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AHOJ,
vážení čtenáři Ku…ho Po...ku

KONDELÍKOVŠTINA
v nás
Dne 8. července si připomeneme 81. výročí smrti (1935) dnes již téměř zapomenutého spisovatele Ignáta Herrmanna, abychom hned 12. srpna vzpomenuli jeho dalšího
výročí. Tehdy v roce 1854, tedy před 162 lety, se v rodině Herrmannově v Horním mlýně
na Doubravce u Chotěboře narodil syn Ignát. Vyučený kupecký příručí byl nejprve zaměstnán v Ottově nakladatelství odkud odešel, aby se věnoval novinařině a nakonec i práci
redaktora. Okusil štěstí také jako obchodní cestující, písař u advokáta i editor Nerudova
díla. Hlavně však dozrával ve spisovatele, nejprve různých žánrů a později se proslavuje,
jako většina národních literatur, příslovečným typem.
Do popředí vystupuje vedle Švejka – postava Kondelíka z románového vyprávění
českého humoristického spisovatele Ignáta Herrmanna – Otec Kondelík a ženich Vejvara (1898).
„Vždyť my jsme Kondelíci, my máme vždy co říci, to pivečko je boží dar; ta naše pravda
pivní každého včas uklidní, a proto pivu zdar!“
Ten popěvek dobře vystihuje podstatu Kondelíka a kondelíkovštiny. Vždyť přece zájem
každého Kondelíka končí v teple kanape, v řízu piva, v nahřáté košili nebo v podobných
hodnotách. Vrcholem moudrosti je mu blažená, ničím nerušená idyla, vonící pečenou
husou a játrovými knedlíčky. Jeho kulturní rozhled končí pak návštěvou (řečeno dneškem)
porna. Kondelíci věří, že ten kdo má víc na knížce a větší vážnost na nedělní promenádě
(dnes tomu říkáme – zván mezi VIP hosty), je nejen šťastnější, ale dokonce lepší.
A právě v tomto životním krédu kondelíkovštiny tkví její nejzáludnější nebezpečnost.
V dnešní době však na sebe bere poněkud změněnou podobu.
Závěrem snad jen dodat, že Ignát Herrmann mimo uvedeného díla o Kondelících zanechal mnoho dalších povídek a z pozdějšho období i mnoho soudniček, ale i vzpomínek na
dobové postavičky Prahy jak humorné, tak i tragické a je jen na nás, abychom si čas od
času oživili ty postavičky i dobu našich předků a nedomnívali se, že znalost minulosti naší
země je pouze ztrátou času.
Ono se také říká: POZDĚ BYCHA HONIT. O tom nás přesvědčuje již třeba jen ta skutečnost, že obnovujeme všechny mokřady, které se za dob socializmu s takovým „humbukem“ meliorovaly.
Milan Šebek, Varnsdorf

Použité prameny: J.Kunc: Slovník českých spisovatelů
Kudělka: Malý labyrint literatury

Co je nového…?
Nejdùležitìjší body ze zasedání zastupitelstva mìstyse dne 19. 5. 2016
* Kronika městyse Kunvald za rok 2015
Starosta městyse přivítal paní Milenu Bílkovou, bývalou kronikářku městyse Kunvald,
která svoji pracovní činnost kronikářky ukončila k 31. 12. 2015. Dále starosta uvedl, že
novým kronikářem městyse se po vzájemné
dohodě stal pan Petr Mühl.
Paní Milena Bílková poté představila přítomným zápisy v kronice týkající se především roku 2015, ale také připomněla svoji
dvacetiletou kronikářskou činnost.
Po ukončení vystoupení paní Bílkové jí
pan starosta poděkoval za záslužnou dvacetiletou práci pro městys a popřál jí pevné zdraví
do dalších let.
Zastupitelstvo vzalo informace, které
zazněly v tomto bodě na vědomí.
* Odpadové hospodářství
Starosta městyse uvedl, že na základě
pověření zastupitelstva proběhlo jednání
s firmou Ekola České Libchavy, a.s., jehož
výsledkem je nová nabídka firmy Ekola na
svoz TKO. Ekola nyní nabízí realizaci svozů
po stejné trase jako firma KOS, s.r.o., ovšem
většími vozidly. Nabídku firmy Ekola obdrželi zastupitelé současně s programem jednání zastupitelstva a mohli se s ní seznámit.
Nabízená cena za svoz komunálních odpadů
činí 265 740 Kč bez DPH. Tato cena je zhruba
o 30 tis. Kč nižší než nabídková cena firmy
KOS, s.r.o.
Starosta městyse dále připomněl připravovanou legislativu o zákazu skládkování a nutnosti stále dokonalejšího třídění a využívání
odpadů jako druhotných surovin a uvedl, že
firma KOS, s.r.o. je v tomto směru dále.
Jana Trejtnarová připomněla průběhy
minulých jednání, a to jak s firmou Ekola, a.s.
tak s firmou KOS, s.r.o. Jablonné nad Orlicí.
V další diskusi zazněly dotazy na svoz tříděných odpadů, vlastnictví kontejnerů, poškozování komunikací vozidly s vyšší tonáží a další
připomínky a náměty.
Zastupitelstvo odsouhlasilo využití nabídky
firmy KOS, s.r.o. Jablonné nad Orlicí a pověřilo

starostu a místostarostu dalším jednáním s firmou
KOS, s.r.o. o uzavření smlouvy a současně jednáním o možnosti ukončení smlouvy s firmou
EKOLA České Libchavy a přípravou přechodu
na nový systém svozu komunálních odpadů tak,
aby mohl být realizován ještě v letošním roce.
* Žijeme spolu – projekt Sdružení obcí Orlicko
Starosta městyse uvedl, že zastupitelé
měli možnost se seznámit s prezentací Orlicka
týkající se tohoto projektu. Projekt je zaměřen
na regionální vzdělávání žáků základních škol
v obcích na území Orlicka. Jedná se o zpracování výukových materiálů z regionu týkajících
se především historie a zeměpisu – učebnic,
pracovních sešitů, DVD. Celkový náklad se
předpokládá ve výši 7 mil. Kč, který by byl
hrazen částečně z grantu, částečně z finančních příspěvků jednotlivých obcí. Předpokládá se vytvoření cca 50 – 75 učebnic,
2 000 – 2500 kusů pracovních sešitů. Podstatnou část nákladů tvoří odměny metodikovi a tvůrcům učebních materiálů.
Zd. Jurčanová uvedla, že jakýkoli učební
materiál využívaný ve školách (učebnice,
prac. sešity musí být schváleny MŠMT,
o této skutečnosti se materiál nezmiňuje.
Petra Zářecká se dotázala, zda v již tak velmi
nabitém výukovém programu bude prostor
a čas, aby se učitelé věnovali zvláště výuce
těchto témat. Jana Trejtnarová uvedla, že
pokud někdo z učitelů má zájem žáky vzdělávat v regionálním místopise a historii, je jistě
schopen to dělat i bez takovýchto materiálů
a pokud se nenajde z řad učitelů někdo, kdo
s tímto materiálem bude pracovat, učebnice to nezachrání. Josef Vágner uvedl, že
se domnívá, že myšlenka je dobrá, nicméně
projekt se jeví jako velmi předražený s nejasným a nejistým výsledkem.
Po další diskusi zastupitelstvo zamítlo
připojení se k projektu Žijeme spolu.
* Kontrola dle Krizového zákona
Starosta městyse seznámil zastupitelstvo s výsledkem kontroly provedené Hasič1

