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Jistě se již všichni těšíte na jaro. Sněženky, jeho symbol,
rozkvétají na mnoha místech i v Kunvaldě.

A H O J,
vážení čtenáři Ku...ho Po...ku
Albert Einstein
Tohoto světoznámého fyzika, jednoho z nejvýznamnějších vědců všech dob, není nutno blíže představovat.
Jen si dovolím připomenout jeho 131. výročí narození, které připadá na 14. března, a 55. výročí jeho úmrtí 18.
dubna. Narodil se roku 1879 v německém Ulmu a zemřel v USA v Princentonu, stát New Jersey, v roce 1955.
Vypisovat vědeckou činnost tohoto myslitele by bylo „nošením dříví do lesa“.
Poznat však alespoň nepatrnou částečku z jeho způsobu myšlení nám snad trochu poodhalí jeho genialitu
a jedinečnost.
Pan profesor na univerzitě položil svým studentům otázku:
Je všechno, co existuje, stvořené Bohem?
Jeden ze studentů nesměle odpověděl:
Ano, je to stvořené Bohem.
Stvořil Bůh všechno? - ptal se dál profesor.
Ano pane, - odpověděl student.
Profesor pak pokračoval:
Jestli Bůh stvořil všechno, znamená to, že Bůh stvořil i zlo, které existuje. A díky tomuto principu naše činnost
určuje nás samotných. Bůh je zlo. Když toto student vyslechl, ztichl. Profesor byl sám se sebou spokojený.
Najednou zvedl ruku jiný student.
Pane profesore, mohu Vám položit otázku?
Samozřejmě, - odpověděl profesor.
Student se postavil a zeptal se: Existuje chlad?
Co je to za otázku, samozřejmě že ano, tobě nikdy nebylo chladno? Studenti se zasmáli otázce spolužáka, ale
ten pokračoval:
Ve skutečnosti, pane, chlad neexistuje, v souladu se zákony fyziky je ve skutečnosti chlad pouze nepřítomnost
tepla. Člověka a předměty můžeme popsat a určit jejich energii na základě přítomnosti anebo vytvoření tepla,
ale nikdy ne na základě přítomnosti, či vytvoření chladu. Chlad nemá svoji jednotku, kterou ho můžeme měřit.
Slovo chlad jsme si vytvořili my lidé, abychom mohli popsat to, co cítíme v nepřítomnosti tepla.
Student pokračoval: Pane profesore, existuje tma?
Samozřejmě, že existuje - odpověděl profesor.
Znovu nemáte pravdu, oponoval student; tma stejně tak neexistuje. Ve skutečnosti je tma díky tomu, že není
přítomno světlo. Můžeme zkoumat světlo, ale ne tmu. Světlo se dá rozložit.
Můžeme zkoumat paprsek za paprskem, ale tma se změřit nedá. Tma nemá svoji jednotku, ve které bychom ji
mohli měřit. Tma je jen pojem, který si vytvořili lidé, aby pojmenovali nepřítomnost světla.
Následně se mladík zeptal: Pane, existuje zlo?
Tentokrát profesor nejistě odpověděl: Samozřejmě, vidíme to každý den; brutalita ve vztazích mezi lidmi,
trestné činy, násilí, všechno toto není nic jiného, než projev zla.
Na to student odpověděl:
Zlo neexistuje, pane. Zlo je jen nepřítomnost dobra, tedy Boha. Zlo je výsledek nepřítomnosti lásky v srdci
člověka. Zlo přichází tak, jako když přichází tma, nebo chlad - tedy v nepřítomnosti světla, tepla a lásky.
Profesor si sedl.
Ten student byl mladý Albert Einstein.
Znamének „přímé řeči“ nebylo úmyslně použito.
Milan Šebek - Varnsdorf
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Co je nového…?
Nejdůležitější body ze zasedání Zastupitelstva městyse Kunvald dne 14.1.2010 v zasedací
místnosti v Kunvaldě:
Zastupitelé se vrátili k přípravě rozpočtu Městyse
Kunvald na rok 2010. Před koncem roku 2009
byla obdržena dotace ze SFŽP ČR na realizaci akce
„Zateplení Masarykovy ZŠ a MŠ Kunvald.“ Dotace
byla poukázána v plné výši, tj. 4.457.956,50 Kč.
Do konce roku 2009 byla provedena úhrada firmě
Dlouhý za opravu místní komunikace na dolním
Kunvaldě. Rovněž byla vrácena jistina firmě Varderlaan. Část finančních prostředků z běžného účtu byla
uložena na termínovaný účet FRR u Komerční banky,
a to ve výši 3 milióny Kč. Římskokatolická farnost
vrátila částku 58.060 Kč vzhledem k tomu, že jí byla
poskytnuta dotace z Biskupství Královéhradeckého.
Do návrhu rozpočtu na rok 2010 za těchto podmínek
nemusíme zahrnovat splátku dluhu z roku 2009.
Finanční prostředky je možno použít na akce roku
2010. Do návrhu rozpočtu byly doplněny připomínky
a návrhy zastupitelů z minulých jednání. Rozpočet je
vyrovnaný, příjmy a výdaje ve výši 9.967.900,00 Kč.
Návrh rozpočtu bude vyvěšen po zákonem stanovenou dobu na úřední desce a zastupitelé se k němu
vrátí na dalším jednání.
Zastupitelé schválili převod finančních prostředků
na FRR ve výši 3 milióny Kč a vzali na vědomí návrh
rozpočtu na rok 2010.
*
Pan Roman Moudrý a slečna Nicola
Hrabáčková, Kunvald 17, podali výpověď z nájemní
smlouvy v bytě čp. 17. Týká se tzv. „učitelského
bytu“. Výpověď byla podána 29.12.2009 ke dni
31.12.2009. Smlouva o nájmu bytu byla uzavřena na
dobu určitou do 30.6.2010. Prodlení s úhradou za
nájem bytu, tak jak bylo uvedeno na minulém jednání
zastupitelstva, stále trvá. Starosta městyse doporučil
ukončení nájmu k 31. lednu 2010.
Ukončení nájemní smlouvy k 31. 1. 2010 bylo
schváleno všemi hlasy.
*
Pan Ladislav Křičenský, Kunvald 17,
žádal o ukončení nájemní smlouvy z bytu v čp. 17
ke dni 31.12.2009. Výpověď byla doručena na Úřad
městyse 6. ledna 2010. Pan Křičenský má uzavřenou
nájemní smlouvu na dobu neurčitou. Výpovědní
lhůta začíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla doručena výpověď.
Ing. Paďour navrhl ukončení nájmu k 31. lednu 2010.

Zastupitelé schválili ukončení nájmu k 31.1.
2010.
*
Zastupitelé se vrátili k žádosti pana
Milana Bolečka, Kunvald 259, která se týkala koupě
pozemku p.č. 8486 v obci a katastru Kunvald. Pozemek byl zařazen do 3. bloku Komplexní pozemkové
úpravy. Změny byly zapsány na katastru na konci
roku 2009.Ing. Friml seznámil zastupitele s důvodem
Pozemkového úřadu k vytvoření tohoto pozemku při
pozemkové úpravě. Tento pozemek a pozemek p.č.
8440 byl vytvořen v rámci budoucí možné výstavby
společných zařízení protierozního a ekologického
charakteru. Z tohoto důvodu by nebylo vhodné
ho prodávat. Panu Bolečkovi nabídneme možnost
pronájmu tohoto pozemku. V případě pronájmu by
charakter pozemku zůstal nezměněn.
Zastupitelstvo žádost pana Milana Bolečka
zamítlo.
*
Minulý měsíc došlo k poruše zařízení
na dávkování chlóru do pitné vody. Na začátku
ledna si někteří občané v centru Kunvaldu stěžovali
na přetrvávající zvýšené množství chlóru ve vodě.
Společnost VAK, a.s. Jablonné n. O. provedla v
prvním pracovním týdnu kontrolní odběry na čtyřech
různých místech. Podle odběrů bylo zjištěno, že
obsah chlóru nepřesáhl povolený limit, který je 0,3
mg/l. U jednotlivých vzorků byly naměřeny hodnoty
0,2; 0,08; 0,05; 0,05
Kvalitu pitné vody vzali zastupitelé na vědomí.
*
Manželé Chadimovi, Kunvald 138, žádají
o opravu sjezdu k jejich nemovitosti. Oprava se týká
pozemku p.č. 538. Tuto komunikaci používá i místní
Myslivecké sdružení. Jejich předseda, Ing.Solnička,
se rovněž dotazoval na tuto opravu. Starosta městyse
doporučil vyčkat do konce zimy
a pověřit stavební výbor prověřením stavu komunikace a navržením nejvhodnějšího řešení. Oprava bude
realizována podle finančních možností městyse.
Žádost manželů Chadimových vzali zastupitelé na
vědomí.
*
Ředitelka školy Mgr. Jurčanová informovala o situaci v mateřské škole. Z technických důvodů
zřizovatel upustil od bourání stěny – zvětšení třídy. Do
mateřské školy je možné přijmout více dětí, ale sou3

časně s tím musí do MŠ nastoupit další pracovnice na
½ úvazku. Na jejím platu se bude podílet zřizovatel.
O předpokládanou částku, tj.o 50 tis. Kč byl navýšen
rozpočet. Tímto krokem by došlo ke změnám v
organizaci mateřské školy a byly by tak vytvořeny
dvě třídy. Zápis do mateřské školy bude probíhat v
březnu. Poté bude znám počet zájemců o umístění
do MŠ.
Kapacita mateřské školy, zapsaná v rejstříku
škol, je 40 dětí. Pro další postup a vytvoření pravidel
pro umístění dětí je nutné schválit zastupitelstvem
maximální počet dětí. Ing. Paďour navrhl tento počet
na 40.

