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1. masopust v Kunvaldě

AHOJ,
vážení čtenáři Ku...ho Po...ku
Sluka lesní

Brzy přivítáme prvý jarní den, tedy den jarní rovnodennosti, a příchod jara bude zde. V těchto vlahých dnech,
někdy také až dubnových, spěchávali myslivci těsně před soumrakem nebo i před svítáním do lesa, aby nepropásli slučí tah. Jak vzpomíná na tyto chvíle nám již známý spisovatel a lesník Jan Vrba, jsem opět vybral z jeho
knížky – Ptačí svět. Že se nejednalo jen o požitek ze střílení, poznáte jistě sami.
Když tak v polovině dubna tepleji sprchne a zafouká jihozápadní větřík, chvátají ještě před svítáním nebo
večer před soumrakem myslivci na sluky, neboť věří, že to je pravý čas jejich jarního tahu. Jmenují je láskyplně
krásnoočkami nebo dlouhozobkami. Obě jména dobře přiléhají k rezavě nahnědlému a temnými skvrnami
skoro pruhovanému ptáku s temným, lesklým okem a dlouhým, měkkým zobákem, jímž loví v mokřinách a pod
spadaným listím červíky, dešťovky, slimáčky i jinou podobnou havěť. A dovedou stát dlouho jak přibití, jen aby si
mohli vystřelit po táhnoucí sluce, která se mžikne jako přelud povětřím, povykřikne „kvor - kvor“ - „ujc - ujc“ a už
je zase v prachu. ... A myslivci si tuze zakládají na střelecké dovednosti. Je i zajímavým ptákem tažným, neboť
některé, hnízdí - li u nás, odtahují na zimu na jih. Ta, která u nás přezimuje, bezpečně hnízdila značně na severu;
žádná však u nás nepobude po celý rok...
A ještě jedno je u sluky lesní zajímavé. Stará se přepečlivě o svá slučata a neopustí je ani v krajním nebezpečí
před psem a myslivcem. Právě tehdy popadne nejbližší do běháků a odnese je klikatým letem pryč a stejně
dopraví do bezpečí i druhé, třetí a čtvrté a přitom každé na jinou stranu, aby zmátla myslivce i psa, neboť letem
na různé strany klame, kdežto ve skutečnosti, letíc neviděna houštinou obloukem, je ukládá na stejné místo,
odkud je potom odvede. - Je to mazaný pták.
Tolik o slukách v poněkud zkrácené podobě pan Vrba. V našich krajích žila a doufejme, že i stále ještě žije, též
sluka otavní, zvaná bekasina.
O sluce se zmiňuje i můj spolužák ze studií, lesní inženýr Bohumil Siegl, který mistrně spojuje své celoživotní
lesnické zkušenosti s výtvarným i vypravěčským uměním nejen v různých barevných mapách fauny a flory, ale
též ve třech knihách. Dvou autobiografických, vlastnoručně ilustrovaných, v knize nazvané Rok v přírodě, v níž
prochází faunu i floru naší země v 52 týdnech roku jak slovem tak i bohatstvím vlastnoručních kreseb a maleb.
O sluce píše ve 12. týdnu roku:
S večerním příchodem první zářící hvězdy začíná slučí tah. Pískáním a půvabným kvorkáním obletují kohoutci
své území s ukrytými slepičkami a zahánějí ostatní kohoutky.
I v mém rodinném archivu je uložena bohatá sbírka slučích trofejí po mém dědečkovi, lesníkovi. Sluka má
totiž pro šťastlivce, který ji uloví, hned trofeje dvě. Jednak jsou to dvě malá tvrdá, jako voskovaná pírka - v každé
letce je jedno uloženo těsně u kloubku - a v ocasních perech těsně u řitního otvoru malá štětička. Že bylo tehdy
sluk mnoho a dědeček asi velmi dobrým střelcem, nasvědčuje jejich množství, sestavené ve dvou knížečkách do
různých obrazců.
Milan Šebek – Varnsdorf
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Co je nového…?
Nejdůležitější body ze zasedání Zastupitelstva městyse Kunvald dne 8.1.2009 v zasedací
místnosti Městyse Kunvald:
* Na programu jednání byl rozpočet městyse na
Zastupitelé schválili příspěvek ve výši 2.000 Kč.
rok 2009. Podle připomínek a schválených žádostí
Příspěvek bude vyplacen na základě předložených
do něj byly zapracovány jednotlivé změny. Návrh
účetních dokladů.
rozpočtu byl vyvěšen na úřední desce a nebyly k němu
* Sdružení Orlicko připravuje podání hromadné
vzneseny žádné připomínky.
žádosti o získání podpor v rámci ROP NUTS II. SV
Rozpočet městyse Kunvald na rok 2009 byl
na pořízení bezdrátového rozhlasu pro jednotlivé
schválen.
obce. Projekt vznikl pro připravenost obcí informovat
* Zastupitelé projednávali pozemků v rámci III.
občany zejména při živelných pohromách. Firma
bloku komplexních pozemkových úprav. Jedná se
EMPEMONT s.r.o. Valašské Meziříčí, která připravuje
o pozemek pana Parishe pod komunikací v lese mezi
studii a žádost pro získání dotace, zaslala leteckou
Zadním dolem a Záhorami, pozemek pana Šmídla
mapu Kunvaldu, kde označila 35 bodů, kde by bylo
v oboře na Vidlicích a lesní pozemek městyse Kunvald
vhodné umístit jednotlivé hlásiče. Pro tyto body
p.č. 1821/2, který se nachází vedle pozemku pana
požaduje najít nejlépe sloupy NN, určit čísla pozemků,
Šmídla „Na paláci“. Pozemkový úřad se pokoušel
připravit listy vlastnictví a snímky katastrální mapy.
získat cestu pana Parishe do vlastnictví městyse,
Podle podkladů byla vytipována vhodná místa, ale
ovšem jednání nebylo úspěšné.
vzhledem k tomu, že neznáme technické požadavky,
Bylo přečteno stanovisko odborného lesního
není jasné, zda jsou na umístění hlásičů vhodná. Pro
hospodáře ing. Jany Trejtnarové, ve kterém se uvádí,
přípravu projektu je nutno získat další informace.
že z hlediska lesopolitického je oddělování jednotliZastupitelům se jeví realizace rozhlasu v Kunvaldě
vých částí lesních pozemků zásadní chybou. V případě
vzhledem k rozsáhlosti městyse velmi nákladná.
zmýcení dojde k otevření celého přilehlého lesního
S ohledem na současné technické možnosti je možné
komplexu, a tím ke zvýšení rizika a ohrožení navazuuvažovat o jiném způsobu informovanosti občanů.
jících porostů větrnou kalamitou. Cena tohoto lesa
Možnost realizace bezdrátového rozhlasu v rámci
činí 104.744 Kč. Ing. Friml uvedl, že trojsměnu navrhl
podání hromadné žádost za sdružení Orlicko zastupiproto, aby cesta vedoucí na Záhory byla v majetku
telé zamítli.
městyse. Ing. Kopecký připomněl, že v rámci PÚ se
* Starosta předložil další aktivitu sdružení Orlicka.
podařilo získat do vlastnictví městyse spoustu komuJedná se o umístění měřičů rychlosti, na které se
nikací a je škoda této možnosti nevyužít.
pokouší sdružení získat podporu. Vhodným místem
v Kunvaldě pro umístění měřiče by bylo před odbočku
Zastupitelé návrh trojsměny pozemků v rámci III.
bloku KPÚ zamítli.
k bytovkám ze směru od Bubnova, tj. na pozemek p.č.
357/1, který je ve vlastnictví městyse.
* Místostarostka přečetla vyjádření paní Anny
Horské z Dobrušky k poplatkům za odvoz a likvidaci
Zastupitelé schválili připojení k projektu Orlicka na
komunálních odpadů. Zastupitelstvo na předminulém
získání podpory pro realizaci měřiče rychlosti.
zasedání zamítlo její žádost o prominutí placení za
* Ing. Paďour přečetl vyjádření Městského úřadu
odvoz za rekreační objekt čp. 23 na Záhorách, paní
Žamberk k žádosti pana Jiřího Grünseisena z Hradce
Horské toto bylo oznámeno dopisem. Paní Horská
Králové, který vlastní rodinný domek čp. 345 v Kunuvádí, že dosud jí městys neposkytl žádné služby stran valdě. Pan Grünseisen podal žádost o zprůjezdnění
odvozu a likvidace odpadu a žádá o umístění sběrné
komunikace p.č. 3488, která by měla být přístupovou
nádoby na komunální odpad v blízkosti svého stavení.
komunikací a ve skutečnosti je neprůjezdná. MěÚ
Žamberk jeho žádost postoupil Úřadu městyse KunVyjádření paní Horské vzali zastupitelé na vědomí.
vald. Pan Grünseisen podal také námitku na Pozem* PS Kunvald žádá o příspěvek na Dětský maškarní karneval, který se koná v sobotu 24. ledna 2009
kový úřad Ústí nad Orlicí na provádění pozemkových
v sokolovně Kunvald.
úprav v Kunvaldě. Podle informace ing. Frimla zašle
pozemkový úřad panu Grünseisenu vyjádření k této

3

záležitosti. Problematiku nedostupnosti k nemovitosti
čp. 345 vzali zastupitelé na vědomí.
* Různé: Ing. Friml informoval o pozemku na Vidlicích p.č. 1998 pana Jiřího Hůlky z Končin – Krajský
úřad s konečnou platností zastavil možnost na tomto

pozemku stavět. Prověření současné bonity půdy
ukázalo lepší výsledky, než byly původní.

