám a jejich lajtnant, a ti byli zase 2 leta u nás.“
A jak to bylo další léta v Kunvaldě, ale i v okolí si
necháme zase napříště.
MC

Dvanáct tisíc nadšených diváků
„Děkujme andělům, že nad námi roztáhli svá křídla
a chrání nás,“ děkoval moderátor za neuvěřitelné štěstí
festivalu Coca Cola JamRock Žamberk. Od čtvrtka
do soboty, kdy celá republika tonula v dešti, totiž ve
festivalovém areálu pršelo jen necelých dvacet minut!
Předchozí pochmurné počasí neodradilo diváky a za
tři dny prošlo turnikety podle poslední zprávy security
neuvěřitelných 24 000 lidí! Festival se tak posouvá
opět dál, mezi absolutní české špičky. Nabídka kapel
zahrnovala tři dny a dvaapadesát hudebních formací.
Hlavní důraz klade tento festival na prostor kvalitním českým kapelám, které snesou bez problémů
srovnání s evropskými kapelami, avšak nejsou u nás
tak známé. Proto byl mezi české klasiky typu Kryštof,
Chinaski nebo Divokej Bill či Support Lesbiens zařazen
východočeský Eastpark, kapela, která osobou svého
frontmana Pavla Bohatého zastíní mnoho evropských
„taháků“. Jeho hlasový projev chválil i Doug Wimbish
- světová osobnost nahrávající desky s Madon-

nou, Rolling Stones nebo Annie Lennox. Druhou
kapelou zařazenou do nejlepších časů mezi headlinery
JamRocku byli ústečtí Mother´s Angels, mladičká
kapela s českou tvorbou svého zpěváka, která má
ambice v nedlouhé době ovládnout český rozhlasový
éter.
Na festivalu tak dostalo příležitost kolem čtyřiceti
úplně nových kapel, které byly vybrány zkušenou
porotou z celkového počtu 657 vyslechnutých skupin.
Všechny s vlastní tvorbou s rovnováhou mezi českými
a anglickými texty. Překvapující a zároveň strhující
vystoupení předvedli Olin Wajt z Hradce Králové, kde
zpěvák-architekt Maxmilian Wajt nasadil takový výkon,
že bylo s podivem, že nemusel být vzápětí hospitalizován. Po zásluze byl odměněn bouřlivým potleskem.
Anglickou scénu představovalo několik skupin,
z nichž některé měly v čele rodilé Angličany. Odpadl
tak často kritizovaný handicap českých kapel - výslovnost. Typickým představitelem takovéto kombinace
9

je skupina The Prostitutes se zpěvákem románového
jména Adrian T. Bell. Jak zajímavé má jméno, tak
skvělý i hlas. Kromě svojí tradiční skladbové sestavy
dali The Prostitutes i písně z nového alba a na závěr
vystoupení zazněla hitovka Elephant, která je jak vytržená ze zpěvníku Leonarda Cohena spolu s vokálem
Marka Knopflera.
Největším tahákem byla tradiční „nejenfestivalová“
kapela Kryštof. Richard Krajčo nezůstal nic dlužen
svojí pověsti a dokázal strhnout dvanáctitisícový dav
ke sborovému zpěvu. Co se podařilo Kryštofům udělat
s diváky na poli pěveckém, to o půl hodiny později
dokázala vynikající chilská kapela Santo Barrio - první
zahraniční host - v oblasti tance. Chilské skáčko
českého diváka dostane, a tak i když jen asi málokdo
rozuměl textům, všichni se neuvěřitelně bavili. Zpěvákovy pohybové kreace jsou těžko popsatelné, natož
napodobitelné.
„Tady to je tak úžasný, že nevím, co mám ještě víc
říct,“ nadšeně hodnotil atmosféru zpěvák kapely Support Lesbiens Kryštof Michal. Kapela hrála v jednom
z hlavních časů a vydala ze sebe maximum. Přestože