Zastupitelé schválili maximální počet dětí
umístěných v mateřské škole v počtu 40 a informace
ředitelky školy vzali na vědomí.
* Starosta městyse předložil vyjádření České
pošty s.p. o změně názvu Kunvaldu v Čechách na
Kunvald v systému pošt. Česká pošta s.p. změnu
připouští. Po Úřadu městyse požaduje úhradu
nákladů spojených se změnou ve výši cca
20 tis. Kč. Podle zastupitelů je chyba v názvu na
straně Pošty a případné náklady by tímto měla nést
Česká pošta s.p.
Zastupitelé nabídku České pošty s.p. zamítli a
pověřili starostu městyse dalším jednáním.

Nejdůležitější body ze zasedání Zastupitelstva městyse Kunvald dne 11. 2. 2010 v zasedací
místnosti v Kunvaldě:
Zastupitelé se vrátili k návrhu rozpočtu na rok
2010. Rozpočet byl vyvěšen na úřední desce po
zákonem stanovenou dobu a nebyly k němu vzneseny připomínky. Rozpočet je vyrovnaný, na straně
příjmů a výdajů ve výši 10.214.500 Kč.Od posledního
jednání zastupitelstva byly do něj zařazeny některé
změny - na straně příjmů příspěvek na výkon státní
správy v částce 271 tis. Kč a na školství 160 tis.
Kč. Na straně výdajů dofinancování akce „Zateplení
Masarykovy ZŠ a MŠ Kunvald“ v částce 61 tis. Kč,
dokumentace zasíťování pozemků po čp. 18 v částce
50 tis. Kč a projektová dokumentace na chodník
od areálu Kunvaldské a.s. po centrum městyse
v částce 260 tis. Kč
Rozpočet na rok 2010 byl schválen.
* Jednotlivé dílčí inventarizační komise provedly
inventury majetku městyse Kunvald ve stanovených
termínech. Manka ani přebytky nebyly zjištěny.
Zastupitelé schválili výsledky inventur.
* Pan Josef Vágner seznámil zastupitele s hospodařením městyse k 31.12.2009. Hospodaření
skončilo schodkem ve výši 662 tis. Kč. Schodek
byl pokryt z rezervních fondů. Tato částka zhruba
představuje akci na opravu komunikace na dolním
Kunvaldě od kapličky, schválenou zastupitelstvem
mimo rozpočet.
* Finanční prostředky k 31.12.2009: běžný účet:
1.039.691,50 Kč, FRR: 3.403.093,20 Kč, termínovaný vklad u ČSOB: 6.026.386,01 Kč.
Zastupitelé vzali hospodaření s majetkem
městyse na vědomí.
* Na programu jednání byla směna pozemků.
Směna se týkala pozemku p.č. 7530 ve vlastnictví pana Josefa Müllera a pozemku p.č.7535 ve
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vlastnictví městyse Kunvald. Tato směna byla
navržena panem Müllerem na jednání zastupitelstva
již v loňském roce. Byl vytvořen geometrický plán na
rozdělení části pozemku pana Müllera tak, aby byla
zachována přístupnost mezi pozemky. Záměr směny
byl vyvěšen na úřední desce po zákonem stanovenou
dobu a byl bez připomínek.
Směnu pozemků zastupitelé schválili.
* Manželé Doležalovi z Ústí nad Orlicí žádali v
loňském roce o odkoupení části pozemku ve vlastnictví městyse, a to části p.p.č 3373/1. Zastupitelstvo
souhlasilo s prodejem za podmínky, že Doležalovi
uhradí veškeré náklady spojené s prodejem (geometrický plán, znalečné, poplatky). S úhradou Doležalovi
souhlasí. Záměr prodeje bude vyvěšen na úřední
desce.
Žádost manželů Doležalových vzali zastupitelé na
vědomí.
* Paní Renáta Šorejsová z Hodkovic nad Mohelkou žádá o přidělení bytu v Kunvaldě. V současnosti
žije se třemi dcerami. Nejmladší je 2,5 roku, další by
měla v září nastoupit do 1. ročníku základní školy a
nejstarší v současnosti navštěvuje 8. ročník. Paní
pochází z Lukavice a v případě přidělení bytu by měla
zájem o umístění svých dětí v kunvaldské škole a
školce.
Žádost paní Šorejsové vzali zastupitelé na
vědomí.
* Paní Božena Čípová, Kunvald 401, žádá
o přidělení bytu po manželích Křičenských v čp. 17.
Zastupitelé vzali žádost paní Čípové na vědomí
a stejně jako předchozí žádost bude zařazena do
evidence žadatelů.

* Zastupitelstvo se zabývalo přidělením volných
bytů v čp. 17. V současné době jsou uvolněny dva
byty – byt po manželích Křičenských a byt po panu
Moudrém a slečně Hrabáčkové, kteří užívali tzv.
„učitelský byt“. Oba byty byly uvolněny ke konci
ledna 2010 tak, jak bylo schváleno na minulém
jednání zastupitelstva. Ředitelka školy uvedla, že
s největší pravděpodobností „učitelský byt“ v dalším
školním roce potřebovat nebude. V tomto režimu
je možné uzavření smlouvy na dobu určitou do
30. června 2010, a poté smlouvu prodloužit opět o
rok. Byt po manželích Křičenských je v normálním
režimu, ale zastupitelstvo už dříve rozhodlo, že bude
smlouvy uzavírat na dobu určitou tak, jako tomu bylo
v případě paní Čížkové. Zastupitelé navrhli přidělit
„učitelský byt“ paní Čípové, a to na dobu určitou do
30.června 2010. Pokud skutečně Masarykova ZŠ
a MŠ tento byt potřebovat nebude, lze jej pronajmout na další rok. Byt po manželích Křičenských
navrhli zastupitelé přidělit paní Šorejsové, a to na
dobu do 31.12.2010. V případě bezproblémového
užívání bude možnost nájemní smlouvu na tento byt
prodloužit.
Zastupitelé schválili přidělení obou bytů na
základě návrhu.
* Pan Milan Boleček, Kunvald 259, kterému byla
na minulém jednání zamítnuta žádost o odprodej
pozemku p.č. 8486, má zájem přistoupit na návrh
pronájmu uvedeného pozemku. Žádá o pronájem
části tohoto pozemku, kterou doposud obhospodařoval a sdělení výše nájmu.
Zastupitelé žádost pana Bolečka vzali na vědomí
a záměr pronájmu bude vyvěšen po zákonem stanovenou dobu na úřední desce.
* Důchodci z Kunvaldu žádají o příspěvek na
autobus pro svůj zájezd, který se uskuteční 18.
května t.r. Na programu – Kočí, Litomyšl, Rapotín,
Sovinec, Jiříkov.
Zastupitelé žádost důchodců schválili.
*Spolek dobrovolných lížařů žádá o finanční
příspěvek na 13. ročník lyžařského závodu, který
se koná v neděli 21.2.2010 za Krejsovým kopcem.
V loňském roce na tento závod nebyla žádost o
příspěvek podána.

