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Kunvaldští koledníci: Pokálený, Junk, Krejsa, Rek, Toman, Mihulka a Šlezingr.
(foto: M. Suchodolová)

AHOJ,
vážení čtenáři Ku ... ho Po ... ku!
CPO, zatemnění, ale i péráci a kotláři.
On ten posledně zmíněný pětkový rok, tedy rok 1945, byl vlastně rokem, v němž neumírali jen lidé na
válčištích celého světa, ale i v hlubokém zázemí v množství tak velikém, že je nutno si tuto dobu stále připomínat; abyste VY, mladí nebyli stejně zaskočeni, jako jsme byli MY, dnešní dědkové a báby. Nechci však mluvit
o věcech,o nichž by měli vyprávět povolanější, ale o tom s čím jsme se potkávali tehdy denně a čemu dnes
mladí lidé nemohou rozumět.
CPO – Civilní Protiletecká Obrana – se začala formovat od chvíle, kdy bylo jasné, že Německo v čele
s Adolfem Hitlerem naplno zbrojí a chce se zmocnit Evropy cestou války. Jejím úkolem bylo připravit obyvatelstvo na tuto možnost a zabránit co nejúčinněji následkům bombardování a následným zmatkům. Preventivně
pak školila nás všechny, jak zalepovat okna papírovými pásy, aby střepiny zraňovaly co nejméně a jak se bránit
úplným zakrytím oken, aby ani paprsek světla nepronikl a nesloužil letcům jako vodítko na města. A bylo tu
najednou nové slovo.
Zatemnění a s ním mnoho návodů a nápadů jak nejlépe zhotovit zatemnění jak oken tak i reflektorů aut. Za
okupace pak Němci používali každé skulinky v zatemnění jako záminky poslat občana rovnou do koncentračního tábora. Ulice byly v nevlídných dnech skutečně tak temné, že lidé na chodnících do sebe vráželi. Nosili
jsme proto do klop kabátů zapíchnuté jakési fosforeskující odznáčky různých velikostí a často i bizarních
tvarů. Před večerní vycházkou jsme je „dobíjeli“ přidržením u lampy, aby se zvýšila jejich intenzita svítivosti.
Většinou s nevalným úspěchem. V této válečné tmě se zrodilo strašidýlko, strašidlo, prostě
Pérák – kdosi, cosi, co velikými skoky v temných ulicích strašilo opožděné chodce, přeskakovalo přes
domy z jedné ulice do druhé a hlavně se nevyhýbalo ani nenáviděným Němcům, kterým skákalo na hlavy,
a dokonce se nebálo je i zraňovat. Prostě fantazie lidská neznala mezí a nejvíce právě v případech všech
rošťáren, znepříjemňujících život našim okupantům. I to byl způsob, jak podporovat morálku lidí, upadajících
v době největších vítězství německých vojsk na všech frontách do těžkých chvil beznaděje. Byla to doba
VELKÉHO „V“ – kdy každá veřejná budova byla jím ozdobena. V – jako symbol vítězství podle latinského
VICTORIA. A v novinách jsme si mohli i přečíst program oslav v Moskvě, jaké budou uspořádány po jejím
pádu, včetně jídelního lístku slavnostní recepce. Města Moskva i tehdejší Leningrad však odolala a stalingradský kotel pohltil tisíce německých vojáků a vyšel z této řeže vítězně. Zmizela i velká V. Tehdy se konečně fronta
pohnula směrem na západ a blížila se rychle k našim hranicím. Tehdy, po vylodění spojeneckých vojsk na
západní frontě, začíná slavná éra
KOTLÁŘŮ. Jen malé strpení, milí čtenáři, hned vysvětlím,
o koho se jednalo. Byli to spojenečtí stíhací letci, kteří
v posledním období druhé světové války napadali nejprve
vojenské transporty, ale i osobní vlaky a snažili se znepojízdnit Němcům lokomotivy prostřílením parních kotlů. Proto
kotláři. Na osobní vlaky nejprve nalétávali, aby na sebe
upozornili strojvůdce, který měl za povinnost zastavit a nechat pasažéry vystoupit a rozptýlit se do okolí. Při druhém
nalétávání pak plnili svůj úkol. Když strojvůdce nezastavil,
pak stříleli do vlaku v jízdě, a stávalo se, že byly oběti na
životech i mezi pasažéry. Všichni jsme tušili, že válka se chýlí
ke konci. Tehdy jsme si i upravili hlášení o nepřátelských
bombardovacích letadlech takto:
POZOR, POZOR – POD NEPŘÁTELSKÝMI LETADLY SE
NENACHÁZÍ ŽÁDNÉ NĚMECKÉ ÚZEMÍ
Svoboda konečně přišla! Přinesli nám ji ruské tanky;
stavěly se slavobrány a kytice vítězům nebraly konce. Tehdy
jsme ještě netušili, že si vlastně stavíme slavobrány do doby nesvobody téměř osmkrát delší. Proto si dovolím
zakončit toto vzpomínání výrokem Chalíla Džibrána:
Včerejšek je toliko pamětí dneška a zítřek je jeho snem.
Milan Šebek – Varnsdorf
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Co je nového ....?
Nejdůležitější body ze zasedání Zastupitelstva obce Kunvald dne 13. 1. 2005 na Obecním
úřadě Kunvald:
1/ Starosta přivítal přítomné a po krátkém
úvodu předal slovo panu Mimrovi, který zastupitelstvo seznámil s návrhem vyhlášky č.1/2005 „O
závazných částech územního plánu obce Kunvald“.
Dále zhodnotil dobu, po kterou byla územně
plánovací dokumentace zpracovávána a která je nyní
připravena ke schválení zastupitelstvem. Vysvětlil,
že v současnosti se územní plán dělá na celé území
obce a je detailně zpracován. Ve vyhlášce je navržen
čtyřletý interval aktualizace, kdy se mohou provádět
dílčí změny územního plánu – jedná se o zhodnocení stavu a podmínek, za kterých byl územní plán
zpracováván, a porovnání se současnými potřebami.
Je možné také, aby aktualizace proběhla beze změn.
Toto ustanovení ovšem neznamená, že v průběhu
uvedených čtyř let nelze nic měnit. Pokud nastanou
okolnosti, které si vyžádají změnu, může se zastupitelstvo rozhodnout a provést změnu dříve. S tím jsou
ovšem spojeny nemalé náklady. Územní plán obsahuje závaznou a směrnou část, úprava směrné části
(např.CO) probíhá pouze úředním výkonem a změna
závazné části probíhá stejným postupem a podléhá
všem vyjádřením jako vypracování celého územního
plánu. V územním plánu a vyhlášce jsou dány druhy
funkčního využití ploch, jsou vyjmenovány přípustné
a nepřípustné druhy využití jednotlivých ploch.
Zastupitelstvo schválilo 11 hlasy Územní plán
obce Kunvald, zpracovaný ing. arch. Vaníčkovou,
a vymezilo jeho závaznou část tak, jak je stanovena
v obecně závazné vyhlášce č. 1/2005. Tuto vyhlášku
č.1/2005 “O závazných částech územního plánu
obce Kunvald“ ze dne 13. 1. 2005 zastupitelstvo také
odsouhlasilo 11 hlasy.
Protože k návrhu nebyly v zákonné lhůtě podány
námitky ani nesouhlasy s vyřízením námitek podaných ke konceptu řešení, nebude o nich vydáváno
rozhodnutí.
2/ Zastupitelstvo se seznámilo s návrhem
rozpočtu obce na rok 2005, do kterého byly zapracovány akce odsouhlasené na minulém jednání.
Dále vzhledem k příznivému vývoji stavu finančních
prostředků obce mohly být do rozpočtu zahrnuty
i další akce: rekonstrukce havarijního stavu veřejného osvětlení v centru obce Kunvald, restaurování