ským záchranným sborem Pardubického kraje
v mezích jeho působnosti podle §33 zákona
č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně
některých zákonů (krizový zákon) v souladu
se zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)., která proběhla dne 28. 4. 2016 na
úřadě městyse Kunvald. Kontrola proběhla se
závěrem: obec plní úkoly uvedené v krizovém
zákoně a nebyly shledány nedostatky.
Zastupitelstvo vzalo informace, které
zazněly v tomto bodě, na vědomí.
* Veřejnosprávní kontrola v Masarykově
základní škole a mateřské škole Kunvald
Předseda finančního výboru pan Josef
Vágner seznámil přítomné s výsledkem
následné veřejnosprávní kontroly, kterou
proved kontrolní orgán Městyse ve složení
Josef Vágner, Miroslava Celerová, Marie Křenová, Alena Morávková za účasti účetní příspěvkové organizace paní Miroslavy Formanové a ředitelky paní Mgr. Kateřiny Xaverové
dne 20. 4. 2016.
Výsledek kontroly – bez závažných chyb
a nedostatků.
Zastupitelstvo vzalo informace, které
zazněly v tomto bodě na vědomí.
* Delegování zástupce na Valnou hromadu
VaK, a.s. Jablonné nad Orlicí
Firma Vodovody a kanalizace Jablonné
nad Orlicí a.s., jejímž je městys Kunvald
akcionářem svolává na 28. 6. 2016 řádnou
Valnou hromadu společnosti.
Zastupitelstvo odsouhlasilo vyslání starosty městyse Ing. Josefa Paďoura jako
pověřeného a zplnomocněného zástupce na
řádnou Vanou hromadu VaK, a.s..
* Smlouva o poskytnutí dotace z Programu
obnovy venkova
Starosta městyse seznámil zastupitelstvo
s návrhem textu Smlouvy o poskytnutí dotace
z Programu obnovy venkova ve výši 100.000 Kč
na opravu povrchu komunikace p. č. 7624, mezi
Pardubickým krajem (poskytovatelem dotace) a
Městysem Kunvald (příjemcem dotace).
Starosta uvedl, že se jedná o úsek komunikace tzv. „dálnice“ od křižovatky na Zákopanku po Dolský potok.
Zastupitelstvo odsouhlasilo návrh textu
Smlouvy o poskytnutí dotace z Programu
obnovy venkova.
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* Programové dotace z rozpočtu Městyse
Kunvald
Starosta městyse uvedl, že na konci dubna
byl uzavřen termín pro podávání žádostí do
jednotlivých dotačních programů městyse.
Zastupitelé se seznámili se Zápisem z jednání hodnotící komise, která dle čl. 6 směrnice S 0116 - Pravidel o poskytování dotací,
jednotlivé žádosti hodnotila.
Do Programu č. 1 – Podpora činností
a práce s dětmi a mládeží v městysi Kunvald bylo na úřad městyse doručeno celkem
5 žádostí – zastupitelstvo a občané byli
seznámeni s výčtem žádajících organizací
a výší požadovaných prostředků u jednotlivých žádostí.
Do Programu č. 2 – Podpora a rozvoj spolkové činnosti v městysi Kunvald bylo doručeno
celkem 6 žádostí - zastupitelstvo a občané byli
seznámeni s výčtem žádajících organizací
a výší požadovaných prostředků u jednotlivých
žádostí.
Do Programu č. 3 – Podpora poskytování sociálních služeb občanům městyse Kunvald byla doručena 1 žádost - zastupitelstvo
a občané byli seznámeni s žádající organizací
a výší požadovaných prostředků.
Do programu individuálních žádostí byla
doručena na úřad městyse 1 žádost - zastupitelstvo a občané byli seznámeni s žádající
organizací a výší požadovaných prostředků.
Hodnotící komise doporučila Zastupitelstvu městyse Kunvald schválit podporu pro
žadatele v Programech č. 1, 2 a 3. V případě
individuální žádosti byl žadatel vyzván k doplnění údajů. Požadované finanční prostředky
nepřekročily výši finančních prostředků vyčleněných pro tyto účely ve schváleném rozpočtu
městyse Kunvald na rok 2016.
Zastupitelstvo po krátkém projednání
odsouhlasilo poskytnutí finančních prostředků
jednotlivým žadatelům - organizacím a spolkům dle doporučení hodnotitelské komise.
* Žádost Masarykovy ZŠ a MŠ Kunvald
Zastupitelstvo se seznámilo se žádostí
Masarykovy ZŠ a MŠ o převod finančních
prostředků ze zlepšeného hospodářského
výsledku roku 2015, který činí 9.573,81 Kč
do Fondu odměn ve výši 3.000 Kč a do Fondu
rezerv ve výši 6.573,81 Kč. Tento převod je
v souladu s právními předpisy.
Zastupitelstvo odsouhlasilo žádost Masarykovy ZŠ a MŠ Kunvald.

* Žádost slečny Alžběty Skalkové o příspěvek
na opravu komunikace
Zastupitelstvo se seznámilo se žádostí
slečny Alžběty Skalkové o příspěvek na opravu
komunikace na Záhory, která byla velmi poškozena zimní těžbou z lesů v majetku p. Parishe
a nebyla uvedena do původního stavu. Obyvatelé osady, chalupáři i hosté penzionu si stěžují
na stav komunikace, penzion má díky této situaci i problémy se zásobováním.
Částka na dopravu a štěrk, o kterou slečna
Skalková žádá, činila 6.952 Kč včetně DPH.
Rozhrnutí a zhutnění štěrku stálo zúčastněné
dalších 6.500 Kč vč. DPH.
Zastupitelstvo po krátké diskusi odsouhlasilo poskytnutí požadovaného příspěvku
ve výši 6.952 Kč na základě sepsané smlouvy.
* Pozemky po čp. 18
Starosta městyse seznámil zastupitelstvo
se závěry znaleckého posudku na určení ceny
zjištěné a odhad ceny obvyklé na zasíťované
parcely určené pro výstavbu na pozemcích
po čp. 18 Kunvald. Cena zjištěná činí celkem
na všechny budoucí parcelní pozemky včetně
sítí 932.390 Kč. Jednotková cena obvyklá činí
220 Kč/m2 pozemku.
Starosta městyse uvedl, že cena obvyklá
nedosahuje výši prostředků vložených do těchto
pozemků, nicméně je nutné zvážit mj. dobu, po
kterou pozemky nabízíme a zájem, který dosud
o pozemky byl minimální. Městys Kunvald dle
jeho názoru potřebuje, aby se na pozemcích
začalo stavět a Kunvald tak získal nové obyvatele. Kunvald vzhledem k jeho poloze není
možné zcela srovnávat s obcemi v těsné blízkosti městských aglomerací a komunikací vyšší
třídy. Proto navrhuje, aby městys pozemky
nabídl k prodeji za cenu 250 Kč/m2.
Paní Alena Foglová uvedla, že vzhledem
k současnému vývoji výstavby v obci, by
doporučila cenu mezi 250 – 300 Kč/m2.
Zastupitelstvo po další diskusi odsouhlasilo
prodej stavebních parcel za cenu 250 Kč/m2.
Další podmínky prodeje k zabránění případných
spekulací budou uvedeny v kupních smlouvách.
O návrhu paní Aleny Foglové vzhledem k dosažení shody při hlasování o předchozím návrhu
zastupitelstvo již nehlasovalo.
* Nákup pozemků
Zastupitelstvo se vrátilo k záležitosti nákupu
pozemků v okolí požární nádrže v Kunvaldě,

a to pozemky p. č. 2655/1, 7360 a 2655/4 – lesní
pozemky, dále pozemky 398 – ostatní plocha
a pozemek 7359 – trvalý travní porost. Na
všechny tyto pozemky byly vypracovány znalecké posudky, cena dle znaleckých posudků za
všechny pozemky činí 159.810 Kč. Prodávající
podle předchozích jednání požadují cenu zvýšenou o 10% - tj. celkem 175.791 Kč. Prodávající mají zájem prodat pozemky jako celý blok
a některé z těchto pozemků jsou pro městys
strategické.
Zastupitelstvo po dalším projednání odsouhlasilo nákup těchto pozemků za požadovanou
cenu tj. 175.791 Kč a úhradu nákladů spojených
s vkladem a zápisem do katastru nemovitostí.
* Rozpočtové opatření č. 2/2016
Předseda finančního výboru pan Josef
Vágner seznámil zastupitelstvo s návrhem Rozpočtového opatření - jedná se o zařazení finančních prostředků poskytnutých městysi na VPP
Úřadem práce ve výši 116.000 Kč a účelovou
dotaci na opravu komunikace ve výši 100.000 Kč
poskytnutou Pardubickým krajem.
Zastupitelstvo odsouhlasilo Rozpočtové
opatření č. 2/2016.
* Žádost o prodej pozemků
Starosta městyse seznámil zastupitelstvo se žádostí Rybářství Kunvald, s.r.o., které
v souvislosti s přípravou výstavby rybí farmy
žádá o odkoupení pozemků p. č. 3621/46
a 3621/55, které jsou ve vlastnictví Městyse
Kunvald a bezprostředně souvisí s pozemky
Rybářství Kunvald s.r.o..
Záměr bude vyvěšen po zákonem stanovenou dobu na úřední desce a poté se k němu
zastupitelstvo vrátí. Zastupitelstvo vzalo žádost
na vědomí.
* Diskuse
· pan Josef Vágner připomněl opravu
komunikace na horních Končinách. Starosta
odpověděl, že s dodavatelskou firmou již na
místě byl a v současné době se zpracovává
nabídka na tento i na další úseky komunikací.
Nicméně tato komunikace byla odsouhlasena
do plánu oprav a počítá se s ní.
· Pan Václav Knespl se dotázal na svozovou trasu – bude včas poskytnuta informace
občanům formou letáků do domácností.
· Pan Pavel Bílek připomněl, že je nutné
počítat se změnou systému svozu odpadů
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se zvýšením odložených odpadů podél silnic
a po příkopech, neboť kontejnery dle jeho
názoru využívá i mnoho nikoli kunvaldských
chalupářů při cestě z hor domů.

Zastupitelstvo vzalo informace a připomínky a podněty, které zazněly v bodě Diskuse, na vědomí.

