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A H O J,
vážení čtenáři Ku...ho Po...ku
Není hýl jako hýl.

Zdravím Vás, všechny věrné čtenáře, a věřím, že jste si poklidu vánočních svátků dobře užili. Jak
duševně tak i tělesně byl předvánoční shon zvládnut, provoněn jehličím i purpurou, ale i vůněmi vánočního
cukroví, pečení a smažení. Obdarována byla jistě i domácí zvířata, ale i všechna ta ptačí havěť za okny našla
krmítka plná. Jednoho z těch opeřenců, který patří neodmyslitelně k zimní krajině, bych vám rád trochu
přiblížil, a to slovy spisovatele, milovníka přírody a hlavně lesáka, Jana Vrby.
Již nadpis mého dnešního povídání napovídá, o kom bude řeč.
Stačí jen vyslovit jméno a hned se každému před očima vynoří představa šedočerného ptáka se
silným kuželovitým zobákem, zářivě červenou náprsenkou i vestou a čistě bílým spodkem břicha - ptáka
spíše baculatého než štíhlého, sedícího na bezlisté bříze, někdy i hlavou dolů na převislých jejích větvičkách a uštipujícího nevyvinuté dosud jehnědy... Takový příznačný zimní pták!
A přece je to představa ne zcela správná, poněvadž si při ní málokdo uvědomuje, že máme u nás
hýly dva k nerozeznání stejně zbarvené, z nichž jeden je o zdáníčko robustnější. Tento je skutečně naším
zimním hostem, hnízdí severněji a k nám přitahuje, když napadne sníh a přituhnou mrazy. Ale dost
často se mu zde zalíbí do té míry, že tu zůstane i přes léto a vyhnízdí. Vedle tohoto hýla severního žije
tu po celý rok náš hýl obecný, ale v létě ho zřídka kdo zahlédne, protože je to samotář... poblíž lidských
příbytků se objeví, když ho nouze vyžene z lesů a když už se na stejných místech ukáže také jeho severní
druh. Společně hodují na bobulích ptačího zobu nebo ze sněhu trčících uschlých úhorech aster, jejichž
semena jsou pro ně stejnou pochoutkou jako
semena z tobolek šeříků, na jejichž keřích je proto
spatříte ještě častěji než na břízách.
Jednoho však musíme litovat. Hýl - už to jméno
to prozrazuje - je většinou lidí považován za hloupého ptáka. Pravý opak je pravda. Je to nehašteřivý
a snášelivý dobrák, a k tomu pták družně věrný. Přihodí-li se, že z jejich hejna některý zajde, pobízejí ho
jemným pohvizdováním všichni ostatní, aby se jen
vzmužil a letěl s nimi znovu. Často pak trvá několik
hodin, než ustanou v tom darmém počínání a táhnou
bez něho dál... Dost možná, že toto kamarádsky
věrné jednání se zdálo lidem nepochopitelně hloupé
- a tak vznikla pověst o hlouposti hýlů, kteří naopak
jsou ptáci učelivě nadaní: ...
Ale všechny hýly pomstil za tu křivdu jejich věrný
kamarád mráz, který si navykl za své zimní vlády
vytrvale věšet moudrým a chytrým lidem ty „hejly“
na nosy.
Takže, milí čtenáři, až navštíví vaše krmítko tento ptáček, vzpomeňte si na milé povídání o něm.
Milan Šebek - Varnsdorf
Čerpáno z knížky J. Vrby: Ptačí svět (včetně obrázku)
Jan Vrba - spisovatel, lesník a učitel se narodil 10. 7. 1889 v Klenčí a zemřel 28. 5. 1961 v Domažlicích, kde převážně vznikalo
jeho úctyhodné literární dílo. Jeho sebrané spisy obsahují 76 svazků (básní, přírodních povídek, románů i črt, mysliveckých románů
a historických próz, studií i memoárů).
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Co je nového…?
Nejdùleitìjší body ze zasedání Zastupitelstva mìstyse Kunvald dne 13. 11. 2008 v zasedací
místnosti Mìstyse Kunvald:
* Starosta městyse vydal příkaz k provedení
inventur k 31. 12. 2008 a navrhuje jmenovat a schválit do dílčích inventarizačních komisí jednotlivé členy
zastupitelstva takto: sportoviště, salaš – ing. Musil,
ing. Friml, ordinace, Masarykova ZŠ a MŠ – ing. Kopecký, ing. Rusz, hasiči – Kalous Jan, Domek
Na Sboru – Vágner Josef, knihovna - Tomanová
Jaroslava, ostatní majetek městyse – Zářecká Petra,
Celerová Miroslava.
Zastupitelstvo schválilo provedení inventur
majetku městyse a složení dílčích inventarizačních
komisí dle předloženého návrhu.
* Zastupitelstvo se znovu vrátilo k projednání
prodeje přístupové komunikace p.č. 7448 na Končinách. O prodej tohoto pozemku žádala nejdříve
paní Šedivá, če. 061, později manželé Kopečtí,
Končiny 11. Na minulém zasedání zastupitelstva
oba žadatelé souhlasili s návrhem odkoupení
pozemku do spoluvlastnictví v poměru 9/10 paní
Šedivé a 1/10 manželům Kopeckým. Podle zjištění
zájem paní Šedivé o odkoupení pozemku v tomto
poměru stále trvá. Rodina Kopeckých doručila na
úřad městyse dopis, ve kterém sděluje, že po poradě
s právním zástupcem s odkoupením pozemku do
spoluvlastnictví v poměru 9/10 paní Šedivé a 1/10
manželům Kopeckým nesouhlasí. Podle názoru jejich
právníka je jediným spravedlivým řešením převést
cestu do rovnodílného podílového spoluvlastnictví
vlastníků dotčených nemovitostí. V případě, že cesta
zůstane ve vlastnictví městyse, se zavazují udržovat
ji v současném dobrém technickém stavu. Pan
starosta předložil další řešení pana Vyskočila, které
bylo zasláno před jednáním zastupitelstva: rozdělit
parcelu p.č. 7448 na dvě části - do vzdálenosti
3-5 m za postavenou halu pana Kopeckého, která by
zůstala v majetku městyse a zbytek by odkoupila paní
Šedivá. V této souvislosti přečetl pan starosta žádost
pana Malého, která byla předložena ing. Kopeckým
před zahájením zastupitelstva, o odprodej 1/3 cesty
z důvodu jeho vlastnictví parcely p.č. 7445. Podle
jeho názoru je jedinou spravedlivou variantou převod
na paní Šedivou, pana Kopeckého a pana Malého
stejným dílem. Z diskuse vyplynula nutnost seznámit
s touto variantou pana Vyskočila, zjistit jeho zájem

a obeznámit zastupitelstvo na dalším zasedání s jeho
názorem všechny zúčastněné strany. Všechny strany
budou písemně pozváni na další jednání zastupitelstva, které rozhodne o vlastnictví předmětné cesty.
Možnost odkoupení přístupové komunikace
p.č. 7448 a jednotlivé žádosti vzali zastupitelé
na vědomí.
* Ing. Pavel Friml informoval o 3. bloku pozemkových úprav v Kunvaldě. Je dokončen plán společných zařízení a jsou připraveny protierozní pruhy.
Na základě návrhu starosty, jak bude zajištěn přístup
k lesu v majetku městyse v místní části Bubnov,
bude do připomínek zapsán požadavek na zajištění
přístupu vedoucímu k lesním pozemkům.
Plán společných zařízení pro třetí blok pozemkových úprav v Kunvaldě byl schválen s připomínkou
zapsání věcného břemene na přístupovou komunikaci
k lesním pozemkům, které jsou v majetku městyse
Kunvald.
* Předseda finančního výboru Josef Vágner
informoval o provedení kontroly hospodaření
Masarykovy ZŠ a MŠ Kunvald za rok 2007. Kontrola
byla provedena 30. října 2008. Byly při ní předloženy
účetní doklady, hlavní účetní kniha, kniha došlých
faktur, inventury, bankovní výpisy, výpisy účtu FKSP
a výpis pohledávek. Nebyly zjištěny žádné nedostatky.
Finanční výbor navrhuje k odepsání pohledávku
z roku 2003, která vznikla za odebrané a neuhrazené
obědy ve školní jídelně z důvodu nedobytnosti
Informace finančního výboru Úřadu městyse
Kunvald vzali zastupitelé na vědomí a schválili odpis
nevymahatelné pohledávky z roku 2003 za neuhrazené obědy a výsledek kontroly ve škole.
* Zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 3.
Došlo k navýšení rozpočtu o 358.700 Kč. Starosta
dále informoval o stavu finančních prostředků
městyse k 31. 10. 2008: BÚ: 1.449.034,50 Kč, FRR:
2.381.393,33 Kč, term. vklad: 7.925.230,20 Kč.
* Pan starosta informoval o žádosti společnosti
Telefónica O2 o umístění zařízení pro posílení signálu
GSM na budovu Masarykovy ZŠ a MŠ Kunvald.
Zařízení se skládá z technologické skříně, anténního
systému, propojovacích kabelů, elektrické přípojky
a propojení skříně s přípojkou telefonní linky. Výška
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antén je 4 m nad hřeben střechy. Podobné zařízení
je umístěno na budově ZŠ v Pastvinách, mají s nimi
jediný problém – v případě poruch technici této
společnosti se bez jakéhokoliv upozornění pohybují
nekontrolovatelně po budově, což si také podmiňují
v návrhu smlouvy.
Žádost společnosti Telefónica O2 o umístění zařízení pro posílení signálu GSM zastupitelstvo zamítlo.
* Ing. Paďour přečetl vyjádření paní Anny Horské
z Dobrušky. Na minulém jednání zastupitelstva byla
zamítnuta její žádost o prominutí zaplacení poplatků
za kontejnery v Kunvaldě. Podle platné vyhlášky má
paní Horská za svůj rekreační objekt na Záhorách
platit 340 Kč/rok. S tímto nesouhlasí, podle jejího
mínění likviduje odpady v místě trvalého bydliště,
tj. v Dobrušce.
Opakovanou žádost paní Anny Horské, Dobruška,
o prominutí poplatků za likvidaci odpadů zastupitelé
zamítli.
* Pan starosta předložil nabídku Turistického
deníku na nákup Turistických vizitek, na kterých jsou