Nejdůležitější body ze zasedání Zastupitelstva městyse Kunvald dne 12. 2. 2009 v zasedací
místnosti Městyse Kunvald:
málo občanů. Pan Prchal přislíbil zaslat článek do
* Ing. Paďour předložil návrh obecně závazné
Kunvaldského Poledníku, kde bude informovat o této
vyhlášky „O pravidlech pohybu psů na veřejném
problematice. Poté uspořádáme další veřejnou prezenprostranství“. Návrh byl zkonzultován na odboru
taci a zjistíme zájem občanů. Aby společnost ČEZ
dozoru a kontroly veřejné správy ministerstva vnitra
mohla pokračovat ve zjištění dalších informací moža připomínky jsou do něho zahrnuty. Přílohou
ností výstavby elektráren, požaduje souhlas rezervace
vyhlášky je mapa s vyznačením veřejných prostranvýkonu. Tento souhlas je časově omezen a v případě,
ství. Vzhledem k zimnímu počasí ale nejsme schopni
že společnost nepodnikne další kroky, souhlas vyprší.
instalovat koše na psí exkrementy, a proto bude
Zastupitelstvo schválilo udělení souhlasu s rezervhodné účinnost vyhlášky posunout do doby, kdy
vací výkonu pro společnost ČEZ s.r.o. Obnovitelné
koše budou instalovány.
zdroje.
Návrh obecně závazné vyhlášky č.1/2009 s účin* Dosud není dořešena změna svozu systému
ností od 1. června 2009 byl schválen. Její plné znění
odpadů v Kunvaldě. Vzhledem k tomu, že v roce 2010
bude vyvěšeno na úřední desce.
bude ze zákona požadována po městysi i likvidace
* Důchodci z Kunvaldu v zastoupení paní
bioodpadů a náklad za položku likvidace odpadů
Podivínové žádají o příspěvek na jejich zájezd, který
v rozpočtu neustále vzrůstá, je nutné vytvořit pracovní
se uskuteční 19. května 2009 do Zálší, Pardubic a na
skupinu, která se bude problematice změny systému
Kunětickou horu.
odpadů intenzivně věnovat. Paní Zářecká navrhla,
Zastupitelé schválili úhradu nákladů na dopravu.
aby se tomuto problému věnoval výbor pro kulturu
* V lokalitě u Štumpfů, kde úřad vlastní pozemky
a životní prostředí.
vhodné k zástavbě, je možné požádat Pozemkový
Zastupitelstvo schválilo vytvoření pracovní
fond ČR o bezplatné převedení pozemku p.č. 7343
o výměře 935 m2, který je v zastavitelném území podle
skupiny.
územního plánu.
* Ing. Paďour doporučil zastupitelstvu zabývat se
Zastupitelstvo schválilo možnost požádat o bezproblematikou zavedení CZECH-POINTu na úřadě.
platné převedení pozemku.
K objasnění této problematiky přijel pan Zd. Vanický,
* Na základě připomínek vlastníků pozemků
který je vedoucím oddělení informatiky pověřeného
k dořešení vlastnictví pod komunikací vedoucí od
úřadu Žamberk. Pan Vanický informoval přítomné, že
kampeličky k rodinným domkům Příhodových,
se jedná o kroky, které ukládá zákon. CZECH-POINT
Hubálkových a Rousových bylo provedeno geomebude zabezpečovat výpisy z různých rejstříků. Od
trické zaměření pozemků a vypracovány znalecké
1. 7. 2009 bude probíhat komunikace mezi úřady
posudky. Jedná se o pozemky paní Jakešové Marie,
pouze v rámci datových schránek.
rodiny Erbanových a Zemědělského družstva Kunvald
Byl vytvořen projekt EGON – projekt min. vnitra,
v likvidaci. Starosta městyse navrhuje nákup pozemků
který má umožnit zabezpečení výpočetní technikou
za odhadní ceny a úhradu nákladů s tím spojených.
obecních a pověřených úřadů v rámci Evropské unie.
Zastupitelstvo schválilo nákup pozemků.
Spoluúčast městyse by měla být asi 15%, ostatní
* Na základě pověření zastupitelstva jednali
bude hrazeno z dotací. Veškeré potřebné doklady
ing. Paďour a M. Celerová se zástupcem společnosti
připraví pověřený úřad, navrhne konfiguraci techniky
ČEZ s.r.o. Obnovitelné zdroje, panem Prchalem, o pro- a zařízení datové schránky.
blematice větrných elektráren v Kunvaldě. NejdůležiZřízení pracoviště CZECH- POINTu bylo zastupiteltější je zjistit zájem občanů. V loňském roce již veřejná
stvem schváleno.
prezentace byla zajištěna, ale zúčastnilo se jí poměrně
Další zasedání Zastupitelstva městyse Kunvald proběhnou 12. 3. 2009 a 9. 4. 2009 vždy od 19.00 hod.
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Větrné elektrárny v Kunvaldě. Ano či ne?
Větrnou energii používá lidstvo od dávnověku. Vítr
poháněl plachetnice, větrné mlýny, vodní čerpadla.
S větrnými motory se setkáváme už ve starověké
Číně. Ve větrných mlýnech se větrná energie
využívala v minulosti i na území našeho dnešního
státu. Historicky je postavení prvního větrného
mlýna na území Čech, Moravy a Slezska doloženo již
v roce 1277 v zahradě Strahovského kláštera v Praze.
Největší rozkvět doznalo větrné mlynářství v Čechách
ve 40. letech 19. století, na Moravě a ve Slezsku
o něco později. Celkem bylo na území dnešní ČR
evidováno a je historicky ověřeno 879 větrných mlýnů.
Začátek výroby novodobých větrných elektráren se
datuje na konec 80. let minulého století. Jejich rozkvět
proběhl v letech 1990–1995, poté však došlo ke
stagnaci (29% ze všech 24 větrných elektráren postavených do roku 1995 patřilo do skupiny s nevyhovující
nebo vysoce poruchovou technologií, 1% těchto
zařízení bylo vybudováno v lokalitách s nedostatečnou
silou větrné energie). V současné době nové větrné
elektrárny pracují na dvou desítkách lokalit v ČR.
Jejich celkový instalovaný výkon se během posledního roku zvýšil na cca 150 MW. Nominální výkon
moderních větrných jednotek dosahuje až 2 MW. Mezi
výrobce patří několik českých firem, u velkých výkonů
to jsou především dodavatelé z Dánska a Německa.
Technická vyspělost dnešních větrných elektráren
náš handicap z minula vyrovnala. Například moderní
stoje, které dnes využíváme, dosahují vynikajících
výsledků v oblasti zvyšování využitelnosti větru.
Česká republika se řadí mezi evropské země s nejlepší
využitelností blížící se úrovni téměř 26% a s perspektivou až 36% využitelnosti. Předstihla tak i tradičního
světového lídra v této oblasti Německo, jehož větrné
elektrárny dosahují využitelnosti přibližně 20%.
Hlavní tíhu pokrývání spotřeby energie v nejbližší
budoucnosti pochopitelně ponesou i nadále konvenční
zdroje (jádro, uhlí). Česká republika by však měla mít
ambici rozumně rozvíjet celé portfolio zdrojů, kterými
může disponovat. Vedle doporučení Evropské unie
(tzv. indikační cíle stanovující podíl obnovitelných
zdrojů na celkové výrobě energie) by nás k výstavbě
alternativních zdrojů energie měla podněcovat
i skutečnost, že např. energie větru nebo slunce
nepodléhá vnějším vlivům – a na rozdíl třeba od uhlí
se její zásoby nebudou zmenšovat. Účinnost nových
větrných elektráren se rychle zvyšuje a už dnes je zde
v některých případech výroba elektřiny efektivnější než
u starších uhelných elektráren. Výkupní cena elektřiny
vyrobené z větru (stanovuje ji Energetický regulační
úřad a momentálně činí 2,34 Kč/kWh) už navíc pátým