Nejdùležitìjší body ze zasedání zastupitelstva mìstyse dne 9. 6. 2016
* Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Kunvald za rok 2015
Starosta městyse seznámil zastupitelstvo s výsledkem kontroly provedené pověřenými úředníky Krajského úřadu Pardubického
kraje. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015 konstatuje, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Zastupitelstvo vzalo informace na vědomí.
* Rozpočtové opatření č. 3 / 2016
Předseda finančního výboru pan Josef
Vágner seznámil přítomné s navrhovaným Rozpočtovým opatřením, které pouze přesouvá
finanční prostředky mezi jednotlivými kapitolami tak, aby odpovídaly správnému účetnímu zařazení. Celková výše finančních prostředků zařazených do Rozpočtového opatření
č. 3/2016 činí 135.700 Kč
Zastupitelstvo po krátkém projednání
odsouhlasilo Rozpočtové opatření č. 3/2016.
* Kampelička - Kunvald čp. 31
Starosta městyse seznámil zastupitelstvo
se skutečností, že na základě zadání byla firmou
Stejskal dokončena dokumentace současného
stavu budovy, a to jak ve „výkresové“ podobě,
tak i v elektronické podobě a je možné oslovit
firmy k vypracování architektonické studie na
rekonstrukci objektu. Dále uvedl, že o vypracování studie má zájem jak firma Stejskal Žamberk, tak firma Typos Ústí nad Orlicí. Bylo by
vhodné oslovit ještě jednu firmu.
Jana Trejtnarová připomněla, že se zastupitelstvo rozhodlo využít formy poptané soutěže, což znamená, že s jednotlivými firmami
bude sepsána smlouva za sjednanou odměnu
a zastupitelstvo poté bude vybírat nejvhodnější
návrh. Je však nezbytné, aby zastupitelé odsouhlasili zadání – tedy především co všechno
by mělo být v budově umístěno, zda zachovat venkovní vzhled apod. Zastupitelstvo vzalo
všechny informace, které zazněly v tomto bodě
na vědomí a na příštím zasedání zastupitelstva
bude odsouhlaseno zadání poptané soutěže.
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* Odpadové hospodářství
Starosta městyse seznámil zastupitelstvo
s výsledkem jednání s firmou Ekola České
Libchavy o ukončení smluvního vztahu na
odvoz SKO. Firma Ekola přistoupila na ukončení nájemního vztahu Dohodou dle potřeby
městyse Kunvald. SKO bude dle předchozího rozhodnutí zastupitelstva svážet firma
KOS Jablonné nad Orlicí. Zástupce firmy
připraví návrh smlouvy. Předpokládá se, že
na svoz novou firmou se přejde během září,
nejdéle v říjnu.
Starosta dále uvedl, že dle provedené
poptávky na nádoby na odpad „popelnice“ je
nevýhodnější nabídka firmy Ekola České Libchavy (popelnice 240 l za 866 Kč vč. DPH).
Zastupitelstvo po krátkém projednání
odsouhlasilo využít nabídku firmy Ekola České
Libchavy na nákup nádob na odpad a to takto:
200 ks nádob 240 l, 20 ks nádob 120 l, 5 ks
kontejner plastový o objemu 1100l za ceny
uvedené v cenové nabídce firmy Ekola.
* Žádost Masarykovy ZŠ a MŠ Kunvald
o výjimku ze stanoveného počtu žáků
Zastupitelstvo se seznámilo se žádostí
o udělení výjimky ze stanoveného počtu žáků pro
školní rok 2016/2017. V současné době má ZŠ
70 žáků, v následujícím roce bude počet žáků
dle předpokladu 73. Tento počet je nedostatečný pro stanovený počet žáků pro úplnou devítiletou školu a zřizovatel v těchto případech uděluje výjimku a zavazuje se tím k pokrytí zvýšených
nákladů na mzdy pedagogických pracovníků.
Zastupitelstvo po dalším projednání odsouhlasilo udělení výjimky ze stanoveného počtu
žáků pro Masarykovu ZŠ a MŠ Kunvald.
* Žádost o koupi pozemků p. č. 3621/6 a 3621/8
Zastupitelstvo se seznámilo se žádostí Mysliveckého spolku Kunvald, z.s. o koupi výše uvedených parcel, které jsou ve vlastnictví městyse
Kunvald.
Zastupitelstvo vzalo žádost na vědomí,
žádost bude vyvěšena po zákonem stanovenou
dobu na Úřední desce Městyse Kunvald a poté se
k ní zastupitelstvo vrátí.

* Různé
a) Informace o opravě místních komunikací – starosta městyse seznámil zastupitelstvo
s finančními návrhy na opravy komunikací:
· Horní Končiny (k Jirešovým) – 336 tis. Kč
· Dolní Končiny – 178 tis. Kč
· V „Ráji“ – 158 tis. Kč
· Od Pérovny po čp. 14
– 456 tis. Kč (ochranný a udržovací nástřik)
· Propadlá komunikace ke sportovišti
– 127 tis. Kč
· Horní Končiny – páteřní komunikace
– 258 tis. Kč
· Přístup ke stavebním parcelám – 658 tis. Kč
· Oprava části „dálnice“ v Korýtkách
– 490 tis. Kč (na tuto komunikaci je grant
100 tis. Kč Pardubického kraje)
· Další drobné opravy po obci (např. nad Kunvaldskou a.s. k Rousovým atd.) – 100 tis. Kč
Starosta městyse uvedl, že v rozpočtu
městyse je na rok 2016 je na opravy komunikací
vyčleněn 1.200 tis. Kč, s ohledem na stav spořícího účtu navrhuje aby tato kapitola rozpočtu
byla posílena právě z prostředků spořícího účtu

o částku 1.200 tis. Kč a aby byly provedeny
veškeré výše uvedené opravy vyjma provedení
ochranného a udržovacího nástřiku v úseku
od Pérovny po čp. 14. Zastupitelstvo po dalším
krátkém projednání návrh odsouhlasilo.
b) Starosta městyse informoval zastupitelstvo o sdělení ředitelky Městské knihovny
v Žamberku paní Ing. Hlaváčové: kunvaldské
knihovně bude poskytnut příspěvek ve výši
10.000 Kč, který bude využit především na
obnovu počítačového a programového vybavení knihovny. Ing. Musil navrhl, zda by se
rovněž nemohla zakoupit el. čtečka knih. Zastupitelstvo vzalo informace a návrhy na vědomí.
* Diskuse
P. Matouš Paďour se dotázal na opravu
st. silnice v úseku na dolním Kunvaldě pod
nemovitostí p. Hejkrlíka – úsek je velmi rozbitý. Starosta odpověděl, že nemá informace
o plánované zásadní opravě. Pracovníci SÚS na
dotaz sdělili, že v úseku provedou opravu. Zastupitelstvo vzalo dotaz i informace na vědomí.

Zasedání Zastupitelstva Městyse Kunvald proběhnou
ve čtvrtek 14. 7. 2016 a ve čtvrtek 11. 8. 2016
v zasedací místnosti Úřadu městyse Kunvald, vždy od 19 hod.

Čím žije naše kunvaldská škola...
Jak jsme prožili Den Zemì v kunvaldské škole
Ve čtvrtek 21. dubna ráno jsme vyrazili
autobusem do Pastvin. Jeli jsme přes Klášterec, když jsme dorazili na křižovatku směr
Nekoř. Vydali jsme se k hrázi Pastvinské přehrady na Divoké Orlici, chvíli jsme čekali na
paní hráznou.
Ta nám zajímavě popovídala o historii
pastvinské přehrady. Byl to divný pocit, když
pod vámi byla voda a nad vámi jezdila auta.
Paní nám tam povídala, jak a odkud se těžily
kameny, z nichž je postavená přehrada, jak se
musí očišťovat, aby tam nebyla žádná špína,
aby hráz vydržela tlak takového množství vody.

Od malé elektrárny jsme přešli hráz ke
schodům vedoucím dolů pod hráz. Sešli
jsme je a po pravé straně jsme vešli dovnitř
přehrady, byla to taková kamenná chodba
s krápníky, skoro jako jeskyně. Po prohlídce
jsme se přemístili do velké elektrárny, obtěžkali jsme si velký klíč, kterým se utahují velké
šrouby. Byl tam hluk z turbín, zrovna se vyráběla elektřina. Vyšli jsme ven směrem ke schodům, po kterých jsme vystoupali. Byla to fuška
vyjít i sejít 243 schodů.
Přešli jsme silnici na lesní pěšinku. V lese
jsme si vytáhli svačinky pro občerstvení,
potom jsme pokračovali dál lesem, přes Petrův
palouk, cestou jsme se smáli a zpívali si s paní
učitelkou Frimlovou. Chvíli jsme se zastavili
u „Vejdovy lípy“.
5

Sportovní události

Děti ze ZŠ na výletě u Pastvinské přehrady

Přešli jsme lesy a louky, cestou byl krásný
rozhled po okolí a dorazili jsme do Klášterce.
Prošli jsme jako husy za sebou přes pole
s řepkou a už jsme se ocitli na Končinách. Na
cestě jsme si zahráli ragby s flaškou. Chudák
flaška nakonec byla pěkně zmordovaná, ale
dobře využitá k recyklaci. Na louce na kraji lesa
jsme si zahráli Škatulata hejbejte se a Mrazíka,
moc nás to bavilo. Pokračovali jsme přes les
směr škola, tam nás paní učitelky propustily
a všichni jsme šli domů. Ačkoliv byl někdo
unavený, všechny nás tento den bavil.
Zapsala Sára Jedličková