Zastupitelé schválili přispět na závod do částky
1.000 Kč. Částka bude vyplacena na základě předložených účetních dokladů.
*
Pan starosta informoval o nabídce,
vypsané na pokácení stromů pod Sv. Jánem
v Kunvaldě. S ing. Trejtnarovou připravili výběrové
řízení na dodavatele prací. Zájem projevily 3 firmy
– Kunvaldská a.s., Fajglovi a firma RUNT, spol. s
r.o. Nejvyšší nabídku podali ve stejné výši Fajglovi
a firma RUNT, spol. s r.o. Obě firmy postoupily do
dalšího kola na nejvýhodnější nabídku.
Informace ing. Paďoura vzali zastupitelé na
vědomí.
*
Byly zakoupeny časové spínací hodiny
na veřejné osvětlení. Na jednotlivé dny lze naprogramovat různě vypínání a zapínání hodin. Zastupitelé
navrhli v Kunvaldě stejný režim zapínání, a to pondělí
až čtvrtek a neděle vypnutí ve 22 hodin, zapnutí ve
3,30 hod. a v pátek a v sobotu vypnutí ve 24 hodin,
zapnutí ve 3,30 hod.
Časové spínání bylo schváleno.
Různé:
* Starosta městyse informoval o zrušení lékařské
služby první pomoci v Žamberku od 1.1.2010.
Krajský úřad službu zrušil bez jakéhokoliv jednání se
starosty územního obvodu Žamberk a v budoucnu by
mohla být zrušena i rychlá záchranná pomoc v Žamberku. Starostové se v této věci sešli a požadují po
Krajském úřadu zavedení návštěvní služby lékařské
služby první pomoci v Žamberku a projednání svých
záměrů s dostatečným předstihem.
* Ing. Paďour dále informoval o připravovaném
svěcení kaple v Zaječinách, které proběhne dne 22.
května 2010. Na tuto akci budou pozváni všichni
administrátoři farnosti, kteří od roku 1990 v Kunvaldě sloužili.
* Ve dnech 25. -27. června 2010 proběhnou
oslavy 80. výročí postavení Masarykovy ZŠ
a MŠ Kunvald a 100 let od odhalení pomníku Jana
Ámose Komenského.
* Ředitelka školy informovala o zápisu dětí do
základní školy, který proběhl v lednu t.r. Jednalo
se o 10 dětí, z nichž je 7 přijato. Ostatní zvažují
odklad. O zápisu do mateřské školy bude informovat
v Poledníku.

Další zasedání Zastupitelstva městyse Kunvald proběhnou 11.3. 2010 a 8.4. 2010 vždy od 19.00 hod.
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Mateřská škola v Kunvaldu informuje o přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání na školní rok
2010/2011:
*
Zájemci o přijetí do MŠ si vyzvednou „Žádost o přijetí“ v mateřské škole od 1. 3. do 31. 3. 2010
(Kunvald 41, budova školy).
*
Zájemci odevzdají „Žádost o přijetí“ v mateřské škole do 31. 3. 2010.
*
Přijaty budou děti až do počtu 40. Pokud by počet žádostí převyšoval uvedený počet,
ředitelka školy rozhodne o přijetí dítěte podle těchto kritérií:
1)
dítě, které bude pokračovat ve vzdělávání v kunvaldské základní škole
2)
dítě zaměstnaných rodičů z Kunvaldu, Bartošovic v O. h. a Neratova
3)
dítě samoživitele
*
Rozhodnutí o přijetí dítěte vydá ředitelka školy do 14 dnů po 31.3.2010. 		
*
Rodič/zákon.zástupce ho osobně převezme při zápisu do MŠ, na který obdrží pozvánku.
*
Rozhodnutí o nepřijetí dítěte obdrží rodič/zákonný zástupce poštou doporučeně.
*
Kontakt na MŠ: tel. 465 619 170, e-mail: ms.kunvald@seznam.cz
Mgr. Jurčanová Z.

Zelený sloupek
Odpady v roce 2009
Jak jsme na tom byli v hospodaření s odpady
v loňském roce? Celková produkce komunálních
odpadů za rok 2009 byla 289,908 tun. V přepočtu
na jednoho občana připadne 281,46 kg odpadu za
rok. Z toho největší podíl má směsný komunální
odpad (SKO). V loni bylo odvezeno celkem 254,356
tun tohoto odpadu. Tato hromada skončí bez užitku
na skládce v Českých Libchavách. Velkoobjemové
kontejnery na SKO se vyvážely 160x za rok. Jednoduchým počítáním zjistíme, že jeden kontejner
se naplnil zhruba za dva a čtvrt dne a na jednoho
obyvatele připadlo 246,95 kg - je to hodně a stále je
co zlepšovat.
Jednou z cest, jak snížit náklady, je zmenšit
procento směsného komunálního odpadu. Oddělit
od něj další složku – biologicky rozložitelný odpad.
Bioodpad vzniká v domácnostech po celý rok a
v námi produkovaném odpadu je jeho procento velmi
vysoké (30 až 40%). Důležité je, že se dá opětovně
využít. Z této cenné složky komunálního odpadu je
možné při správném zacházení získat kvalitní, dobře
využitelný kompost nebo jiné substráty pro zemědělství, zahrádkářství či rekultivace. V rámci spolupráce
s Městem Žamberk a jejich Technickými službami
připravujeme sběr bioodpadu. Sběr bude zahájen od
března letošního roku.
Od roku 2002 jsme zapojeni do systému zpětného odběru a využití odpadů spol. EKO-KOM. V třídění odpadů jsme dopadli následovně: plastů bylo
vytříděno a odvezeno 7,83 t, nápojových kartonů
0,016 t, skla 9,17 t, papíru 3,86 t a kovů 10,52 t (na
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tom mají největší podíl hasiči - 10,0 t). Díky všem,
kterým není celá věc lhostejná, za tyto výsledky.
Pro porovnání uvádíme množství SKO a vytříděných odpadů za předchozí dva roky: netříděný odpad
za rok 2007 - 251,98 t, za rok 2008 - 253,01 t; plasty
r.2007 - 7,83 t, r.2008 - 8,04 t; nápojové kartony
r.2007 – 0,098- t, r.2008 – 0,071 t, sklo r.2007 13,55 t, r.2008 - 8,79 t; papír r.2007 - 4,15 t, r.2008
- 2,36 t; železo r.2007 – 10,12 t, r.2008 - 10,06 t.
V roce 2007 jsme začali s tříděním skla na bílé a
barevné. Snažíme se tím v rámci spolupráce se spol.
EKO-KOM postupně zlepšovat podmínky pro třídění
odpadů. Jedním z důvodů jsou rovněž zpřísňující
opatření v oblasti hospodaření s odpady. Bílé sklo,
se na rozdíl od barevného, dá dobře a snadno
recyklovat, a to i opakovaně.
Kolik nás to vše stálo? Při cenách roku 2009
jsme za odvoz a likvidaci směsného komunálního
odpadu zaplatili 566.868,50 Kč, za odvoz tříděných odpadů 83.401 Kč, za odvoz nebezpečných
odpadů 44.463 Kč. Po odečtení částky, kterou nám
poukazuje spol. EKO-KOM za to, že jsme zapojeni
v systému třídění odpadů - 34.316 Kč (v r.2007 47.235 Kč, v r.2008 – 41.449 Kč), když vše sečteme
a podtrhneme, je to 660.416,50 Kč. Dle stanovených poplatků bylo vybráno 393.682 Kč. Městys
doplatil do systém odvozu a likvidace odpadů částku
266.734,50 Kč - tato částka pak chybí někde jinde.
Stále je dost těch, kteří sice kontejnery využívají, ale
horší je to s jejich platební kázní.

Porovnání částek za třídění odpadů je
pro nás příjemným překvapením. Ještě jednou touto
cestou děkujeme všem, kteří se do systému třídění
odpadů zapojili. Určitě si všichni přejeme, aby se
nám dařilo postupně zvyšovat procento tříděných
odpadů. Bohužel někteří z nás chápou třídění odpadů
po svém. Je to skutečně tak těžké třídit odpad, nebo
je to pouze pohodlnost, nezájem a lhostejnost? To
zda budeme s odpady „plýtvat“, nebo jestli budeme
uvažovat hospodárněji a odpady třídit, je na nás
všech. Zrovna toto je jedna z věcí, kterou můžeme
ovlivnit.
Tolik k záležitosti odpadů, uvidíme, co se změní
za rok.

