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Ohlédnutí za rokem 2010 a uplynulým volebním obdobím.
Vážení čtenáři a občané městysu Kunvald.
Čas plyne jako voda a zase jsme na prahu nového roku. Je to stále se opakující koloběh, ale občas je dobré
zhodnotit výsledky. Kouzelného oslíka a ubrousek mají jen v pohádce a nám zbývá pouze realita skutečného
života. Práce a požadavků je stále hodně, ale finanční možnosti rozpočtu mají své hranice. Nikdy nebudeme
mít v tom pomyslném měšci tolik, aby se podařilo udělat vše dle jednotlivých požadavků a představ občanů.
Dovolte mi proto se vrátit k tomu, co se v loňském roce a v uplynulém volebním období podařilo a jak.
Rok 2010 byl posledním rokem volebního období zastupitelstva městyse. Pro městys byl rovněž rokem
slavnostním. V červnu jsme oslavili 80 let od otevření budovy Masarykovy školy a 100 let od odhalení pomníku
Jana Amose Komenského u domku Na sboru. Obě slavnosti měly důstojný průběh a díky podpoře Pardubického kraje a sponzorům se podařilo získat prostředky, které plně pokryly výdaje na tuto akci. Pro úplnost částka
byla ve výši cca 100,- tisíc Kč.
S ubíhajícím časem ani moc nevzpomínáme na to, co a jak bylo a jediné, co je skutečně vidět, je to, co
se podaří vylepšit, vybudovat, nebo opravit. Získávat peníze nad rámec obecního rozpočtu je čím dál těžší.
Žadatelů o různé granty a podpory je hodně a finančních prostředků není tolik, aby bylo možno uspokojit
všechny žadatele. Každá koruna mimo je velkým přínosem, proto není zcela rozhodující, komu se prostředky
podaří získat. Nejdůležitější je, že se je vůbec podaří získat a že tady zůstanou, nikdo je neodnese a jsou využity
ku prospěchu občanů, kteří tu žijí. S tohoto důvodu je velmi důležitá vzájemná dobrá spolupráce mezi obcí,
zájmovými organizacemi, spolky, sdruženími a podnikateli, která má svůj význam a prospěch pro městys.
V uplynulém volebním období tomu tak bylo v případě opravy omítky kostela sv. Jiří. Městys tuto akci podpořil
celkovou částkou 0,5 mil. Kč.
Problémů k řešení a požadavků na rozpočet je každý rok několikanásobně více, než na co nám stačí
finance. Zastupitelé se vždy snaží dívat na věci z mnoha hledisek, jak těch vzešlých z potřeby jednotlivce, tak
také těch, které zohledňují zájmy více lidí. Vybrat to správné řešení nebývá jednoduché a pokud se proniká
do problému hlouběji, mnohdy se počáteční jasná cesta stává méně jasnou a méně správnou. Proto je velmi
důležitá i kritika, ale ta oprávněná a přímá. Tu je potřeba přijímat vždy stejně jako dobré nápady či doporučení,
protože tak či tak, kritika je potřeba.
Připomeňme si to podstatné, ale i menší akce uskutečněné ke zlepšení vzhledu městyse a pro úplnost zde
najdete rovněž finanční náklady s tím spojené. V závorce uvádím peněžní prostředky investované za celé volební
období.
Začal bych tou největší, a to akcí řešící úpravu centra, která úplně změnila jeho tvář. Předmětem projektu
byla rekonstrukce komunikace a výstavba chodníků, úprava tvaru křižovatky, výstavba autobusové zastávky
a parkovacích stání. Dále bylo provedeno odvodnění zpevněných ploch, úprava přilehlé zeleně, výstavba
opěrných zdí a kanalizace, rozšíření veřejného osvětlení a doplnění mobiliáře. V rámci Regionálního operačního
programu NUTS II Severovýchod se podařilo získat podporu ve výši 92,5% z celkových způsobilých výdajů.
Přeneseno do řeči čísel to vypadá následovně: Celková částka výdajů projektu se vyšplhala na 13.145.440,00 Kč.
Z toho nám bylo uznána částka 12.251.022,00 Kč jako způsobilé výdaje projektu. Přiznaná výše podpory činí
11.332.195,00 Kč, pro náš rozpočet to znamenalo doplnit částku 1.813.245,00 Kč. Akce to byla opravdu náročná
především ve vztahu k finanční zátěži rozpočtu. Od rozhodnutí o přidělení finanční podpory uplyne hodně času
než se k úspěšnému žadateli dostanou dotační prostředky. Mnohdy to znamená použití vlastních rezervních
prostředků, nebo si peníze na realizaci půjčit. Vzhledem ke všem okolnostem považuji za velký úspěch, že se
nám podařilo tuto akci finančně zvládnout v rámci rozpočtu a rezervních prostředků a nemuseli jsme si žádné
peníze půjčovat.
Rozsáhlá péče (z pohledu financí) byla rovněž věnována opravám místních komunikací. Byl opraven úsek
cesty na Kunačice od čp. 311 po křižovatku na Záhory včetně jejího odvodnění. Vše nákladem 487.858,00 Kč
a na tuto akci se podařilo získat dotaci ve výši 100.000 Kč z Programu obnovy venkova Pardubického kraje. Dále
byl zrekonstruován povrch komunikace na horních Končinách v úseku od čp. 11 po křižovatku k čp. 1. Celkový
náklad na tuto rekonstrukci byl ve výši 966.128,00 Kč. Celá částka nezatížila pouze náš rozpočet, ale podařilo se
získat dotaci 698.209,00 Kč v rámci Programu rozvoje venkova ČR.
V rámci drobných oprav komunikací byly opraveny výtluky komunikace na Kunačice od silnice III. třídy
k čp. 311, v horní části obce od kravína AB k silnici III. třídy, u bývalého pískového lomu, u mostu přes Horský
potok u čp. 47, na dolních Končinách od silnice III. třídy po křižovatku u čp. 29 a na Záhory k čp. 23. Další
drobné opravy komunikací se podařilo provést díky spolupráci s majiteli nemovitostí. Městys dodal materiál
a oni si sami provedli jeho uložení. Děkujeme jim za pomoc a spolupráci. Do oprav komunikací je ještě nutno
připočítat rekonstrukci mostu v místní části Betlém u čp. 133 a opravu mostu do Modlivého dolu. Tyto drobné
opravy přišly obecní rozpočet na 206.317.00 Kč. (Za celé čtyřleté období se do oprav komunikací z rozpočtu
městyse investovalo více jak 7 mil. Kč)
Další úseky komunikací se podařilo rekonstruovat v rámci projektů, které souvisí s prováděním komplexních pozemkových úprav. Tyto akce zajišťoval Pozemkový úřad v Ústí nad Orlicí. Je to úsek komunikace
směrem na Líšnici k osadě Zákopanka a cesta na Kameničnou. .
Kolem budovy školy byly provedeny úpravy terénu a odvodnění obvodových zdí. Dále byla provedena
(před oslavami) oprava balkónu v průčelí budovy. Vše v celkové částce 170.537,00 Kč. (Objem financí do
údržby a oprav školy v uplynulém volebním období představuje částku téměř 6,5 mil. Kč).
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Na sportovišti v centru obce byla provedena rekonstrukce venkovních WC, oprava lavic a údržba povrchu
víceúčelového sportoviště. To vše v celkové částce 76.928,00 Kč. (Sportoviště – za celé volební období 850,tisíc Kč).
Rovněž v tomto roce pokračovala oprava malých památek. Po provedení rozsáhlé rekonstrukce objektu
kapličky v Zaječinách se sem vrátilo vnitřní vybavení. Restaurovaný oltářní celek (menza, oltářní nástavec
a Mariánský obraz) včetně zbývajícího zařízení. Náklad na restaurování představoval částku 66.900,00 Kč. Vše
bylo slavnostně završeno vysvěcením kaple v sobotu 22. května. V kapličce na dolním Kunvaldě byla restaurována křížová cesta v částce 21.000,00 Kč. Na tuto akci přispěl farníkům z dolní části obce dárce částkou 6.000,- Kč.
(Malé památky – za celé volební období 750,- tisíc Kč).
Vybavení zásahové jednotky Sboru dobrovolných hasičů bylo doplněno o zásahové boty a obleky. V současné době jsou všichni členové zásahové jednotky nově vystrojeni. Na zásahovou cisternu byla osazena nová
radiostanice. Vybavení pro zásahovou jednotku zatížilo obecní rozpočet částkou 78.644,00 Kč. (Zásahová jednotka –opět za čtyři roky - téměř 0,5 mil. Kč).
V rámci údržby zeleně a vzhledu obce bylo provedeno odborné ošetření památných stromů (Bratrské lípy,
Hubálkovy lípy na Záhorách a lip u sv. Jana Nepomuckého u čp. 137). Ošetření spočívalo v odstranění suchých
větví, odlehčení korun stromů a zajištění pomocí bezpečnostních vazeb. Vše v celkové částce 103.800,00 Kč.
Na ošetření stromů se podařilo získat dotaci v rámci Programu péče o krajinu ve výši 83.040,00 Kč.
Jako každý rok byla průběžně prováděna údržba travnatých ploch v obci (hrabání a úklid listí, sečení
příkopů a dalších travnatých ploch). Na údržbu zeleně byla vynaložena částka téměř 115.127,00 Kč. Celou řadu
těchto prací včetně drobných oprav a hlavně nátěrů, kterých jste si mohli všimnout, se podařilo zabezpečit díky
práci zaměstnanců městyse. Děkuji jim touto cestou za jejich práci. V rámci projektů Úřadu práce z Evropských
sociálních fondů na vytvoření pracovních míst projektů veřejně prospěšných prací nám byla poskytnuta podpora ve výši 10.800,00 Kč měsíčně na jedno pracovní místo. (Vzhled obce a veřejná zeleň - za uplynulé volební
období - téměř 1 mil. Kč).
Rovněž se podařilo provést výměnu oken v průčelí budovy sokolovny a velkých oken v přísálí. Právě tato
akce je dobrým příkladem spolupráce a spojení sil pro dobrou věc. Společným úsilím se podařilo získat dotaci
v rámci Programu rozvoje venkova ČR ve výši 148.377,00 Kč. Celkové náklady na výměnu oken představují
částku 261.568,00 Kč. Žadatel – TJ Sokol Kunvald - musí celou akci nejprve realizovat a zaplatit, potom teprve
může žádat o převod dotačních peněz. Městys vypomohl Sokolu půjčkou ve výši 150.000,00 Kč, aby bylo
možno tuto akci úspěšně realizovat.
V rámci připravovaných projektů je řešen záměr výstavby chodníku z centra městyse k areálu Kunvaldské
a.s. Na tuto akci je připravena projektová dokumentace. Náklady na její pořízení činí 344.700,- Kč. Na tuto
dokumentaci se podařilo získat podporu ze Státního fondu dopravní infrastruktury v částce 208.000,00 Kč.
Vše, o čem jsem psal, se neudělalo samo a bez finančních prostředků. Městys nyní hospodaří z ročním
rozpočtem v objemu 10 mil. Kč. Z tohoto rozpočtu musíme zajistit běžný chod obce, školu, odpadové hospodářství, opravy a údržbu majetku a naše rozvojové aktivity. Proto se také snažíme získat peníze z jiných zdrojů. Za
uplynulé čtyři roky se podařilo z různých grantů a dotací získat téměř 19 mil. Kč. V rozvoji Kunvaldu jsme určitě
pokročili. Vynaložené úsilí je dílo a zásluha velkého kolektivu lidí. Zastupitelstvo městyse bylo po celé čtyři roky
pracovitým kolektivem. Každý člen pomáhal řešit potřebné úkoly a problémy dle svých možností a profesních
znalostí. Aktivně vstoupila do práce místostarostka městyse Mirka Celerová. Jejím velkým přičiněním byla
realizace a rozjezd sběru bioodpadů, práce kolem Kunvaldského Poledníku, ale hlavně činnost spojená s kulturními akcemi (výstavy, setkání důchodců, atd.). Chtěl bych touto cestou vyjádřit všem členům zastupitelstva
poděkování za práci i za čas věnovaný ve prospěch městyse.
Uvádím zde jen ty nejdůležitější akce, které se podařilo uskutečnit, ale nelze opomenout mnoho dalších
drobných činností a akcí, které se v průběhu roku a uplynulého volebního období uskutečnily. Když si vezmete
tužku a papír a začnete pracovat s údaji a čísly, mnohdy se dostanete k neuvěřitelným výsledkům.
Děkuji touto cestou všem občanům, kteří nás podporovali a svým přístupem nám pomáhali. V neposlední řadě
vyjadřuji poděkování všem zaměstnancům městyse. Spolu řešíme potřeby a problémy každodenního života
a věřte, že pokud možno bezproblémový chod je řada úkolů, které občan často netuší.
Do nového roku přeji všem našim občanům především pevné zdraví a dobrou mysl. Zastupitelům obce
přeji, aby se jim podařilo uskutečnit všechny záměry nadcházejícího roku.
Josef Paďour, starosta městyse

