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Uložení pamětních listin do kopule kapličky v Zaječinách

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

Také se Vám zdá, že jsme se ani pořádně neohřáli a leckomu z postižených velkou vodou ani nevyschly
zdi promočeného domu a máme zde konec prázdnin a s ním i konec léta? Přesto věřím, že jste ho prožili
dle vlastních představ, načerpali hodně sil a zažili i krásných setkání při toulkách letní přírodou a třeba i potkali pěkného ptáčka, který k nám přilétá brzy na jaře, prý současně se slukou, a kterého si lidé pojmenovali
třasořitkou. To prý
...pro jeho ustavičné potřásání dlouhým ocáskem, na kterém prý váží aprílové počasí... Přítomnost
nebo blízkost člověka mu zřejmě nepřekáží. Ba, líbí se mu u nás tak dokonale, že se ještě počátkem listopadu rozmýšlí, má-li odtáhnout na jih nebo zůstat. A každého roku jich skutečně slušný počet přezimuje.
Ale i těm, kteří odtáhli, se v zimě stýská, takže počátkem března jsou už zpátky. Spolu s ním přitahují
i jeho dva bratříčkové - konipas horský a konipas luční, kteří se mu venkoncem podobají, až na to, že
jsou žlutí všude tam, kde náš obyčejný konipas je bílý...
A je opravdu radostné pozorovat čilé konipasy, kteří si chvíli neodpočinou a stále poletují a rychle
cupitají, neboť jsou dobrými běžci i letci - a točí se a obloučkují, poklonkují a natřásají se... V té rozkošné
hře vyniká zejména konipas horský, jemuž proto na Moravě říkají „tanečnice“. A pochválil-li jsem je jako
letce, je to také pravda. Je si svého umění vědom - a to mu dodává odvahy k opravdové statečnosti,
neboť se nebojí ani krutého nepřítele drobného ptactva - krahujce.
Jakmile ten se objeví ve vzduchu, překvapí vás, kolik konipasů je roztroušeno po krajině. A ti všichni
se jako na povel zvednou a srazí do hejna a alou! za krahujcem... Než se nadějete, už se chumelí nad
ním a útočí o překot, uhýbaje obratně před jeho nebezpečnými pařáty. A třeba je také letec znamenitý,
nic mu nejsou platny ostré kličky a zatáčky
- je bit jako syrové žito. A když se jim ztratí
v houštině, rozlétnou se opět konipasové po
kraji a dlouho potom spokojeně jásají a plesají
a radují se z toho, jak mu pocuchali hřbet...
Nebyla by pověděna všecka chvála
o konipasech, kdybych se nezmínil o jejich
čistotnosti. Zdržují se většinu roku u mokřin,
kde je plno bláta, potravu si hledají v mělké
vodě i v kaluži, ale kdykoli ho i tam zastihnete,
je vždycky čistý jako dbalá kuchařinka, jako
z cukru, jako panáček vystřižený ze žurnálu.
Vypadá to, jako by se byl právě obhlédl
v zrcadle vodní hladiny a uhladil a přičísl na
sobě každé pírko. A když ho chvíli pozorujete,
neujde vám, jak se opatrně otáčí v těch kalužinách, aby si ani drápky běháčků neumazal...
Jistě jste, milí čtenáři, poznali, že ani tentokrát jsem neopustil vynikajícího znalce přírody, skvělého
pozorovatele a ještě obratnějšího mistra slova, lesníka Jana Vrbu. Škoda jen, že dnešní přetechnizovaná doba
zahnala všechnu tu drobotinu naší přírody téměř na okraj jejich bytí. Takže potkat v přírodě konipáska je téměř
nemožné. I když u sousedů v Německu mnohem častější než u nás. A tak musíme jen doufat, že na nás úplně
nezanevřel a najde odvahu vrátit se i do naší krajiny.
Milan Šebek - Varnsdorf
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Co je nového…?
Nejdùleitìjší body ze zasedání Zastupitelstva mìstyse Kunvald dne 9. 7. 2009 v zasedací
místnosti v Kunvaldì:
* Předseda finančního výboru pan Josef Vágner
seznámil přítomné s hospodařením Městyse
Kunvald k 30. 6. 2009. Příjmy činí 4.861.954,61 Kč,
výdaje 3.298.056,41 Kč, saldo příjmů a výdajů
+ 1.563.898,20 Kč. Stav běžného účtu v Komerční
bance 1.467.272,97 Kč, termínovaný vklad u KB
3.398.641,40 Kč, termínovaný vklad u ČSOB
7.998.449,45 Kč.
Dle informací finančního odboru Krajského
úřadu dojde, vzhledem k vývoji ekonomiky, k propadu příjmů z převodu výnosů daní obcí. Očekávaný propad ve 2. pololetí letošního roku může být
až o 20%.
* Pan starosta informoval o nabídce pana
Františka Vyskočila, který se rozhodl, že na své
náklady opraví povrch komunikace p.č. 7448
na Končinách. Jedná se o přístupovou komunikaci
vedoucí k nemovitosti paní Šedivé č.e. 061 podél
nemovitosti manželů Kopeckých. Cesta zůstane
nadále ve vlastnictví městyse. V pondělí 6. 7. proběhlo jednání ohledně této problematiky. Za městys
byl přítomen Ing. Paďour a M. Celerová, dále
manželé Romana a Oldřich Kopečtí a pan Vyskočil.
Došlo k písemné dohodě mezi zúčastněnými se
zavázáním, že firma Vyskočil – digitální komunikace s.r.o., uhradí náklady na opravu povrchu
komunikace asfaltobetonem, manželé Kopečtí
zaplatí náklady na sjezd na svůj pozemek p.č.
7447 a Městys Kunvald uhradí opravu křižovatky
- nájezdu z p.p.č. 7460. Oprava by mohla být provedena do konce července t. r.
Komunikace p.č. 7448 je v současné době
v dobrém stavu, k její opravě došlo za dohody
a svépomocí manželů Kopeckých a pana Vyskočila.
Oprava komunikace v uvedeném rozsahu byla
schválena.
* Ing. Paďour dále podal informace o jednání ve
věci přístupu k nemovitosti manželů Kalousových
č.p. 195. Jednání proběhlo v pátek 12. 6. t. r. a zúčastnili se ho za městys pan starosta s místostarostkou, manželé Kalousovi a vlastníci sousedních
pozemků – manželé Moníkovi (č.p. 227), Jiří Moník,
paní Frimlová, Jaroslav Friml a manželé Fajglovi,