rokem reálně klesá. Navíc za poslední čtyři roky
celková cena elektřiny na trhu rychle roste. Podle
některých prognóz pravděpodobně dojde do čtyř let
k vyrovnání těchto cen. Vzhledem k poměrně dlouhému procesu výstavby větrných elektráren je pro ČR
proto dobré, aby byla připravena, až se disproporce
mezi konvenčními a alternativními zdroji energie srovnají. Také v globálním prostředí se náklady na výrobu
jedné kilowatthodiny z energie větru za posledních 20
let snížily – a to z 15–20 eurocentů na 6–8 eurocentů.
Vývoj v ČR by do budoucna mohl být hodně podobný.
Každý stát samozřejmě garantuje výkupní ceny energií
z obnovitelných zdrojů různě.
Vůči životnímu prostředí je větrná energetika
výrazně šetrná. Neprodukuje tuhé či plynné emise ani
odpadní teplo, nezatěžuje okolí odpady, ke svému provozu nepotřebuje vodu. Nepředstavuje ani významný
zábor zemědělské půdy a nároky na plochu staveniště
jsou minimální.
V mnoha případech bývá ochránci přírody nadhodnocován negativní vliv akustických emisí na okolí.
Jde o hluk, jehož zdrojem je strojovna (množství hluku
závisí na kvalitě výroby jednotlivých technologických
částí a na uložení a karotáži soustrojí), popř. o hluk
aerodynamický vznikající interakcí proudícího vzduchu
s povrchem listů rotoru a uvolňováním vzduchových
vírů za hranou listů. Tento hluk je snižován modernější
konstrukcí listů vrtule, popř. variantností typů rotorů
(za účelem snížení hlukové emise se případně snižuje
i výkon generátoru).
Zvuky okolí, tedy šumící stromy a keře, silnice
a jiné každodenní hluky převyšují hluk z elektrárny
samotné. Proto nelze vycházet z újmy hlukem, která
by stála za zmínku. Moderní výkonné turbíny jsou lépe
tlumeny a běží pomaleji než modely starší, čímž problém hlukových emisí pozbyl dalekosáhle na významu.
Výrobce Vestas doporučuje jako limitní nejbližší
vzdálenost k obydlí 475 metrů, ve všech případech
však je plánováno umisťování větrných elektráren ještě
mnohem dále, abychom hlukové limity splnili s co
největší rezervou.Agentura ochrany přírody a krajiny
uvádí, že les ve vzdálenosti 200 metrů vydává při
rychlostech větru 6–7 m/s přibližně stejný hluk jako
větrná elektrárna ve stejné vzdálenosti.
V poslední době bývá také zmiňován problém tzv.
infrazvuku. Infrazvuk je označení pro nízkofrekvenční
zvuk pod hladinou vnímání lidského sluchu (<20 Hz).
Jeho měřitelnost není již od 70. let žádným problémem. Typické zdroje v životním prostředí člověka
poznamenaném technikou jsou všechny druhy strojů:
auta, letadla, vlaky, výrobní stroje, ale i klimatizační
5

zařízení a stavební objekty (výškové budovy, tunely,
mosty). V přírodě je vytvářen infrazvuk bouřkami,
vodopády nebo také větrnými turbulencemi na
budovách. Měření provedená na moderních větrných
elektrárnách v ČR ukázala, že neslyšitelný infrazvuk
těmito moderními stroji prakticky není generován.
Je tedy možno vyvodit následující závěry: hladiny
infrazvuku v okolí větrných elektráren se nacházejí
hluboko pod prahem vnímatelnosti. Neexistují žádné
důkazy možného ohrožení nebo poškození osob,
které by bylo způsobeno infrazvukem vycházejícím
z větrných elektráren.
Přes tyto dokázané skutečnosti je každý projekt na
výstavbu větrné elektrárny podroben přísné analýze
v rámci tzv. posuzování vlivu na životní prostředí
Poděkování
V pátek 16. ledna 2009 zavítal do Kunvaldu
„červený kohout“. Ze stavení čp. 33 (nyní Brejchovo,
bývalé Štulákovo) vyšlehly krátce před půlnocí ohnivé
plameny. Na místo se rychle dostavily hasičské
jednotky z Kunvaldu a z okolí, aby celou noc bojovaly
s ohněm. Do nerovného boje vynaložily veškerou
snahu a úsilí, zatímco většina z nás odpočívala v teple

(EIA). Toto posuzování je nedílnou součástí procesu
územního řízení a je zárukou, že nebude povolena
výstavba projektu, který by mohl mít negativní vliv na
své okolí.
S přihlédnutím k přísným limitům, které musí být
při plánování větrných elektráren splněny, lze v katastrálním území městyse Kunvald uvažovat o umístění
maximálně jedné až dvou větrných elektráren.
Ing. Pavel Prchal, ČEZ Obnovitelné zdroje s.r.o.

V souvislosti s touto problematikou, oznamujeme občanům, že v měsíci květnu proběhne beseda
s představiteli společnosti ČEZ – Obnovitelné
zdroje. Termín bude upřesněn.

svých domovů. Ráno z pěkného domečku zůstalo
trčet smutné torzo…
Hasičům patří velké poděkování. Hlavně naší
zásahové jednotce a všem jednotkám z okolí. Díky
posíláme také rodině Vagnerových čp. 34, která se
celou noc o hasiče starala.
Za Úřad městyse Mirka Celerová

Zelený sloupek
Počasí v roce 2008
I když byl letošní rok relativně chladnější než
poslední léta, z dlouhodobého hlediska patří mezi
teplejší. Teplotně nadprůměrných bylo sedm měsíců.
Jedině září bylo chladnější, než činí normál pro tento
měsíc. Teplé dny letos ale častěji než jindy střídaly dny
poměrně chladné. Tropické dny se v červenci v srpnu
rychle měnily s teplotně podprůměrnými dny. Nejchladnějším dnem byl 16. srpen s odpolední teplotou
13 stupňů. Září přineslo radikální ochlazení a stabilní
podzimní počasí, čímž se výrazně lišilo od svých

předchůdců z minulých let, kdy se prázdninové počasí
protáhlo do začátku školního roku. Teplejší dny přinesl
až konec října a začátek listopadu, kdy padlo i několik
teplotních rekordů. Rok 2008 byl desátým nejteplejším
rokem od roku 1850, od kdy existují záznamy.
Naše meteorologická stanice stojí v nadmořské
výšce 487 m.n. V okrese Ústí nad Orlicí je už jen
dalších 6 stanic.
Srážky v roce 2008: Celkem v Kunvaldě napršelo
595,7 mm, normál je 803,1 mm.

Celkový počet srážkových dnů za měsíc a rok
2008 (mm)
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I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

13

6

16

11

9

9

14

9

10

11

13

11

Počet dnů se srážkami
<5mm

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

8

4

8

9

6

7

11

6

8

8

7

9

5–10mm

1

1

7

1

1

1

2

1

1

3

5

2

>10mm

4

1

1

1

2

1

1

2

1

0

1

0

Roční průměry a sumy teplot (°C)
Minimální teplota – 15,0
Maximální teplota – 31,0
Průměrná teplota – 7,6
Normální teplota – 6,8
Přehled měsíčních průměrů v roce 2008 (OC)
Min.

Max.

Průměr

Normál

Červenec

4,0

Leden

-10,0

9,0

-0,1

-3,6

Červenec
Srpen

4,0

16,7
16,5

Únor

-15,0

14,0

0,4

-2,6

Srpen
Září

4,0
0

16,5
11,8

Březen

-12,0

16,0

1,2

1,7

Září
Říjen

0
- 6,0

Duben

- 3,0

20,0

6,8

6,7

Říjen
Listopad

6,0
- 9,0

15,0
18,0

5,8
4,3

7,2
1,5

Květen

0,5

31,0

12,8

12,5

Listopad
Prosinec

- 9,0
-12,0

18,0
9,0

4,3
-0,5

1,5
-2,3

Červen

2,0

31,0

17,7

15,2

Prosinec

-12,0

9,0

-0,5

-2,3

Pardubický kraj má průměrnou měsíční teplotu
9,0 °C, dlouhodobý normál je 7,2 °C. Srážkově

31,0

17,2

16,7

11,8
7,2

v Pardubickém kraji je průměrný úhrn 604 mm, dlouhodobý průměr je 712 mm.
Za spolupráce AGROEKA Žamberk s.r.o. – Hofman Zdeněk

Hospodaření s odpady v roce 2008
Celková produkce komunálních odpadů za celý
loňský rok byla 286,146 tun. V přepočtu na jednoho
občana připadne 275,41 kg odpadu za rok. Z toho největší podíl má směsný komunální odpad (SKO), který
je odvážen na skládku v Českých Libchavách. Vloni
bylo odvezeno celkem 253,01 tun tohoto odpadu. Je
to pořádně velká hromada, která by mohla být i menší,
ale to záleží jen na nás. Velkoobjemové kontejnery na
SKO se vyvážely 161x za rok. Jednoduchým počítáním
zjistíme, že jeden kontejner se naplnil za dva a čtvrt
dne a na jednoho obyvatele připadlo 243,51 kg – je to
dost a určitě je co zlepšovat.
Do budoucna bude stále větší důraz kladen na
zvyšování podílu tříděných odpadů. Tlak na obce je
veden především v legislativní rovině, kdy se postupně
zpřísňují předpisy upravující likvidaci odpadů. Velmi
účinným ekonomickým nástrojem je pak skokové
zvyšování poplatků za ukládání odpadů, které nejsou
způsobeny zvyšováním oprávněných nákladů provozovatelů skládek, ale používají se jako „donucovací
prostředek“ k tomu, aby se obce, jako původci odpadů
od svých občanů, zamyslely nad kvalitou a dostatečností separace dále recyklovatelných složek odpadů.