jejich texty jsou v angličtině, většina diváků zpívala
celou polovinu s nimi a potvrdilo se tak, že je Support
Lesbiens českou stálicí.
Výjimku v line-upu tvořil „zábavkový“ Waldagang,
který ač bez Waldy, rozesmál a rozhýbal dav posluchačů na malé scéně. Sem byl určen, protože nehraje
vlastní tvorbu a festival má jako svoje krédo jiný směr,
nicméně se po průzkumu v kraji stal nejžádanější
kapelou na alternativním Coca-Cola pódiu. „Normálně
bychom kapelu, která nehraje původní tvorbu, nedali,
ale protože děláme festival hlavně pro širokou veřejnost a ne poloklubovou zábavu pro pár set nadšenců
a Walda tady požívá velké obliby, výjimečně jsme je
zařadili!,“ vysvětlil Libor Pavlata, dramaturg a ředitel
festivalu.
Festival již za dva roky získal pověst velmi
pohodové akce, kde je v první řadě všem fajn a vládne
tady přátelská atmosféra připomínající porevoluční
dobu, kdy se ještě měli lidi rádi... Navíc si dává velmi
záležet na čistotě a celkovém servisu, takže se divák
cítí opravdu jako doma na zahradě. Nikdo nikam
nespěchá, nová přátelství, smích a zábava!

Okénko farnosti
KUNVALDSKÝ POUŤOVÝ KOLÁČ – PODĚKOVÁNÍ
Chtěli bychom se v krátkosti ohlédnout za
nedělí 26. dubna, kdy se slavila v Kunvaldě pouť
sv. Jiří. Ceníme si každé aktivity, která pomůže
získat finance na dokončení opravy omítky našeho
kostela, a protože se minulý rok akce „Pouťový koláč“
osvědčila, konala se letos znovu. Za její realizaci velice
děkujeme paní A. Foglové a paní M. Dlabkové, které
nadšeně celou neděli koláče a jiné sladké pamlsky
CO CHYSTÁME NA PRÁZDNINY???
SETKÁNÍ V DOMKU NA SBORU
Letošní prázdniny plánujeme uskutečnit na
Domku Na Sboru společné setkání „Jiné doby“
a Společenství křesťanů Kunvald. Věříme, že se nám
i přes množství prázdninových aktivit podaří najít společný volný termín k setkání. Úmyslem našeho setkání
PŘÍPRAVA PODZIMNÍHO KONCERTU
Jako každým rokem v čase kunvaldského
posvícení máme v plánu uskutečnit v našem kostele
podzimní koncert. Letos se doufejme povede dohodnout koncert benefiční. Jeho výtěžek samozřejmě
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nabízely ve stánku před kostelem i na parkovišti
u Konzumu. Velký dík také patří všem šikovným
hospodyňkám, které dobroty napekly. Letos to
byly nejen koláče, ale i různé druhy řezů a zákusků.
Dobrovolné finanční dary za cukrovinky byly věnovány
na dokončení opravy omítky kostela. Všem štědrým
zájemcům patří dík...
M.G.

je vzájemné poznání a navázání spolupráce, vždyť je
přece Kunvald kolébkou Jednoty bratrské. Bližší informace budou ve vývěsce před kostelem. Více informací
o Společenství křesťanů Kunvald se můžete dozvědět
na www.webnode.cz.

půjde, jako z každého koncertu, na dokončení omítky
kostela. sv. Jiří. Bližší informace budou uvedeny na
plakátech.

BIBLICKÉ SETKÁNÍ V KAPLI NA FAŘE
Předmětem našeho zájmu bude úvod do Dogmatické teologie. Dále se budeme zabývat Kristologií
a Soteriologií a Mariologií. O datu a čase setkání

budete informováni v kostele a na vývěsce před
koselem.
M.G.