A ještě k bionádobám...
V polovině loňského roku proběhla mezi našimi
občany anketa, týkající se zjištění zájmu o bezplatné
zapůjčení nádob na bioodpad. Byl vytvořen plán
svozové trasy a popelnice byly všem zájemcům
rozvezeny přímo „pod stromeček“. Plánovaný svoz
se z technických důvodů trochu zpozdil a začne od
18. března 2010. Další termíny budou 8. dubna, 22.
dubna, 6. května, 20. května, 3. června,17. června, 1.
července, 15. července, 12. srpna, 26. srpna, 9. září,
23. září, 21. října, 18. listopadu a 16. prosince t.r.
Pokud by měl ještě někdo zájem o zapůjčení, může
se přihlásit na úřadě městyse.
Mirka Celerová

J. Paďour, starosta městyse

Historická zajímavost
V dnešním čísle Poledníku pokračujeme ve
vyprávění o staré rukodělné výrobě v Beskydech
příběhem o Jankovi, se kterým si připomeneme,
co jsou „hubáně“. To vše z knihy pana Václava
Michaličky ml.
„Janek za krátkou dobu máchal sekerou jak
starý dřevorubec. Jednou, když si po těžké práci
všichni pekli brambory, objevili se u jejich ohníčku
čtyři muži. „To jsou hubkaři,“ naklonil se k Jankovi
dřevorubec Ondra. Janek se na příchozí překvapeně
podíval. Nikdy totiž o hubkařích neslyšel.
Hubkaři, to vám byli veselí chlapíci. „Tak ty, milý
Janku, nevíš, kdo to hubkaři jsou?“ zazubil se jeden
z nich. „Bez nás by se lidem těžko žilo. My sbíráme
stromové houby, co rostou na bucích, ty, co se jim
říká choroše“. Tomu se Janek velice podivil. Vrtalo
mu hlavou, proč by lidé tolik potřebovali nějaké
houby, které rostou na stromech. Veselý hubkař
mu to hned vysvětlil: „Z těch chorošů my vyrábíme
hubku, pomocí které se rozdělává oheň. A tady
v horách s hubkou rozděláme oheň i za deště
a mokra. Pojď se hned podívat, jak během oka mrknutí uděláme ohníček“. Hubkaři se rychle zvedli a do
země zarazili dvě prkna, pěkně plochou proti sobě.
Janek si dobře všiml, že v prknech jsou vyhloubené
jamky. Za chvilinku se dozvěděl i to, k čemu ty jamky
jsou. Hubkaři si totiž připravili tlustou tyč, kterou
zaklínili mezi prkna právě do těch jamek. „My jsme
ale popletové“, řekl jeden z nich, sáhl do pytle a táhl
z něho tenký kus jakési hmoty připomínající kůži.
Ona to však nebyla žádná kůže, ale právě zmiňovaná

hubka. Janek se nestačil divit. Jeden z těch mužů
sekerou trochu naštípl tu tlustou tyč na jednom
konci a do vzniklé štěrbiny zasunul kousek hubky.
Dva chlapi obmotali tyč dlouhým provazem, zasadili
ji mezi prkna a už tahají, jako když se pilou řeže dříví:
teď ke mně, teď k tobě, ke mně, k tobě, ke mně,
k tobě. Tyč se roztočila velikou rychlostí a Janek za
malou chvilku uviděl, jak z konce s hubkou stoupá
hustý dým. Okamžitě přestali, vzali tyč s hubkou,
která se tím rychlým třením dřeva o dřevo vznítila.
Hubka doutnala jako žhavý uhlík a nebylo nic těžkého
zapálit od ní trochu suchého listí. Jakmile ohýnek
vzplál, obrátil se jeden z hubkařů na Janka: „To
koukáš, co? A ještě rychleji to jde, když máš u sebe
křesadlo, to jenom vykřesáš jiskru do hubky a můžeš
si hned zapálit třeba fajfku. Víš co, Janku? Když nám
teď pomůžeš sbírat po lese choroše, já tě naučím, jak
se z takové hubky dá udělat pěkný klobouček. Platí?“
Jen si Janek s hubkařem plácl, že jako platí,
už dostal do ruky palicí na dlouhatánské tyči a bez
zbytečného otálení vyrazili do bukového lesa. Nejkrásnější a největší choroše, připomínající bílé zvony,
rostly totiž vysoko v korunách staletých stromů.
Janek je musel velice opatrně palicí srážet na zem
tak, aby se moc nepoškodily. A tak chodili po lese
celý den, až byli celí utrmácení a měli chorošů plné
pytle. Na druhý den hubkař Jankovi ukázal tajemství,
jak vyrobit z choroše zápalnou hubku i pěkný
klobouček. Vzal dobře rostlý veliký choroš a nejprve
ostrým nožem okrájel bílou tvrdou kůru, která
pokrývala svrchu celou houbu. Pod kůrou se objevila
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měkká a hebká hmota. „Vidíš, Janku? Tuhle hmotu
my potřebujeme, ale ještě musíme nožem odřezat
spodní část, odkud z choroše padají semínka.“ A tak
řezali a řezali, až jim zbyla opravdu jen ta měkká a
hnědá hmota. Ale to ještě nebylo zdaleka vše. Hubkař
šel, vykopal v zemi jámu, nasypal do ní dřevěný
popel a vložil tam i ořezaný kus choroše. „ Teď nám
to musí v té jámě pěkně zvláčnět. No, a my zatím
můžeme vyrazit zase do lesa pro další.“ Jakmile
se vyloupl nový den, běžel Janek celý nedočkavý
k jámě. Opatrně vyndali kousek choroše, opláchli ho
v potůčku a pokračovali v úpravě. Hubkař vzal malou
dřevěnou paličku a začal do té hmoty tlouct a tloukl
do ní tak dlouho, až se začala vytahovat, jako když se

válí těsto. Po delší době se mu podařilo udělat velký
koláč, který na koleně vytvaroval do pěkného jednoduchého kloboučku. „Tak tady máš klobouk za tvoji
pomoc a věřím, že příště už si takový budeš umět
udělat sám.“ Janek hubkaři poděkoval a samozřejmě
že dlouho neotálel a brzy si houbový klobouček
vyzkoušel vyrobit sám. A hned napoprvé se mu
povedl docela pěkný, co na hlavě seděl jako přibitý.
A tak se Janek dozvěděl, kdo hubkaři vlastně
jsou a co dělají. Nakonec se od nich naučil vyrábět
ze stromových hub zápalnou hubku a také pěkné
kloboučky. Svůj klobouček měl připravený, aby ho
měl na další cestu, na kterou už pomalu pomýšlel‘.

Ze starých kunvaldských kronik
Dnes jsme společně otevřeli kroniku č. VIII,
kterou v roce 1965 vedla paní Marie Pálková. S paní
učitelkou zavzpomínáme „Co vypravoval p. Hovorka
z 1. Světové války“.
„Byli jsme poddaní Rakousku – Uhersku.
Říše Rak.-uherská nám upírala všechna práva. Po
300 let čekal náš národ na příležitost k osamostatnění. Příležitost se naskytla v r. 1914, když vypukla
1. Světová válka. Museli jsme jít do boje po boku
Němců. Šli jsme proti svým slovanským bratrům.
Věděl to každý dobrý Čech, proto jsme šli s nechutí.
Přišli jsme na ruskou frontu. Nechtěli jsme zabíjet
své bratry. Hledali jsme okamžik, kdy bychom mohli
utéci na 2. stranu – k Rusům. Já jsem na příležitost
k útěku čekal celé 2 roky. 28. září 1914 světili ruští
Češi při pravoslavné mši v Kyjevě prapor české
družiny (dnes majetek žamberecké posádky). Založili
Českou družinu – asi tisíc lidí, kteří dobrovolně
vstoupili do ruské armády. Během války přibývalo v
Rusku Čechů – zajatců i přeběhlíků. Brzy vznikly z
malé družiny 1. pluky našich ruských legií.
V r. 1916 se mi konečně podařilo utéci k
Rusům. Šli jsme tehdy v noci lesem, zdržoval jsem
se stále víc a víc a nakonec jsem udělal čelem vzad
a běžel zpátky do vesnice, kde byli Rusové. Nebyl
jsem sám. Šli jsme 10 dní pěšky do zajetí. Náš
zajatecký tábor byl několik km za Kijevem. V táboře
nás rozdělili podle národností. Přihlásil jsem se ještě
s 9 kamarády do legií v Kijevě. Museli jsme celé léto
čekat, než si pro nás přišli naši důstojníci. To už byly
naše legie mohutnou složkou ruské armády. Celkem
jsme měli v Rusku 12 pluků pěších a 2 pluky jízdní,
kromě toho dělostřelectvo. Vrchním velitelem legií
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byl T.G.Masaryk. Každý legionář věděl zač bojuje,
aby nám vybudoval samostatnost a naše práva. S
tou myšlenkou jsme šli bojovat. Bojovali jsme 4 roky
po boku Rusů. V únoru 1919 jsme na Rusku dostali
zprávu, že u nás doma je už mír, že od 28. října 1918
máme Československou republiku s presidentem
Masarykem v čele. Do té doby jsme byli dobrovolnou
armádou, částí armády ruské. Prohlášením ČSR
jsme se stali skutečnou armádou republiky Československé. Hned jsme začali, abychom mohli jet
domů. Slíbili nám to. V té době byla v Rusku Velká
říjnová revoluce. Ruský lid veden Leninem povstal
proti carské vládě v r. 1917. Přímá cesta domů byla
uzavřena, doprava zastavena. Němci žádali, abychom
odevzdali zbraně, pak že nás propustí domů. 3
pluky zbraně odevzdaly. Pak jsme se dozvěděli, že
na nás na hranicích čeká 80 000 Němců a Maďarů
a že nás – bezbranné – všechny chtějí pobít. Proto
jsme už další zbraně nevydali. Toť se ví, že už jsme
tou cestou domů jet nemohli. Jeli jsme přes Sibiř
do Vladivostoku, pak po moři do Japonska. Japonci
mají zvláštní stavební styl. Podivuhodné jsou zvláště
krásně vyřezávané štíty jejich domů. Dále jsme jeli
na Filipiny a k Singapuru. Další zastávku jsme měli
v Port Saidě. Je to krásné město, ale má tu chybu,
že je tam velké horko, leží blízko rovníku. Vystoupili
jsme na břeh, abychom si trochu prohlédli město.
Všude bylo vidět ohromné kupy pomerančů, fíky,
datle, víno, hromady kávy a skořice. Za městem je
krásný skořicový háj a v něm si postavili obyvatelé
chrám zasvěcený Budhovi. Chtěli jsme se podívat
dovnitř. Ale tu se odkudsi vynořil jakýsi domorodec
a stále nám ukazoval na nohy, nechtěl nás pustit