Èarodìjnický slet
Letos již po čtrnácté se v kunvaldské družině slétli čarodějnice a čarodějové, aby čarovali na téma „Čarodějnické vaření, aneb dobrých receptů není nikdy dost“. Mít s sebou
recept a lahvičku s kořením bylo hlavním
úkolem všech přítomných. To také velmi
kladně ohodnotily staré známé čarodějnice, Gertrůda s Justýnou, které ještě přidaly
čichací a zrakové hádanky.
Pro dekoraci nechyběly vitríny s čarodějnickými ingrediencemi, barabizny na kuřích
nožkách a podobizny dalších kolegů a kolegyň. Odměnou všem byl žabí posilňující nápoj
s růžovým a hnědým klepavým blátem pro
svaly a pevné nervy.
Po závěrečném tanci jsme si všichni slíbili, že se rádi opět za rok slétneme a přineseme si nějakou zajímavou gigantickou
pomůcku. Co ještě Filoména společně s Gertrůdou a Justýnou vymyslí za srandu, nevíme,
ale určitě to bude stát za to.
Za čarodějnický spolek nízkoletých čarodějnic a čarodějů sepsala:
čarodějnice Filoména (jinak též vychovatelka školní družiny při Masarykově základní škole a mateřské škole
v Kunvaldu v Orlických horách, Irena Vagnerová)
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Školní rok 2015/2016 spěje pomalu ke
svému konci a s ním finišuje i projekt Sazka
olympijský víceboj, do kterého jsou naši žáci
zapojeni. Všechny výsledky jsou odeslány
a jediné za co zbývá udělit body, je druhý
doplňkový úkol. Nevíte, co si pod Sazka
olympijským vícebojem přestavit, podívejte
se na následující video:
https://www.youtube.com/watch?v=PozzwP3APoA
V rámci druhého doplňkového úkolu si
žáci měli uvědomit, zda vědí, co jedí a kolik
jim to dodá energie. Výstupem pro porotu
je jedna fotografie, za kterou nejlepší školy
obdrží 10 bodů do celkového hodnocení. Jak
se nám ztvárnění projektu podařilo, posuďte
sami. Poděkování patří všem zapojeným
žákům a rodičům.
A co nás ještě ohledně sportu v tomto
školním roce čeká? Netrpělivě očekáváme
vyhlášení Hejtmanova poháru, kde jsme
v minulém roce zvítězili. I v Sazka olympijském víceboji si nestojíme špatně, zatím
čtvrté místo mezi školami do 100 žáků může
vylepšit právě druhý doplňkový úkol.
22. 6. 2016 v 10:00 se naše škola jako
mnoho dalších v naší republice zapojí do
T- mobile olympijského běhu. Podrobnosti
naleznete na stránkách:
https://www.olympijskybeh.cz/skoly/
Městys Kunvald je do běhu také zapojen,
můžete tak přihlásit nejen sebe, ale i své děti
do odpoledního závodu. Podrobnosti k němu
naleznete na webu, nebo na nástěnce v místní
sokolovně.
Renata Holcová

Spolupráce škol pøes hranice státù
V letošním školním roce se rozjel projekt, na jehož realizaci se podílejí tři školy
– Masarykova základní škola a mateřská
škola Kunvald, Základní škola speciální Neratov se sídlem v Bartošovicích v Orlicích
horách a Sonderpädagogisches Förderzentrum St. Laurentius Neuendettelsau ze Spolkové republiky Německo.
Cílem projektu je na základě spolupráce
jednak vytvářet vztahy mezi národy hovořícími různými jazyky, hledat společné hodnoty
a vytvářet vědomí, že právě tyto hodnoty vytvářejí v Evropě místo bezpečí založené na spo-

lupráci různých zemí. Jednak přijmout myšlenku, že „každý jsme jiný, ale všichni rovnoprávní“ a na tomto principu inkluzního vzdělávání zapojit do projektu děti se středně těžkým
mentálním postižením a vytvořit společné dílo.
Jako doplňující cíl pak vyplynulo vzájemné
poznávání českého a německého jazyka.
Před samotným vyvrcholením projektu
se uskutečnilo několik menších akcí, při kterých se účastníci vzájemně poznávali a učili
se spolu komunikovat nejen v různých jazycích, ale i komunikovat s vrstevníky, kteří
mají problém i v rodném jazyce sdělit kamarádům bez zdravotního postižení svou touhu
být přijati do jejich skupiny.
Vyvrcholením projektu byl pracovní
výjezd do Sonderpädagogisches Förderzentrum St. Laurentius Neuendettelsau ve Spolkové republice Německo, kde jsme porovnávali česká a německá přísloví a tímto způsobem poznávali oba jazyky jako jazyky dorozumění. Ten se mohl konat díky významné
finanční podpoře poskytnuté Česko-německým fondem budoucnosti. Akce se zúčastnilo 27 žáků a 7 dospělých na české straně
a 11 žáků a 3 dospělí za německou stranu.
Žáci pracovali ve smíšených skupinách.
V každé z nich byli zastoupeni jak žáci čeští,
tak němečtí. Společně překládali česká přísloví do němčiny a německá do češtiny. Zjišťovali, která přísloví mají své adekvátní ekvivalenty v obou jazycích a která zastoupení
ve druhém jazyku vůbec nemají, případně
se obsah vyjádří jiným slovním spojením.
Například význam „tomu vůbec nerozumím“
vyjádří čeština příslovím „to je pro mě španělská vesnice“, němčina (v překladu) „to je
pro mě česká vesnice“.
Bylo velmi zajímavé pozorovat české
a německé žáky při práci, neboť jejich snaha

Děti na pracovním výjezdu do Spolkové republiky Německo

a zapálení dobře se zhostit zadaného úkolu
naprosto překonalo jazykovou bariéru.
Žáci Základní školy speciální Neratov
nemohli být integrováni do těchto pracovních
skupin, protože jakékoli rozdělení jejich kolektivu v neznámém prostředí by negativně ovlivnilo jejich psychickou pohodu. Proto vytvořili
samostatnou skupinu, která doplnila překládaná přísloví ilustracemi. Společným úsilím
tak vzniká brožurka českých a německých přísloví doplněná ilustracemi.
Všechny skupiny se sešly v doprovodných volnočasových aktivitách. Navštívili
jsme plavecký bazén Nova Mare v Neuendettelsau, aquapark Palm Beach, muzeum
v Norimberku zaměřené svými expozicemi
na dopravu a komunikační techniku, výcvik
delfínů v delfináriu norimberské ZOO. O přestávkách a v osobním volnu jsme hráli různé
hry. Velké poděkování patří všem žákům bez
zdravotního postižení za to, jak se sblížili
se svými novými kamarády, kteří to nemají
v životě snadné. Přijali je mezi sebe, zapojili do svých her a během celého pobytu
nezaznělo ani jednou od nikoho pohrdání,
výsměch nebo urážlivá narážka, neobjevila
se nechuť se těmto dětem věnovat. Přestože
jsme na začátku projektu měli jako pedagogové z těchto projevů největší obavu, nic
z toho se nenaplnilo. Díky našim dětem na
české i německé straně se i neratovské děti
cítily během pobytu velmi dobře a hodlají
v projektu dále pokračovat.
Poděkování patří paní Mgr. Bronislavě
Havlíkové, bývalé ředitelce základní speciální
školy v Žamberku, a paní učitelce Aleně Heubeck, díky jejichž dlouholetému přátelství projekt vznikl a na jejichž spolupráci jsme navázali.
Na závěr bych ráda poděkovala všem
sponzorům, díky kterým se mohlo toto
setkání uskutečnit:
Je to především Česko-německý fond
budoucnosti, který přispěl podstatnou částkou, bez níž by se setkání nekonalo.
Dále je to Nadace ČEZ se sídlem v Praze,
CONTIPRO PHARMA a.s. se sídlem v Dolní
Dobrouči, Kunvaldská a.s. se sídlem v Kunvaldu, ASSA ABLOY Czech & Slovakia s.r.o.
se sídlem v Rychnově nad Kněžnou,
ZEZ SILKO s.r.o. se sídlem v Žamberku.
Mgr. Kateřina Xaverová,
ředitelka Masarykovy základní školy
a mateřské školy Kunvald a vedoucí projektu
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Soutìž - OVOV
Odznak Všestrannosti Olympijských Vítězů
založili olympijští šampioni v desetiboji Robert
Změlík a Roman Šebrle s cílem motivovat děti
ke sportu na základě vlastní zkušenosti.
Již podruhé jsme se této soutěže zúčastnili. Tentokrát se okresní kolo konalo v Klášterci nad Orlicí 27. 4. 2016.
Díky zájezdu do Německa, kterého se
účastnila většina žáků druhého stupně, jsme
nejeli do Klášterce v nejsilnější sestavě a ani
s vysokými ambicemi, ale spíše s heslem:
není důležité vyhrát, ale zúčastnit se. V Klášterci se sešlo šest týmů, které tvořili vždy
čtyři dívky a čtyři chlapci. Za nepříznivého
počasí se žáci utkali v pěti disciplínách, kterými byly 2 minuty přeskok přes švihadlo,
hod medicinbalem, trojskok, 2 minuty kliky
a běh 1000 m. Náš tým ve složení Flekrová,
Kodytková, Mrázková, Makarov, Mrázek,
Saksl a Lukeš obsadil šesté místo, což je pro
nás motivace do dalších let zapracovat na
své fyzické zdatnosti.
Všechny výsledky jsou k nalezení zde:

http://www.ceskosportuje.cz/sazkaolympijskyviceboj/data/ovov/okres/vysledky-ok-usti-nad
-orlici-druzstva-podrobne.pdf
Renata Holcová

Výhra basketbalové show pro naši
školu
V rámci projektu Sazka olympijský víceboj, do kterého je naše škola zapojena, byla
vyhlášena soutěž o basketbalové vybavení
do škol a basketbalovou show. Úkolem bylo
natočit video na téma: To je basketbal. Video
má sloužit jako podpora našich reprezentantů při kvalifikaci na olympijské hry do Ria
a zároveň má ukázat jak zvládají naši žáci
basketbalové dovednosti. Celé video naleznete na:
https://www.youtube.com/watch?v=zvt1OjaItrg
27. 4. 2016 byly zveřejněny výsledky
soutěže, do které se zapojilo 54 škol. Školy
soutěžili o 56 sad basketbalových setů s míči
a dresy. Všechny školy včetně naší získaly
toto vybavení. Druhou částí výhry byla pro
dvanáct škol v republice návštěva show
s basketbalovými hvězdami, která zavítá do
škol v průběhu května a června. Na základě
hlasování poroty, která hodnotila origina8

litu zaslaných videí, získala show vždy jedna
škola v každém kraji. Díky tomuto hlasování
jsme jednou z 12 škol v České republice,
kam zavítá basketbalová show.
Výsledky soutěže naleznete zde:

http://www.ceskosportuje.cz/sazkaolympijskyviceboj/clanky/basketbalova-show-zavita-do-plzne
-boskovic-nebo-opavy
Renata Holcová