Společenská kronika
Blahopřejeme našim spoluobčanům, kteří oslaví významná životní jubilea:
86 let
15.07. Vladimír Bílek

Kunvald 239

85 let
17.07. Rudolf Hložek

Kunvald 95

83 let
19.08. Valerie Trejtnarová

Kunvald 49

82 let
30.07. Marie Šreflová

Kunvald 4

80 let
27.07. Jaroslava Pešáková

Kunvald 385

75 let
27.07. Ing. Jaroslav Morávek Kunvald 234
28.07. Anna Zastoupilová
Kunvald 47
60 let
04.07. Vlasta Rousová
06.07. Marie Kalousová
23.08. Josef Šejnoha

Kunvald 94
Kunvald 198
Kunvald 376

Vítáme do ivota novì narozené obèánky:
02.06.

Matěj Hájek

Kunvald 219

Vzpomínáme na obèany, kteøí ji nejsou mezi námi:
12.06.

Anna Rousová

Kunvald 86

Støíbrnou svatbu oslaví:
11.08.

Irena a Josef Vagnerovi

Kunvald 34

Dodatečně také blahopřejeme manželům Věře a Jiřímu Rousovým, Kunvald 399, kteří rovněž oslavili
stříbrnou svatbu.

Ohlédnutí za „malou rodinnou oslavou“.
Hudba hraje citovku a na parketu tančí sólo
oslavenkyně s jedním ze svých synů. Sedím schválně
tak trochu stranou, pozoruji dění kolem a vstřebávám
atmosféru…
Mám za sebou už kus života a snad mne jen tak
něco nerozhází – přesto mám nyní smíšené pocity. Ale
tak nějak hezky smíšené. Na jedné straně obdiv a dojetí
k člověku, kvůli kterému se sjede z okolí i z daleka více
jak osmdesát lidí a o kterém – a nejen za tento den
– uslyším spousty nádherných osobních vzpomínek a
příběhů, plných lásky, péče a obětování. Obdiv a uznání
té „naší babičce Bohunce“, kterou už několik let znám
osobně a tak vím, že jsou všechna ta vyznání pravdivá
a upřímná.