Dobyl svět a měl rád Kunvald
Město Slaný  odhalilo dne 16.10.2010 pamětní desku na rodném
domě pana profesora Františka Bílka DrSc. Slavnostního aktu se
zúčastnila celá řada významných hostů.Čestným hostem, který odhaloval pamětní desku spolu se starostou města Slaný, byl náš občan
MVDr. Jaromír Bílek, který patří spolu s panem profesorem do starého
kunvaldského rodu Bílků.
Dne 16. prosince 2010 uplynulo 125 let od narození prof. Františka Bílka DrSc, zakladatele československé zootechniky a hipologie
(nauka o koních). Jeho stěžejním a dosud nepřekonaným dílem je
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vynikající a světově ceněná Učebnice obecné zootechniky, která předběhla dobu o nejméně padesát let. Profesor Bílek byl vysoce váženým vědcem. Koncem čtyřicátých let
minulého století ho organizace UNESCO zařadila mezi čtyři nejvýznamnější genetiky
planety. On byl tím, který se mimo jiné zasloužil o záchranu kladrubských koní. Jeho
regenerační proces starokladrubského vraníka je ve světové hipologii zcela ojedinělým
příkladem. Nebýt šíře zájmů a badatelského úsilí pana profesora, které mělo v pravdě
renesanční rozsah, nebyl by pro lidstvo zachráněn kůň Przewalského. Projekt záchrany
posledního původního plemene koní v Zoo Praha a vedení plemenné knihy nám od té
doby závidí celý svět. Dalším světovým unikátem a počinem pana profesora se stalo
založení Hipologického muzea ve Slatiňanech. Pan profesor vytvořil zcela novou koncepci zootechnického směru při prolínání různých oborů - biologie, zoologie, genetiky,
fylogenese, fysiologie, biochemie, biometriky, ale i historie a umění. Jen pro zajímavost – díky jeho odbornému posudku nesedí socha Jana Žižky na Vítkově na arabském
hřebci, což byl původní záměr autora pomníku, ale na slezském noriku Thesseovi.
O osobnosti a činech pana profesora by se dalo napsat ještě mnohé.
Neměli bychom na tak významné osobnosti, které žily i v naší obci, zapomínat. Akademik pan František
Bílek bez nadsázky patří mezi skutečnou elitu našeho národa.
PZ

Co je nového…?
Nejdůležitější body z ustavujícího zasedání Zastupitelstva Městyse Kunvald,
konaného dne 11. 11. 2010, od 19:00 hodin v penziónu ,,U Lípy“ v Kunvaldě.
Zastupitelstvo schválilo Volební řád pro volbu
starosty a místostarosty a Jednací řád zastupitelstva
městyse.
Starostou obce byl zvolen Ing. Josef Paďour
a místostarostou Ing. Jana Trejtnarová.

Dále byli zvoleni členové návrhové komise ve slo
žení : Miroslava Celerová a Petra Zářecká, ověřovatelé
zápisů ZM - Mgr. Zdenka Jurčanová a Josef Vágner
a zapisovatelka Ing. Jana Trejtnarová.
Všichni budou pracovat po celé volební období.

Nejdůležitější body ze zasedání Zastupitelstva městyse Kunvald dne 25.11. 2010
v zasedací místnosti městyse Kunvald:
* Zastupitelstvo projednalo zřízení výborů
Městyse Kunvald a zvolilo pana Josefa Vágnera jako
předsedu Finančního výboru, paní Jaroslavu Tomanovou jako předsedkyni Kontrolního výboru. Jako
předsedu stavebního výboru zvolilo pana Ing. Jiřího
Musila a paní Miroslavu Celerovou jako předsedkyni
výboru pro kulturu.
* Zastupitelstvo odsouhlasilo návrhy na členy
dílčích inventarizačních komisí k provedení inventur
majetku městyse k 31.12. 2010.
* Zastupitelstvo vzalo na vědomí informace starosty Městyse Kunvald k připravovanému rozpočtu
a žádost starosty o přípravu námětů k rozpočtu na
rok 2011.
* Žádost o odkup části pozemkové parcely č.
3362. Na posledním řádném jednání zastupitelstva
byl starosta pověřen svoláním jednání na místě
za účasti všech majitelů sousedních pozemků. Na
základě místního šetření konaného dne 19.11. za
účasti manželů Jindrových, manželů Petry a Pavla
Krejsových, Františka Krejsy a zástupců městyse –
starosty a místostarosty se žadatelé, manželé Jindrovi, rozhodli odstoupit od své žádosti a nadále na
odkoupení části pozemku netrvat. Sdělili, že se však
o pozemek již nebudou nadále starat.
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* Zastupitelstvo opakovaně projednalo žádost
o poskytnutí finančních prostředků pro zachování
sociálně aktivizačních služeb, které zajišťuje Klub
CEDR. Pobočka obecně prospěšné společnosti pracuje v Žamberku od roku 2007 a zajišťuje pomoc
a různé druhy činností pro osoby s duševním onemocněním ze Žamberka a okolí.
Paní Jaroslava Tomanová seznámila zastupitelstvo s dalšími skutečnostmi, které o činnosti klubu
zjistila, a dále, že služby klubu využívá také jeden
občan Kunvaldu. Zastupitelstvo po kratší diskusi
odsouhlasilo poskytnout Klubu CEDR jednorázovou
částku 2.000 Kč jako příspěvek na činnost.
* Starosta informoval zastupitelstvo o průběhu
dražby pozemků Ing. Knopové, která proběhla dne
2.11. v Praze a na kterou dostal od zastupitelstva
pověření k zastupování. Na základě protokolu o dražebním jednání vydražil Městys Kunvald nemovitosti
parc. č. st. 134, 391, 401 a 3317/1. Tyto pozemky
městys nezbytně potřeboval získat, aby bylo možno
realizovat projekt a následně výstavbu chodníku
z centra obce k parkovišti proti sídlu Kunvaldské a.s.
V současné době probíhá územní řízení k zamýšlené
výstavbě.

* Zastupitelstvo projednalo žádost několika
občanů městyse dojíždějících do zaměstnání do
Rokytnice v Orlických horách, ve které žádají o úpravu
(posun) některých spojů. Žádost byla předána firmě
IREDO, která je zpracovatelem systému integrované
dopravy v regionu. Žádost byla předložena až 18.11.
na úřad městyse, odkud byla bezprostředně předána

firmě IREDO. Protože žádost byla podána pozdě
(vzhledem ke stadiu zpracování a schvalování nových
jízdních řádů) a kvůli nutné návaznosti na další linky
některých těchto spojů není pravděpodobné, že by
požadované změny mohly být brzké době realizovány.
Firma IREDO byla požádána o písemnou odpověď.