sochy J. A. Komenského, která je již také v kritickém
stavu, nutné ošetření památné Bratrské lípy. Starosta
seznámil zastupitele s požadavky Sdružení Orlicko,
které podle předložených materiálů o financování
činnosti sdružení žádá o zvýšení členského příspěvku
na 25 Kč za občana a o mimořádný příspěvek 10 Kč
za občana pro rok 2005. Dále vysvětlil výši požadovaného příspěvku sdružení Pod Zemskou branou,
který byl pro rok 2005 určen ve výši 100.000 Kč
a zahrnuje m. j. příspěvek na projektovou dokumentaci a stavební dozor na projekt penzionu pro staré
občany.
3/ Předsedkyně finančního výboru seznámila
zastupitelstvo se stavem rozpočtu obce Kunvald
k 31. 12. 2004. Hospodaření obce skončilo s přebytkem 552.000 Kč. Na běžném účtu bylo k výše uvedenému datu 1.992.091,69 Kč, na FRR 669.638,64 Kč,
na termínovaných vkladech je 5.580.113,89 Kč.
Celkový stav finančních prostředků k 31.12.2004 činí
8.241.844,22 Kč.
4/ Zastupitelstvo projednalo žádost o výjimku
z průměrného počtu žáků Masarykově ZŠ a MŠ. Tuto
výjimku může nyní dle nového školského zákona
a prováděcích předpisů udělit zřizovatel školy v počtu
± 4 žáci na třídu, pokud se zaváže, že uhradí náklady
na chybějící počet žáků. Mgr. Jurčanová vysvětlila, že
tímto opatřením bude možno na I. stupni od pololetí
rozpojit dosavadní spojení tří ročníků v jedné třídě.
Ve škole je 92 žáků a do stanoveného počtu (17 žáků
na třídu) chybí 10 žáků. Chybějící mzdové prostředky
by měla uhradit obec, a proto byly zahrnuty do
požadovaného příspěvku na provoz školy, který byl
zapracován do návrhu rozpočtu na rok 2005.
Starosta dále uvedl, že nový školský zákon vyšel
obcím vstříc více než se čekalo a že je nepochybně
dobré, že se podařilo udržet v Kunvaldě úplnou
školu.
Zastupitelstvo odsouhlasilo udělení požadované
výjimky z počtu žáků a s tím spojenou úhradu nutných nákladů všemi hlasy zastupitelů.
5/ Zastupitelstvo se dále seznámilo se žádostí
pana Jiřího Cinfelda, Kunvald čp. 36 o prominutí
poplatku za odvoz a likvidaci odpadů.
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Zastupitelstvo žádost zamítlo 11 hlasy s odůvodněním, že se nejedná o nijak vysokou částku
– 130 Kč za rok.

6/
Zastupitelstvo projednalo a 11 hlasy
přítomných schválilo výsledky inventur majetku obce
k 31. 12. 2004.

Rozpočet obce Kunvald na rok 2005 odsouhlasený zastupitelstvem 10. 2. 2005:
PŘÍJMY

VÝDAJE

zdravotnictví

0,00

20.000,00

vzhled obce a veřejná zeleň

0,00

323.500,00

Vnitřní obchod, služby a turismus

0,00

151.000,00

životní prostředí

35.000,00

595.000,00

doprava, místní komunikace

0,00

837.700,00

autobusové zastávky

0,00

30.000,00

pitná voda

0,00

750.000,00

odvádění a čištění vod

0,00

15.000,00

mateřská škola

0,00

74.000,00

základní škola

0,00

1.234.800,00

školní jídelna

0,00

194.000,00

školní družina

0,00

10.000,00

knihovna

2.500,00

67.000,00

kronika

0,00

7.500,00

kulturní památky

0,00

100.000,00

Sbor dobrovolných hasičů

0,00

143.000,00

Kunvaldský poledník

10.000,00

36.000,00

poslanci

0,00

720.000,00

obecní úřad

166.000,00

1.073.500,00

komunální služby a územní rozvoj

5.000,00

151.000,00

využití volného času

0,00

800.500,00

požární nádrž

0,00

175.000,00

domek Na Sboru

0,00

20.000,00

bytové hospodářství

0,00

175.500,00

veřejné osvětlení

0,00

440.000,00

pohřebnictví

2.000,00

29.000,00

hospodářská činnost

200.000,00

x

daňové příjmy

5.725.000,00

x

přebytek hospodaření z min.let

1.867.000,00

x

dotace KrÚ

160.500,00

x

celkem:

8.173.000,00

8.173.000,00

Další zasedání Zastupitelstva Obce Kunvald se budou konat ve čtvrtek 10. března 2005
v penziónu U Lípy a 14. dubna 2005 na Obecním úřadě Kunvald, vždy od 19.00 hodin.
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Školská rada
V posledních měsících loňského roku vyšel ve
Sbírce zákonů všemi dlouho očekávaný nový školský
zákon – číslo 561/2004 Sb.
Tento zákon řeší v § 167 a 168 otázku školské
rady – tedy orgánu školy, který by měl umožnit
zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým
žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům,
zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě
školy.
A protože se tato záležitost v krátké době bude
týkat i naší Masarykovy základní školy a mateřské
školy v Kunvaldě a tedy také všech rodičů dítek
školou povinných, považujeme za dobré seznámit
blíže veřejnost s podstatnými ustanoveními zákona:
Školskou radu zřizuje zřizovatel školy (u nás
je to obec), který zároveň stanoví počet jejích členů
a vydá volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje
zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků
a třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy.
Ředitel školy nemůže být členem školské rady,
avšak měl by zajistit, v souladu s volebním řádem,
řádné uskutečnění voleb do školské rady. Funkční
období členů školské rady je tříleté.
Školská rada by měla zasedat nejméně dvakrát
ročně – její zasedání, kromě prvního, které svolává
ředitel školy, svolává zvolený předseda. Pokud
předseda ředitele školy vyzve, je ředitel povinen se
zasedání školské rady zúčastnit.
Školská rada:
– se vyjadřuje k návrhům školních vzdělávacích
programů a k jejich následnému uskutečňování

– schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
– schvaluje školní řád
– schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
– podílí se na zpracování koncepčních záměrů
rozvoje školy
– projednává návrh rozpočtu na další rok, vyjadřuje
se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke
zlepšení hospodaření
– projednává inspekční zprávy České školní
inspekce
– podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve
školství a dalším orgánům státní správy
Ředitel školy by měl umožnit školské radě přístup k informacím o škole, zejména k dokumentaci
školy. Ředitel školy dále předkládá školské radě ke
schválení výroční zprávu o činnosti školy, školní řád
a pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků.
Ta by je měla schválit do jednoho měsíce od předložení. Pokud některý z těchto dokumentů školská
rada neschválí, ředitel předloží nový návrh k dalšímu
projednávání do jednoho měsíce.
Z výše uvedených řádků je tedy snad dostatečně
zřejmé, co je školská rada a co je náplní její práce.
Jak bude ve skutečnosti pracovat a bude-li její práce
nikoli jen formální, ale ku prospěchu škole, žákům
i pedagogickým pracovníkům, to už záleží především
na těch, kteří v ní budou pracovat.
Za zřizovatele Jana Trejtnarová

Změny v dani z nemovitostí od 1. 1. 2005
Změny v určení osoby poplatníka daně z některých
pozemků
Novelou ustanovení § 3 odst. 2 zákona č. 338/
1992 Sb., o dani z nemovitostí dochází s účinností
od 1. 1. 2005 k zásadní změně při určení osoby
poplatníka daně z některých pozemků.
Podle nové právní úpravy vzniká na zdaňovací
období roku 2005 povinnost vlastníkům přiznat daň
za pozemky, které byly dříve evidovány zjednodušeným způsobem (tj. na listu vlastnictví nebyl u parcely
uveden druh pozemku) a do 31. prosince 2004 došlo
činností katastru nemovitostí (digitalizací či obnovou
katastrálního operátu) k převedení těchto pozemků
do parcel katastru nemovitostí a na listu vlastnictví je

