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Rok v mateřské škole - vynášení Morany

AHOJ,
vážení čtenáři Ku…ho Po...ku
Klesá úroveň středoškoláků?
Toť otázka, která v poslední době spolu s neklidem vysokoškolského školství „hýbá“ často nejen s ministerským
křeslem, ale i s naší myslí. Proto jsem i já, místo přemýšlení o starostech a bolestech stáří, začal pátrat, až jsem při této
bohulibé činnosti našel možná alespoň částečnou odpověď v Almanachu vydaném ke stému výročí Střední školy v Kostelci nad Orlicí. Tedy našeho bývalého Reálného gymnázia Tomáše Garrigue Masaryka (kde učil i nedávno v KP vzpomínaný a námi všemi milovaný a ctěný pan profesor, kunvaldský rodák, PhDr. Karel Režný).
Cituji z něho: (hodně kráceno)
Mezníkem se stal 25. únor 1948. Už 6.3.1948 byl na škole ustaven akční výbor, jenž od této chvíle začal odpovídat
za nerušený chod školy i za učitele a žáky, aby plnili povinnost uloženou jim lidově demokratickým režimem, pro školství
představovaný min. školství Zdeňkem Nejedlým. … výhružně pokračuje, že se nesmí v hodinách občanské výchovy podkopávat důvěra k naší demokracii a slovanské orientaci naší zahraniční politiky. Zvláště se SSSR. Tedy – konec diskusím,
konec odkazu Masarykovu.
Toto vše, včetně zdůraznění důsledků při nedodržení tohoto dokumentu, museli všichni přítomní pedagogové stvrdit
svým podpisem. Za čtyři dny se celá republika dozvídá o tragické a do dnešních dnů nevysvětlitelné smrti Jana Masaryka,
tehdejšího ministra zahraničí.
21. dubna 1948 byl schválen zákon o jednotném školství, osmiletá gymnázia se ruší a zůstávají pouze poslední čtyři
ročníky (kvinta-oktáva). Ještě do roku 1951 se díky vynikajícím pedagogům kvalita zbytků gymnázia udržuje, ale díky propagandě tehdejších sdělovacích prostředků se pomalu ztrácí. Díky ČSM (Československý svaz mládeže), jehož představitelé mají možnost zúčastňovat se i klasifikačních konferencí a zasahovat do nich a ruší se studentská samospráva, zavádějí se do škol nové pořádky, které potrvají téměř 40 let. Školy se začínají předhánět v počtu odpracovaných brigád, účastí
na různých oslavách a agitačních akcích. Začíná doba budovatelských agitek, manifestací a mohutných podpisových akcí,
ale také jev nic neříkajících frází a „formálního přihlašování se“, ale v soukromí si myslet své. Začíná éra podvojného života.
Jednoho pro hlášení „nahoru“ a druhého pro své soukromí.
V dubnu 1953 je schválen školský zákon o zrušení gymnázií a ustavují se podle ruského vzoru osmileté a jedenáctileté
střední školy. Ty budou vychovávat všestranně rozvinuté a dokonale připravené nové socialistické občany. Dělníky, rolníky
a inteligenci. A že k výchově dělníků a rolníků nebylo třeba ani latiny ani deskriptivní geometrie, ba dokonce ani výtvarné či
hudební výchovy, byly tyto předměty z učebního programy vyřazeny. Nově však byla zavedena předvojenská výchova.
Tradiční metody gymnaziální výuky, které vedlo ke značné samostatnosti a osobitému myšlení, byly stále více nahrazovány memorováním textů učebnic nebo diktovaných zápisů. Přes veškeré proklamace měla tato metoda cílenou výchovu
poslušných, disciplinovaných, lehce manipulovatelných lidí. V roce 1956 začali studenti chodit na praxe do závodů, ale pro
naprostou neefektivnost byl pokus rychle ukončen.
Po dalších různých peripetiích doškobrtaly střední školy až k roku 1968. Studenti v těchto letech většinou znali historii Evropy od výstřelu Aurory k Velké vlastenecké válce a ze zeměpisu tak, že mimo SSSR a spojenců existují ještě kapitalistické státy a při troše štěstí i jejich polohu a případně i hlavní město, ale hlavně jejich boje proti kapitalizmu. Snad od těchto
dob jsou u českých studentů tak značné antipatie právě k těmto dvěma předmětům, ale i tak nepatrná národní (nezaměňovat s nacionalistickou) hrdost k historii vlastního státu. A do roku 1968 na tom nebyli o nic lépe ani se znalostmi literatury, neboť až do této doby byly impresionismus a symbolismus považovány za směry úpadkové. To jen tak namátkově.
21. srpna 1968 proti vůli obyvatel této země, v noci, „vstoupí“ spojenecká vojska pěti zemí Varšavské smlouvy do naší
republiky, aby ochránila zaběhané a dříve plně osvědčené autoritativní metody práce, zajišťující „všem všechno“ - a tedy
ve skutečnosti nikomu nic, ochraňující i nadále anonymní všelidové vlastnictví výrobních prostředků a v podstatě umožňující nejpohodlnější život lidem líným a neschopným, zatím co ti pracovití, schopní měli být nadále odsouzeni k tomu, aby
onu prosperitu „všem“ zajišťovali.
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Ještě plných 21 let trvalo, než se podařilo být našemu státu opět svobodným a demokratickým. Jenže bylo málo těch, kdo
opravdu věděl jak demokracie ve skutečnosti vypadá a jak se v ní chovat a hlavně, podle čeho v ní učit. A my, staří, kteří jsme ji
zažili jako děti, jsme najednou začali býti těmi, kdo celou tu demoralizaci země zavinili, takže nepřipadá v úvahu, abychom se řídili
dnes jejich radami a zkušenostmi, začali tvrdit noví, ještě ani nezvolení. A tak se do dnešních dnů tápe a stále zkouší nové metody
jak uspět v soutěži s ostatním světem, a přes veškerou snahu nových, na úrovni vzdělaných pedagogů se nedaří. Protože nejdeme
svou staletími osvědčenou cestou, ale musíme být „IN“, protože jsme si za léta zvykli napodobovat velké vzory. Dříve příkazem
a dnes téměř bez rozvahy. Ať to stojí co to stojí a hlavně za co stojí výsledky. Abych ale učinil spravedlnosti zadost, dovolím si
položit otázku: Kdo je dnes pánem ve třídě - učitel, nebo žák?
Já si dovolím tvrdit: Až bude uznávanou autoritou pro žáky i jejich rodiče učitel, potom úroveň našeho školství určitě začne stoupat.

Milan Šebek, Varnsdorf

Co je nového…?
Nejdůležitější body ze zasedání Zastupitelstva Městyse Kunvald, konaného dne
8.3.2012 v zasedací místnosti Úřadu městyse Kunvald:
* Závěrečný účet městyse Kunvald za rok 2011

* Výběrové řízení na projekt dětského hřiště

Předseda finančního výboru pan Josef Vágner seznám
zastupitelstvo s výsledky hospodaření a se Závěrečným účtem
Městyse Kunvald za rok 2011:
Příjmy celkem      16.684.530,05 Kč
Výdaje celkem     14.446.708,89 Kč
Saldo                     2.237.821,16 Kč

Na základě rozhodnutí zastupitelstva ze dne 12.1.2012
byla podána žádost o dotaci na projekt dětského hřiště na MMR
ČR. V souvislosti s tím byla zastupitelstvem odsouhlasena
a následně uzavřena smlouva s firmou ARTORY, s.r.o. na vypracování a podání žádosti o dotaci včetně realizace výběrového
řízení. Firma ARTORY s.r.o. navrhla oslovit ve výběrovém
řízení následující firmy: Jiří Zapletal, Olomouc; Hřiště, s.r.o.
Brno; R. Antoš, s.r.o., Turnov.
V případě úspěšné žádosti je spoluúčast městyse 30%,
dle projektu činí předpokládaná výše zakázky 0,5 mil. Kč.
Zastupitelstvo po projednání odsouhlasilo výběr firem.
Po uskutečnění výběrového řízení bude zastupitelstvu předložen výsledek – vítězná firma.

Stav finančních prostředků dle jednotlivých účtů:
Běžný účet - KB
701 973,78 Kč
Běžný účet - Pošt.spoř. 63 882,72 Kč
Čerpací účty – KB
6 429 130,12 Kč
Účet Fond rozvoje a rezerv -Pošt. spoř. 1 000 000,00 Kč
Účet Fond rozvoje a rezerv – KB
1 664 150,73 Kč
Finanční prostředky Městyse Kunvald uložené na účtech
celkem: 9 859 137, 35 Kč
Starosta městyse dále zastupitelstvo seznámil s výsledkem přezkumu hospodaření městyse za rok 2011, který proběhl ve dnech 9.12.2011 a následně 16.2.2012 a který provedli pracovníci Úřadu kontroly Pardubického kraje. Přezkumem nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky a výsledek přezkumu byl bez závad.
Ředitelka Masarykovy základní školy a mateřské školy
v Kunvaldě seznámila zastupitelstvo s výsledkem hospodaření
za rok 2011 – škola hospodařila s přebytkem 7.204, 08 Kč.
Zastupitelstvo městyse odsouhlasilo Závěrečný účet
za rok 2011 a výsledky přezkumu hospodaření a výsledky
hospodaření Masarykovy základní školy a mateřské školy
Kunvald za rok 2011.
* Inventury majetku
Starosta městyse seznámil zastupitelstvo se skutečností, že inventarizační komise provedly inventury majetku
k 31.12.2011. Manka ani přebytky nebyly zjištěny. Stav
majetku městyse činí celkem 76.245.635,51 Kč (majetek
movitý a nemovitý).
Zastupitelstvo odsouhlasilo výsledek inventur.

