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PřI zahájení oslav nástup sokolů a hasičů před tribunou

AHOJ,
vážení čtenáři Ku…ho Po...ku
Pan profesor Karel R e ž n ý
Využívám dlouhých letních dnů, abych Vám přiblížil, jak jsem již dříve sliboval, jednoho z kunvaldských rodáků, jenž by neměl být zapomenut. Mnoho fotografií ze starého
Kunvaldu pořízených jeho otcem bylo v Poledníku otištěno, i jeho maminky, vedoucí zdejší
poštovny bylo vzpomenuto, proto se domnívám, že se rádi seznámíme podrobněji s životopisem jejich syna, který se narodil v Kumvaldě dne 13. srpna 1904.
Hradecká gymnazijní studia ukončil maturitou v roce 1932 a vysokoškolské studium na Karlově univerzitě v Praze zaměřuje na dějepis, zeměpis a filozofii. V šestadvaceti letech roku 1930 pak získává hodnost doktora filozofie a téměř ihned zahajuje svou
pedagogickou činnost ve Spišské Nové Vsi, kde působí až do března 1939. V té době se
začal intenzivně zajímat nejen o geologii a geomorfologii (blízkost Tater a Slovenského
ráje), ale i o osvětovou práci. Tato jeho činnost byla dokonce interpelována poslancem
Andrejem Hlinkou a senátorem Šanclem (v letech 1936-37). V březnu roku 1939 jeho
působení na Slovensku končí.
Od 1. září téhož roku zahajuje svou dlouhou pedagogickou činnost na Masarykově
státním reálném gymnasiu v Kostelci nad Orlicí, které však brzy přichází o prezidentský přívlastek. Pan PhDr. Karel Režný, se
svými encyklopedickými přesnými vědomostmi z mnoha oborů však ústavu i studentům ku prospěchu, zůstává. Možná, že
se bude zdát někomu má chvála pana profesora jen sentimentem starce; nechám proto vyslovit vzpomínky na něho osobou
povolanější:
Profesor Režný nás udivoval nejen svými vědomostmi a rozsáhlou sbírkou dokumentů k českým dějinám. Protektorátní
osnovy mu předpisovaly co a jak má říkat, a my jsme vždy vítali jeho úvod k necenzurovanému výkladu: a Palacký … ssss …
to říká takhle .. . (ze vzpomínky spolužáka Prof. Ing. RCDr. V. Hoffmanna, Csc)
Podobným způsobem reagoval později již po válce, když nám předčítal z čerstvě dodaných materiálů v hodinách dějepisu, o Velké říjnové socialistické revoluci. Tehdy jsme poprvé slyšeli o výstřelu Aurory i samotné revoluci. Pro nedostatek
času však se ke zkoušení této látky již ani nedostalo, jen při rekapitulaci přečteného pan profesor svým typickým sevřením rtů
utvořil u obou koutků malinké dýchací průduchy a asi čtyřikrát nasál jimi vzduch, který rozezvučel do oněch, již zmiňovaných
čtyř ssss .., potom pronesl cosi o velmi komplikované tehdejší situaci a svou úvahu zakončil rčením, které občas použil, když
chtěl dát ještě příležitost zkoušenému, jehož znalosti byly za pět: „Jsou takové vzácné případy“. Což pro zkoušeného znamenalo, že by to bylo za pět, tak ať se do příště lépe připraví. A vše zakončil opět … ssss … . A tak jsme od prvopočátku tušili
…, jaké a jak dlouhé nás však nenapadlo.
To vše, co jsem o panu profesorovi jen letmo naznačil, mě opravňuje zdůraznit, že všichni jeho žáci jsme na něho vždy
vzpomínali a vzpomínáme s úctou. Svou vlídností i porozuměním, láskou k přírodě a přírodním vědám byl mnohým tajným
vzorem a ovlivnil jejich životní zájmy. Také jeho publikační činnost jak dějepisných tak zeměpisných článků je veliká. Publikoval jak pro vědecké tak i vlastivědné instituce. Významně se podílel na tvorbě učebních textů, ale i na odborně zasvěcených
průvodců po turistických trasách našeho kraje.
To vedlo v roce 1947 i pracovní výbor, zajišťující slavnost padesátiletého výročí založeni kostelecké střední školy, pověřit
profesora Režného vedením redakční rady pamětního Almanachu vydaného k této slavnostní události. Jeho sedmistránkový
úvod rozdělený do tří kapitol i veškerá jeho náplň opět vydává svědectví o vysoké kultivovanosti, ale i jeho velké redaktorské
schopnosti.
Kosteleckou střední školu opouští až v roce 1960, kdy je mu nabídnuto místo zástupce docenta pro obor fyzického
zeměpisu na Pedagogické fakultě v Hradci Králové. Zajímá ho geologie čtvrtohor regionu Orlických hor a Podorlicka. Až do své
smrti v roce 1983 se aktivně zajímal o životní prostředí.
Vzpomínání na pana profesora Karla Režné si dovolím zakončit pár větami, které věnoval jeho bývalý žák Ing. Jiří Turynek
v dlouhém Pozdravu z Kanady pro Almanach roku 1997 právě tomuto vzácnému člověku:
Ale ponenáhlu profesor Režný s trhavými posunky a s dlouhou tyčkou ukazoval na mapě, že jsou jiné země kromě Kostelce. On to vysvětlil tak dobře, že bylo těžko ho neposlouchat. Řeky, hory, průmysl, plodiny. Kuriosita se probudila včetně
respektu a obdivu pro jeho znalosti a exemplární fair play.
Paráda vzpomínek na profesory, kteří mi tolik dali jak jsem brzo poznal včetně nenáviděné němčiny je už trochu mlhavá
a mnohá jména odešla ...
Milan Šebek - Varnsdorf
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Co je nového…?
Nejdůležitější body ze zasedání Zastupitelstva Městyse Kunvald,
konaného dne 10. 5. 2012
* Kronika městyse
Kronikářka městyse paní Milena Bílková seznámila
přítomné se zápisy v kronice městyse za rok 2011 včetně
obrazových příloh. Zastupitelstvo vzalo předložené materiály
na vědomí.
* Hospodaření městyse k 31. 3. 2012
Předseda finančního výboru pan Josef Vágner seznámil
zastupitelstvo i přítomné s vývojem hospodaření městyse
za 1. čtvrtletí roku 2012 a se stavem finančních prostředků
na jednotlivých účtech. Příjmy městyse za první čtvrtletí roku
2012 činily 2.419.436,09 Kč, výdaje 1.838.954,26 Kč, saldo
hospodaření činí 580.481,83 Kč Hospodaření městyse se
vyvíjí dle předpokladů.
Stavy finančních prostředků na jednotlivých účtech:
Běžný účet - KB
Běžný účet - Pošt. spoř.
Čerpací účet - KB

1.595.719,46 Kč
1.065.506,06 Kč
6.426.787,32 Kč
(zřízen na akci výst. centra měst.)
Čerpací účet - ČNB
743,20 Kč
(zřízen na akci výstavba chodníku)
Čerpací účet - ČNB
1.467,60 Kč
(zřízen na akci pořízení PD)
Účet Fond rozvoje a rezerv - KB
1.666.051,00 Kč
Finanční prostředky Městyse Kunvald
uložené na účtech celkem:

10.756.274,64 Kč

Zastupitelstvo vzalo informace na vědomí.
* Výběrové řízení - skladový objekt v centru
Starosta městyse připomněl, že ve schváleném rozpočtu
pro letošní rok je rovněž počítáno se stavební úpravou a přístavbou objektu na pozemkové parcele číslo 535 v centru
obce. Na minulém jednání zastupitelstva byla schválena kritéria pro zadávací dokumentaci, dále složení výběrové komise
a seznam firem, které budou osloveny. V pondělí 7. května
provedla komise otevření obálek s nabídkami a jejich vyhodnocení.
Komise konstatovala, že všechny nabídky obsahovaly
úplný rozsah požadovaných prací a vyhověly všem podmínkám stanoveným v zadávací dokumentaci. Nabídky byly hodnoceny dle jediného kriteria, kterým byla nabídková cena:
- firma STAPS, s.r.o. Žamberk……..........622.033 Kč vč. DPH
- firma Agrostav a.s. Ústí nad Orlicí, SZ Žaberk.......................
.................................................................724.325 Kč vč. DPH