č.p. 194. V této záležitosti probíhají jednání dlouhou
dobu, ale dosud nedošlo k uspokojivému řešení.
Manželé Kalousovi využívají k přístupu komunikaci vedoucí přes most kolem Frimlových, dále
ve svahu nad nemovitostí manželů Moníkových.
Od mostu přes Horský potok po roh nemovitosti
č.p. 194 vede komunikace přes soukromý pozemek
paní Frimlové. Manželé Kalousovi mají s paní
Frimlovou uzavřenou dohodu umožňující používání
jejího pozemku pro přístup. Frimlovi nesouhlasí,
aby tato část byla používána jako veřejná komunikace. Pro pěší je možný přístup kolem nemovitosti
manželů Moníkových, kde je pozemek ve vlastnictví
městyse. Pro vozidla je možný poměrně dlouhý
přístup po nově dokončené cestě od Předního dolu.
Na základě jednání z 12. 6. 2009 zaslali manželé
Moníkovi vyjádření k uvedené problematice spolu
se statickým posouzením uvedené cesty v místě,
které se nachází za jejich domem. Moníkovi mají
obavy z možného sesuvu cesty a poškození své
nemovitosti.
Ing. Paďour přečetl vyjádření manželů Moníkových i posouzení statika. Možným řešením situace
by bylo vybudování nové přístupové komunikace
přes pozemek ve vlastnictví městyse kolem
nemovitosti paní Maryškové, č.p. 196, nebo nové
komunikace na pozemku městyse parc. č. 3333/1,
který je v sousedství nemovitosti manželů Moníkových. Obě varianty jsou značně finančně náročné
a technicky těžko řešitelné. Druhá možnost navíc
neřeší problém se zatížením stávající cesty nad
Moníkovými.
Zastupitelé vzali na vědomí problematiku
spojenou s přístupem k nemovitosti manželů
Kalousových a pověřili starostu městyse k písemné
odpovědi manželům Moníkovým k jejich vyjádření.
* Pan starosta informoval o získané dotaci na
projekt úpravy centra. Dne 17. 6. 2009 schvaloval
výbor Regionální rady regionu soudržnosti NUTS II
Severovýchod dotace na venkovské projekty. Výbor
schválil 26 projektů z Pardubického kraje, pět
z toho je z okresu Ústí nad Orlicí. Městys Kunvald
uspěl se žádostí o úpravu centra. Ing. Paďour
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přečetl oznámení o schválení projektu. Termín
realizace úpravy centra je do října roku 2010.
V rámci projektu budou vytvořena místa
k parkování, autobusová zastávka se stáním pro dva
autobusy. Rovněž dojde k úpravě tvaru křižovatky
komunikací III. třídy a zvýšení bezpečnosti pohybu
chodců v prostoru centra.
* Ing. Musil, který za městys provádí stavební
dozor, seznámil přítomné s postupem prací na
akci zateplení Masarykovy ZŠ a MŠ Kunvald. Práce
byly zahájeny v první polovině června, na polovině
objektu je lešení. V současnosti probíhá zateplení
polystyrenem a výměna oken, která by měla být
dokončena do 2. srpna 2009. Dochází k problémům
s montáží zateplovacího systému, které se musí
průběžně řešit.
Při pracích bylo zjištěno poškození oplechování
školy, a to žlabů, okapových háků a svodů. Většina
oplechování je ještě původní. Bylo zahájeno jednání
s klempíři od firmy, která provádí zateplení. Došla
nabídka na výměnu oplechování ve výši 369 tis. Kč.
Ing. Musil doporučuje výměnu provést souběžně
s akcí zateplení a využít postaveného lešení. Podle
rozpočtu jenom stavba lešení představuje částku
370 tis. Kč.
Pan starosta informoval, že firma provádějící
zateplení školy, nesložila jistinu podle příslušného
ustanovení smlouvy. Proto byla k tomuto písemně
vyzvána. Ředitelka školy upozornila na problém se
zborcenou zídkou v zadní části školy, kde je problém i s odpadem. Tento problém bude nutno řešit
ihned po odstranění lešení. Došlo k výběru barvy
na školu – plechování a rámy oken budou červené,
podle původní stavby, fasáda bude kombinací
tmavšího a světlejšího pískového odstínu, který tak
bude korespondovat s opukou.
Zastupitelé schválili výměnu oplechování na
škole podle nabídky a informace o postupu prací
vzali na vědomí.
* Starosta a místostarostka městyse jednali
1. 7. s výborem AFK Kunvald (J. Matějka, O. Krejsa,
M. Šroler, M. Černoch). Podmětem k vyvolání
schůzky bylo dodržování podmínek stanovených
vzájemnou smlouvou o pronájmu prostor sportoviště. Zejména nedostatky v úklidu okolí, prostor
Salaše, které využívá AFK, a nezodpovědný přístup
k majetku ze strany některých členů klubu. Výbor
AFK se zavázal ke zjednání nápravy a provedení
potřebných opatření.
* M. Celerová předložila připravený anketní
lístek týkající se zjištění zájmu občanů o výstavbu
větrné elektrárny na území Kunvaldu. Po zapraco4

