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Tradice koledníků v kroji je v Kunvaldě od poloviny padesátých let. Od této doby objíždí Kunvaldem na velikonoce vůz tažený nazdobenými koňmi a s harmonikářem. Začali ji dědové současných mladých koledníků
a je dobře, že ani dnešní mládež tuto tradici nepřerušila.

A H O J,
vážení čtenáři Ku...ho Po...ku
Rorýs

Dveře se otevřely měsíci máji, svěží zeleň na nás vykukuje z každé mezičky, všechno kvete a snad i kukačka vám odkukala dlouhý počet budoucích let. Na bidýlku své budky se kdesi natřásá vesele pohvizdující
špaček, neboť i on vítá vytoužený lásky čas i začátek léta. V těchto jásavých dnech plných naděje a usilovné
práce ptačí havěti vynaložené na budování svých domovů pro příští potomstvo se...
... některého rána vysoko ve vzduchu ozve ostře pronikavý pokřik „crý - crý – crý“ a rorýsové jsou
tady. Objevují se pokaždé naráz a hned je jich plno mezi vlaštovkami, od nichž je rozeznáte podle
letu, neboť rorýs po prudkém zatřepání křídly ostře mění směr a prudce plachtí, kdežto vlaštovka
létá v ladných obloucích. Přesto létá lépe a rychleji než vlaštovka a na zem nikdy neusedne, protože
má příliš krátké nožky a na nich všechny čtyři prsty obrácené kupředu. Může se jimi zachytit jen
na výčnělcích zdí nebo na skalách. Na zemi se těžko pohybuje a nemůže vzlétnout pro délku křídel,
která přesahují i ocas.
- Rorýs žije doslova, až na chvíle odpočinku, ve vzduchu; v letu musí chytat nejen potravu
- vesměs drobný hmyz, nýbrž i peříčka, kousky sena nebo všelijaké pápěří, aby si mohl vybudovat
hnízdo, které potahuje rychle tuhnoucí slinou, takže vypadá uvnitř jako lakované. Žije v různých
děrách, dutinách stromů, i v budkách špačků, které z nich dovede
nemilosrdně vyhnat. Ano, takový
je to rváč v boji o hnízdo, i když
jinak je to pták hodný a užitečný.
Musí honem snést do něho
vajíčka, rychle krmit vylíhlá
mláďata a vycvičit je v umění
dokonalého letu, neboť se blíží
konec července, až jednoho dne
se zdá, že rorýsů létá v povětří
veliké množství - a ráno druhého
dne není po nich ani potuchy.
Zmizeli od nás jako duchové
- všichni do jednoho právě tak,
jako na počátku máje přitáhli.
A letí v tu chvíli už daleko
od nás přes moře, poušť Saharu
až do Jižní Afriky.
I tentokrát jsem se snažil přiblížit Vám, milí čtenáři, kousek ptačí havěti tak, jak o ní
zasvěceně psával spisovatel, básník a lesník Jan Vrba. Škoda jen, že již nelze srovnávat let rorýsů
s letem vlaštovek, neboť těch je v našich krajích poskrovnu a někde nejsou ke spatření vůbec. Jejich
absenci se nám snaží vynahradit jiřičky. Tak pozor, přátelé, až budete sedět na zahrádce a pozorovat rorýse, dobře se dívejte na délku ocasních per. Vlaštovky je mají delší nežli jiřičky.
Milan Šebek - Varnsdorf
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Co je nového…?
Nejdùleitìjší body ze zasedání Zastupitelstva Mìstyse Kunvald dne 12. 3. 2009 v zasedací
místnosti Mìstyse Kunvald:
* Předseda finančního výboru Josef Vágner
seznámil přítomné s výsledkem hospodaření Městyse Kunvald za rok 2008 a se závěrečným účtem.
Závěrečný účet městyse byl vyvěšen na úřední desce
a nebyly k němu vzneseny žádné připomínky.
Saldo příjmů a výdajů k 31. 12. 2008 činí
+ 1.268.287,93 Kč. Stav finančních prostředků na
běžném účtu činí 812.650,18 Kč, FRR termínovaný
2.387.763,20 Kč, termínovaný vklad u ČSOB je ve výši
7.948.141,24 Kč. Celková výše finančních prostředků
je 11.148.554,62 Kč. Předseda finančního výboru
dále informoval o průběhu inventur majetku úřadu.
Všechny inventury proběhly v řádných termínech a inventurní komise neshledaly žádné nedostatky.
Závěrečný účet Městyse Kunvald za rok 2008
i průběh a výsledky inventur byl schválen.
* Starosta městyse informoval o výsledku výběrového řízení na akci „Realizace úspor energie Masarykovy základní a mateřské školy Kunvald“ v rámci
Operačního programu Životní prostředí. Hodnotící
komise zasedala 2. a 12. března 2009 a vyhodnotila
došlé nabídky. Na základě schválených hodnotících
kritérií dospěla komise k těmto výsledkům:
Ve stanoveném termínu došlo 7 nabídek. Dvě
nabídky, a to nabídka firmy UNITIP s.r.o. Hradec Králové a nabídka společnosti Chládek a Tintěra a.s.
Pardubice, byly vyloučeny z výběrového řízení, neboť
nabídková cena byla vyšší než v zadávací dokumentaci. Výběrová komise stanovila pořadí: 1/ Vanderlaan
s.r.o. Praha, 2/ Středisko praktického vyučování
Karlovice, Žamberk, 3/ Agrostav a.s. Ústí nad Orlicí,
4/ Pavel Haase, Dvůr Králové nad Labem, 5/ REKOS
Ševčík s.r.o. Žamberk.
Zastupitelé schválili pořadí dodavatelů akce podle
doporučení hodnotící komise.
* Předsedkyně výboru pro kulturu a životní
prostředí Petra Zářecká předložila zpracovaný
rozbor k navrhované změně systému svozu odpadů
v městysu. Komise k rozboru využila podklady firmy
Ekola České Libchavy s.r.o. a porovnala současný
systém svozu kontejnerů a navrhovaný systém svozu
popelnic (za předpokládaného množství odpadu podle
údajů z minulých let). V rozboru počítá se zatížením
občanů s nákupem popelnic, problém svozu v osa-