- Antonín Vítek a spol. Lukavice................742.739 Kč vč. DPH
- REKOS Ševčík s.r.o. Žamberk ………....686.387 Kč vč. DPH
Hodnotící komise doporučila zadavateli přijmout
nabídku firmy STAPS s.r.o Žamberk jako nejvýhodnější a uzavřít s výše uvedenou firmou smlouvu.
Zastupitelstvo po krátkém projednání odsouhlasilo uzavření smlouvy s vítěznou firmou.
* Žádost o zpevnění komunikace
Starosta městyse seznámil zastupitelstvo se žádostí
manželů Jíšových, Kunvald 70, kteří žádají o zpevnění komunikace k jejich nemovitosti. Cesta je ve vlastnictví městyse
Kunvald. Starosta dále uvedl, že již v minulosti se část této
cesty opravovala a odvodňovala, včetně doplnění materiálu.
Zastupitelstvo po projednání vzalo žádost na vědomí
a pověřilo stavební výbor provedením místního šetření
a předložením případného návrhu opravy.
* Žádost o příspěvek
Starosta a místostarosta seznámili zastupitelstvo se
záměrem paní Lenky Gotthardové a MVDr. Jaromíra Bílka
vydat knihu o významném kunvaldském občanu profesoru
Františku Bílkovi.
Dokončují přípravu knihy a v současné době je kniha již
před vydáním. Část publikace je věnována pobytu profesora
Bílka v Kunvaldě a Kunvaldu samotnému. Proto požádali
o příspěvek na vydání této publikace s tím, že v knize bude
uveden znak městyse a dále bude uvedeno, že publikace je
vydána za přispění městyse Kunvald. Publikace by měla být
k dispozici v první polovině června 2012.
Zastupitelstvo po projednání odsouhlasilo poskytnutí
příspěvku na vydání publikace ve výši 10.000 Kč na základě
sepsané smlouvy, ve které bude výše uvedené zakotveno.
Městysi Kunvald bude poskytnuto 50 výtisků za zvýhodněnou
cenu.
* Žádost o vybudování nových parkovacích míst
Zastupitelstvo se seznámilo se žádostí nájemníků z čp. 17
o vybudování nových parkovacích míst u objektu, míst je
v současné době málo a v zimním období se tento počet zúží
pouze na 5 parkovacích míst. Nájemníci navrhují vybudování
parkovací plochy v prostoru vedle kontejnerů.
Zastupitelstvo vzalo žádost na vědomí a pověřilo stavební výbor provedením místního šetření a přípravou návrhu
na řešení situace uvedené v žádosti nájemníků.
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* Různé
- informace o projektu „Dětem pro radost“ - starosta
městyse seznámil zastupitelstvo se skutečností, že na stránkách MMR ČR byly zveřejněny výsledky jednotlivých dotačních programů v rámci Podpory rozvoje a obnovy venkova.
Dotační titul 2 - Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života, ve kterém byla rovněž podána žádost městyse

Kunvald, má následující výsledky: žádostí bylo podáno celkem
1130, 290 jich bylo doporučeno, městys Kunvald je mezi 14-ti
doporučenými žádosti k poskytnutí dotace v rámci Pardubického kraje. V současné době je zaslán k podpisu dodavateli
akce návrh smlouvy o dílo. Hřiště by mělo být zrealizováno
do poloviny června roku 2012. Zastupitelstvo vzalo informace
na vědomí.

Nejdůležitější body ze zasedání Zastupitelstva Městyse Kunvald,
konaného dne 14. 6. 2012
* Návrhy a varianty k plánované rekonstrukci kotelny školy

* Žádost Masarykovy ZŠ a MŠ Kunvald

Zastupitelstvo městyse projednalo a odsouhlasilo
již na minulých zasedáních přípravu rekonstrukce kotelny
v budově školy.
Nabídku na jednu z možností změny topného systému
přednesl pan Petr Suchár, jehož firma se zabývá dodávkou
a provozováním kotelen na biomasu využívajících kotle
Verner. Tyto kotle spalují nejen peletky ze sena a ze slámy,
ale také dřevní peletky a případně i obiloviny. Pan Suchár
nabídl možnost, která se opírá mj. o dotační program - tedy
vybudování kotelny na spalování biomasy, v případě využití
nabídky na její pronájem na dobu 5 let a po tuto dobu garantuje stejnou cenu tepla (nyní odhaduje předběžně náklady
za cenu tepla ve výši cca 70 tis. Kč/rok). V současné době je
otevřen grantový program na budování kotelen na biomasu.
Je předpoklad, že 50% investice by bylo hrazeno z grantového programu, 40% by hradila firma pana Suchára a 10% by
byla vstupní investice městyse. Pna Suchár podal předběžnou
nabídku, pokud by zastupitelstvo návrh odsouhlasilo, pak dále
pracovali na detailní projektové dokumentaci a podání žádosti.

Starosta městyse seznámil zastupitelstvo se žádostí
Masarykovy základní školy a mateřské školy Kunvald o udělení výjimky ze stanoveného počtu žáků. Předpokládaný počet
žáků, kteří by měli v září nastoupit k docházce do základní
školy je 70. V případě povolení výjimky z nižšího počtu žáků
se zřizovatel souhlasem zavazuje k úhradě nákladů s tím spojených.
Paní ředitelka školy vysvětlila současný systém financování školství, rovněž vysvětlila opatření, která přijala pro nový
školní rok tak, aby zabezpečila financování školy. Vytvořený
„krizový“ učební plán školy byl rovněž projednán s pedagogickým sborem. Na zasedání zastupitelstva byli přítomni také
tři členové školské rady, se kterou byl plán rovněž projednán
a která jej odsouhlasila a návrh paní ředitelky podpořila.
Zastupitelstvo po projednání odsouhlasilo udělení
výjimky ze stanoveného počtu žáků pro Masarykovu základní
školu a mateřskou školu Kunvald.

S dalšími alternativami seznámil zastupitelstvo
Ing. Musil, který předložil následující 4 varianty řešení:

Starosta městyse seznámil zastupitelstvo se skutečností, že smlouvy na pronájem hrobových míst byly uzavřeny
na dobu určitou deseti let a 31. prosince 2012 končí jejich
platnost.
Proto je nutno připravit návrh nových smluv a rozeslat
je jednotlivým nájemcům. K tomu je však třeba stanovit ceny
za pronájem hrobového místa a služby s nájmem spojené
(voda, odvoz odpadů, údržba hřbitovů).
Jana Trejtnarová seznámila zastupitelstvo s doposud platným ceníkem, který schválilo zastupitelstvo
25. 7. 2002, tedy před 10 lety. Dle tohoto ceníku je stanovena cena za pronájem hrobového místa 4 Kč/m2/rok
a cena za služby s nájmem spojené byla stanovena na
17 Kč / rok / hrobové místo. V současné době je obsazeno
včetně urnového háje 330 hrobových míst.
Dle současně platného Cenového věstníku MF 13/2011
je stanoveno maximální nájemné v Kč/m2/rok a to pro obce
s počtem obyvatel do 25.000 ve výši 20 Kč.
Dále uvedla průměrný náklad na služby (průměr spočítán
za uplynulé dva roky) na spotřebovanou vodu (1 717 Kč/rok),
likvidace a odvoz odpadů (14.160 Kč/rok) a údržbu hřbitovů
- osekávání, úklid atd. (28.800 Kč) činí 44.677 Kč/rok. Tedy
na jedno hrobové místo je to částka 135 Kč/rok.