Den Zemì v muzeu…
Žáci 1. – 3. ročníku Den Země oslavili
v Muzeu Orlických hor – Sýpka v Rokytnici
v O. h. Děti v úvodu zhlédly velmi poutavý
dokument o kráse a jedinečnosti přírody
Orlických hor. Po rozdělení do skupinek se
pustili do plnění úkolů připravených na pracovním listu, přičemž si prošli celé muzeum
křížem krážem. Mohli si vyzkoušet na vlastní
kůži i některá stará řemesla, např. tkaní na
tkalcovském stavu. Z muzea odcházely děti
nadšené. Cestou zpět nás čekalo i trochu
turistiky, kterou všichni také - podle svých
možností - zvládli.
Děkujeme rodičům, kteří nám cestu tam
i zpět usnadnili zajištěním autobusu. Bez
toho by to nebylo tak „v pohodě“.
Mgr. Klára Kodytková

Jaro v mateøské škola - Jarní besídka
Jako každý rok, ani letos paní učitelky
z mateřské školky nezapomněly na Den matek
a s velkým předstihem s dětmi trénovaly, aby
mohli maminky, tatínkové, babičky a dědečkové, strýčkové a tetičky, sourozenci a známí
14. 5. krátce po poledni usednout v kunvaldské sokolovně a zhlédnou představení těch nejmladších, již institucionalizovaných občánků
našeho Městyse. Představení to bylo vskutku
na úrovni. Nabitý, hodinový program ukázal
práci nejprve malých Sluníček. Pro některé děti
to bylo vůbec poprvé, kdy předstoupily takto
před velké množství neznámých lidí a předvedly dramatizaci pohádky Koblížek. Tréma
byla určitě na místě, ale paní učitelka v tom děti
nenechala, byla jim nápovědou a oporou přímo
na jevišti. Mohli jsme také vidět výsledky práce
kroužku Tanečky, které v několika cyklech
během celého roku vedla paní Michaličková ze

Žamberka, a dětem tím zpestřila už tak různorodě nabitý dopolední program ve třídách.
Na závěr se nám předvedly i Žabičky z velké
třídy s dětskou operou Šípková Růženka od
Zdeňka Svěráka. Divák mohl ocenit krásné
stylové kulisy, pestré kostýmy dětí, perfektní
taneční, pohybové i pěvecké výkony. Přenos
zvuku až k zadním řadám zajistil zvukař bez
sebemenší chybičky.
Kvalitu této již tradiční jarní akce návštěvníci ocenili dobrovolným vstupným ve výši
2814 Kč a velkým potleskem na závěr, který
učitelkám i dětem právem náleží.
Takovéto velké besídky pro širokou veřejnost nejsou zdaleka standardem jiných, i větších, mateřských školek. Celý finanční výtěžek
z akce bude kromě odměny zvukaři použit na
zahradní slavnost poslední den školního roku.
Pro děti bude připraveno občerstvení a tombola, kde vyhrává dárek úplně každý!!!

Mezinárodní den dìtí
Mezinárodní den dětí letos proběhl v MŠ
dne 2. 6. v odpoledních hodinách. Sám král
a císař Karel IV. přišel z minulosti za našimi
dětmi až do ložnice, kde je mile probudil. Velmi
se podivil, že i po 700letech mají děti stále
jen dvě ruce a dvě nohy, jednu hlavu, jeden
pupík. Děti mu ukázaly, jak se umí samy obléci

Setkání dětí s králem Karlem IV.

a začaly si s králem povídat. Karel IV. jim vyprávěl o svém dětství, mládí, co všechno během
svého života dokázal a vybudoval, co měl rád
a jak žil. Imaginárně během relaxace provedl děti po královském dvoře, představil jim
dobová řemesla a život na hradě.
Po návratu „zpátky“ si každé dítě mohlo
díky finančnímu sponzorskému daru Kun-

valdské a. s. vyrobit svou korunku posetou
safíry, rubíny, smaragdy a perlami. Vyzkoušely si vznešenou královskou chůzi, a pak si šly
s králem zařádit na školní zahradu, kde pro ně
byla připravena překážková dráha. Karel IV. byl
unešený, jak pozorné, hodné, zvídavé a chytré
děti se rodí v Kunvaldě. A nejen za to dostaly na
závěr sladkou odměnu.
Karel IV.

Dopravní výchova v naší škole
Krátce po mém nástupu do kunvaldské
školy (a návratu z druhé mateřské dovolené),
mě tehdejší pan ředitel Jakubec požádal, zda
bych se ujala příprav žáků na dopravní soutěže. Souhlasila jsem, aniž bych tušila, co to
všechno obnáší.
Pod mým vedením jsme poprvé soutěžili
ve školním roce 1993 – 1994 (podle záznamu
ve školní kronice), kdy mladší družstvo obsadilo krásné 4. místo a Miloš Krejsa, jediný ze
všech soutěžících zajel jízdu zručnosti bez
trestných bodů. Chtěla jsem, aby dostal mimořádnou cenu, ale můj návrh byl odmítnut.
A tak jsem začínala s dopravkou a postupně
sbírala zkušenosti. Bylo to nejprve základní
kolo ve škole (disciplíny: jízda zručnosti a test
z pravidel silničního provozu) a pak následovala spousta hodin trénování s vybranými žáky
a okresní kolo v Ústí nad Orlicí.
Když jsme se do toho takhle zakousli,
musela jsem sehnat překážky na trénování
jízdy zručnosti. Oslovila jsem tehdy v truhlárně pana Bolečka, který nám všechny vyrobil a pan školník je natřel. Děti jízda na kole
bavila a při teorii (testy a 1. pomoc) jsme se
kolikrát dost nasmáli. Ve výsledcích se odrazila i domácí příprava, takže někdy jsme byli
horší, jindy zase lepší.
Ve školním roce 1997 – 1998 k této jarní
soutěži přibyla podzimní varianta, dopravní
soutěž 5. tříd. Společně nás to napadlo, protože páťáci začínají samostatně jezdit na silnici a bylo by dobré je trošku více připravit. A tak jsme trénovali na podzim a na
jaře. V roce 2003 mladší družstvo (Filip Lux,
Ondra Krejsa, Eva Jirešová, Alžběta Skalková) bylo nejlepší a poprvé stálo na stupni
vítězů. Tenkrát jsme postoupili do krajského
kola, které se pořádalo v Heřmanově Městci,
kde jsme skončili druzí a zážitek to byl na
celý život.
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Další roky jsme se v soutěžích pomalu
a jistě posunovali spíše dozadu a lítání na kole
nahradil počítač. Počet soutěžících družstev
z okolních škol také klesl a z učitelů vydrželi
jen ti, kteří to mají opravdu rádi. Letošní starší
družstvo ve složení: Richard Pecháček, David
Šlesingr, Petra Mrázková, Nikola Urbanová
jelo na soutěž dobře připravené a už z minulých let vědělo, co je čeká.
V soutěžních disciplínách (test z pravidel silničního provozu, teoretická a praktická 1. pomoc, jízda zručnosti, jízda po dětském dopravním hřišti) postupně nastřádalo 164 trestných bodů a umístilo se na
3. místě ze 6 družstev. S mladším družstvem
to bylo trochu složité. Z 5. třídy projevila
zájem o soutěž pouze jedna žákyně, Anička
Malíková, a proto jsem požádala čtvrťáky, zda
by se přidali. Nakonec jsme sestavili družstvo

(František Keprta, Honza Šejnoha, Karolína
Faiferová, Anička Malíková), hodně se učili
a jeli to zkusit. Nasbírali celkem 343 trestných
bodů a skončili 4. ze sedmi družstev.
Na poprvé je to velký úspěch, protože tato
soutěž je opravdu hodně těžká a doufám, že
příští rok budeme trénovat zase. Místo plastových lahví u slalomu budeme mít nové dřevěné hranoly, které nám vyrábí pan Keprta,
moc děkuji. Děkuji i panu školníkovi, který
nám každý rok překážky připraví a po soutěži
zase uloží a někdy i opraví. Děkuji i dětem,
které se soutěží účastní a vydrží trénovat
a reprezentují tak naši vesnickou školu
v rámci okresu.
Irena Vagnerová
Metodik kabinetu dopravní výchovy

Velké úspìchy malých
Naše organizace pořádá již spoustu
let dětský maškarní karneval a pochod
Z pohádky do pohádky. Dlouhodobě máme
dva oddíly – Mladý zahrádkář a Myslivecký.
Oba samozřejmě spolupracují i s „ dospěláckými“ myslivci a zahrádkáři. Díky obětavé práci svých vedoucích paní Míle Kalouskové a paní Vlastě Šlezingrové se děti naučily spoustě znalostí o květinách a přírodě,
velké úspěchy také sbírají v soutěžích. A o ty
bychom se rádi s Vámi podělili:
Okresní kolo floristické soutěže v Kunvaldě proběhlo 2. května t.r., ve kterém
1. místo obsadila Adéla Jedličková, 2. místo
Michaela Dušková a 3. místo Adéla Brůnová.
Dne 20. 5. 2016 se konalo Zemské kolo floristické soutěže v Praze, na kterém nás reprezentovala a na krásném 7. místě se umístila
Adéla Brůnová.
Okresní kolo soutěže Mladý zahrádkář
proběhlo v Kunvaldě 27. května t.r. V mladší
kategorii 3. místo obsadila Petra Mrázková,
5. místo Aneta Šlesingrová a 7. místo Anička
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Úspěšné reprezentantky Kunvaldu
na okresním kole soutěže Mladý zahrádkář