Na straně druhé obdiv a tiché poděkování všem
těm, kteří se zasloužili o toto setkání a jeho úžasnou
atmosféru. Je to spousta času, práce a příprav, shánění,
zajišťování a domlouvání – vím to. Proto bych chtěl
tímto malým ohlédnutím – a doufám, že nejen za sebe
– poděkovat. Poděkovat všem, kteří celou akci zajistili,
připravili bezva program a spoustě lidí zážitky.
Poděkovat všem, kteří přijeli a stali se součástí
jednoho nezapomenutelného setkání… A hlavně poděkovat paní Bohuslavě Šejnohové za to, jaká je. A popřát
pevné zdraví a radost z lidí kolem ní…
… sedím stranou a pozoruji dění kolem…a i když
úplně všechny osobně neznám, jsem rád, že jsem už
několik let zrnkem v tomto pískovišti.
Petr Jansa , Police nad Metují
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Z POHÁDKY DO POHÁDKY
V pátek 1. května v 9 hodin se všichni, kteří chtěli
absolovovat pochod „ Z POHÁDKY DO POHÁDKY,“
sešli u Salaše. Odtud jsme se vydali k Bratrské
lípě, kde nás přivítala krásná víla Verunka se svým
pomocníkem skřítkem a zavedli nás do světa
pohádek plných překvapení. Dále jsme narazili na
roztančenou Káču a tuze líného čerta, ale za naší
pomoci si čert rád zatancoval. Po chvili chůze se
nám před zraky objevil pracovitý Ferda Mravenec
a Brouk Pytlík, kteří nás naučili zatloukat hřebíky.
Na dalším stanovišti se Prasátko Pepina a my,
snažili naučit maminku Pepiny cvičit. O kousek dál
měla vyhrabané svoje doupě, ve kterém byl uvězněn
malý Budulínek, mazaná liška. Ne a ne ho pustit, tak
jsme museli přijít na pomoc a společně s babičkou
a dědouškem vylákat lišku z doupěte zpěvem. Po
sejdutí z kopce se nám naskytl smutný pohled na
Jeníčka zavřeného v kleci a Mařenku, jak se trápí pod
velením zlé ježibaby, ale my jsme se nebáli a pomohli
sourozencům utéc. Opodál bylo občerstvení pro
žíznivce a hladovce s příjemnou obsluhou. Po krátké
přestávce jsme s Bořkem stavitelem postavili
domečky z kostek a pak naučili Vilíka, Máju a Hopa
houpat se na provaze. Robin Hood a jeho pomocník
nás přibrali do družiny, a abychom byli schopni
bojovat proti nepříteli, museli jsme se naučit střílet
z kuší. Zato slepička měla velké problémy s kohoutKVĚTINOVÝ DĚTSKÝ DEN
V sobotu 13. června 2009 odpoledne na hřišti
před školou připravili někteří rodiče školkových
a školních dětí spolu s učitelkami z MŠ „KVĚTINOVÝ DĚTSKÝ DEN.“ Sluníčko příjemně hřálo, hudba
vyhrávala, co si přát víc? A jaké bylo překvapení,
když děti přivítaly půvabné květiny, které je učily
krásně malovat a měly připravené spoustu her.
Nechyběly vtipné soutěže jako lovení bonbónů
Mezinárodní den dětí
1. 6. je Mezinárodní den dětí. Je velice sympatické, že se organizace oslav ujala mladší generace
rodičů malých dětí.
Za květinkový den plný her, soutěží, tanců
a dalších atrakcí patří velký dík. Nezapomněli ani na
občerstvení pro účastníky ať dětí nebo dospělých.
Děkujeme!
jedna z babiček
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kem, ale za naší pomoci a trochu vody se kohoutek
neudusil. Hloupý Honza zase nepoznával, jaké jsou
na kartičkách obrázky, tak jsme mu poradili a šli dál.
Krakonoš nás vyzkoušel, jestli známe dobře svůj kraj
a historii a jestli dokážeme roztřídit odpadky. Na posledním stanovišti jsme se proháněli na překážkové
dráze spolu s princeznou Koloběžkou a králem na
koloběžkách.
Na konci trasy jsme se opět všichni sešli na
Salaši, kde jsme za odměnu dostali diplom s Májou
a mohli jsme si opéct párek na ohni.
za děti napsala Tereza Tomanová

sběračkou se zavázanýma očima, tradiční skákání
v pytli či prohazování balónku lvíčkovi do pusy.
Nezapomněly ani na soutěže s rodiči. A k tomu
všemu houpačky, klouzačky, chlazené pivko a kolča,
výborné křápance. Zaváhal ten, kdo tam nebyl. Stálo
to za to. Všem pořadatelům patří za rodiče i děti
poděkování.
dospělácký účastník