* Výběrové řízení – lesní cesty Bubnov
Starosta městyse informoval zastupitelstvo, že žádost
o podporu na projekt rekonstrukce lesních cest na Bubnově
podaná na SZIF v Hradci Králové byla doporučena. Na základě
harmonogramu uvedeného v žádosti je nutné provést výběrové řízení na zhotovitele, odsouhlasit výběr firem, které
budou osloveny, dále schválit zadávací podmínky a složení
výběrové komise.
Jedná se o akci ve výši cca 1.5 mil. Kč. Pro oslovení
na VŘ byly navrženy následující firmy: Stavitelství EU s.r.o.,
Vamberk, LTM Litomyšl, spol. s r.o., Mados MT s.r.o. Lupenice, Popr spol. s r.o. Hradec Králové. Všechny tyto firmy
mají dlouhodobé zkušenosti s výstavbou lesních cest. Vzhledem k výši finančních prostředků byla jako jediné kritérium
pro vyhodnocení VŘ navržena cena díla, záruční podmínky
budou včleněny do Smlouvy o dílo, která bude součástí zadávací dokumentace.
Do komise pro otevírání obálek a výběr nejvhodnějšího uchazeče byli navrženi tito zastupitelé: Ing. Josef Paďour, Ing. Jana
Trejtnarová, Ing. Jiří Musil, náhradník p. Eduard Štumpf.
Zastupitelstvo po projednání odsouhlasilo výše uvedený
výběr firem, kritéria VŘ a složení komise pro otevírání obálek
a vyhodnocení nabídek.
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* Měření v bytech čp. 17
Starosta městyse seznámil zastupitelstvo se skutečností, že dne 15.2.2012 provedl Ústav stavebního zkušebnictví s.r.o. měření v bytech čp. 17 – byt uživatele Marie Prausové a manželů Korejtkových. Na základě výsledků měření byl
vystaven Odborný posudek.
Zastupitelstvo se podrobně seznámilo s výsledky tohoto
posudku. Závěry posudku hodnotí a stanovily jako primární
příčinu vzniku plísní v bytech nesprávný režim užívání bytů.
Zastupitelstvo
doporučilo
seznámit
nájemníky
s výsledky Odborného posudku, předat jim proti podpisu
pokyny a pravidla pro užívání bytu. Následně se zastupitelstvo
vrátilo k žádosti paní Prausové o snížení nájemného v bytě
z důvodů výskytu plísně a neodpovídající úrovně bytu.
Zastupitelstvo vzhledem k výše uvedeným skutečnostem žádost zamítlo.
* Žádost o finanční podporu
Zastupitelstvo se seznámilo se žádostí IV – Nakladatelství s.r.o. z Plzně, které nabízí formu reklamy pro městys v tiskových materiálech – omalovánky Bezpečně na silnici, které
vydává jako materiál pro osvětově výchovnou akci Mezinárodní policejní asociace.
Zastupitelstvo pro projednání žádost zamítlo s odůvodněním, že děti ve zdejší škole jsou dostatečně informovány a vybavovány materiály BESIP, není proto opodstatněný důvod účastnit se této akce, ceny za reklamu jsou příliš
vysoké a podmínky těmto cenám neodpovídají.
* Žádost pana Borka o provedení stavebních úprav v bytě v čp. 17
Zastupitelstvo se seznámilo s opakovanou žádostí pana
Borka o povolení stavebních úprav v bytě. Zastupitelstvo se
podobnou žádostí zabývalo již na minulém zasedání a po projednání ji zamítlo.
Pan Borek opakovaně žádá o možnost snížení stropu
a zbourání příčky.
Vzhledem k opakované naléhavosti žádosti si zastupitelé
vyžádali možnost prohlídky bytu tak, aby tuto žádost mohli
objektivně posoudit na místě.
Bylo dohodnuto, že prohlídka bytu bude uskutečněna
ve středu 14.3. 2012 v 17.00 hodin a současně bude uskutečněno mimořádné zasedání zastupitelstva, které o této záležitosti rozhodne.
* Různé
a) Informace z jednání s firmou OREDO – starosta městyse
seznámil zastupitelstvo se záznamem z jednání na Městském
úřadě v Žamberku, které se zástupci firmy OREDO proběhlo
dne 15.2.2012. Ke dvěma zásadním připomínkám k zajištění
dopravní obslužnosti Městyse Kunvald uvedla firma následující. V případě ranního školního spoje bude připomínka vyřešena. K řešení prvního ranního spoje do Žamberka a jeho
uspíšení firma uvedla, že se obává záporné reakce občanů,
kteří jezdí do zaměstnání do Žamberka na 6 hodin. Dle firmy
budou tito občané nespokojení, protože budou v zaměstnání
příliš brzo.
Z tohoto důvodu byla v KP uvedena obdobná informace
se žádostí občanům, aby na úřad městyse sdělili své konkrétní
požadavky, aby bylo možno firmě odpovědět.
Dále firma v písemném sdělení uvádí, že po vyhodnocení prvního období dojde k redukci ztrátových spojů o cca 10%,
avšak pan starosta uvedl, že dle uveřejněného návrhu nových
jízdních řádů by se Kunvaldu žádné omezení týkat nemělo.
Zastupitelstvo vzalo informace na vědomí.
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b) Informace z Úřadu práce – starosta městyse informoval zastupitelstvo o vývoji situace a možnostech využívání
nezaměstnaných pro veřejně prospěšné práce. Informace
jsou prozatím velmi neurčité a neúplné, přednostně budou
s   obcemi uzavírány smlouvy na organizaci výkonu veřejné
služby. Přesto byly ze strany městyse podniknuty kroky, aby
v případě otevření této možnosti bylo možno VPP využít.
c) Změna dodavatele elektrické energie - Sdružení Orlicko
připravuje projekt na společnou změnu dodavatele el. energie
pro podstatnou část měst a obcí, které se k projektu připojí.
Tento projekt by měl přinést úspory za platby za spotřebovanou el. energii.
Zastupitelstvo po projednání odsouhlasilo připojení
městyse Kunvald k tomuto záměru a projektu.
d) Omítka na čp. 7 – dle zpracované cenové nabídky bylo
zateplení a nová omítka na hasičské zbrojnici vyčísleno
na 442.008 Kč, Vzhledem k předpokládané výši finančních
prostředků je zastupitelstvo oprávněno rozhodnout o zadání
této zakázky přímo.
Po projednání zastupitelstvo odsouhlasilo návrh zadat
tuto zakázku firmě STAPS, s.r.o.
e) Nákup majetku – starosta městyse požádal zastupitelstvo o souhlas s nákupem přívěsného vozíku za osobní automobil, který by byl využíván pro potřeby městyse – zajištění
a přepravu materiálu při drobných opravách majetku městyse
apod.
Zastupitelstvo po projednání odsouhlasilo nákup vozíku.
* Informace ředitelky Masarykovy ZŠ a MŠ
Paní ředitelka Masarykovy základní školy a mateřské školy
Kunvald Mgr. Zdenka Jurčanová informovala zastupitelstvo
o změnách souvisejících s novelou školského zákona, která
nově stanoví šestileté funkční období pro ředitele základních škol. Zastupitelstva měst a obcí proto mají v současné
době dvě možnosti, a to buď vypsat konkurz na nového ředitele školy, nebo v případě, že nebude vypsán konkurz, vypsat
nové jmenování současnému řediteli na šestileté období.
Paní ředitelka dále uvedla, že v roce 2013 jí vzniká nárok
na důchod, do kterého chce po ukončení školního roku odejít.
Po dalším projednání a vhledem k výše uvedeným skutečnostem zastupitelstvo odsouhlasilo vypsání nového jmenování současné paní ředitelce.
* Diskuse
Ing. Musil informoval o provedené předběžné prohlídce
kotelny školy, dále budou zpracovány návrhy na obnovu
topného systému, a to jak po stránce technologické tak
i po stránce ekonomické. Zastupitelstvo bude se všemi návrhy
seznámeno.
Pan Josef Vágner se dotázal, zda lze již zhodnotit, že  
zateplení školní budovy mělo ekonomický přínos a příznivě
ovlivnilo spotřebu topiva. Paní ředitelka odpověděla, že v současné době lze hovořit o 30 – 40% úspoře koksu, konečná
čísla budou k dispozici po ukončení topné sezóny, ale je nutné
počítat s tím, že kotle jsou již zastaralé a jejich účinnost je snížená. V případě obnovy topného systému lze počítat s ještě
výraznějšími úsporami.
Paní M. Celerová se dotázala na stav ordinace
a na časový výhled jejího opětovného otevření po vytopení
části budovy Kampeličky. Pan starosta odpověděl, že intenzivně jedná s vlastníkem budovy – Českou poštou s.p., která
řeší pojistnou událost, vymalování chce zabezpečit sama,
nepředpokládá prozatím obnovu podlahy. V ordinaci se průběžně větrá, je tam zapnut odvlhčovač. Jedinou možností jsou
proto další urgence a jednání s vlastníkem budovy.