vání připomínek zastupitelů bude doručen občanům
trvale žijících v Kunvaldě starším 18-ti let. Dále
předložila informační letáček týkající se zájmu
občanů o bezplatné zapůjčení nádoby na bioodpad.
Bude doručen do všech domácností trvale žijících
občanů.
* Pan starosta informoval o opravě omítky
kostela sv. Jiří v Kunvaldě. Z prostředků Pardubického kraje na podporu oprav kulturních památek
obdržela farnost dotaci 115.000 Kč. Pro letošní rok
byla na zbytek omítky zpracovaná nabídka firmy
Loučka s.r.o. v částce 450.000 Kč, a nabídka firmy
STAPS s.r.o. ve výši 327.000 Kč. Farnost vybrala
nabídku společnosti STAPS s.r.o. Problém nastal ve
chvíli, kdy farnost nedodržela lhůtu k zaslání podkladů na Krajský úřad. Ing. Paďourovi se podařilo
všechny náležitosti osobně doručit na Pardubický
kraj vedoucímu oddělení památkové péče ing. Mariánkovi, a nemělo by tak dojít k dalším problémům.
V polovině července administrátor farnosti obdrží
smlouvu o přidělené dotaci. Další záležitosti týkající
se opravy omítky a stavebního technika bude řešit
administrátor farnosti.
* Město Žamberk nabízí obcím v obvodu pověřeného úřadu „Dohodu o partnerství“ v projektu
„Technologická centra a elektronické spisové
služby“. Město má možnost v rámci tohoto projektu
získat dotaci na pořízení vybavení technologického
centra. Městys nemá možnost samostatně získat
na tuto záležitost dotaci. V případě zapojení do
projektu bude každá obec hradit příspěvek na rozvoj
systému ve výši 5 Kč na občana x počet licencí.
Pro Městys Kunvald by to představovalo zhruba
5 tis. Kč za rok, v případě zajištění licence pro školu
ještě dalších 5 tis. Kč. Podle stávajících předpisů
bude muset mít městys elektronickou spisovnu
v budoucnu zřízenou.
Dohodu o partnerství s Městem Žamberk zastupitelé schválili.
* Volejbalový oddíl TJ Sokol Kunvald žádá o neplacení pátečních tréninků volejbalu na sportovišti
na Salaši s tím, že budou provádět údržbu volejbalového hříště (zametání, pletí a drobné úpravy).
Městys již oddílu v roce 2006 schválil snížení sazby
o 50% na tréninky v sezóně a mistrovská utkání
zdarma. Tréninky o prázdninových měsících hradí
oddíl v plné výši.
Od loňského roku, kdy skončil správcování
areálu pan Fogl, chybí stálý správce, který by se
o volejbalové hříště pravidelně staral a byl za něj
zodpovědný. Ing. Musil připomněl, že je nutné
prověřit smlouvu s dodavatelem povrchu, který

sliboval jeho doplňování zdarma. Dále bude vhodné
dosypat na hřiště písek. M. Celerová navrhla snížení
příspěvku volejbalovému oddílu ve výši 50 % i na
prázdninové měsíce.
Návrh M. Celerové zastupitelé schválili. O další
údržbě hřiště se bude dále jednat.
* Nohejbal klub Kunvald pořádá 11. 7. 2009
II. ročník nočního turnaje v trojkovém nohejbale
v areálu na Salaši v Kunvaldě. Obrací se na úřad
městyse s prosbou o příspěvek na pořádaný turnaj
ve formě příspěvku na cenový fond nebo úlevou
v pronájmu za sportoviště. Místostarostka navrhla
přispět na turnaj věcnými cenami, které má úřad
k dispozici podle dohody s pořadateli.
Zastupitelé schválili přispět na turnaj věcnými
cenami do výše 1.000 Kč.

Různé:
∙ Starosta městyse informoval o jednání ve
věci přístupnosti rekreační nemovitosti pana
Grünseisena, č.p. 345 nad rybníkem. V pátek
12. 6. proběhlo jednání v této záležitosti za
účasti starosty a místostarosty městyse, pana
Grünseisena a vlastníků sousedních pozemků
pana Myšíka a manželů Nesládkových. Jediný
možný přístup pro vozidla je od domu pana
Dvořáka, kolem chaty pana Myšíka, kde v poslední části vede cesta po soukromém pozemku
paní Nesládkové. Budovat cestu po původním
pozemku je finančně neúnosné a technicky
velmi obtížné. Pozemek slouží ještě jako
přístup k další nemovitosti, a to paní Pluhařové
č.e. 054. Paní Nesládkové byla nabídnuta
možnost odkoupení části jejího pozemku.

Nejdùleitìjší body ze zasedání Zastupitelstva mìstyse Kunvald dne 13. 8. 2009 v zasedací
místnosti v Kunvaldì:
* Na programu jednání byl projekt „Úprava centra
Městyse Kunvald.“ Ing. Paďour jednal s Ing. architektem Skálou, který je autorem projektové dokumentace
a zajistí autorský dozor. Dále s firmou Hudeček
z Ústí nad Orlicí, která provede organizaci výběrového
řízení a zajistí stavební dozor. Konzultační služby
a potřebnou administraci zajistí firma REDEA ze
Žamberka. K projektu je nutno schválit zadání výzvy
pro podání nabídek. Ing. Hudeček zaslal návrh zadání
výzvy veřejné zakázky. Jedná se veřejnou zakázku,
ale v podlimitním řízení. Po zapracování připomínek zastupitelů a úpravě termínů s ní zastupitelé
souhlasili. Dále je nutné schválit složení komise pro
posouzení a hodnocení nabídek včetně náhradníků
a schválit firmy, které úřad městyse osloví. Výzva
bude uveřejněna obvyklým způsobem.
Zastupitelstvo schválilo zadání výzvy „Úprava centra
městyse Kunvald“, složení komise pro posouzení
ve složení Ing. Paďour, Ing. Musil, p. Hudeček,
Ing. Friml, Ing. Stejskal, hodnocení nabídek a oslovení firem.
* Ing. Musil, který zajišťuje stavební dozor,
informoval o pokračování prací na zateplení školy.
Na konci července mělo dojít k předání vnitřních prací
3. srpna celou školu prošli společně s dodavatelem
oken a stavbyvedoucím. Byl sepsán soupis závad
a nedodělků. K dnešnímu dni byla většina nedostatků
odstraněna, ostatní je dohodnuto. Kontrolní dny na
škole probíhají každý týden.
* Starosta městyse přečetl oznámení Finančního
úřadu Žamberk o přefinancování obce. Pro městys