uváděny kontaktní údaje daného místa. Touto formou
by bylo možné rozšířit propagaci Kunvaldu na Domku
Na sboru. Turistické vizitky představují investici
cca 1.500 Kč.
Zastupitelé schválili nabídku Turistického deníku
na nákup Turistických vizitek.
Různé:
∙ Místostarostka informovala o stálém problému
s pitnou vodou na Končinách: VAK a.s. Jablonné
nad Orlicí bude provádět odběry vody, je na
zvážení, zda městys Kunvald nezajistí kontrolní odběr vody pro možné porovnání. Podle
doporučení zastupitelstva počkáme na vyjádření
VAKu a.s. Jablonné n. O. a v případě potřeby
odběry objednáme.
∙ Josef Vágner seznámil přítomné s obsahem jednání se zástupcem společnosti STRABAG. Firma
jednala se zástupci Kunvaldské a.s. o možnosti
uskladnění materiálu při opravě cest, které bude
opravovat v roce 2009. O vytyčení je možno
požádat a bude provedeno bezplatně.

Nejdùleitìjší body ze zasedání Zastupitelstva mìstyse Kunvald dne 11. 12. 2008 v zasedací místnosti Mìstyse Kunvald:
* Zastupitelé znovu projednávali žádost o odprodej
cesty p.č. 7448 na Končinách. Po posledním jednání
zastupitelstva byla paní Šedivá, pan Malý a manželé
Kopečtí písemně pozváni na jednání a požádáni o vyjádření s variantou prodeje do podílového spoluvlastnictví 1/3. Pan Malý a manželé Kopečtí souhlasili.
Paní Šedivá ani pan Vyskočil, který paní Šedivou
zastupoval, nepodali žádnou informaci. Vzhledem
k problémům, které zamýšlený prodej komunikace
přinesl, navrhl pan starosta revokovat usnesení zastupitelstva o prodeji a záměr zrušit.
Zastupitelstvo schválilo zrušení záměru prodat
p.p.č. 7448 na Končinách. Cesta tak zůstane nadále
ve vlastnictví městyse.
* Římskokatolická farnost Kunvald žádá o příspěvek na dokončení opravy omítky kostela sv. Jiří v Kunvaldě ve výši 170 tis. Kč. Jedná se o poslední část
fasády a měla by být provedena v roce 2009. Rozpočet
opravy činí 466 tis. Kč. Farnost požádala o finanční
pomoc také Biskupství královéhradecké a bude žádat
znovu také Pardubický kraj.
Zastupitelé výši příspěvku schválili a částka 170 tis.
Kč bude zařazena do rozpočtu městyse pro rok 2009.
Podmínkou vyplacení je získání podpory z Pardubického kraje.
* Ing. Paďour předložil návrh rozpočtu pro rok
2009. Návrh rozpočtu je vyrovnaný, příjmy a výdaje
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činí 9.342.500 Kč. Ve výdajích mezi největší výdajové
položky patří náklady na odvoz odpadů celkem ve výši
790 tis. Kč, opravy místních komunikací spolu se zimní
údržbou v částce 1.260 tis. Kč, spoluúčast městyse
na zateplení školy 1.690 tis. Kč, oprava střechy na
kapličce v Zaječinách – 400 tis. Kč, nákup sirény pro
hasiče ve výši 170 tis. Kč a oprava šaten na salaši
– 100 tis. Kč. Další položky rozpočtu jsou v podobné
výši jako v roce 2008.
* Pan starosta přečetl vyjádření dispečera firmy
EKOLA s.r.o. Libchavy ke změně svozu odpadů
vozidlem „kuka-press.“ Jednalo by se o svoz popelnic.
Podle původní informace ředitele firmy ing. Černého
svoz nebyl problém. Dispečer ale vyloučil svoz
popelnic v osadách a na Betlémě. I další místa vidí jako
problémová.
Informace ohledně problému se svozem odpadů
popelnicemi vzali zastupitelé na vědomí. Bude nutné
vytvořit pracovní skupinu, která se bude intenzivněji
zabývat problematikou změny svozu.
* Zastupitelé byli seznámeni s návrhem nové
vyhlášky o místních poplatcích. Touto problematikou
se zabývali z důvodu neustálého růstu nákladů za likvidaci odpadů. Za odpady městys zaplatil v roce 2007
částku 642 tis. Kč, na poplatcích bylo vybráno 337 tis.
Kč. Městys tak doplácí na likvidaci odpadů téměř 48%.
V návrhu vyhlášky je zrušení poplatku za užívání veřej-

ného prostranství, zvýšení poplatku ze psů v bytových
domech čp. 17, 379, 380, 381-386, 387 na částku
500 Kč a zvýšení poplatků za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Zde je v návrhu částka
400 Kč za kalendářní rok. Pro poplatníky mladší 15 let
a starší 70 let a pro invalidní důchodce, jejichž jediným
příjmem je ID, je navrženo 25% snížení poplatku.
Zastupitelé schválili novou vyhlášku o místních
poplatcích. Bude vyvěšena na úřední desce a vejde
v platnost 1. 1. 2009.
* Vzhledem k problémům se psy v centru městyse
byl připraven návrh vyhlášky o pravidlech pohybu psů
na místech veřejně přístupných na území městyse
Kunvald. Byly objednány nádoby určené pro úklid
psích exkrementů, které budou umístěny v okolí bytovek a obou prodejen Konzumu. Ke schválení vyhlášky
se zastupitelstvo vrátí na příštím jednání.
* MVDr. Jaromír Bílek žádal o odkup části
pozemku p.č. 3336 a pozemku p.č. 6610 v obci a ka-

tastru Kunvald. Záměr prodeje byl vyvěšen na úřední
desce, nebyly k němu vzneseny žádné připomínky,
a proto byl prodej schválen.
* Paní Lenka Kořínková, Kunvald, žádá o vyhrnování sněhu na cestě vedoucí k nemovitosti čp. 189.
Zastupitelé žádost paní Kořínkové zamítli.
* Gymnázium Žamberk žádá o finanční příspěvek
na zakoupení vybavení do jazykové učebny. Ve školním
roce 2008/2009 navštěvují gymnázium 3 studenti
na nižším stupni a 8 studentů na vyšším stupni.
Naposledy byl vyplacen příspěvek ve výši 1.500 Kč
na studenta v roce 2006.
Žádost Gymnázia Žamberk byla zamítnuta.
* Šachový oddíl Kunvald pořádá Vánoční turnaj
v šachu. Žádá o příspěvek na cenový fond pro žákovský turnaj.
Zastupitelé žádost schválili. Bude vyplacen příspěvek do výše 1.000 Kč na základě předložených účetních
dokladů.