již označen druh a způsob využití pozemku. To platí
i v případě, pokud byly tyto pozemky pronajaty a daň
z nemovitostí za ně platil nájemce.
V působnosti Finančního úřadu v Žamberku se
jedná o následující katastrální území: Sobkovice,
Líšnice, Jamné n. O., Jablonné n. O., Kunčice, Orlice,
Letohrad, Lichkov – část, Pastviny – část, Žamberk
– část, Kunvald, Králíky – část).
Povinnost daň přiznat vzniká vlastníkům těchto
pozemků bez ohledu na jejich případný pronájem
a bez ohledu na skutečnost, zda existují či neexistují
hranice parcely katastru nemovitostí v terénu.
Vlastník, resp. společný zástupce spoluvlastníků
je povinen nejdéle do 30. dubna 2005 podat daňové
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nebo dílčí daňové přiznání a v něm předmětné
pozemky přiznat.
Nájemce zůstává poplatníkem daně na zdaňovací
období roku 2005 u pronajatých pozemků evidovaných v katastru nemovitostí zjednodušeným způsobem (na listu vlastnictví je takový pozemek veden
bez označení druhu a způsobu využiti pozemku)
a dále u pozemků spravovaných Pozemkovým
fondem ČR, Správou státních hmotných rezerv nebo
převedených na Fond národního majetku ČR.
Pro zjištění stavu evidence v katastru lze využít aktuálního výpisu z katastru nemovitostí – listu vlastnictví.
Případně lze tyto skutečnosti ověřit dle konkrétních
parcelních čísel jednotlivých pozemků prostřednictvím
internetu na stránkách Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (ČÚZK) na adrese www.cuzk.cz
– nabídka – Nahlížení do katastru a průběh řízení
– Informace z KN – volba: Parcela.
Převádění pozemků ze zjednodušené evidence
do parcel katastru nemovitostí bude u ostatních
katastrálních území probíhat v následujících letech.
Pro plnění daňové povinnosti je vždy rozhodný stav
k 1. lednu zdaňovacího období.
Stanovení termínu pro podání daňového přiznání k nemovitostem, u nichž nebylo do 31. ledna

zdaňovacího období rozhodnuto o návrhu na vklad
do katastru
S účinností od 1. 1. 2005 bylo novelizováno také
ustanovení § 13 a zákona č. 338/1992 Sb., o dani
z nemovitostí (doplněn odst. 7) tak, aby poplatník
daně z nemovitostí nebyl vystaven sankcím za
pozdní podání daňového přiznání v případech, kdy
by byla překročena zákonná lhůta pro jeho podání
v důsledku trvání řízení o povoleni vkladu do katastru
nemovitostí.
Podle nové právní úpravy v případě, kdy byl
podán návrh na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí, a do 31. ledna zdaňovacího období
o něm nebylo rozhodnuto, je poplatník povinen
podat daňové přiznáni nejpozději do konce třetího
měsíce následujícího po měsíci, v němž byl zapsán
vklad práva do katastru nemovitostí. Daňové přiznáni
poplatník podává za zdaňovací období následující po
roce, v němž vznikly právní účinky vkladu.
V případě nejasností se můžete obrátit na
pracovníky Finančního úřadu v Žamberku, tel.:
465 678 111, fax: 465678398 nebo na stránky
http://sweb.cz/fu-zam/ případně stránky MF ČR
www.mfcr.cz
FÚ

Zelený sloupek
„Odpady“ – opět nejen v číslech.
Je už téměř pravidlem, že se vždy počátkem
roku v prvních číslech Poledníku zabýváme odpady.
Povětšině se snažíme připomenout, na co všechno
máme kontejnery a co třeba do těch na směsný
odpad nepatří (jako třeba tráva, seno, větve apod.).
Že je dobré odpady třídit, když už tu ty kontejnery na
papír, sklo, železo a plasty jsou. Že každoročně probíhají sběry nebezpečného odpadu (televize, lednice,
baterie, akumulátory).
Myslíme si, že by to měly být pro občany věci již
naprosto známé a jasné. Přesto se stále potýkáme
s neukázněností některých lidí, kterým je zřejmě
lhostejný třeba i vzhled obce a kteří jsou takto
bezohlední i k ostatním občanům (pevně věříme, že
těch, kterým nepořádek kolem kontejnerů vadí, je
víc, než těch druhých). Chápeme, že zlikvidovat třeba
staré kanape, může být problém a kam jinam s ním,
než do kontejneru? Dobrá, ale proč pak nevěnovat
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místo „mordování se“ s celým kusem do kontejneru
chvíli jeho rozbití a rozebrání. Rozebrané kanape
rozhodně zabere méně místa v kontejneru, který je
pak s takovýmto „dárečkem“ na vyvezení (byť jinak
prázdný). Stejné je to, když se nám v kontejneru
objeví třeba celá, dosud zasklená okenní křídla.
I nadále se potýkáme s tím, že občané rekonstruující
domy či chalupy nám do kontejneru vozí stavební
suť a veškerý stavební odpad v přesvědčení, že oni si
za kontejner přece platí. Každý takový stavebník by
si měl uvědomit, že na ukládání takového to odpadu
opravdu obecní kontejnery nejsou a že prostě musí
počítat i s tím, že si na tento odpad objedná a zaplatí
zvláštní kontejner.
Odpad dnes produkuje každý. S vyspělou obalovou technikou potravin a veškerého spořebního zboží
to ani jinak nejde. A jestli někdo argumentuje tím,
že všechno spálí, pak by si měl uvědomit, že nám
všem prostě a jednoduše kazí a otravuje vzduch.

Vzduch, který dýcháme my, naše děti, zvířata, zkrátka
všechno živé. Sami si tak přikládáme pomyslné
„polínko pod kotel“, ve kterém se „vaří celkové
znečištění“. Říkáte-li si, že to malé množství přece
nemůže nic ovlivnit a že jsou továrny, které chrlí
do ovzduší daleko více škodlivin, nemáte pravdu.
Každá plastová láhev „prohnaná komínem“ přidá
nějaký ten třeba jen maličkatý zlomeček k celku.
A bráno z jiného pohledu – nemáme právo na kritiku,
chováme-li se stejně. A tak se přes toto úvodní povídání dostaneme k podstatné části problému, který
zasahuje každého z nás – k číslům.
V uplynulém roce 2004 jsme v Kunvaldě vyprodukovali 241 tun směsného komunálního odpadu.
Dále 1,1 tuny papíru; 5,6 tuny plastů; 4,9 tuny skla
a 18,5 tuny železa. Sečteno a podtrženo: celkem
271.100 kg odpadu (na jednoho obyvatele zhruba
tedy 270 kg odpadu za rok).
A kolik nás to stálo? Celkové náklady na
odvoz a likvidaci všech odpadů byly 459.614 Kč

(na jednoho obyvatele tedy necelých 460 Kč). Od
občanů, některých podnikatelů a organizací obec
na poplatcích vybrala 226.633 Kč. Snadno zjistíme,
že doplatek obce z rozpočtu činil 232.981 Kč – tedy
necelých 51%. V této souvislosti je nutno podotknout, že poplatky v naší obci za odvoz a likvidaci
odpadů jsou nejnižší z obcí v širokém okolí (zkuste
se zeptat!). Ale je tu alespoň jedna dobrá zpráva
– taková malá náplast – za vytříděný odpad (plasty
sklo, železo, papír) získala obec od firmy Eko-Kom za
I. – III. čtvrtletí minulého roku částku 27.893 Kč.
Pro letošní rok – 2005 – ponechalo zastupitelstvo
poplatky ve stejné výši, ale je nasnadě, že pokud se
bude situace dále takto vyvíjet, bude muset uvažovat
o zvýšení.
Závěr je tedy jasný. To, kolik budeme platit za
odpady, může zcela jednoznačně ovlivnit každý z nás.
Důsledným tříděním odpadů a vlastně celkovým
chováním v této záležitosti.
Za OÚ Kunvald Jana Trejtnarová

Ledová Praha
Již počtvrté jsme se ve dnech 4. až 6. února 2005 účastnili akce „Ledová Praha“. Tuto akci připravuje
Nadace Dětem 3. tisíciletí a organizace Pionýr. Během tří dnů mohou děti z mysliveckého a zahradnického
oddílu navštívit významná místa našeho hlavního města, a to za výhodných podmínek, protože se běžné
vstupné zde pohybuje kolem 150 Kč. A tak se vždy snažíme vidět co nejvíce. Je to sice náročné, ale výsledek
snad stojí zato. Posuďte sami podle práce dětí.
Celerová Mirka

Výlet do našeho hlavního města začal v pátek
v 10 hodin ráno, když jsme se všichni účastníci sešli
u autobusu do Žamberka. Na vlakové nádraží přijel vlak
kolem jedenácté hodiny – ještě předtím se pořádně
usadit v kupé a naše dobrodružství může začít. Po
třiapůlhodinové cestě jsme konečně na místě.