dách, umístění popelnic u bytových domů, problémy
se zimním provozem i problémem chalupářů. Závěrem komise dospěla k názoru, že změnou systému
by nedošlo k výraznému ekonomickému efektu ve
prospěch Městyse Kunvald.
V diskusi zastupitelů zazněly připomínky k motivaci občanů k třídění odpadu a k nutnosti vytvoření
podmínek pro vytvoření sběrného dvora. Zastupitelstvo pověřilo starostu městyse zjištěním informací
o svozu odpadů formou popelnic v okolních obcích,
kde tento svoz funguje.
* Ing. Paďour předložil propočet provozních
a investičních nákladů na vytápění a ohřev teplé vody
pomocí tepelných čerpadel v Masarykově ZŠ a MŠ
Kunvald, kterou zpracovala společnost IVT Centrum
Náchod. Podle předloženého rozboru se možnost
vytápění pomocí čerpadel nabízí jako energeticky
úsporný, ekologický a bezobslužný zdroj tepla.
Na takový projekt lze podat žádost o podporu ze
Státního fondu životního prostředí ČR. Podle názoru
většiny členů zastupitelstva bude vhodné počkat na
realizaci projektu zateplení školy, poté vyhodnotit
měření tepla a podle výsledků se k uvedené nabídce
vrátit.
Zastupitelé možnost zadání dokumentace pro
změnu vytápění školy zamítli.
* Zastupitelé se znovu vrátili k žádosti Kunvaldské
a.s. o odkoupení pozemku p.č. 3312/2 o výměře 3 m2
v obci a katastru Kunvald. Záměr prodeje byl vyvěšen
na úřední desce a nebyly k němu vzneseny žádné
připomínky.
Zastupitelstvo schválilo prodej pozemku
za úhradu nákladů spojených s prodejem a za cenu
stanovenou znaleckým posudkem.
* Masarykova ZŠ a MŠ Kunvald žádá o souhlas s převedením hospodářského výsledku školy
za rok 2008 ve výši 13.898,78 Kč do fondu rezerv
organizace.
Žádost Masarykovy ZŠ a MŠ schválili zastupitelé.
* Šachový oddíl Kunvald žádá o příspěvek na
cenový fond na šachový turnaj družstev „Memoriál
Mirka Kodytka“, který se koná dne 4. dubna 2009.
Turnaj je otevřený přebor Pardubického kraje s nominací na přebor ČR.
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Zastupitelé schválili přispět Šachovému oddílu
Kunvald do výše 3 tis. Kč. Příspěvek bude vyplacen
na základě předložených účetních dokladů.
Různé:
∙ Ing. Paďour informoval o jednání zástupců
Sdružení Orlicka s hejtmanem Pardubického
kraje, kterého se zúčastnil společně se starostou
Jablonného nad Orlicí. Podle sdělení pana
hejtmana bude kraj v nejbližší době podporovat
oblast Kralicka a okolí. Pan starosta dále informoval, že máme letos poslední možnost získat

prostředky na podporu centra Kunvaldu. Projekt
jednodenní chirurgie, který podporovalo sdružení
Orlicka, byl definitivně zamítnut.
∙ Starosta městyse dále seznámil přítomné
s problémem výskytu plísně v čp. 17. Nejvíce
je postižen byt manželů Korejtkových. Byly jim
zapůjčeny odvlhčovače z městyse a dále odvlhčovač firmy STAPS.
∙ Na žádost pana Kopeckého bude urychleno
zpracování dokumentace na přípravu stavebních
parcel u Veselých.

Nejdùleitìjší body ze zasedání Zastupitelstva Mìstyse Kunvald dne 9. 4. 2009 v zasedací
místnosti Mìstyse Kunvald:
* Ing. Pavel Friml informoval přítomné o průběhu
3. bloku Komplexních pozemkových úprav. Návrh
je dokončen, v termínu od 30. března do 29. dubna
2009 je na Úřadě Městyse Kunvald a na MZe, PÚ Ústí
nad Orlicí, vystaven. Během této doby mají účastníci
řízení poslední možnost uplatnit své námitky. Došlo
ke konečné dohodě o pozemcích pana Šmídla, které
jsou v oboře pana Parishe, mezi panem Parishem
a panem Šmídlem. Došlo k ní mimo řízení Komplexních pozemkových úprav. Požadavek na možnou
trojsměnu mezi panem Parisem, panem Šmídlem
a Městysem Kunvald je proto již bezpředmětný.
* Pan Friml dále seznámil přítomné o stanovisku
pana Parishe, který nesouhlasí se zřízením věcných
břemen na nových pozemcích v jeho vlastnictví
vyprojektovaných v KPÚ. Jedná se o pozemky prac.
čísel: 729 – přístup k chalupě manželů Pšeničkových – po dohodě pan Parish souhlasil s věcným
břemenem, dále 1167 – přístup k chatě manželů
Hniličkových – přepracován návrh tak, že nemovitosti Hniličkových jsou přístupné po pozemcích
v jejich vlastnictví, č. 794, 829 – přístup k vodojemu
v lokalitě „Suchá“ ve vlastnictví VAK a.s. Jablonné
nad Orlicí - řeší zákon o vodách a č. 762 – přístupová
cesta do lokality dolní Záhory, cesta zůstane ve vlastnictví pana Parishe bez zřízení věcného břemene.
V současné době probíhají v rámci 2. bloku
pozemkových úprav opravy povrchů cest: Vágnerovy cesty, cesty nad Modlivých dolem a cesty na
Zákopanku (pouze úsek po kat. území Kunvald). Zhotovitelem je firma Strabag Hradec Králové, dokončení
prací na podzim t.r. Pozemkový úřad se pokusí letos
získat prostředky na opravu cesty na Kameničnou,
která byla zařazena do I. bloku pozemkových úprav.
*Ing. Paďour informoval o přípravě pracoviště
CzechPOINT na Úřadě Městyse Kunvald. Na základě
rozhodnutí zastupitelstva byla prostřednictvím
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ORP Žamberk podána žádost o udělení dotace na
zřízení pracoviště. Jednotlivé obce postupují podle
doporučení a spolupracují s oddělením informatiky
pověřeného úřadu v Žamberku. Úřad městyse na
základě rozhodnutí zastupitelstva vyhlásí výběrové
řízení zadané formou výzvy třem zájemcům na akci
„Pracoviště CzechPOINT“.
1) ASC HB, a.s. Kladská 78, Hradec Králové
2) Future Line s.r.o., Kolínská 295, Nymburk
3) IndiGO group s.r.o., Panská 2, Rychnov nad
Kněžnou
Pro hodnocení nabídek veřejné zakázky „Pracoviště CzechPointu“ schvaluje zastupitelstvo členy
hodnotící komise ve složení: ing. Paďour Josef,
Celerová Miroslava, Vanický Zdeněk.
* Se zřízením nového pracoviště, kdy je potřeba
zřídit místo pro jednání s občany, je nutné připravit
odpovídající prostorové podmínky. Stávající
uspořádání je ještě z dob MNV. Firma NOBL ze
Žamberka připravila návrhy a cenové nabídky na
vybavení kanceláře, které se pohybují kolem 130 tis.
Kč. V rozpočtu není tato částka zařazena, bude proto
provedena rozpočtová změna. Samotnému vybavení
nábytkem musí předcházet úprava elektrické instalace a malování.
V této souvislosti informoval starosta o stavu
hospodaření městyse k 31. 3. 2009: Příjmy
2.276.446,30 Kč, výdaje 1.469.192,54 Kč, saldo
příjmů a výdajů + 807.253,76 Kč. Na běžném účtu je
uloženo 1.576.221,38 Kč, FRR 2.393.019,63 Kč a na
termínovaném vkladu 7.975.974,17 Kč.
Zastupitelé schválili vybavení kanceláře dle
předložené nabídky.
* Pan Michal Zientek z Rychnova nad Kněžnou žádá, z důvodu dodatečné kolaudace stavby,
o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na