Pro nás z tohoto stavu vyplývá jednoduchá filozofie:
Čím méně toho na skládce skončí, tím méně budeme
za likvidaci odpadu platit. Jednou z cest ke snížení
množství SKO je oddělení další složky odpadu
– bioodpadu. Ten se dá dále zpracovat a následně
využít jako materiál např. k rekultivaci skládek apod.
Od roku 2002 jsme zapojeni do systému zpětného
odběru a využití odpadů spol. EKO-KOM. V třídění
odpadů jsme dopadli následovně: plastů bylo vytříděno a odvezeno 8,037 t, nápojových kartonů 0,071 t,
skla 8,79 t, papíru 2,36 t a kovů 10,06 t (na tom mají
největší podíl hasiči – 9,0 t). Za tyto výsledky díky
všem, kterým není celá věc lhostejná.
Pro porovnání uvádíme množství SKO a vytříděných odpadů za předchozí dva roky: netříděný odpad
za rok 2006 – 260,16 t; za rok 2007 – 251,98 t; plasty
r.2006 – 5,92 t, r.2007 – 7,83 t; nápojové kartony
r.2006 – 0,– t, r.2007 – 0,098 t; sklo r.2006 – 9,85 t,
r.2007 – 13,55 t; papír r.2006 – 3,22 t, r.2007 – 4,15 t;
železo r.2006 – 17,5 t, r.2007 – 10,12 t.
V loni v únoru jsme začali s tříděním skla na bílé
a barevné. Snažíme se tím v rámci spolupráce se spol.
EKO-KOM postupně zlepšovat podmínky pro třídění
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odpadů. Jedním z důvodů jsou rovněž výše zmíněná
zpřísňující opatření v oblasti hospodaření s odpady.
Bílé sklo se na rozdíl od barevného dá dobře a snadno
recyklovat, a to i opakovaně. Bohužel někteří z nás
chápou třídění skla po svém. V nádobách na bílé sklo
bylo nejen sklo barevné, které tam nepatří, ale také
spousta dalších odpadů (plasty, plechová víčka, papír,
dokonce i zbytky potravin). Je to skutečně tak těžké
třídit odpad, nebo je to pouze pohodlnost, nezájem
a lhostejnost? To zda budeme s odpady „plýtvat“,
nebo jestli budeme uvažovat hospodárněji a odpady
třídit, je na nás všech. Zrovna toto je jedna z věcí,
kterou můžeme ovlivnit.
Kolik nás to vše stálo? Při cenách roku 2008
jsme za odvoz a likvidaci směsného komunálního
odpadu zaplatili 556.771 Kč, za odvoz tříděných
odpadů 113.210 Kč, za odvoz nebezpečných odpadů
43.766 Kč. K těmto částkám ještě musíme připočítat
náklady na opravu kontejnerů ve výši 51.178 Kč

a odečteme částku, kterou nám poukazuje spol.
EKO-KOM za to, že jsme zapojeni v systému třídění
odpadů – 41.449 Kč (v r.2007 – 47.235 Kč, v r.2006
– 43.080 Kč). Když vše sečteme a podtrhneme, je to
723.476 Kč.
Dle stanovených poplatků (zde je třeba připomenout, že je stále dost těch, kteří sice kontejnery
využívají, ale horší je to s jejich platební kázní) bylo
vybráno 340.969 Kč. Městys doplatil do systém
odvozu a likvidace odpadů částku 382.507 Kč – tato
částka pak chybí někde jinde.
Porovnání částek za třídění odpadů je pro nás
příjemným překvapením. Ještě jednou touto cestou
děkujeme všem, kteří se do systému třídění odpadů
zapojili. Určitě si všichni přejeme, aby se nám dařilo
postupně zvyšovat procento tříděných odpadů.
Tolik k záležitosti odpadů. Uvidíme, co se
změní za rok.
J. Paďour, starosta městyse

Historická zajímavost
Masopust
Masopust neboli karnevalové období je období
od Tří králů do Popeleční středy. Od Popeleční středy
následuje postní období před Velikonocemi, proto se
má opustit požívání masa. Masopust ve své podstatě
sice nemá nic společného s liturgií, ale přesto je
podřízen běhu církevního kalendáře. Slavil se ve dnech
předcházejících Popeleční středě (letos 25. února),
kterou začíná čtyřicetidenní půst před Velikonocemi.
Protože datum Velikonoc je pohyblivé, byl pohyblivým svátkem i masopust. Ten byl pro lidi
v minulosti oficiálním svátkem obžerství,
během kterého bylo třeba se dosyta najíst.
V masopustním čase se také pořádaly
svatby. Říkávalo se, že manželství uzavřená
v této době budou trvalá a šťastná.
Letos jsme v Kunvaldě tradici masopustu obnovili. První masopustní průvod se
konal v sobotu 14. 2. 2009.Zúčastnily se ho
masky všech věkových kategorií se smyslem
pro humor i dobrou věc. Průvod absolvovali
i kluci ze Žampachu s Gábinou Brůnovou.
Děkujeme našim spoluobčanům za
vstřícné přijetí, pohostinnost i finanční
podporu, kterou jsme věnovali na dokončení
fasády našeho kostela. Díky formanům

s koňmi za romantický zážitek z projížďky zasněženým
Kunvaldem s rolničkami. Poděkování patří našim
hospodyňkám za masopustní koblihy, koláče i linecká
kolečka. Také děkujeme Kunvaldské a.s. za propůjčení
svého areálu, kde jsme na 40 dní pohřbívali naši basu.
Farnost Kunvald

Ze starých kunvaldských kronik
K vybrání dnešního článku z kunvaldských kronik
mě inspirovala současná situace v naší republice, a to
hlavně v zemědělství. Sáhla jsem po kronice pana
Simona, kde popisuje vznik mlékáren v Kunvaldě:
Mlékárna družstevní v dolním Kunvaldě
Kolem roku 1900 začaly se v Čechách se zdarem
zakládati družstevní mlékárny a to nejvíce na Žambersku a Vysokomýtsku, takže v r. 1914 bylo celkem
v Čechách 61 českých družstevních mlékáren. Zde
byla již v provozu malá soukromá mlékárna Jos.
Keprta, do které dodáváno mléko jen z blízkého okolí
provozovny. Dne 25. března 1900 o schůzi Hosp.
– čten. Besedy, po vyslechnutí přednášky řid. Hosp.
školy p. Purgharta „O mlékařství vůbec a zařizování
družstev mlékařských,“ usneseno i v Kunvaldě založiti
mlékařské družstvo a postaviti družstevní mlékárnu.
Zvoleno komité, které mělo se postarati o vše, čeho
třeba ku jeho definitivnímu založení, a svolati poté
ustavující schůzi. Tato svolána byla 6. května 1900.
Po přednášce odb. učitelky mlékařství pí. A. Leníčkové
„O zřízení a výhodách mlékařských družstev“ přihlásili
se do mlékařského družstva 43 místní hospodáři.
Závodní podíly stanoví po 10 K na každou dojnici,
zápisné 1 K a převzata ihned volba funkcionářů, jejich
úkolem vyhledati vhodné místo stavební, postaviti
mlékárnu se strojním mlékařských zařízením. Mlékařské družstvo spojilo s družstvem hospodářským
(konsumním)¨a vystavěly společnou budovu na louce
p. Edv. Lyera čp. 137 (dnešní Zářeckovo), a to pod
silnicí u studýnky Michaličkovy. V mlékárně započalo
se pracovati dne 16. září r. 1901.O přehlídkách másla
u Svazu, jež se konají dvakráte v roce a sice v době
krmení zimního a letního, vzorky másla z mlékárny
vždy co do jakosti za výborné byly uznány.
Mlékárna v horním Kunvaldě
Ustavující schůze mlékařského družstva v horním
Kunvaldě konána dne 16. listopadu 1902. Do družstva
přihlásili se 32 hospodáři. Plán stavby vypracoval
p. Václav Šeda, mistr zednický a tesařský v Žamberku.
Stavbu prováděl stavitel Antonín Jedlička z Klášterce
n. O. Strojové zařízení zakoupeno od fy Hübner
a Opitz Pardubice za 2077 K 70 h. Celkový náklad
stavby a strojů dle první účetní závěrky 6.000 Korun.
S výrobou započato 12. července 1903 s odstředivkou
na ruční pohon. Od roku 1928 používá se k pohonu

odstředivky elektrického proudu ze sítě Východočeské
elektrárny v Hradci Králové. R. 1928 provedena za přispění ministerstva zemědělství rekonstrukce mlékárny
nákladem 28.600 Kč. Za 25ti letou činnost v mlékárenském družstvu vyznamenáni František Mihulka
č.d. 311 a František Trejtnar č.d. 108 (Trejtnarovi)
pochvalnými diplomy Ústřední jednoty hosp. družstev
v Praze. O přehlídkách másla u Svazu mlékáren vždy
bylo mlékařské máslo co do jakosti uznáno za výborné
a oceňováno až 96 body. Družstvu udělen státní
diplom ministerstva zemědělství v Praze.“