KRÁTCE O ŠKOLNÍ DRUŽINĚ
Konec školního roku se přiblížil a já Vás budu
ještě jednou informovat o činnosti školní družiny.
S příchodem prvního jarního měsíce jsme se pustili do
náročnější velikonoční práce. Naplánovali jsme si totiž,
že si vyrobíme kukaň s kvočnou a s kuřaty. Nadšení
bylo veliké a každý si na na velikonoce odnášel své
dílo i s malovanými vajíčky domů. Zhotovit si pěknou
velikonoční dekoraci chtěly ale i naše pilné maminky,
které pomáhaly už před vánocemi se svícny. Paní
učitelka Šlezingrová pro ně připravila různé ukázky
hotových velikonočních aranžmá. Nakonec to ale
vyhrála kvočna s kuřaty ze sena, která zdobila vchod
do školy. A tak jedno pondělní odpoledne to ve družině
zavonělo kávou a moučníkem a 6 maminek se pustilo
do tvoření. Za 2 hodiny si odnášely domů překrásné
kvočny i s kuřaty a já jsem obdivovala, jak se jim vše
napoprvé podařilo. V červnu jsme se sešly ještě jednou
při zajímavém tvoření s názvem „VOSKOVÁ BATIKA.“
Vyzkoušely jsme prastarou techniku za pár korun, která
může dnes směle soupeřit s kupovanými doplňky do
bytu. Při odchodu jsme si slíbily, že příště budeme
zkoušet ubrouskovou techniku na cokoliv a sejdeme se
v září. Tím chci pozvat každého, kdo rád zkouší nové
věci, aby přišel mezi nás.
Teď ale zpět k jarním akcím. Hned po velikonocích
jsme přemýšleli o čarodějnicích. Letos se konal již
7. slet čarodějů a čarodějnic. Vloni byl podmínkou
čarodějnický klobouk, tentokrát vyhlásila vrchní
čarodějnice, aby měl každý svůj dopravní prostředek.
Týden před akcí se celá družina proměnila v čarodějnické doupě plné obrázků čarodějnic a čarodějů, od
stropu visících pavouků a různých čarodějnických
příbytků. Starší děti si mohly vymyslet recept na čarodějnický lektvar a po jeho přečtení, byly pasovány mezi
vrchní čarodějnice. Nechyběl ani moučník ozdobený
pavoukem a kouzelná černá voda. Celou akci nám
zdokumentoval fotoaparát a velký dík patří i rodičům,
kteří pomohli dětem s jejich převleky.
Dále jsme pamatovali na svátek maminek a vyrobili
pro ně zapichovátko se srdíčkem, ti starší dopisní
obálku s překvapením. A bylo těch výrobků ještě

spousta, např. kočky a psi z papírových trubek, hodiny
z kulaté krabičky od sýra, obrázek z linorytu, želvička
– závodnice z kelímků od jogurtu a další. Také pokračujeme v našich anketách. V minulé „ Umíme si hrát,“
byly odměněny 3 děti, které vystřídaly nejvíce her ve
školní družině. V současné době probíhá poslední
anketa „ Moje plány do blízké a vzdálené budoucnosti.“
Blízký plán je plán na nejbližší období ( na prázdniny
apod. ) a zde si děti nejčastěji plánují zvířátka ( psa,
papouška, králíčka..) nebo chtějí jít na výlet, tábor,
k babičce. Plán do vzdálené budoucnosti představuje,
co si plánuji, až budu velký /á a to se velmi často týká
povolání. A tak budeme mít hasiče, strojvedoucí,
prodavače, policistu, zedníka, včelaře, elektrikáře, spisovatelku, truhláře, cyklistického závodníka, advokátku,
zahradníka. Také děti chtějí bydlet na horách nebo
v Pardubicích.
S pěkným počasím nás to čím dál víc láká poznávat
Kunvald a přilehlé osady. Koncem května jsme podnikli
turistický výlet do Záhor. Autobusem jsme jeli na dolní
Rokytnici ( soutok Rokytenky, Hvězdné a Záhorského
potoka ), odtud pěšky do Záhor a do Zadního dola až
k autobusové zastávce a zpět ke škole opět autobusem.
V polovině června jsme se vypravili pěšky na Bubnov,
prohlídli si u Nutzových pávy a dozvěděli se o nich
spoustu zajímavého. Při jedné vycházce jsme si také
stačili vyfotit uprostřed překrásné kopretinové louky,
která letos rozkvetla za panem V. Bílkem ( naproti
řadovkám ). Hodně také využíváme naši družinovou
zahradu, kde jsme zahájili letní soutěžení. Zkoušíme
svoji obratnost na průlezkách, laně, při hodu na pyramidu nebo i rychlý běh na čas. Na závěr vyhodnotíme
ty nejlepší a odměníme všechny za snahu.
No a co nám ještě zbývá? Musím prvňákům vyrobit
družinové vysvědčení a těm starším do toho jejich
přidat další stránku, která vypovídá o jejich pracovitosti
a chování. Pak už se jenom rozloučíme, popřejeme si
pěkné prázdniny a budeme se společně těšit na 1. září.
Ať si to léto všichni pěkně užijeme!
Irena Vagnerová
vychovatelka ŠD