Další zasedání Zastupitelstva městyse Kunvald proběhnou 8. 1. 2009 a 12. 2. 2009 vždy od 19.00 hod.
S novým rokem můžeme hodnotit ten starý.
Vážení čtenáři a občané městyse Kunvald. Čas
plyne jako voda a zase jsme o rok starší. Je to stále
opakující se koloběh, ale občas je dobré zhodnotit
výsledky. Otočení kouzelného prstenu je možné jen
v pohádce, a nám zbývá realita skutečného života.
Práce a požadavků je stále dost a dost, ale finanční
možnosti obecního rozpočtu mají své hranice. Nikdy
nebudeme mít v tom pomyslném měšci tolik, aby
se podařilo udělat vše dle jednotlivých požadavků
a představ občanů. Při této příležitosti bych se rád
zamyslel nad tím, co se podařilo v roce 2008, a jak.
Loňský rok byl ve znamení voleb do krajských
zastupitelstev. Většina z náš čekala, jak to dopadne
a jaké bude složení nové rady a zastupitelstva,
protože dosud se nám právě s představiteli Pardubického kraje dařilo udržovat dobré vztahy. Nezbývá
nám než doufat, že i u nového zastupitelstva
najdeme pochopení a že představitelé Pardubického
kraje nám v rámci svých možností pomohou.
Postupně jak ubíhá čas, už si ani příliš
nevzpomeneme na to, co a jak bylo, a jediné, co je
skutečně vidět, je to, co se podařilo vylepšit, opravit,
nebo vybudovat. Zastupitelstvo nemá zrovna lehké
rozhodování, protože těch tzv. „volných“ finančních
prostředků – tedy těch, které zůstanou po odečtení
nezbytně nutných výdajů (provoz školy, veřejné
osvětlení, odvoz a likvidace odpadů, zimní údržba

komunikací, atd.) - není nikdy dost. Každá koruna,
kterou se podaří získat nad rámec obecního rozpočtu, je velkým přínosem, protože je to stále těžší
a těžší. Žadatelů o různé granty a podpory je několikanásobně více než finančních prostředků, které
jsou určeny pro uspokojení všech žádostí. Proto
není rozhodující, komu se podaří získat finanční
prostředky, pro městys je důležité to, že se je vůbec
podaří získat a že zůstanou v Kunvaldě, nikdo je
neodnese a jsou využity ku prospěchu občanů, kteří
tu žijí. S tohoto důvodu je velmi důležitá vzájemná
dobrá spolupráce mezi městysem, jednotlivými
spolky, zájmovými organizacemi, sdruženími a podnikateli, která má svůj význam a prospěch pro obec.
Problémů k řešení a požadavků na rozpočet
je každý rok mnohem 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. Nebývá zrovna jednoduché vybrat vždy to
nejlepší řešení, a pokud se zamýšlíme nad problémy
více a podrobněji, mnohdy se počáteční jasná cesta
stává méně jasná a méně správná. Při hodnocení
je rovněž velmi důležitá kritika, ale ta oprávněná
a přímá. Tu je potřeba umět přijímat vždy stejně
jako dobré nápady či doporučení, protože tak či tak,
kritika je potřeba.
5

Připomeňme si to podstatné, ale i drobné práce
uskutečněné ke zlepšení vzhledu městyse Kunvald.
Pro úplnost zde uvádím rovněž finanční náklady s tím
spojené.
Jedna z významných akcí, které se připravují,
se týká budovy základní školy. Postupně je připravována projektová dokumentace na celkovou opravu
a snažíme se získat dotace v některém z operačních
programů. Na přípravu projektové dokumentace
a potřebných podkladů pro podání grantových žádostí
byla vynaložena částka v celkové výši 300.880 Kč.
Podařilo se uspět v programu životního prostředí
a v roce 2009 by měla být realizována akce řešící
úsporu energie Masarykovy základní a mateřské
školy Kunvald. Spočívá v zateplení obvodových stěn,
výměně oken a zateplení stropů.
V rámci údržby zeleně a vzhledu obce bylo provedeno odborné ošetření památné lípy u čp. 178 na
dolním Kunvaldě – odstranění suchých větví, odlehčení koruny a zajištění pomocí bezpečnostních vazeb.
Podle připraveného návrhu zahradníka pana Svobody
byly provedeny sadové úpravy svahu v centru obce.
Vše v celkové částce 100.791 Kč. Dále se pokračovalo v drobných úpravách stávající zeleně na urnovém
hájí, dolním hřbitově a u Jordánu v částce 13.090 Kč.
Největší díl (z pohledu financí) byl opět věnován
opravě komunikací. Byla opravena cesta na dolních
Končinách od čp. 33 po křižovatku před čp. 29.
Celkový náklad na tuto generální opravu byl ve výši
884.788,85 Kč. Celá částka nezatížila pouze náš
rozpočet, ale na tuto akci se podařilo získat dotaci
ve výši 150.000 Kč z Programu obnovy venkova
Pardubického kraje v rámci svazku obcí Pod Zemskou
branou a dále mimořádnou dotaci pro obec ve výši
200.000 Kč rovněž z krajských prostředků.
Dále byla provedena oprava povrchu části obecní
cesty na Kunačicích od křižovatky na Záhory k čp. 3
včetně jejího odvodnění v nákladu 418.856,20 Kč.
Na tuto opravu se rovněž podařilo získat dotaci ve
výši 100.000 Kč z Programu obnovy venkova Pardubického kraje.
V centru obce byla provedena oprava komunikace
od čp. 15 po čp. 400 a 28 v částce 282.196,60 Kč.
Dále byla rozšířena komunikace v zatáčce u řadových
domků včetně úpravy okolního terénu a obrubníků
ve výši 106.231,30 Kč. Do oprav komunikací je
třeba rovněž započítat výrobu a zabudování několika
svodů povrchové vody, další drobné opravy povrchů,
opravy propustků, a to vše v celkovém nákladu
127.786,50 Kč.
Pro zásahovou jednotku Sboru dobrovolných hasičů byla zakoupena elektrocentrála za
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20.990,00 Kč, dále přilby a svítilny pro vybavení
zásahového družstva za 31.749,00 Kč. Elektrocentrálu
jsme již odzkoušeli při osvětlení plochy na rozsvěcení
vánočního stromečku a opravě poškozeného kontejneru přímo na místě.
V obecním bytovém domě čp. 17 byla provedena
výměna oken v přízemí a v prvním nadzemním podlaží. Tato akce stála obecní rozpočet 461.070,00 Kč.
Na sportovišti v centru obce byla provedena
úprava v objektu Salaše, která spočívala v rozšíření
a úpravě sociálního zařízení a sprch, vybudování
samostatné místnosti pro rozhodčí, schodiště a uzavření přístupu do prostoru šaten. S tím souvisela
rovněž úprava vodoinstalace, odpadů, elektroinstalace, atd. To vše v celkové částce 374.746,30 Kč.
Ani v tomto roce jsme nezapomněli na malé
památky: Téměř do původní podoby se podařilo
opravit vážně poškozený kříž s Ježíšem a Marií
pod Pustinou (v rámci programu obnovy malých
památek sdružení Orlicka jsme na tuto opravu získali
40.000 Kč). Nový kabát dostala rovněž Boží Muka
na Končinách a u čp. 267. Památky byly opraveny
celkovým nákladem 85.000 Kč. Podařilo se vyřešit
záležitost kapličky v Zaječinách a po dohodě s vlastníky byla na základě schválení zastupitelstva kaple za
50.000 Kč získána do majetku obce.
V oblasti památek se po přibližně pětiletém
snažení podařilo v centru obce restaurovat velmi
pěknou kulturní památku – sousoší – reliéf se
scénami svatých u čp. 12. Restaurování této památky
stálo 187.063,50 Kč. V rámci programu pro Podporu
obnovy kulturních památek MK ČR se podařilo získat
účelovou finanční dotaci ve výši 120.000 Kč.
Rovněž se podařilo pokračovat na opravě omítky
kostela sv. Jiří. Městys přispěl Římskokatolické
farnosti částkou 200.000 Kč na tuto opravu. Tato akce
je právě příkladem vzájemné spolupráce a spojení sil
pro potřebnou věc. Kostel dostal další část nového
kabátu. Společným úsilím se podařilo získat dotaci od
Pardubického kraje ve výši 150.000 Kč. Pro úplnost
informací doplním, že celková hodnota této části díla
byla 450.000 Kč, vlastník - Římskokatolická farnost se
podílela částkou 50.000 Kč a Biskupství královehradecké rovněž částkou 50.000 Kč.
Z rozpočtu městyse Kunvald byla ještě podpořena
oprava střechy na zadní části budovy sokolovny
v částce 100.000 Kč.
Uvádím zde jen ty nejdůležitější akce, které se
podařilo uskutečnit, ale nelze opomenout mnoho
dalších drobných činností a akcí, které se v průběhu
roku uskutečnily. Celou řadu drobných oprav a úprav
majetku obce, kterých jste si mohli všimnout, se

podařilo zabezpečit díky práci zaměstnanců obce paní
Jaroslavy Štěpánkové a pana Miroslava Šlezingra.
Děkuji touto cestou všem občanům, kteří nás
podporovali, svým přístupem a prací nám pomáhali.
Do nového roku přeji všem našim občanům přede-

vším pevné zdraví a dobrou mysl. Zastupitelům obce
přeji, aby se jim podařilo uskutečnit všechny záměry
nadcházejícího roku.
Josef Paďour - starosta městyse