Nejdůležitější body ze zasedání Zastupitelstva městyse Kunvald dne 9.12. 2010
v zasedací místnosti městyse Kunvald:
* Zastupitelstvo projednalo návrh vyhlášky
„O místních poplatcích“. Návrh textu byl zastupitelstvu předložen již na minulém zasedání zastupitelstva.
Zastupitelstvo po projednání odsouhlasilo návrh
vyhlášky, který bude vyvěšen po zákonem stanovenou
dobu na úřední desce a platnosti nabude 1.1. 2011.
* Zastupitelstvo se seznámilo s návrhy k rozpočtu Městyse Kunvald na rok 2011. Návrh rozpočtu
bude předložen na další zasedání zastupitelstva.
Prozatím byly předloženy k rozpočtu tyto návrhy:
realizace projektu rozšíření chodníku od Kampeličky
ke Kunvaldské a.s., realizace projektu prostřednictvím
MAS ORLICKO – volnočasové aktivity dětí – úprava
dětského hřiště na pozemku vedle hřiště u ZŠ, projekt
a realizace úpravy zeleně v centru obce, restaurování
oltářního obrazu v dolní kapličce, oprava kapličky
v Záhorách, údržba umělého trávníku na sportovišti,
odkup stavby vedle parkoviště v centru obce, projekt
a realizace chodníku k ´prodejně Konzumu na horním
Kunvaldě, opravy místních komunikací dle možností
obce. Ve většině navržených akcí bude snaha získat
část prostředků z různých grantových programů.
Avšak i při získání grantů či dotací je nutné počítat
s prvotním profinancováním akce ze strany obce,
dotace je přiznávána vždy až po realizaci, případně
v jejím průběhu.
* Zastupitelstvo projednalo žádost o příspěvek
na spolufinancování sociálních služeb klubu CEDR
v Žamberku na rok 2011 a žádost Gymnázia Žamberk
o finanční příspěvek na zakoupení vybavení učeben,
která byla mimo jiné podložena i počty žáků z Kunvaldu, kteří navštěvují Gymnázium.
Vzhledem ke skutečnosti, že doposud nebyl
schválen rozpočet městyse, vzalo zastupitelstvo
žádosti na vědomí a odložilo je k pozdějšímu projednání podle vývoje a stavu finančních prostředků
městyse.
* Zastupitelstvo se seznámilo se žádostí občanů
o zastavení autobusového spoje č. 15 linky Kunvald –
Žamberk v Žamberku na náměstí (odjíždí z Kunvaldu
v 7.55). Dle vyjádření žadatelů uvedený spoj nezastavuje na tomto místě.
Autobusová zastávka Žamberk-Masarykovo
náměstí není zařazena u této linky v jízdním řádu jako
výstupní zastávka, proto zde spoje nemohou zastavit. Jediná možnost je požádat společnost OREDO,
která je pověřena Pardubickým krajem k organizování
veřejné dopravy, o zavedení této zastávky od nejbližší
změny jízdního řádu.
Zastupitelstvo vzalo žádost občanů i informace
sdělené k této problematice na vědomí a odsouhlasilo zaslání žádosti firmě OREDO o zařazení výstupní

zastávky do jízdních řádů všech spojů, které projíždějí náměstím.
* Zastupitelstvo se seznámilo se žádostí občanů
z místní části obce Betlém, kteří žádají o změnu
dodavatele na zabezpečení zimní údržby komunikace po Betlémě. V současné době uvedený úsek
dle smlouvy zajišťuje Kunvaldská a.s. (je zařazen
v režimu trvalé zimní údržby). Zimní údržba komunikací byla zahájena od 24.11. Do konce listopadu byla
údržba v uvedeném úseku provedena 3x dle výkazů
dodavatele údržby, což odpovídá povětrnostní situaci. V prosinci byla údržba provedena 2x (vzhledem
k organizační změně u dodavatele - došlo ke změně
zaměstnance zabezpečujícího zimní údržbu), proto
- mohlo dojít i k ojedinělému opomenutí údržby
tohoto úseku.
Zastupitelstvo vzalo žádost na vědomí a pověřilo starostu projednáním a řešením s dispečerem
Kunvaldské a.s. a vedením a.s. V případě, že údržba
nebude prováděna kvalitně a dle požadavku úřadu
Městyse Kunvald, projedná zastupitelstvo možnost
změny dodavatele.
* Zastupitelstvo se seznámilo se žádostí o příspěvek na uspořádání šachového turnaje a odsouhlasilo příspěvek ve výši 1.500,- Kč.
* Předsedové komisí seznámili zastupitelstvo
s navrhovanými jmény občanů jako členů jednotlivých komisí: Finanční výbor: Mgr. Zdena Jurčanová,
paní Jana Urbanová. Kontrolní výbor: paní Marie
Kalousová, paní Marta Gregušová. Stavební výbor:
pan Eduard Štumpf, Ing. Pavel Friml. Kulturní výbor:
paní Petra Zářecká a paní Dana Píčová.
* Informace o odstranění břízy u bytového domu
čp. 384 – ing. Trejtnarová seznámila zastupitelstvo
se zaslaným stanoviskem Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových, které je vlastníkem
pozemku na kterém dotčený strom roste. ÚZSVM
si nechalo zpracovat odborný posudek Agenturou
ochrany přírody a krajiny, která neshledala žádné
důvody pro odstranění stromu a v otázce možného
narušení základů budovy kořeny stromu požaduje
znalecký posudek. Ing. Trejtnarová jednala s ÚZSVM
následně telefonicky, avšak úřad trvá na svém stanovisku.
* Informace k žádosti o úpravu jízdního řádu
– žádost občanů byla projednávána již na minulém
zastupitelstvu, doposud nepřišla písemná odpověď,
avšak dle ústního sdělení vzhledem k pozdnímu
termínu doručení žádosti v souvislosti s úpravou
jízdních řádů bude žádost řešena až v dalším období
úpravy jízdních řádů, pokud to nenaruší návaznost
na další spoj
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Starosta městyse svolává zasedání Zastupitelstva městyse Kunvald na 13. ledna 2011.
Zasedání proběhne v zasedací místnosti úřadu od 19.00 hodin
Informace Finančního úřadu Žamberk: Daň z nemovitostí na r. 2011
* Upozorňujeme poplatníky, u kterých došlo v r. 2010 ke změnám okolností rozhodných pro vyměření
daně z nemovitostí nebo ke změně poplatníka daně z nemovitostí (např.: nákup, prodej, dar, dědictví, výstavba,
přístavba, kolaudace, změna užívání, digitalizace území, pozemkové úpravy, převody bytů do os. vlastnictví …),
že mají  dle § 13a zákona č. 338/1992 Sb. povinnost podat daňové přiznání do 31.1.2011. Nepodá-li poplatník
přiznání, ačkoliv měl tuto povinnost, nebo učiní-li tak po stanovené lhůtě, a toto zpoždění je delší než 5 pracovních dnů, vzniká povinnost uhradit pokutu ve výši min. 500 Kč (dle § 250 zákona č.280/2009 Sb., daňový řád).
Pokutu není možno prominout!!
* Neodkládejte podání přiznání a využijte k podání lednové úřední dny pondělí a středa od 8-17 hodin,
od 17. do 31. ledna i ostatní dny od 8-15 hodin, v Pá do 14 hodin.
* Daňové tiskopisy jsou k dispozici na finančním úřadě, informace k elektronickému podání naleznete na
http://adisepo.mfcr.cz.
Významné změny v daňové oblasti v roce 2011 – POZOR!
* Za podání přiznání více jak 5 pracovních dnů po stanovené lhůtě vyměří finanční úřad pokutu ve výši
minimálně 500,- Kč (§250 zákona č.280/2009 Sb., daňový řád). Tuto pokutu není možno prominout!!!
* Ruší se daňové složenky osvobozené od poštovních poplatků. Dále bude možno platit daň na poštách
složenkou typu A za poplatek.
Daňová složenka končí
* Projekt „daňové složenky“, který česká daňová správa spustila v roce 2006, v letošním roce končí.
Daňoví poplatníci byli v minulých letech zvyklí, že daňovou složenku, která umožňovala zaplacení daně bez
úhrady poplatku za převod peněz, pravidelně dostávali, pokud se jich týkala daň z nemovitostí. Daňovou složenkou však bylo možné zaplatit jakoukoliv jinou daň, protože byla dostupná jak na finančních úřadech, tak na
pobočkách České pošty.
* Od 1. ledna příštího roku se situace změní, a to v tom smyslu, že daňoví poplatníci sice pro zaplacení
daně z nemovitostí složenku obdrží poštou, ale poplatek za převod peněz budou muset uhradit ze svého.
V tomto případě už nepůjde o barevně odlišnou daňovou složenku, ale o klasickou složenku
typu „A“, která je běžně dostupná na všech pobočkách České pošty
* Zrušení této služby daňovým poplatníkům přinese státní pokladně roční úsporu ve výši cca 46,5 mil. Kč.
Finanční úřad v Žamberku: Úřední dny, podatelna a pokladna v roce 2011
Pravidelné služby pro poplatníky
Den
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

Úřední hodiny
8:00 - 17:00
8:00 - 17:00

Podatelna
8:00 - 17:00
8:00 - 15:00
8:00 - 17:00
8:00 - 15:00
8:00 - 14:00

Pokladna
8:00 - 11:00   13:00 - 16:00
8:00 - 11:00   13:00 - 16:00

Mimořádné služby pro poplatníky v roce 2011
* V době od 17.1. do 31.1. 2011 pro podávání přiznání a placení daně silniční a pro podávání přiznání
k dani z nemovitostí a v době od 16.5. do 31.5. 2011 pro placení daně z nemovitostí budou na úřadě
v Žamberku organizovány následující mimořádné služby:
Den
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

Úřední hodiny
8:00 - 17:00
8:00 - 15:00
8:00 - 17:00
8:00 - 15:00
8:00 - 14:00

Podatelna
8:00 - 11:00   13:00 - 16:00
8:00 - 11:00   13:00 - 14:00
8:00 - 11:00   13:00 - 16:00
8:00 - 11:00   13:00 - 14:00
8:00 - 11:00

Pro podávání přiznání a placení daně z příjmů v březnu 2011 platí zvláštní úprava.
Kontakt:
Finanční úřad v Žamberku, Pionýrů 1360, PSČ 564 01, tel.: 465 678 111 e-mail: podatelna@zam.hk.ds.mfcr.cz
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Pravidla pro přístup k informacím
Městys Kunvald vydal rozhodnutím zastupitelstva Pravidla pro zajištění přístupu k informacím a to
v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím v podmínkách Městyse Kunvald. Jejich cílem je stanovení postupu úřadu městyse
při aplikaci tohoto zákona.