Pan Krčmář se dotázal na řešení vytékající a namrzající
vody na komunikaci pod Kampeličkou, bylo odpovězeno, že
záležitost byla projednávána na minulém zastupitelstvu a je již
v řešení. Byla přijata opatření, která by měla stav zlepšit (mj.
podrobná informace v KP), dále se pan Krčmář dotázal, zda
by nebylo možno umístit veřejné osvětlení na sloup el. vedení
pod Janebovými, kde je velmi frekventovaná pěší stezka. Pan
starosta odpověděl, že ČEZ, a.s. již nadále nebude povolovat
umístění osvětlení na svá zařízení, znamenalo by to tedy nový
sloup pro VO. Pan Krčmář se dále dotázal, zda by na pěšinu

rovněž nemohl být poskytnut štěrkový materiál, aby se pěšina
zpevnila. Za současných klimatických podmínek je velmi rozbahněná. Bylo odpovězeno, že se s touto skutečností při
opravě některé z komunikací bude počítat a štěrk na úpravu
pěšiny bude poskytnut.
Pan E. Štumpf se dotázal, zda by nebylo možno zahrnout cestičku pod vilou do systému zimní údržby. Bylo odpovězeno, že tuto otázku je možno projednat před příští zimní
sezónou a při projednávání systému zimní údržby komunikací.

Nejdůležitější body ze zasedání Zastupitelstva Městyse Kunvald, konaného dne
12.4.2012 v zasedací místnosti Úřadu městyse Kunvald:
* Informace k dopravní obslužnosti
Starosta městyse seznámil zastupitelstvo s informacemi,
které zaslal organizátor regionální dopravy firma OREDO
ke změnám jízdních řádů od 1. dubna letošního roku. V úseku
linky č. 902 mezi Žamberkem a Rokytnicí v Orlických horách
nedochází k žádným změnám. Autobusové spoje jezdí jako
dosud. K zásadním změnám došlo v Ústí nad Orlicí, kde byla
změněna trasa vedení linky – neobsluhuje zastávky Ústí nad
Orlici – železniční zastávka, nemocnice a Tvardkova. Spoje
jezdí přímo na autobusové nádraží. Některé spoje mají vazbu
na vlak a zajíždí k železniční stanici v Ústí nad Orlicí.
Na výzvu zveřejněnou v posledním čísle Poledníku k posunu
prvního ranního spoje z Rokytnice dosud nikdo z občanů
nereagoval. Případná změna, která by tento ranní spoj uspíšila, by mohla být zrealizována v další úpravě jízdního řádu
od července.
Zastupitelstvo vzalo informace na vědomí.
* Společný postup obcí Orlicka při nákupu energií
Starosta městyse navázal na rozhodnutí zastupitelstva
z minulého jednání, na kterém zastupitelstvo odsouhlasilo účast
městyse na společném projektu nákupu elektrické energie.
Na základě rozhodnutí Správní rady Sdružení obcí Orlicko byl
všem obcím zaslán návrh smlouvy ke schválení v jednotlivých zastupitelstvech. Zastupitelé měli možnost se seznámit
se zněním smlouvy.
Starosta městyse vysvětlil systém, dle kterého se elektrická
energie pro účastníky smluvního vztahu bude obchodovat –
nakupovat na Českomoravské komoditní burze Kladno prostřednictvím vybraného burzovního dohodce.
Díky společnému postupu měst a obcí a tím i většímu objemu
obchodované el. energie by se mělo dosáhnout značné úspory
při nákupu el. energie, tedy při úhradách za spotřebovanou
el. energii.
Městys Kunvald zařadil do tohoto programu všechna odběrná
místa, která jsou evidována na městys. K této dohodě se
mohou případně připojit (do doby uzavření nabídky) i některé
další organizace zde působící (zájem projevil např. Sokol).
Zastupitelstvo po dalším projednání odsouhlasilo návrh
textu Smlouvy o společném postupu k zabezpečení realizace
veřejné zakázky mezi Sdružením Orlicko a Městysem Kunvald.
* Smlouva o zřízení věcného břemene
Starosta městyse seznámil zastupitelstvo s textem
Smlouvy o zřízení věcného břemene, kterou zaslala Geodézie
Česká Třebová pro připojení rodinného domu manželů Krejso-

vých k distribuční soustavě NN pro pozemkovou parcelu číslo
6928, která je ve vlastnictví městyse Kunvald.
Po krátkém projednání zastupitelstvo odsouhlasilo výše
uvedenou smlouvu.
* Výběrové řízení na dodavatele pro rekonstrukci objektu
bývalé čističky v centru městyse
Starosta městyse na úvod uvedl, že ve schváleném rozpočtu pro letošní rok je rovněž počítáno se stavební úpravou
a přístavbou objektu na pozemkové parcele číslo 535 v centru
městyse. Vzhledem k předpokládanému finančnímu objemu
prostředků dle projektu je žádoucí na tuto akci vypsat výběrové řízení. Zastupitelstvo by rovněž mělo určit a schválit kritéria výběru pro zadávací dokumentaci, složení výběrové
komise a seznam firem, které budou osloveny.
Zastupitelstvo po projednání odsouhlasilo a schválilo
následující:
- jediným hodnotícím kritériem pro výběr firmy se stanoví nejnižší nabídková cena.
- komise pro otevírání obálek bude zasedat v následujícím
složení: Ing. Josef Paďour, Ing. Jana Trejtnarová, p. Eduard
Štumpf
- budou osloveny následující firmy: Agrostav Žamberk, Staps,
s.r.o., firma Rekos Ševčík Žamberk a firma Vítek Lukavice.
* Výběrové řízení na dodavatele pro rekonstrukci lesních
cest na Bubnově
Starosta městyse seznámil zastupitelstvo se skutečností,
že na základě předchozího rozhodnutí zastupitelstva bylo provedeno výběrové řízení na dodavatele na rekonstrukci lesních cest na Bubnově. V pondělí dne 2. dubna 2012 provedla
určená komise otevření obálek s nabídkami a jejich vyhodnocení. Na úřad městyse byly doručeny celkem 4 nabídky, a to
od firmy Stavitelství EU Vamberk, LTM Litomyšl, Popr Hradec
Králové a Mados MT Lupenice. Všechny nabídky obsahovaly požadované náležitosti. Jako vítězná nabídka s nejnižší
cenou byla vyhodnocena nabídka firmy POPR spol. s r.o.
Hradec Králové. Komise proto doporučuje zadavateli přijmout
nabídku firmy POPR Hradec Králové a uzavřít s touto firmou
smlouvu na rekonstrukci lesních cest.
Zastupitelstvo po projednání odsouhlasilo uzavření smlouvy
s firmou POPR Hradec Králové.
* Žádost o příspěvek
Zastupitelstvo se seznámilo se žádostí Pionýrské skupiny Kunvald o finanční příspěvek na uspořádání a organizaci
tradičního pochodu „Z pohádky do pohádky“.
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Zastupitelstvo po projednání odsouhlasilo poskytnutí
příspěvku ve výši 2.000 Kč na základě řádně předložených
dokladů vztahujících se k dané akci.
* Výběrové řízení na dodavatele dětského hřiště
Zastupitelstvo se seznámilo se Zprávou o posouzení
a hodnocení nabídek na projekt dětského hřiště: Dětem pro
radost. Výběrové řízení prováděla na základě smlouvy firma
Artory s.r.o. Brno. Ve výběrovém řízení byly osloveny tři
firmy, které podaly následující nabídky: Jiří Zapletal, Olomouc
– nabídková cena 608 760,- Kč, doba trvání realizace 22 dní,
TR Antoš s.r.o. Turnov – nabídková cena 453 700,- Kč, doba
trvání realizace 18 dní, Hřiště, s.r.o. Brno – nabídková cena
413 200,- Kč, doba trvání realizace 10 dní. Na základě předložených výsledků doporučila firma Artory, s.r.o. zadavateli
vybrat jako dodavatele firmu Hřiště s.r.o. Brno a uzavřít s ní
smlouvu na realizaci.
Zastupitelstvo po projednání odsouhlasilo návrh firmy
Artory, s.r.o. a uzavření smlouvy na realizaci dětského hřiště
s firmou Hřiště s.r.o.
* Různé
Informace o obnovení provozu ordinace – starosta
městyse informoval zastupitelstvo, že dle informací odpovědných pracovníků České pošty, s.p. se uvedení prostorů
zdravotního střediska do původního stavu předpokládá až
v první polovině měsíce května. Městys Kunvald proto požádal o slevu z nájemného za pronájem prostor.
Informace o reklamaci oken v čp. 17 – na základě stížnosti uživatelů bytů a výsledku odborného posudku ústavu
Stavebního zkušebnictví v Pardubicích byla zaslána zhotoviteli zakázky výměny oken v čp. 17 písemná reklamace.
Starosta městyse podal stručnou informaci o stavu
finančních prostředků městyse Kunvald, ke dni 31.3.2012
Příjmy:
2.487.025,78 Kč
Výdaje:
1.838.954,26 Kč
Saldo:
+ 684.071,52 Kč

Stav finančních prostředků na účtech:
BÚ u KB:
   