Malíková. Ve starší kategorii
postupuje z 1. místa do národního kola v Praze, které se koná
17. - 18. 6. 2016, Adéla Brůnová.
Držíme palce. Na 2. místě skončila Nikola Urbanová.
Mladí myslivci pořádali
6. 5. 2016 základní kolo soutěže Zlatá srnčí trofej. Na 1. místě
skončila Karolína Michaličková,
na 2. místě Bohuška Matyášová
a na 3. místě Maruška Flekrová.
Ze základního kola postoupilo
šest našich dětí do kola okresního, které se konalo v Dobrouči
a zúčastnilo se ho celkem 50 dětí.
V mladší kategorii na 5. místě
byla Bohuška Matyášová, na 11. místě Karolína Faiferová, na 16. místě Ruda Toman
a na 22. místě Anežka Motyčková. V kategorii starších dětí obsadila 6. místo Karolína
Michaličková a 7. místo Pavlína Bílková.
Smekám před znalostmi našich dětí a moc
gratuluji k dosaženým úspěchům. Velké podě-

Účastníci základního kola soutěže Zlatá srnčí trofej

kování samozřejmě patří oběma oddílovým
vedoucím. Pravidelná práce s dětmi je opravdu
náročná a vyžaduje spoustu času, úsilí a obětavosti.
Vedoucí PS
Mirka Celerová

Společenská kronika
Blahopøejeme našim spoluobèanùm,
kteøí oslaví významná životní jubilea:

70 let
05. 08.
14. 08.

Cecilie Divišková
Jaroslav Křivánek

90 let
19. 08.

Valerie Trejtnarová

89 let
30. 07.

Marie Šreflová

60 let
10. 07.
15. 07.
31. 07.

Libuše Svobodová
Věra Bílková
Marie Tomanová

87 let
27. 07.

Jaroslava Pešáková

85 let
09. 07.

50 let
30. 07.
19. 08.

Jiří Stuchlík
Eliška Barnetová

Karel Zastoupil

82 let
28. 07.

Vítáme do života novì narozené
obèánky:

Anna Zastoupilová

22. 04.

80 let
19. 07.

Štefan Kuliha

Vojtěch Kaška

Støíbrnou svatbu oslaví:
31. 08.

Iveta a Jiří Trejtnarovi
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Okénko farnosti
Mše na závìr školního roku

Letní koncert

V červnu se, krom uzavírání známek ve
škole a očekávání prázdnin, chystala mše
na poděkování za uplynulý školní rok. Ta se
bude konat začátkem prázdnin a děti si na
ni připravily čtení a přímluvy. Donesou si
také nakreslené školní brašny, ty skutečné
už raději nechají doma v koutě. Nakreslené
aktovky po mši pověsí na nástěnku, aby si
je na konci prázdnin opět vyzvedly. Hlavním
cílem mše však bude, zamyslet se nad vším,
co nás rodiče, děti, učitele,…v uplynulých
školních měsících potkalo. Co se povedlo
více, co méně. Za vše je třeba děkovat.

Jak jsme Vás již informovali v minulém
čísle Poledníku, první prázdninová sobota
bude v našem kostele patřit hudbě. Duo Nos
Dames Vás srdečně zve na svůj letošní první
prázdninový koncert, který se dámy rozhodly
uspořádat právě v našem kostele.
Více informací na zadní straně Poledníku.

Marta Gregušová

Marta Gregušová

Novokøtìnci
V květnu a červnu přijali křest dva občánci
Kunvaldu:
Kristián Mihulka, křest 15. 5. 2016 v kostele
Sv. Jiří v Kunvaldě
Klára Gregušová, křest 19. 6. 2016 v kostele
Všech Svatých v Rokytnici

Stále se něco děje...!
Z pohádky do pohádky
V sobotu 30. dubna t. r. se v Kunvaldě
konal již 19. ročník pochodu pro malé i velké
„Z pohádky do pohádky.“ Předpověď počasí
slibovala krásný den, a ten se opravdu povedl.
Na startu se sešlo asi čtyři sta dětí i dospělých.
Cestou je čekalo třináct pohádkových zastávek,
byla tu pohádka o Makové panence, Hrnečku
vař, Spejbl a Hurvínek, Mach a Šebestová,
Otesánek, Rákosníček a spousta dalších. Děti
pomáhaly plnit pohádkovým bytostem rozličné
úkoly, za to dostávaly drobné odměny a v cíli
na ně čekal diplom. Atmosféra byla opravdu
veselá a i po pěti kilometrech v nohách si většina dětí ještě pro diplom utíkala.
Chtěla bych touto cestou moc poděkovat
všem dětem i dospělým, kteří nám s pochodem pomáhali a připravili tak našim nejmenším opravdu pěkný a radostný den.
Mirka Celerová
Fotografie Míla Kalousková

12

Z pohádky do pohádky

Dùchodci na cestách
52 účastníků letošního zájezdu důchodců
z Kunvaldu mělo před sebou náročný, ale
krásný den. Vyrazili jsme přesně 6.34 od Kampeličky a pod jistou rukou řidiče pana Blechy
jsme se řítili k cílům, které nám nachystala
ke zdolání naše velitelka Petra s “postranními” pomocníky Maruškou a Mílou. Počasí
bylo krásné, netušili jsme ale, že čím dál od
ochranné ruky našich Orlických hor, tím se
bude obloha kabonit, až nakonec přijde dlouho
očekávaný déšť. To ale nebyla rozhodně překážka v plnění našeho plánu.
S přestávkami, které si vynutil náš organizmus jsme se řítili až k největšímu cíli dne –
vodní dílo Švihov na řece Želivce. Monumentální
dílo, které se může pochlubit mnoha technickými vychytávkami, které nejsou jinde k vidění.
Zemní sypaná hráz je skutečně ojedinělým dílem
a výsledkem snahy projektantů již vlastně v předválečných letech. Podařilo se a díky umu 3500
pracujících na tomto díle má dnes Praha a nejen
ona, celkem 1,5 mil. lidí, co pít - vodu výborné
kvality. Přístup na hráz je přísně evidován, celé
dílo je vlastně strategickým objektem. Byli jsme
rozděleni vzhledem k počtu účastníků na dvě
skupiny, ta, co se “nevešla” na hráz, čerpala
vědomosti v nedávno otevřeném Vodním domě.
Objekt seznamuje návštěvníky s historií výstavby
hráze a ekologií, na kterou se zde musí brát zřetel
na každém kroku. Bylo opravdu nač se dívat.
Ale vyhládlo nám a tak nikdo neprotestoval, když jsme popojeli kousíček dále a v Hulicích jsme obsadili místní restauraci. Oběd
myslím chutnal všem, byl jako od babičky.
Výborná hovězí polévka s játrovou rýží, řízek,
výtečné, máslem maštěné brambory, prostě
v “Prostřeno” za 40 bodů.
Obec Hulice je provozovatelem Včelího
světa, kam jsme po obědě zavítali. Měli jsme
v našem středu včelího odborníka Jirku Prachaře, takže jsme nevypadali jako úplní laici. Z
bývalé školy vznikl nemalým nákladem krásný
objekt zcela věnovaný včelkám a všemu, co
jen o nich víme a známe. Opravdu poučné,
jen trochu zamrzel osud trubců, kteří zcela
naplňují význam známého ”za dobrotu na
žebrotu” Mužská část naší výpravy ze sebe
setřásla chmurné myšlenky našich konců
a již jsme ujížděli dále. Další zastávkou byla
Zruč nad Sázavou se svým zámkem. Ten je
v dnešní podobě důkazem umu našich řemeslníků a umělců. Jen možná působí stísněným
dojmem. Objekt je využíván ke svatbám, vítání

občánků a samozřejmě je hojně navštěvován
milovníky historie a života našich předků.
A je tu večeře, poslední bod dne nabitého
událostmi. Jsme v Podhořanech v restauraci
U Sv. Václava. Dvě vrchní se měly co otáčet, ale
nakonec byly naše žaludky uspokojeny a my,
příjemně ukolébáni, blížili jsme se k domovu,
kde zatím, co jsme mokli na výletě, ani nekáplo.
Bylo Vám dobře na duši, i když tělo třeba
kvílelo? To je dobře, příště si vše zopakujeme,
alespoň nám to všem Petra slíbila. Tak ahoj.
Pepa od Vlasty