Již sám název zní dosti složitě, dokument je to obsáhlý
a najdete jej na webových stránkách obce Kunvald
i s formulářem žádosti ke stažení.
Z „Pravidel“ pro Vaši základní informaci uvádíme
krátký výtah:

Městys Kunvald jako povinný subjekt dle § 2 odst. 1 zákona je povinen zveřejňovat dle § 5 zákona tyto
informace:
e) přehled nejdůležitějších předpisů
a) důvod a způsob založení městyse včetně podmí
f) sazebník úhrad za poskytování informací
nek a principů, za kterých provozuje svoji činnost
g) výroční zprávu o poskytování informací za
b) organizační strukturu úřadu  a kontaktní údaje
předchozí kalendářní rok
c) možnosti podávání opravných prostředků proti
h) výhradní licence poskytnuté podle § 14a odst. 4
rozhodování úřadu
zákona
d) postup úřadu při vyřizování žádostí, návrhů i
i) usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad
jiných dožádání občanů
j) adresu elektronické podatelny.
Dalšími informacemi, které městys zveřejňuje,
jsou usnesení zastupitelstva městyse, platné obecně
závazné vyhlášky, nařízení městyse a pravidla, rozpočet městyse na příslušný kalendářní rok, závěrečný
účet městyse za rok předcházející, záměry nakládat
s nemovitým majetkem ve vlastnictví městyse. Ostatní

informace jsou zveřejňovány dle rozhodnutí zastupitelstva městyse …
… Zveřejňování informací provádí městys na
své náklady. Poskytování informací na základě žádosti
je prováděno za úhradu ve výši, která nepřesahuje
náklady spojené s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli.

Výše úhrady je stanovena dle sazebníku:
materiálové náklady: 3,00 Kč za každou stránku formátu A4 pořizované fotokopie, 15,00 Kč za každou
disketu,15,00 Kč za každé CD
doručovací náklady: hodnota balného a poštoného dle platného ceníku
náklady za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací: 200,00 Kč za každou započatou hodinu vyhledávání.
Městys přistoupil k vydání „Pravidel“ vzhledem
ke zvyšující se četnosti požadavků o poskytnutí informace týkajících se veřejné správy a nakládání s penězi
daňových poplatníků. Pokud je žádostí více a čím jsou
obsáhlejší, tím více času musí ať pan starosta či paní

účetní věnovat na úřadě Městyse Kunvald těmto záležitostem a nemohou se věnovat běžné práci.
Někdy se jedná o žádosti pochopitelné a oprávněné, častěji se ale jedná o žádosti účelové a třeba
i neopodstatněné, nicméně i takovým je dle litery
zákona třeba vyhovět.
Tak tedy máme „Pravidla“!

Co nového na Orlicku v roce 2010?
Rekonstrukce Divišova divadla
v Žamberku, nová komunikace v Horní
Lipce, vybavení jezdeckého klubu v Červené Vodě nebo zkvalitnění rodinného
centra Pohoda. Nejen tyto, ale dalších
jedenáct projektů v regionu Orlicko bylo
v letošním roce zrealizováno díky dotaci
zprostředkované prostřednictvím občanského sdružení ze Žamberka.
Občanské sdružení s neobvyklým názvem „MAS
ORLICKO“ bylo založeno v roce 2006 s cílem podporovat rozvoj regionu na základě zprostředkování
dotací obcím, neziskovým organizacím i podnikatelům. Každoročně financuje z Evropských fondů realizaci projektů v celkové hodnotě cca. 10 000 000 Kč.
Jak mohou žadatelé prostředky na podporu svého
projektu získat a jaké služby občanské sdružení
poskytuje, nám řekl předseda sdružení, Ing. Oldřich
Žďárský:
„Prostředky jsou rozdělovány na základě žádostí,
které žadatelé předkládají do kanceláře občanského

sdružení v Žamberku. Tuto žádost, která musí splňovat předepsané náležitosti, si zpracují buď sami,
nebo pokud se na to necítí, mohou požádat o pomoc
vhodnou poradenskou firmu. Nespornou výhodou
pro žadatele je, že mohou využívat po celou dobu
přípravy a realizace projektu bezplatnou konzultační
pomoc kanceláře MAS, za kterou by v případě převážné většiny dalších dotačních programů museli
platit.“
V příštím roce se mohou na zkvalitnění zázemí
své obce zrealizované s podporou MAS těšit občané
města Letohrad a obcí Těchonína, Jamného nad
Orlicí, Klášterce nad Orlicí, Dlouhoňovic a Písečné.
S novým vybavením a zázemím budou moci svou činnost rozvíjet např. divadelní spolek v Lipce, Raft klub
Gymnázia v Letohradě, středisko Junáka v Žamberku,
tělovýchovná jednota v Dlouhoňovicích nebo Orel jednota Lukavice.
A v neposlední řadě si díky 60% dotaci své provozovny novými stroji a technologiemi vybaví také devět
dřevozpracujících podniků na Orlicku.
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Příležitosti v roce 2011:
V roce 2011 budou mít potenciální žadatelé dvě
příležitosti podat si žádost o dotaci. Podporovány
budou investiční projekty neziskových organizací,
zemědělských podnikatelů a drobných podnikatelů ve
dřevozpracujícím průmyslu (truhláři, pilaři, … ).
Vše o vyhlašovaných „Výzvách“ i činnosti sdružení
naleznete na webových stránkách www.mas.orlicko.cz,

nebo přímo v kanceláři MAS na adrese: Divišova ulice
669, 564 01 Žamberk.
Koncem roku vydá MAS ORLICKO také informační noviny, ve kterých se mimo jiné budete moci
seznámit se všemi 50 podpořenými projekty, včetně
poskytnutých dotací a přečíst si rozhovory s podpořenými žadateli. Noviny si budete moci bezplatně
vyzvednout na své obci nebo v kanceláři MAS.

Exkurze do strojírenských závodů (reportáž)
23.11. pro nás škola zařídila exkurzi do strojírenských závodů Korado v České Třebové a AVX
v Lanškrouně, nejspíše z důvodů, aby žáci, kteří chtějí
studovat technické obory, věděli, do čeho „jdou“,
jak to v takových podnicích chodí, jaké jsou výhody
a nevýhody.
Firma Korado v České Třebové už od roku 1989
vyrábí topná tělesa, jež jsou svojí vysokou kvalitou, kterou zajišťuje profesionální, počítačem řízený
výrobní postup, známá po celém světě, a díky tomu,
že leží velmi blízko Kunvaldu (alespoň tedy blíže než
ostatní), se stala vhodným místem pro naši exkurzi.
Jakmile jsme tedy došli ke vstupním dveřím (z důvodu
mně neznámého náš autobus parkoval o 200 metrů
dál, ale nevadí), začal nám místní zaměstnanec,
jenž se stal po zbytek prohlídky naším průvodcem,
vykládat o historii podniku, o bezpečnosti a dalších
věcech, které jsem neposlouchal, neboť jsme byli
všichni rozrušeni nasazováním helem, bez nichž, jak
se později ukázalo, bychom se i obešli, ale z důvodů
výše zmíněné bezpečnosti to jinak nešlo. To, že jsem
nevěnoval pozornost výkladu, se ukázalo být velkou
chybou, protože ostatní informace nám už byly podávány přímo v samotné „továrně“, kde přes velký hluk,
zapříčiněný neustále pracujícími stroji, byly slyšet,
jen pokud jste stáli přímo vedle průvodce, kam jsem
se přes moje spolužáky, co očividně také dychtili po

vědění jako já, bohužel nedostal, takže vše, co jsem se
dověděl, bylo, že pracovníci se mají velice dobře a že
výrobky se barví práškem.
Poté, co nás průvodce provedl celým areálem,
jsme se vydali na cestu do Lanškrouna, do podniku
AVX. Zde jsme museli 20 minut čekat, než nás pustili
dovnitř, kde nás přivítala paní průvodkyně s připravenou prezentací, z níž jsme se dověděli, že společnost AVX je ze 71% vlastněna japonskou korporací
Kyocera a zde, v České republice, vyrábí tantalové
kondenzátory, potřebné ve všech zařízeních dnešní
moderní techniky. Po ukončení prezentace nás průvodkyně provedla, ukázala nám laserovou technologii
a lisované kovové pásky. Obešli jsme celý komplex,
opět v nepříjemném hluku, a odjeli jsme zpět do Kunvaldu.
Osobně takové exkurze schvaluji, nejen kvůli
tomu, že se dostaneme ze školy, protože pokud to má
někomu pomoci vybrat si své povolání, tak prosím.
Sám bych tu pracovat nechtěl, hluk pracujících strojů
zde prakticky přestává jen o Vánocích, natož poté, co
nám bylo řečeno, že maximální mzda zde dosahuje
10 000 Kč. A co jsem si odnesl z této exkurze já?
Stejně jako všichni ostatní, mám konečně svůj vlastní
kondenzátor.
7.12.2010 v Kunvaldu.
Jáchym Ulrych, ZŠ Kunvald