pozemku p.č. 3276. Záměr byl vyvěšen na úřední
desce a nebyly k němu vzneseny žádné připomínky.
Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
zastupitelé schválili za úplatu a za podmínky úhrady
nákladů s tím spojených (vyhotovení geometrického
plánu a poplatek za vklad).
* Pan Jiří Lyer, Kunvald, žádá o opravu výtluků
po asfaltové komunikaci na Stezkách. V této souvislosti byly připomenuty další žádosti o opravu jiných
komunikací. Ing. Musil má připraven cenový návrh
opravy komunikace na dolním Kunvaldě vedoucí od
kapličky po nemovitost Antonína Jelínka, který je
rozfázován podle jednotlivých úseků. Opravy výtluků
je vhodné dohodnout dodavatelsky s TS Žamberk.
Pan starosta s paní místostarostkou prověří skutečný
stav komunikací v jednotlivých osadách a navrhnou
úseky na opravy podle rozsahu poškození.
* Ing. Paďour předložil žádost PS Kunvald o příspěvek na 12. ročník pochodu pro děti „Z pohádky
do pohádky“, který se koná v pátek 1. května 2009.
Zastupitelé schválili přispět na pochod do výše
1.500 Kč. Příspěvek bude vyplacen na základě předložených účetních dokladů.
* Slečna Tereza Kopecká a pan Kalous Jan,
Kunvald 17, žádají o možnost zavedení bezdrátového
internetu. Zavedení by znamenalo provrtání zdi vedle

okenního rámu. Pan starosta navrhl zjistit zájem
u dalších nájemníků a doporučil možnou instalaci
řešit najednou v rámci jednoho operátora.
Zastupitelstvo vzalo žádost na vědomí a pověřilo
pana Kalouse zjištěním zájmu nájemníků a možnosti
jednotlivých operátorů instalovat internet v celém
objektu čp. 17.
* Pan Petr Krčmář, Kunvald 300, žádá o úpravu
cesty ve vlastnictví Městyse Kunvald p.č. 3303
vedoucí od Janebových po Suchomelovy. Nerovnost
v cestě vznikla po výkopových pracích při pokládání
telefonních kabelů před více než 10 lety. Ing. Paďour
ve spolupráci s panem Tomanem prověří stav cesty
a navrhnou nejvhodnější řešení.
Žádost pana Krčmáře o opravu cesty byla
schválena.
* Masarykova ZŠ a MŠ Kunvald, žádá o vyřazení
zastaralého nepotřebného nábytku – asi 50 lavic,
200 židlí, 3 pracovní stolky Kutil a další drobnosti.
Informace o možném odkupu za symbolické ceny
budou otištěny v Kunvaldském poledníku.
Žádost Masarykovy ZŠ a MŠ Kunvald zastupitelé
schválili.
Různé:
∙ Starosta městyse informoval o připravovaném
úklidu místních komunikací.

Další zasedání Zastupitelstva Městyse Kunvald proběhnou 14. 5. 2009 a 11. 6. 2009 vždy od 19.00 hod.

Zelený sloupek
Známé i neznámé pranostiky na měsíce květen a červen
– Sníh v máji - hodně trávy.
– V květnu vrtel dešťa - hrstka bláta.
– Chladno a večerní mlhy v máji, hojnost ovoce
– Večerní rosy v máji hodně sena dají.
a sena dají.
– Když máj vláhy nedá, červen se předá.
– V máji vlhko, chladno - bude vína na dno.
– Jaká parna se v červnu dostaví, tak se i prosin– V máji aby ani hůl pastýřova neoschla.
cové mraky postaví.
– Májová vlažička - naroste travička; májový
– Červen mokrý a studený - bývají žně vždy
deštíček - poroste chlebíček.
skaženy.
– Májová kapka platí dukát.
– Pláče-li červen a neoschne žitko, v zajících,
– Na mokrý květen přichází suchý červen.
koroptvích budem mít řídko.
Vážení spoluobčané,
V minulém čísle KP jsme hodnotili hospodaření s odpady. Z celkové produkce odpadů skočilo
bez dalšího využití na skládce v Českých Libchavách 88,5 %. Jednou z cest, jak snížit náklady

na odpadové hospodářství, je zmenšit procento
směsného komunálního odpadu. Oddělit od něj
další složku – BIOODPAD. Biologicky rozložitelný
odpad vzniká v domácnostech po celý rok. Většinou
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se dostává do směsného odpadu a s ním končí na
skládce. Tam přispívá k tvorbě skleníkových plynů
a toxických výluhů. Nám především značně zvyšuje
náklady za uložení odpadů na skládce.
Každý z nás produkuje min. 200 až 250 kg
odpadu ročně. Je v něm celá řada cenných složek,
které je možné opětovně využít. V současnosti
umíme třídit a sbírat papír, sklo bílé a barevné,
železný šrot, plasty, nápojové kartony i nebezpečné
odpady z domácností. V námi produkovaném
odpadu je však dalších 30 až 40 % bioodpadu,
u domů se zahrádkami i více. Z této cenné složky
komunálního odpadu je možné při správném zacházení získat kvalitní, dobře využitelný kompost nebo
jiné zemní substráty pro zemědělství, zahrádkářství
či rekultivace.
V rámci spolupráce s Městem Žamberk a jejich
Technickými službami připravujeme sběr BIOODPADU v Kunvaldě. Od počátku nebudeme schopni
zajistit sběr v rámci celého obvodu, proto jsme
vybrali některá místa, kde budou umístěny nádoby
na bioodpad. Cílem je vyzkoušet zavedení systému
třídění bioodpadů z domácností, zjistit množství
vytříděného bioodpadu, jeho složení a čistotu. Sběr
a svoz chceme zahájit v průběhu května nebo června
letošního roku. Vše závisí na dohodě s Městem
Žamberk a Technickými službami (zajištění sběrných
nádob a vlastní svoz). Pro začátek budou nádoby
umístěny pravděpodobně na těchto místech:
U Jirků, parkoviště u dolní prodejny, parkoviště
u Zářeckých, u školy, u bytovek, u staré školy, u řadovek, u zájezdního hostince, u pérovny na horním
Kunvaldě, u kontejneru na křižovatce pod Bratrskou
lípou.
Na těchto vybraných místech budou umístěny
sběrné nádoby na ukládání a likvidaci bioodpadů
– kompostéry o velikosti 140 nebo 240 litrů. Je to
plastová nádoba s kolečky, hnědé barvy, speciálně
vyvinutá pro separaci bioodpadů, která má na
vnitřních stěnách žebra zabraňující ulpívání odpadu
na stěnách a umožňující intenzivní provětrávání
bioodpadu. Dále je na bočních stěnách a ve víku
(pod stříškou proti dešti) opatřen velkým množstvím