Mlékárna na horním Kunvaldě z r. 1903 – stávala
u silnice pod M. Šlezingrem čp. 54

Tolik vzpomínka na vznik mlékáren v Kunvaldě.
Nemohu si odpustit na závěr jednu poznámku: Před
více než sto lety byli lidé daleko prozíravější než my
dnes, kdy se bezmocně díváme na likvidaci těch
několika málo mlékáren, které ještě v republice zůstaly
a které tlačí výkupní cenu mléka daleko pod výrobní
náklady. A je zase tlačí prodejci, aby neměli menší
zisky. Není moci, která by umožnila vývoz našeho
kvalitního mléka, ani moci, která by omezila dovoz ze
zahraničí, kde jsou úplně jiné podmínky hospodaření.
Veřejnost je pouze seznámena s neustálými protesty
zemědělců, kteří pořád chtějí podpory a dotace.
Tato situace nebude dlouho pro výrobce potravin
únosná, a pokud se nezlepší, celé naše zemědělství se
soustředí pouze na údržbu krajiny. A co budeme jíst?
To, co dovezou.
Mirka Celerová

Zprávy z Domku na Sboru
Společenství křesťanů Kunvald během prosince
2008 uspořádalo několik akcí pro veřejnost. V sobotu
6. 12. 2008 jsme společně vyráběli vánoční svícínky
a vánoční ozdoby na štědrovečerní stůl pod vedením
pracovnic Centra pro sociální služby Žamberk. V době
adventu jsme měli v neděli 14. 12. 2008 koncert, který
jsme s menšími úpravami repertoáru zopakovali další
neděli při akci nazvané „Půlnoční nanečisto“. Vyvrcholením naší aktivity byl vánoční koncert 25. 12. 2008

v Petrovičkách. V místní kapli nás překvapila velká
účast místních a blízkého okolí. Prožili jsme spolu
pěkný podvečer, na který dodnes vzpomínáme.
Dovolujeme si vám představit naše internetové
stránky. Najdete je na adrese http://skk.webnode.cz.
Snažíme se o pravidelnou aktualizaci, je tam spousta
zajímavých textů, prezentací, vše na téma náboženství
a víra. V nabídce „Aktuality a vzkazy“ nám stránky
slouží také k oznamování různých akcí, pátečních
večerů nebo bohoslužeb v Domku Na Sboru

Okénko farnosti
Od vánoèní kantáty ... k velikonoèní kantátì
Vánoční kantáta skladatele Klause Heizmana se
v podání chrámového sboru sv. Mikuláše z Nekoře za
doprovodného orchestru mohutně nesla naším kostelem 4. 1. 2009. Velmi děkujeme všem účinkujícím
za nevšední hudební zážitek a paní Mgr. Bronislavě
Halbrstátové za precizní nastudování Vánoční kantáty.
Poděkování patří samozřejmě také Vám, kteří jste
přispěli na dokončení opravy omítky kostela. Díky
vám bylo vybráno 3100 Kč. Z této částky se uhradily
náklady pana zvukaře – 1000 Kč, jak bylo předem
Masopust na Žampachu
Předposlední únorová sobota na Žampachu ožila
masopustním rejem. Stejně jako v loňském roce,
i letos náš průvod provázela maškarně vystrojená
hudební skupina Jiná doba z Kunvaldu. Rozverný
medvěd roztančil každou paní domu, stačilo mu
k tomu kousek volného místečka, tu na silnici, či na
předzahrádce. Masopustní koblihy smažené obyvateli
domova mizely přímo pod rukama. Závěr celého
Blíží se Velikonoce
Čtyřicetidenní doba postní, kterou právě prožíváme, vrcholí slavením VELIKONOC. Velikonoční
události si připomeneme v kostele sv. Jiří ve dnech :
ZELENÝ ČTVRTEK – mše sv. bude sloužena v kostele
sv Jiří v Kunvaldě v 18.30 hod.
VELKÝ PÁTEK – mše sv. bude sloužena v kostele sv.
Jiří v 18.30 hod.
Výstava v kostele
Jedenkrát do roka hrají děti v kostele divadelní
představení (to poslední bylo na Vánoce 25. 12. 08).
Na letošní jaro děti připravují VELIKONOČNÍ
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stanoveno. Zůstatek určený k opravám omítky tedy
činil 2100 Kč.
K naší velké radosti musím oznámit, že budeme
moci vyslechnout v našem kostele další z děl Klause
Heizmana – tentokráte to bude Velikonoční kantáta.
Opět tedy s potěšením přivítáme paní Mgr. Bronislavu
Halbrstátovou s chrámovým sborem z Nekoře spolu
s orchestrem.
Datum koncertu bude uveden na plakátech. Všichni jste srdečně zváni.

veselení ukončilo pohřbívání basy, které všechny
zúčastněné velmi pobavilo. Jiná doba hrála a zpívala
jako vždy na výbornou, proto bychom jim touto
cestou rádi poděkovali. Ovšem díky patří nejen jim, ale
i obci Kunvald za vřelou a dlouhodobou spolupráci.
Za Domov pod hradem Žampach – Bc.Brůnová Gabriela
Farnost Kunvald

BÍLÁ SOBOTA – mše sv. bude sloužena v kostele sv.
Jiří v 19.30 hod.
BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ – mše sv. bude sloužena
v kostele sv. Jiří v 8.30 hod.
PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ – mše sv. bude sloužena
v kostele sv. Jiří v 8.30 hod.

VÝSTAVU vlastních výkresů na téma „Poselství
Velikonoc“, ta bude instalována v našem kostele na
ZELENÝ ČTVRTEK.

Společenská kronika
Blahopřejeme našim spoluobčanům, kteří oslaví významná životní jubilea:
86 let
60 let
29. 04. Marie Olbrichová
Kunvald 263
05. 04. Jiří Kavka
16. 04. Stanislava Křehká
82 let
19. 04. Bohumil Kurka
01. 04. Jiří Bílek
Končiny 12
28. 04. Jaroslav Fait
30. 04. Jan Macháček
75 let
22. 03. Jiřina Kodytková
Kunvald 313
50 let
30. 03. Anna Foglová
Kunvald 116
26. 03. Dagmar Pokálená
13. 04. Jiří Cinfeld
Kunvald 36
08. 04. Jiří Příhoda
20. 04. Jiří Přikryl
Kunvald 357
21. 04. Emilie Foglová
Kunvald 44

Kunvald 28
Kunvald 381
Kunvald 387
Kunvald 316
Kunvald 217

Kunvald 68
Kunvald 81

Vzpomínáme na občany, kteří již nejsou mezi námi:
17. 01. Josef Řehák
Kunvald 82
V Žamberku se začíná rýsovat další ročník festivalu JamRock
JamRock 2009 navazuje na úspěšný loňský první
čtvrtinami nezapomenutelných Guano Apes. Jak jim
ročník žambereckého festivalu, který je často označoto šlape s novým zpěvákem Charlesem Simmonsem
ván za festival s historicky nejvyšší účastí na prvním
z USA se budeme moci přesvědčit právě v Žamberku.
ročníku. Letos se koná na stejném místě od čtvrtého
Mezi klasické české headlinery festivalu budou
do šestého června.
nesporně patřit Kryštof a Chinaski. Hitovky z pera
Navazovat je na co, a tak se organizátoři snažili
Richarda Krajča slýcháme ze všech stran, a tak on
zachovat festivalu jeho tvář. I letos se můžete těšit na
nebude určitě sám, kdo bude zpívat písničky z posledního „best of“ alba Poločas. Dvě ceny Óčka, skupinu
překrásný přírodní areál Pod Rozárkou, vystoupení
a zpěváka roku, které nedávno sklidili Chinaski, to
toho nejlepšího, co lze slyšet v českých hitparádách,
je předpoklad, že se budeme i u téhle slavné české
více než příznivou cenu vstupného a nadstandardní
kapely s novým bubeníkem bavit dobře. Určitě se
zázemí festivalového areálu.
Nový ročník ale musí jít dál. Při výběru kapel se tak neztratí ani právě vycházející hvězda Marek Ztracený
s novou kapelou, který letos získal ocenění za objev
zalovilo i v zahraničních vodách a původně dvoudenní
roku Zlatý Slavík 2008.
festival bude rozšířen o ochutnávkový čtvrtek, kterým
celý festival začne. Mimo tyto programové novinky
Předprodej: 290 Kč (do 30. 4. 2009); 330 Kč (do
3. 6. 2009).
se účastníci setkají s řadou nových věcí v technickém
zázemí areálu a na pódiích.
V tuto chvíli potvrzení účinkující: Chinaski, Doktor
PP, IO (ex Guano Apes, DE), Kryštof, Lety Mimo,
Z kapel, které tento rok zahrají na JamRocku,
Michal Hrůza, Mig 21, No Name (SK), Support Lesbiurčitě zaujme první potvrzený zahraniční účinkující
ens, UDG … a další budou následovat.
v podobě německých IO. Uskupení, které už není
v Čechách úplným nováčkem, je tvořeno třemi
www.jamrock.cz
Jak žijeme ve školní družině v Kunvaldu
Polovina školního roku je za námi a já bych Vám
ráda přiblížila alespoň několik zajímavostí z činnosti
školní družiny.
Vezmu to stručně od začátku. V září jsme se
podíleli na výzdobě vestibulu při zahrádkářské
výstavě. Použili jsme naši zvířecí farmu, na které