Školní divadlo
Po delší odmlce jsme se znovu mohli těšit na
divadlo, které nacvičily děti ze ZŠ. Pod vedením
paní učitelky Kodytkové zahrály vtipnou pohádku
„O zázračnem jablíčku.“ Jak to ve správné Ladově
pohádce bývá, nechyběl kouzelný dědeček, Honza
ani napravená princezna. Děkujeme všem aktérům za
milé a veselé představení.
MC
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Znalostní soutěže
Národní kolo soutěže Mladý zahrádkář 2009
Dnes je pátek 12. 6. a skupina dvou žáků z naší
Masarykovy základní školy v Kunvaldě pod vedením
paní učitelky Míly Kalouskové, za skupinu B starší
Miloš Kopecký a skupinu A mladší Veronika Hájková,
vyráží vlakem ve 13:22 hodin ze žambereckého nádraží
do Kroměříže. Tato skupina bude reprezentovat
okres Ústí nad Orlicí na národním kole soutěže Mladý
zahrádkář 2009. Do Kroměříže dorazila naše skupinka
po náročné cestě plné přestupování v 16:44 hodin.
Cestou do ubytovny si naše skupinka stačila ještě
prohlédnout krásnou zahradu Arcibiskupského zámku.
Na ubytovně čekala na naše soutěžící večeře a útulný
pokoj ve třetím patře. Potom je čekalo zahájení a seznámení s organizací soutěže v multimediální místnosti. Konec dne byl odlehčen diskotékou, na které
chvíli pobyli, ale s představou zítřejšího náročného
dne se zavčasu vrátili na pokoj, na kterém se snažili
načerpat síly na zítřejší náročný den. Už od brzkého
sobotního rána panovalo na pokoji našich soutěžících
značné napětí, trému a nervozitu nedokázala rozpustit
ani vynikající snídaně. Po osmé hodině už všichni

soutěžící skupiny 1 seděli v multimediální místnosti
a snažili se vyplnit test se 40 otázkami co nejlépe, aby
vyhráli. Stres a napětí tu byly cítit na každém kroku.
O několik místností dál seděli ne o moc klidnější soutěžící za skupinu 2. I tady se snažili všichni dopadnout
co nejlépe a tak přemýšleli a přemýšleli. Stres všech
soutěžících neskončil jenom u testů, protože po nich
následovaly těžké poznávačky plné nejenom různých
a zvláštních rostlin, ale také prapodivných chorob
ovocných stromů a neobvyklých druhů semen. Po
náročně stráveném odpoledni se vynervovaní, unavení
a hlavně hladoví soutěžící nashromáždili v jídelně,
snažili se zde utišit své kručící žaludky a odreagovat
se od otázek z testu. Uklidnit své rozjančené nervy se
většině podařilo, ale až na odpoledním výletě do nedalekého zámku Buchlovice, postaveném ve stylu italské
vily a jeho zahrad. Po návratu z výletu už všichni
čekali jenom na vyhlášení výsledků soutěže v Aule.
Další den se všichni spokojení soutěžící odebrali zpět
domů. Naši soutěžící byli dobří, a tak se náš okres
může radovat z krásného 7. místa Veroniky Hájkové a
skvělého 23. místa Miloše Kopeckého.
Veronika Hájková