Informace Úřadu městyse Kunvald ke změně vyhlášky týkající se místních poplatků
Od 1. ledna 2009 přichází v platnost nová
psa v ostatních domech zůstává stejný. Dále došlo ke
vyhláška týkající se místních poplatků, která byla
zvýšení poplatků za provoz systému shromažďování,
schválena zastupitelstvem dne 11. prosince 2008.
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
Z původní vyhlášky byl vyřazen poplatek za užívání
komunálních odpadů z 340 Kč na 400 Kč. Poplatveřejného prostranství. Došlo ke zvýšení poplatků
níkům mladším 15 let, starším 70 let a invalidním
ze psů v bytových domech čp. 17, 379, 380, 381,
důchodcům, jejichž jediným příjmem je ID, se posky382, 383, 384, 385, 386 a 387 z 340 Kč na 500 Kč za
tuje sleva 25%. Od poplatků zůstávají osvobozeni
kalendářní rok (pro toho, kdo je poživatelem invalidobčané starší 80 let a občané dlouhodobě žijící mimo
ního, starobního a vdovského důchodu, který je jeho
trvalé bydliště. Poplatek ve výši 400 Kč je stanoven
jediným příjmem, činí poplatek 200 Kč). Poplatek za
i za rekreační objekt v Kunvaldě.
Termíny svozů tříděných odpadů v roce 2009:
Plasty a nápojové kartony:
středa 28. 1.; 25. 2.; 25. 3.; 22. 4.; 20. 5.; 17. 6.; 15. 7.; 12. 8.; 9. 9.; 7. 10.;
4. 11. a 2. 12.
Nebezpečný odpad:
středa 8. 4. a 16. 9.
Rok se s rokem sešel …
Je to celý rok, co nám naše vláda připravila
daňovou reformu veřejného rozpočtu pro roky
2008-2010. Slibovala hospodářský růst a ekonomické aktivity. Všichni jsme se právem obávali, co
bude dál. Za ten rok jsme si zvykli na zdražování, na
snížení či zrušení všech sociální příplatků, vlastně
jsme většinou už nedostali příspěvky na děti. I na
to, že si sice zdravotní pojištění platíme, ale když
onemocníme, je ta nemocenská taková nijaká.
I poplatkům u lékařů, v lékárnách a nemocnicích
jsme přivykli. Během roku se zdálo, že se to urovná.
Ale dorazila finanční krize a s ní se vrátila nejistota.
Páni poslanci nám pro příští rok opět připravili
nějaké ty změny, snad aby z toho společného
koláče zbylo více na ně. A tak přinášíme krátké
připomenutí alespoň některých. Největší změnou je
zřejmě tolik diskutovaná a dvakrát odložená novela
zákona o nemocenském pojištění:
1. Nemocenské bude nově náležet až od 15. kalendářního dne dočasné pracovní neschopnosti.
Prvních 14 dní pracovní neschopnosti bude zaměstnavatel vyplácet svému zaměstnanci náhradu mzdy.
Ta se poskytuje za pracovní dny, a to jen v době
trvání pracovního vztahu. Při dočasné pracovní
neschopnosti se náhrada mzdy vyplácí od čtvrtého
pracovního dne.
2. Všechny dávky nemocenského pojištění
(tj. nemocenské, vyrovnávací příspěvek v těho-

tenství a mateřství, peněžitá pomoc v mateřství
a ošetřovné) budou zaměstnancům a osobám
samostatně výdělečně činným nově vyplácet pouze
okresní správy sociálního zabezpečení.
3. Jsou stanoveny tři redukční hranice (v roce
2008 byly dvě redukční hranice). Denní vyměřovací
základ pro výpočet dávek nemocenského pojištění
se bude redukovat:
▪ částka do 786 Kč se bude po celou dobu pobírání nemocenského a podpory při ošetřování
člena rodiny započítávat z 90 %,
▪ částka od 786 Kč do 1 178 Kč se bude počítat
ze 60 % a
▪ částka od 1 178 Kč do 2 356 Kč se započítává
z 30 %.
4. Režim dočasně práceneschopného pojištěnce
stanovuje ošetřující lékař při rozhodnutí o vzniku
pracovní neschopnosti. A pouze lékař jej může
při změně zdravotního stavu změnit. V době, kdy
zaměstnavatel vyplácí práceneschopnému náhradu
mzdy, může sám kontrolovat dodržování stanoveného režimu, nebo o to může požádat příslušnou
OSSZ. Poruší-li práceneschopný stanovený léčebný
režim, může mu OSSZ nemocenské snížit nebo
zcela odebrat, nejdéle však na sto kalendářních dnů.
Obdobně má podle zákoníku práce možnost snížit
nebo odejmout v prvních 14 kalendářních dnech
náhradu mzdy zaměstnavatel.
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5. Peněžitá pomoc v mateřství bude činit 70 %
z denního vyměřovacího základu a vyplácí se od
prvního dne nástupu. Podle nové právní úpravy
ji budou moci ve více případech než dosud čerpat
muži. Bude se to týkat zejména otců, či manželů
matek, a to tehdy, když PPM nebude pobírat matka
dítěte.
6. Pokud jeden z rodičů či oprávněná osoba
zůstane doma s nemocným dítětem mladším 10 let
či s jiným členem rodiny, jehož zdravotní stav vyžaduje nezbytné ošetřování, bude nově dostávat tzv.
ošetřovné (do 31. 12. 2008 „podpora při ošetřování
člena rodina“). Rodiče či jiné oprávněné osoby
se budou moci od 1. 1. 2009 jednou v ošetřování
vystřídat /čerpáno OSSZ/
Ke změně dochází i ve výplatě podpory v nezaměstnanosti. Nárok na podporu v nezaměstnanosti
bude mít od 1. ledna 2009 úřadem práce evidovaný
uchazeč o zaměstnání, který získal v rozhodném
období (t.j. v posledních 3 letech před zařazením
do evidence uchazečů o zaměstnání) zaměstnáním
nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového
pojištění v délce alespoň 12 měsíců.
Za tzv. náhradní dobu zaměstnání bude
nově brána – tedy do potřebné doby 12 měsíců
důchodového pojištění bude počítána - též osobní
péče o fyzickou osobu mladší 10 let, která se
považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické
osoby ve stupni I (lehká závislost). Naproti tomu
se za náhradní započitatelnou dobu (tedy na místo
zaměstnání nebo výdělečné činnosti zakládající
účast na důchodovém pojištění) nebude vůbec
považovat např. doba soustavné přípravy na
budoucí povolání, která se dosud započítává
Informace společnosti VAK a.s. Jablonné nad Orlicí
Vážení odběratelé, v posledním období se ve
vašich poštovních schránkách může objevit oznámení, ve kterém Ing. Jan Bartoschek nabízí služby,
které nazývá „kontrola pitné vody“ a jehož účelem
je v případě Vašeho zájmu provést kontrolu vody
ve Vaší domácnosti. Pokud odebíráte pitnou vodu
z veřejného vodovodu, kterou Vám naše společnost
dodává, ujišťujeme Vás, že provedení této služby
není v žádném případě potřeba, jelikož dodávaná
pitná voda splňuje všechna předepsaná jakostní
kritéria, daná současně platnou legislativou. Pokud
kdokoli z Vás projeví zájem o předložení výsledků
laboratorních protokolů prováděných v průběhu
roku v rámci celé vodovodní sítě kteréhokoliv
vodovodu, bude mu obratem vyhověno, a to bez
jakéhokoliv poplatku. Všechna stanovení, která