jsme v předstihu pracovali v minulém školním roce,
a některé podzimní výrobky. Další velmi pěknou
a zdařilou akcí, i když z úplně jiného soudku, byl
náš podzimní výlet autobusem k dolnímu Konzumu.
Odtud pěšky asfaltovou cestou, dále polní cestou až
do Předního dolu, přes Betlém ke škole. Počasí nám
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přálo a překrásné pohledy do barevného kraje, stejně
tak i vydařené fotografie nám budou připomínat naše
společné chvíle.
Byl ještě listopad, ale my už dávno přemýšleli
a plánovali Mikuláše a Vánoce. S obrovskou chutí
jsme se pustili do vyrábění Mikulášů, Čertů a Andělů.
Při závěrečné dodělávce nám velmi pomohly i některé
maminky. Přišly ještě jednou, tentokrát pomoci
s doděláním svícnů. Všem ještě jednou moc děkuji
za pomoc. Jak se nám vše podařilo, jste mohli
posoudit při akci ,,Rozsvícení vánočního stromu“
a při ,,Vánoční besídce“ v sokolovně, kde jsme naše
výrobky s úspěchem prodávali.
Loňský školní rok byl ve znamení oslav svátků.
Každý měsíc jsme ve družině připravili slavnostní
tabuli s občerstvením a vlastnoručně vyrobenými
dárky pro dětské i dospělé oslavence. Děti se tak
dopodrobna seznámily s křestními jmény svých kamarádů, učitelů, ale i všech provozních zaměstnanců,
kteří se našich oslav také samozřejmě zúčastňovali.
Letos žijeme anketami. V prosinci jsme vyhlásili
1. anketu ,,Umíme zdravit?“ Zde si děti měly všímat
jak samy, ale i dospělí zdraví, a to nejen ve škole, ale
i v obchodě, v autobuse a i jen tak venku. Zdravení
jsme hodnotili znaménkem + ,opakem bylo znaménko
-. Dospělí i děti měli dohromady plusů i mínusů
stejně, tak se pozdravit ještě docela umíme.
Hned po vánocích, v lednu, přišla na řadu 2. anketa
,,Jaké byly Vánoce?“ Tentokrát byl úkol pomocí pěti
přídavných jmen co nejlépe popsat své Vánoce. A tak
jsme se dozvěděli, že Vánoce jsou sladké až přeslazené, řízkové a kapří, těstovinové i jogurtové, čokoládové a masové atd. Co se týče činností jsou hrací,
Dětský maškarní karneval
Dne 24. ledna ve 14 hodin jsme já, jako včelka
Mája s kamarádem Vilíkem, vlétli na sál s plno krásnými maskami. Když se nám ukázaly v promenádě
v plné kráse, chtěli jsme vidět, jestli jsou i šikovní.
Šikovní byly, pravda, dokázaly nám to v mnoha soutěžích. Bylo super, jak rodiče svým dětem (pokud na
to samy nestačily) přispěchali bez váhání na pomoc.
Nechybělo ani předtančení - skupina ze Žamberka pod
vedením paní Jedličkové nám ukázala, jaký je country
krásný tanec. Mohli jsme si to všichni zkusit, dětem
i rodičům to šlo výborně, mně to kazil Vilík. I když
plno dětiček zastihla chřipka, bylo z masek těžké
vybírat ty nej, pro nás byly všechny nejkrásnější. Proto
dostaly od nás alespoň sladké úly. Byli jsme s Vilíkem
moc rádi, že nás na karneval pozvali. Byla paráda tancovat, soutěžit a koukat na rozzářená a veselá očička
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stavebnicové, vláčkové, pirátské, štěňátkové a počítačové, ale i válecí, spací, gaučové nebo lenošné, nudící,
a sem tam i pomáhací. Nálada byla radostná, veselá,
těšící i překvapivá, spokojená a klidná. Ankety se
zúčastnili všichni dospělí ze školy, ale i někteří rodiče
a bylo to pro nás zajímavé zamyšlení.
Zatím poslední 3. anketa má název ,,Umíme si
hrát?“ Bude sledovat, zda známe deskové hry, které
máme ve družině, dále stavebnice, puzzle a další.
Umíme si je zahrát společně a dobře se u nich
pobavit? Každý bude mít u svého jména zapsáno,
kolik her umí a s čím vším si dokáže hrát. O výsledku
této ankety a i těch příštích Vás budeme informovat ke
konci školního roku.
Nesmím také zapomenout, že dokud nám zima
přeje, třikrát týdně chodíme lyžovat a bobovat. Na
fotbalovém hřišti jsme si postavili několik sněhových
zvířat a sněhuláků. Všechno si fotíme, abychom si ty
naše zážitky co nejvíce zachovaly.
No a co nás čeká dál? Až přijde jaro, budeme se
chystat na velikonoce a určitě podnikneme několik
dalších výletů po Kunvaldě a blízkém okolí. Budeme se
radovat z našich zážitků a příběhů a těšit se na nové
nápady a společné chvíle.
P.S. Stále ve školní družině sbíráme páranou vlnu,
která je nenahraditelným a vzácným pomocníkem při
výrobě všemožných prací. Dále můžete přinést staré
kalendáře s obrázky chalup, roubenek, měst, hradů
a zámků, přírody atd. Hodí se i prázdná plastová kindr
vajíčka a papírové krabičky od vajec na 10 ks.
Děkujeme za Vaši přízeň, za školní družinu vychovatelka
Irena Vagnerová

masek. Příště si musíme připravit daleko víc odměn,
mají tady moc, moc šikovné děti.
Děkujeme, Mája a Vilík

Ledová Praha
Letos o pololetních prázdninách jsme opět měli
možnost zúčastnit se Ledové Prahy, jež pořádá sdružení Pionýr a Nadace Dětem 3. tisíciletí.
Proto si naše zhruba patnáctičlenná skupina
v pátek 30. 1. 2009 přivstala a sedla v Žamberku na
vlak směřující do hlavního města Prahy. Po příjezdu
do naší „stověžaté“ jsme se nejprve ubytovali v jedná
z jejich základních škol, kde jsme si odložili batohy,
karimatky a spacáky, abychom mohli patřičně
odlehčeni jít poznávat historické krásy města. Naše
první cesta vedla na Vyšehrad, kde jsme se prošli po
hřbitově slavných u kostela Sv. Petra a Pavla, odkud
jsme vyrazili do Policejního muzea a pak na Prosek,
kde jsme se svezli na večerní bobové dráze.
Naším prvním sobotním cílem byl Pražský hrad,
kde jsme si prohlédli zajímavou výstavu, nazvanou
Prokletí zlata – 1000 let zlata Inků. Dále jsme pokračovali do Zlaté uličky, historii jsme shlédli ve Starém královském paláci a v chrámu sv. Víta. Ve 12 hodin jsme
před Hradem viděli výměnu hradní stráže s hudbou.
Po zámeckých schodech jsme přes Karlův most
pospíchali na oběd do restaurace U Betlémské kaple.
Po dobrém obědě jsme využili možnosti návštěvy
Národního divadla, kde jsme shlédli činohru Naši
furianti, ve které účinkovalo mnoho známých tváří jako

např: Václav Postránecký a Miroslav Donutil. Sobotu
jsme zakončili v 3D kině na Floře, kde nám promítli
Cestu na Měsíc. Odtud už jsme se těšili, značně unaveni do školy, kde nás čekaly naše spacáky.
Návštěvu Národního muzea jsme si nechali na
nedělní dopoledne, a pak už jen zbývalo společné foto
u Sv. Václava. Plní zážitků z hezky prožitého víkendu
jsme vyšlápli na hlavní nádraží, kde jsme nasedli na
vlak, který nás odvezl zpět domů.
Velké poděkování patří celému našemu dospěláckému dozoru, který na nás po celou dobu dával pozor
a staral se o nás. Těšíme se zase za rok!
Šárka Vlková