bude oznámení představovat snížení letošních příjmů
o 164 tis. Kč v souvislosti s přerozdělením výnosu
daně z příjmů fyzických osob.
* Zastupitelé se vrátili k opravě komunikace na
dolním Kunvaldě. Jedná se o úsek komunikace od
kapličky ke Šlesingrovým a od křižovatky u Keprtových po vjezd na silnici u kontejneru. Úsek komunikace od kapličky je rozdělen podle potřeb jednotlivých
částí. Obdrželi jsme tři nabídky možných dodavatelů. Nabídka společnosti STRABAG a.s. je ve výši
681.177 Kč, nabídka společnosti KOREKT DIPS s.r.o.
Choceň ve výši 721.837 Kč a firmy JD DLOUHÝ s.r.o.
Vysoké Mýto v částce 640.911 Kč. Všichni dodavatelé
nabízejí stejné podmínky opravy. Zastupitelstvo
upřednostnilo nabídku s nejnižší nabízenou cenou.
Zastupitelé schválili jako dodavatele opravy komunikace na dolním Kunvaldě firmu JD DLOUHÝ s.r.o.
* Ing. Paďour podal informace k programu
LEADER. Do konce měsíce srpna je možno podat
žádost prostřednictvím MAS ORLICKO do tohoto
programu. Jsme pouze jako náhradníci. Pokud
nebudeme vybráni, podáme znovu žádost ve výzvě
příští rok. Starosta navrhuje rekonstrukci povrchu
části komunikace na horních Končinách od č.p. 11
manželů Kopeckých po křižovatku k poslední nemovitosti č.p. 1 paní Štefkové. Podání žádosti je poměrně
administrativně náročné, proto žádost a další přílohy
připravuje firma REDEA Žamberk.
Zastupitelstvo schválilo podat žádost o opravu
cesty na Končinách.
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* Ředitel Konzumu v Ústí nad Orlicí-obchodní
družstvo zaslal dopis, týkající se problému jiných
prodejců. V dopise se uvádí, že v poslední době
v blízkosti jeho prodejen nabízí různí prodejci
jednotlivé druhy zboží, zejména masové výrobky
a zeleninu formou stánkového prodeje. Tím se dostávají prodejny do ztrát za neprodané zboží. Žádá úřad
městyse, aby neumožnil tuto formu prodeje zboží na
pozemcích v blízkosti našich prodejen.
Podle mínění zastupitelů se tento problém týká
v Kunvaldě pouze pojízdné prodejny MASOEKA s.r.o.
Letohrad, která prodává své zboží i jinde než v okolí
prodejen. Nabízí hlavně syrové maso a uzeninu
v kuse. Sortimentem svých výrobků se úplně neshoduje s nabízeným zbožím v Konzumu. Tento prodej
by neměl výrazně poškodit prodej zboží v prodejnách
Konzumu.
* TJ Sokol Kunvald žádá o poskytnutí finančního
příspěvku na činnost Volejbalového oddílu. V tomto
oddílu vykonávají sportovní činnost dvě družstva
– mladší žákyně a ženy. Obě družstva jsou přihlášena
v soutěži, žákyně v krajském přeboru, ženy v okresním. Soutěžní činnost je finančně náročná, proto si
členky oddílu samy platí tréninky na hřišti na salaši.
Pan starosta navrhuje přispět částkou 3.000 Kč.
Návrh ing. Paďoura na příspěvek volejbalovému
oddílu byl schválen.

* Ing. Musil informoval o pokračování stavebních prací na opravě kapličky v Zaječinách. Veškeré
opravy budou provedeny tak, aby maximálně
zachovaly původní stav. Práce byly konzultovány
s odborníkem z památkové péče. Dokončují se
klempířské práce. Starosta městyse v této souvislosti
připomněl, že byly nalezeny dokumenty týkající se
založení kapličky v roce 1892 a její opravy v roce
1950. Oba dokumenty budou do kapličky vráceny
spolu s listinou ze současnosti, kterou sepsala paní
kronikářka.
* Ing. Paďour seznámil přítomné s dokončením
prací na Salaši. Firma STAPS ukončila stavební
práce, zbývá vymalovat restauraci. Byl také dokončen
nátěr střechy. AFK Kunvald provádí úklid uvnitř
objektu a okolí tak, jak bylo domluveno. Bude nutné
dořešit i opravu a úklid budky sloužící jako toalety
za Salaší. Úklid celého areálu po opravě ale, i stálý
úklid, bude průběžně projednáván s fotbalisty.
V souvislosti se sportovištěm bude nutné
na příští rok zařadit do rozpočtu strojní úpravu
sportoviště. Bylo by také vhodné zajistit stálého
správce areálu, který by měl sportoviště na starost
a zajišťoval by i propůjčení sociálního zařízení při
pronájmu sportoviště.

Další zasedání Zastupitelstva městyse Kunvald proběhnou 10. 9. 2009 a 8. 10. 2009 vždy od 19.00 hod.
Nebezpečné odpady
Úřad Městyse Kunvald pro Vás připravil ve spolupráci s firmou EKOLA České Libchavy, s.r.o. mobilní
sběr odpadu, který proběhne dne 16. 9. 2009 a bude
proveden zastávkovým způsobem, při kterém dvě

sběrná vozidla zastaví v určený čas na několika stanovištích v obci, kde budete moci odpady obsluhám
vozidel odevzdat. Odpady odložené na stanovištích
před příjezdem sběrných vozidel nebudou odvezeny!

Přehled stanovišť v Kunvaldě:
1.
U Jirků
2.
Parkoviště u dolní prodejny Konzumu
3.
Parkoviště u Zářeckých
4.
Parkoviště u horní prodejny Konzumu
5.
Plocha mezi bytovkami a starou školou
6.
Plocha u Jedlinské hospody
7.
Horní Kunvald – plocha u pérovny
8.
Zadní důl – autobusová zastávka
9.
Bubnov – autobusová zastávka
10.
Zaječiny – odbočka na Končiny
11.
Končiny – u VKK
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15:45 – 15:55
16:00 – 16:10
16:15 – 16:25
16:30 – 16:40
16:45 – 16:55
17:00 – 17:10
17:15 – 17:25
17:30 – 17:40
17:45 – 17:55
18:00 – 18:10
18:15 – 18:25

Druhy přebíraných odpadů:
1 Vozidlo RENAULT M 250
SPZ UOA 48-31
Mobilní sběrna nebezpečných odpadů

baterie všeho druhu, oleje, plechovky od barev, rtuťové
zářivky a výbojky, zbytky ředidel, čistící hadry, rtuťové
teploměry, pesticidy, fotochemikálie, léky, nádoby se
zbytky škodlivin apod.