maximálně v rozsahu 6 měsíců. Doba, po kterou lze
pobírat podporu v nezaměstnanosti, tzv. podpůrčí
doba, se zkracuje o 1 měsíc. Podpora v nezaměstnanosti náleží uchazeči o zaměstnání při splnění
zákonem stanovených podmínek po podpůrčí dobu.
Podpůrčí doba činí u uchazeče o zaměstnání
a) do 50 let věku dosud 6 měsíců, nově to
bude jen 5 měsíců,
b) nad 50 do 55 let věku dosud 9 měsíců,
nově jen 8 měsíců,
c) nad 55 let věku dosud 12 měsíců, nově
jen 11 měsíců.
V prvních dvou měsících bude uchazeči
o zaměstnání podpora v nezaměstnanosti náležet
nově ve výši 65 % průměrného měsíčního čistého
výdělku z posledního zaměstnání, nebo posledního
vyměřovacího základu ze samostatné výdělečné
činnosti; další dva měsíce podpůrčí doby bude
podpora náležet ve výši 50 % a po zbývající
podpůrčí dobu maximálně do 11 měsíců ve výši
45 % průměrného měsíčního čistého výdělku nebo
vyměřovacího základu osoby samostatně výdělečně
činné. Dosud procentní sazba podpory v nezaměstnanosti činí první 3 měsíce podpůrčí doby 50 %
a po zbývající podpůrčí dobu 45 % průměrného
měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího
základu. /čerpáno ÚP/
Nejlepší by bylo, aby se výplaty nemocenské
a podpory v nezaměstnanosti týkaly co nejmenšího
počtu našich občanů. Ale „člověk míní a PámBůh
mění“. Tak alespoň na závěr jedno přání pro nás
všechny: V roce 2009 hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a vzájemného pochopení.
M. Celerová

– aktuální sdělení odběratelům
předkládáme, jsou získána prostřednictvím akreditované zkušební laboratoře, nejsou a ani nemohou
být stanovována u zákazníka na místě s různými
přenosnými přístroji.
Protože nemůžeme právní cestou zakázat uvedenou aktivitu, pokud se nebude jednat o podezření
o naplnění právní podstaty trestného činu, je
rozhodnutí o akceptaci této služby pouze na Vás.
Pro domácnosti, které využívají vlastní zdroj pitné
vody, nemají dosud žádnou informaci o její kvalitě
a chtějí služby využít, bychom přesto doporučovali
kvalifikovaný odběr a stanovení ucelenějšího rozsahu ukazatelů akreditovanou laboratoří. V případě
jakýchkoliv dotazů lze kontaktovat technologa
společnosti Ing. Fiedlera Lubomíra, který Vám Vaše
dotazy ochotně zodpoví (tel. 606 782 837).

Zelený sloupek
S příchodem dalšího roku jsme pro Vás vybrali známé i neznámé pranostiky:
leden
únor
• Jestli na Nový rok třeba jen tolik slunka zasvítí, co
• Kdyby měl únor tu moc jako leden, nechal by
by vozka bičem mrsknul, bude srpen jasný.
v krávě zmrznout tele.
• Je-li teplo v lednu, sahá bída ke dnu.
• Je-li na svatého Romana jasno, bude hojná úroda.
• V lednu mráz - těší nás; v lednu voda - věčná
• Na svatého Blažeje slunce ještě nehřeje.
škoda.
• Suchý půst - úrodný rok.
• Novoroční noc jasná a klidná, bude povětrnost
• V únoru sníh a led - v létě nanesou včely med.
pro úrodu vlídná.
• Když větrové na konec února uhodí, moc obilí se
• Leden jasný, roček krásný.
na poli neurodí.
• Co leden sněhem popráší, to únor s vichrem
• Když mrzne na Petra nastolení, mrznout bude 40
odnáší.
dní bez prodlení.
• Nezmrzne-li cikán do Fabiána a Šebestiána,
• Prší-li na svatého Blažeje tak, že teče voda kolepotom už nezmrzne.
jem, povede se len.
• Na Saleského Františka meluzína si často zapíská.
• Na Hromnice jasná noc - bude ještě mrazů moc.
• Na Tři krále mnoho hvězd - urodí se hodně
• Mnoho mlh v únoru přivodí mokré léto.
bramborů.
• Když tě v únoru zašimrá komár za ušima, poběh• Je-li Karel Veliký málo ledový, únor to zase
neš jistě v březnu ke kamnům s ušima.
napraví.
• O svaté Juliáně schovej sáně.
• Na Nový rok déšť - o velikonocích sníh.
• Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí
• Hojný sníh v lednu, málo vody v dubnu.
Podblanické jabloně
Byly vyšlechtěny v osadě Vlastišov na Podblanicku
Petrem Kumštou z Votic. Udržovací šlechtění a výrobu
roubového materiálu zajišťuje Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy v Podkrkonoší pod
vedením ing. Jana Blažka, CSc.
Blaník-odrůda jabloně vznikla křížením Floriny
a Šampionu, registrována byla v roce 2003. Plody
jsou nadprůměrné velikosti, kuželovitého tvaru s malými žebry. Slupka je suchá, ojíněná, středně tlustá,
základní barvu překrývá červené rozmyté líčko téměř
na celém povrchu plodu. Dužnina je světle krémové
barvy, pevná, rozplývavá, středně šťavnatá. Chuť je
navinule sladká, aromatická, velmi dobrá. Plodnost je
brzká, velká a pravidelná. Sklizeň se provádí koncem
září, konzumně dozrává v listopadu, dá se skladovat
do února až března. Odolnost proti strupovitosti je
rezistentní, proti napadení padlím jabloňovým je
střední až vyšší a vyšší je i odolnost proti fyziologickým poruchám dužniny. Odrůdu lze vysazovat ve
všech polohách vhodných pro jabloně.
Fany-odrůda vznikla křížením Šampionu a Jonathanu, byla registrována v roce 2004. Plod je velký,
pravidelně kulovitý. Slupka je lesklá, hladká, tenká,

základní barvu má zelenožlutou, překrytou červeným
líčkem ve formě žíhání. Dužnina je nažloutlá, středně
tuhá, středně šťavnatá. Chuť je navinule sladká,
aromatická, velmi dobrá. Plodnost je brzká, vysoká,
pravidelná. Sklizeň se provádí v polovině září, konzumně dozrává počátkem listopadu, dá se skladovat
do ledna. Odolnost proti napadení strupovitostí je
střední, proti napadení padlím jabloňovým je vyšší.
Kvalitní a vzhledná odrůda pro přímý konzum, středně
náročná na polohu, půdy vyžaduje dobře zásobené
živinami a vláhou.
Petra-odrůda vznikla křížením Jolany a Šampionu,
je povolena k množení od ledna 2008 v kategorii CAC.
Plody jsou střední velikosti, kulovitého až kuželovitého, méně vyrovnaného tvaru. Slupka je lesklá,
hladká, slabě mastná, středně tlustá, základní barvu
má zeleno žlutou překrytou červeným žíháním přecházející v rozmyté líčko v rozsahu asi 3/4 povrchu plodu.
Dužnina je bílé barvy, do které prostupuje růžové
žíhání, středně tuhá až měkčí, středně šťavnatá. Chuť
je navinule sladká, slabě aromatická, velmi dobrá.
Plodnost je brzká, dosti vysoká a pravidelná. Sklizeň
se provádí koncem srpna až v polovině září, konzumně

dozrává v září, dá se skladovat do listopadu. Odolnost
proti strupovitosti je rezistentní a proti padlím jabloňovým je vyšší. Nenáročná odrůda, můžeme ji pěstovat
ve všech polohách vhodných pro jabloně.
Více informací o těchto odrůdách jabloní můžete
získat ve večerních hodinách na kontaktech –
telefon: 317 814 354,
mobil: 728 044 917 a dotazy můžete posílat
na e-mail: kumstapetr@seznam.cz

Historická zajímavost
Na své místo k čp. 12 se konečně vrátilo
sousoší sv. Anny. Během léta prodělalo restaurování, když se po několikaletém úsilí podařilo získat
finanční podporu. Restaurování bylo provedeno
v částce 187 tis. Kč, získaná dotace ve výši
120 tis. Kč.
Sousoší je kulturní památkou, pochází z roku
1801 a je dílem sochaře Alexe Ciliáka. Stejný sochař
vytvořil i sousoší Kalvárie, které stojí před kostelem
sv. Jiří v Kunvaldě.
Budeme doufat, že se i na tuto památku najdou
dotační prostředky.
Za úřad městyse Mirka Celerová