Sport
Lyžařské závody za Krejsovým kopcem
Dne 7. 2. 2009 uspořádal Spolek dobrovolných
„lížařů“ už 12. ročník lyžařských závodů. Skoro již
tradičně beze sněhu. Týden před osudným termínem a dokonce i víkend po, bylo sněhu dost. Bohužel
tři dny před závodem se radikálně oteplilo, sníh stál
a my museli lyže nechat doma
Běh náročným terénem po mokré půdě skoro
nikoho nepřilákal. Sešlo se zde nejméně účastníků
za všechny ročníky. Je to velká škoda, že městys
Kunvald, který má tak bohatou lyžařskou tradici, nemá
nástupce. Proč jsme se přestali scházet jako sousedé?
Je mi to líto, přijdu - li na ples, či jinou akci za naše
humna, tak se pomalu nemám kam posadit. Doslova
tím žije celá vesnice a všechny generace. Tady proběhne jeden ples za sezónu a dokonce s kouzelným
předtančením několika místních nadšenců a přesto
se tu najde jen pár tancechtivých obyvatel. Ale vraťme
k závodům, ten kdo se minulých letech zúčastnil,

ví, že je to tak trochu recese. Oficiálně vyhráli dva
- Pavel Trejtnar a s ním ruku v ruce přiběhl Ludvík
Dlabka z Kunvaldu. Ale u nás dostává cenu ten, který
doběhne poslední, tedy „Pohár posledních sil“, a oním
šťastlivcem byla jediná žena v poli závodníků Veronika
Jedličková ze Žamberka. Zároveň byla i nejmladší pohár byl zcela zasloužen.
Chtěla bych Vás pozvat na další ročník, vždyť
nemusíte závodit, povzbudíte odvážné závodníky, dáte
si čajík s rumem, popovídáte si. Nezdá se vám to jako
tip na pěkné procházkové odpoledne? Rozloučím se
s Vámi s gruzínským příslovím: „Ti, kteří přinášejí slunce do životů druhých, se mu sami nevyhnou“
Buďte prosím sluníčkem pro ty, kteří pro Vás pořádají
různé akce a svou účastí je podpořte. Jen tak může
venkov žít a bude o čem psát v kronikách.
“Skol“ – zdraví Vás lyžařským pozdravem Alena Foglová
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Šachy
Krajský přebor II.
V pátém kole jsme hráli doma s družstvem Jablonného n. Orl. Ve velmi důležitém kole jsme nepodlehli
panice a v boji o udržení jsme mírného favorita těsně
porazili 4,5:3,5. První čtyři šachovnice jsme zremizovali: Vymetálek P., Merta M. a J. a Dvořák E. Rozhodující úder zasadili na páté šachovnici Lacko D. a na
osmé šachovnici Rusz G. Prohrál pouze Krupica Z.
V šestém kole jsme jeli do Svitav k utkání
s posledním družstvem „B“. Již od zahájení jsme soupeři dali najevo, kdo bude vítězem. Po čtvrt hodině hry
za 12 tahů máme první bod, který získal Tobiška J. Za
půl hodiny bylo rozhodnuto na třetí šachovnici (Merta
J.) a na sedmé (Rusz G.), kteří si se soupeřem pohráKrajské soutěže
1. kolo soutěže začalo vzájemným zápasem mezi
družstvem „B“ a družstvem „C“. Vyhrálo „B“ 3:2.
Šlezingr V. porazil Dvořáka E., Remízou skončil zápas
Krčmáře S. s Ruszem G. a Vymetálka T. s Ruszem
R. Mlynář M. prohrál s Krupicou Z. a Stůj M. porazil
Kopeckou E.
2. kolo: Kunvald „C“ s Žamberkem „D“ 0,5:4,5.
To byla překvapivá výše prohry. Na jedinou remízu
dosáhl Rusz G. Ostatní zklamali (Dvořák, Krupica,
Pácha a Kopecká). Kunvald „B“ proti H. Čermné hrál
lépe a vyhrál 3:2. Výhry Šlezingr V. a Mlynář M., remízy
Vymetálek T. a Stůj M.
3. kolo H. Čermná – Kunvald „C“ 2:3. Výhry Dvořák
E. a Krupica Z. remízy Ruszové Gusta a Roman. Prohrál
Bém T. Letohrad „B“ _ Kunvald „B“ 2,5:2,5. O dobrý
výsledek se zasloužili výhrou Hodek R. a Mlynář M.,
remizoval Šlezingr V. Prohráli Vymetálek T. a Krčmář S.
4. kolo Kunvald „C“ – D. Čermná 2:3. Vyhrál
Rusz R. nad velmi silným soupeřem. Remízy Rusz G.
a Pácha L. Prohráli Dvořák E. a Krupica Z. Kunvald „B“
– Krčma Lanškroun 2,5:2,5. Vyhráli Krčmář S. a Kňážek
M., remíza Mlynář M. Prohry Šlezingr V. a Krejsa P.

Krajská soutěž Hradecko
4. kolo Týniště n. Orl. – Kunvald „D“ 3:2. Jeli
jsme si pro body a odjeli jsme s prázdnou po slabém
výkonu. Vyhrál Tobiška J. st. Remíza Štěpán S.
a Kopecká E., která předvedla velmi dobrý výkon.
Prohráli Michalička V. a Křehký F.
5. kolo Kunvald „D“ – Kostelec n. Orlicí 2:3. Opět
se nedařilo. Jediné pozitivum byla výhra Kopecké E.
Remízy Štěpán S. a Tobiška J. st.
6. kolo Javornice – Kunvald „D“ 3:2. Opět nám
chyběl krůček k vítězství. Kňážek M. získal bod kontu14

vali jako kočka s myší. O další vítězství musel Merta
M. a Dvořák E. již bojovat. Vysoké vítězství 6,5:1,5
podepřeli remízami Vymetálek P., Hodek R. a Krčmář
S. Toto vítězství nám dává téměř jistotu záchrany.
Sedmé kolo jsme hráli doma s družstvem Lanškrouna „B“ Proti velmi silnému družstvu jsme uhráli
pouze 4 remízy, a to Kerprta St., Tobiška J., Štěpán S.
a Rusz G. Prohráli Vymetálek P., Dvořák E., Hodek R.
a Rusz R. Celkový výsledek 2:6.
Osmé kolo jsme hráli v Žamberku s družstvem
„B“. Před utkáním jsme si nedělali naděje na dobrý
výsledek zvláště proto, že jsme nastoupili s pěti
náhradníky. Výsledek tomu odpovídal, prohra ve výši
0,5:7,5. Jedinou remízu uhrál Mlynář M.

5. kolo Letohrad „B“ – Kunvald „C“ 4:1. Dvě uhrané
remízy (Dvořák E. a Rusz G.) jsou na utkání málo.
Prohráli Rusz R., Krupica Z. a Bém T. Žamberk „E“ –
Kunvald „B“ 1,5:3,5. Velmi dobrý výkon se zaslouženým výsledkem. Vyhráli Hodek R., Šlezingr v. a Mlynář
M. Remíza Krčmář S. Prohra Kňážek M.
6. kolo Kunvald „C“ – Mistrovice 3,5:1,5. Zasloužené vítězství po dobrém výkonu. Vyhráli Dvořák E.,
Rusz. R. a Pácha L. Remíza Rusz G. A prohra Krupica
Z. Kunvald „B“ – Žamberk „D“ 3,5:1,5. Opět dobrý
výkon. Vyhráli Vymetálek T. a Stůj M., remízy Šlezingr
V., Krčmář S. a Mlynář M.
7. kolo D. Čermná Kunvald „B“ 2,5:2,5. Všechny
partie skončily smírně remízou. Krčma Lanškroun –
Kunvald „C“ 4,5:0,5. Pouze ve třech se nedá udělat
dobrý výsledek proti silnému soupeři.
8. kolo Kunvald „C“ – TJ Lanškroun 4:1. Takových
utkání bychom si přáli co nejvíce. O úspěch se přičinili
vítězstvím Ruszové Gusta a Roman a Krupica Z.,
Remízy Dvořák E. a Pácha L. Kunvald „B“ – Mistrovice 3:2. V tomto utkání se štěstěna přiklonila na naši
stranu. Vyhráli Hodek R., Mlynář M. a Stůj M., prohry
Šlezingr V. a Krčmář S.

mací (nenastoupení soupeře), Remízy Tobiška J. st.
a Řehák J. Prohráli Štěpán S. a Tobiška J. ml.
7. kolo Kunvald „D“ – Doudleby n. Orl. 3,5:1,5.
Konečně nastoupilo družstvo v základní sestavě.
Vyhráli Štěpán S., kterému se sice nevydařilo zahájení,
po nevyužití soupeřčiny převahy mu kapitán odmítl
nabídky remízy. Koncovku pak sehrál excelentně.
Tobiška J. st. to zpočátku neměl jednoduché. Jeho
soupeř hrál na slepecké šachovnici a obsluhovat dvě
šachovnice si vyžaduje velkého soustředění. Nakonec

se dočkal soupeřovy chyby a po zisku figury bylo vše
jednoduché. Tobiška J. ml. hrál dlouho vyrovnanou
partii s remízovou pozicí. Zde jsem zase jako kapitán
přiměl hráče odmítnout remízu, protože jsem viděl, jak
jeho soupeř si s partií neví rady a ztrácí čas a jistotu.