dovnitř. A nepustil nás a nepustil. Trvalo hezkou
chvíli, než jsme pochopili, že chce, abychom se zuli.
Tož jsme se zuli a vstoupili do chrámu. Naše dlouhá
pouť vedla dále na Ceylon, Arabským mořem přes
Suezský průplav, Středozemním mořem do italského
přístavu Terstu, odkud už jsme jeli vlakem přímo

do vlasti. 2. Skupina ruských legionářů jela přes
Ameriku. Celkem bojovalo v Rusku 80 000 českých
vojáků. 15 000 vojáků padlo na frontě, 20 000 jich
zemřelo následkem nepříznivého podnebí, 52 000 se
nás vrátilo do vlasti – a to až v roce 1920.“
Mirka Celerová

Okénko farnosti
Tříkrálová sbírka 2010
Letošní Tříkrálová sbírka v orlickoústeckém
regionu proběhla v 85 obcích, zúčastnilo se jí 1.700
dětí a dospělých a vybralo se 1 862 284 Kč. V našem
regionu bude výtěžek použit na občanské poradny,
charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby, osobní
asistenci a regionální půjčovny kompenzačních
pomůcek. Dále na přímou pomoc potřebným lidem
a Fond na rozvoj stávajících projektů a na provozní
náklady center, jejichž je Oblastní charita zřizovatelem a provozovatelem - Domu pokojného stáří
v Ústí n. O., centra pro děti a mládež Pod střechou
v Letohradě a rodinného centra Kopretina v Horní
Sloupnici. Mimo původní záměry půjde také 10%

výtěžku na zahraniční humanitární pomoc, konkrétně
na Haiti a na postižené povodněmi v Indii.
V Kunvaldě i přes špatné počasí a chřipkovou
epidemii vyrazily ve dnech 9. a 10.1.2010 dvě skupinky koledníků. Jedna skupinka vybrala 7 344 Kč a
druhá 4 292 Kč, dohromady tedy 11 636 Kč.
Děkuji Anežce, Vojtovi a Mařence Flekrovým,
Honzovi Jindrovi, Vojtovi Kodytkovi a Martinovi
Kavkovi za jejich ochotnou pomoc.
L.D

Vážení,
přijměte prosím naše poděkování za Vaši
spolupráci na Tříkrálové sbírce 2010. Za 10 let si TS
získala, také Vašim přičiněním, u lidí důvěru. Letošní
výtěžek z celého ústeckoorlického regionu činil
1.862.284 Kč. 35 % výtěžku je určeno pro Charitu
ČR a 65 % se vrací naší Oblastní charitě, která z něj
bude financovat charitní projekty a aktivity, část
je určena na přímou pomoc lidem v nouzi a 10 %
věnuje naše OCH na zahraniční humanitární pomoc
(Haiti, Indie).
Upřímné díky a ať se Vám dobře daří.
S pozdravem
Iva Marková a Olga Tomková,
Oblastní charita Ústí n. Orlicí, Na Kopečku 356, Letohrad

Ohlédnutí za koncertem
Jak praví jedno staré přísloví, vše nové se má
vždy začít zvesela a s písní na rtech. Proto také nový
rok 2010 začal koncertem, který se konal v kostele
sv.Jiří. Pozvání k účinkování přijal pěvecký sbor
Petrklíč z Letohradu. Jeho členové připravili pod
vedením paní Mirky Stejskalové velmi pěkné hudební
a pěvecké pásmo koled, písní a říkadel. I přes
nepříjemnou zimu v kostele se divákům i účinkujícím koncert velmi líbil a všichni odcházeli do svých
domovů příjemně naladěni. Zkřehlým hudebníkům
se podařilo alespoň částečně zahřát zkřehlé prsty
u připraveného teplého občerstvení a zimu přežila i

rostlá květina připomínající petrklíč, kterou dostala
vedoucí sboru jako poděkování.
Velmi milou změnou byl i fakt, že jsem tento koncert poprvé za posledních sedm let konání koncertů
v našem kostele uváděla ve dvojici s Vojtou Flekrem,
který se nelehkého úkolu velmi dobře zhostil.
Takový byl tedy začátek letošního
roku. Rádi bychom poděkovali nejen účinkujícím, ale
i Vám všem za stálou přízeň a podporu. S poděkováním nesmíme zapomenout ani na ty, kteří se
postarali o teplé občerstvení pro naše hosty.
Marta Gregušová
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Biblická hodina
Dne 19.3.2010 se bude konat na faře v Kunvaldě
od 19:00 hod. biblická hodina. Všichni jste srdečně
zváni. Tato informace bude ohlášena i ve farnostech
Klášterec, Petrovice a Pastviny.
P. Miroslaw Piotr Fas MSF

Rozpis bohoslužeb na Svatý týden a Velikonoce:
Zelený čtvrtek Kunvald v 18.30 hod.
Velký Pátek v Kunvald v 18.30 hod.
Bílá sobota v Klášterci nad Orlicí v 18.00 hod.
(v Kunvaldě nebude!)
Boží Hod velikonoční v Kunvaldě v 8.30 hod.
Pondělí velikonoční v Kunvaldě v 8.30 hod.
P. Miroslaw Piotr Fas MSF

Máme po Vánocích
Po každé události, kterou Vánoce jistě jsou, je
dobré se ohlédnout.
Činím tedy tak – loňský předvánoční program
našich paní učitelek a učitelů stál zato. Vrátili jsme se
domů v dokonalé vánoční náladě, která nám vydržela
při sklenici hřejivého moku ještě dlouho do noci.
Vánoční výstava v naší kunvaldské škole byla
– jedním slovem – nádherná. Samozřejmě, že
k úspěchu přispěl i nový kabát naší školy, má se
čím chlubit. A uvnitř? Od přízemí po půdu krásná
výzdoba, skutečná oslava Vánoc se vším všudy.
Příjemné uvítání, nevtíravé vánoční melodie,
linoucí se po všech prostorách, a pak to hlavní –
pilné ruce našich dětí. Od těch nejmenších až po
slečny a chlapce bylo cítit, že jim záleží na tom, abychom my, dospělí, ocenili nápaditost, vkus a dlouhé
chvíle strávené nad dárky a výzdobou pro naše oči.
Moc se dnes hovoří o vztazích učitelů k žákům
a naopak, nevím, nás velmi potěšil výrok jednoho z
„výrobců“ dárků: „Pane učiteli, mě už to nebaví.“ –
není to upřímnost?
Připadalo nám všem, jako když jsme přišli mezi
partu kamarádů, kteří chtějí ukázat rodičům

a veřejnosti, že na Ježíška se těší, že Vánoce nejsou
jen o tom koupit něco velkolepého, ale vyrobit něco,
z čeho dýchá radost a láska pro toho, kdo dárek
dostane.
Děkujeme Vám všem, kteří jste věnovali nemalé
úsilí, abychom se my, návštěvníci, pokochali tím
krásnem, které jste pro nás vy, malí i velcí, vytvořili.
Všem zdraví a úspěchy v roce 2010.
Pepa od Vlasty

foto Klárka Kodytková

Ledová Praha
Akce Ledová Praha se konala 29.-31.1.2010.
V pátek jsme čekali u Kampeličky. Naložil nás soukromý autobus a tím jsme jeli do Ústí nad Orlicí. Tam
jsme přesedli na vlak, kterým jsme dojeli do Prahy.
Ubytováni jsme byli v Základní škole Jižní.
Potom jsme šli na Staroměstské náměstí. Viděli
jsme popraviště 27 českých pánů. Podívali jsme se
i na věž, odkud byl nádherný výhled. Potom jsme
pokračovali na Karlův most. Viděli jsme hromadu
racků a krásných labutí. Pak jsme spěchali do školy.
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foto Míla Kalousková