Zelený sloupek
Svérázné zimulky
Zima je obdobím, kdy si ptáci získávají méně
pozornosti než na jaře a v létě. Celá řada z nich
vymizela, odtáhla někam na jih, jiní se potulují po
místech zcela neobvyklých, kde jsme je během roku
nepotkávali. Výrazné melodické zpěvy umlkly a ptáci
se ozývají nejvýš krátkým vábením nebo poplašným
křikem. V zimě nás prostě ptačí říše něčím překvapí
jen zřídka.
Někdy nám však nabídne podivuhodné divadlo,
a to když se objeví hejna stěhovavých nebo potulných
ptáků ze severu, jimž náš lid něžně říkal „zimulky“.
Tito poutníčci vyhledávají místa, kde by se mohli
posílit na další cestu a nikde se dlouho nezdrží. Neobjevují se také každým rokem, záleží na počasí v jejich
vlasti i na úrodě semen či plodů, které jim naše krajina
může nabídnout. Proto tyto hromadné nepravidelné
přílety zimních hostů nazýváme invazemi.
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Nejhezčí a nejroztomilejší invazí je vpád brkoslavů severních. Jsou to skutečně pozoruhodně
krásní ptáci s decentním zbarvením, krásnou vysokou chocholkou, žlutě lemovanými křídly a ocasem
a se zářivě červenými voskovými destičkami na křídlech. Tito elegantní ptáci hnízdí vysoko na severu, ve
Skandinávii a v severním Rusku, a střední a západní
Evropu navštěvují jen v zimě. Invaze se objevují tak
po třech či čtyřech letech, obyčejně tehdy, když se
brkoslavům podaří úspěšně vychovat všechna mláďata, takže domácí zásoby potravy nestačí a hejna
brkoslavů se pustí daleko na jih a na západ, aby našla
víc potravy. Na rozdíl od mnoha jiných zimulek jsou
brkoslavi krotcí a rádi odpočívají na keřích a stromech
s bobulemi nebo v blízkosti podobných tučných pas-

tvin. Odvažují se do zahrad i do městských parků
a neustále se ozývají vysokými stříbrnými trylky
a cvrčením. Našimi zeměmi brkoslavi jednak prota-

hují a jednak tu přezimují. Někdy se objevují již v říjnu
a na sever se vracejí v březnu.
Převzato z knihy „Putování českou přírodou“

Historická zajímavost
Anenský vrch 991 m n.m. – pohled do historie
„…když staneme plni překvapení a úžasu. Toho
rozhledu. Toho obrazu k nepopsání! Tu pod námi spousta
lesů k údolí Orlickému se svažujících, za ním vrchy a hory
Bystřické a tam k jihovýchodu zase obrovská modravá silhouetta Kralické Sněžky a jejích mohutných druhů v pásmu
jako jednotlivém. A nyní na západ do vnitra naší vlasti zrak
obracíme. Nový, rozsáhlejší, obrovský obraz, pln rozmanitosti! Pod námi zase spousty lesů na západním svahu a na

podhůří v tóninách zeleni nejrozmanitějších, dále pak už širý
kraj, šachovnice polí, lesíků, hájů, blýsknavých vod, bílých
vesnic, městeček a měst. Tam Rychnov, tam Solnice a tam
k jihozápadu, hle, Pardubice a mohutné někdy sídlo pana
Viléma z Pernštejna slavné paměti, Hora Kunětická!“ Tak
popsal výhled z Anenského vrchu v 80. letech 19. století

Anenský vrch, jako jeden z vrcholů Orlických hor,
plnil a plní v průběhu věků několik funkcí. Z hospodářského hlediska se zde těžilo od nepaměti dřevo.
V 18. století se stal poutním místem. Kromě pouti
na počest sv. Anny se lidé rádi kochali výhledy, které
jim poskytovala věžička kaple a později postavená
rozhledna, která sem lákala turisty až do 20. let 20.
století. Ve 30. letech 20. století se vrch stal součástí
budovaného, nikdy nevyužitého, ochranného valu
pevnostní linie. Vojenskému účelu musela ustoupit
kaple, která byla přenesena. Jako součást Orlických
hor je Anenský vrch svým ekosystémem a porostem
včleněn do chráněné krajinné oblasti. I dnes je vyhledávanou turistickou dominantou Orlických hor, což
ještě umocní nově vybudovaná rozhledna, díky které
se turista může stejně  jako před 100 lety rozhlédnout
po kraji.
Podle pověsti  Divá žena na Anenském vrchu nesl
vrch původně název „Hocheckicht“. Dnešní název
„Anenský vrch“ lze považovat za související se založením kaple v 18. století. Toto pojmenování „St. Anna“
je zaznamenáno i na mapě I. vojenského (josefského)
mapování, které bylo provedeno ve 2. polovině 18.
století. V roce 1858 dochází k přejmenování vrchu.
Vrchol byl při příležitosti postavení kamenné kaple
(namísto dřevěné) přejmenován podle donátorky Ernestiny hraběnky Nostitz, roz. Valdštejn – Wartenberk, manželky majitele rokytnického panství Josefa
hraběte Nostitz na „Ernestinenberg“ – česky nazýván
jako „Arnoštka“. Po roce 1945, kdy bylo z celé oblasti
odsunuto německy mluvící obyvatelstvo, se opět
začal používat název „Anenský vrch“.
Anenský vrch byl nejvyšším vrcholem rokytnického panství a spadal do lesního revíru Horní Rokytnice. Ale katastrálně i farností patřil pod tehdejší obec
Neratov.
Historie poutního místa se podle dochovaných
pramenů začala psát v 2. polovině 18. století.

Podle pověstí je za postavení kaple zodpovědný
Johann Kastner, hajný z Horní Rokytnice. Dle jedné
verze pověsti byl Johann Kastner jednou nucen strávit
noc v lese v blízkosti vrchu, kde vyslechl tři muže,
kteří chtěli přepadnout jeho hájovnu a z vděčnosti, že
se na to mohl připravit, slíbil sv. Anně, že na tomto
místě vybuduje k úctě jí, jako patronce hor, na vrchu
kapli.
První kaple byla ze dřeva vybudována v roce
1766, podle jiného pramene o rok později. Jejím
donátorem se stal majitel rokytnického panství Jan
Josef hrabě Nostitz. Zasvěcena byla sv. Jáchymovi
a sv. Anně.
Vrchol vzdálený chůzí 2 hodiny od Rokytnice
v Orlických horách a 45 minut od Neratova se stal
hojně navštěvovaným poutním místem, kam směřovala procesí zejména o svátku sv. Anny.
V roce 1820 byl okolo kaple vymýcen les a došlo
na přestavbu kaple. Vše bylo provedeno na popud
Johany hraběnky Nostitz, manželky Josefa hraběte
Nostitz. Podle dochovaného popisu měla kaple střechu pokrytou dřevěnou krytinou a na střeše byla
věžička. Uvnitř kaple byl zavěšen obraz sv. Jáchyma
a sv. Anny, do horního poschodí – věžičky vedlo
schodiště a bylo využíváno jako vyhlídka. Okolo kaple
stála křížová cesta.
V roce 1858 byla dřevěná kaple nahrazena
kamennou, která byla postavena z popudu již jmenované Ernestiny hraběnky Nostitz. K slavnostnímu
vysvěcení došlo 26. července 1858.
Ve stejném roce byl ke kapli pořízen kříž zobrazující
Spasitele na kříži, u nohou se sv. Janem a Marií.
Tento kříž z pískovce darovali manželé Franz a Marianna Kubitschkovi z Neratova čp. 27.
Okolo roku 1870 byla u kaple postavena socha
Panny Marie, která je také označována jako mariánský
sloup. Podle vyprávění ji nechal přivézt Anton Krause
z Neratova čp. 30 ze slezského Wartha (dnes Bardo
Sląskie) v úctě ke sv. Anně za to, že přežil v mrazu,

Alois Jirásek.
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když zapadl v zimě při svozu dřeva, než ho sousedé
našli. Jednalo se o 4 metry vysokou sochu.
V roce 1880 byla postavena nová kaple, kterou
nechal zřídit majitel panství Karel Ervín hrabě Nostitz. K vysvěcení kaple došlo při slavnosti konané 25.
července 1880. V této době byla tedy kaple kamenná
s dřevěnou střechou a věžičkou s oltářem a obrazem
sv. Jáchyma a sv. Anny. V tehdejší době v okolí kaple
stálo 14 kamenných sloupů s obrazy křížové cesty.
V roce 1882 byla kaple obložena litinovými pláty, aby
lépe odolávala nepříznivému počasí.
V roce 1937 byla kaple, včetně křížové cesty, přenesena kvůli výstavbě opevnění do Hadince na pozemek Franze Luxe a Hadinec vzal na sebe povinnost
starat se o kapli.
Osudem pískovcového kříže a mariánského sloupu se
stal Neratov.
Kaple se i v současné době nalézá u osady Hadinec, vzdálené 2 km, uprostřed lesa a poutníci k ní
směřují vždy o probíhající Anenské pouti v Rokytnici
v Orlických horách, kdy zde slouží mši v úctě ke sv.
Anně neratovský farář.
Turistické využití Anenského vrchu spadá do
období rozvoje turistiky v Orlických horách ve 2. polovině 19. století. Jak již bylo zmíněno, kaple sv. Anny
měla věžičku, která byla využívána jako rozhledové
místo po horách. Samostatná rozhledna vyrostla
vedle kaple na počátku 20. století. Jednalo se o jednoduchou dřevěnou stavbu vysokou 8 metrů. Na plošinu, na kterou vedl příkrý žebřík, se vešli pouze čtyři
lidé. Pod plošinou byl nouzový úkryt, který využívali
návštěvníci v době nepříznivého počasí.
Největším problémem rozhledny byla její poloha,
na kterou si lidé stěžovali. Rozhledna byla vystavěna
v těsné blízkosti kaple a její střecha bránila výhledu na
západ. Již v roce 1912 padl návrh, aby byla rozhledna
posunuta k severní straně kaple a zvýšena o 1,5 m.
Podle popisu rozhledny z roku 1917 se jednalo
o nízkou labilní soustavu několika žebříků. Již tehdy
se řešila výstavba nové a lepší rozhledny.