a)		 využití kotle s automatickým násypem na hnědé uhlí předpokládaná cena za teplo cca 65 - 70 tis. Kč
b) využití kotle na dřevěné peletky - předpokládaná cena za
teplo cca 130 tis. Kč/rok
c)		 využití kotle na biomasu (rostlinné peletky) - předp.cena
za teplo cca 100 tis. Kč/rok
d) využití kotle na koks - předp. cena za teplo
		 cca 150 tis.Kč/rok
Další nabízenou alternativu předložil zastupitelstvu starosta městyse: jedná se nabídku firmy EKO-POINT Studenec,
která využívá kombinace tepelných čerpadel a nového kotle
na propan, předpokládané roční náklady na teplo cca 90 tis.
Kč.
V případě využití alternativ topení na biomasu, či dřevěné peletky či kombinace tepelného čerpadla s instalací kotle
na propan butan lze využit vypsaných grantů, což není možné
v případě instalace kotlů na hnědé uhlí či koks.
Zastupitelstvo pro projednání odsouhlasilo nabídku pana
Petra Suchára.
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* Pronájem hrobových míst

Zastupitelstvo po projednání odsouhlasilo pro další
desetileté nájemní období následující ceny:
- za pronájem hrobového místa: 10 Kč / m2 / rok
- za služby s nájmem spojené: 70 Kč / rok / hrobové místo
Ceník vejde v platnost od 1. 1. 2013.
* Obecně závazná vyhláška „O místních poplatcích“
Starosta městyse uvedl, že vzhledem ke změně zákonných předpisů je nutno upravit vyhlášku „O místních poplatcích“ v části VII, která se týká poplatku za výherní hrací
přístroj.
Jana Trejtnarová uvedla, že dle nové legislativní úpravy
nejsou již obce oprávněny vybírat poplatek za provozovaný
výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného správního předpisu.
Proto je současně platná vyhláška č. 1/2010 „O místních
poplatcích“ v rozporu s legislativou. Proto byl předložen návrh
nové vyhlášky č. 1/2012 „O místních poplatcích“, ve které již
tento poplatek nebude obsažen, ostatní ustanovení - poplatky
zůstávají nezměněny.
Zastupitelstvo po projednání odsouhlasilo návrh obecně
závazné vyhlášky č. 1/2012 „O místních poplatcích“.
* Žádost rodičů dětí MŠ
Zastupitelstvo se seznámilo se žádostí rodičů dětí, které
navštěvují mateřskou školu v Kunvaldě o příspěvek na pořádání veřejné oslavy dne dětí, která se bude konala 9. 6. 2012.
Starosta městyse uvedl, že v minulosti městys přispíval částkou ve výši 1.500 - 2.000 Kč.
Po projednání zastupitelstvo odsouhlasilo příspěvek
ve výši 2000,- Kč, který bude poskytnut na základě řádně
předložených daňových dokladů souvisejících s uspořádáním
akce.
* Žádost Orlickoústecké nemocnice
Zastupitelstvo se seznámilo se žádostí Orlickoústecké
nemocnice, a.s. o příspěvek na novou laparoskopickou věž.
Po projednání a vzhledem ke skutečnosti, že dle názoru
zastupitelstva obce a města neměly a ani nemohou suplovat

nástroje státu a vlastní akciové společnosti, kterou Orlickoústecká nemocnice je, zastupitelstvo žádost zamítlo.
* Nabídka společnosti InfoKanál
Starosta městyse seznámil zastupitelstvo s nabídkou
společnosti InfoKanál na poskytování služby „SMS InfoKanál“, která zabezpečuje rozesílání SMS zpráv občanům. Jedná
se o možnost zasílání krátkých textových SMS zpráv (např.
výstražných, informativních, atd.). Dále starosta uvedl, že
v blízkém Žamberku, kde obdobná služba funguje, se rozhodlo využít této možnosti zhruba 70 občanů.
Zastupitelstvo po projednání nabídku zamítlo.
* Žádost o opravu mostu
Zastupitelstvo se seznámilo se žádostí o opravu mostu
přes Horský potok, kterou za rodinu Kalousových a Fajglových z Betléma zaslal paní Lucie Fajglová. Dřevěná mostovka
je narušená a je nutná její výměna. Starosta a místostarosta
informovali, že současné době je mostovka zabezpečena tak,
že nebrání bezpečnému průjezdu a v podzimních měsících
bude využito dřevní hmoty z lesů ve vlastnictví městyse, bude
nařezána nová mostovka a bude provedena její výměna.
Zastupitelstvo vzalo žádost i informace a návrh řešení
na vědomí.
* Žádost Římskokatolické farnosti Kunvald
Zastupitelstvo se seznámilo se žádostí Římskokatolické
farnosti Kunvald o příspěvek na opravu vnitřních omítek kostela Sv. Jiří v Kunvalděve výši 15.000 Kč. Starosta městyse
připomněl, že farnost žádala o příspěvek již při přípravě
rozpočtu na konci loňského roku. V té době nebylo jisté zda
se podaří příspěvek získat a v jaké výši. Zastupitelstvo tedy
rozhodlo, že příspěvek bude poskytnut pouze v případě, když
farnost grant získá. Původní žádost byla na částku 30.000,Kč. Toto je její upřesnění včetně návrhu rozpočtu na provedení prací.
Zastupitelstvo po projednání odsouhlasilo poskytnutí
příspěvku ve výši 15.000 Kč na opravu vnitřních omítek kostela, na tento příspěvek bude uzavřena Smlouva o poskytnutí
příspěvku.

Další zasedání Zastupitelstva městyse Kunvald proběhnou 12 července 2012 a 9 srpna 2012.
Vždy od 19.00 hodin v zasedací místnosti Úřadu městyse Kunvald.

Informace Úřadu městyse Kunvald
Vzhledem ke skutečnosti, že byl dokončen nový katastrální operát a celé katastrální území Kunvaldu je již digitalizováno, zadá Městys Kunvald obnovu Územního plánu
městyse Kunvald.
Vyzýváme proto občany, aby své požadavky, návrhy
či připomínky ke zpracování nové územně plánovací dokumentace předkládaly na Úřad městyse tak, aby mohly být
do dokumentace zapracovány.

Další obnova katastrálního operátu se předpokládá až
po pěti letech, požadované změny v mezidobí jsou administrativně i finančně náročné a jdou vždy k tíži toho, kdo je
požaduje. Zvažujte proto již nyní pečlivě své záměry a věnujte
vytváření nové územně plánovací dokumentace pozornost.
Informace o průběhu jejího zpracování najdete vždy na stránkách KP, ale také na webových stránkách městyse.
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Aktuálně z kanceláře MAS ORLICKO
Nový projekt pro neziskové
organizace, 11 přijatých žádostí
na podporu podnikání v cestovním
ruchu, nebo soubor specielních
pomůcek pořízených ve spolupráci
s Charitou Ústí nad Orlicí.
Nejen tyto, ale i další aktivity
proběhly a budou probíhat na Orlicku
díky iniciativě MAS ORLICKO.
Jarní kolo příjmu žádostí ukončeno,
letní výzva se připravuje
Dne 4. 5. 2012 ukončila MAS ORLICKO příjem žádostí
do již páté vyhlášené výzvy. Žádosti na podporu cestovního
ruchu předložilo celkem 9 žadatelů, kteří chtějí z dotačních
prostředků rekonstruovat svá ubytovací zařízení a pořizovat
nové vybavení a 2 obce. Seznam úspěšných žadatelů bude
znám na konci června. Ve stejném termínu bude také zahájeno
další - šesté kolo - příjmu žádostí, tentokrát určené neziskovým a církevním organizacím, mikropodnikům do 10
zaměstnancům a opět také obcím. Své žádosti tak budou
letos poprvé předkládat např. zedníci, malíři, truhláři, ale
třeba i manikérky, kadeřnice, kosmetičky a ostatní živnostníci.
Příjem žádostí je stanoven na první týden v září.