První, co jsme navštívili, byla televizní věž na
Žižkově. 98 m vysoká věž, z níž je vidět celá Praha.
Druhá zastávka vedla naše kroky na Václavské
náměstí do Národního muzea, které asi každý znáte.
V masivní budově je vše důležité pro náš stát, přes
vykopávky z Věstonic, kostry předchůdců dnešní
podoby člověka až k největšímu tvoru této planety,
k velrybě.
Třetí místo na seznamu mělo 3D kino v paláci
Flora. Film, na který jsme se všichni moc těšili, se
jmenoval Polární expres. Při vstupu do sálu, kam
se vejde skoro 250 lidí, nám dali do rukou zvláštní
brýle, ale ne obyčejné sluneční brýle, nýbrž brýle,
které vám obraz přiblíží, že máte pocit, že si můžete
podat ruku s hlavní postavou. Prostě vás vtáhnou
do děje. Jelikož jsme už potom byli všichni hrozně
unavení, jeli jsme do školy, kde jsme spali. Lehli si,
zapnuli se do spacáků a usnuli jako mimina.
Ráno jsme byli všichni kolem sedmé hodiny
vzhůru nedočkavostí, co nového uvidíme. Vyšehrad,
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to bájné sídlo Přemyslovců, odkud skočil Šemík
se svým pánem Horymírem přes skálu do Vltavy,
nebo katedrálu sv. Petra a Pavla, či hřbitov známých
postav našich dějin. Potom rychle z kopce dolů, ať
stihneme tramvaj, a jede se k Pražskému hradu.
Katedrála sv. Víta, věž Mihulka, obrazárna, to vše
jsme tu navštívili. Dále jsme shlédli Betlémskou
kapli, odkud kázal a kde přebýval mistr Jan Hus. Dále
k Náprstkovu muzeu. Tady jsou uloženy sarkofágy
egyptských faraónů, bumerangy australských lovců,
ale i svatební korále domorodců. Viděli jsme i muzeum voskových figurín a Strahovskou knihovnu.
Večer jsme se vydali do kongresového sálu
na Vyšehrad, kde se konal Benefiční koncert pod
záštitou ministryně školství Petry Buzkové. Zde bylo
největším zážitkem setkání s Petrem Poláčkem,
kterého všichni znají ze SUPERSTAR.

V neděli jsme spali do 7 hodin. Po snídani jsme
vyrazili na bobovou dráhu, každý jsme si jednou
sjeli. Potom následovala botanická zahrada v Tróji.
Nejnovější botanická zahrada v České republice,
kde se nachází obrovský pavilon „FATAMORGÁNA“
– klima pouště, polopouště a tropického pralesa. Pak
následovala návštěva obchodního domu KOTVA, kde
jsme si doplnili zásoby.
Ve tři hodiny odpoledne nám jel z hlavního
nádraží vlak zpět do Žamberka. Znovu jsme absolvovali tu dlouhou cestu, ale jak je známo, cesta domů
uteče vždy jako voda, tudíž jsme se ani nenadáli, a už
se rozcházíme od vlaku k rodičům. A tak skončilo
naše třídenní dobrodružství plné zajímavých zážitků.
napsala: Bětka Skalková,
fotograf: Adam Suchomel

Okénko farnosti
Většina lidí pokládá za nejvýznamnější křesťanské
svátky Vánoce. Není to však pravda. Vánoce jsou
sice velmi krásné svátky, ale pro křesťanský svět jsou
mnohem důležitější VELIKONOCE. Proč? Protože
si připomínáme smrt Ježíše Krista za nás a jeho
následné zmrtvýchvstání. Už odpradávna se Židé
připravovali na Velikonoce čtyřicetidenním půstem.
· Postní doba začíná Popeleční středou. Její název
je odvozen od svěceného popela ze spálených
svěcených větviček jívy (lidově kočiček) z Květné
neděle minulého roku. Tento popel, kterým kněz
označuje čela věřících, má člověku připomenout
pomíjivost lidského bytí. „Pamatuj člověče, že
prach jsi a v prach se obrátíš!“ Potom nastává
půst. Postit se znamená odříci si něco nám
milého. Například omezení se v jídle, ale i světských radovánkách. Proto se v této době dříve
nekonaly plesy, zábavy, slavnosti, ale ani svatby.
Lidé se po tuto dobu více uzavírali do sebe, přemýšleli nad sebou a trávili čas prací a modlitbou.
· Období půstu vrcholí Svatým týdnem. Ten začíná
Květnou nedělí, kdy si připomínáme slavný vjezd
Ježíše Krista do Jeruzaléma. Při příjezdu jej lidé
vítali a mávali ratolestmi. Tyto ratolesti nám dnes
symbolizují větvičky jívy.
· Dalším významným dnem v tomto týdnu je
Zelený čtvrtek. V tento den si připomínáme
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·

·

·

poslední večeři Ježíše Krista s jeho dvanácti
apoštoly před zradou a jeho uvězněním. Je to
také vzpomínka na jeho utrpení v Getsemanské
zahradě a ustanovení slavení svátosti těla a krve
páně. Židé jedli zelené listy salátu, proto název
Zelený čtvrtek.
Velký pátek. Den, kdy byl Ježíš Kristus ukřižován.
Je to den přísného půstu. V tento den se neslouží
mše svatá, nezvoní zvony ani nehrají varhany. Na
památku Ježíšovy smrti drží lidé pomyslnou stráž
u Božího hrobu, a to celou noc a celý den, až do
vzkříšení na bílou sobotu.
Bílá sobota. U Židů to byl den příprav na židovské
svátky. V tento den jsou v kostele čteny pašije
některého z evangelistů. Při mši se světí oheň, svíce
(takzvaný Paškál) a slaví se slavné vzkříšení.
Následuje Velikonoční neděle – Boží hod velikonoční. Je to pro křesťany nejvýznamnější den
v roce oslavující zmrtvýchvstání. To je pro věřící
nadějí na život věčný, proto mají Velikonoce tak
hluboký duchovní význam.

BOHOSLUŽBY VE SVATÉM TÝDNU
(20. 3.–27. 3.): Květná neděle – 10.00 hodin,
Zelený čtvrtek – 19.00 hodin, Velký pátek – 19.00
hodin, Bílá sobota – 19.00 hodin, Boží hod Velikonoční – 10.00 hodin.

Dalším významným svátkem našeho kostela,
po slavnosti posvícení, je pouť svatého Jiří, patrona
našeho kostela. Tu letos začneme slavit v pátek
22. 4. tradiční skautskou mší v 17.00 hodin. (Opět

jsou pozváni skauti z širokého okolí.) V neděli 24. 4.
přesně v den svátku svatého Jiří bude sloužena mše
v 10.00 hodin.
farníci

Tříkrálová sbírka
Vážení spoluobčané, rád bych poděkoval Vám
všem, kteří jste přispěli na tříkrálovou sbírku. Je
velmi příjemné vědět, že v době transformací tržní
ekonomiky, která není jednoduchá pro žádného
z nás, dokážete pomoci druhým.
V Neratově vznikl během devadesátých let vedle
projektu na obnovu poutního místa i projekt DOMOV
pro lidi s lehkým mentálním postižením, který nabízí
alternativu ústavní péči.
Pro hendikepované v Neratově připravujeme
individuální plány rozvoje tak, aby mohli dosáhnout
co největší možné míry nezávislosti na cizí pomoci.
K základním službám patří ubytování, stravování,
vzdělávání, zaměstnávání, pomoc při využití volného
času apod. O tuto službu je velký zájem. Jejím hlavním limitem je v současnosti ubytovací kapacita.
V letošním roce otevřeme nový domek chráněného bydlení pro dalších deset osob. Výtěžek ze

sbírek v roce 2003 a 2004 byl použit na výstavbu
tohoto domku, a to v roce 2003 jako část nákladů
na topení a v loňském roce jako část nákladů na
elektroinstalaci.
Výtěžek ze sbírky 2005 bude vzhledem k velké
humanitární katastrofě v jihovýchodní Asii rozdělen
a polovinu prostředků použije Česká katolická charita
na pomoc v této oblasti. Druhá polovina sbírky
bude poskytnuta pěstounské rodině v Neratově jako
příspěvek na zakoupení kompenzačních pomůcek
pro děti s kombinovanými vadami.
Závěrem chci ještě poděkovat za pomoc skautům, bez kterých by se tato sbírka mohla jen velmi
těžko uskutečnit v takovém rozsahu, Obecnímu
úřadu a také panu faráři za ochotu a podporu při
organizaci sbírky.
Petr Suchár, ředitel Farní charity Neratov