Informace pro osoby podnikající v zemědělství:
Většina soukromých zemědělců již byla upozorněna na skutečnost, že použité obalovací fólie
z balíků nepatří do kontejnerů či jiných sběrných
nádob. Úřad městyse Vám nabízí možnost odvozu
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větracích otvorů. Nad dnem je vyklápěcí rošt, kterým
prosakuje voda z bioodpadu do spodní části nádoby
a odtud se odpařuje. Vnitřní žebra, větrací otvory
a vyklápěcí rošt zajišťují, že se z bioodpadu vypařuje
voda, snižuje se jeho hmotnost a omezuje zápach.
Co patří do bioodpadu:
z domácností – listy a nať ze zeleniny, slupky
a zbytky ovoce a zeleniny, zvadlé květiny, rostliny
z květináčů, čajové sáčky, kávová sedlina včetně
papírových filtrů, skořápky z vajec
ze zahrad a z údržby zeleně – tráva, listí, seno,
plevel, zbytky rostlin, kořeny a listy zeleniny, květin
apod., kousky větví keřů i stromů (posekané, nastříhané nebo seštěpkované), piliny, dřevěný popel,
spadané ovoce
Do sběrných nádob NEPATŘÍ tekuté zbytky
jídel, kosti a maso, uhynulá zvířata, pleny, obvazy,
textilie, mikrotenové sáčky, plasty, sklo, kovy,
biologicky nerozložitelné látky a jiné odpady.
Věříme, že si najdete čas, ale i trochu místa ve
svém domácnosti pro uložení menší nádoby pro
ukládání bioodpadů z kuchyně. „Zelený odpad“
z kuchyní bude možné ukládat do kompostéru buď
v papírových pytlících nebo vysypaný z plastového
pytle, tašky apod. Od spuštění tohoto projektu buďte
prosím důslední a nedovolte, aby se s kvalitním
vytříděným materiálem dostaly na kompostárnu
v Dlouhoňovicích nežádoucí příměsi (mikrotenové
sáčky, plasty, sklo, textil apod.).
Máte-li nějaké dotazy nebo připomínky, kontaktujte nás. Přivítáme Vaše názory a podněty.
Úřad Městyse Kunvald, tel. 465 619 160,
e-mail: obec@kunvald.info.
To, zda budeme s odpady „plýtvat“ nebo jestli
budeme uvažovat hospodárněji a odpady třídit, je na
nás všech. To platí i o sběru bioodpadu. Rovněž toto
je jedna z věcí, kterou můžeme ovlivnit.
Zveme Vás na malou neformální besedu týkajicí
se našeho životního prostředí, ve které se bude
hovořit o možnostech větrných elektrárnách a sběru
bioodpadu u nás.
J. Paďour, starosta městyse

těchto fólií 2x ročně (na jaře a na podzim) za úhradu
nákladů s tím spojených. Zájemci se mohou hlásit
na úřadě.

Historická zajímavost
A co škola?
Zjara 1929 panoval na staveništi vedle sokolovny
čilý ruch. Stavební dělníci, většinou z Kunvaldu, pod
vedením stavitelů Františka Vítka z Kunvaldu a Josefa
Mužíka ze Žamberka tu pracovali na stavbě nové
školní budovy. Stavitelé Vítek a Mužík totiž obstáli ve
výběrovém řízení na stavbu nové školy v Kunvadu,

do kterého se přihlásilo pět stavitelů, s nabídkovou
cenou 1.008.796 Kč 38 h. Po zimě se pustili s vervou
do práce. Ve školní kronice se praví: Stavba nové
školní budovy pokračovala za pozdního jara a v suchém létě velmi pěkně. Stavitelé Mužík a Vítek svědomitě ji prováděli. Také dozírající architekt pan Cuc
často přijel na prohlídku. S ní spojena byla obyčejně
schůze místní školní rady, kde se ihned vyřizovala
opatření, jež během stavby stala se nutnými. Dálo
se to za součinnosti všech členů místní školní rady,
jelikož tito byli velmi dobře o stavbě informováni,
neboť každého dne jeden z nich měl na stavbě dozor.
Pan architekt Cuc z Prahy, který projektoval budovu
školy a pak vykonával stavební dozor, nakonec ve
svých plánech upustil od stavby tělocvičny. Stála by
200 tisíc korun, a proto bylo rozhodnuto postavit

školu bez ní a pro tělocvik žactva používat sokolovnu
a tu spojit chodbou se školou. Za používání hřiště
a tělocvičny byl vyplacen jednotě Sokol v Kunvaldě,
po předchozí dohodě, obnos 50 tisíc Kč jednou pro
vždy.
Dne 2. června 1929 se v obci konal průvod
a slavnost položení základního kamene, na které byl
proveden poklep základního kamene, do něhož byla
uložena pamětní listina zhotovená odb. učitelem
Vladimírem Seifertem. Základní kámen byl položen
vpravo od hlavního vchodu nad úroveň země.
Před podzimními dešti byla budova nové školy
již pod střechou a přikryta eternitem. Na jaře a v létě
1930 pokračovaly stavební práce rychlým tempem.
Vždyť lhůta na dokončení stavby byla původně stanovena do 1. června 1930! Deštivé počasí v červenci
a v srpnu však zdrželo dostavbu, a tak otevření
školy se posunulo na den 7. září 1930. Místní školní
rada se usnesla ten den vyzvednouti slavností, k níž
konány pečlivé přípravy a k níž pozváni všichni, jichž
zásluhou bylo otevření měšťanské školy v Kunvaldě
umožněno, zvláštními pozvánkami a veřejné korporace i obecenstvo plakáty. Školní rok 1930/1931 byl
zahájen 8. září 1930 v 8 hodin.
Zjara 2009, tedy osmdesát let po zahájení stavby
školy, se škola znovu stane staveništěm. Zřizovateli
školy, Městysu Kunvald, se podařilo „zabodovat“
v dotačním programu Snížení energetické náročnosti
školních budov, který vypsalo Ministerstvo životního
prostředí. Městys získal příslib 4,7 milionů korun na
zateplení budovy školy, to znamená výměnu všech
oken a vnějších dveří, zateplení dolního a horního
stropu a izolaci stěn a novou omítku. Tuhle skvělou
novinu jsme se dozvěděli na jaře 2008 a od té doby
začaly horlivé přípravy na akci. Peníze nepřijdou
samy, sáhnout po nich je možné jen pečlivě připraveným projektem, vše musí být hlavně bezchybně
zúřadováno. Poděkování patří panu starostovi
Paďourovi za nekonečnou úřednickou práci a všem
zastupitelům městyse za uvážlivé rozhodování.
V březnu se sešla k jednání hodnoticí komise. Její
členové se seznámili s nabídkou sedmi firem, které
se přihlásily do výběrového řízení. Po vyhodnocení
všech nabídek podle daných kriterií zvítězila firma
Vanderlaan s. r. o. Praha, nejen nabídkovou cenou
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5.207.743 Kč, ale také dalšími pro nás výhodnými
smluvními podmínkami.
A tak začátkem června 2009 započnou přípravné
vnější práce na budově školy a během hlavních
prázdnin budou pokračovat práce vnitřní, tedy
výměna oken a zateplení stropů. Konečný termín
celého díla je stanoven na 30. října 2009. Je jisté, že

celkový vzhled budovy se poněkud změní, zachovat
všechny vnější detaily budovy totiž nebude možné.
Přesto všichni věříme, že se tak rozsáhlá oprava
podaří a Masarykova škola oslaví 80. narozeniny
v nových šatech.
Mgr. Jurčanová Zdenka

Ze starých kunvaldských kronik
Dnes jsme vybrali část kroniky paní učitelky
Pálkové, která, jak už jsme se několikrát přesvědčili,
psala své kroniky nejen s láskou, ale i s humorem. Tak tentokrát zpátky přesně o padesát let…
„Divočáci – 1959. Denním tiskem proběhla
podivná a zajímavá zpráva, že po 500 letech se
objevil ve vnitřní Praze divočák (divoké prase). Když
v Praze, tož ani Kunvald nemohl být jich ušetřen.
Přebíhali jednotlivě i společně po několika kusech
přes Kunvald a zanechávali po sobě stopy a škody
až v poli. Kunvaldští střelci byli na nohou. Třebaže
dodnes žádného divočáka neulovili, vypravuje se
o lovech na ně mnoho historek, které nejsou mysliveckou latinou, ale čistou pravdou.
Příklady:
- V ranní tmě vystopovali 3 nejlepší střelci
v čerstvém sněhu divočáka a již se těšili, jaká to bude
pochoutka na bále. Poněvadž se nedohodli, kdo bude
střílet první, rozhodli se potom, že vystřelí všichni
najednou. Divočák stál od nich na 50 kroků. Nejlepší
a nejbystřejší střelec počítal: raz, dva – a než dopočítal, zjistil jeden z nich, že je to bachyně, která je právě
chráněna. Střelci měli po radosti.