Historie stará 300 let a my dnes
V pondělí 16. května 2016 (církevní svátek
Sv. Jana Nepomuckého) v podvečer se odehrála u statku u Sv. Jána svého druhu ojedinělá, pozoruhodná a nepochybně významná
duchovní ale i společenská událost v tom nejlepším slova smyslu, která měla mj. připomenout na svou dobu také ojedinělý a pozoruhodný počin jednoho – pro nás již z dávných
majitelů téže usedlosti - Martina Lyera.
Z podnětu současných majitelů nemovitosti
čp. 137 a hospodářů na této usedlosti, manželů Petry a Jaroslava Zářeckých, se zde konala
mše k poctě Sv. Jana Nepomuckého a především k 300 letému výročí zhotovení a postavení
jeho sochy s balustrádou u statku. Proměnlivé
a nestálé počasí toho dne se v podvečer uklidnilo, obloha se vyjasnila a slunce protkalo svou
září svěží čerstvou jarní zeleň.
Konání mše bylo zveřejněno v Kunvaldském Poledníku, přesto Zářečtí ještě osobně
pozvali sousedy a známé a tak se zde sešla
téměř stovka lidí, kteří byli pak i srdečně zváni
na výborné a bohaté občerstvení do statku.
Skutečně výjimečný počin v dnešní uspěchané
a napětí a tlaků plné době. Zastavit se na chvíli,
zamyslet se, rozjímat, nebo jen uklidnit smysly
a mysl a pak i pohovořit se sousedy nebo známými. Jen tak.
Avšak pro počátek toho všeho podvečerního dění dne 16. května 2016 u statku
u Sv. Jána v Kunvaldě se musíme vrátit 300 let
zpátky po časové ose a tak mi dovolte ty doby
trochu připomenout.
Martin Lyer, hospodář na statku v Kunvaldě čp. 137 jako dík za své zachránění
nechal vytesat sochu vzdělaného pražského
kněze Jana Nepomuckého (1340 – 1393), až
mnohem později prohlášeného za svatého
(dočtete se dále).
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Jan Nepomucký ve své době působil jako
veřejný notář v Praze, oltářník v katedrále
Sv. Víta, studoval církevní právo v italské Padově,
po návratu z Padovy působil jako kanovník
u Sv. Jiljí a doktor dekretů, poté jako kanovník
vyšehradské kapituly, generální vikář arcibiskupa
pražského ve věcech duchovních a následně
jako arcijáhen žatecký. Byl zajat jako jeden ze
čtyř úředníků pražského arcibiskupa Jana z Jenštejna, jehož doprovázel na jednání s králem
Václavem IV. Jako jediný ze čtyř zajatých nakonec dne 23. 3. 1393 zemřel na mučidlech a jeho
tělo bylo svrženo z kamenného mostu do Vltavy,
ostatní tři spoluvězni byli propuštěni.
Zda doplatil na spory „mocných“, jak se
začasté stává - pražského arcibiskupa Jana
z Jenštejna s králem Václavem IV. (tito dva byli
úhlavní nepřátelé), nebo nechtěl vyzradit králi,
který se na jeho mučení osobně podílel, zpovědní tajemství královny Žofie, či zda přímo
kritizoval samotného krále, nelze dnes jednoznačně prokázat. Jeho život však skončil krutě
a tragicky.
Stejně jako ve 14. století, tak i ve století
18. byly životy a osudy lidí významně propleteny a ovlivňovány vírou, církví a nepochybně
zasaženy nesrovnatelně více než dnes soupeřením mezi mocí světskou a církevní. Spolupráce ku prospěchu všech a vzájemná tolerance byla výjimečná a velmi zřídkavá. Šlo
„pouze“ o moc a vliv (ostatně jako v mnohých
případech i dnes).
Stojí tedy určitě za to si připomenout
dobu, ve které hospodář na usedlosti čp. 137
v Kunvaldě Martin Lyer žil a která se nejspíše
nezdála tehdejším lidem o nic méně zmatená
a neklidná, než nám se zdá doba dnešní. Snad
jen obyčejní lidé měli o poznání tvrdší chléb,
hlouběji do kapsy a obecně vládla nesvoboda,
nevolnictví a náboženský útlak. Věci, jež si my
dnes v naší společnosti nedovedeme snad
ani představit, které však i v našem současném světě, troufám si říci – ač o mnohá staletí dále bychom měli být moudřejší a poučeni
- můžeme nalézt.
Martin Lyer, - z původně bratrského Kunvaldu (1457 byla dle většiny pramenů založena
v Kunvaldě Jednota bratrská a na místě čp. 137,
nebo snad nedaleko, bývala bratrská kovárna),
sám z chalupy „na Sboru“, byl nepochybně
nejen zbožný katolík, ale musel být i dobrý hospodář a obratný a chytrý obchodník, vydávalli se na obchodní cesty do Prahy nebo i dále
a jinam po cestách i necestách (asfaltky nebyly
– ani ty rozbité, na které tak láteříme – jen si to
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představte… dnes dojedeme do Prahy autem
za pár hodin, tehdy to byla záležitost několika
dní). Musel se nutně potkávat na svých cestách
s různými lidmi, ať již pocestnými nebo sedláky či obchodníky na cestách odjinud, musel si
vyslechnout nejeden názor, vyprávění a musel
se nějak k dění postavit a utvořit si názor svůj,
stejně jako my dnes.
Proč však právě socha Jana Nepomuckého? Možná tehdy – jak se dnes domnívají někteří badatelé - pod vlivem snah potlačit význam Jana z Husi (výročí upálení mistra
Jana – 1415) - byla právě v té době významně
mezi lidem uměle posilována legenda o Janu
Nepomuckém. Ačkoli se Řím ke snahám
o jeho kanonizaci stavěl zpočátku skepticky,
právě v roce 1715 pražský arcibiskup František Ferdinand Khünburg úspěšně zahájil beatifikační proces Jana Nepomuckého. Avšak
teprve 31. května 1721 papež Inocenc XIII.
(1721–1724) prohlásil Jana za blahoslaveného. Následujícího roku byl zahájen kanonizační proces. Kanonizační komise uznala
čtyři zázraky (zachování jazyka, jeho naběhnutí a zčervenání, zachránění Rozálie Hodánkové a uzdravení Terezie Veroniky Krebsové).
Poté papež Benedikt XIII. dne 19. března 1729
kanonizační bulou Christus Dominus prohlásil
Jana za svatého.
Vraťme se však zpět k Martinu Lyerovi - jak
dalece se pověst o jeho vysvobození z vězení
v Židovském městě pražském zakládá na
pravdě či na víře již nezjistíme, jedno však jisté
je. Martina musela postihnout v Praze velmi
zlá událost a toho pramenící zkušenost, která
jej hluboce zasáhla. Řečeno našimi dnešními
slovy – zřejmě se „znova narodil“.
A tak, ač byl velmi zbožný, byl nejspíše
také dosti osvícený a tedy jako výraz díků
nechal zhotovit sochu Jana Nepomuckého
s balustrádou, která nás svou krásou a působivostí oslovuje dodnes.
Po trochu nesourodém vyprávění o Janu
Nepomuckém a Martinu Lyerovi jsem si dovolila připravit pro Vás malý podrobnější historický
„exkurz“, a to právě proto, abychom si dokázali
lépe představit dobu, ve které Martin Lyer žil.
Následně tedy uvádím několik historických
faktů vztahujících se jednak přímo k roku 1716,
jednak k letům blízkým, faktů, z nichž některé
Martin Lyer nepochybně znal z vlastní zkušenosti, o jiných se mohl doslechnout a která
k němu mohla především v ústním podání
dolehnout. Všechny tyto události mohly ovlivnit jeho skutky.

Tak tedy – píše se rok 1716:
· Na habsburském trůně ve Vídni sedí
Karel VI. (roku 1712 korunován císařem římskoněmeckým), který vládne i zemím českým,
ač za českého krále se nechává korunovat až
v roce 1723. Čechy a Morava se pomalu vzpamatovávají z morové rány („černé smrti“),
která je silně postihla v letech 1713 – 1714.
Jen v Praze si vyžádala na 13 000 obětí, nejvíce právě v přelidněném a nedostatkem hygieny trpícím Židovském městě. Roky vlády
Karla VI. však zůstaly v paměti současníků jako
léta míru, přes řadu úspěšných i neúspěšně
vedených válek. „Léta klidu“ využívá císař ke
snahám o ekonomický rozvoj monarchie, podporuje zakládání manufaktur, pokouší se omezovat vliv již „přežilých“ cechů, provádí některé
státní zásahy do výroby a obchodu, rozvíjí
dálkový obchod a poštu, buduje nové silnice
a cesty.
· Začíná válka s Osmanskou říší, nazývaná „Válka prince Evžena (Savoyského)"
(1716-1718). Tato válka habsburské monarchie s Osmanskou říší je velmi sledovanou
záležitostí, která, ač končí pro Habsburky
vítězně, zasáhne neblaze do osudů mnohých
lidí. Monarchie má problémy jak s financováním války, tak s náborem rekrutů.
Obecně šlo o konflikt dvou zcela odlišných
světů, křesťanského a islámského, střet
Západu s Orientem, Evropy s Asií. Osmané
byli chápáni jako odvěký nepřítel křesťanstva.
Každý konflikt s nimi znamenal válku o existenci Evropy. Pro muslimy bylo otázkou cti
ve svaté válce s nevěřícími obětovat majetek
i život (…malá historická paralela k dnešnímu
dění?). Podepsané smlouvy znamenaly pouze
příměří na určitou dobu. Rozhodovalo násilí,
chytrost a momentální vojenská síla. Za vlády
císaře Leopolda I. a jeho synů Josefa I. a Karla
VI. došlo k velkým teritoriálním změnám na
úkor Osmanské říše, která byla do té doby současníky stále vnímána jako nejsilnější velmoc.
· V témže roce (1716) vznikají mj. například čtyři tištěné listy Müllerovy mapy Moravy
a přilehlého pohraničí – ojedinělé dílo. Mapy
jsou orientovány k severu, zobrazují 4091
sídel, vodstvo, porosty, reliéf, cesty, hranice.
Názvosloví je převážně německé, částečně
však i české (obdobná Müllerova mapa Čech
vznikla následně v roce 1720).
· Rovněž v tomto roce (1716) daruje
pruský panovník Bedřich Vilém ruskému caru
Petru I. slavnou a nádhernou Jantarovou komnatu, kterou v roce 1941 Němci u Petrohradu