Ze starých kunvaldských kronik
V. kapitola ze školní kroniky
Stavba nové stodoly
Všichni si pamatujeme stodolu, ve které současní
obyvatelé čp.17 staré školy měli uskladněné většinou
uhlí. Dnes už tato budova neexistuje. Začala se rozpadat střecha, hrozilo nebezpečí úrazu. A pak – stará
škola prošla rekonstrukcí – byty jsou vytápěny
elektřinou a není tedy třeba skladovat uhlí.
Ale pojďme o celé století zpět.
Tehdy u školy stávala stodola, ale dřevěná. Škola
byla zbořena a s ní i stodola. V roce 1836 byla dostavěna nová škola, ale stodola u ní nebyla. Pan řídící
učitel užíval 18 korců pozemků, ze kterých bylo třeba
úrodu někde uložit, proto byl nucen skladovat své
obilí u cizích lidí. A tak se také stávalo, že se občas
něco obilí i jiných produktů zemědělských ztratilo,
a byly z toho zbytečné mrzutosti.

Vznesl tedy pan učitel žádost u vrchnostenského
úřadu. Dostal však odpověď, že „ … pan baron na
stodolu nic nedá a učitel, když stodolu potřebuje, ať
si ji sám tedy vystaví …“
Až konečně 5. prosince 1840 byl v Kunvaldě
náhodou pan vikář, poprosil ho tedy pan učitel, aby
se milostivě ujal jeho žádosti. Vikář jej ubezpečil, že
jeho žádosti bude vyhověno.
Teprve 24. září 1841 přijel do Kunvaldu měřič pan
Pavlovský a vykázal místo, kde může stodola stát.
Přislíbil také, že se brzy začne se stavbou. Uběhly
však další roky.
4. srpna 1844 se šel pan učitel znovu poptat,
jak to s tou stodolou je, a dozvěděl se, že povolení
ke stavbě se už nachází u vrchnostenského úřadu.
Zároveň se dozvěděl, že mu je přidělena určitá částka
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peněz na stavbu a zároveň i stavební materiál a ať si
sám stodolu postaví.
8. srpna 1844 byl v konkurzu vybrán pan Václav
Růžovský, mistr zednický ze Žamberka. Vyčleněna
byla částka 81 zlatých a 24 krejcarů. Jenže druhý den
se musil řídící učitel dostavit na úřad znovu. Sem byl
pozván i pan Růžovský, kterému vrchní nařídil, aby
od stavby ustoupil, a učitel že si sám musí stavbu
provésti. Pan učitel tedy souhlasil, ale dal si podmínku, že mimo peněz bude střecha ze šindele a ne
z tašek a fošny na mlat, prkna, další dříví a vápno že
obdrží. Hned jak přišel domů, začal s výkopem jámy
pro hašení vápna a jiné věci kolem stavby si sám
připravovati.
18. srpna 1844 šel opět pan řídící učitel k panu
vrchnímu se seznamem materiálu na stavbu. Pan
stavitelský Václav Kabeláč však žádost o 75 kop
šindele zamítl. Pan učitel tedy obdržel jen 6 stěn,
14 krovů, 14 prken 1,5 coulu silných 80hrází na latě
a peníze. Opět šel učitel prosit barona, aby mu dal
šindel, fošny na mlat a vápno navíc, ale byl vykázán
a musil se spokojit s tím, co mu bylo přiděleno. Další
materiál si tedy musel uhradit z vlastní kapsy.

Na tomto místě kroniky je výpis toho, co učitel
platil ze svého: 22 hranic šindele za 71 zlatých
a 30 krejcarů, fošny na humno za 32 zlatých
a 40 krejcarů, prkna na lomenici za 34 zlatých,
7 tisíc šindeláků za 21 zlatých a 42 krejcary, 7 kop
hřebíků za 10 zlatých a 30 krejcarů, 8 pantů, 8 háků
a 3 řetězy k vratům za 7 zlatých a 15 krejcarů,
kácení stromů na dřevo za 5 zlatých a 24 krejcarů,
od práce dřevařům 6 zlatých a 20 krejcarů a po čas
stavby jídlo a pití pro zedníky, tesaře a nádeníky
za 10 zlatých a 30 krejcarů. Celkem 199 zlatých
a 50 krejcarů. Řídící učitel vyjednal výplatu s dělníky:
pan Dytrt – zedník – 26 zlatých a pan Musílek
– tesař – 16 zlatých a 18 krejcarů. Ostatní práce
jako lámání kamene, kopání písku, hlíny a přivezení
materiálu vykonali nádeníci pouze za stravu. I další
peníze musel učitel ze svého vyplatit – 40 zlatých
a 50 krejcarů. 17. prosince 1844 byla konečně
stodola dostavěna a pan učitel pak obdržel i peníze,
které sám do stavby vložil.
Je jistě zajímavé, že od podání žádosti do konečného vyrovnání za stavbu uběhlo dlouhých osm let.
Ze školní kroniky zpracovala Milena Suchodolová

Historická zajímavost

Most přes Rokytenku za
kopcem – cesta přes Vrše ke
Kameničné.
Foto: K. Režný r.1938
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Nabídka služeb pro starší či nemocné spoluobčany
V uplynulých dnech nás na Obecním úřadě navštívil starosta sousední Rokytnice v Orlických horách pan
Antonín Štefek s paní Ladou Vídeňskou s následující nabídkou:
Vážení spoluobčané,
Město Rokytnice v Orlických horách již 12 let
provozuje pečovatelskou službu. Chtěli bychom Vás
informovat o službách pečovatelské služby a zároveň
Vám tyto služby nabídnout.
Služba je určena občanům, kteří pro svůj zdravotní stav či věk si těžko zabezpečují některé úkony
potřebné pro klidný a spokojený život.
Pečovatelská služba zajišťuje služby, které jsou
stanoveny zákonnými předpisy a jsou uvedeny v příloze
číslo 1 k vyhlášce č.182/1991 Sb. ve znění vyhlášky č.
72/2001 Sb. Tato vyhláška stanoví také nejvyšší částky,
které se hradí za úkony pečovatelské služby.
V současné době naše pečovatelská služba zajišťuje pro občany tyto služby, a to za následující ceny:

– donáška nebo dovoz oběda, pomoc při podávání jídla a pití, cena za úkon je 10 Kč
– nákupy, cena za úkon 16 Kč
– nutné pochůzky, cena za úkon 10 Kč
– mytí oken, cena za 1 hodinu 53 Kč
– úklid bytu, cena za 1 hodinu 53 Kč
– praní velkého prádla, cena za kg 33 Kč
– práce spojené s udržováním domácnosti, cena
za 1 hodinu 27 Kč
– doprovod na vyšetření, k lékaři, cena za
1 hodinu 25 Kč
– běžné úkony osobní hygieny, cena za úkon 20 Kč
– jednoduché ošetřovací úkony, cena za úkon 10 Kč
Přejeme Vám mnoho zdraví a věříme, že budete spokojeni s nabízenými službami naší pečovatelské služby.
Město Rokytnice v Orlických horách

Uvítali jsme iniciativu města Rokytnice a jeho pečovatelské služby, protože si myslíme, že takováto služba,
která by usnadnila a zpříjemnila život našim starším spoluobčanům, v obci dosud chyběla.
Uvedeme jen několik dalších poznatků, které vyplynuly z jednání. Ceny obědů se pohybují zhruba od 36 Kč
do 39 Kč a je možno si vybrat takříkajíc i kuchyni (je tu možnost např. ze školní jídelny rokytnické školy, či
z některé restaurace – to záleží na konkrétní dohodě). Třeba při praní velkého prádla máte možnost použít
svůj prací prášek, na který jste zvyklí, prádlo dostanete zpět samozřejmě i vyžehlené. Pracovnice pečovatelské
služby mají odpovídající kvalifikaci a v rámci svých možností Vám jsou vždy ochotny vyjít vstříc.
Pokud byste měli zájem využít nabízených služeb, prosíme, dejte nám v krátké době vědět na obecní úřad.
Jednali bychom co nejdříve dále s městem Rokytnice tak, aby Ti, kteří budou mít zájem mohli využívat službu
co nejdříve.
Za OÚ Jana Trejtnarová

Společenská kronika
Blahopřejeme našim spoluobčanům, kteří oslaví významná životní jubilea:
95 let
02. 03.