2 Vozidlo AVIA
SPZ 2E18165

vyřazené televizory a lednice, elektrošrot, osobní pneumatiky bez disků

V zájmu hladkého průběhu celého sběru Vás žádáme o respektování výše uvedeného rozdělení sběrných
vozidel a přebíraných odpadů. Způsob přebírání odpadu: Všechny odpady lze odevzdat bezplatně, akci pro
fyzické osoby financuje Městys Kunvald.
Další informace o sběru: Úřad městyse Kunvald, tel.: 465619160
EKOLA České Libchavy, s.r.o., tel.: 465582133, 724369024 Ing. Richard Prášil

Oznámení Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí o obnově
katastrálního operátu novým mapováním
Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí oznámilo
Městysu Kunvald obnovu katastrálního operátu na
části katastrálního území Kunvald obce Kunvald
novým mapováním.
Městys Kunvald byl požádán o vyhlášení této
obnovy. Proto našim občanům v tomto čísle Poledníku přinášíme nejdůležitější informace.
„Zahájení obnovy katastrálního operátu se
předpokládá přibližně v období od září 2009 do
září 2010. Přesný termín bude oznámen nejméně
30 dnů předem. Vlastníci nemovitostí budou ke
zjišťování průběhu hranic pozemků a vnějšího
obvodu budov písemně zváni nejméně týden
předem, přitom jsou povinni označit trvalým
způsobem a na vlastní náklad nesporné hranice
svých pozemků (§ 10 odst. 1 písm. b) katastrálního
zákona). Způsob označení hranic pozemků musí být
v souladu s ustanovením § 88 vyhlášky č. 26/2007
Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb.,
o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, a zákon
č. 344/1992 Sb. o katastru nemovitostí České
republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších
předpisů, (katastrální vyhláška). Pokud vlastník
hranice svých pozemků neoznačí, může katastrální
úřad rozhodnout, že hranice označí na náklad
vlastníka (§ 10 odst. 2 katastrálního zákona). Vlastníci takových pozemků se vyzývají, aby v zájmu
správného doplnění hranic do katastru nemovitostí
předem vyhledali zachované úseky hranic pozemků,

popř. zachované hraniční znaky a při zjišťování
průběhu hranic na ně upozornili komisi.
Zaměstnanci katastrálního úřadu a jejich
pomocní pracovníci (dále jen „oprávněné osoby“)
jsou podle § 7 odst. 1 zákona o zeměměřičství oprávněni po oznámení vstupovat a vjíždět
v nezbytném rozsahu na nemovitosti; do staveb
mohou vstoupit se souhlasem jejího vlastníka nebo
oprávněného uživatele. Oprávnění ke vstupu na
nemovitost prokazují služebním průkazem. Vlastník
nebo provozovatel zařízení, které může ohrozit život
nebo zdraví, je povinen poučit oprávněné osoby
před vstupem do tohoto zařízení o bezpečnosti
a ochraně zdraví při práci.
Podle § 8 odst. 4 zákona o zeměměřičství je
vlastník nemovitosti nebo oprávněný uživatel povinen strpět umístění měřičských značek na nemovitosti včetně využívání značek bodových polí a zdržet
se všeho, co by tyto značky mohlo poškodit, učinit
nepouživatelnými nebo zničit. Kdo poškodí, zničí
nebo neoprávněně přemístí měřičskou značku,
dopustí se podle § 17a zeměměřičského zákona
porušení pořádku na úseku zeměměřičství a může
být za to pokutován.”
Důležitá poznámka na konec: mapování se
netýká těch pozemků a staveb, kde již proběhla
Komplexní pozemková úprava.
Za úřad městyse M. Celerová
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Zelený sloupek
Anketa k větrným elektrárnám
Koncem července obdrželi trvale žijící občané
Kunvaldu anketní lístky pro zjištění zájmu o možnou
výstavbu větrné elektrárně v Kunvaldě. Určitě jste
zvědaví, jak anketa dopadla. Tedy: rozdáno bylo 789
lístků, z toho odevzdáno bylo 334. Pro výstavbu elekZnámé i neznámé pranostiky na měsíce září a říjen:
Teplé září - dobře se ovoci i vínu daří.
Po hojných deštích v září osení zimní se podaří.
Bouřky v druhé polovině září přinášejí mnoho větrů.
Divoké husy svačinu odnášejí a zimu přinášejí.
Podzim bohatý na mlhu věští v zimě mnoho sněhu.
Výstava zahrádkářů
Dne 18. 7. 2009 uspořádali kunvaldští zahrádkáři
výstavu lilií a orchidejí. Výstava nebyla tradičně
v kunvaldské sokolovně, ale byla rozdělena na dvě
části. První část zcela nově v soukromé zahradě
pana Jana Hejkrlíka, kde bylo možno shlédnout
velkou sbírku nádherných lilií. Z celkové sbírky okolo
130 exemplářů jich byla více jak polovina rozkvetlých. Kromě lilií bylo možno si prohlédnout celou
zahradu a je až neskutečné, jak dokáže pan Hejrklík

trárny se vyjádřilo 254 našich občanů, proti bylo 79,
jeden zvolil odpověď nevím. Zastupitelstvo městyse
bude na svém dalším jednání s výsledkem ankety
seznámeno a rozhodne o dalších krocích.
Za úřad městyse M. Celerová

Bouřka v říjnu třebas malá, sotva na to zima stálá.
V říjnu hodně žaludů a bukvic oznamuje zimy víc.
Čím dříve listí opadne, tím úrodnější příští rok.
Je-li říjen velmi zelený, bude zato leden hodně
studený.

na tak malý prostor velmi vkusně a uspořádaně
vměstnat tak velké množství trvalek, letniček, hrnkových a zavěšených květin, pnoucích rostlin, keřů,
léčivých bylin a milého posezení - prostě všeho, co
jen může v zahradě být.
Druhá část byla v klubovně mysliveckého
sdružení ve znamení orchidejí pouze kunvaldských
pěstitelů. Sešlo se celkem 45 exponátů od desítky
pěstitelů. Celá výstava byla vkusně doplněna hrnkovými květinami kunvaldských zahrádkářů, skvělou
tlačenkou p. Josefa Žabky a výbornými utopenci
pana Mirka Šlezingra. Ke spokojenosti chybělo pouze
lepší počasí, ale i tak výstava byla velice zdařilá, což
vyjadřovalo všech 200 spokojených návštěvníků.
Chtěl bych poděkovat všem členům výboru, panu
Hejkrlíkovi, p. Žabkovi, p. Šlezingrovi a všem, kteří
přispěli svými výpěstky, zejména paní Michaličkové
a paní Chadimové, a těším se na další spolupráci.
Předseda zahrádkářů Ing. Václav Michalička