- Po druhé šli střelci na divočáky od lesa. Aby byli
uchráněni případného napadení poraněným divočákem, vylezli na strom. Dopadlo to špatně, Větev
se ulomila a nešťastník spadl po hlavě obličejem na
hromadu kamení a poranil se. Divočáci se pádem
vyplašili a zmizeli. Nešťastný střelec si poležel pár dní
v nemocnici.
- V lovecké vášni mohla podlehnout svině od
Hovádků(čp. 76), která se vyválela v bahně a nabyla
vzhledu divočáka. V posledním okamžiku byla
zachráněna.
- Jindy stopovali divočáky kunvaldští střelci společně se žambereckými. Na Kněžství u Kodytků byl
sraz. Tam se radili, kterým směrem se dát, protože
stopy se zachumelily. Dali se směrem k Zákopance. Pode vsí (Kunvaldem) tvrdil jeden z nich, že
rozhodně jdou opačným směrem, protože z kopce by
divočáci jeli po zadku, a to by bylo vidět. I odpojil se
a šel k Suché, kde také skutečně divočáky u hájovny
uviděl. Za ním přišli někteří další střelci. Ale pro
nedostatek mužů a nastalou tmu museli od střelby
upustit. Skupina, která šla nesprávným směrem,
končila v Zákopance v hostinci u Maryšků.”
Mirka Celerová

Okénko farnosti
Velikonoční kantáta
Na 2. neděli velikonoční (19. 4.) zněla
v kunvaldském kostele opět kantáta, tentokráte
velikonoční. Opět k nám zavítal chrámový sbor
z Nekoře s orchestrem, pod vedením Mgr. Bronislavy Halbrstatové.
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Děkujeme všem účinkujícím za krásný doprovod mše sv. a těšíme se na jejich další vystoupení.

Ohlédnutí za svátky jara
Velikonoce jsou největší křesťanské svátky a kunvaldská farnost je oslavila obřady Zeleného čtvrtku,
Velkého pátku, Bílé soboty a Božího hodu velikonočního. Letos se celé Velikonoce nesly ve znamení
teplého a slunečného počasí. Jarem voněla i farní

zahrada a vylákala nás po nedělní mši sv. k jarnímu
snímečku. Hudební skupina “Jiná doba” doprovodila letos nedělní mši sv. velikonočními písněmi za
doprovodu vlastních bicích.

Cyklovýlet
Farnost Kunvald opět pro všechny připravuje letní cyklovýlet. Datum konání a trasa budou uvedeny na
plakátech. Všichni jste srdečně zváni.
K svátku matek
Hádejte, co se slaví v máji?
Svátek matek, to přece všichni znají.
Tatínek ten každý rok dává mamce růže,
proč by také nemohl, vždyť to každý může.
My děti se k němu připojíme,
maminku něčím pěkným překvapíme.
A kdy že je ten svátek?
Druhou neděli v květnu – svátek matek.
Proto děti, tátové,
Nezapomeňte na maminky své!
Přeji mamince své i všem ostatním
zdraví, štěstí, ať všechno splní se jim.
Anička Šejnohová, 3. třída
Masarykova ZŠ a MŠ Kunvald
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Společenská kronika
Blahopřejeme našim spoluobčanům, kteří oslaví významná životní jubilea:
89 let
30. 05. František Dvořák

Kunvald 46

80 let
19. 05. Bohuslava Šejnohová Kunvald 382

87 let
28. 06. Anna Rousová

Kunvald 86

75 let
18. 05. Berta Kulihová

Kunvald 291

85 let
15. 05. Marie Macháčková

Kunvald 233

70 let
26. 06. Ladislav Martínek
27. 06. Adolf Krčmář

Zaječiny 9
Kunvald 128

83 let
24. 05. Božena Štumpfová
14. 06. František Bukovský

Kunvald 321
Kunvald 55

60 let
05. 05. Miloslava Foglová
29. 05. Miluška Keprtová
15. 06. Gustav Rusz

Kunald 6
Kunvald 124
Kunvald 220

81 let
23. 05. Magdalena Bukovská Kunvald 55
26. 06. Marie Jiruchová
Kunvald 256
Støíbrnou svatbu oslaví:
16. 06.
23. 06.

Marie a Ludvík Dlabkovi
Jana a Vladimír Urbanovi

Kunvald 393
Kunvald 378

Vzpomínáme na obèany, kteøí ji nejsou mezi námi:
22. 02.
22. 02.
05. 04.

Marie Žabková
Ladislav Fogl
Oldřich Tomek

Kunvald 204
Kunvald 44
Kunvald 177

Vzpomínka
Dne 19. 4. 2009 by se dožil 50ti let Mirek Hrabáček. Zemřel daleko od domova
3. 11. 2006. A proto prosím všechny, kteří ho měli rádi, věnujte mu s námi tichou
vzpomínku.
Za všechny maminka Vlasta

Divadlo v Kunvaldě
Vždy, když se přibližuje zima, poptávají se
Kunvaláci, zda místní ochotníci nacvičují nějaké
divadlo. A opravdu i tentokrát nacvičili. Jednalo
se o divadelní hru od K. M. Walló – Poctiví společníci. Skládala se ze tří povídek. První - Poctivý
společník, druhá - Veliká herečka a třetí - Vlivná
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žena. Veselých povídek se režijně ujala Blanka
Mühlová a v jedné si dokonce i zahrála.
Musím pochválit všechny herce, kteří se zhostili
svých úloh velmi dobře. Znali text, dobře nás
bavili. Scéna byla zdařilá, osvětlovač velmi dobrý.