tomuto projektu rozšířena nabídka kompenzačních pomůcek.
V Kameničné bude vybudováno zázemí pro děti s handicapem. Nově pořízené kompenzační pomůcky si občané mohli
prohlédnout a vyzkoušet dne 9.6.2012 na akci partnerských
měst v Letohradě a dále si je budou moci zapůjčit v rámci
půjčovny kompenzačních pomůcek u Oblastní charity Ústí nad
Orlicí, na pobočce v Letohradě. Slavnostní otevření tábořiště
v Kameničné se chystá na konec srpna.
Nový portál podpoří fungování neziskových organizací
Projekt je teprve na začátku realizační fáze. Neziskovým
organizacím na území Orlicka nabídne bezplatnou možnost
prezentace své činnosti, „burzu“ příležitostí pro nabídku
a poptávku (například vybavení a prostory) a v rámci společného kalendáře akcí též možnost plánovat své sportovní
a kulturní akce. Tak aby nedocházelo k souběhu obdobných
akcí v sousedních obcích. Do projektu se můžete zapojit
na webových stránkách projektu www.neziskovkyorlicka.cz
od června 2012.
Do dalších let s větším územím

Projekt na podporu handicapovaných v plném proudu …

V první polovině letošního roku zahájila MAS ORLICKO
jednání se zástupci Regionu Orlicko – Třebovsko. Předmětem pracovních schůzek bylo projednání možnosti
rozšíření působnosti MAS ORLICKO do tohoto území. To
by ve výsledku přineslo možnost využívat nabídky služeb
MAS ORLICKO dalším obcím, podnikatelům a neziskovým
organizacím v Pardubickém kraji. Rozšíření je naplánováno
do konce roku 2012.

Již od začátku roku probíhá realizace unikátního projektu,
který se na území dvou krajů zaměřuje na podporu nabídky
služeb pro osoby s handicapem. Na území Orlicka bude díky

Více informací o aktivitách a činnosti MAS ORLICKO na:
www.mas.orlicko.cz nebo v kanceláři MAS na Divišově 669
v Žamberku.

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI - PODZIM 2012
DOTACE PRO SPOLKY, NNO, CÍRKVE A MIKROPODNIKY z ORLICKA
MAS ORLICKO vyhlásí další výzvu k předkládání žádostí o dotaci z programu LEADER.
Podpora fiche 4 je zaměřena na stavební obnovu a pořízení materiálně - technického zázemí v oblasti sociální a kulturní
infrastruktury, vzdělávání, péče o děti, zdraví, sportu a volnočasových aktivit. Dotace je poskytována až ve výši 90 %.
Doporučená výše dotace činí 150 000 Kč.
Podpora fiche 6 je zaměřena na nákup strojů a technologií, vybavení a dalších zařízení pro rozvoj mikropodniku a související propagace a marketing.
Dotace je poskytována až ve výši 60 %. Doporučená výše dotace činí 250 000 Kč.
O podporu mohou žádat (vhodnými příjemci dotace jsou):
Fiche 4
			

- Nestátní neziskové organizace podle zákona č. 83/1990Sb., č. 248/1995Sb., č. 227/1997Sb.
- Církve a jejich organizace dle zákona č. 3/2002 Sb.,

Fiche 6

- Fyzické a právnické osoby podnikatelé (i bez historie), které splňují následující podmínky:

				
				

* žadatel musí být zařazen do kategorie mikropodniků (do 10 zaměstnanců, roční obrat nebo bil. suma do 2 mil. eur)
* žadatel nesmí být zemědělský podnikatel dle zákona č. 252/1997 Sb

Konzultace a příjem žádostí: Více informací na webových stránkách www.mas.orlicko.cz (sekce DOTACE) a v sídle MAS ORLICKO
(Divišova 669, 564 01 Žamberk), kde si také můžete sjednat individuelní bezplatnou konzultaci Vašeho projektu.

Příjem žádostí probíhá do 6. 9. 2012!!!
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Ze starých kunvaldských kronik
Politika? Politika. Politika!
Zřejmě byla, je a bude. Ať jí říkáme, jak chceme, ať ji
máme rádi, či ji nesnášíme. Je tady, formuje nás za vydatné
pomoci medií, ovlivňuje nás více, než si myslíme a než si
chceme připustit. Teď více, než kdy jindy. A dělají ji lidé,
protože bez lidí by jaksi nebyla…. A tak jsem opět při listování jednou z kronik pana Simona narazila na kapitolu
tomuto tématu se věnující:
Politické smýšlení obyvatelstva
Jest zcela přirozeno, že zde vhodnou půdu pro své
zájmy a nejlepší předpoklady pro své rozšíření měla politická strana agrární a dosud má při změněném jméně:
„Republikánská strana zemědělského a malorolnického
lidu“. Už r. 1888 selský vůdce Alfons Šťastný z Padařova
vyslovil heslo: „Sedláci, volte sedláka!“ – tedy domáhal se
samozřejmosti, že nejlépe může zastupovati sedláky zase
sedlák. Bylo to v době, kdy voliči kurie venkovských obcí
byli téměř výhradně sedláci.
R. 1889 tvořila se z nepatrných počátků strana zemědělská (agrární). R. 1903 vydala svůj program pro Čechy a r. 1905
pro Moravu a Slezsko.
V základě programu z r. 1903 zakládány v Čechách
okresní a místní organisace agrární strany, čemuž tak bylo
i na Žambersku.
„Počátky agrárního hnutí v Kunvaldě“
(pro kroniku zprávu sepsal pan učitel Vojtěch Vencl tohoto
znění:)
Počátky agrárního hnutí v Kuncaldě spadají do r. 1900.
V r. 1889 porazila mladočeská strana za pomoci venkova
staročechy. Do zemského sněmu i do říšské rady dostalo
se poprve několik rolníků, mezi nimi František Hovorka
z Německé Rybné. Venkov volil pod heslem: „Rolníci volte
rolníka!“ tyto volby a tehdejší agrární krise přispěly k stavovskému uvědomění zemědělců.
V té době vydával Alfons Štastný v Padařově „Selské
noviny“, které nejen burcovaly zemědělce, ale přinášely
četné - často revoluční návrhy na odstranění krise (Jeho
návrhy uskutečňovala teprve Čsl. Republika: Celní ochranu,
řízené obilní hospodářství atd.).
Mladočeská strana chtěla uspokojit zemědělce
a založila „Selskou jednotu“, která však byla bez významu.
Mladočeši dělali dále protizemědělskou politiku (Vůdci
byli ponejvíce doktoři). Obilí neplatilo: žito stálo 100 kg 6
zlatých, pšenice 8 zlatých, oves 4-5 zlatých, kráva 50 - 60