Ze starých kunvaldských kronik
Dnes jsme našli něco o svatbě …
Tradiční svatba – dotazník Národopisné společnosti
Svatbě se zde říkalo svarba. Konaly se nejvíc
v masopustě, dále po velikonocích, na podzim v době
posvícení, nejméně v létě. Nekonaly se v adventě
a postě. Nekonaly se také v květnu, aby některý
z manželů brzy neumřel. „Svatba v máji, blízké
máry.“
Nejčastěji byla svatba v sobotu, protože po ní
neděle. Nikdy nebyly v pátek (postní den, vzpomínka
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smrti Kristovy). Svatby byly různě velké, podle
zámožnosti, někdo zval kromě příbuzných i sousedy
aj. Chudí šli třeba sami. Za 1. světové války šla
nevěsta bosa v zástěře k oltáři. Svatba trvala od rána
do dalšího rána. Pokud byl – bylo to jen výjimečně
o velkých svatbách – hlavní organizátor svatby, jmenoval se družba. Byl to někdo z příbuzenstva, staral se
o obveselení hostů. Družiček bývalo na bohatší svatbě

víc nebo podle velikosti příbuzenstva. Jeden pár byl
hlavní – starší mládenec, starší družička. Starší družička nesla do kostela bílou stužku, na koncích bylo
po věnečku. Při oddavkách položila jeden věneček
nevěstě a druhý ženichovi na hlavu. Po oddavkách
obvykle mládenci je strhli či ukradli a družička je
musela vykoupit pro nevěstu (pusou nebo lahví alkoholu). Při strojení nevěsty byla švadlena nebo kterákoliv žena, při čepení teta nevěsty nebo stará svatby.
Stará svatby byla z příbuzenstva. Někdy mívala krátký
proslov před odchodem do kostela (děkovala rodičům
za vychování nevěsty, nevěstě děkovala apod.). Stará
svatby dávala nevěstě velký dar, např. něco ze zlata
nebo pěknou látku na šaty, nejčastěji peníze. Za
svědky svatební si brali kohokoliv podle okolností.
O volbě partnera často rozhodovali rodiče – podle
majetku, podle postavení. Mladí lidé „co spolu
chodili“ si někdy dávali dárky – jak se to komu hodilo.
Někteří si nic nedávali. Dávali si velik. vajíčka. O ruku
nevěsty žádali rodiče ženichovi s ženichem. Námluvy
= zásnuby. Při námluvách se sepisovaly svatební
smlouvy. Dojednali výměnek rodičů. Stanovili datum
svatby. Někdy se stalo, že si to jeden ze snoubenců
rozmyslel a ke svatbě nedošlo, i když při námluvách
bylo vše dojednáno. Doba svatby nezáležela na
námluvách, ty byly někdy dřív, jiní je měli krátce před
svatbou. Zásnubní prsteny byly s kamenem, snubní
(při svatbě dané) uzavřené kroužky bez kamene.
Nosily se na pravé ruce. Nosili je oba manželé. Na
svatbu se chodilo zvát jedenkrát. Zval ženich s nevěstou, svátečně ustrojeni. Při zvaní nic nedávali. Svatba
u nevěsty. Dary snoubencům: nejčastěji na cejchy (=
ložní prádlo), nádobí apod. Dávali je při příchodu na
svatbu. Ženich dával nevěstě střevíce, někdy i látku na
šaty. Nevěsta ženichovi košili a kapesníček. V předvečer svatby u nevěsty loučení se svobodou či vití
věnečků. Vily se věnečky pro snoubence a myrtové
kytičky pro svatb. hosty, zpívalo se, tancovalo, jedlo
a pilo. Střílelo se, když se šlo do kostela. Po svatbě si

nevěsta potichu odvážela výbavu. Obyčejně byla po
svatbě ještě pár dní – než se udělal pořádek v domě.
Výbava = vejbava:peřiny, prádlo, nádobí. Nevěsta
k oddavkách se strojila doma, pomáhala švadlena
nebo kterákoliv žena či dívka, např. sestra. Družička
s mládencem šla pro ženicha a dovedli ho k nevěstě.
Obyčejně jeli na „kárce“, tj. otevřený kočár. Rodiče
ženichovi jeli s nimi. Za zavřenými dveřmi u nevěsty
stála uvnitř některá ženská, která dovedla hodně
mluvit. Kladla ženichovi otázky, on svými odpověďmi
musel slibovat, že bude svou ženu poslouchat, bude
ji mít rád, bude prát plíny (=plenky), děti chovat
atd. Nevěsta byla schovaná, ale tak, aby ona viděla
ženicha dřív než on ji – aby nemusela v manželství
poslouchat ona, nýbrž on. Nevěsta byla ženichovi
vydána, až dal výkupné (láhev kořalky) tomu, kdo ho
pustil dovnitř. Během svatby se nabízela ženichovi
„falešná nevěsta“ – žena přestrojená za starou bábu
s děckem (=s pannou zabalenou v peřince) v náručí.
„Falešný ženich“ se neobjevoval. rozloučení s rodiči
u nevěsty bylo spojeno s požehnáním. Rodiče jeli na
oddavky, měl-li je kdo doma zastoupit. Po oddavkách
jeli k fotografovi, pak se stavili v hospodě na „štamprli.“ „Zatahování“ prováděly nejvíce děti s kýmkoliv
když jela svatba z kostela, ale někdy i když jela do
kostela a pak po kostele znovu. Byl to zvyk a je dosud.
Po příchodu z kostela domů byly dveře otevřeny.
Koště pro nevěstu nebylo připraveno. Mezi jídlem se
vybíralo „na povijan“ pro nevěstu. Šikovný řečník šel
s kloboukem v ruce kolem stolů a říkal, že vybírá „na
poviják.“ Na nic jiného se nevybíralo.
Pověry: Když jela svatba do kostela, nesměli se
splašit koně. Stalo-li se to, znamenalo to nešťastný
život nevěsty v manželství. Prý se to jednou v Kunvaldě stalo a skutečně se měla nevěsta v manželství
zle. Kočka ani stará bába nesměla přejít přes cestu,
když jela svatba. Znamenalo by to nesváry, neshodu
mezi manžely.”
Mirka Celerová

Okénko farnosti
Podzimní koncert
Na podzim minulého roku přivítal Kunvald ve
svém kostele písničkáře a frontmena folkrockové
skupiny Oboroh pana Slávka Klecandra. Podzimní
koncert v podání pana Klecandra byl nezapomenutelným hudebním zážitkem pro všechny přítomné.
Jeho recitál obsahoval mnoho autorských písní

i zhudebněných žalmů. Všichni jsme obdivovali
jeho podmanivý zpěv a bravurní hru na kytaru.
Po vzájemné dohodě měla hudební skupina „Jiná
doba“ tu čest pěvecky doprovodit pana Klecandra
ve dvou písních. Po tomto velmi příjemně prožitém
nedělním odpoledni si přejeme, abychom Slávka
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Klecandra opět brzy v našem kostele uvítali a třeba
i s jeho skupinou Oboroh. Finanční výtěžek z tohoto

koncertu byl věnován na dokončení oprav omítky
kostela.

Vánoční divadlo
Jako každoročně si děti pro intenzivnější prožití
Vánoc připravily na 1. svátek vánoční divadlo. Letos
pod názvem „Jak to tenkrát v Betlémě rozhodně
nebylo“. Toto představení s mnoha moderními rekvi-

zitami mělo za úkol poukázat na skutečnosti, které
dnes vlivem uspěchané doby bereme jako samozřejmost a neuvědomujeme si jejich pravou hloubku.