K zániku rozhledny došlo pravděpodobně během
1. světové války nebo krátce po ní. K výhledu byly po
zániku rozhledny využívány svahy Anenského vrchu.
Na Anenský vrch jako i dnes, se v minulosti dalo
dojít z několika směrů. Hlavní cestou byla hřebenová
trasa, která byla v roce 1921 označena jako Jiráskova.
V roce 1911 byla vyznačena cesta z Rokytnice na
Anenský vrch, která byla dlouhá 7,5 km a je uváděno,
že výstup trval 2 hodiny. Cesty na vrchol vedly také
z Neratova, Říček, Podlesí či Nové Vsi.
V druhé polovině 30. let 20. století bylo budováno
v pohraničních oblastech opevnění proti vzrůstajícímu nebezpečí ze strany Německa, stejně tak tomu
bylo i v Orlických horách. Jelikož bylo rozhodnuto, že
na Anenském vrchu budou vybudovány dva objekty
těžkého opevnění, byla kaple, křížová cesta, mariánský sloup a kříž přeneseny v průběhu roku 1937 do
nových destinací zmíněných výše.
V roce 1937 byly vystavěny na Anenském vrchu
dva objekty těžkého opevnění pod označením
R-S 84 a R-S 85. Výstavbu ve stavebním podůseku
4./X. Říčky provedla pražská firma Ing. Josef Hons.
Oba objekty byly stavebně dokončeny.
Izolovaný pěchotní srub R-S 84 pod krycím
názvem Arnošt byl vybetonován ve dnech 20. – 23.
října 1937 v kubatuře 410 m³ ve 2. odolnosti tzv. Arab.
Jeho osádka měla čítat 19 mužů.
Izolovaný pěchotní srub R-S 85 pod krycím názvem
Anna byl vybetonován ve dnech 14. – 19. října 1937
v kubatuře 867 m³ v I. odolnosti tzv. Říman. Jeho
osádka měla čítat 23 mužů.
Oba objekty těžkého opevnění byly poničeny
vytržením pancéřových prvků v 50. letech 20. století.
Nová historie turistické využití se začíná psát
v roce 2010, kdy byla postavena dřevěná rozhledna
vysoká 17 metrů. Za tuto iniciativou stálo město
Rokytnice v O.h. a obec Bartošovice v O.h. Investorem stavby a majitelem rozhledny jsou Lesy České
republiky, s.p.
Autorka textu : Mgr. Radka Holendová (2010)

Okénko farnosti
Ohlédnutí za živým betlémem a pozvání na Masopust
Hudební doprovod k Živému betlému na Žampachu obstarala Jiná doba z Kunvaldu - dne 1.12.2010
pořádal Domov pod hradem Žampach již tradičně
Živý betlém. Jedná se o jednu ze tří stěžejních předvánočních akcí společně se dvěma vánočními koncerty.
Divadelní představení Živého betlému, klasického
biblického příběhu, kde účinkují jak zaměstnanci, tak
obyvatelé domova a přátelé z jiných zařízení, začalo
v 18.00 u zahradního altánu v zámecké zahradě.
Vzhledem k nepříznivému počasí se neúčastnilo tolik
diváků jako v předchozích letech. Jiná doba doprovázela vystoupení klasickými koledami, a tak pomohla
vytvořit při Živém betlému neopakovatelnou atmo10

sféru. Hudebníkům patří obdiv za jejich výdrž i přes
husté sněžení. Na Žampachu vystupují na více akcích
a vždy bez nároku na honorář, za což jim patří náš
velký dík.
Už nyní se těšíme na další společné setkání
12.2.2011 při tradičním Masopustu, kde zahraje
Jiná doba k poslechu i tanci masopustním maškarám a všem příchozím.

Tímto si tedy dovolujeme pozvat širokou veřejnost do masopustního průvodu, který bude putovat
nejen Domovem pod hradem, ale i obcí Žampach.
Bližší informace budou vyvěšeny na našich stránkách
www.uspza.cz.
Bc. Kateřina Sloupenská, organizační manager /TIC DPH
Žampach

Adventní koncert v kunvaldském kostele
V   neděli 19.12.2010 se konal v kostele sv. Jiří
adventní koncert. Pozvání k účinkování tentokrát
přijal pěvecký sbor Campanula z Dolní Dobrouče.
Tato dvacetičlenná formace vznikla v roce 1983.
Od té doby zpívají pod vedením paní J.Maříkové a pod
záštitou obce Dolní Dobrouč. Zajímavostí je věková
rozmanitost členů sboru, kdy pospolu nadšeně zpívají

pětadvacetiletí i pětasedmdesátiletí zpěváci a zpěvačky.
Campanula nám přivezla krásné spirituály
a koledy, kterými za doprovodu rytmických nástrojů
vykouzlila pohodovou vánoční náladu.Velmi děkujeme za pěkný hudební zážitek a těšíme se na její další
návštěvu.

Farnost Kunvald přeje všem čtenářům Poledníku v tomto novém roce mnoho štěstí,
zdraví, spokojenosti a klidu.
Těšili jsme na Vánoce
V pátek 10. prosince připravila Masarykova
základní škola vánoční pásmo s názvem „Těšíme se
na Vánoce“. Děti předvedly milé pásmo plné známých
i dávno zapomenutých říkanek, písní a připomněly
narození Ježíška v Betlémě. Dozvěděli jsme se pravdu,
jak to bylo doopravdy se Santa Klausem v Americe
a nakonec děvčata ukázala téměř profesionální módní
přehlídku z ekologických materiálů. Nechyběla soutěž
o nejkrásnější vánoční dekoraci a na závěr si mohl
každý koupit nádherné svícínky a vánoční ozdoby,
které vytvořily děti ve škole a školní družině. Velké
poděkování za příjemnou vánoční atmosféru a dobrou
náladu patří nejen dětem ale i všem, kteří páteční podvečer připravili a s dětmi nacvičili.
Vánoční besídka základní školy
Po důkladném nácviku a měsíční přípravě jsme
v pátek 10. 12. 2010 pozvali rodiče, babičky a ostatní
příznivce do místní Sokolovny na Vánoční besídku.
Naši snahu jich přišlo podpořit více než sto. Program jsme zahájili scénkou o Třech králích, kterou
s námi nacvičila paní učitelka Kodytková při Hudebních a dramatických činnostech.
Dále následovala vystoupení jednotlivých tříd.
Prvňáci přednášeli vánoční básničky, druháci je vystřídali s koledami, poté bylo vloženo taneční číslo čtvrťáků, pokračovali třeťáci s pásmem vtipných lidových
básniček a písniček. Poté se znovu tancovalo, opět
čtvrtý ročník, nyní posílen i pátým ročníkem. Šestý
a sedmý ročník sehrál indiánskou legendu o stvoření
slunce, tím nám připomenuli, že Vánoce jsou svátky
slunovratu. Osmý ročník zahrál tři pohádky s cílem
procvičit matematické schopnosti obecenstva. A že
Masopust
Motivem vzniku Masopustu v roce 2009 bylo získání části finančních prostředků na dokončení opravy

to s ekologií škola myslí vážně nám dokázala 9. třída
módní přehlídkou, kde se šaty modelek skládaly
především z odpadních materiálů. Pracnost všech
modelů byla odměněna obdivným potleskem. Ještě
větší potlesk však sklidily tanečnice vířící jako vánoční
vločky.
Na závěr jsme rodiče zaskočili cizojazyčnými
koledami, na české samozřejmě také došlo, to už
rodiče zpívali s námi. Závěrečnou koledu jako finále
zpívali všichni žáci a celý sál.
Potom se všichni vrhli do restaurace, kde bylo
možné nakoupit vánoční výrobky žáků. Nejlepší
výrobky soutěžily ve vestibulu, zde návštěvníci vyplnili i anketní lístky o nejhezčí vánoční dekoraci.
Doufám, že všichni odcházeli z besídky spokojení.
Jáchym Ulrych, ZŠ Kunvald

omítky kostela sv. Jiří v Kunvaldě. Výtěžek skutečně
směřoval k tomuto cíli. I v loňském roce se nám
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podařilo získat díky dárcům finanční prostředky a ty byly
použity na nákup nových ubrusů a záclon do restaurace
v naší sokolově.
V únoru t.r. chceme připravit další Masopust v
Kunvaldě. Snad se zase dá dohromady parta nadšenců
a společně s „koňáky“ a milými přáteli ze Žampachu

vyrazíme po zachumelených cestách k Vašim domovům. Určitě Vám zase nachystáme zabíjačkové dobroty
i masopustní veselí a případné získané finance použijeme
na dobrou věc pro všechny. Podrobnosti se dočtete na
plakátech.
MC

Společenská kronika
Blahopřejeme našim spoluobčanům, kteří oslaví významná životní
jubilea:
81 let
88 let
09. 01. Josef Čípa

  Kunačice 7

85 let
15. 01. Jarmila Čípová

  Kunačice 7

84 let
10. 01. František Fiedler

  Kunvald 206

82 let
21. 01. Anna Janebová
22. 01. Josef Hůlka
05. 02. Drahoslava Dvořáková
16. 02. Marie Tomková

  Kunvald 358
  Končiny 34
  Kunvald 146
  Kunvald 224

12. 01. Jaroslav Kopecký
03. 02. Marie Krčmářová

        Kunvald 15
        Kunačice 3

80 let
26. 01. Drahoslava Šlesingerová     Kunvald 79
26. 02. Miloslava Hložková
        Kunvald 95
75 let
25. 01. Jaruška Tomanová
02. 02. Marie Vágnerová
08. 02. Bohuslav Veverka

        Kunvald 214
        Končiny 14
        Kunvald 168

70 let
26. 01. Olga Celerová
17. 02. Marie Prausová

        Kunvald 98
        Kunvald 17

Vítáme do života nově narozené občánky:
31. 10. Jáchym Brázda               Kunvald 275

16. 11.  Lukas Depresbitelis             Kunvald 88

Omlouváme se manželům Šreflovým za záměnu příjmení jejich dcery Dominiky v minulém čísle
Kunvaldského Poledníku.
Stříbrnou svatbu oslaví:
24. 01. Marta a Zdeněk Hofmanovi         Kunvald 288

Činnost SPOZu v roce 2010
Uběhl další rok a můžeme bilancovat. 9. 12. se
sešlo 8 pracovníků našeho Sboru pro občanské záležitosti, aby zhodnotili práci za minulý rok a připravili
akce na příští rok 2011.
Určitě i vás bude zajímat přehled naší činnosti
v roce 2010:
Narozené děti - v naší obci přibylo 9 nových
občánků, z nichž 7 jsme přivítali ve třech obřadech.
Noví žáci školy – 1. září jsme přivítali 8 nových
prvňáčků, jako dárek dostali knížku, pamětní list
a květiny. Po zahájení školního roku vysadili společně
stromek do školní zahrady.
Vycházející žáci školy – rozloučili jsme se s devíti
žáky 9. třídy a se třemi žáky, kteří odešli studovat
gymnázium z páté třídy. Všichni v upomínku dostali
knížku s věnováním.
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Naši učitelé – nezapomněli jsme na jejich potřebnou práci a 26. 3. jsme se starostou poděkovali květinou při příležitosti Dne učitelů (28. 3.) přímo ve
třídách.
Oslavy jubileí – odeslali jsme 73 gratulací našim
občanům a osobně jsme navštívili 39 občanů. Tři
nejstarší již překročili 90 let věku. 30. 5. 2010 oslavil
pan František Dvořák 90 let. Navštívili jsme ho na LDN
v Žamberku, předali věcný dar a on se nám podepsal
do pamětní knihy. 24. 9. 2010 oslavil výročí 97 let
pan Jindřich Herman. Osobně se zúčastnil setkání
důchodců v Sokolovně. Překypoval vitalitou, pronesl
zdravici a všem zazpíval. Byl obdarován a opět následoval podpis do pamětní knihy. 13. 10. 2010 se dožila
91 let paní Jarmila Štěpánková. I ona od nás obdržela
dárek.