Druhý den jsme šli na Petřín, byl tam krásný
výhled. Když všichni slezli, pokračovali jsme do
muzea.
Na obědě jsme si pochutnali U Černého vola.
Potom jsme šli na Pražský hrad, do Zlaté uličky a do

chrámu Sv. Víta. V 6 hodin večer jsme šli do
Kongresového centra, nejvíc se nám líbila Hejdi
Janků. V neděli jsme byli v Národním muzeu a potom
jsme jeli domů.
Anička Kopecká

Dětský maškarní karneval – 24. ledna 2010
Mach, Šebestová a pes Jonatán zahájili promenádu masek, kterých letos bylo velmi mnoho.
Do kroku i do tance hrál Míra Vágner. Měli jsme
připraveno mnoho soutěží v přísálí, tam se o děti
staral myslivecký kroužek. Také na sále se soutěžilo.
Nejdříve malé děti sbíraly piráty, pak velké děti soutěžily v míčových hrách, děti i rodiče si zasoutěžili
v kolíčkové hře a abych nezapomněla, bylo i předtančení v podání klientů ze Žampachu a Rokytnice v O.h.
Čas tak rychle utíkal, že najednou tu bylo vyhlášení
masek, a že jich bylo letos hodně, bylo to velmi
těžké. Mezi vybranými byly: lišky, Ozák, indiáni,
čertíci. Vrcholem odpoledne byla tombola, která byla
velmi bohatá a za to patří díky všem sponzorům. Tak,
jak se líbil karneval mně, Machovi, tak doufám, že se
líbil i dětem. Každý si odnesl sladkou odměnu.
		

Za rok ahoj – Mach, Šebestová
a Jonatán (alias Gabča Gyenová)

foto Míla Kalousková

Masopust
Masopustní veselice – koblihy, tlačenka,
kroupy i jitrnice a k tomu bylo i něco do sklenice. A proto děkujeme převelice muzikantům,
kašpárkům, medvědům, nevěstám, cikánkám,
kominíkům, řezníkům, formanům, ježibabě
a panu faráři a koňským spřežením za šťastné
přistání a v mechanizačním středisku pěkné
přivítání.Ovšem největší poděkování patří
Vám, milí spoluobčané, že jste náš průvod
přijali se vší úctou, štědrostí a pohostinností.
J.Štěpánková

11

Společenská kronika
Blahopřejeme našim spoluobčanům, kteří oslaví významná životní jubilea:
87 let
Zlatou svatbu oslavili :
29. 04. Marie Olbrichová
Kunvald 263
16.01. Věra a Jaroslav Píčovi
Kunvald 123
83 let
Zlatou svatbu oslaví :
01. 04. Jiří Bílek		
Končiny 12
23.04. Marie a Slavomír Divíškovi Kunvald 134
80 let
Vítáme do života nově narozené občánky:
04. 03. Věra Keprtová
Kunvald 197
19.01. Adéla Šlesingrová
Kunvald 63
23. 03. Josef Trejtnar
Kunvald 391
70 let
13. 03. Věra Vítová Kunvald 363
18. 04. Marie Dvorská
Kunvald 331
60 let
21. 03. Jan Jehlička
26. 03. Jaroslav Kodytek
09. 04. Milan Stejskal
50 let
20. 04. Roman Hodek
20. 04. Jaroslav Píč
23. 04. Věra Štefková
25. 04. Naděžda Bílková

Kunvald 296
Končiny 27
Kunvald 75

Kunvald 383
Kunvald 123
Kunvald 381
Kunvald 147

Vzpomínáme na občany, kteří již nejsou
mezi námi:
05.01. Jan Šlesinger
Kunvald 326
13. 01. Žofie Mlynářová
Končiny 10

Vzpomínka
2.března 2010 by oslavila sté narozeniny naše
milá teta – paní Božena Petrášová. Celý život prožila
v rodné chalupě na Bubnově.
Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte s námi na
dobrého člověka.
Lesákovi

„Dobrý člověk ještě žije…“

Poděkování

V období předvánočního shonu a tlaku před
koncem roku jsem měl 21.12.09 velice špatné, až
kritické dopoledne, které vyvrcholilo ztrátou peněženky s osobními doklady. Odpoledne se vše v dobré
obrátilo, zazvonil telefon a příjemný hlas mě mile
překvapil . Paní Jindřiška Lehká z Kunvaldu čp. 236
mi oznámila, že vše nalezla na parkovišti v Žamberku
a uschovala u sebe.

Děkujeme všem, kteří se přišli naposledy rozloučit s panem Janem Šlesingerem.
Děkujeme za projevená slova soustrasti
a květinové dary.
Děkujeme pohřební službě pana Daniela Janaty
za vstřícný a citlivý přístup k nám pozůstalým.
Také děkujeme zpěvákům a muzikantům.

Děkuji také touto cestou poctivé nálezkyni.
Zdeněk Brůna starosta obce Lichkov
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Manželka Jaroslava s rodinou

Sport
Nejúspěšnější sezóna
Do letošní sezony jsme vstupovali s velkým
respektem, protože jsme zrovna moc netrénovali.
Ale kupodivu jsme zvítězili hned v prvním utkání,
do kterého jsme nastupovali proti favoritu naší
základní skupiny Armatu Řetová. To se nám podařilo
vyhrát 4:1. Za dva dny jsme se utkali s rokytnickými
Medvědy a ty jsme ve druhé a třetí třetině doslova
rozprášili 10:1. V dalším utkání jsme se střetli s WBH
Orlice K. Lhota v půl jedenácté večer. V tomto hodně
vyrovnaném utkání jsme hodně bojovali a nakonec
vyválčili vítězství 3:1. Do posledního zápasu základní
skupiny jsme nastoupili proti Bejkům Koldín. Ti sice
ve skupině nevyválčili ani bod, ale byli asi opravdu
nejtěžším soupeřem. Rvali jsme se s nimi o každou
píď ledu a nakonec vybojovali dva body za výhru 2:1.
Poté, co jsme byli nalosováni do další skupiny,
jsme hned v úvodním zápase porazili kerhratické
Kačery po jednoznačném průběhu 8:1. V dalším
utkání jsme hráli proti jednomu z nejlepších mužstev
soutěže - Popelářům České Libchavy - kde jsme po
skvělém úvodu promarnili hlavně třetí část a nakonec
byli rádi za remizu 4:4. V utkání proti nováčkovi soutěže Sokolíkům Rokytnice jsme měli být jednoznačnými favority, jenže opak byl pravdou a po špatném
výkonu jsme odešli poraženi 2:3.
V posledním zápase této skupiny byl naším soupeřem T-COM Servis Ústí. V pohledném a rychlém
zápase jsme šli do vedení až 4:0, ale ve třetí třetině
soupeř zapnul a podařilo se mu vyrovnat na konečných 4:4. Dík všem těmto výsledkům jsme se dostali
do semifinálové soutěže, kde bylo 15 nejlepších
družstev soutěže rozlosováno do třech skupin.
Z těchto skupin postupovalo pět nejlepších celků do
boje v 1. lize (o celkové vítězství v soutěži), dalších
pět do 2. ligy (6. až 10. místo celkově) a posledních
pět do 3. ligy (11. až 15. místo celkově).
K Slámožroutům byla nalosována tato družstva:
Armat Řetová, Žraloci Dolní Čermná, Buldoci Velká
Skrovnice a Turováci Podlesí. Bohužel jsme se
v týdnu před utkáním dozvěděli, že se po zbytek
sezóny budeme muset obejít kvůli zdravotním
potížím bez nejlepšího gólmana soutěže Luboše
Martince. To nám udělalo trochu čáru přes rozpočet,
protože jsme se chtěli porvat o 1. ligu. Do prvního
zápasu skupiny proti Armatu Řetová jsme ale vstupovali s hlavou nahoře. Do branky se postavil Žam-