zlatých a vepři 28 - 30 krejcarů za kg živé váhy. Nespokojenost rostla.
V roce 1895 došlo k zemským volbám. Staročeši se již
nezúčastnili. Poprvé byli zvoleni dva samostatní agrárníci:
Alfons Šťastný z Padařova a Jan Rataj ze Vráže. To působilo
na agrární hnutí i u nás. Po přípravách Stanislava Kubra
z Kněževsi (od 1896) založena 1899 samostatná česká
strana agrární. Mladočeští poslanci zemědělci přestoupili
- až na některé - do nové strany. Náš poslanec František
hovorka však setval u mladočechů (měl sinekuru v Zemské
bance).
Když v roce 1901 došlo opět k volbám do zemského
sněmu, doporučila strana (poněvadž neměla naděje
na vítězství) voliti proti Hovorkovi radikálního pokrokáře
JUDr. Štemberku. Tuto výzvu agrárního ústředí zvláště
Kunvald uposlechl. Vyhrál však Hovorka.
Po těchto volbách byla založena okresní oragnisace.
V čelo agrární v Kunvaldě se postavil Alois Krčmář, kovář.
R. 1906 zemřel poslanec Fr. Hovorka, říšský a zemský
poslanec a delegát zemědělské rady. Za něj zvolen v tuhém
boji agrárník E. Firbas. Za dva roky na to byl však zvolen
20.II.1908 JUDr. Štemberka do zemského sněmu, který
po roztržce ve své straně se přidržel realistů, které vedl
T.G. Masaryk. Před tím 1907 volili naši lidé Františka Chaloupku z Lible do říšské rady (dostal a byl zvolen 3600 hlasy
za Žamberk, Rychnov a Kostelec). Naši obec tehdy zastupovali: v zemském sněmu přítel T.G.M. dr. Štemberka, v říšské
radě agrárník Fr. Chaloupka.
1908 založil Jaroslav Zářecký - rolník v Líšníci Okresní sdružení agrárního dorostu, jehož členové byli
i z naší obce.
Agrární hnutí se rychle šířilo. O tom svědčí volba Jaroslava Keprty z Líšníce okresním starostou. I zástupci měst
Žamberka, Kyšperka a Jablonného jej volili. V Kunvaldě
byl však z části v oblibě ještě dr. Štemberka (při odhalování pomníku J.A. Komenského 1910 mluvili dr. Štemberka
a dr. Drtina). Agrárníci byli tehdy pokrokáři vyhlašováni
za zpátečníky a klerikály za protináboženskou stranu.
R. 1911 vzdal se poslanec Štemberka mandátu. Příčiny: agrárníků přibývalo a sám se dostal do sporu s obcí
Žampachem, kterou dříve jako advokát zastupoval ve sporu
proti hraběti Lützovovi a pak převzal zastoupení hraběte
proti zmíněné obci. Toto poslední ho znemožnilo.
V nastaných doplňovacích volbách zvolen agrárník
Josef Keprta z Líšníce (sám A. Švehla ho přiměl, aby kandidoval, když se zdráhal slovem: Povinnost).
Z kroniky vybrala Jana Trejtnarová
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Oslavy 130. výročí založení Hasičsko - tělocvičné jednoty Sokol
- Kunvald 23. 6. 2012
Ještě, než přijde ten den a oslavy se konečně, anebo
pro někoho - už! rozběhnou, stojí to mnoho úsilí mnoha lidí,
spousty diskusí jak a co, aby to bylo nejlépe, kdo a co zajistí,
zařídí… Obavy o počasí - to především, neboť s téměř veškerými produkcemi je počítáno venku a krizová varianta je
opravdu krizová.
A pak to přijde - po vynikajícím úspěchu místních sokolů
- divadelních ochotníků v předvečer slavného dne - seřazení
slavnostního průvodu s vynikající dechovkou Základní umělecké školy Petra Ebena v Žamberku v čele, s prapory hrdě
vztyčenými a dobrou náladou - to především.
Hymna, státní hymna evokující národní si uvědomění
a příslušnost zazní před budovou školy a sokolovny. Pak
pozdravy tří starostů - městyse, TJ Sokola a Sboru dobrovolných hasičů, vzácných hostů. Obdivuhodný projev nejstaršího
občana a nejstaršího člena Sokola, pana Jindřicha Hermana.

Následují skvělé ukázky místních hasičů, od té nejmladší
generace až po historickou vzpomínku, pěkná vystoupení
hostů, neméně skvělá vystoupení místních sokolíků a sokolů
a jejich hostů. A radost zastupitelů (a doufejme, že nejen jich),
že se podařilo, oč se už tak dlouho usilovalo a radost o to
větší, že se vše podařilo zrealizovat právě k tomuto dni - otevření dětského hřiště „Dětem pro radost“!
Návštěvníci a diváci jsou opravdu trpěliví a vytrvalí - to
hlavně, odpoledne se žhavým sluníčkem nad hlavou vytrvalost vyžaduje. Ale bylo na co se dívat a komu tleskat.
A jaké tedy nakonec oslavy byly? Myslím, že spontánní,
přirozené, ale především naše, naše kunvaldské! A to je
dobře. A tak Vám předkládám několik záběrů, které Vás snad
vrátí do báječné atmosféry toho odpoledne.

Kladení kytice k Pomníku padlým

Projev nejstaršího občana Kunvaldua nejstaršího sokola
pana Jindřicha Hermana

Za Úřad městyse JanaTrejtnarová

Otevření hřiště Dětem pro radost
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Oslavy doprovodila dechovka ZUŠ Petra Ebena ze Žamberka

Cvičení kunvaldských sokolů

Dětem pro radost

Kunvaldští sokolíci při gymnastice

Kunvaldští hasiči se svým praporem

Kunvaldský hasičský dorost

Děkuji jménem Sokola Kunvald všem členům Sokola a jeho příznivcům, kteří pomáhali při průběhu oslav. A to celému
ochotnickému souboru, dětem i dospělým, kteří se účastnili všech cvičení, obsluze ve stánku v občerstvením a kolektivu kuchařek ZŠ Kunvald, které připravily občerstvení pro naše hosty.
Za Sokol Kunvald, Eda Štumpf
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Okénko farnosti
Mons. Josef Suchár pozval tři biskupy
z Indie
Diecézní katolická charita Hradec Králové a 14 regionálních Charit pomáhá lidem v nouzi již 20 let. Na oslavy
20. výročí charity v královéhradecké diecézi přijely v úterý
5. 6. do krajského města bezmála tři stovky návštěvníků
z tuzemska i zahraničí. V tento den byla v katedrále Sv. Ducha
sloužena slavnostní mše svatá. Celebroval ji J. E. Mons.
JUDr. Ing. Jan Vokál, JU.D. s biskupy z Indie a prezidentem
diecézní charity Mons. Josefem Suchárem.

Ve středu 6. 6. se vzácná zahraniční návštěva přesunula
z Hradce Králové do Neratova. V podvečer byla za přítomnosti farníků z Neratova, Bartošovic, Rokytnice, Kunvaldu
a Nekoře sloužena mše svatá, celebrovaná Mons. Josef
Suchárem, biskupem Janem Vokálem a třemi biskupy z Indie.
Na přání Neratova mši hudebně doprovodila skupina Jiná
doba.
Rádi jsme pozvání přijali a do Neratova zavítali, bylo
zajímavé se s biskupy z Indie opět po několika letech setkat.
Naposledy jsme jimi celebrovanou bohoslužbu doprovázeli
v Neratově na podzim roku 2007.
Marta Gregušová

Indičtí biskupové v Neratově

Podpora opravy kostela na Vrchní Orlici
Obec Bartošovice a farnost Neratov pořádají od 5. 7.
do 8. 7. 2012 další ročník výstavy amatérských výtvarníků
"Mezi horama".
V kostele sv. Jana Nepomuckého na Vrchní Orlici u Bartošovic, budou v těchto prázdninových dnech k vidění kresby,
koláže, malby, vitráže, fotografie, plastiky i sochy. Tuto kulturní událost podpořily i děti navštěvující hodiny náboženství
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v naší ZŠ. Na výstavu společně vytvořily koláž s názvem "Život
na Vrchní Orlici." Kromě výstavy je zde však připraven
i hudební program.
Ve čtvrtek 5. 7. zahraje od 10 hod. a dále od 17 hod.
Markéta Šmídová, 6. 7. od 19 hod. vystoupí Mikoláš Chadima
s MCH. BANDEM a 7. 7. se od 17 hod. můžeme těšit na Karla
Vepřeka. Vstupné bude použito na opravu kostela a jeho okolí.
Všichni jste srdečně zváni.
M. Gregušová

Pozdrav z hor
Dne 2. června 2012 se v naší obci Říčky v Orlických
horách uskutečnila slavnost obce, při které byly mimo jiné
žehnány znak a prapor obce. Šlo zároveň i o poutní mši svatou
v kostele Nejsvětější Trojice, kterou celebroval Mons. Pavel
Rousek s P. ThMgr. Teodorem Mateuszem Pająkem, MSF.