Ze starých kunvaldských kronik
V dnešním čísle Poledníku pokračujeme krátkými
úryvky z kroniky č. III. pana Simona, ve které píše
z kroniky Ant. Kodytka:
„Roku 1763 dne 30. měsíce Juni byla tak velká
bouřka, krupobití a příval, že žádnýho pamětníka,
aby kdy z bouřky takový příval byl povstal, nebylo,
nebo voda se tak zmocnila na potoce v Kunvaldě od
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kopce ke kopci, celej důl zatopenej byl, takže kdo kde
zastíženej byl tam zůstati musil, neb lidem stromy
ovocový v zahradách zvyvracelo, stavení podemlelo
a z domů všechno vyneslo, hnoje, dříví pobralo včelný
špalky i s včelama potopilo a mnoho koz pryč zaneslo,
dobytka v chlévích se potopilo, nebo druhej den
ráno lidi své věci hledající pode vsi v lukách mnoho

klád a včelích špalků nalezli, ale ani s desátou věcí se
neshledali, na poli takových vejmolů nadělalo, který až
dosaváde spatřeny jsou a budou, skrze kteroužto povodeň na rolích, nejvíce ale na lukách nevynahraditelnou
škodu udělalo.
V Klášterci ten potůček od Zbudova tak tuze se
rozvodnil, že pekařoj chalupu vzalo a hrubou řeku
Vorlici zastavilo a voda až po zeď krchova proti faře
vystoupila, poněvadž ale pekařku doma zastihla a ona
když viděla, že voda již oknama domů teče, vystoupila
za kamna na chlebovou pec, avšak ale k jejímu největšímu neštěstí, pes právě pro pečení chleba zatopena
byla a síla vody třesením stavení klenutí se zbořilo
a ona nenadále do tej peci spadla, zatím ale voda
kvaltem stěny vyrazila a ze stavení všechno i pekařku
vynesla a ona jsouce ještě při sobě tam stojící jabloně
se chytila a tak dlouho až jí k pomoci přispěli se držela.
Však ale zajedno popálená a z hroznýho leknutí třetí
den umřela. Potom ještě jednu chalupu v Klášterci
a v ní zastíženou podruhyni celou přes řeku u dolního
stavu přeneslo a na druhej straně převalilo, roztrhalo
a pryč odneslo, aniž ta osoba více k nalezení byla.
V Klášterci dolním všechny krávy, kterých 12 bylo se

utopily a týden z rychty na sednici žebříky dány a s pomocí jiných lidí se pomohlo z fary tím způsobem žebřík
z cesty od rychty do horních oken fary strčili a tudy po
něm duchovní i jeho domácí z fary k rychtě vylezli.
V Mladkově se utopilo 6 osob a tak se může
pomyslit, že žádná malá povodeň nebyla, nýbrž tak
kvapná, že se nemohlo pomyslit, v Štambachu 7 osob
se utopilo a na těch dvou místech taky mnoho dobytka
se potopilo. Dále tam vzalo jeden ovčín a v něm 76
ovec se utopilo a jinde vůkol daleko všudy stejně se
povídalo. Nebo ten příval na mnoha místech na dvorce
cestama, na luka a jinam tak velké kameny přinesl, že
až dosaváde žádná lidská ruka a moc takovýma hnouti
nemůže a takový až podnes k uhlídání jsou, jakož také
na mnoha místech takovejch vejmolů nadělalo, že na
25 loket hluboký k spatření byly. Z toho sobě každý
lépe pomyslí nežli se psáti dá, jak bejt muselo. Vobilí,
které voda i s zemí nepobrala, to zase krupobití tak
stlouklo, že nebylo znát, kde setí neb úhor jest. Pán
Bůh všemohoucí račiž z neskončené dobroty své na
budoucí časy nás i potomky naše od takového strachu
a nebezpečenství milostivě ochraňovati.“
M. Celerová

Historická zajímavost
V minulých číslech poledníku jsme informovali
o připravované opravě kapličky v Zaječinách. Práce
započaly v průběhu měsíce července a přesně tak, jak
vzpomínal pan Herman, náš nejstarší občan, v kopuli
byly ve schránce nalezeny dva dokumenty. První z roku
1892 byl do kapličky uložen po jejím postavení. Druhý
byl přidán při opravě v roce 1950. Oba dokumenty byly
po vyjmutí zrestaurovány.
V sobotu 15. srpna 2009 se oba dokumenty do
kapličky vrátily. A do schránky byl přidán ještě jeden
– ze současnosti, který napsala paní kronikářka Milena
Bílková. K němu byla přiložena pamětní mince k 550.
výročí založení Jednoty bratrské. Snad budou další
generace se zatajeným dechem číst všechny listiny,
jako my dnes. Nejprve přinášíme „Pamětní listinu“
z roku 1892. Některá slova jsou špatně čitelná, proto
se za případné nedostatky předem omlouvám.
„Pamětní listina za příčinou zbudování kaple v Zaječinách a seznam zakládajících členů a dobrodinců
vůbec, které na zbudování téže přispěly.
Zvonek zakoupen roku 1862 a nalézal se až do roku
1884 v domě číslo 3, kdež proň zbudovaná zvonička.
Po přestavění tohoto domku převzal zvonek zdejší

občan Josef Praus č.d. 2 a zavěsil jej na dvouvrchý
strom, kdež až do roku letošního se nalézal. Nyní jali se
občané zdejší stavěti kapli. Peníze do začátku sebrány
usnešením se občanů, kteří složili bez rozdílu rozměru
polnosti a majetku každý 3 zl. r.č. a uvolili se písemně,
že další náklad vyrovná se dle výměrů pozemku
každého z nich, taktéž i provoz stavebních prostředku
a prací nádenických. Na začátku srpna roku 1892 položen základní kámen a dne 21. října téhož roku zavěšen
zvonek. Práce zednická svěřená byla zednickému
mistru J. Jedličkovi v Klášterci, tesařská, tesaři Cinfeldovi z Bubnova a Šlesingrovi a Tobiškovi z Kunvaldu,
klempířská: klempířskému mistru p. J. Malcovi v Žamberku, truhlářská: K. Kalousovi truhláři v Kunvaldě,
kamenická J. Frimlovi v Bartošovicích. Majitelé zdejších
usedlostí a zároveň zakládající členové pro stavbu
kaple jsou následující: Josef Kapitola, č. domu 1, Josef
Praus, č. domu 2, Štěpán Holubář, č. domu 3, Antonín
Rous, č. domu 4, Antonín Mihulka č. domu 5, Wilhelm
Kavka, č. domu 6, Josef Vičital, č. domu 7, Anna
Saligrová a synové, č. domu 8, Adolf Sokol, č. domu
9, Jan Löffer lesní (myslivna), č. domu 10, Jan Weber,
č. domu 11, Václav Pazourek, č. domu 12, Antonín
9