1.595.000,- Kč
Čerpací u KB:    
6.426.000,- Kč
FRR:
   
1.666.000,- Kč
Pošt. Spoř.:    
1.065.000,- Kč
Informace o obnově katastrálního operátu – starosta
informoval zastupitelstvo, že po dokončení prací na obnově
katastrálního operátu budou od pátku 13.4. 2012 na Úřadě
městyse Kunvald vyloženy k veřejnému nahlédnutí informace
pro vlastníky nemovitostí, a to do 26.4.2012.
Zastupitelstvo vzalo všechny informace, které zazněly v bodě
Různé, na vědomí.
* Diskuse:
Pan J. Vágner se dotázal, zda by do oprav cest mohla být zahrnuta také dvě kritická místa, a to jednak na asfaltové komunikaci mezi Končinami a Zaječinami a dále na tzv. „dálnici“
– spojnici mezi dolním Kunvaldem a Končinami. Tato místa
jsou velmi silně narušena a pro osobní automobily téměř
neprůjezdná a pokud nebudou opravena, bude docházet k dalšímu poškozování komunikace. Starosta městyse uvedl, že
rozpočet městyse je velmi napjatý a v letošním roce nezbývá
na opravy cest tolik finančních prostředků, nicméně takovéto
havárie je nutno alespoň provizorně zabezpečit.
Pan P. Krčmář opakovaně upozornil na neutěšený stav komunikace na Kunačicích a jejímu trvalému poškozování těžkou
technikou, a to především odvozními soupravami na dřevo,
které dle jeho mínění jezdí přetížené, a opět požádal, zda by
bylo možné na této komunikaci omezit tonáž. Starosta a místostarosta odpověděli, že o umístění značky je možné jednat,
ovšem pak by k těmto a obdobným komunikacím bylo nutno
přistupovat stejným způsobem a je nutné si uvědomit, že
to omezí rovněž všechny, kteří hospodaří na zemědělských
pozemcích v daných lokalitách a tyto cesty jsou jedinými přístupovými komunikacemi.
Zastupitelstvo vzalo všechny informace, které zazněly v bodě
Diskuse na vědomí.

Další zasedání Zastupitelstva městyse Kunvald proběhnou 10. května 2012 a 14. června 2012
Vždy od 19.00 hodin.
Zasedání dne 10. května 2012 proběhne v Penziónu U Lípy a budou zde k nahlédnutí zápisy z kroniky
městyse za rok 2011 doplněné komentářem paní kronikářky Mileny Bílkové

Strom roku – tis
Stromem roku 2012 byl vyhlášen tis. V České republice
je původní dřevinou tis červeny (Taxus baccata L). Jedná se
o strom, jehož maximální výška je udávána 17,4 m, nezřídka
však  v nepříznivých podmínkách je i keřovitého a košatého
vzrůstu. Je to dřevina hlubokokořenná s postranními bohatě
rozvětvenými kořeny. Koruna bývá hustá, podlouhle jehlanovitá až nepravidelná a velmi často se kmen dvojí, nebo
naspodu vyrůstají četné dceřinné kmeny. Tis má neobyčejnou schopnost vyhánět výmladky z pařezů a dá se velmi dobře
vegetativně rozmnožovat.
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Dřevo má úzkou žlutou běl, jádro silně vyvinuté, za čerstva nachově až temně červené, později zbarvující se temně
červenohnědě. Úzké husté letokruhy jsou často zprohýbané,
dřeňové paprsky nejsou dobře patrné. Tisové dřevo patří
k nejtvrdším a nejtěžším jehličnatým dřevům.
Tis provází bukojedlové lesy, místy rozmezí doubrav
a bučin,a zejména na jihu vystupuje do značných výšek. Horní
hranice rozšíření ve Švýcarských Alpách je 1400 m, v Bavorském lese 1100 m, v jižních Karpatech a Pyrenejích 1620 m.

Ačkoli se udává, že je vápencomilný, nalezneme jej
na různých geologických podkladech. Lze jej nalézt i na suťových půdách, na skalách až po močálovité půdy.
Celá rostlina kromě plodového červeného míšku je pro
řadu živočichů i pro člověka prudce jedovatá. Proto se mu
také říkalo strom smrti, Z historie je známa řada případů otrav
dobytka, zejména koní.
V současné době se u nás vyskytují původní populace
pouze na Křivoklátsku, v Lužických horách, v Labských pískovcích, v předhůří Šumavy, v Povltaví u Štěchovic, na historickém rozhraní Čech a Moravy v oblasti Hřebečského hřbetu
na Svitavsku, dále pak v Beskydech a Moravském krasu.
V publikaci Československé akademie věd JEHLIČNATÉ
z roku 1953 se lze mimo mnoho dalších poznatků dočíst:
… Zmínili jsme se, že je stromem vymírajícím, dnes vlastně
reliktem, zasluhujícím jako přírodní památka naprosté
ochrany. Jeho ústup není zaviněn snad přirozenou změnou
podnebí, nýbrž je způsoben jen a jen vlivem člověka, biotickými vlivy. Již malý roční přírůstek (při těžení dřeva) podmiňuje jeho ústup při bývalém extensivním i dnes racionálním hospodářství. Dřevo bylo ve starověku hledaným na luky
a kuše. Jak stavitelské památky svědčí, bylo dobrým dřevem
stavebním, používáno i na různá nářadí. Už v lidových písních uvádí se stůl, kolébka z tisu. „Německého ebenu“, černě

napouštěného tisového dřeva, bylo používáno donedávna.
Kostel v Kežmarku je stavěn z tisu, sloupy v kostelíku v Milíčově u Krakovce jsou tisové. Ve středověku bylo tisového
dřeva (hlavně v 13. –16. století) užíváno k výrobě luků a jiných
zbraní takovou měrou, že se v této době ničí tisy ve středním
a jižním Německu, u nás i v Karpatech. Hojně bylo dřevo vyváženo v této době až do Anglie a Francie …
… Jedovatost tisu byla známa už od středověku, u Theroprasta, Galena, Dioskorida, Plinia staršího byl tento účinek
zaznamenán … Všechny jeho části (až na míšek) jsou prosyceny alkaloidem taxinem C37H51NO10, v mladých větévkách
a v jehličí byl odkryt glykosid taxorhodin … Již dávno bylo
prokázáno, že působí různě jedovatě na různá zvířata, koním
je nejnebezpečnější. Přežvýkavci, ovce skot, kozy podobně
jako jeleni a srnky v menších dávkách mu uvykají, ač i pro ně
větší množství náhle požité působí otravně …
… Tis v přírodě pokládáme za přírodní památku, staré tisové
stromy jsou vzácnou památkou zasluhující ochrany. Zachovaly se nám nejen u vesnických statků, nýbrž i v zahradách starých šlechtických paláců (Valdštejnský, Fürstenbrský v Praze) a klášterů (Františkánů u Panny Marie Sněžné,
Praha II, u sv. Tomáše v Praze III). Chraňme je i do budoucna
i s tisem volně rostoucím, kterému popřejme útulek v reservacích.
Sestavila Jana Trejtnarová

Následující příspěvek možná tak úplně nepatří do Zeleného sloupku, možná by tak trochu patřil třeba do nějaké Společenské
rubriky, anebo tam i tam. Každopádně jsme velmi rádi, že po čase na stránkách našeho Kunvaldského Poledníku můžeme
otisknout i názor a příspěvek našich občanů, protože také k tomu by měl tento dvouměsíčník sloužit!

Místo obdivu odpor
Nedávno se nám naskytla nevšední podívaná, fotografování velkého bílého psa – dogy. Pan fotograf by si možná
i lehl, nebýt bláta, aby psa zachytil z toho pravého úhlu. Majitelé jsou očividně pyšní na svého miláčka.
Ale pyšnit se mohou i znečištěním celého centra, protože úklid po svém psu už dlouhodobě ignorují. Svým přístupem, nezájmem, a dá se říci i drzostí znepříjemňují život nám
– občanům. Okolí kostela, fary, školní zahrady, sokolovny, přilehlé soukromé pozemky, přístupové cesty k Salaši atd.,

ale zejména zákoutí za Konzumem nám denně „zkrášlují“
další a další velké odporné hromady psích výkalů. Při představě, kolik toho takto velké plemeno vyprodukuje za rok, se
opravdu máme na co těšit.
Tyto řádky nejsou myšleny urážlivě ani provokativně,
jsou projevem dlouhodobé nespokojenosti větší části občanů
a snad budou i důvodem k zamyšlení a projevení i trošky slušnosti k okolí.
Znechucení občané.

Ze starých kunvaldských kronik
Vážení a milí čtenáři,
dnes se budeme věnovat kronice na stránkách našeho periodika jen opravdu velmi krátce. Toto číslo patří měsícům květnu
a červnu. V červnu končí školní rok, žákům i jejich pedagogům nastávají dva měsíce prázdnin. Snad i proto se v úvodu pan Šebek
věnuje školství a já jsem vyhledala v Kronice č.I pana Adolfa Simona stránku, na které je vypsán Seznam učitelstva v Kunvaldě
s podotknutím, že bylo opsáno ze Sborníku kunvaldského z roku 1923. V tomto seznamu je uvedeno 53 učitelů z toho 4 paní
učitelky a dále 2 paní učitelky ručních prací včetně přesného datování doby, po kterou učili v kunvaldské škole. Seznam začíná
rokem 1713 a končí rokem 1922. Za tímto seznamem následuje jeden nedlouhý odstaveček, který si dovolím citovat:
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Zásluhy některých učitelů z uvedeného seznamu

Nezbývá,
než
k
nim připojit i jméno pana
Adolfa Simona, kterému
jeho slovy „zubatá s kosou
vyrazila pero z ruky“ právě
16. června 1945. Své dny
dožil v České Třebové
– Parníku a právem by
na seznam, který vepsal
do listů naší Kunvaldské
kroniky, patřil i on.