Božena Petrášová

Bubnov 12

88 let
04. 04.

Anna Kalousová

Kunvald 103

82 let
29. 04.

Marie Olbrichová

Kunvald 263

81 let
29. 04.

Miloslava Štefková

Kunačice 5

75 let
04. 03.
23. 03.

Věra Keprtová
Josef Trejtnar

Kunvald 197
Kunvald 391

60 let
01. 03.
04. 03.
20. 03.
27. 03.
04. 04.
08. 04.

Josef Štumpf
Jan Krejsa
Jiřina Kováčová
Jana Jakubcová
Vladimír Jíša
Josef Korejtko

Končiny 33
Kunvald 356
Kunvald 121
Kunvald 385
Kunvald 70
Kunvald 17
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50 let
02. 03.
13. 03.
18. 03.
25. 03.
02. 04.
07. 04.

Eduard Bílek
Anna Michaličková
Hana Koblížková
Zdenka Ryšavá
Jiří Štěpánek
Jana Mühlová

Kunvald 147
Kunvald 386
Kunvald 273
Kunvald 172
Kunvald 213
Kunvald 131

16. 04.
16. 04.

Lubomír Stejskal
Miroslav Toman

Kunvald 275
Kunvald 180

Vítáme do života nově narozené občánky:
15. 01.
Tomáš Vondra
Kunvald 236
31. 01.
Tomáš Lelek
Kunvald 290

Bábinka Myšíková
3. ledna bylo pošmourné ráno, bez sněhu,
umrzlo. S Naďou jsme se domluvily, že odpoledne
půjdeme navštívit jednu z našich nejstarších bábinek
– paní Myšíkovou. Slavila právě svých 93 let. Ve
smluvenou odpolední hodinu jsme se již klouzaly po
silnici. Přes poledne se roztrhl pytel se sněhovým
peřím a chumelilo a chumelilo. Okamžitě vyjely
pluhy, ale silnici jen pěkně uhladily. Musely jsme jít
opatrně. Naďa nesla těžkou pamětní knihu, já zase
dárkový balíček a květinu. Litovaly jsme obě, že
jsme nevyrazily už dopoledne, protože by cesta byla
snadnější.
Po příchodu jsme byly vřele přivítány panem
Františkem, bratrem paní Myšíkové. Na otázku, kde
má bábinku, odpověděl: „To víte, ona musí stále

něco dělat. Právě teď na půdě přebírá jablka. Loni se
jich moc urodilo, ale strašně hnijí a my je nestačíme
konzumovat.“ Měla jsem o ni starost, aby se někde
nepotloukla při chůzi dolů ze schodů. Zavolal ji, že
má návštěvu, a ona přiběhla jako čiperka a vřele nás
vítala. Hned začala organizovat Frantíka, aby zatopil
a uvařil čaj. A tak jsme si povídali hlavně o tom, co je
ve vsi nového. „To víte, my nikam nechodíme, Frantík
nanejvýš zajde pro nákup“, sdělovala.
Ta hodinka povídání nám rychle uběhla.
„Pozdravujte na obci i vaše blízké a stavte se zase
na kus řeči“. S těmito slovy se s námi loučila drobná
třiadevadesátiletá bábinka. Kéž jí zdravíčko ještě
nějaký ten rok slouží!
Za SPOZ Milena Suchodolová

MŠ KUNVALD
V letošním roce jsou
Velikonoce již koncem března,
proto se děti už brzy mohou
těšit na hledání pokladu
velikonočního zajíce. Aby
se zajíci v Mš líbilo, vyzdobí
děti prostory Mš velikonoční
výzdobou. K odhalení pokladu
bude na trase po zahradě
školy, kterou současně děti
odemknou symbolickým
klíčem jara, zapotřebí splnit
několik úkolů. Poklad však bude určitě bohatý. Na
úkoly a otázky velikonočního zajíce je nutné se teoreticky dobře připravit. Jeho otázky se nejspíš budou
týkat Velikonoc. Proto paní učitelky děti seznámí
s významem a zvyky těchto svátků jara.
* Aby se mohlo jaro opravdu ujmout vlády,
musí nejprve ukončit zima své panování. O to se
děti postarají symbolickým vynášením tetky zimy.
O probouzení přírody po zimě a o zvířátkách v lese
přijde dětem do Mš vyprávět jako každoročně pan
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Kolda z Pastvin. Určitě s sebou přinese i zajímavé knížky
s touto tematikou, kterých je
autorem.
* K jarním svátkům naší
obce patří i pouť místního
kostela sv. Jiří. Jedním
z pouťových zvyků je pečení
koláčů. To si děti v Mš také
vyzkouší, aby mohly doma
maminkám s pečením pouťových koláčů pomoci.
* Každé dítě se obdivuje povolání svých rodičů
a až bude velké, chtělo by být tím, čím je taťka, nebo
mamka. Děti mají možnost podniknout exkurze
na pracoviště některých svých rodičů. Proběhne
i beseda s policistou, a to nejen o jeho povolání, ale
také o bezpečném chování na silnici.
* Kultura – březen, duben: Návštěva divadla
a knihovny v Žamberku. Vystoupení na srazu harmonikářů v Kunvaldě.
Marta Štěpánková

Sport
Turnaj v křížovém mariáši
Po delším hledání vhodného termínu se podařilo
třem kunvaldským mariášovým mušketýrům,
Jaroslavu Tobiškovi, Josefu Řehákovi a čestnému
řediteli turnaje Ing. Jiřímu Musilovi uspořádat
devátý ročník Kunvaldského křížového mariáše. Za
slušné účasti osmnácti hráčů (zklamala neomluvená
slíbená účast Žamberáků) se hrála čtyři kola po 45
minutách. Pro nezasvěcené se výsledky ze všech kol
sečtou a pořadí stanoví výsledná částka. Za přispění
sponzorů (Ing. Jiřího Musila a Jaroslava Štrunce za
fy. STAPS Žamberk, Kunvaldské a. s., Josefa Řeháka,
Michala Stůje a manželů Duškových) se podařilo
zajistit slušný cenový fond, a tak si každý účastník
odnesl cenu. Ke kvalitní úrovni přispělo nekuřácké
prostředí salónku penzionu „U lípy“ v Kunvaldě.
Obsluha se zajištěním jídla a pití neměla chybu. Když

už jsem u děkování, tak nesmím zapomenout na naší
tradiční počtářku Marcelu Vašatovou, která dokázala
ke spokojenosti vyřešit dva drobné spory, které si
zavinili špatným zápisem sami hráči.
Na závěr ještě výsledky turnaje. První Novotný
Oto s 50,50 Kč, druhý Vladimír Vítek s 49,50 Kč,
třetí František Matyáš s 46 Kč, čtvrtý Jiří Bárta
s 34,50 Kč, pátý František Pacholík s 30 Kč, šestý
Radim Kotyza s 22 Kč, sedmý Josef Řehák s 20 Kč,
osmý Stanislav Štěpán s 11 Kč – poslední hráč s aktivem. Další šli již do mínusu. Poslední, nebudu ho
jmenovat, skončil na mínus 46,50 Kč, ale nezanevřel
na náš turnaj a slíbil, že za rok přijede znovu a všem
nám to ještě ukáže.
Pořadatel: Tobiška Jar.