Pro všechny dříve narozené jsme připravili zájezd,
kterého se v květnu zúčastnilo 43 občanů, a začátkem
října tradiční setkaní v Sokolovně s účastí více než sta
občanů.
Dva naši občané uzavřeli manželství, dva manželské páry oslavily stříbrnou svatbu. Loňský rok byl
úrodný na zlaté svatby, kterých bylo pět. Všechny
vytrvalce jsme odměnili věcným darem a květinami.
Poslední rozloučení se zesnulými občany, kterých bylo
v uplynulém roce jedenáct, zajistil náš smuteční řečník.

Po celý rok byla vedena fotokronika, kronika
a pamětní kniha všech akcí.
Touto cestou chci poděkovat všem členům
SPOZu za pomoc, kterou mi poskytovali během mého
působení ve Sboru. SPOZ nyní posílí Petra Křivánková,
Darina Jedličková a Blanka Mühlová, které postupně
převezmou moji dlouholetou práci. Jistě se svého
úkolu zhostí dobře.
Milena Suchodolová

Děkujeme
Děkujeme paní Mileně Suchodolové za dlouholetou práci a vedení Sboru pro občanské záležitosti.
Vytvořila spoustu dnes již tradičních akcí, které jsou
občany kladně přijímány. Budeme se snažit navázat na

její práci a zachovat všechno dobré, co pro všechny
Kunvaláky vykonala. Věříme, že nám své dlouholeté
zkušenosti předá a bude nám nápomocna i v dalším
roce činnosti SPOZu.
Úřad městyse Kunvald a noví členové SPOZ

Co Čech, to muzikant
platívalo kdysi. Kdo ví, jak bychom dopadli ve
srovnání dnes. Na každý pád těší, že je stále ještě
dost dětí, které do „lidušky“ – jak jsme kdysi říkávali
(pro ty mladší zdrobnělina pro kdysi oficiální název
Lidové školy umění) za hraním, zpěvem, recitováním, tančením či výtvarničením chodí.
Předvánoční čas je vyplněn koncerty, besídkami
a mnoha dalšími kulturními či společenskými aktivitami. A tak i Základní umělecká škola Petra Ebena
v Žamberku, jako každý rok, uspořádala pro žáky škol
z okolních obcí a nejen pro ně „šňůru“ koncertů. Po
dvě dopoledne dvě představení a jedno představení
večerní. Víc než dost na organizaci, práci a ochotu
učitelů a vytížení vystupujících.
Všechny děti vystupovaly s nadšením, a to bylo
znát. Se svými vystoupeními, jejichž pásmo trvalo
téměř jeden a půl hodiny, si poradily vskutku výtečně.

Kdo přišel, určitě nelitoval. Školáci dopoledne a diváci
v podvečer v zaplněném hledišti Divišova divadla
v Žamberku opravdu měli co  poslouchat a na co se
dívat! Nezbývá než říci – děkujeme!
Ing. Jana Trejtnarová

Pozor na Mikulášovu bandu (fejeton)
Něco málo dní zbývalo do Mikuláše a já stále
neměl nikoho, kdo by mým dětem nadělil odměny
za to, jak byly hodné.
Jednou jsem šel po ulici a narazil jsem na partičku čertů s Mikulášem a andělem. Šel jsem za nimi
s prosbou, zda by nepřišli za mými dětmi na návštěvu.
Po chvilce přemlouvání souhlasili, ale pouze za podmínky menší hotovosti. Vždy jsem
se domníval, že tato činnost je dobročinná, ale časy
se mění, ani kuře zadarmo nehrabe, natož Mikuláš
a čerti.
Najednou nastal dětmi očekávaný večer. Všude
bylo takové ticho, že jsme slyšeli sousedovu televizi.
Crrrrr, ozval se konečně zvonek. Děti lítaly po bytě jak
pominuté. Šel jsem návštěvě otevřít, ale přede dveřmi
byla pouze naše tetička. Pustil jsem ji dovnitř, uklidnil
děti a udělal tetičce grog.
Asi po pěti minutách jsem zaslechl řinčení řetězů
a už to tu bylo zase. Crrrrr, zadrnčel hlasitě zvonek
a tetička uklidňovala děti. Opět jsem šel otevřít.
„Konečně jsou tu !“ povzdechl jsem si a zabral za kliku.

Čerti vlítli do bytu jako uragán a mě málem srazili.
Naštěstí tam byl na první pohled milý anděl, ten mě
zachytil do své náruče. Po nějaké době se děti uklidnily a šly se také podívat na Mikulášův doprovod
(vyděšená tetička se běžela schovat do koupelny).
Mikuláš si žádal nějakou básničku, ale děti mu krásně
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zazpívaly. Mezitím se anděl někam ztratil. Říkal jsem
si: „Šel asi pro sáčky se sladkostmi,“ a měl jsem
pravdu, asi po dvou minutách se anděl objevil. Dal
spolu s Mikulášem dětem sladkou odměnu, čerti je
ještě zašpinili sazemi, a už pelášili pryč, jakoby jim za
patami hořelo.

Co jsem však nezjistil po jejich odchodu? Notebook byl pryč a hotovost na vánoční dárky taky.
Toto byl opravdu nezapomenutelný zážitek, víckrát už je doma nechci vidět.
Michal Š

Byli u vás čerti?
U nás doma ne. Čerty, čertíky a Mikuláši se to
hemžilo na pěkné besídce u příležitosti rozsvícení
vánočního stromu.
Také mezi důchodce zavítali s předstihem dva
veselí čerti, dva vznešení andělé a rozvážný Mikuláš
na setkání ,,U Křemílka“. A bylo veselo! Každý, kdo
řekl nějaký vtip, přednesl vtipnou básničku nebo řekl
něco veselého, čerti obdarovali dárečkem a šmouhou

na tváři. Samozřejmě nechyběly písničky, které si za
doprovodu harmoniky rádi zazpíváme.
Nezapomínáme si mezi sebou ani popřát k narozeninám či k svátku, pochutnat si na dobrém jídle od
Jirky a Marušky a hlavně si popovídat s přáteli.
A pak že se důchodci neumí bavit! Už se zase
těším na příští setkání.
Účastnice Milena Suchodolová

Sport
Hokej
Slámožrouti se i letos přihlásili do ústeckého
Comuputer shop cupu. Sezóna pro nás nezačíná
prvním zápasem, jak by si každý myslel. Začíná pro
nás již vyhlášenou Slámožroutskou zábavou, která se
i letos povedla a přišlo na ni téměř 400 lidí. Díky této
zábavě nemusíme řešit, kde seženeme peníze na startovné, které činí 19.000 Kč. Tímto bych chtěl všem
příchozím ještě jednou poděkovat za jejich podporu.
Nyní již k už započaté sezóně. Do ní jsme vstoupili s jednou změnou v soupisce týmu. Z té vypadl
kvůli těžkému dlouhodobému zranění jeden z pilířů
naší obrany Eda Fogl. Místo něj nastoupí ve Slámožroutském dresu Jaroslav Zářecký ml. narozený 18.
5. 1997 a tím se stane nejmladším hráčem na naší
soupisce. Členy našeho družstva tedy jsou: brankáři Luboš Martinec, Jirka Řízek, Tomáš Blažek, všichni tři
pocházejí z okolí Rychnova. V poli se představí Honza
Zářecký, Jarda Zářecký st., Jarda Zářecký ml., Martin
Bříza, Jirka Dušek, Jirka Fajgl, Jarda Flekr, Tomáš
Fogl, Lukáš Friml, Ondra Müller, Olin Krejsa, Aleš
Lauterbach a Eda Štumpf.
Naším cílem před sezónou je dostat se do první
poloviny ze všech týmů v závěrečném hodnocení.
Pokud by se zadařilo zahrát si jako loni první ligu, kde
se bude rozhodovat o vítězi turnaje byli bychom velmi
spokojeni, ale to bude asi hodně těžké.
Do turnaje se letos přihlásilo celkem 24 mužstev. Ta se rozdělila do třech základních skupin po
8 celcích. My jsme hráli v základní skupině s těmito
družstvy: (loňské umístění) Žamberští kanci (2), Slámožrouti (5), HC Hornets Záměl (8), Oftis Ústí n/O
(11), Buldoci V. Skrovnice (14), HC Líšnice (17),
Třísky Oucmanice (21), Kapři Dlouhoňovice (nováček). Z těchto tří základních skupin postupují první
čtyři týmy do dvou semifinálových skupin
o 1. – 2. ligu, zbylí čtyři postupují do dvou semifinálových skupin o 3. – 4. ligu. Ze semifinálových skupin
postupují první tři týmy do 1. ligy, zbylí do 2. ligy, to
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samé platí i o 3. a 4. lize. Snad jsem to napsal srozumitelně.
Teď už k odehraným utkáním. První zápas jsme
nastoupili proti Žambereckým kancům. Hned od
úvodního buly bylo vidět, kdo je na ledě pánem a že
loňské druhé místo Žamberku patřilo oprávněně.
Soupeř nás poměrně snadno přehrával, a tak konečný
výsledek zněl 7:2 pro Kance.
Ve druhém utkání byl naším soupeřem ústecký
Oftis. Sice jsme rychle prohrávali 1:0, ale to jako by
nás nakoplo, brzy jsme vyrovnali a postupně navyšovali stav na konečných 6:3. I přes konečný výsledek
to bylo vyrovnané utkání s mnoha šancemi na obou
stranách.
Prvním derby se stalo utkání se sousední Líšnicí. První třetina byla velice vyrovnaná. Lišnice od 4.
minuty vedla 1:0, ale nám se podařilo v osmé minutě
vyrovnat na 1:1. Druhá třetina byla plně v naší režii.
V 18. minutě se nám podařilo díky Olinu Krejsovi prostřelit soupeřova gólmana, a to hned dvakrát. Soupeř
ještě stačil do druhé sirény zvýšit stav na 3:2 v náš
prospěch. Třetí třetina probíhala opačně. Líšnice tlačila, ale Luboš je přiváděl k šílenství a všechno jim
vychytal. Konečný výsledek 4:2 určil až únik Járy
Zářeckého ml. v 8. minutě. Vstřelil nádhernou branku,
na kterou soupeřův brankař neměl žádnou šanci zareagovat.
Další utkání jsme sehráli s nováčky Kapry Dlouhoňovice. Ti měli před tímto utkáním na svém kontě
3 výhry, a tak jsme vůbec nevěděli, co od nich očekávat. Jenže utkání se rychle změnilo v jednostrannou
záležitost a už v půlce první minuty jsme vedli 1:0.
Zanedlouho jsme zvýšili na 2:0 a stav po první části
byl 3:0. V druhé třetině se hra malinko vyrovnala, ale
vstřeleny byly z naší strany další dvě branky. Kapříci
dali taky jeden gól, a tak stav po dvou třetinách byl 5:1
pro nás. Třetí třetina byla také vyrovnaná a její výsledek byl 1:1, takže se konečný výsledek ustálil na stavu