Už tradičně se přišlo na naše herce podívat 190 občanů, což svědčí o tom, že kultura
na vesnici nevymřela a diváci rádi potleskem herce
odmění. Budeme se těšit na další české hry.
Obnovená premiéra divadelní hry bude
v okolních vesnicích a v Žamberku v měsíci září
letošního roku.
Za kunvaldskou premiéru děkujeme!
Jedna z divaček

Pozvánka NA DOMEK
Málokdo z nás si uvědomuje, že v Kunvaldě
máme vlastně unikát. Je jím Domek Na Sboru, který
je jedním z památných míst naší vlasti. Zde byl
v roce 1457 založen první sbor Jednoty bratrské a je
tu umístěna expozice o založení a historii jednoty.
Každý návštěvník má možnost shlédnout na DVD

dokument o Kunvaldu a založení církve. Vlastníkem
objektu je Českobratrská církev evangelická, která
zde v současnosti také pořádá bohoslužby, o kterých
Vás informuje na plakátech. Dosud je zde také umístěn originál Bible Králické, a to její 6. díl.
Na Domku je také prodejní místo turistických
známek, kunvaldských pohlednic, suvenýrů,
knih a dalších tiskovin. Je tu rovněž ještě několik
stříbrných mincí, které byly vydány k výročí založení
Jednoty bratrské. Novinkou bude prodej turistického
záznamníku a prodej turistických vizitek.
Otvírací dobu v měsících květen, červen a září
od úterý do neděle od 9 do 17 hodin, zajišťují
Šreflovi v čp. 4. O prázdninách pracuje ve stejných
dnech i časech stálá průvodcovská služba.
Věřím, že naše pozvání na Domek přijmete a že
se Vám tam bude líbit.
MC

Harmonikáři v Kunvaldě již podesáté
V sobotu 18. dubna 2009 se naplnila kunvaldská sokolovna milovníky lidové hudby. Jan
Macháček se svými blízkými pořádal 10. ročník
Setkání harmonikářů. Mohli jsme si zazpívat
s harmonikáři z okolích vesnic, ale i například z Pardubic, Jamného nad Orlicí, Sloupnice, Koclířova,
Ústí nad Orlicí, Chocně, Letovic a samozřejmě
s našimi „Kunvaláky“ Vichrem Orlických hor
– Honza Macháček, Jaroslav Dvorský, Honza
Valenta a Standa Valouch. K nim neodmyslitelně
patří zvukař Mirek Vágner.
Milým zpříjemněním bylo vystoupení mladého
imitátora z Javornice Davida Kellera. Muzikanti
dokázali navodit příjemnou atmosféru, veselou mysl
a dobrou náladu s písničkami. A tak i po skončení
přehlídky se v sokolovně zpívalo a tančilo dlouho
do noci.
Mirka Celerová
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Rekreace Tatranská Lomnice
Byli jsme na rekreaci ROH…! Ano, v Tatranské Lomnici, hotel Morava, U našich sousedů na
Slovensku. Vyrazili jsme čtyři z Kunvaldu, aby se
na konečné sešla 150 členná skupina lidí, kteří měli
společně prožít týden v duchu let, kdy se natáčel
v hotelu Morava film „Anděl na horách“ s naším
Jaroslavem Marvanem.
Bylo nám po celých 7 dní moc dobře. Báli jsme
se trochu, co se bude dít, ale vše bylo skvělé, pojato
jako recese z 50. let. Pionýrské šátky, vlajky, obrazy
prezidenta, zkrátka vkročením do recepce hotelu pod
nápisem „Vítáme účastníky rekreace ROH“ jsme se
vrátili do let „Anděla na horách“. Vše, opravdu vše,
co jsme prožili, včetně povídání s MUDr. R. Uzlem,
který tam s námi byl, výletu do Zakopaného, rozloučení na Medvědí louce, kdy se jedlo, pilo, zpívalo,
hrálo, prostě skutečně nezapomenutelné zážitky.
Večírky, tanečky pro vytrvalé – z nabídky si mohl
vybrat každý. Samozřejmě, škarohlídi se najdou vždy
a všude, jenže zde asi nepochopili smysl celé akce,

špatně se informovali a bylo by jim lépe asi doma
u kamen, neboť – rozcvička byla denně (samozřejmě dobrovolná) přesně v 7.00 hodin, kdy nás po
chodbách hotelu budila píšťalka malého dvouletého
klučíka, který s námi vše prožíval.
Hudba na dobrý den v duchu „Pionýři, pionýři,
malované děti“, byla samozřejmostí. Možná, že jsme
se sešli s kolektivem lidí, kteří pochopili, o co jde
a byli ochotni se zúčastnit. Třeba brigády v okolí
hotelu atd. Brigáda nikomu neublížila, každý se
napil, najedl, nasmál atd., čehož svědkem jsou tři
DVD, 1000 fotek a vlastně průběhu všeho, co jsme
prožívali.
Chtěl jsem se tímto příspěvkem podělit s našimi
prožitky, případně doporučit všem, kteří se chtějí
dobře pobavit, najíst a míti se týden věnovaný
seniorům dobře.
Jeďte ve třech termínech ročně do Tater. Postará
se o Vás CK ATIS a.s. Bruntál – opravdu to stojí zato,
a když ne – přijďte si to se mnou vyřídit.
Pepa od Vlasty

Informace pro milovníky cykloturistiky
Společnost AUDISBUS nabízí pro cyklisty možnost objednat si v Orlických horách minibus pro 13
sedících a 7 stojících osob s vlekem pro 18 jízdních
kol. MiniCykloBUS vyjíždí na základě Vaší telefonické
objednávky.

Pro objednávání slouží zelená linka 800 10 15 20,
dle dohody s dispečinkem je Vám přistaven na předem dohodnuté místo a v dohodnutý čas, který Vám
vyhovuje.

CykloBUSY v létě 2009:
Začátek sezóny: sobota 16. května.
Ukončení provozu: neděle 20. září.
CykloBUSOVÉ linky:
Linka přes Kunvald:
Cesta do hor
7:20
8:50
8:00
8:20
8:35
9:00
9:15
9:25
9:40

Zastávky
Jablonné n. O., aut. st.
Letohrad, žel. st.
Lukavice, ObÚ
Žamberk, aut. nádr.
Kunvald, pošta
Rokytnice v O. h., aut. nádr.
Říčky, Mezivrší
Orlické Záhoří, u kostela
Deštné v O. h., Šerlich

Ráno do Jablonného n. O.
7:05
6:45
6:35
6:25
6:10
5:55

Další linky: Choceň – Kostelec – Týniště n. O. – Rychnov n. Kn. – Šerlich
Kostelec n. O. – Vamberk – Žamberk – Letohrad – odbočka na Suchý vrch
Holice – Borohrádek – Častolovice – Kostelec n. O. – Doudleby n. O. – Vamberk – Rychnov n. K.
– Rokytnice v O. h. – Deštné v O. h. – Šerlich
Ostatní informace: www.audis.cz
12

Sport
V desátém ročníku jsme skončili sedmí
Poslední článek z hokejového dění jste mohli číst
v lednovém Kunvaldském poledníku. Tam jste se
dozvěděli, že jsme postoupili do semifinálové ligy, ve
které jsme bojovali o postup mezi první šestku turnaje.
Napsal jsem tam svůj názor, že se nám pravděpodobně nepodaří postoupit, za což jsem byl pomněrně
peskován. Ale bohužel jsem měl pravdu.
Nakonec jsme v semifinálové skupině nejprve
prohráli s téměř jistým postupujícím, kterým byl Sokol
Libchavy (3:6) a Skala team Ústí (3:6), v derby jsme
porazili Sokol Líšnici (3:2) a o postup jsme přišli díky
remíze s Olbenou Lukavice (2:2). Poslední zápas, bez
naděje na postup, jsme prohráli s třetím postupujícím
- Popeláři Libchavy (2:4).
Tímto jsme byli odsouzeni hrát druhou ligu. A to
znamenalo, že nezopakujeme loňské šesté místo.
Proto jsme se rozhodli udělat vše pro to, abychom
druhou ligu vyhráli a skončili celkově sedmí!
Poslední lednový den jsme nastoupili k prvnímu
zápasu druhé ligy. Už počtvrté v této sezóně proti
Olbeně Lukavice. Sice jsme rychle prohrávali, ale pak
se to otočilo a soupeř dostal naklepáno 6:3, hattrick
zaznamenal Ondra Kašák. Další zápas následoval hned
druhý den ráno a hrálo se proti Sokolu Líšnice. Šlo