Poděkování občanům
Děkujeme Vám všem, kteří jste přispěli jakoukoliv finanční částkou na doplacení prací na opravě

M. Gregušová

další části omítky kostela a že jste podpořili naše
společné úsilí.
Za farní radu - Flekr

Ohlédnutí za předvánočním časem
Kalendář sice ukazuje lednové datum, ale my
se můžeme vrátit zpátky k nejkrásnějším svátkům
v roce, k Vánocům. Předvánoční čas jsme společně
vítali dokonce několikrát. Poslední listopadovou
sobotu připravilo v naší sokolovně divadélko Úsměv
milý pohádkový muzikál „O dvou sněhulácích“.
Diváků se sešlo opravdu hodně a k tomu si ještě
mohli zakoupit čertíka, Mikuláše s andělem nebo
svícínek vyrobený ve školní družině v Kunvaldě. Po
skončení pohádky jsme společně rozsvítili vánoční
stromeček před hasičárnou. A aby nám stromeček
pěkně svítil, posvětil ho pan farář. K tomu zazpívaly
děti ze základní školy, skupina Jiná doba a krátkou
pohádku předvedli mladí hasiči se svými vedoucími.
Svým slovem a přáním všeho nejlepšího přispěl také
pan starosta.
Díky práci kunvaldských hasiček jsme k předvánoční atmosféře ochutnali pravý punč a vánoční
cukroví a už jsme se společně těšili na čerty. Určitě
ti praví, a to i s andělem a Mikulášem, přijeli do
Kunvaldu právě 5. prosince, a to dokonce i s traktorem a nefalšovaným pekelným ohněm. To se báli
i dospělí. Ohromný vánoční stromek už podruhé
slavnostně rozsvítili u Pivnice u Křemílka na dolním
Kunvaldě.
A na úplný závěr jsme se znovu vypravili do
sokolovny, abychom 12. prosince shlédli besídku
Masarykovy základní a mateřské školy v Kunvaldě.
Dá se shrnout do jednoho slova – nádhera. Děti nám
daly zapomenout na zbytečný předvánoční stres
spojený se sháněním dárků a připomněly vánoce,

jaké znali naše babičky a dědové. Na závěr si
vánoční písně spolu s dětmi zazpíval snad každý.
Asi si nikdo z nás nedokáže představit nekonečnou trpělivou práci s dětmi, kterou měli naši učitelé,
aby se podařilo nacvičit takové krásné pásmo. A to
nelze zapomenout na krásné vánoční výrobky, které

zhotovily děti spolu s paní družinářkou. A to už jsme
se opravdu všichni těšili na Vánoce. Nazdobených
stromečků a osvětlených oken v Kunvaldě bylo
opravdu hodně a snad každý z nás měl vánoční
svátky, jak se říká šťastné a veselé.
Určitě patří velké poděkování všem, kteří svojí
prací a časem přispěli k tomu, aby nám všem bylo
v předvánočním čase opravdu příjemně a hezky.
MC

Nejkrásnější dárek.
Chtěla bych poděkovat za milý dárek - krásnou
vánoční besídku, kterou pro nás připravili učitelé
a žáci naší školy.
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Na velmi vkusné scéně krásným pásmem
scének a písní nám vytvořili opravdovou vánoční
pohodu a ukázali nám již pozapomenuté vánoční

zvyky. Je velkou výhodou malé vesnické školy,
že může zapojit všechny žáky a dělají tím pro
ně strašně moc. Budují v nich správný vztah ke
kultuře, vedou je k tvůrčí práci, vzájemní pomoci
a odpovědnosti za společné dílo a hlavně v nich
posilují sebevědomí a bourají strach z veřejného
vystupování. Zároveň jim umožnili prožít úspěch

po dobře vykonané práci. Přesně to dobrá škola
svým dětem má do života dát. Zasloužený potlesk,
rozzářené oči dětí a úsměv na tváři všech ze
zaplněné sokolovny, ale i nabízené krásné dekorace
- obdarovaní byli všichni.
Děkujeme a těšíme se na další setkání.
Jedna z babiček

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

Kunačice 7

85 let
13. 01. Marta Michaličková

Kunvald 307

83 let
15. 01. Jarmila Čípová

Kunačice 7

82 let
10. 01. František Fiedler

Kunvald 206

80 let
21. 01. Anna Janebová
Kunvald 358
22. 01. Josef Hůlka
Končiny 34
05. 02. Drahoslava Dvořáková Kunvald 146
16. 02. Marie Tomková
Kunvald 224
70 let
15. 01. Jaroslav Dvorský
29. 01. František Krejsa
18. 02. Anna Divíšková

Kunvald 331
Kunvald 158
Záhory 21

50 let
18. 02. Marie Hložková

Kunvald 274

Vítáme do ivota novì narozené obèánky:
06. 09.
04. 11.

Antonín Kořínek
Klára Křivánková

Kunvald 189
Kunvald 40

Vzpomínáme na obèany, kteøí ji nejsou mezi námi:
15. 11.
08. 12.
12. 12.

Jaroslava Fiedlerová
Anna Urbanová
Jiřina Benešová

Kunvald 206
Kunvald 341
Kunvald 352

Smutné rozlouèení
V pátek 21. listopadu 2008 jsme se rozloučili
s naším milým kamarádem, koňákem Ing. Dušanem Divíškem. Zůstalo po něm mnoho plánů
a spousta rozdělané práce, kterou měl tak rád.
Dušan sice žil v Rokytnici v Orlických horách, ale
s Kunvaldem ho pojila nejen bývalá práce hlavního
zootechnika, ale také rodné kořeny s chalupou
na Záhorách, kde se chtěl starat o milované koně.
Ať je máš i tam nahoře stále po boku.
Sbohem, kamaráde!
ZZa všechny, co ho znali a nezapomenou.
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SPOZ
Končí rok 2008, na prahu už přešlapuje nový
2009. Kéž by byl dobrý pro všechny naše občany.
V letošním roce se nám zdařilo několik akcí. SPOZ se
sešel 10. 12., aby zhodnotil svoji práci a naplánoval
nové aktivity pro příští rok. Jistě vás bude zajímat, co
jsme v uplynulém roce udělali.
Začnu od těch nejmenších. Letošní rok byl hojný
na miminka. Narodilo se dvanáct nových občánků
a čtyři se do městyse přistěhovali. Vítání jsme měli
letos čtyřikrát. Další pěknou akcí je vítání prvňáčků.
Loni do 1. třídy šlo pět dětí, letos dvanáct. Všichni byli
představeni žákům celé školy, aby ti starší věděli, že
jim mají pomáhat. Jako dárek dostali knížku, pamětní
list a květiny. Pak už jen vysadili na zahradě svůj
strom a zasedli poprvé do školních lavic.
V červnu na konci roku se loučíme s žáky 9. třídy.
Ze školy jich odešlo jedenáct. Na památku obdrželi
trvanlivý dárek – knížku a květiny.
Nezapomínáme na učitelský sbor, navštívíme
každého učitele ve vyučovací hodině a kytičkou popřejeme ke Dni učitelů.

Během roku průběžně zasíláme přání významným
dnům občanů. Letos jich bylo odesláno 87. Navštívili
jsme osobně 19 občanů a předali jim balíček a květiny.
Uzavřít manželství se rozhodlo 11 párů. Můžeme
znovu popřát našim Zlatým párům (50 let manželství) ještě mnoho společných chvil ve zdraví – Aleně
a Josefu Tobiškovým. Stříbrná svatba jedna. Letos
jsme mohli navštívit a popřát k Železné svatbě (65 let
společného žití) manželům Jarmile a Josefu Čípovým.
Se sedmi občany se rozloučil náš smuteční řečník.
Nejpovedenější akcí bylo setkání důchodců
28. 9. 08. Příprava nám dala zabrat, ale stálo to za to.
Při této příležitosti jsme mezi námi přivítali pana Hermana Jindřicha, který oslavil 95. narozeniny, zapsal se
nám do kroniky a mohli jsme mu předat malý dárek
s květinou. Jaká byla ovace na toto setkání, jste si
mohli přečíst v minulém Poledníku.
Dovoluji si popřát všem našim občanům pevné
zdraví, pohodu a v novém roce se budu těšit na
setkání s vámi.
Za SPOZ Milena Suchodolová