Šachy:
Vánoční turnaj
Již 27. ročník šachového turnaje v Kunvaldě
uspořádal místní šachový oddíl. Hrálo se šest kol
Švýcarem 30 minut na partii. První dvě místa obsadila rodina Maceškových z Letohradu. Zvítězil otec
Bohumír ziskem 5,5 bodu, druhý syn Vladimír získal
5 bodů, třetí Martinec Jan, čtvrtý Brdíček David,
pátý Toman Aleš, všichni Žamberk. Na šestém místě
Dvořák Eduard se 4 body, sedmý Vymetálek Petr
získal 3,5 bodu.
Svůj vlastní turnaj sehráli i žáci. Turnaj se proměnil v přebor oddílu žáků. O dramatičnosti a velké
vyrovnanosti svědčí bodové rozdíly prvních tří
(pouze 0,5 bodu). Vítězství vybojoval Vyčítal Lukáš
ziskem 6 bodů, druhý Trejtnar Jiří, třetí Matějka Jan,
oba 5,5 bodu, čtvrtý Jindrák Michal 4,5 bodu, pátý
Celer Jan 3,5 bodu. Na dalších místech skončili
hosté z Rokytnice v Orl. horách – Vídeňský Jan,
Kubíčkovy Irena a Lída.

vítězství 2:6. Absolutorium z našich hráčů si za svůj
výkon zasloužil Vymetálek Petr za vítězství na první
šachovnici nad hráčem o 264 ELO (hodnocení)
vyšším. Slavíček M. a Štěpán S. paběrkovali dvěma
remízami. V tabulce klesáme na deváté místo.
Páté kolo jsme 19. 12. 2004 hráli v Letohradě. Na
nezdar v předcházejícím kole hráči naštěstí zapomněli
a po vynikajícím kolektivním výkonu vybojováváme
celkovou remízu 4:4. Ústřední postavou se stal Eda
Dvořák, který dohrával jako poslední, a ač v materiálové
nevýhodě, zdánlivě prohranou partii nalézáním nejsilnějších tahů zremizoval. Vyhráli Slavíček M., Štěpán
S. a Stůj M. Druhou remízu uhrál na první šachovnici
Vymetálek P. Postupujeme v tabulce na osmé místo.
V šestém kole 16. ledna 2005 doma nestačíme na
silný celek Vysokého Mýta a prohráváme 3:5. Čtyři
remízy Keprty S., Hodka R., Šlezingra V. a Štěpána S.
doplnil bodem za kontumaci Rusz G. Padáme opět
na deváté místo.

Krajský přebor II
Ve 4. kole jsme 5. prosince 2004 doma hostili
družstvo Chocně, které se k hostitelům nechovalo
zdvořile a nechalo nám doma pouze dva body po

Krajský přebor III
Páté kolo 12. prosince 2004 jsme hráli doma
s družstvem Poličky „C“. Se třemi náhradníky
prohráváme 2,5:5,5. Bodovali výhrou Tobiška J.
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a Nekoranec R., remíza Štěpán S. Po slabším výkonu
v několika partiích klesáme na páté místo.
Šesté kolo 9. ledna 2005 jsme hráli v Svitavách
s družstvem „B“. Prohráváme těsně 4,5:3,5, když
v průběhu zápasu jsme pořád tahali za delší konec
(slangové označení lepších vyhlídek). Poslední
dohrávaná partie však otočila zápas v náš neprospěch. Vyhráli Dvořák E., opět prokázal výdrž v nepříznivě se vyvíjející partii a soupeře doslova utahal.
a Tobiška J., který svého soupeře od prvních tahů
nenechal ani nadechnout. Remízy Rusz.G., Štěpán
S.a Mlynář M.
V sedmém kole 23. 1. 2005 hostíme vedoucí
družstvo soutěže Městečko Trnávku. Po boji
s o mnoho silnějším soupeřem získáváme za
remízy Rusze G., Stůje M., Štěpána S. a Tobišky J.

přijatelnou prohru 2:5. V tabulce klesáme sice na
sedmé místo, ale krom jednoho nás čekají již pro nás
přijatelní soupeři.
Krajská soutěž
V pátém kole 19. prosince 2004 jsme zajížděli do
Horní Čermné. Na prvních čtyřech šachovnicích remízy
– Mlynář M., Nekoranec R., Tobiška J. a Křehký F. Na
poslední šachovnici stavíme na zkušenou naše mládí.
Na to se nemůžeme vymlouval, všem ostatním chybělo
více odvahy a přehledu. Šesté kolo 16. ledna 2005
hrajeme doma s družstvem Němčic, které vede tabulku.
Prohráváme 1,5:3,5. Ze hry získal remízu pouze Tobiška
J. Bod za kontumaci získal Trejtnar J. Propadáme se
v tabulce na osmé místo.
Tobiška Jar.

Fotbal:
Všechny příznivce fotbalu bych v této kratičké zprávě rád seznámil se současnou činností AFK Kunvald
– mužstva mužů. Po podzimní části okresního přeboru mužů IV. třídy ročník 2004–2005 jsme obsadili
2. místo tabulky. Dali jsme si za cíl umístit se do 3.místa, mít tak kontakt se špicí a v jarní části soutěže zaútočit na postup do III. třídy. Tomuto cíli jsme přizpůsobili zimní a částečně i jarní přípravu, protože postupuje
pouze vítěz tabulky. Trénujeme 2 x týdně a máme naplánováno 7 přípravných zápasů, které odehrajeme na
škvárovém hřišti ve Vamberku a na umělé trávě v Letohradě. O veškerém dění našeho oddílu se můžete také
dozvědět na našich internetových stránkách.
Přípravné zápasy AFK Kunvald:
sobota 22.1.
10.00 hodin
sobota 29.1.
10.00 hodin
sobota 12.2.
10.00 hodin
neděle 13.2.
15.00 hodin
sobota 26.2.
10.00 hodin
sobota 12.3.
10.00 hodin
sobota 19.3.
10.00 hodin

Kunvald – Klášterec n. Orlicí
Kunvald – Mladkov
Kunvald – Těchonín
Kunvald – Jablonné n. Orlicí
Kunvald – Klášterec n. Orlicí
Kunvald – Dlouhoňovice
Kunvald – Vamberk

Rozpis zápasů AFK Kunvald – jaro 2005
10. kolo neděle 10.4.
16.00 hodin
11. kolo neděle 17.4.
16.00 hodin
12. kolo sobota 23.4.
10.15 hodin
13. kolo sobota 30.4.
16.00 hodin
14. kolo neděle 08.5.
16.00 hodin
15. kolo neděle 15.5.
16.00 hodin
16. kolo neděle 22.5.
16.00 hodin
17. kolo neděle 17.4.
16.00 hodin
18. kolo volno

Mistrovice B
AFK Kunvald
Němčice B
Lichkov
AFK Kunvald
Dolní Třešňovec
AFK Kunvald
Mladkov

(hřiště Vamberk)
(hřiště Vamberk)
(hřiště Vamberk)
(hřiště Vamberk)
(hřiště Vamberk)
(hřiště Vamberk)
(hřiště Vamberk)

–
–
–
–
–
–
–
–

1:0
7:0
3:6
0:4

AFK Kunvald
Klášterec n. Orlicí
AFK Kunvald
AFK Kunvald
Žichlínek
AFK Kunvald
Dolní Dobrouč
AFK Kunvald