O hudební doprovod při bohoslužbě se postarala skupina Jiná doba z Kunvaldu. Celý slavnostní akt tak příjemně
zpestřila a obohatila. Tímto bych jim chtěl jménem svým, ale
i jménem všech zúčastněných, poděkovat. Těšíme se na další
milá setkání.
Ing. Jaroslav Kuchta
starosta obce Říčky v Orlických horách

Společenská kronika
Blahopřejeme našim spoluobčanům, kteří
oslaví významná životní jubilea
89 let
15. 07.

Vladimír Bílek

Kunvald 239

Valerie Trejtnarová

Kunvald 49

86 let
19. 08.

Irena Brindzová

Kunvald 379

50 let
31. 07.

Vítáme do života nově narozené občánky

Jaroslava Pešáková

Kunvald 385

Karel Zastoupil

Kunvald 47

Vzpomínáme na občany, kteří již nejsou
mezi námi

Ing. Vladimír Doleček

Kunvald 169

11. 06.
13. 06.
16. 06.

70 let
14. 07.

Kunvald 171
Kunvald 171

Kunvald 4

81 let
09. 07.

Hana Veselá		
František Veselý

Marie Šreflová

83 let
27. 07.

03. 07.
09. 08.

18. 03.
15. 04.
05. 05.
20. 05.
28. 05.
14. 06.

85 let
30. 07.

60 let

Lenka Vymetálková
Gabriela Baťková
Ludmila Matyášová
Alisa Nováková
Vilém Dlabka		
Štěpán Křivánek

Marie Prokopová
Marie Adamcová
Ladislav Bureš

Kunvald 177
Kunvald 303
Kunvald 153
Kunvald 293
Kunvald 393
Kunvald 17

Kunvald 384
Kunvald 356
Kunvald 187

Stále se něco děje...!
Pochodování za pohádkou
V sobotu 28. dubna t. r. proběhl již 15. ročník pochodu
pro malé i velké „Z POHÁDKY DO POHÁDKY“. Počasí nám
všem přálo, sluníčko příjemně hřálo, a tak se na startu
na Salaši sešlo 238 dětských účastníků a 225 dospělých.
Přesně v 9 hodin bylo odstartováno a děti se svými
rodiči vyrazily na zhruba pětikilometrovou trať jarním Kunvaldem. Na cestě je čekalo 13 pohádkových stanovišť, byly tu

např. pohádky O třech prasátkách, Pyšná princezna, Mrazík,
Arabela s Rumburakem nebo pohádka O dvanácti měsíčkách.
Děti tak soutěžily, zpívaly, plnily úkoly i s Jezinkami,
Krtečkem, Káťou a Škubánkem, Mořskou pannou a dalšími
pohádkovými bytostmi. Za to si vybraly sladké odměny,
s malým Palečkem snědly koláče a v cíli na ně už čekal nefalšovaný pohádkový dědeček, kterému se všechny pohádky
nějak popletly. A úplně na konci ještě dostaly děti diplom
a ušlapané, ale plné dojmů se vracely domů.

11

a hlavně Vlastě Šlezingrové a Míle Kalouskové, které vždy
odvedly neuvěřitelný kus práce. Nesmím zapomenout také
na podporu naší základní školy a úřadu Městyse Kunvald.
A nezbývá než si držet palce, abychom zase za rok vyrazili
společně za pohádkou.
Za pořadatele PS Kunvald
Mirka Celerová

Nastal den „D“

Z pohádky do pohádky - Ivánek a dědeček Hříbeček
Vrátím se teď o patnáct let zpět, když jsme s touto akcí
začínali. Tento nápad se zrodil v hlavách dvou paní učitelek,
a to Vlasty Šlezingrové a Míly Kalouskové. Tehdy jsme ještě
neměli tušení, jak pochod u dětí i rodičů uspěje. V prvním
ročníku se sešlo na startu asi 80 dětí. Další již přibývaly až
na letošní rekord, samozřejmě podle toho, jak se vydařilo
počasí. Začali k nám jezdit účastníci nejen z nejbližšího okolí,
ale i Ústí nad Orlicí či z Rychnova nad Kněžnou. Za tu dobu
děti, které dřív pochodovaly, další roky již hrály a předváděly pohádky. Vždy bylo 50 - 60 pořadatelů, z toho 2/3 dětí
a zbytek dospělých.

Z pohádky do pohádky - lesní víly
Dnes nevíme, zda 15. ročník nebyl tím posledním. Příprava akce je s ubývajícími dětmi v Kunvaldě a odchodem
paní učitelky Šlezingrové ze školy velice náročná. Chtěla
bych poděkovat všem pořadatelům za těch patnáct let zpátky

Dne 17. 5. 2012 jsme se dočkali a v 6.45 hod zahájili tradiční důchodcovský zájezd, tentokráte na Vysočinu. Krásný,
i když větrný májový den, autobus obsazen až na nějaké
místečko pro případného stopaře, nálada výborná, jedeme
za prvním zastavením.
Tím byla Svídnice, vesnice nedaleko Slatiňan. Navštívili jsme zde keramickou dílnu, kde vládly 3 ženy, a to ženy
šikovné, nadané kumštýřky. Vázy, květináče, svícny atd.
z krajkové a prořezávané keramiky byly ukázkou šikovnosti
a umu. Někteří z nás si jejich výrobek na památku zakoupili.
Za zmínku stojí kocour, který nás bedlivě po celou dobu sledoval. Mě zaujal tím, že jsem nevěděl, zda se mu dívám do očí
nebo někam z druhé strany - tak byl chlupatý. Do 30. 10. t.r.
lze ucelenou výstavu Svídnické keramiky navštívit v Kutné
Hoře v Kapli Božího Těla vedle chrámu Sv. Barbory.
Jedeme dál, vítají nás Slatiňany. Navštívili jsme zámek.
Kdo chtěl, volil cestu ryze zámeckou, druhá větev navštívila
muzeum koní, na jehož založení se podílel kunvaldský občan,
světově uznávaný genetik prof. František Bílek, zachránce
koně Převalského. Byli jsme seznámeni s historií koní, jejich
anatomií, chovem a úspěchy. Letos uplyne 40 let od smrti
prof. Frant. Bílka, ve Slatiňanech se na toto výročí připravují.
V restauraci U zámku nás polévka a řízeček postavily na nohy
a náš šikovný řidič s námi pokračuje k naší další zastávce.
Krajina za oknem autobusu se mění - kopečky, chaloupky, trochu smutná, ale krásná Vysočina. Šplháme
vzhůru a jsme u cíle - poutní kostel sv. Jana Nepomuckého
na Zelené hoře ve Ždáru nad Sázavou. Letáček, který jsme
každý při vstupu dostal, nás s touto monumentální stavbou
seznámil dostatečně a fakt, že kostel je na seznamu UNESCO
jako čtvrtá stavba v Česku, hovoří za vše.
Zbývá poslední část našeho putování. Po vyšplhání se
do dalších kopečků přistáváme v Blatinách. Tady nás čeká
možnost navštívit cukrárnu, kde nabízejí domácí koláčky
a především kávu v nejrůznějších variantách. Majitelé této
cukrárny vlastní pražírnu kávy HOFR, která sídlí v domku
naproti. Čerstvě praženou kávu dodávají do maloobchodní
sítě. Někdo z důvodu chladného počasí volil posezení v blízké
restauraci v areálu Jezdeckého klubu Blatiny, kde byla zamluvena večeře. Volný čas lákal k procházce po okolí. Všude
krásná příroda, zvířata - být mlád, představil jsem si tady klidnou dovolenou s dětmi.
Po dobré večeři nás čekala cesta domů. Bude na co vzpomínat a ti z nás, kteří bez každoročního zájezdu býti nemohou
se už těší, kam nás naše šéfka Maruška vezme příští rok.
Tak tedy dobrou volbu, zdraví a za rok zase nashle…, přátelé.
Pepa od Vlasty
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Pozdrav od čarodějnic
Dne 9. 6. 2012 se konal již šestý dětský den na hřišti
u školy a my „Sbor dobrovolných čarodějnic a čarodějů“
jsme měli možnost se toho také zúčastnit. Až do poslední
chvíle jsme doufali v pěkné počasí, aby nás nevyhnalo pršení.
Nakonec jsme se spolehli na naše kouzla a po pronesení kouzelného zaklínadla, kterým jsme si přičarovali pěkné počasí
a hodně veselých dětí, se vše splnilo. Jakpak by ne, když
někdo umí, tak umí.