Sport
Šachy
Krajský přebor 2
1. kolo jsme hráli v České Třebové, kde jsme po
boji s favoritem prohráli 3:5, když při troše štěstíčka
jsme mohli i remizovat. Jedinou výhru si připsal
Krupica Zd. Remizovali: Merta Michal a Merta Josef,
Lacko D. a Štěpán St. Prohráli Vymetálek P., Dvořák
E. a Rusz G.
2. kolo jsme hráli doma s aspirantem na postup
s družstvem Ústí n. O. „B“. Prohráli jsme těžce
0,5 : 7,5. Jedinou remízu uhrál Tobiška J. Prohráli
oba Mertové, Vymetálek P., Dvořák E., Hodek R.,
Krupica Zd. a Štěpán S. (zbytečně, nechal si uvěznit
dámu, která mu chyběla v obraně při útoku soupeře).
Nelíbil se mně způsob, jak nás v článku Orlického
deníku hodnotil pisálek Ústecké Jiskry. Potvrdilo se
přísloví, že pýcha předchází pád. První ránu zasadil
nováček KP 1 Letohrad áčku Jiskry, která chce
postoupit do 2 ligy, když ji porazil. O druhou jsme se
postarali my ve třetím kole, když jsme v Ústí porazili
družstvo „C“ vysoko 6 : 2 O naše body se postarali
výhrami: Merta M., Dvořák E., Krupica Zd. a Rusz
G., remízy Keprta St., Vymetálek P., Hodek R.,
a Šlezingr V.
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4. kolo bylo pro nás velmi důležité. Hráli jsme
v Žamberku s družstvem „C“. Bohužel se nám
nedařilo a prohráli jsme 4,5 : 3,5. Vyhráli Krupica Zd.
a Rusz G. Remízy: Merta J., Dvořák E. a Štěpán S.
Prohráli: Merta M., Hodek R., a Tobiška J. (při snaze
vyhrát vyrobil chybu a následně přehlédl možnost
věčného šachu).
Krajský přebor Hradecko - hraje naše družstvo „D“
1. kolo doma s loňským přeborníkem družstvem
Spartaku Rychnov „B“ prohráváme 1,5 : 3,5.
Výhra kontumačně Krejsa P., remíza Křehký Fr.
Prohráli Tobiška J. st., Michalička V.,
Tobiška J. ml., Křehký Fr.
2. Kolo v Rychnově nad Kněžnou jsme dostali kanára
v podobě prohry 0 : 5, když vyhořeli všichni.
3. Doufali jsme před zápasem doma, že s Dobruškou
zabodujeme. Zmohli jsme se pouze na remízy na
prvních dvou šachovnicích – Štěpán St. a Tobiška J., další šachovnice zklamaly – Michalička V.,
Bém T. a Kopecká E. Prohra 1 : 4 nás bude dlouho
mrzet.

Kunvaldská a.s. – PÉROVNA CUP 2008
Zdravíme všechny příznivce kulatého nesmyslu.
Dne 14. listopadu 2008 jsme uspořádali již 3. ročník
futsalového turnaje. Turnaj se odehrál ve sportovní
hale základní školy v Rokytnici v O. h. a zúčastnilo se
ho šest mužstev: RIETER Žamberk, NOBL+STRNAD,
ARMY CZ, KLÁŠTERECKÉ MASNÉ PRODUKTY,
POULIČNÍ (POFIREMNÍ) SMĚS ŽAMBERK, PÉROVNA
KUNVALD. Letos se hrálo systémem každý s každým
a jeden zápas trval 15 minut. Odehrálo se celkem
15 zápasů, ve kterých padlo 56 branek! Jako nejlepší
brankář byl vyhlášen Martin Lilek z ARMY CZ a jako
HOKEJ
Postup do semifinálové ligy
Vstup do sezóny se díky teplému počasí o týden
odložil, proto jsme hned k prvnímu zápasu nastoupili
proti věčným rivalům – Medvědům Rokytnice. Bohužel jsme pro začátek sezóny nemohli počítat s Jardou
Zářeckým, který si zranil koleno. I bez něj jsme zápas
celkem suverénně zvládli a porazili jsme je 4:1.
Ještě před druhým zápasem nám přišla dodávka
fanouškovských šál, proto naši fanoušci nastoupili
k zápasu s nenáviděnou Olbenou Lukavice vyzbrojeni
touto novou „zbraní“. Bohužel ani to nám nepomohlo
a ve velmi ostrém utkání jsme tomuto soupeři
podlehli těsně 4:5.
Třetí zápas nás čekal nejméně obávaný celek
Kačerů Kerhartice. Sice dopadl naší jednoznačnou
výhrou 10:0, ale myslím si, že ve druhém střetnutí
dostaneme pěkně zabrat, protože to bylo velmi
vyrovnané utkání, ve kterém jsme měli více štěstí.
Díky tomu, že se základní skupina hraje dvoukolově, nás opět čekali Medvědi. Zase jsme si nimi
poradili jednoznačně 7:2.
Pro bystré hlavy
Řešíte SUDOKU? Zkuste také řešit ALGEBROGRAMY!

NOČNÍ
-PTÁK
SOVA
Nahraďte písmena správnými číslicemi, aby
platilo naznačené sčítání. Stejná písmena zastupují
stejné číslice, různá písmena různé číslice. Délky
samohlásek nerozhodují. Najděte aspoň jedno řešení.
Zájemci mají možnost své řešení zaslat na úřad
městyse do 30. 1. 2009. Tři vylosovaní úspěšní
řešitelé budou odměněni drobným dárkem. Jména
výherců a řešení otiskneme v příštím čísle KP

nejužitečnější hráč turnaje Karel Junk z Kláštereckých
masných produktů. Celý turnaj probíhal ve velmi
přátelské atmosféře. Děkujeme všem zúčastněným
a těšíme se na další ročník.
Konečné pořadí:
1)ARMY CZ
2)NOBL
3)RIETER
4)KLÁŠTERECKÉ M. POCH.
5)POULIČNÍ SMĚS
6)PÉROVNA

13 bodů
11 bodů
10 bodů
6 bodů
3 body
0 bodů

Kolektiv pracovníků pérovny

Pro definitivní potvrzení postupu ze základní skupiny nám stačil bod s Lukavicí. Jenže to jsme netušili
jaký rozjedeme i v oslabené sestavě koncert a Olbenu
smeteme 6:1. Tímto zápasem jsme si definitivně
potvrdili účast v semifinálové lize.
S námi postupuje Olbena Lukavice a dále
první dva celky ze základních skupin A a B, ty jsou
Skala team Ústí nad Orlicí, Sokol Líšnice, Sokol
Libchavy a poslední postupující zatím není znám.
V této skupině se hraje jednokolově a první tři celky
postoupí do 1. ligy. Osobně si myslím, že se budeme
pohybovat na hraně postupu, ten nám těsně unikne
a budeme hrát 2. ligu o 7.-12. místo celkově.
Podrobnější informace, komentáře k utkání
a fotografie naleznete na internetových stránkách
www.slamozrouti.tym.cz.
E. Štumpf

Jedno z možných řešení algebrogramu
z minulého čísla: A1, B2, C6, D8, E3, F9, H7.

12 +
+
3 +
15 +

6 - 18
+
+
6 - 9
12 - 27

Hodně řešitelských úspěchů přeje J. Dvorský
autor algebrogramu.

Úspěšní řešitelé z minulého čísla: paní Vlasta
Žabková a ing. Jaroslav Morávek, který nám zaslal
svůj algebrogram nejenom pro pana Dvorského, ale
i pro ostatní čtenáře:

M Á M A
T Á T A
K L U K

Á=A
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Zpracuji přiznání k dani z příjmu fyzických osob
za zdaňovací období 2008.
Krčmářová Jitka - č. tel.: 605 917 726

Ženy a dívky, začínáme s kondičním cvičením!
Každý čtvrtek v sokolovně Kunvald v 19.30 hodin.
Neseďte doma, oblékněte cvičební úbor, obujte
tenisky, chytněte karimatku
a 15. ledna 2009 startujeme (další 29. ledna).

Tříkrálová sbírka
se uskuteční v sobotu 3. ledna 2009
formou návštěvy tří králů ve Vašich domovech.
Všem dárcům předem srdečně děkujeme.

V neděli 4. ledna 2009
se v kunvaldském kostele bude od 15.00 hodin konat
TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT.
Vánoční kantátu přednese chrámový sbor
sv. Mikuláše z Nekoře
pod vedením Mgr. Bronislavy Habrštátové.
Všichni jste srdečně zváni.

Masarykova ZŠ a MŠ Kunvald
Vás srdečně zve na PLES ŠKOLY
v pátek 23. ledna 2009
od 20.00 hodin.
Sokolovna KUNVALD, hraje ASPEKT.

PS Kunvald zve malé i velké na tradiční
Dětský maškarní karneval
v sobotu 24. ledna 2009
v sokolovně Kunvald.
Soutěže, vyhodnocení masek, tombola.
Tešíme se na vás.

Farnost Kunvald
připravuje na sobotu 14. února 2009
netradičně tradiční MASOPUST.
Informace na plakátech.

Sbor dobrovolných hasičů a Spolek dobrovolných
lížařů Kunvald Vás zvou na

- COUNTRY BÁL sobota 21. února 2009
od 20.00 hodin v sokolovně Kunvald
hraje WEJVRAT
předtančení – půlnoční překvapení – občerstvení
– tombola
stylové country oblečení vítáno!

AFK Kunvald
pořádá
TRADIČNÍ MAŠKARNÍ KARNEVAL
se skluzavkou
v sobotu 14. března 2009
od 20.00 hodin v sokolovně Kunvald
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