Závěrem chci poděkovat Obci Kunvald, Mgr. Zdeně Jurčanové, Aleši a Liboru Křivánkovým, našim sponzorům a všem ostatním, kteří nás podporují a pomáhají nám.Těšíme se, že nás přijdete povzbudit při našem
snažení o postup na jaře již na domácím hřišti pod Kampeličkou.
Jiří Matějka – trenér (Internet: afkkunvald.wz.cz)
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Hokej:
Postup do druhé ligy
Naše účast v turnaji pokračovala dalšími souboji ve
skupině A. Zápas s nejlepším mužstvem skupiny, Antikusem Černovír, jsme jasně prohráli 1:14. Náš jediný
gól vstřelil Oldřich Krejsa. Zajímavostí utkání bylo, že se
do naší branky postavil věrný fanoušek Michal Rek.
V zápase proti Vlkům Sudislav jsme si s chutí
zastříleli a vyhráli ho 7:1. Vlci se první třetinu drželi,
ale ve druhé třetině jsme je „položili na lopatky“ a třetí
třetinu jsme v klidu dohráli. Dva góly dal Jarda Zářecký
a po jednom přidali Jan Zářecký, Jiří Fajgl, Lukáš Friml,
Oldřich Krejsa a Tomáš Veverka.
Hned další den ráno jsme hráli s Oftisem Ústí a vyhráli
ho 5:2. Do poloviny zápasu bylo utkání vyrovnané, ale pak
jsme ho postupně přehráli díky hattricku Jardy Zářeckého
a dalším gólům Jana Zářeckého a Tomáše Veverky.
Posledním zápasem skupiny, před kterým jsme už
měli zajištěný postup do druhé ligy, bylo prestižní derby
s Medvědy Rokytnice. Zápas to byl od začátku až do
konce velice vyrovnaný a vedení se přelévalo z jedné
strany na druhou. Konečný výsledek byl příznivější
pro nás. Vyhráli jsme 5:4. Hattricku dosáhl opět Jarda
Zářecký a další góly dali Jiří Dušek a Eda Štumpf.
Zápasu se zúčastnilo mnoho fanoušků, kteří vytvořili
skvělou atmosféru.
Tabulka skupiny A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Kmotři Hylváty
Antikus Černovír
Rieter CZ Nástrojárna Hnátnice
Bejci Koldín
Sokol Slámožrouti Kunvald
Oftis Ústí nad Orlicí
Kačeři Kerhartice
Medvědi Rokytnice v Orl. horách
Vlci Sudislav
Bad Boys České Libchavy

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

8 0 1 57:30
8 0 1 118:20
6 1 2 36:19
6 0 3 44:34
5 1 3 42:35
4 0 5 35:48
4 0 5 26:46
2 0 7 30:50
1 0 8 21:59
0 0 9 12:80

5
4
3
4
4
5
4
5
4

500
301
210
202
202
113
022
104
103

2. liga (10.–18. místo)
10
11
12
13
14
15
16
17
18

BHC Berentzen Ústí nad Orlicí
LDM Česká Třebová
Tygři Sopotnice
Bejci Koldín
Sokol Slámožrouti Kunvald
Lenoši Ostrov
Oftis Ústí nad Orlicí
TJ Letohrad
Buldoci Velká Skrovnice

První tři mužstva z tabulky postoupila do první ligy,
4.–6. postoupilo do druhé ligy a ostatní čtyři mužstva
hrají třetí ligu. Pro nás se jako rozhodující zápas ukázal
souboj s Hnátnicí. Který, kdybychom vyhráli a ne
remizovali, tak jsme si zajistili postup dokonce do první
ligy. Tam bychom ale asi dostávali od většiny mužstev
výprask. Postupem do druhé ligy jsme si tak splnili
předsezónní cíl. A teď budeme jen doufat jak to dopadne,
protože se nám zranil náš brankář Tomáš Blažek. My
jsme využili nového pravidla, které zní: „Mužstvo si
může půjčit brankáře z jiného mužstva pouze čtyřikrát.“
Dříve toto pravidlo neplatilo, takže se na poslední čtyři
zápasy pravděpodobně postaví Eda Štumpf.

Druhá liga
První zápas v druhé lize jsme odehráli s naším
soupeřem ze základní skupiny Oftisem Ústí. Byl to
opět velmi vyrovnaný zápas, ve kterém nebyla nouze
o zajímavé okamžiky. Dvě třetiny se hrálo bez branek,
pak se soupeř ujal vedení. To však trvalo jen půl minuty,
kdy vyrovnal Jarda Zářecký. Rozhodující gól padl z hole
Martina Břízy na začátku 27. minuty. Skvělý výkon
podali naši fanoušci, kterých bylo více jak 60.
Dalším utkáním jsme svedli bitvu s TJ Letohrad.
Letohradští hráči výborně začali a ještě ve 23. minutě
vedli 3:0. Závěr utkání ale patřil nám. Nejdříve
se trefil Eda Štumpf a pak se především trefoval
16 bodů Jaroslav Zářecký, který zatížil konto soupeře
16 bodů třikrát, a dosáhl tak hattricku. Vítězný gól padl
13 bodů přesně půl minuty před koncem.
V utkání s Lenochy Ostrov nám soupeř před12 bodů
11 bodů vedl lekci z produktivity, když se trefil třikrát a my
8 bodů jsme jejich skvělého brankáře překonali jenom
jednou. Přitom zápas byl velice vyrovnaný, a nám
8 bodů
nepomohli ani skvělí fanoušci.
4 body
Poslední zápas s Berentzenem Ústí byl
2 body
přesným opakem zápasu s Letohradem. My jsme
0 bodů dvě třetiny předváděli pěkný hokej. První dva
góly vsítil Jarda Zářecký a třetí po nahrávce zpoza
branky dal nádherně Olda Krejsa. Ke konci druhé
10 bodů třetiny soupeř snížil. Ve třetí třetině rozhodčí uznal
6 bodů soupeři vyrovnávací gól, při kterém puk nepřešel
5 bodů vůbec brankovou čáru. A minutu před koncem padla
4 body rozhodující branka.
Když tento článek budete číst, tak už budou
4 body
všechny zápasy odehrány, body sečteny
3 body
a o pořadí rozhodnuto. Konečné výsledky budou
2 body
uvedeny v Orlických novinách pravděpodobně
2 body v sobotu 5. března.

26:10
17:13
17:5
14:12
10:11
11:19
8:10
13:21
9:24 2 body

Za Slámožrouty Kunvald Eda Štumpf
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Z došlé pošty:
Likvidace autovraků
Vážení přátelé, jak jistě víte, zákon o odpadech stanoví, že každý, kdo se zbavuje autovraku, je povinen autovrak
předat pouze osobám, které jsou provozovateli zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu autovraků
a mají k této činnosti platné oprávnění. Naše firma toto oprávnění vlastní a jsme kompetentní vydávat potvrzení
o převzetí autovraku k jeho zneškodnění. Pokud Vás tato zpráva zaujala, informujte prosím i vaše občany o možnosti likvidace autovraku v Agro Žamberk a. s. Likvidujeme osobní, dodávkové i nákladní vraky, zajistíme jejich
odtažení. Vše má na starosti ing. Pavel Mikulecký, telefon 465 612 171 nebo přímo mobil 608 257 029.
Agro Žamberk

TJ Sokol Kunvald zve své členy a příznivce na
VALNOU HROMADU
v sobotu 12. března 2005
od 17.00 hodin,
restaurace sokolovny.

PS Kunvald připravuje
VIII. ročník pochodu
Z POHÁDKY DO POHÁDKY
v sobotu 30. dubna 2005
Start mezi 9.00–10.00 hodinou na Salaši v Kunvaldě.

AFK Kunvald pořádá
MAŠKARNÍ PLES SE SKLUZAVKOU
sobota 19. března 2005
sokolovna Kunvald od 20.00 hodin
k tanci hraje Metaxa

MO Zahrádkáři Kunvald
připravuje na duben
Burzu zahrádkářských přebytků.
Podrobnosti budou uvedeny na plakátech.

Ochotnický soubor při TJ Sokol Kunvald
sehraje komedii o třech neskutečných ludrácích
od Johanna Nestroye:
„Zlý duch Lumpacivagabundus“
v sobotu 26. března 2005,
v 16.00 a 20.00 hodin, v Kunvaldské sokolovně

TJ Sokol Kunvald připravuje
na sobotu 7. května 2005
XXII. ročník pochodu
MUFLONÍ STOPOU
Start mezi 8.00 a 9.00 hodinou
na Salaši pod Kampeličkou.
Trasy pro pěší 7, 15, 25 km,
cyklotrasa 50 km.
Podrobnosti budou uvedeny na plakátech.

TJ Sokol Kunvald pořádá
Setkání harmonikářů
16. dubna 2005 od 19.00 hodin
v sokolovně.
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