Morávek č. domu 13, Peter Lesák, č. domu 14, Wičital,
majitel čísla 7, Jan Cinfeld č. domu 16.
Dále zakládajícími členy pro zbudování kaple
jsou z Bubnova: Urban Jan, Jedlička Josef, Jedlinský
Václav, Morávek Josef, Keprta František, Keprta
Václav, Kalous František. Plán zhotoven u Jana Urbana
stavitelského kresliče v Žamberku, rodáka bubnovského. Z dobrodinců, kteří na stavbu kaple přispěli,
jmenovati dlužno: č. 7 Zaječiny, 40 zl, veledůst.
P. Matěj Kupka, farář v Kunvaldě 35 zl., dvorní rada
prof. D. MJD. Eduard Albert 35 zl, veledůstoj. p. Ignác
Bílek, vikář a farář v Bartošovicích 5 zl, lesní Löffer
5 zl, P. Michalička řid. učitel ve výslužbě Kunvaldě 3
zl, Ferdinand Kapitola c.a.k. nadporučík 3 zl, Chasníci
Kunvaldští čistý výnos z věnečků 4 zl, Kalousova
Johana obchodnice v Kunvaldě 3 zl, Eduard Bílek stavební dříví v ceně 5 zl, p. Holubář v Líšnici dříví v ceně
5 zl, Krčmář z Kunvaldu dříví v ceně 4 zl, p. Hotmar
rolník přívoz cihel 4 zl. Dále konaly zbytky občané:
Jedlička, Urban, Jedlinský, Lesák, Sokol a Kavka s příznivým výsledkem a sice v obcích Bubnově, Kunačicích,
horním a dolním Kunvaldě, Klášterci a Rokytnici. Dále
budiž s díky podotknuto darování pozemku k jmenování kapli občanem Antonínem Rousem a uzná zvláštní
jeho zájem při stavbě této, jakož i uznaná budíš ochota
a laskavost řiditele velkostatku Žamberském pana
Karla Kučery a zdejšího lesního p. Jana Löffera a jeho
manželky Antonie.
Tato listina uložená dne 22. října roku 1892 - Bernard Kapitola.“
A nyní listina z roku 1950:
„Pamětní zápis, provedený při příležitosti opravy
kaple v roce 1950 a přikládá se jako dodatek k původní
pamětní listině ze dne 22. října 1892, která byla
uložena ve věži kaple a při opravě této objevena. Při
této příležitosti se poznamenává: Původní zvon, který
byl dle zápisu v pamětní listině zakoupen roku 1862
a po postavení kaple roku 1892 zavěšen do věže.
Tento zvonek sloužil svému účelu až do světové války
1914-1918, v kteréžto době byl tehdejší c.k. mocí
zrekvírován a odevzdán na válečné účely. Po skončení
války občané ze Zaječin za přispění některých občanů
z Bubnova i Kunvaldu, zakoupili opět nový zvon, který
byl zavěšen roku 1920. Po okupaci Čech a Moravy
německými vojsky, v době válečné 1939-1945 byl
i tento zvon německými vetřelci sebrán, aby sloužil
jako materiál k posile útočníkům proti našim spojencům. Byli jsme však svědky toho, že už žádná taková
posila nebyla nic platna Hitlerovým fašistům a konečně
válku prohráli. I občané ze Zaječin dali najevo jasně
svůj odpor k okupantům v r. 1939, když tato osada
byla zabrána k území tzv. „Sudet“ i když zde žádný
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německý občan nebydlel. Občané se energicky domáhali toho, aby byli z tohoto záboru vypuštěni. Jejich
úsilí nebylo marné a při tom se vyznamenaly hlavně
ženy. Zábor Zaječin k „Reichu“ trval tedy necelé 2 dny
a byl na uvedené protesty zrušen a demarkační čára, tj.
hranice, posunuta nad Zaječiny mimo myslivnu.
Po osvobození ČSR – Sovětskou Rudou armádou,
po květnové revoluci 1945 byli němci vypovězeni ze
země. Lid ujal se moci, obnovil republiku a budoval v lidově-demokratickém státě vše pro blaho
pracujícího lidu. V budovatelském úsilí rozhodli se
zdejší občané postarati se o opravu kaple, která už
časem byla v dosti zanedbaném stavu a v kapli chyběl

zvon. Tu občané svépomocí zajistili veškerý potřebný
materiál a přikročili pak k opravě celé kaple v roce
1950. Nový zvon zakoupil a nechal zhotoviti svým
nákladem, asi 8000 Kč Zaječinský rodák, pan František
Rous, který rovněž nechal zhotoviti nová okna. Zdejší
občané jsou mu za tento čin vděčni. Tento nový zvon
byl vysvěcen a předán svému účelu a do péče zdejších
občanů na Nový rok 1950. Ještě nutno podotknouti,
že za kmotry při svěcení zvonu byli: Marie Štefková ze
Zaječin, Eduard Štefek z Kunačic, Františka Korýtková
rod. ze Zaječin Fistulková a mladý páter novosvěcený
kněz Ladislav Michalička z Kunvaldu. Všichni složili
při křtu ve prospěch kaple rovných 1000 Kč. O celou
akci obnovy kaple se obětavě staral p. Frant. Bárnet
s paní Marií, roz. Rousovou ze Zaječin. Rovněž další
sousedé přispěli svou prací a peněžitými příspěvky na
krytí výdajů – K. Kalous z č. 7 Zaječiny týden práce.
Bylo nutno opraviti celou věž, střechu a zdivo. Některý
materiál, hlavně dřevo, byl získán darováním od rolníků
z Kunvaldu. Pořezání tohoto bylo rovněž zdarma
na pile p. Jana Keprty v Kunvaldě. Práce truhlářské
a natěračské provedl ochotně Jindřich Herman ze
Zaječin. Práce tesařské byly svěřeny k provedení
p. Rud. Cinfeldovi z Rokytnice, rodáku bubnovskému,
klempířské práce provedl p. Fródl ze Žamberka a p. Jaroslav Keprta z Kunvaldu, který vypracoval zvlášť celou
kopuli věže. Pokrývačské práce provede pan Šedaj