berák Dan Wotava. Zápas byl velice vyrovnaný
a v závěru první části jsme šli do vedení
1:0, ale v druhé časti soupeř otočil na 1:2.
Naštěstí jsme ještě do druhé sirény otočili na
3:2. Ve třetí části jsme zvýšili na 4:2. Armat sice
dokázal zkorigovat na konečných 4:3, tím však
zápas skončil. A my díky skvělým Danovým zásahům podruhé v sezóně porazili Řetovou.
Ve druhém utkání skupiny byl naším protivníkem
skvělý tým Žraloků Dolní Čermná. Do naší branky
se tentokrát postavil miláček publika Tomáš
Blažek. Utkání to bylo velice vyrovnané a myslím
si i velice pěkné. Famózní představení v brance
předvedl Tomáš a i díky němu zápas skončil
zaslouženě 4:4 po třetinách 1:1,1:1, 2:2. Teď už
nám zbývalo jen vyhrát následující dva zápasy
a postup mezi prvních pět týmů soutěže byl
nadosah. Před zápasem se nám podařilo sehnat
nového brankaře Jiřího Řízka až z Houdkovic
u Solnice. Buldoci proti nám nastoupili velmi
odhodlaně a rychle šli do vedení 1:2. Naštěstí se
nám do konce první třetiny podařilo stav otočit
na 3:2. Soupeř se sice nevzdával, ale branky už
jsme přidávali jenom my, a tak konečný stav zněl
7:2 v náš prospěch. Velkou měrou zápas ovlivnil
naprosto nekompetentní výkon rozhodčího, který
jsme i přes vítězství těžko rozdýchávali.
(Jen pro zajímavost uvádím stav trestných minut:
48 Slámožrouti, 3 Buldoci.) Poslední zápas proti
Turovákům Podlesí byl dán jednoznačně - když
vyhrajeme, postoupíme do 1. ligy. Ale v tom byl
asi ten největší problém. Naprosto svázáni nervozitou jsme kupili chybu za chybou a nemohli jsme
se prosadit. První třetinu jsme prohráli 0:1
a až v polovině druhé části jsme dokázali vyrovnat
a postupně i navyšovat brankový příděl v soupeřově síti. Konečný výsledek zněl 5:2 pro nás,
ale bylo to velikánské utrpení. Díky třem výhrám
a jedné remíze v semifinálové skupině jsme se
dostali do 1. ligy a měli jsme možnost hrát o
celkové prvenství v turnaji.
My ale spíš věděli, že budeme bojovat hlavně
s tím, abychom nedostávali moc velké výprasky
od soupeřů, což se i díky zdravotním problémům většiny našeho mužstva hned v prvních
dvou zápasech stalo. Ale nepředbíhejme. Našimi
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soupeři ve skupině byli Žraloci Dolní Čermná,
Žamberečtí Kanci, Skala team Ústí a Popeláři České
Libchavy. Náš cil byl poprat se s Popeláři o celkově
4. místo. Před prvním zápasem nám kvůli zranění
a nemocem chyběli tři nejlepší střelci: Ondra Müller,
Jarda Zářecký a Olin Krejsa. Nebudu vás zdržovat
dlouhým popisem prvních dvou zápasů, protože
jak Žraloci (1:11) tak Kanci (0:13) si s námi hráli
jak kočka s myší. Dokonale nás rozebrali a vyhráli
naprosto s přehledem. Poslední dva zápasy byly
odehrány až po uzávěrce tohoto čísla Poledníku a
Turnaj v mariáši
Dne 30.1.2010 pořádali přátelé Kunvaldského
mariáše v penzionu „U lípy“ v Kunvaldě XV.ročník
turnaje v křížovém mariáši. Turnaj přes menší účast
(špatné počasí a plesová sezóna) se vyznačoval
několika nej-rekordy. Nejvyšší výhra 110 Kč (XI.rč.
108 Kč), obrovský odstup třetího za druhým 75 Kč.
Díky sponzorům firmě STAPS Žamberk a soukromým osobám ing. Musila a p.Řeháka byl cenový
průměr na hráče 96 Kč za vstupné 30 Kč (každý
si vybral cenu). Poprvé naše počtářka p. Vašatová
použila počítačové vyhodnocení, díky kterému mohly
být do pěti min.po odevzdání posledního sčítacího

jsou uvedeny na našich webových stránkách (www.
slamozrouti.tym.cz).
I přes nepovedené poslední zápasy se tato
sezóna zapíše do historie kunvaldského hokeje jako
nejúspěšnější. Přinejhorším 5. místo z 25 mužstev
je vynikající výsledek a nikdy jsme lepšího nedosáhli.
Abychom se odvděčili našim perfektním fanouškům, pořádáme 6. března od 18:00 v Ústí nad Orlicí
již tradiční setkání s fanoušky na ledě. Proto jste
všichni zváni a s sebou si vezměte hokejky
a brusle. Zahrají si všichni.
Za Slámožrouty Kunvald E. Š.

lístku vyhlášeny výsledky a hlavně nedošlo k chybám
a protestům.
Zvítězil Mareš Miroslav, Rokytnice v OH. 110 Kč,
2. místo Tobiška Jaroslav, Kunvald 103,50 Kč, 3.
Hůlka Jaroslav, Hr. Králové (Kunvaldský chalupář),28,50 Kč., 4. místo Langr Jiří, 24 Kč, 5. místo
Slezar František 13 Kč, oba ze Žamberka a následovala Kunvaldská čtyřka v pořadí Štěpán Stanislav,
ing. Chládek Václav, Řehák Josef a ing. Musil Jiří.
Poděkování patří také manželům Borkovým za
občerstvení a příjemné teplíčko při hře.
Organizátor turnaje Tobiška Jar.

Šachy
Krajský přebor KP II.V
Páté kolo. Po předcházejících dvou vítězných
kolech jsme k tomuto utkání nastupovali v dobré
pohodě, i když jsme v Kunvaldě přivítali druhé
mužstvo tabulky – favorita na vítězství - družstvo
Lanškrouna. Do soupeře jsme se zakousli tak, že po
čtyřech hod. hry jsme vedli 3,5 : 1,5, a to se hrálo
ještě na třech šachovnicích. Pak se nepodařilo
R. Hodkovi zrealizovat výhodu střelce proti dvěma
pěšcům. Remíza nám zajišťovala celkovou remízu.
Poté srdnatě bojující E. Dvořák neudržel pozici a
prohrál. Stále nám ještě zbývala naděje na první
šachovnici, kde o remízu bojoval S. Keprta. Bohužel
však jeho soupeř 5 min. před herním limitem (6 hod.
hry) našel vítězné zakončení. I tak celková remíza 4
:4
je naším úspěchem. Vyhráli Krupica Z.
a Krčmář S. Remízy Hodek R., Tobiška J., Rusz G.
a Štěpán S.
Šesté kolo jsme hráli v Jablonném n. Orlicí.
Opět v tomto zápase byl favoritem soupeř, který
měl na všech šachovnicích silnější hráče. Do utkání
naše družstvo nastoupilo s husitským odhodláním:
„Nepřátel se nelekejme a hr na ně!“
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a na světě bylo naše drtivé vítězství 6,5 : 1,5, největší překvapení dosavadního průběhu sezóny.
Na první šachovnici Vymetálek P. proti dvoutisícovce (1990 ELO) vybojoval remízu. Dohrával jako
poslední. Na dvojce Dvořák E. vítězně spurtoval
v závěru partie, když v jejím průběhu stál hůře.
Ale to je u Edy běžné, že nejlepší výkon podává,
když mu teče do bot. Na trojce Lacko D. překvapil
senzační závěrečnou kombinací Macešku. Čtyřka,
to bylo učebnicové rozmístění a souhra figur, kdy
Hodek R. nedal soupeři šanci. Pětka byla jako na
houpačce. Nejprve soupeř (dřívější Králická jednička)
Tobišku J. zatlačil do pasivní obrany. Nabídku remízy
na pokyn soupeřova kapitána odmítl. Pozice se opět
dostala do materiální i poziční výhody soupeře.To
již Jarda hrál na vítězné vlně svých spoluhráčů a
správným propočtem prosadil pěšce na předposlední
řadu, soupeře donutil ke ztrátě figury a následnému
vzdání. Na dalších dvou šachovnicích Rusz G.
a Štěpán S. s přehledem své partie zremizovali.
Zlatou tečku na osmičce přidal vítězstvím Krupica Z.
Celkovým vítězstvím jsme si s předstihem pojistili
účast v dalším ročníku.