Na děti čekaly soutěže, ať už se jednalo o kreslení na ruce
či obličej, prolézání strašidelnou jeskyní, zkouška zručnosti,
létání na koštěti a skákání v pytli, za které byly odměněny
sladkostmi a perníky.
Také jsme připravili soutěže pro rodiče a děti, to aby
rodiče zavzpomínali na svá dětská léta. Proto jsme uprostřed
hřiště připravili soutěže, které prověřili rodiče a jejich smysl
pro hru.

Nezapomněli jsme však ani na pohoštění, vynikající
křápance a hranolky, dokonale vychlazené pivo a limo. Celé
odpoledne se opravdu vydařilo.
Dokonce nás přijel navštívit Kašpárek, který měl pro děti
připravené malé divadélko v sokolovně, podle potlesku se to
zajisté dětem líbilo. Takže i my děkujeme Kašpárkovi a jeho
pomocníkovi za krásný zážitek a za ochotu.
Na konec jsme si připravili bublinkové kouzlení, kdy
všechny děti dostaly bublifuky a za doprovodu krásné melodie
z Pařezové chaloupky začalo bublinkové kouzlení. V jednom
okamžiku se nad hlavami dětí vznášely krásné barevné bublinky a stoupaly vzhůru. Tímto kouzlem jsme ukončili další
krásné dětské odpoledne.
Na závěr bychom rádi poděkovali M. Vágnerovi
za hudební doprovod a ozvučení, všem rodičům podílejícím
se na přípravách a sponzorům, bez těchto lidí by se prostě
nic nekonalo.
S pozdravem Sbor dobrovolných čarodějnic a čarodějů.

Sport
Zprávy Šachového oddílu
Krajské přebory:
Regionální přebor východ Hradec Králové
ŠO K a.s Kunvald “D“ zahájilo prvním kolem 30. 10. 2011
doma s dr.Vrchoviny „B“. V zápase se projevila naše převaha
vítězstvím 4,5 : 0,5. Výhry Dvořák E., Štěpán S., Řehák J.
a Tobiška J. ml.. Remíza na druhé šachovnici Tobiška J. st..
Druhé kolo 13. 11. 2011 jsme hráli v Novém Městě n. Metují
s dr. Vrchoviny “A“. Tentokráte mělo hráčskou převahu družstvo soupeře, které usiluje o postup do vyšší soutěže. Naše
prohra 4 : 1 nebyla překvapením. Dvě remízy Tobiška J. st.
a Tobiška J. ml..

Třetí kolo 27. 11. 2011 jsme hráli doma s dr. Kostelce n. Orlicí.
Po prvé se nám nad tímto družstvem podařilo zvítězit poměrem 3 : 2. Vyhráli naši na posledních třech šachovnicích.
Štěpán S., Řehák J. a Tobiška J. ml.
Čtvrté kolo 11. 12. 2011 jsme hráli v Javornici, kde se
nám vůbec nedařilo. Prohra 3,5 : 1,5 byla pro nás zklamáním.
Vyhrál pouze Řehák J. a Dvořák E. remíza.
Páté kolo 15. 1. 2012 doma remizujeme s dr. Doudleby
n. O. v poměru 2,5 : 2,5. Vyhráli Štěpán S. a Tobiška J. ml.,remíza Kňážek M.
Šesté kolo 29. 1. 2012 jsme hráli v Rychnově s dr. Spartaku“B“, lídrem soutěže. Prohra 3 : 2 vzhledem k průběhu
našeho dosud nejlépe sehraného zápasu je tak trochu smolná.
Čtyři partie skončily remízou. Tobiška J.st., Štěpán S., Řehák
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J. a Tobiška J. ml.. Nejkrásnější partie byla sehrána na první
šachovnici, když Dvořák E. obětí získal silný útok. Soupeřovu
nabídku na remízu odmítl ve velmi dobré pozici. Bohužel
na propočty spotřeboval hodně času, který mu pak v časové
tísni chyběl a partii nakonec prohrál. Pochvalu si zaslouží
za přístup ve prospěch družstva.
Osmé kolo (sedmé volno) družstvem Panda „D“ Rychnov n. Kn. Výhra Dvořák E. a Kňážek M. ostatní slabší výkon
a proto prohra 2 : 3.
Deváté kolo v Třebechovicích p. Orebem po průměrném
výkonu prohra 2 : 3. Vyhrál Sedláček P., remízy Dvořák E.
a Řehák J.
Celkově se ziskem sedmi bodů a 18,5 partiových bodů
končíme na šestém místě. Je to tak trochu zklamání, protože
ve třech zápasech jsme prohráli těsným výsledkem. Z jednotlivců získali 50% Štěpán S. 3,5 b./7, Řehák J. 4b./8 a Tobiška
J.ml, 4b./8.
Krajská soutěž střed Pardubice
Druhé kolo 30. 10. 2011 ŠO K a.s. Kunvald “B“ Lanškroun“B“ prohra 1 : 4. Výhra Sedláček P. Přes prohru si
pochvalu zaslouží Slezingr V., který proti silnějšímu a zkušenějšímu soupeři měl v partii převahu a nešťastně si v koncovce vlezl do matu.
ŠO K a.s Kunvald „C“ Mistrovice 2,5 : 2,5. Všechny partie
skončili remízou (moc opatrné a málo bojovné). Rusz G., Krupica Z., Rusz R., Michalička V (výjimka po chybě musel hodně
zabrat) a Pácha L.
Třetí kolo 13. 11. 2011 ŠO K a.s. Kunvald „C“ prohrává
v Ústí n. Orl. s dr. “D“ 1 : 4.
Remízy Rusz G. a Rusz R. Soupeř nad naše síly.
Čtvrté kolo 27. 11. 2011 ŠO K a.s. Kunvald „B“ - Horní
Čermná. Výhra 3 : 2 potěšila díky výhře Sedláčka P. a Kopecké
E. Remízy přidali Krčmář S. a Bém T.
ŠO K a.s. Kunvald „C“ - Lanškroun „C“ naše prohra
1,5 : 3,5. Celkem předpokládaná. Tři remízy Rusz G., Rusz
R. a Michalička V.
Páté kolo 11. 12. 2011 Mistrovice - ŠO K a.s. Kunvald
„B“ remíza 2,5 : 2,5. Jediná výhra Bém T. a tři remízy Šlezingr
V., Mlanář M. a Krčmář S. na výhru nestačí.
Lanškroun“B“ - ŠO K a.s. Kunvald “C“ celkem 3,5 : 1,5
ve prospěch soupeře. Výhra Pácha L. a remíza Rusz R.
Šesté kolo 15. 1. 2012 ŠO K a.s. Kunvald “B“ - Žamberk “C“ 2,5 : 2,5. Výhry Vymetálek T. a Sedláček P., remíza
Krčmář S.
ŠO K a.s Kunvald “C“ - Horní Čermná , konečně výhra
3 : 2 o kterou se zasloužili Michalička V. a Hrdina M., remízy
Rusz G. a Pácha L.
Sedmé kolo 29. 1. 2012 Ústí n.O. “D“ - ŠO K a.s. Kunvald „B“ 3,5 : 1,5. Výhra Krčmář.S., remíza Šlezingr.V. Slabší
výkon Mlynář M. a Sedláček P.
Žamberk “O“ - ŠOK a.s. Kunvald “C“ 3 : 2. Výhra Rusz
R. a Pácha L. Na víc měli Rusz G. a Krupica Z.
Osmé kolo 12. 2. 2012 domácí derby po boji smírně 2,5 : 2,5.
Deváté kolo 26. 2. 2012 Lanškroun“C“ 4 : 1. Pouze dvě
remízy Šlezingr V. a Mlynář M.
ŠO K a.s Kunvald “C - Letohrad “B“ to nejlepší na konec.
O výhru 3,5 : 1,5 se zasloužili Krčmář S., Rusz R
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a Pácha L., remíza Rusz G.
ŠO K a.s Kunvald „C“ končí celkově na sedmém místě
s 8-mi body a naše „B“ družstvo na předposledním devátém
místě s 6-ti body. Nejlepší jednotlivci Vymetálek T. 1,5 b. / 2
partie 75%, Pácha L. 4b./6 - 66% , Sedláček P. 4b. /7 – 57%,
Rusz R. 4,5b./9 a Krčmář S. 4b./8 oba 50%.
Krajský přebor 2 východ
Druhé kolo 6. 11. 2011 naše „A“ družstvo proti Ústí
n.O.“C“ nešťastně prohálo 3 : 5, když se podařilo vyhrát pouze
E. Dvořákovi. Remizovalo pak Keprta S., Vymetálek T., Lacko
D. a Stůj M.
Třetí kolo 20. 11. 2011 V Lanškrouně jsme nastoupili
v oslabené sestavě a prohráli jsme 6,5 : 1,5. Remízy Verdiyan
B., Tobiška J. a Krupica Z.
Čtvrté kolo 4. 12. 2011 jsme hráli v silné sestavě proti
dr. Litomyšle. Celková remíza je naším úspěchem. Vyhráli
Vymetálek P., Dvořák E. a Tobiška J. Remízy Verdiyan B.
a Rusz G.
Páté kolo 8. 1. 2012 jsme hráli v Žamberku s dr. “B“.
Prohráváme 5,5 : 2,5. Vyhrál pouze Hodek R. Remízy Vymetálek T., Štěpán S. a Mlynář M.
Šesté kolo 22. 1. 2012 jsme doma proti Dolní Čermné.
Důležité utkání vyhráváme vysoko 5,5 : 2,5. Ani jednu partii
jsme neprohráli. Vítězství v partii získali Keprta S., Štěpán S.,
a Hodek R. Ostatní remízy Vymetálek P., Stůj M., Dvořák E.,
Rusz G. a Šlezingr V.
Sedmé kolo 5. 2. 2012 jsme hráli ve Svitavách kde prohráváme 5,5 : 2,5. Vyhrál Dvořák E., remízy Vymetálek P.,
Štěpán S. a Rusz G. Soupeř potvrdil roli favorita.
Osmé kolo 19. 2. 2012 jsme hráli doma s dr. České Třebové „B“, které nás porazilo 2,5 : 5,5. Pět remíz na úspěch
nestačilo. Vymetálek P., Lacko D., Stůj M., Hodek R. a Šlezingr V.
Deváté kolo 8. 3. 2012 jedeme do Jablonného n. O. V případě vítězství bychom se teoreticky vyhnuli sestupu. Bohužel
jsme odjížděli s prohrou a smutnou náladou. Vyhrál Krupica
Z., remízy Vymetálek P., Štěpán S., Hodek R. a Krčmář S.
Celkem 5 : 3.
Desáté kolo 25. 3. 2012 jsme hostili dr. Letohradu “B“.
Možnost uniknout z posledního místa jsme nevyužili díky
slabšímu výkonu některých našich hráčů. Jedinou výhru
Keprta S., dobrý výkon remíza Vymetálek P. další dvě remízy
Rusz G. a Hodek R.
Jedenácté poslední kolo 22. 4. 2012 zajíždíme k utkání
s dr. Ústí n. O. “C“, kterému k postupu do vyšší soutěže stačí
remíza. V naší sestavě chybí 4 hráči základní sestavy. Paradoxem bylo, že se lídr soutěže do poslední chvíle bál o výsledek. Takovým přístupem ke hře v ostatních utkání bychom
neskončili na posledním místě. Vítězství si připsali Verdiyan
B. a Krupica Z. Remízy Dvořák E. a Řehák J. Celkový výsledek
pro soupeře 5 : 3.
V TOP 60-ti hráčů soutěže máme na 33. místě Vymetálek P. (škoda,že nemohl odehrát všechna kola) a 42 Hodek
R. Naším nejlepším hráčem byl Vymetálek P.s 61% 5,5b./9
( na druhé a dvakrát první šachovnice), Hodek R. s 75%
4,5b/6. Na 50% se dostali ještě Verdiyan B. 2b./4, Šlezingr V.
1b./2, Krupica Z. 2,5b./5 a Řehák J.1,58b./3.
Tobiška J.