demontovali a až do jara 1945 byla uložena
v Königsbergu, dnešním Kaliningradu a od té
doby po ní hledači pokladů neúspěšně pátrají.
· Český jezuita – bratr Tovaryšstva Ježíšova - Karel Slavíček (narozen 24. prosince
1678) usiluje o vstup do misí v Asii a následně
je vybrán pro Čínu, kam doplouvá právě
začátkem října roku 1716. Slavíček dosahuje svým vzděláním, umem i všestrannými
zájmy v Pekingu velkých úspěchů. Nakonec
zde i umírá, dne 24. srpna 1735 a je v cizině
i pochován.
· Na Slovensku (v Horních Uhrách) byl
v březnu 1709 popraven Jánošík a v Beskydech působí slavný „pán Lysé hory“, zbojník
Ondráš se svou zbojnickou družinou, posléze
zrazen svým druhem Jurášem, jenž je popraven lámáním v kole právě v prosinci 1716.
· Alois Jirásek tuto dobu nazývá „dobou
temna“. Začíná násilná rekatolizace pro nás
ztělesněná např. osobou Antonína Koniáše,
velmi vzdělaného, avšak fanatického jezuity
razícího, dnes bychom řekli, heslo: „Bůh nevyučuje skrze písmo, ale skrze církev“ a tedy kdo
umí číst, je podezřelý z kacířství. (Tady jsme
snad opravdu poněkud pokročili).
Čeští bratři a evangelíci však jsou v té době
obecně oproti většině populace velmi vzdělanými lidmi, a to i obyčejní lidé a tištěné překlady písma a knihy považují za rodinné dědictví a poklad předávaný z generace na generaci. V této době jsou však také velmi pronásledováni. V roce 1707 stanoví nový hrdelní
(trestní) řád kacířství za zločin proti státu,
za nějž hrozí trest smrti – o šest let později
(1713) dochází z rozhodnutí Zemského sněmu
k nárůstu pronásledování tajných evangelíků v Čechách i na Moravě, protože „kacířská
nevěra se velmi vzmáhá“ a následně je zostřen
postup proti nekatolíkům, který vede k několika vlnám náboženské emigrace. V Sasku
a zejména v Prusku jsou však příchozí z Čech
vítáni, neboť to jsou většinou zkušení hospodáři nebo zruční řemeslníci.
· Na Kuksu také v této době působí známý
mecenáš umění, vzdělanec, osvícený hrabě
František Antonín Špork, na svou dobu velmi
svobodomyslný a nikoli ortodoxní katolík
a již tehdy věhlasný Matyáš Bernard Braun zde
vytváří svá jedinečná sochařská díla.
Alespoň tolik z událostí roku 1716 - příště Vás
seznámíme s tím, jak ono slavné svěcení Svatého
Jana Nepomuckého v roce 1716 probíhalo, a to
podle zápisů z rodinné kroniky rodu Lyerů.
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Pro Kunvald je však důležité, že tohoto roku
získal díky Martinu Lyerovi novou dominantu,
která přežila staletí, doby zlé i lepší a my u ní
můžeme postát a obdivovat ji.
Kdybychom na chvíli mohli změnit tok času
a Martin Lyer mohl „svého“ Jana Nepomuckého
vidět dnes a mohl se potkat se současnými
majiteli statku, věřím, že by nebyl zklamán. Ale
možný průběh toho fiktivního setkání ponechávám však na fantazii každého z Vás.

Nakonec nezbývá než opravdu velmi poděkovat Zářeckým za tu myšlenku a její uskutečnění, za hold, který vzdali svému předchůdci, ale
především za to milé setkání, které sice trvalo
pouhé dvě či tři hodiny, ale stálo je, mimo jiné,
jistě vynaložení mnohonásobně více času a úsilí,
tak jako Martina Lyera před třemi sty lety.
Jana Trejtnarová
S využitím textů z Kroniky rodiny Lyerovy – Zářeckých, dále knihy
Jiřího Bílka Bílá místa české historie a materiálů získaných z internetových vyhledávačů s odkazy na historické studie různých autorů.

Sport
Mufloní stopou
Letošní 32. ročník pochodu Mufloní stopou,
který pořádal již tradičně Sokol Kunvald, se
uskutečnil 8. května 2016 a zúčastnilo se ho
689 účastníků. Ti si volili ze třech pěších tras
– 8, 15 a 25 km a dvou cyklistických – 30 a 50 km.
Všechny pěší trasy vedly směrem na Končiny, kde se odpojovala nejkratší trasa směřující do cíle. Ostatní dvě trasy vedly dál přes
Zbudov a Klášterec nad Orlicí, nejdelší až
do Pastvin. Cyklotrasy vedly účastníky přes
Rokytnici v Orlických horách do Slatiny, kde
se kratší trasa stáčela zpět k cíli. Delší trasa
pokračovala na Vamberk a vracela se přes
Litice nad Orlicí, kde se nám naskytl výhled
na údolí Orlice a Litický hrad.
Počasí vyšlo i letos, a tak si účastníci
mohli prokazovat své síly ve více či méně
náročném terénu, který obzvláště na 50 km
trase zamotal nejednomu cyklistovi hlavu.
Nakonec ale všichni správnou cestu našli
a v pořádku dojeli do cíle, kde již čekalo tradiční občerstvení v podobě grilovaného masa,
piva a nealkoholických nápojů. Nechyběl ani
diplom pro každého ze zúčastněných.
Děkujeme všem příchozím za účast
a těšíme se v příštím roce ve stejném termínu
na shledanou!
Sokolové Kunvald

BILIÁR!
Biliár, bilard, kulečník, karambol - tak se
v naší české krajině říká malému sportu s velikou tradicí. Hra několika názvů a několika disciplín, mnoha soutěží, stovek hráčů a tisícovek
příznivců. Hra, které propadly šlechtické stavy
již v období vlády Ludvíka XI. a kdy již v 18. sto16

letí nesměl kulečníkový stůl chybět v žádné ze
společenských místností francouzské a anglické aristokracie a středních vrstev obyvatelstva. Hra, jež se v českých zemích začala intenzívně prosazovat za 1. republiky, kdy se začaly
tvořit první biliárové kluby a soutěže, kdy asi
největšího hráčského boomu zažila krátce po
revoluci 1989 (krátká historie např. na http://
iwansimonis.cz/navody/historie-kulecniku/).
A ačkoli se ještě před nedávnem vyskytoval v hojné míře po hospůdkách a hernách
všech typů, po vesnicích i městech, žambereckému okolí a jejich občanům (tedy té sportovně založené části) doposud nebylo přáno,
vyzkoušet si ve větší míře tuto technickou hru
na žádné úrovni. Tedy doposud.
Rád bych tímto informoval širokou veřejnost se zájmem o tuto hru, že se mi podařilo
skromně zařídit hernu i s vybavením a dát ji
k dispozici právě těm, kteří by si třebas i jen
občas zahráli. Mohu však vytvořit podmínky
i pro ty, jež by tuto hru pojali sportovně a rádi
by se jí věnovali i soutěžně a hernu navštěvovali pravidelně. Sám jsem členem ČMBS (Českomoravský billiardový svaz) a doposud jsem
organizoval BOS (Biliárovou orlickou soutěž),
takže s kulečníkem pár zkušeností mám a sám
jej aktivně hraji. A bylo by mi potěšením a ctí přivítat v právě v otevřené herně nové spoluhráče,
nováčky i biliárové matadory. Začátečníkům
a mírně pokročilým poradím jak s výběrem materiálu, s technikou hry, i pravidly. Hra nevyžaduje
přílišnou fyzickou zdatnost, proto se jí mohou
věnovat jak ženy, tak i muži, děti i senioři.
Zájemci, neváhejte mě kontaktovat a domluvit si návštěvu. Stačí třeba jen smska se zprávou o zájem a já se ozvu sám. Zde jsou kontakty
a adresa herny:
Ivo Jirout, tel. 603 525 975, e-mail: ivojirout1@seznam.cz
Biliár Na závodí, Helvíkovice 83 (pod Popluží)

Duo Nos Dames Vás zve na

3. FRANCOUZSKÝ HUDEBNÍ VEČER

který se koná 2. července od 17.30 hod. v kostele Sv. Jiří v Kunvaldu.
Během večera zazní šansony Édith Piaf, Jacquese Brela, Francise Cabrela,Charlese
Aznavura a jiných. Vstupné dobrovolné.
Martina Forejtková (klavír, akordeon, zpěv), Kateřina Prokešová (violoncello, zpěv)
www.nos-dames.webnode.cz

SDH Kunvald
srdečně zve na 22. Ročník

TANEČNÍ 2016
KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉHO
CHOVÁNÍ PRO MLÁDEŽ

Koupaliště Kunvald - dne 9. 7. 2016
od 14. 00 hod
Tradiční soutěže, občerstvení.
Hraje LERION

září – prosinec 2016 / cena 1.000 Kč /
sokolovna Líšnice
e-mail: tanecni.zamberk@seznam. cz,
www.kurzytance.unas.cz

Kunvaldské lávky

Myslivecký spolek Kunvald, z. s.,
pořádá

XXVII. ročník
„LOUČENÍ S LÉTEM“

dne 20. srpna 2016
na myslivecké chatě v Kunvaldu
· prodej grilovaných kuřat od 16.00 hodin
· prodej zvěřinových specialit od 17.00 hodin
· k tanci a poslechu hraje skupina „Chitaband“

Vstupné dobrovolné.
Těšíme se na Vaši návštěvu.

1. Lesní skřítci a Den dětí ve školní družině. Moc děkujeme paní Darině Jedličkové a paní Věře Kavkové za krásný zážitek.
2. Z „Besídky“ dětí Mateřské školy Kunvald.
3. Čarodějnický slet ve školní družině.
4. Motýl Emanuel a Maková panenka – Z pohádky do pohádky.
5. Reprezentanti základní školy Kunvald na okresním kole Dopravní soutěže.
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