Sedmé kolo hostíme doma Českou Třebovou “B“.
Obavy, že skončí naše úspěšné tažení přeborem se
ukázaly jako neopodstatněné. Začali jsme rázně. Na
prvních dvou šachovnicích zremizovali brzy své silné
soupeře Keprta S. a Vymetálek P. Poté zdravotně ne
zcela fit prohrál Hodek R. Následovala výhra Štěpána
S., jehož soupeř prohrál na čas v horší pozici.
Na páté šachovnici se Tobiška J. proti teoreticky
zdatnému soupeři (účastník finále mistrovství ČSSR
v KŠ) v zahájení nevyvaroval ztráty pěšce a o několik
tahů dále i ztráty kvality. To bylo však kompenzováno
útočnými ambicemi postoupných pěšců. V hrozivé koncovce našel nejsilnější tah. Soupeř již pak
v časové tísni neodolal nástupu pěšců podporovaných věží. Na trojce Dvořák E. neviděl v koncovce

Krajské soutěže
13.12.2009 – 4. Kolo Kunvald “D“ – Kostelec
n.Orl. Naše výhra 3 : 2 byla podložena dobrým
výkonem. Vyhráli Dvořák E., Štěpán S. a Řehák J.
ve stylu přišel, viděl a zvítězil. Byl to jeho první start
v této sezoně. Prohráli Tobiška J.st. a Kubíčková E.
5. kolo Kunvald “B“ – Mistrovice 2,5 : 2,5. Na
celkové remíze se podíleli výhrou Hodek R.
a Vymetálek T., remízou Krčmář S. Prohráli Mlynář
M. a Kňážek M.
Kunvald “C“ – Lanškroun “C“ také utkání bez
vítěze. O 2,5 bodu se zasloužil výhrou Krupica Z. a
remízami oba Ruszové (otec se synem) a Pácha L.
Prohrál Michalička V.
10.1.2010 – 5. Kolo Kunvald “D“ – Javornice 2,5
: 2,5. Bohužel výhra Řeháka J. a remízy Dvořáka E.,
Tobišky J.st. a Tobišky J.ml. (při návrhu remízy hráč
ani my ostatní jsme neviděli vítěznou koncovku)
nestačily na celkovou výhru.
6. kolo Lanškroun “C“ – Kunvald “B“ 3 : 2. Výhra
Hodek R. a Mlynář M., remíza Krčmář S. Prohra
Kňážek a Sedláček.
Ústí n.Orl. “D“ – Kunvald “D“ 1,5 : 3,5. Jednoznačné vítězství našich barev. Opět úřadovali
otec se synem Ruszovi, kteří své soupeře smetli ze
šachovnice. Zbytek půlky Krupica Z., Pácha L (jeho
soupeř o 200 ELO silnější !!) a Michalička V. se opět
dostává do herní pohody.
21.1.2010 – 6. kolo Kunvald “D“ – Sp. Rychnov
n.Kn. “B“ Soupeř přijel v nejsilnější sestavě loňského přeborníka. Po rychlých prohrách Křehkého
a Kňážka bylo o osudu zápasu rozhodnuto. Ostatní
bojovali alespoň o čestný výsledek. Dvořák E.,

oběť, která vedla minimálně k remíze. Srovnáno na
3 : 3. Zbývaly dvě partie. Rusz G., také zdravotně
indisponován, (musel nastoupit, protože už nebyl
odpovídající náhradník) vybojoval pozici, ve které
mu soupeř nabídl remízu. Gusta ji nepřijal, protože
se domníval, že by koncovku mohl vyhrát. Ale ouha
- soupeř ho překvapil a koncovku proměnil ve svůj
prospěch. Velké poučení pro našeho hráče. O osudu
se rozhodovalo na poslední šachovnici. Vymetálek
T. chtěl nabídnout remízu, protože neviděl vhodné
pokračování. Od kapitána však dostal striktní příkaz
hrát dál. To se vyplatilo a jeho výhra tak našemu
družstvu zajistila nečekanou celkovou remízu.
Pochvala Tomášovi, že zvládl tlak na jeho psychiku.
Všichni víme, jak těžko se hraje s pocitem, že na
našem výsledku závisí úspěch celého družstva...

Štěpán S. a Tobiška J. st. své partie zremizovali.
Výsledek 1,5 : 3,5 je přijatelný.
7. kolo Kunvald „B“ – Ústí n.Or.“D“ 2,5 : 2,5.
Krčmář S. vyhrál, Hodek R. se nechal zatlačit do
obrany a prohrál. Michalička V. pěkná remíza proti
silnějšímu soupeři. Vymetálek T. výborný výkon
korunovaný výhrou. Hrdina M. nestačil na soupeře.
Kunvald “C“ – Letohrad “C“, zklamání z vysoké
prohry 1 : 4, když jediné vítězství zaznamenala
Kopecká E. Prohráli Rusz G., Rusz R., Krupica Z.
a Michalička V.
7.2.2010 – 7. Kolo Sp. Rychnov n.Kn. “C“- Kunvald “D“. Do Rychnova jsme jeli trochu s obavami
po loňském výprasku 5 : 0. Tentokrát jsme se řádně
připravili a postavili nejsilnější základní sestavu.
Dvořák E. na první šachovnicí trpělivou hrou čekal
na chybu soupeře a ta přišla - místo zisku figury
přišla celá dáma. Na dvojce Štěpán S. neměl svůj
den a prohrál. Na trojce Tobiška J.st. svému soupeři
nedal nejmenší šanci. Nejdříve skončená partie
s naší výhrou. Čtyřka byla přetahovanou na šachovnici, kdy po několika drobných chybách na obou
stranách Řehák J. i přes ztrátu figury remizoval.
Na poslední šachovnici Tobiška J. ml. Porazil svého
soupeře a tím ukončil zápas naším vítězstvím 3,5 :
1,5. V tabulce se posouváme na čtvrté místo.
8. kolo Letohrad “B“- Kunvald „C“ prohra s přijatelným výsledkem 3 : 2, když vyhráli Michalička V. a
Bém T. Prohráli Rusz G., Rusz R. a Krupica Z.
Letohrad “C“ – Kunvald Kunvald “B“ prohra 3 : 2
Výhra Hodka R., remízy Mlynáře M.
a Kňážka M. s prohrami Krčmáře S. a Vymetálka T.
nestačily na přijatelný výsledek.
Tobiška Jar.
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Změna provozní doby v kunvaldské knihovně:
Otevřeno bude každé úterý a čtvrtek od 17.00 do
19.00 hodin.
AFK Kunvald Vás zve na tradiční
maškarní ples se skluzavkou,
sobota 13. března 2010 sokolovna Kunvald.
Hraje kapela Bladex.

ČOS - Tělocvičná jednota Sokol Kunvald
zve všechny své členy a příznivce na
VÝROČNÍ VALNOU HROMADU,
která se bude konat
v sobotu 27. března 2010 od 15.00 hodin
v restauraci sokolovny
Hlavní body programu :
zprávy o sportovní a kulturní činnosti v roce 2009
zpráva o hospodaření v roce 2009
přehled činností plánovaných na rok 2010
volná diskuse a přátelské posezení
Občerstvení zajištěno.
TJ Sokol Klášterec nad Orlicí
Vás zve do divadla
v sobotu 27. března 2010 od 19.30 hodin
V kunvaldské sokolovně
sehrají klasickou hru Ženitba od N. V. Gogola
XI. setkání harmonikářů
se uskuteční
v sobotu 17. dubna 2010
od 16.00 hodin v kunvaldské sokolovně
Všichni jste srdečně zváni

Kunvaldský pouťový koláč
Hudební skupina „Jiná doba“ bude opět pořádat akci
Pouťový koláč,
který je jako každý rok spojený s vaší šikovností
a ochotou pomoci dobré věci.
Akce se bude konat na pouť sv. Jiří 25. dubna 2010
před kostelem.
Výtěžek bude věnován na opravu kostela.
Podrobnosti budou uvedeny na plakátech.
PS Kunvald ve spolupráci s Masarykovou ZŠ a MŠ
Kunvald zve malé i velké na pochod
Z POHÁDKY DO POHÁDKY
v sobotu 1. května 2010.
Start mezi 9-10 hod. na Salaši v Kunvaldě
Podrobnosti na plakátech.
TJ Sokol Kunvald Vás zve
v sobotu 8. května 2010
na XXVII. 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.
Vážení důchodci!
Rádi bychom Vám i letos nabídli jednodenní zájezd,
tentokrát v úterý 18. května 2010.
Plánujeme, že navštívíme tato místa: Kočí-dřevěný
kostelík, Litomyšl-firma, která se zabývá výrobou bílé
keramiky, Rapotín-Zemědělský skanzen, Jiříkov-dřevěné sochy a hrad Sovinec.
Odjezd 6.15 hod ze Zadního dolu, 6.30 hod.od
pošty. Záloha 200 Kč.
Hlásit se můžete v obou prodejnách Konzumu.
Oběd a večeře zajištěny.
Malou svačinu a dobrou náladu s sebou.
Těší se pořadatelé.

Kadeřnictví na Poště Kunvald!
Faltusová Olga
Tel:. 603 743 410
Pracovní stálá doba:
PO : 8 - 15 hod.
ÚT : 13 - 18 hod.
ST : 13 - 18 hod.
ČT : 8 - 15 hod.
PÁ : 8 - 15 hod.
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