Ještě k oslavám: Divadlo - ,,druhá přirozenost'' kunvaldských sokolů
Dne 22. 6. 2012 byla v rámci oslav sehrána divadelní
satirická hra: „David a Goliáš aneb Pepička to zařídí“,
a to místními ochotníky převážně z řad sokolů, pod vedením R. Hodka. Obě představení, jak odpolední, tak večerní,
překvapila hojnou účastí obecenstva a to nejen z řad místních,
ale i přespolních. Odhadem navštívilo představení na 300
diváků. To, že hra opravdu zaujala, bylo patrné již během
představení, kdy se ozýval smích i bouřlivý potlesk.
Skupina ochotníků připravila i doprovodnou akci související s dějem hry a to mimořádné volby, jichž se měli
možnost zúčastnit všichni diváci. O tom, že se recese zdařila, vypovídají i volební výsledky. Po součtu hlasů z prvního i druhého kola voleb vyšel vítězně:

1. kandidát Václav David, poctivý hokynář s počtem
hlasů 112.
2. náš velmi známý kandidát David Drath, znalec vín
s počtem hlasů 48.
3. kandidát Ferdinand Kittrich, velkoobchodník s počtem
hlasů 17.
4. velmi těsně kandidát Alois Krakeš, hokynář, předseda
společenstva s počtem hlasů 16.
Kladný ohlas mělo i zřízení drobného občerstvení během
představení pro diváky.
Tímto děkujeme všem, kteří se na zdárném průběhu
divadelního představení podíleli a někdy příště nashledanou
v divadle!
Jaroslava Tomanová

,,Děkovačka'' po divadle

TJ Sokol Kunvald Vás zve

TJ Sokol Kunvald pořádá
28. 7. 2012
XI. ročník
Kunvaldského železného muže
Prezentace závodníků 9.00 - 9.45 hod, start od 10.00 hod
Kategorie: muži do 40 let - muži nad 40 let, ženy, štafety

TJ Sokol Kunvald
pořádá opět v září 2012
TRADIČNÍ SOKOLSKÝ VÝLET
Podrobnosti budou uvedeny
v příštím čísle KP a na plakátech
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Srdečně zveme všechny příznivce
Kunvaldské lávky,
kterou pořádá SDH Kunvald na místní požární nádrži
dne 14. 7. 2012 od 14.00 hod.
Těšíme se na výkony soutěžících, kteří budou odměněni
cenami od našich sponzorů
a povzbuzením fanoušků a diváků

Místní rybářská organizace Kunvald
Vás srdečně zve na tradiční
RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
spojené s večerním veselím u ohně v rybářském areálu
v sobotu 4. srpna 2012
prezentace k rybářským závodům od 11.30 hodin
taneční zábava s táborákem od 20.00 hodin.
Občerstvení zajištěno:
Grilovaná kuřata, pečení pstruzi, uzenina z udírny,
pivo, limo, ohnivá voda atd.,
prodej živých pstruhů.
Těšíme se Vás!

Žáci Masarykovy základní školy v Kunvaldu oznamují:
soutěž tříd ve sběru starého papíru
se bude opět konat v říjnu 2012
Shromažďujte tedy starý papír
a soutěžte s námi za „svou třídu“!
Děkujeme
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