o velmi vyrovnaný zápas, kde nám Líšnice nic nedarovala: První třetinu jsme prohráli 1:2, ale na úplném
konci druhé jsme srovnali krok. A výhru 3:2 jsme
vybojovali ve třetí části a podařilo se nám ji udržet.
Třetí zápas jsme hráli s největším favoritem skupiny
GesCom Ústí, bývalá Florida, která vždy bojovala
o nejvyšší příčky v turnaji. Tento zápas byl možná
náš nejvyrovnanější za celou letošní soutěž. Rychle
jsme se dostali do vedení a po druhé třetině byl stav
2:1 pro nás. Třetí třetina byla fakt těžká, dostali jsme
dvě branky a prohrávali, Jardovi se však podařilo
srovnat na 3:3 a vypadalo to, že to tak i skončí. Ale
Olin dokázal protlačit puk 30 vteřin před koncem za
záda ústeckého gólmana. Naneštěstí jsme 6 vteřin
před koncem udělali chybu při buly a zápas skončil
4:4. Zápas s Tygry Sopotnice se rozjížděl pomalu,
díky Lukáši Frimlovi to bylo po první třetině 1:0. Ve
druhé třetině však postupně Lukáš, 2x Jarda Zářecký,
Jirka Fajgl a Ondra Kašák zvýšili na 6:0 a o osudu
zápasu bylo rozhodnuto. V závěrečné části ještě přidali
branky Aleš Lauterbach a Olda Krejsa. Konečné skóre
se zastavilo na 8:0. Tečku za zápasem udělala menší
rvačka, protože někteří hráči Sopotnice neunesli tak
vysokou porážku. Před posledním zápasem bylo
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jasné, že jen výhra nebo remíza nás udrží na prvním
místě druhé ligy. Protože i při stejném počtu bodů
s Líšnicí, nás před ně posouval vítězný zápas. Do
zápasu s Rietrem Hnátnice jsme vstoupili dobře, ale
nemohli jsme se prosadit před jeho brankou. Naštěstí
se v páté minutě trefil Ondra Kašák. Od druhé třetiny
jsme se však nějak začali ploužit a nemohli se dostat
do tempa. A tak taktovku přebral soupeř. Ve třetí
třetině jsme se trochu zmátožili, ale gól dal naneštěstí
soupeř. Díky obrovské podpoře fanoušků a skvělému
výkonu brankáře Luboše Martince ml. se nám remízu
nakonec podařilo udržet a mohli jsme slavit první
místo ve druhé lize. To znamenalo sedmé místo
v celkovém hodnocení turnaje, čímž se podařilo téměř
obhájit loňské šesté místo. Podle mého názoru jsme
odehráli dobrý turnaj a vaz nám v podstatě zlámal náš
nejmíň milovaný soupeř Olbena Lukavice.
A jak jsme dopadli ve statistikách turnaje? Na 17.
pozici ze všech hráčů turnaje a první z nás skončil
Ondra Kašák s 27 kanadskými body (za 15 gólů a 12

nahrávek), 19. v turnaji Jarda Zářecký s 25 body
(11+14), a 34. celkově Aleš Lauterbach s 22 body
(15+7), který se stal zároveň nejvíc vylučovaným
hráčem v turnaji a obdržel cenu pro „Prasáka roku“.
Do první padesátky se vešel ještě 44. Olin Krejsa
19. bodů (12+7). Nejlepším brankářem v turnaji se
s průměrem 2,214 stal jednoznačně Luboš Martinec,
který odchytal celkem 14 utkání! Ve třech zápasech
dokonce nedostal ani branku!
Celkovou tečku za celou letošní sezónou udělalo
již tradiční setkání s fanoušky. Nejprve se hrálo utkání
Svobodných proti Ženatým, ve kterém jednoznačně
vyhráli Ženatí. Poté už si zahráli opravdu všichni
příchozí a bylo se opravdu na co dívat a nebyla nouze
o srandovní okamžiky. Nakonec jsme vše zakončili
v penziónu U Lípy a probrali celou sezónu.
Tímto bych chtěl ještě jednou poděkovat všem
fanouškům za jejich přízeň a na podzim zase nashledanou. Na internetu nás najdete na
www.slamozrouti.tym.cz.
Za Slámožrouty Kunvald E.Š.

Šachy
Krajský přebor II
9. kolo doma s Moravskou Třebovou jsme odehráli
nejlepší zápas sezóny. Výrazné vítězství proti favoritu
5,5:2,5 bylo překvapením kola. Vyhráli Vymetálek P.,
Merta J., Dvořák E., Tobiška J. a Rusz G. Remizoval
Keprta S. Prohráli Hodek R. a Krupica Z.
10. kolo jsme hráli s družstvem „A“ v Chocni.
Remíza 4:4 patří do kategorie úspěšných. Výhry
Merta J., Dvořák E. (nejhezčí partie, nedal soupeři od
začátku šanci na úspěch) a Rusz G. Remíza Keprta S.
(nejbojovnější, kdy náš hráč s pouhým králem proti
střelci a pěšci uplatnil svoje teoretické znalosti, hrálo
se nejdéle).
11. kolem jsme zakončili sezónu proti družstvu
Svitav „A“ těsnou prohrou 3,5:4,5. V průběhu utkání
jsme měli minimálně na remízu. Mlynář M. dal
předčasně v lepší pozici partii za remízu a Tobiška J.
nedokázal vyrovnanou pozici dotáhnout do remízy.
Vyhrál pouze Štěpán S. a remízy Keprta S., Vymetálek
P., Hodek R., Rusz G. A Mlynář M. Celkově jsme
s třinácti body skončili na pěkném devátém místě.
Největší zásluhu na výsledku mají Keprta S. 50%,
Merta J. 64%, Lacko D. 75%, Rusz G. 66%.