O zlatou srnčí trofej
Každoročně v měsíci květnu se nejlepší členové
Mysliveckého kroužku zúčastňují Okresního kola
soutěže „ O zlatou srnčí trofej.“ Letos se konala
pro 2 okresy Ústí n. Orlicí a Rychnov n. Kněžnou
společně v Ekocentru Pardubického kraje v Oucma-

nicích. Náš kroužek reprezentovali ve starší kategorii
Pavel Krejsa – obsadil 2. místo a Filip Rous, který
získal 4.- 5. místo. V mladší kategorii se Vojtěch
Flekr umístil na 7. místě. Blahopřejeme.
Vlasta Šlezingrová

Sport
Okrsková soutěž SDH
Soutěže mezi Sbory dobrovolných hasičů
- Kunvaldem, Petrovicemi, Pastvinami a Kláštercem

nad Orlicí konané 30. 5. 2009 v rybářském areálu
pořádané SDH Kunvaldem se zúčastnilo 6 družstev
mužů a 1 družstvo žen. I když nám celý den propršel,
nikoho dobrá nálada a bojovnost neopustila. Připravili jsme pro vítěze i poražené a samozřejmě i hosty
občerstvení. Řádný kotel guláše nebo dobrá klobáska
z udírny s pěnivým mokem a ohnivou vodou potěšil
i rozehnal chmury. Takže jak to dopadlo?
Požární útok:
Kategorie:II. ( od 30 let )
Ženy: Petrovice
čas 41.95 s 1. místo
Muži: Klášterec nad Orlicí čas 39,31 s 1. místo
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Kategorie: I. ( 18 – 30 let ), pouze muži
České Petrovice
čas 38,77 s 1. místo
Klášterec nad Orlicí čas 38,86 s 2. místo
Pastviny
čas 46,58 s 3. místo
Kunvald „B“
čas 53,26 s 4. místo
Kunvald „A“
čas 74,03 s 5. místo

Sláva vítězům, čest poraženým. Všem hasičům
hodně zdaru při zásazích i mimo nich. Děkujeme
všem, kteří nás přišli podpořit.
Za SDH Eliška Teplá

Kunvaldský „Železný muž „
Tak už je tu zase červenec. A to znamená, že
25. den tohoto měsíce se opět rozvlní hladina
místního koupaliště poté, co se do ní vrhnou těla
závodníků. Letos to bude již po osmé, je to neuvěřitelné, jak ten čas letí. Když si vzpomenu na první
ročník, tak většinu závodního pole tvořili Kunvaláci.
Ti se nijak na tento závod nepřipravovali a klidným
a pohodovým tempem ho bez potíží dokončili.
Tenkrát šlo o srandu a o to dokázat si, že to zvládnu,
a to platí i dneska. Věřím, že se na startu potkáme
v hojném počtu a kolem trati bude hodně přihlížejících, kteří pomohou závodníkům svým potleskem
a povzbuzováním.
Proto všechny zveme v sobotu 25. července
na start 8. ročníku triatlonového závodu Kunvaldský
“Železný muž“. Prezentace proběhne od 9:00 na koupališti. Start je naplánován na 10:00 hod. Po startu
se vrhnete do vod kunvaldského koupaliště a uplavete 500 metrů. Následuje cyklistická část vedoucí
směrem na Končiny, Klášterec, Pastviny a Líšnici
zpět do areálu Kunvaldské a.s. Odtud se vydáte
na závěrečné 4 kilometry běhu vedoucí po Stezkách
s cílem na hřišti „na Salaši“, kde na všechny čeká
tekuté povzbuzení a něco k jídlu.
Sokol Kunvald

Pro bystré hlavy
Řešíte SUDOKU? Zkuste také řešit ALGEBROGRAMY!

ab + cd = ef
:
:
b . e = ab
----------------e . d = cd

Nahraďte písmena správnými číslicemi, aby platily
naznačené početní operace sčítání, odčítání, násobení
a dělení ve směru vodorovném a svislém. Stejná
písmena zastupují stejné číslice, různá písmena různé
číslice. Existuje právě jedno řešení, najděte ho.