Třetí známý nám z prvních učitelů kunvaldských Antonín Kodytek založil kroniku všeobecných pamětí kunvaldských, do níž zapisoval události od roku 1740
až do doby, kdy mu „zubatá s kosou“ vyrazila pero
z ruky. Učil v chalupě čp. 135 po 25 roků 60 – 84 dětí.
Václav Trejtnar a František Michalička zanechali
na svou dobu slušné sbírky učitelských knih a byli
ve svém oboru vynikajícími silami.
Jan Michalička byl výborným hudebníkem a hudeb.
skladatelem a varhaníkem.
Jan Vaníček byl výtečným varhaníkem a hudebníkem
a ve svém uč. povolání takovým mistrem, že i slabší
z jeho žáků byli počítáni mezi nejlepší na měšťanské
škole v Žamberku. Byl dlouho okresním zástupcem
českého učitelstva na Žambersku.

Jana Trejtnarová

Společenská kronika
Blahopřejeme našim spoluobčanům, kteří oslaví významná životní jubilea:
75 let

86 let
24. 05.

Božena Štumpfová

Kunvald 321

14. 06.

František Bukovský

Kunvald 55

28. 05.

Františka Bílková

Kunvald 24

28. 05.

Jan Hejkrlík

Kunvald 151

29. 05.

František Keprta

Kunvald 182

04. 06.

Libuše Přikrylová

Kunvald 357

17. 06.

Anna Kodytková

Končiny 23

70 let
84 let
26. 06.

Marie Jiruchová

Kunvald 256

83 let
19. 05.

Bohuslava Šejnohová

Kunvald 382

12. 06.

Vladimír Mihulka

Kunvald 311

81 let

50 let
02. 06.

Renata Vymetálková

Kunvald 177

07. 06.

Pavel Tátoš

Kunvald 131

17. 05.

Marie Nůnová

Kunvald 180

10. 06.

Zdeněk Lux

Kunvald 175

09. 06.

Ladislav Bureš

Kunvald 187

22. 06.

Naděžda Mrázková

Kunvald 384

Slavomíra Páchová

Kunvald 221

80 let
31. 05.

Vítáme do života nově narozené občánky:
15. 03.
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Barbora Hložková

Kunvald 95

Okénko farnosti
Svátky jara
Velikonoce připadly v tomto roce na začátek dubna.
Tyto svátky jara a pro křesťany svátky naděje, jsme prožívali
od Zeleného čtvrtka každodenně při mši v kostele, abychom
si připomněli a prožili poslední okamžiky Ježíšova pozemského života a jeho slavný triumf nad smrtí. Triduum završené
Božím hodem velikonočním bylo provázeno zpěvem hudební
skupiny Jiná doba, která si i letos připravila nový repertoár.

Poděkování za radost
Ráda bych reagovala touto cestou na divadlo dětí, které
jsem shlédla při své nedělní návštěvě kostela sv. Jiří v Kunvaldě. Na Boží hod velikonoční jsem se jela podívat na slav-

Historické události těchto křesťansky nejvýznamnějších svátků zrekapitulovalo divadélko dětí z náboženství. Vše
se odehrávalo s pomocí jediné rekvizity - bílého prostěradla, které děti na jedné z hodin náboženství barevně dotvořily pomocí obtisků svých dlaní a nohou. Více rekvizit nebylo
třeba. Na tomto jediném kusu látky jsme názorně demonstrovali základní fakta a smysl Ježíšova odkazu lidstvu. Tím jsme
s přítomnými lidmi v kostele znovu prožili a snad si i trochu
více uvědomili pravý význam těchto svátků.
Marta Gregušová
nostní bohoslužbu do kunvaldského kostela, a když pan farář
při mši v ohláškách hlásil, že po mši mají děti z náboženství
připraveno vystoupení, zvědavost mi nedovolila odjet.
Neodjela jsem už také proto, že jsem chtěla zjistit, proč
děti v průvodu při mši nesly pošlapané prostěradlo a položily ho před oltář. Celou mši tam tak leželo a vypadalo z dálky
opravdu zajímavě. Všem přítomným určitě vrtalo v hlavě, co
to má asi znamenat? Tak jsem tedy zůstala a vyplatilo se.
Shlédla jsem velmi nápadité vystoupení, kdy se ukázalo, že
ono pošlapané  prostěradlo (plátno)  je výborná a jednoduchá
pomůcka k názornému vysvětlení velikonočních událostí. Je
to zajímavé, ale je to opravdu tak. Proto děkuji za tento dramaticky vydařený počin, doplněný výstižným a přitom vtipným
mluveným   slovem. Opravdu mne to velmi potěšilo a rozehřálo mé zimou zkřehlé ruce.
Děkuji také zpěvákům na kůru, kteří bohoslužbu velmi
pěkně hudebně doprovodili.
LB z Ústí nad Orlicí

Jarní koncert v kostele sv. Jiří
Mezi Božím hodem velikonočním a poutí kostela sv. Jiří
pořádala farnost Kunvald jarní koncert. Jelikož jsme se právě
nacházeli v době velikonoční bylo, téma koncertu jasné - Velikonoční kantáta. A právě tu nacvičil chrámový sbor sv. Mikuláše z Nekoře pod vedením Mgr. Bronislavy Halbrštátové.
Byli jsme velmi rádi, že si na Kunvald našli čas a přijali naše
pozvání. Koncert se konal v neděli 15.4. odpoledne a hudební
těleso dorazilo opravdu v plné sestavě. S chrámovým sborem

Co připravujeme?
V letních měsících bychom s Jinou dobou rádi využili pozvání Dr. Zbigniewa Czendlika (pana faráře z   Lanškrouna) a zahráli v některém z kostelů jeho farností. Předem
jsme však byli upozorněni, že pro velkou pracovní vytíženost
pana faráře spojenou s natáčením pořadu pro ČT1 a TV Noe,
nebude vůbec jednoduché dohodnout termín naší návštěvy.

přijel i nepostradatelný doprovodný orchestr a skutečně bylo
na co se dívat a co poslouchat. Byl to opravdu hudební zážitek, který v nás zanechal neopakovatelnou atmosféru plnou
radosti a nadšení. Důkazem byl aplaus diváků, kteří si ve stoje
vytleskali další přídavek. Všem účinkujícím velmi děkujeme
za jejich skvělé vystoupení a těšíme se na jejich další koncert
v našem kostele.
Marta Gregušová
Věříme, že nějaký společný termín jistě najdeme, a těšíme se
na setkání se Zbigniewem i jeho farníky.
Kromě zpěvu se také připravuje každoroční sportovní
akce naší farnosti - cyklovýlet. Datum konání a trasa se teprve
připravují a včas budou uveřejněny na plakátech.  Těšíme se
na každého cyklistu, který se chce v pohodovém tempu pokochat krásami našeho okolí.
M.G.
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Stále se něco děje...!
Rok v mateřské škole
My, děti z Mateřské školy v Kunvaldu, zažíváme během
roku spoustu překvapení, radovánek a legrace. Je nás celkem
40, někteří dojíždíme z Neratova a ze Žamberka. Starají se
o nás tři paní učitelky.
Hned 1. září nám na přivítanou paní učitelky zahrály
maňáskové divadlo a večer pozvaly na schůzku maminky
i tatínky.
Během školního roku jsme jezdily do Žamberka do divadla a do solné jeskyně, na plavecký výcvik do Ústí nad Orlicí.
Do školky za námi jezdila paní učitelka Novotná, učila nás anglicky a paní učitelka Michaličková nás učila tančit. Naše paní
učitelky nám celý školní rok vymýšlely další různé zábavné
i poučné akce, vodily nás na výstavy, v Žamberku nám ukazovaly vše, co neuvidíme u nás v Kunvaldu. Každý pátek jsme
měly tělovýchovný kroužek, ve čtvrtek logopedický.
Začátkem října nejstarší z nás zazpívaly za doprovodu
harmoniky důchodcům v sokolovně. Pohádková babička
všechny děti pozvala na akci, která se konala v podvečer
14.10. Společně s ní šly za světýlky, potkávaly pohádkové
bytosti, plnily různé úkoly za sladké odměny.
Na podzim v naší školce působily dvě budoucí paní
učitelky: Zdislava Němcová, studentka Vyšší odborné školy
pedagogické v Praze a Gabriela Řeháková, studentka Střední
pedagogické školy v Litomyšli. Obě s námi cvičily, tančily, zpívaly, malovaly … prostě se o nás staraly, jak nejlépe dovedly.
V každé roční době jsme navštívily významné pamětihodnosti Kunvaldu.
Když začala zima klepat na dveře, musely jsme se rozloučit s naší „školkovou“ zahradou. Shrabaly jsme listí, uspaly
hračky a čekaly na sníh. Konečně přišla zima a s ní dlouho
očekávaný Mikuláš. Trochu nám domlouval, ať se k sobě