6:2. První hattrick sezóny stanovil Ondra Müller, který
stál letos poprvé na bruslích, ale znát to vůbec nebylo.
Stínem zápasu bylo zranění Luboše Martince.
V pátém utkání jsme nastoupili proti Buldokům Velká Skrovnice. V zápase se hrálo v podstatě
na jednu branku, tu Buldoků. Konečný výsledek 6:2
mohl být daleko větší, kdyby se nám podařilo proměnit alespoň polovičku našich šancí a nevychytal nás
soupeřův brankař. Hattricku dosáhl Jarda Zářecký st.
Posledním zápasem před uzávěrkou Poledníku
a předposledním ve skupině bylo nejvyrovnanější,
nejbojovnější, nejdramatičtější a zatím nejpohlednější
utkání této sezóny. V rychlém utkání proti Hornets
Záměl nás přijelo podpořit možná až 70 fanoušků
z Kunvaldu, a tak zápas probíhal za velmi bouřlivé

atmosféry. Hornets nás sice z počátku zápasu tlačil
k naší brance, ale gól se mu vstřelit nepodařilo a do
vedení jsme šli naopak my. Postupně se hra vyrovnala
a soupeř vyrovnal stav na 1:1. Poté se skóre pohybovalo tak, že my jsme vstřelili gól a soupeř vyrovnal
až do stavu 3:3. Poté Hornets zvýšili na 4:3, ale i my
jsme dokázali vyrovnat, a tak po konci utkání byl stav
na ukazateli 4:4.
Díky jedné prohře, jedné remíze a čtyřem výhrám
nám neunikne postup do semifinálové skupiny, kde
si to s dalšími týmy rozdáme o postup mezi 6 nejlepších celků soutěže, proto bych rád všechny fanoušky
pozval na naše zápasy. Bližší informace se dozvíte na
www.slamozrouti.tym.cz.
Za Slámožrouty E. S.

Zprávy šachového oddílu
Krajský přebor
Nejprve se ještě vrátím k článku z minulého Poledníku. V komentáři k utkání prvního kola s dr. Ústí n.O.
“C“, jsem opomněl partii Mirka Mlynáře, který ve své
partii vyhrál, a tím také výrazně přispěl k velmi cenné
remíze družstva.
2. kolo 7.11.2010 doma hostíme družstvo Letohradu “B“ a doslova jsme ho převálcovali 5,5 : 2,5,
když od čtvrté šachovnice všichni naši hráči vyhráli Hodek R., Rusz G., Stůj M., Tobiška J. a Štěpán S. Na
první šachovnici Keprta S. remizoval v divoké partii.
Soupeřův debakl zmírnili prohrou Vymetálek
P. a Dvořák E., když oba v lepších pozicích nezvládli
závěrečnou kombinaci. Proti předpokladu získáváme.

3. kolo 21.11.210 jsme hráli ve Svitavách. Na
favorita jsme nestačili a prohráli 2 : 6. Jedinou výhru
zaznamenal Štěpán S. Dvě remízy Vymetálek P a Rusz
G. Prohráli Dvořák E., Hodek R.,Tobiška
J., Vymetálek T.a Mlynář M.
4. kolo 5.12.2010 jsme hráli doma s Dolní Čermnou v přímém souboji o setrvání v soutěži. Výhra by
nám již prakticky pomohla k udržení. Utkání skončilo
celkovou remízou 4 : 4. V roli Mikulášů skončili Dvořák
E., Hodek R. a Rusz G., když po boji přenechali body
svým soupeřům. Vyhráli přesvědčivě Keprta S., Stůj
M. a Štěpán S., pro kterého to byla již čtvrtá výhra
v řadě. Nic není ještě ztraceno a budeme bojovat dál.

Krajské soutěže
2. kolo Kunvald “B“ – Lanškroun “C“ 1:4 jedinou výhru Sedláček P., prohry Dvořák E., Krčmář S.,
Mlynář M a Bém T. Hodně slabý výkon.
Kunvald “C“ – Žamberk „C“ 3,5:1,5, diametrálně
odlišný zápas, bojovný a zodpovědný přístup slavil
úspěch. Vyhráli Rusz G. a Vymetálek T. Remízy Krupica Z., Pácha L. a Michalička V.
Své první kolo hrálo družstvo Kunvald „D“
s Pandou Rychnov n.Kn. “C“. Soupeř nepřijel v nejsilnější sestavě, a tak nám dopřál hladké vítězství.
Na prvních dvou šachovnicích Hodek R.a Štěpán S.
remizovali a dále následovaly již jenom naše výhry.
Tobiška J., Řehák J. a Tobiška J. 79.
Ze zápasu poučná partie Tobiška Jar.41 – Horníček:
1. e4, c5, 2. Sc4, Jc6, 3. Jfš, e6 4.0-0, Se7 5.d4, Jf6
6.e6, Je4 (problematický tah černého, který umožní
pochod středových pěšců bílého 7. d5, Ja5 (nelze
exd5 pro Sxd5 a chycení jezdce) 8. d6, Sg5 (opět
nelze Jxc4 pro 9.dxe7, Dxe7 10. Dd3 a jezdec je opět
chycen) 9. Sd3 a jezdec nemá volné pole, Jxf2 10.
Sxg5, Dxg5, 11. Vxf2, De3, 12. Dd2, Dxd2, 13.Jbxd2,
b6 (opět slabší tah černého) 14. Jg5 bílý rozvrací
obranu černého krále. Černý ještě ze zoufalství pokračoval a ve 41.tahu vzdal dva tahy před matem.
3. kolo skončilo pro naše všechna družstva
katastrofou. Žamberk “D“ – Kunvald “C“ 3:2 , uspěli
výhrou Rusz R. a Michalička V. Prohráli Rusz G., Kru-

pica Z. a Pácha L. Žamberk “C“ – Kunvald „B“ 3,5:1,5.
Vyhrál Dvořák E., remíza Krčmář S. Prohráli Mlynář
M., Sedláček P. a Bém T.
Kostelec n.O. “B“ – Kunvald “D“, 3,5:1,5. Vyhrál
Tobiška J.79, remíza Řehák J. prohrál Štěpán
S a Tobiška J. 41.
4. kolo Kunvald “B“ 4:1, konečně výkon, jaký si
představujeme. K vítězství zavelel jako správný kapitán Dvořák E. proti Kubalíkovi (který porazil našeho
kapitána družstva “C“) sehrál miniaturku s velmi
rychlým koncem. 1. e4, e5, 2. Jc5, Jf6, 3. F4, d5, 4.
Fxe5, Jxe4, 5. D5, Dh4 + 6. G3, Jxg3, 7.Jf3, Je4, 8
Jxh4 černý po ztrátě dámy vzdal. Dále vyhráli Krčmář
S., Mlynář M. a Bém T. Jedinou prohru utrpěl Sedláček P., který měl nejsilnějšího hráče (o 700 bodů ELO
více).
Letošní rok ukončil derby mezi družstvy Kunvald
„C“ a Kunvald “B“, a to smírným výsledkem 2,5:2,5.
Na šachovnicích se bojovalo. Na první šachovnici přehrál Dvořák E. Rusze G., na dvojce Krčmář S. smírně
s Ruszem R., trojka skončila vítězstvím Krupicy Z.
nad Mlynářem M. Čtverka zaznamenala nešťastnou
prohru Michaličky V., který daroval figuru Sedláčkovi
P. a na poslední šachovnici zaslouženě přehrál Hrdina
M. Béma T.

Tobiška J.

Pronajmu byt v Kunvaldě. Inf. na tel. 605 476 754.

Termíny svozu plastů v lednu a únoru: středa 26. 1. 2011 a 23. 2. 2011.
termínový kalendář svozu plastů bude uveřejněn v dalším čísle Poledníku
a současně bude rozeslán i leták obvyklou formou do domácností.

SRPDŠ MŠ a ZŠ připravuje
Ples školy.
V sobotu 29. ledna 2011 v sokolovně Kunvald.
Podrobnosti budou uvedeny na plakátech.

PS Kunvald zve všechny na tradiční
Dětský maškarní karneval
v neděli 30. ledna 2011
v sokolovně Kunvald ve 14 hodin.

Na sobotu 19. února 2011
chystáme další MASOPUST v Kunvaldě.
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