Hrdinou utkání se stal Michalička V. V nejdelší partii
maximálně vyčerpal svůj čas, kdy mu do konce
zbývalo pouhých 45 vteřin. Ve věžové koncovce měl
o čtyři pěšce méně a dokázal remizovat.

Vánoční turnaj
6. 12. 2008 jsem pořádal třicátý první ročník
šachového turnaje jednotlivců. Sešlo se 18 hráčů
domácích i přespolních. Hrálo se na 6 kol po 25-ti
minutách na partii a hráče. Vyhrál Maceška Boh.
z Letohradu ziskem 5 bodů. Druhý byl Kacálek Karel
ze Žamberka 4,5 b., třetí Vymetálek Petr, čtvrtý Dvořák
Eda, sedmý Křehký Fr., osmý Hodek R., devátý
Kopecký M.

Současně byl pořádán turnaj žáků o přeborníka
Kunvaldu. Sešlo se sedm žáků. Suverénně vyhrála bez
ztráty bodu Kopecká Eliška. Druhý byl Celer Jan 4,5 b.,
třetí Vanický Pavel 3,5 b., čtvrtý Kopecký Miloš.
Poděkování patří Úřadu městyse Kunvald za příspěvek
pro žáky, který byl použit na ceny a část na oběd.
Děkuji také P. Vymetálkovi za bezchybné řízení turnaje
dospělých.

Turnaj v mariáši
Dne 7. 2. 2009 jsme v penziónu „U Lípy“ přádali
turnaj v křížovém mariáši. Na devatenáctém ročníku
se sešlo 28 hráčů. Hrálo se na 4 kola po 45 minutách.
Celkovým vítězem se stal Matyáš František z Helvíkovic s 41,50, druhé místo Vítek Vladimír z Dlouhoňovic
s 37,50, třetí Hlaváč Luboš Vysoké Mýto, čtvrtý
Šafář Stanislav Rokytnice v O. h.. Z Kunvaldských
Pro bystré hlavy
Řešíte SUDOKU? Zkuste také řešit ALGEBROGRAMY!
ab - cb = de
fe - g = bb
hb - h = fg

Nahraďte písmena správnými číslicemi, aby platilo
naznačené odčítání ve směru vodorovném i svislém.
Stejná písmena zastupují stejné číslice, různá písmena
různé číslice. Existuje právě jedno řešení, najděte ho.
Zájemci mají možnost své řešení zaslat na úřad
do 31. 3. 2009. Jména výherců a řešení otiskneme
v příštím čísle KP.

Tobiška Jar.

12. Řehák Josef 10, 14. Šlezingr Vilém 7. Mezi hráče
byl rozdělen cenový fond ve výši 2.350 Kč,na který
přispěly fy. Staps Žamberk, Kunvaldská a.s., ÚM
Kunvald a hráči ing. Musil J., Langr J., Šlezingr V.,
Řehák J. a Bílek J. Počtářské zpracování prováděla
Marcela Vašatová.
Řed. turnaje Tobiška Jar.
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-4723
60 9 2
Úspěšným řešitelem z minulého čísla byla paní
Vlasta Žabková.
Omlouváme se tímto čtenářům a ing. Morávkovi,
který nám zaslal do minulého čísla svůj algebrogram
a byl otištěn s chybou. Tak znovu:
M Á M A
T Á T A
K L U K

Á≠A

Hodně řešitelských úspěchů přeje J. Dvorský,
autor algebrogramu.

Řešení algebrogramu z minulého čísla:
A=Á2, Č8, Í5, K3,N1,OO,P4,S6,T7,V9

Vážení důchodci!
Blíží se jaro a je naším dobrým zvykem, že se
vydáváme na výlet. Tentokrát to bude 19. května 2009
(úterý). Navštívíme závod SAHM v Zálší (zdobení
skla), dále dojedeme do Pardubic, kde nasedneme na
loď a poplujeme pod Kunětickou Horu. Půjdeme se
podívat nahoru. Nakonec navštívíme Raby – muzeum

perníku. Oběd a večeře zajištěny. Záloha 300 Kč,
kterou utratíme takto: 180 Kč loď, 50 Kč vstupné
v Raby, 40 Kč vstupné na Kunětické Hoře a zbytek
příspěvek na večeři. Hlásit se můžete v dolní i horní
prodejně Konzumu. Odjezd 6.45 h. Zadní důl, 7.00 h.
pošta a po zastávkách směrem na Žamberk.
Vezměte s sebou malou svačinu a dobrou náladu.
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Divadelní soubor Lipka
představí drama J.F. Burdy, J. Slováka a D. Vávry „Mlýny“
(na motivy divadelní hry Václava Havla a Karla Bryndy
„Život před sebou“)
V neděli 8. března 2009
v 19.30 hod. v sokolovně Kunvald.
Přijďte si s námi zavzpomínat na roky v zeleném!
AFK Kunvald
pořádá
TRADIČNÍ MAŠKARNÍ KARNEVAL
se skluzavkou
v sobotu 14. března 2009
od 20.00 hodin v sokolovně Kunvald.

Tělocvičná jednota Sokol Kunvald
zve všechny své členy a příznivce na
VÝROČNÍ VALNOU HROMADU,
která se bude konat
v sobotu 21. března 2009od 16.00 hodin
v restauraci sokolovny
Hlavní body programu:
• zprávy o sportovní a kulturní činnosti v roce 2008
• zpráva o hospodaření v roce 2008
• volby do výboru TJ
• přehled činností plánovaných na rok 2009
• volná diskuse a přátelské posezení
Občerstvení zajištěno.
Divadelní soubor TJ Sokol Kunvald
Vás zve do divadla na hru
K.M.Walló – „POCTIVÍ SPOLEČNÍCI“
(Tři jednoaktové mikrokomedie na motivy povídek O´Henryho)
V sobotu 28. března 2009
První představení od 16.30 a druhé od 20.00 hodin
v sokolovně Kunvald
Vstupné 50 Kč, děti a důchodci polovic
„Bible 21 století“
Společenství křesťanů Kunvald
Vás srdečně zve na celostátní akci nazvanou:
„Nonstop čtení z překladu Nové Bible kralické“
Veřejné čtení pořádáme na Velký pátek dne 10. dubna 2009
od 17.00 hod. do 19.00 hod. v prostoru před
Domkem Na Sboru

Překlad Nové Bible kralické vychází po 15 letech trpělivé
práce překladatelů a první z výtisků tohoto překladu, který je
nazýván překladem 21.století, bude čten za přítomnosti médií
také dne 8.dubna 2009 v pražské Betlémské kapli.
Internetový odkaz na akci: http://www.nbk.cz/
Zveme Vás na koncert v kostele sv. Jiří
VELIKONOČNÍ KANTÁTA
Datum bude uveřejněno na plakátech
Vystoupí chrámový sbor sv. Mikuláše z Nekoře spolu
s orchestrem
pod vedením Mgr. Bronislavy Halbrstátové
PS ve spolupráci s Masarykovou ZŠ a MŠ Kunvald
připravuje XII. ročník pochodu
Z POHÁDKY DO POHÁDKY
V pátek 1. května 2009,start mezi 9–10 hod. na Salaši
TJ Sokol Kunvald Vás zve
v pátek 8. května 2009
na XXVI. ročník pochodu
MUFLONÍ STOPOU.
Start mezi 8.00 a 9.00 hodinou na Salaši pod Kampeličkou
Trasy pro pěší 7, 15, 25 km; cyklotrasa 50 km
Podrobnosti budou uvedeny na plakátech
KADEŘNICE MARTINA
Přijede za Vámi až domů!
Nabízí stříhání dámské, pánské i dětské,
barvení, melírky, trvalá
Martina Vagnerová, tel.: 605 704 820
IČO 74706667
Prodej palivového dřeva
Nabízíme k prodeji palivové dřevo na odvozním místě (v lese
u zpevněné cesty).
Dle momentálních těžeb v lokalitách Čihák, Ostrovy,
Bartošovice v O.h. a Rokytnice v O.h.
Dřevo je ve výřezech délek 2m, 2,5m nebo 4m.
Cena: jehličnaté – 450 Kč/m3
listnaté tvrdé – 850 Kč/m3
K výše uvedeným cenám je připočítáváno DPH 9%.
Kontakt: Lesy ČR s.p., Petr Mlynář, revírník,
tel.: 724 524 311
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