hezky chováme, jsme hodní a vždy alespoň ochutnáme,co
nám paní kuchařky uvaří. Nám by nejvíc chutnaly sladkosti.
Často zkoušíme, jestli mají paní učitelky dobrou paměť a co
nám jeden den zakázaly, do druhého dne nezapomněly.
Několik předškoláků převlečených za andělíčky zazpívalo při rozsvícení vánočního stromu před požární zbrojnicí. Na Vánoce jsme se připravovaly dlouho. Pečlivě jsme
vyzdobily školku, mohly jste se přijít podívat při akci „Těšíme
se na Vánoce“. Také jsme se dočkaly Ježíška, nadělil nám
spoustu hraček a my u stromečku zazpívaly koledy nejlépe,
jak umíme. Dárek jsme dostaly i od pana Parishe ze Žamberka
(digitální fotoaparát) a od paní Ivety Trejtnarové a její party
(sušičku na prádlo). Dárky nám doručili, ani jsme je při tom
neviděly, proto alespoň na dálku děkujeme!! Po celý rok nám
také nosili dárečky maminky a tatínkové. Kunvaldští včelaři
nám darovali knihu, také děkujeme!!
Začátkem ledna s přáním dobrého roku za námi přijeli
Tři Králové až z Neratova. Přivezla nám je maminka Kadlecová.
Jen napadl sníh, připravily nám paní učitelky zimní radovánky: mladší děti sáňkovaly, předškoláci lyžovali. Než sníh
roztál, naši lyžaři zvládli techniku jízdy a své síly si změřili
v závodě o čokoládové medaile.
K oblíbeným veselicím patří karneval. Ve školce jsme si
jednoduché masky vyráběly a pořádně se při tom vydováděly.
Když nám už byla zima dlouhá, hlavně při každodenním oblékání ven, rozhodly jsme se a koncem března jsme
vynesly tetku Moranu. Dělaly jsme při tom pořádný rámus.
Je to jediný den v roce, kdy nás nechají paní učitelky na veřejnosti křičet, tak jsme si to užily.
Přišlo jarní sluníčko a už jsme se nemohly dočkat Velikonoc. Nejdřív jsme zdobily a vyráběly vše, co k svátkům patří
a naučily jsme se koledy na pomlázku. Brzy po Velikonocích
jsme slavily pouť a těšily se, až přijedou houpačky.
Abychom dokázaly, že ve školce každý den také zpíváme,
recitujeme a tančíme, zveme Vás v sobotu 12.5. ve 14:00 hodin
na besídku do sokolovny.
A co nám paní učitelky slibují do konce školního roku?
Hodně vycházek do přírody, sportování, oslavu Dne dětí, celodenní výlet autobusem, loučení s předškoláky při zahradní
slavnosti poslední den školního roku … pak přijdou letní
prázdniny. Moc se na ně těšíme!
Až budeme odpočívat, bude se ve školce malovat, aby
nás v září čekalo útulné prostředí a usměvavé paní učitelky.
Za děti sepsaly učitelky: D + M + J
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Setkání harmonikářů v Kunvaldě

Od mého posledního příspěvku o Kunvaldu proběhlo již
mnoho dalších ročníků. Bylo by sice o čem vyprávět, avšak má
přirozená lenost zvítězila nad ochotou podělit se o své zážitky
z těchto setkání. Dnes však udělám výjimku. Bude to tím, že
letošní ročník se mi opravdu velmi zalíbil a hodně jsem si ho
užil.
Sjela se zde totiž 14. 4. 2012 směsice účinkujících nejen
hrající naše oblíbené lidovky, ale zazněly tu i různé další žánry
Country počínaje a operními áriemi konče.
Doby, kdy označení "amatérská setkání harmonikářů"
plně dostálo svému významu, jsou dávno ty tam. Úroveň hráčů
s přibývajícími léty i zkušenostmi stoupá a momenty, kdy sem
tam něco zaskřípe namísto lahodného tónu, jsou stále vzácnější.
Někteří hráči tohoto efektu dosahují opakováním svých
nejoblíbenějších a nejlépe naučených písní na různých setkáních stále dokola. Jiní se snaží pokaždé přijít s něčím novým,
ba dokonce i zcela jedinečným, co ještě nikdo před nimi
na setkání nehrál, jako to dělává třeba Miloš Sibera z Těchonína. Těm patří veliký dík, protože jsou opravdovým kořením
akcí tohoto typu a jejich um jim to umožňuje.
Dnes bych chtěl ale vyzdvihnout možná trochu ze sobeckých důvodů ještě jednu kategorii, ke které sice bohužel asi
nepatřím, ale kterou jsem právě zde se vší parádou okusil.
Jsou to lidé, kteří nechodí cestou nejmenšího odporu zahráním stokrát odrhnuté melodie pokud možno tím nejrutinnějším způsobem. Tito hráči neustále hledají v často neotřelých
písních ty nejjemnější nuance a s pomocí např. dvouřadové
heligonky se snaží najít každičký těžce na tomto nástroji dosažitelný půltón i neobvyklý akord. Typickým představitelem
tohoto proudu je pan Ladislav Juránek z Koclířova.

Vybere si skladbu pokud možno nepříliš triviální, nastuduje si snad nejobtížnější možný způsob, jak tuto věc na heligonce zahrát nebojíce se ani disharmonických tónů a vyrazí
s touto řekněme variantou skladby na setkání ještě dříve než
ji dokonale ovládne. Tohoto drobného nedostatku si je dobře
vědom a to je živná půda pro dostavující se pocit trémy, která
na jevišti způsobí, že se to zahraje mnohem hůře než by tomu
bylo doma v klidu a pokoji. Možná nad tím někteří povytáhnou obočí, jiní se soucitně pousmějí, já v tom ale vidím notný
kus odvahy, když jsem svědkem, jak tito hráči i přes tyto překážky se dokáží přenést a příště přijdou znovu s novou a stejně
nesnadnou odyseou.
Člověk si to musí prožít, aby to pochopil. A to se mi právě
přihodilo. Z nějakého důvodu jsem minulý týden nalezl zalíbení ve skladbě Vltavo od Karla Hašlera, snad právě protože
se dá zahrát různě dobře a dokonce ani různé notové zápisy
se v interpretaci této písně neshodují. Když tedy zahrát Vltavu,
tak pořádně, ale ouha. Způsob, který jsem si k tomu zvolil,
i nástroj za tím účelem vybraný společně s krátkým časem
nacvičení písně, se spojily proti mě.
Vltava mlčí, nic neříká, jen její voda se kalí. Mě se však
kalily snad všechny tóny v písni obsažené. S hrůzou jsem tuto
skutečnost akceptoval již od prvních taktů, načež se okamžitě
dostavila tréma, jenž zhoubné dílo dokonala. Najednou mi
Vltava přišla jako skála, tvrdá a kamenná a kdo v světě chtěl by
s ní hnout? Už jsem ani nechtěl vědět, co přijde, pomine. Natož
co čeká mě as. Nebyly pochyby, budu-li nahoře, jen jsem se
těšil, budu-li dole. Z pódia samozřejmě.
Můj klarinetový doprovod musel nesmírně trpět skromně
v pozadí, byť skladbu dobře ovládal, nakonec jsem se však
přece jen promačkal těmi nesprávnými knoflíky až do konce
písně. Sáhl jsem po své oblíbené heligonce a za zvuků tuctových, bezpečně nadrcených písní se můj tep stabilizoval.
Vystoupení skončilo, ještě jsem přemítal, co příští přinese
čas, že jsem svým výkonem téměř zneuctil připomínku pana
Jaroslava Duška z Jablonného nad Orlicí, který Vltavu celým
svým srdcem na setkáních hrávával a jemuž jsem tuto skladbu
v dobré víře, že se mi povede, v úvodu věnoval.
Pan Dušek pamatuje ještě doby, kdy Hašler Vltavu napsal,
a nyní je bohužel ve vysokém věku upoután na lůžko bez možnosti dostavit se mezi nás. Náhle se mi z obecenstva zjevila
milá paní, široce rozpíná ramena a přišla mi s dojetím poděkovat, že jsem si na pana Duška vzpomněl. Prý honem běžela ze
sálu zatelefonovat tu zprávu své dceři, která se o pana Duška
stará, takže pravděpodobně nebyla svědkem mého žalostného
hudebního projevu. Přesto, nebo snad právě díky tomu mi
udělala velikou radost, která zcela přebila mé smíšené pocity
z nepovedeného vystoupení.
To však není důvod, proč o tom píšu. Tím je můj opravdový obdiv k lidem, kteří si vždy neochvějně volí tu těžší cestu
namísto té předem vydlážděné dlouholetou rutinou a nebojí se
pouštět se na tenký led s ne zcela ovládnutou skladbou. Jsou
to bojovníci, díky nimž mají diváci možnost hmatatelně se přesvědčit, že živá hra na hudební nástroj není taková banalita jako
postavit se k nejnovějšímu Tyrosu, zastrčil flash paměť s předpřipravenými midi soubory a předstírat, že dotyčný něco umí.
Jaroslav Mazura
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Setkání harmonikářů
V sobotu 14. dubna 2012 se konalo další Setkání harmonikářů v Kunvaldě. V odpoledních hodinách se sokolovna
naplnila diváky a v 16 hodin mohlo vše začít. Jako tradičně
akci zahájil Vichr z Orlických hor, přidala se k nim se svým
zpěvem i malá Kamilka Urbanová.