Krajská soutěž
9. kolo Kunvald „C“ – Žamberk „E“ 5:0. Kanára
v Žamberku svému soupři nadělili Dvořák E. (krkolomná partie, nejdřív Eda ztratil dámu za figuru, aby po
pěti tazích soupeře zmatil), Rusz G., Rusz R., Krupica
Z. a Pácha L. Družstvo skončilo celkem na 5. místě se
ziskem 12 b. Nejlepší výsledky Rusz G. 55%, Rusz R.
62% a Pácha L. 60%.
Kunvald „B“ prohrál v Lanškrouně 2:3. Vyhrál
Mlynář M., remízy Šlezingr V. a Vymetálek T. Družstvo
skončilo v závěrečné tabulce na výborném třetím
místě. Nejlepší výsledky Hodek R. 87%, Šlezingr V.
55%, Mlynář M. 72% a Stůj M. 87%.
Krajská soutěž Hradecko
8. kolo doma s Pandou „D“ Rychnov n. Kn.
Katastrofální průběh zápasu s prohrou 1:4. Výhra
Tobiška J. Prohry Štěpán S., Řehák J., Michalička V.
a Kopecká E.
9. kolo bylo úplně o něčem jiném. Poučeni z předcházejícího výprasku jsme nic nepodcenili a vyhráli
suverénně v Rychnově nad Pandou „E“ 4,5:0,5.
Vyhráli Štěpán S., Tobiška J. st., Kopecká E., Křehký F.
Remizoval po dlouhém boji Bém T.
V tabulce končíme na 8. místě. Před prvním kolem
jsme si věřili na lepší umístění. Nejlepší Tobiška J. st.
61%, Štěpán S. a Kopecká E. oba po 50%.
Tobiška J.
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XX. ročník Memoriálu M. Kodytka.
Letošní ročník se opět konal jako otevřený krajský
přebor družstev v rapid šachu. Vítěz se kvalifikoval
přímo do přeboru ČR. Zúčastnilo se celkem 11 čtyřčlenných družstev. Výsledky byly hodnoceny Olympijským systémem. Hrálo se Švýcarským systémem
na 7 kol. Tempo 30 min. na partii pro každého. Díky
sponzorům (Městysi Kunvald a Krajskému šachovému
svazu) se podařilo navýšit cenový fond na 5.200 Kč.
Poděkování patří také kolektivu restaurace penziónu
„U lípy“, který zvládl rychle obsloužit všechny účastníky. Vítězem se stalo družstvo ZIKUDA Turnov, které
prošlo celým turnajem se ztrátou pouze 3,5 bodu. ve
Pro bystré hlavy
Řešíte SUDOKU? Zkuste také řešit ALGEBROGRAMY!

ab + cd = be
b + cc = cf
----------------ae + f = af

Nahraďte písmena správnými číslicemi, aby platilo
naznačené sčítání a odčítání ve směru vodorovném
a svislém. Stejná písmena zastupují stejné číslice,
různá písmena různé číslice. Existuje právě jedno
řešení, najděte ho.

složení Maršálek Z., Frank M., Brouček T a Drahoňovský I. Celkem získalo 24,5 bodu. Na druhém místě
se ziskem 21 b. se umístilo dr. Seniorů Ústí n. Orl.
(Chládek V., Mareš st., Kylar P. a Glembek B.),
3. místo a titul krajského přeborníka získalo družstvo
Ústí n. Orl.“A“ (Poslušný M., Kameník D., Mareš ml.,
a Kalousek) za 19 bodů. Na 5. místě a druhé v KP se
umístilo družstvo Kunvaldu (Dvořák E., Hodek R., Bém
T. a Rusz G.) za zisk 13,5 b. JAVOR Klášterec n. Orlicí
(Mlynář M., Krčmář S., Stůj M. a Sedláček P.) získal
sympatických 9,5 b. za umístění na 10. místě.
Ředitel turnaje Tobiška J.

Zájemci mají možnost zaslat své řešení na úřad
městyse do 31. 5. 2009. Jména výherců a řešení
otiskneme v příštím KP.
Řešení algebrogramu z minulého čísla:
a7, b2, c1, d6, e0, f3, g8, 4h.

72 - 12 = 60
30 - 8 = 22
---------------42 - 4 = 38
Úspěšným výhercem z minulého čísla byl
Filip Lux, Kunvald 175.
Hodně řešitelských úspěchů přeje J. Dvorský,
autor algebrogramu.

INZERCE
Městys Kunvald Vás zve na neformální besedu,
která se bude zabývat
v první části „Větrnými elektrárnami“ a v druhé
„Sběrem bioodpadů“
Penzión U Lípy 27. května 2009.
V 19.00 hodin.

Kunvaldská a.s. oznamuje, že v tomto roce nebude
sázet brambory.
Zajistí všem zájemcům kvalitní konzumní a netříděné
brambory na uskladnění.
Můžete se hlásit již nyní v kanceláři agronomů u paní
Píčové na tel. č. 465 677 749.

Oznamujeme občanům, že v posledním týdnu měsíce
května nás navštíví kominík pan Elner z Mistrovic.
Průběžně bude procházet všechny nemovitosti
v Kunvaldě.
Občané z osad se v případě zájmu mohou nahlásit na
Úřadě Městyse Kunvald,
osobně nebo na telefonním čísle 465 619160.

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.
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KOSMETICKÝ SALON - image
Libuše Kalcasová
Pionýrů 1341, 564 01 Žamberk
- Péče o pleť, pleťové kúry, lymfodrenáže
- Permanentní make-up
- Barevná typologie, vizážistka
- Profesionální líčení, svatební líčení
- Aplikace semipermanentních řas
- Barvení řas, obočí, trvalá na řasy
- Progresivní depilace
- Zábaly na celulitidu (z moř. řas, skořicové)
- Parafinové zábaly rukou
- Ošetření poprsí – modeláž
PRODEJ KOSMETIKY
Tel. 465 613 429, 604 350 126
Možnost zakoupení dárkových poukázek.

Prodej neupotřebitelného materiálu školy proběhne 11., 12, a 13. května 2009:
lavice
20 Kč
židle, židlička
10 Kč
podnos
5 Kč
pracovní stolek Kutil
500 Kč
obrazy
zdarma
stínidla na žárovky
zdarma
sklenice 5 l
1 Kč
Zájemci, hlaste se u pana školníka!!!

SDH Kunvald oznamuje:
Sběr železného šrotu
se bude konat v pátek 15. května 2009 od 15.00
hodin.
Při větším množství zavolejte na telefonní číslo
724 291 337
– přijedeme na místo, aby nedocházelo k návštěvám
cizích „sběratelů“.
Všem občanům děkujeme.

Očkování psů proti vzteklině
proběhne ve středu dne 20. května 2009
od 16.00 do 16.30 hodin u dolní prodejny Konzumu
od 16.30 do 17.30 hodin u horní prodejny Konzumu
od 18.00 do 18.20 hodin před VKK na Končinách
Majitele psů na Kunačicích, Bubnově, Zaječinách,
Záhorách a v Zadním dole
navštíví v tento den veterinární lékař MVDr. J. Bílek
osobně
KADEŘNICTVÍ NA POŠTĚ!
Po mateřské dovolené bude opět
od 1. června 2009 v provozu kadeřnictví v Kunvaldě
v budově Kampeličky.
Olga Faltusová, mobil 603 743 410, pevná
465 619 420
Masarykova základní škola a mateřská škola Kunvald
Vás zve na
K V Ě T I N O V Ý D Ě T SK Ý D E N
Sobota 13. června od 14.00 hodin
na hřišti před školou. Občerstvení zajištěno.
Akce se koná za každého počasí.
Vstupné dobrovolné.
SDH Kunvald pořádá na koupališti
v sobotu 11. července 2009 od 13.30 hodin
tradiční „Kunvaldskou lávku“
Srdečně zveme všechny fandy soutěží a dobré zábavy.
Podrobnosti budou uvedeny na plakátech.
Dne 18. července 2009 se uskuteční
II. ročník fotbalového utkání
výběr borců z Kunvaldu x tým překvapení
na hřišti AFK Kunvald od 14.00 hod.
Tímto zveme všechny příznivce sportu a dobré zábavy.
Občerstvení, hudba a doprovodný program zajištěn.
Výtěžek z celé akce bude opět věnován dětem MŠ
Kunvald.
Srdečně zvou pořadatelé.
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