Lonští hrdinové

Zájemci mají možnost zaslat své řešení na úřad
městyse do 31. 7. 2009. Jména výherců a řešení
otiskneme v příštím KP.
Řešení algebrogramu z minulého čísla:
a2, b4, c1, d6, e0, f5.

24 + 16 = 40
4 + 11 = 15
---------------20 + 5 = 25
Úspěšným výhercem z minulého čísla byl
Filip Lux, Kunvald 175
a Eva Jirešová, Kunvald 146.
Hodně řešitelských úspěchů přeje J. Dvorský,
autor algebrogramu.
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Při příležitosti oslav 100 let Sokola v Klášterci nad
Orlicí a srazu rodáků obce 3. - 6. července 2009
připravil v kovárně v Klášterci nad Orlicí
Miloš Sibera
výstavu historických fotografií a také malé překvapení
Vernisáž – zahájení výstavy 3. 7. 2009 v 17 hodin
Otevřeno:
3. 7. 2009: 17- 21 hod.
4. 7., 5. 7. 2009: 9 - 19 hod.
6. 7. 2009: 9 - 17 hod.

Zahrádkáři v Kunvaldě chtějí opět vystavovat!
Vážení přátelé, zahrádkáři,
v červenci 2009,
bude-li nám nakloněna přízeň počasí. To znamená,
nebude-li pršet a vykvetou do této doby patřičné květy,
bude se pořádat malá výstava lilií na zahradě u pana
Hejkrlíka Jana a malá výstava orchideí v klubovně
Mysliveckého sdružení Kunvald.
Byli bychom rádi, jestli máte někdo výpěstky lilií
v nádobách a orchideí a jste ochotní je zapůjčit, obraťte
se na paní Mílu Kalouskovou nebo ing. Michaličku.
Děkujeme za spolupráci a těšíme se na setkání
na výstavě.
O přesném datu konání budete informováni
na plakátech.

Dne 4. července 2009 se uskuteční
II. ročník fotbalového utkání
výběr borců z Kunvaldu x tým překvapení
na hřišti AFK Kunvald od 14.00 hod.
Tímto zveme všechny příznivce sportu
a dobré zábavy.
Občerstvení, hudba a doprovodný program zajištěn.
Výtěžek z celé akce bude opět věnován dětem
MŠ Kunvald.
Srdečně zvou pořadatelé.

SDH Kunvald pořádá na koupališti
v sobotu 11. července 2009 od 13.30 hodin
tradiční „Kunvaldskou lávku“
Srdečně zveme všechny fandy soutěží
a dobré zábavy.
Podrobnosti budou uvedeny na plakátech.

TJ Sokol Kunvald
zve všechny v sobotu 25. července 2009
na 8. ročník triatlonového závodu Kunvaldský
“Železný muž“.
Start v 10 hodin na koupališti.
Prezentace závodníků od 9.00 do 9.45 hodin.

Místní rybářská organizace Kunvald
Vás zve na tradiční rybářské závody spojené
s večerním veselím u ohně v rybářském areálu
v sobotu 1. srpna 2009.
Občerstvení zajištěno - grilovaná kuřata, pečení
pstruzi, uzenina z udírny, pivo, limo, ohnivá voda,
prodej živých pstruhů.
Těšíme se na Vás.

Myslivecké sdružení Kunvald
pořádá 20. ročník
LOUČENÍ S LÉTEM
Sobota 22. srpna 2009
na myslivecké klubovně.
Prodej grilovaných kuřat od 16 hodin,
prodej zvěřiny od 18 hodin.

Na četné dotazy dříve narozených sdělujeme,
že připravujeme opět setkání důchodců
na 28. září 2009 (sv. Václav) v sokolovně.
Bližší informace naleznete v dalším Poledníku.
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