Na podiu se vystřídali harmonikáři nejen z Kunvaldu, ale
i z blízkého i vzdáleného okolí. Účastníci hráli a zpívali a všem
bylo do zpěvu až do nočních hodin. Velké díky všem účastníkům i pořadatelům za příjemně prožitou sobotu.
Mirka Celerová

Masopust
V sobotu 18. února 2012 proběhl v Kunvaldě další Masopust. I přes nepříznivou předpověď počasí, která slibovala
velké mrazy, vyjely v dopoledních hodinách ze středu Kunvaldu dva vozy tažené koňmi s maškarami. I letos se k nám
přidali přátelé ze Žampachu, a tak tu nechyběli cikáni, řezníci,
kominík, medvědi či nevěsta se ženichem. Odpoledne dorazili
všichni k sokolovně, kde jsme společně pochovali basu, a pak
už byla v sokolovně dobrá nálada spojená s hudbou a s masopustními dobrotami.
Díky masopustnímu průvodu se podařilo získat částku
7.800 Kč. Každoročně byly vybrané prostředky použity pro
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potřeby všech, v minulosti to bylo na opravu omítky kostela či
na zakoupení záclon a ubrusů do sokolovny. Ani letošek není
výjimkou. Po dohodě většiny zúčastněných byly peníze předány zástupcům Sokola, který je použije na vymalování sokolovny. Celkové náklady na vymalování budou asi 45 tis. Kč.
Děkujeme všem za přispění. Zároveň děkujeme všem
hospodyňkám a hospodářům, kteří nás mile přivítali a pohostili. Oplatit jejich pohostinnost jsme mohli jen koblihou
a tanečkem s harmonikou.
Mirka Celerová

Sport
Vlasti služ, svaly tuž.
Zdravím všechny příznivce Sokola jedním z mnoha
pozdravů napsaných na jedné z tuzemských sokoloven.
Chtěli bychom Vás seznámit s naší historií i činností, protože
se blíží oslavy 130 let vzniku sokolské a hasičské organizace
v Kunvaldě. Oslavy máme naplánované na 23.6.2012.
Sokol je nejstarší tělovýchovnou organizací v České
republice. Vznikla již v roce 1862 a brzy se rozšířila po celém
území českých zemí. Jeho posláním bylo od začátku přispívat
k všestrannému rozvoji člověka po stránce tělesné i morální
a působit tím na povznesení celé společnosti.
Dne 14. dubna 1882 byli místní občané vyzváni, aby se
sešli na obecní schůzi za účelem založení Hasičsko-tělocvičné
jednoty Sokol v Kunvaldě. V první valné hromadě, která se
konala 16. července 1882, byl dle předpisu stanov zvolen:
František Michalička, jako předseda.
Po schůzi v místním hostinci, která se konala dne 15.
února 1919, bylo rozhodnuto o založení Tělocvičné jednoty
Sokol v Kunvaldě, do které se hned přihlásilo 51 členů.
Sokolové v Kunvaldě začínali cvičit v sále v hostinci
u Müllerů. Ten však nevyhovoval, a tak bratři Sokolové přemýšleli jak uskutečnit stavbu vlastního stánku. Velice jim
pomohl bratr František Frič, který daroval tělocvičné jednotě pozemek a jeho syn Josef Frič, jenž daroval na stavbu
50.000 Kč. Sokol nabídl obci, že přistaví u sokolovny
knihovnu, čítárnu, místnost na schůze a vzdělávací přednášky
a tělocvičnu pak budou užívat děti ke školnímu tělocviku.
Dne 28. října 1920 v den svátku „Národní svobody“ byl slavnostně položen základní kámen k „Sokolovně“ – sportovnímu a kulturnímu stánku pro všechny. Stavba zdárně ubíhala
– Sokolům se na ni podařilo získat spoustu peněz – a nová
budova Sokolovny byla slavnostně otevřena 4. a 5. května
1922. Dále jednota kupovala tělocvičné nářadí, hrála divadla,
konány přednášky a byl také šířen sokolský tisk. Přibývalo
odborů: vzdělávací, pořadatelský a odbor „pro stavbu sokolovny. Také obec přispěla 50 tis. Kč, za něž dle úmluvy měla
mít  nárok na dvě místnosti v 1. patře pro umístění knihovny
a kanceláře. Kunvaldská Sokolovna byla postavena celkovými
náklady 520.000 Kč. Již od roku 1922 měla jednota trvale přes
100 členů.
Bohužel v době totalitního režimu bylo sokolské hnutí
zakázáno. Budova sokolovny však sloužila sportovním oddílům vedeným pod ČSTV a jako kulturní stánek celé obce
i nadále.

Naši budovu sokolovny před chátráním zachránilo i to,
že v roce 1930 k ní byla přistavěna Masarykova základní škola.
Která využívala budovu na hodiny tělocviku a další své aktivity.
V obecních kronikách se nalézají záznamy o činnosti
Sokola v jeho počátcích, a potom až po obnovení mnoho let
později v roce 1992.
V současné době dál pokračujeme ve sportovním i kulturním duchu, jen nám chybí aktivita a soudržnost našich
předků. Správu našeho stánku udržuje jen pár nadšenců
a bohužel se stále setkáváme s názorem, že sokolové nic
nedělají.
Tak jsme se rozhodli Vám vypsat naši celoroční činnost:
Ze sportovní a kulturní činnosti bychom rádi jmenovali akce, které pořádal Sokol Kunvald (tučně) a jiné pořádané v budově Sokolovny - 29.1. školní ples, 26. 2. hasičský
ples country, 26. 3. Valná hromada TJ Sokol, 19.3. Maškarní karneval, 26. 3. divadlo Klášterec, 16.4. sraz harmonikářů, 8.5. turistický pochod Mufloní stopou, 28. 5.
Cyrano – ochotnické divadlo nadšených mladých lidí z blízkého i dalekého okolí, 10. 6. Valná hromada Kunvaldské a.s.,
13. 7. sraz rodiny Dvořákových – místních rodáků, 23. 7.
Kunvaldský železný muž, 17. 9. turistický výlet do Rychlebských hor,   2. 10. sraz důchodců, 15.10. Slámožroutská
zábava, 28. - 30.10. Výstava obrazů, 12. 11. svatební hostina,
19. 11. Motorkářská zábava, 27. 12. turnaj ve volejbale, 30.
12. Předsilvestrovská zábava.
Opravy a údržba: zateplení stropů sokolovny v zadním
traktu; oprava schodiště u vstupních dveří; zastřešení
schůdků do sklepa; výměna vodovodního potrubí, výmalba
nářaďovny.
Tento výpis je za loňský rok a věřte, letošní rok je stejně
nabitý, a to tu ještě nejsou akce školy. Stále se Vám zdá, že nic
neděláme? Myslím si, že je naší povinností pokračovat v tom
čemu naši předci věřili a budovat tu důvěru v nás a našich
dětech. Většina v té sokolovně cvičila, my a naši dědové v ní
tančili. Odpusťte nám ty malé nedostatky v úklidu či vybavení,
ale finance na provoz sokolovny získáváme hlavně z předsilvestrovské zábavy a pronájmu sokolovny, Od celostátní organizace Sokola nedostáváme po pádu Sazky téměř nic. Věříme,
že v každém z nás je sportovní duch a uvědomujeme si, že to,
co tu naši předci vybudovali, bychom měli zachovat pro další
generace.
A tak se s Vámi loučíme se sokolským pozdravem:
„Nazdar!“
Tým TJ Sokol Kunvald
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Hokej
VÍTĚZSTVÍ V ŽAMBERECKÉM TURNAJI
Před posledními dvěma zápasy sezóny jsme věděli, že
musíme urvat tři body, abychom dosáhli na celkové vítězství
v turnaji.
Prvním naším soupeřem byli Sokolíci Rokytnice.
Do zápasu jsme vstupovali v nejsilnější možné sestavě, kterou
jsme mohli postavit. I tak jsme měli se soupeřem od začátku
velikánské problémy a záhy jsme prohrávali o dvě branky.
Do konce třetiny jsme ještě dokázali snížit na rozdíl jedné
branky, ale naše hra měla k ideálu hodně daleko. Spíš jsme se
soupeři bránili. Ve druhé části se hra začala postupně vyrovnávat, přesto se podařilo soupeři opět odskočit na rozdíl dvou
branek. Nám se stále nedařilo přesné zakončení a nervozita
v našem družstvu se postupně zvyšovala. Naštěstí se nám
podařilo do konce druhé části snížit stav na 2:3. Ve třetí části
se opět hrál vyrovnaný hokej, ale my jsme se nemohli prosadit v koncovce. Naštěstí zhruba pět minut před koncem udělal
rokytnický obránce fatální chybu a branku nám doslova daroval. Remíza 3:3 se nám podařila udržet.
V posledním zápase jsme se utkali s soupeřem, který
nás dosud jako jediný v turnaji porazil. Byla to Stará garda .
Soupeř tentokráte hrál ve značně oslabené sestavě, a tak nám
zápas velmi ulehčil. My jsme toho využili a pěkně si zahráli.
Při tomto zápase byl taky asi nejlepší led na zimním stadionu
za celou sezónu. Do první třetiny jsme vletěli na naše poměry
nebývalou kanonádou a rychle jsme se ujali vedení, které jsme
postupně navyšovali až na stav 4:0. Ve druhé třetině Žamberáci zvýšili aktivitu a hru vyrovnali, i tak jsme vstřelili další dvě
branky. Třetí část se už dohrávala v poklidném tempu a my
dovolili soupeři zkorigovat stav na konečných 6:1. Po tomto
zápase jsme mohli započít s oslavami vítězství v prvním ročníku turnaje „O žambereckou orlici“. Tím jsme obhájili vítězství z loňského nultého ročníku.

Týden po posledním zápase se odehrála tradiční rozlučka se sezónou a fanoušky na ledě. Letos si fanoušci tuto
rozlučku a naše poděkování opravdu zasloužili. Prvním důvodem bylo to, že nám jezdili fandit opravdu za každého počasí.
Někdy by doslova ani psa ven nevyhnal a na tribunách bylo
mnoho a mnoho lidí, kteří nám fandili. Druhým důvodem bylo
to, že nám fandili a hnali nás dopředu, i když se nám hrubě
nedařilo. Díky nim se nám mnohé ztracené zápasy podařilo
v závěru vyrovnat nebo otočit ve vítězství. Na ledě se nakonec pohybovalo téměř padesát bruslařů. Poslední sranda
zápas sezóny hrálo celkem čtyřicet hráčů. Byl to velice příjemný podvečer, který jsme zakončili v naší domovské hospůdce „Zájezdní hostinec“. Zde se o nás mnoho let staral hostinský Standa Frydrych, za což mu mnohokrát děkujeme.
Na podzim se opět hokejová kola roztočí a my se doufám
opět zúčastníme nějakého turnaje!!

Tabulka 1. ročníku „O žambereckou orlici“
1 Slámožrouti Kunvald

10

721

50 : 26

14 bodů

2 Letohradští jeleni

10

514

54 : 29

11 bodů

3 HC Líšnice SKOAL TEAM

10

514

37 : 26

11 bodů

4 Stará garda Žamberk

10

514

22 : 42

11 bodů

5 Sokolíci Rokytnice

10

334

40 : 34

09 bodů

6 Sokol Klášterec n/O

10

028

10 : 57

02 body
Slámožrouti Kunvald
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Vážení a milý fotografové,
téměř polovina roku uběhla, druhá polovina je před námi, V Kunvaldě se za tu dobu stalo a dělo spoustu věcí a dít ještě
bude a my věříme, že jste je všechny na svých fotoaparátech dokázali zachytit. Přesto, anebo právě proto si dovolujeme
ještě jednou uveřejnit pravidla naší fotografické soutěže a již nyní se těšíme na krásné fotografie!
Městys Kunvald vyhlašuje
otevřenou amatérskou fotografickou soutěž
na téma

MŮJ MĚSTYS KUNVALD ŽIJE
Pravidla a podmínky soutěže:
Kdo se může zúčastnit?
*

zúčastnit soutěže a předložit své fotografie do soutěže mohou pouze ti, kteří fotí amatérsky
a jsou přihlášení k trvalému pobytu v Kunvaldě a dále vždy jeden zástupce za jednu rekreační nemovitost, která se
nachází na katastrálním území a v územním obvodu městyse Kunvald.

Kolik fotografií a jakých lze do soutěže přihlásit?
* jeden účastník soutěže může přihlásit do soutěže maximálně 3 fotografie (tedy nejméně 1a nejvýše 3 fotografie) o rozměru 20 x 30 cm
*

do soutěže budou přijímány pouze fotografie, které budou pořízeny během roku 2012 a budou dokumentovat či zachytí
dění v jakékoli oblasti života v Kunvaldě v průběhu tohoto roku

V jakých kategoriích se soutěží?
* děti a mládež do 15 let
*

„mladí“ fotografové do 30 let

*

„zkušenější“ fotografové nad 30 let

Do kdy a kam je nutné soutěžní fotografie dodat?
* přijímání fotografií do soutěže bude ukončeno dne 5. října 2012
*

soutěžní fotografie je nutné do výše uvedeného data dodat, zaslat či donést na Úřad městyse Kunvald, 561 81 Kunvald
40, tel. 465 619 160, k rukám Jany Trejtnarové (tel. 724 524 314), která je garantem soutěže za Úřad Městyse Kunvald

*

fotografie budou dodány v zalepené obálce, na které bude uvedeno jméno, adresa, rok narození soutěžícího, počet
fotografií v obálce

*

fotografie budou na rubu očíslovány a do obálky bude vložen lístek s uvedením čísla / čísel a názvu fotografie / fotografií

Kdo a jak bude fotografie hodnotit?
* samozřejmě odborná, erudovaná, citlivá a nestranná porota ve složení:
paní Hana Sklenková
pan Martin Sklenka
pan Jaromír Bílek
paní Petra Zářecká
pan Jaroslav Dvorský
*

hodnotit se budou jednotlivé fotografie, nikoli soubory fotografií!

*

porota bude hodnotit fotografie pouze podle čísel, nebude znát do doby konečného rozhodnutí autora!

*

hodnoceno bude jednak technické provedení fotografií, dále originalita námětu, zachycení okamžiku, celkový dojem
z fotografie

Kdy budou vyhlášeny výsledky a kde se na fotografie (nejen vítězné) všichni podívají?
*

slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen soutěžícím, kteří se umístí se svými fotografiemi na prvních třech místech
v jednotlivých kategoriích, proběhne po vernisáži tradiční podzimní výstavy pořádané Městysem Kunvald v předpokládaném termínu 27. října 2012, fotografie budou vystaveny v přísálí Sokolovny současně s výstavou tak, aby se jimi
mohli všichni potěšit…

Všichni účastníci soutěže jsou tímto požádáni o souhlas s použitím všech fotografií pouze pro účely Městyse Kunvald, jeho kroniky, Kunvaldského Poledníku. V případě komerčního využití některé z fotografií (např. pro kalendáře,
pohlednice, brožury atd.) bude výtěžek použit vždy ve prospěch kulturních aktivit městyse a jméno autora bude s jeho
souhlasem vždy uvedeno.

Tak tedy - vážení a milí spoluobčané, mladší či starší – DOBRÉ SVĚTLO!
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TJ Sokol Kunvald Vás zve
v úterý 8. května 2012
na XXIX. ročník pochodu
MUFLONÍ STOPOU.
Start mezi 8.00 a 9.00 hodinou u sokolovny.
Trasy pro pěší 7, 15, 25 km; cyklotrasa 50 km.
Podrobnosti budou uvedeny na plakátech.

Farnost Kunvald Vás srdečně zve na již tradiční
CYKLOVÝLET
Datum konání a trasa budou uveřejněny na plakátech.

Vážení důchodci!
Pro letošní rok plánujeme výlet na Vysočinu. Termín zájezdu
je čtvrtek 17. května 2012.
Cílem bude poutní kostel Sv. Jana Nepomuckého na Zelené
hoře, který je od roku 1994 zapsán na seznamu dědictví
UNESCO.
Po cestě navštívíme keramickou dílnu ve Svídnici a zámek
ve Slatiňanech (v jeho prostorách je zřízeno Hipologické
muzeum, které vzniklo zásluhou profesora Františka Bílka,
kunvaldského občana).
Oběd a večeře zajištěny.
Odjezd: Zadní důl v 6.30 hod, Pošta v 6.45 hod a dále směr
Žamberk.
Hlásit se můžete v obou prodejnách Konzumu. Záloha
na zájezd je 200,- Kč
Účastníci budou rozmístěni v autobusu podle zasedacího
pořádku, proto při přihlašování uvádějte čp., případně požadavek, s kým chcete sedět.
Bližší informace na tel. 731 717 620.
Těší se pořadatelé!

Mateřská škola Kunvald
Vás zve na
JARNÍ BESÍDKU
sobota 12. května 2012 ve 14.00 hodin
sokolovna Kunvald

Srdečně Vás všechny zveme na
oslavy 130 let založení Hasičsko-tělocvičné jednoty
Sokol v Kunvaldě.
Připravujeme pro Vás bohatý program:
22. června 2012
– divadelní představení sokolského souboru v sokolovně
23. června 2012
– společný slavnostní průvod hasičů a sokolů (a veřejnosti) k sokolovně
Program u sokolovny:
SDH Kunvald – sekyrkové vystoupení hostů SDH Líšnice,
ukázky požárního sporu žen a mládeže. Zároveň bude
probíhat výstava o historii a současnosti spolku v budově
požární zbrojnice a výstava techniky.
TJ Sokol Kunvald – country taneční skupiny Alabama,
sletové cvičení žen „Česká suita“ Sokol Králíky a Kameničná, cvičení našich žáků, cvičení starších sokolů, šermířské vystoupení z místních a cizích zdrojů.
Po programu bude k poslechu hrát country kapela Tomy
Opočno.
Večer zveme na taneční zábavu do sokolovny, hraje Star
Klášterec nad Orlicí.
Podrobnosti celých oslav budou uvedeny na plakátech.

Kunvaldský Poledník č. 123 květen – červen 2012
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