ze Žamberka a práce zednické provádí blízký soused
z malého Bubnova Stanislav Tobiška za spolupráci
Josefa Martínka ze Zaječin. Celá tato akce opravy kaple
a údržba je brána s pochopením a v duchu spolupráce.
Přispěje k tomu aby i kaple Zaječinská skrášlila tento
zapadlý kout republiky a oživili hlasem zvonku tuto
osadu a okolí. Toto úsilí je zároveň příspěvkem k budování vlasti a zvon ať věčně připomíná svým zvukem do
světa, že je tu proto, aby sloužil míru a tlumočí přání

lidu za trvalý mír ve světě a šťastnou budoucnost všem
generacím lidstva. K tomu jim dopomáhej Bůh!
V Zaječinách 2. srpna 1950, zapsal Herman
Antonín”.
Závěrem krátkou poznámku – doufejme, že
opravená kaplička nezklame nikoho ze svých příznivců.
A pokud vše dopadne tak jak má, na jaře se všichni
sejdeme při jejím vysvěcení.
Za úřad městyse M. Celerová

Okénko farnosti
Poděkování
Chceme touto cestou poděkovat panu starostovi
ing. Paďourovi za zprostředkování smlouvy
se stavební firmou ing. Musila a o dodatečné
potvrzení finančních prostředků na Krajském úřadě
v Pardubicích. Dále děkujeme celému zastupitelstvu

za poskytnutí finanční částky na dokončení omítky
kostela sv. Jiří a paní místostarostce za starostlivost.
Velice si vstřícného jednání vážíme a jsme vděčni za
Váš zájem a spolupráci.

Podzimní benefiční koncert v našem kostele
Jak už jsme řekli, bez vstřícného přístupu pana
starosty a celého zastupitelstva by se náš kostel
mohl jen těžko pyšnit novou omítkou. I farnost Kunvald se však snaží přiložit ruku k tomuto společnému
dílu a formou koncertů získávat finanční prostředky
na opravu omítky. Srdečně proto všechny zveme na

další z řady koncertů, který se uskuteční některou
říjnovou neděli (přesné datum bude uvedeno na plakátech). Začátek koncertu bude ve 14 hod. a výtěžek
poputuje samozřejmě na dokončení opravy omítky
kostela.

Námět na podzimní výlet
3. 9. - 6. 9. 2009 - Duchovní obnova pro zdravotníky
v Duchovním centru na Vranově u Brna. Bližší
informace na tel.: 541239264.
12. 9. 2009 - Sportovní odpoledne pro děti na Hoře
Matky Boží v Králíkách od 14 hod.
3. 10. 2009 - Mariánská první sobota v měsíci
na Hoře Matky Boží v Králíkách. Vzácný host

místní farníci

M. Gregušová

P. Jan Šlégr - bude vést přednášku. Bližší informace na tel.: 465631744 (Klášter redemptoristů).
10. 10. 2009 - „Drakiáda“ a doprovodný zábavný
program pro děti na Hoře Matky Boží v Králíkách.
31. 10. 2009 - Pouť myslivců ke cti jejich patrona
sv. Huberta - mše. sv. v 10 hod - hl. celebrant
Mons. Duka. Králíky - Hora Matky Boží.

Cyklovýlet
Před koncem školního roku jsme se opět sešli
a vyjeli se projet za krásami Orlických hor, konkrétně
údolím říčky Říčka. Nejprve jsme zdolali převýšení
od kunvaldského kostela k vyhlídkovému místu
v Říčkách, ke kterému nám pomohly i občerstvovací
zastávky. Průjezd malebného údolí říčky i chystané
opékání buřtů nám však bylo odměnou. S plnými
žaludky jsme vyjeli přes Rokytnici k domovu a výlet
ukončili odměněním našich mladších a malých kolařů.
V putování nás účastí podpořili i přátelé ze sousedních
farností, s nimiž se těšíme na další příjemné cestování.
J. F.
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Společenská kronika
Blahopřejeme našim spoluobčanům, kteří oslaví významná životní jubilea:
96 let
24. 09. Jindřich Herman

Zaječiny 5

80 let
25. 10. Žofie Mlynářová

Končiny 10

90 let
13. 10. Jarmila Štěpánková

Kunvald 257

75 let
04. 10. Věra Mihulková

Kunvald 311

86 let
28. 09. Marie Adamcová

Kunvald 356

84 let
03. 09. Božena Tomková

60 let
12. 9. Marie Ruszová
27. 09. Pavel Jedlička

Kunvald 220
Kunvald 117

Kunvald 177

50 let
02. 09. Jindřiška Lehká
27. 09. Juraj Gyén
30. 09. Ladislav Svaták

Kunvald 236
Kunvald 266
Kunvald 48

82 let
16. 10. Marie Trejtnarová

Kunvald 71

81 let
28. 10. Božena Frimlová

Kunvald 194

Vítáme do ivota novì narozené obèánky:
08. 07.
20. 07.
19. 08.

Daniela Bolečková
Tereza Šreflová
Tereza Vagnerová

Kunvald 259
Kunvald 17
Kunvald 380

Vzpomínáme na obèany, kteøí ji nejsou mezi námi:
16. 08.

Marta Michaličková

Kunvald 307

ZUŠ Petra Ebena oslavila výročí
ZUŠ v Žamberku oslavila v sobotu 13. června
letošního roku 30. výročí svého založení. K této
příležitosti byl připraven bohatý program.
Ing. Michaličkovi se podařilo zachytit našeho
občana pana Hájka, který při této příležitosti obdržel
od ZUŠ čestnou doživotní vstupenku na všechny
akce. Pan Hájek totiž za posledních několik let
nechyběl na žádném představení ZUŠ.
Blahopřejeme.
Úřad městyse

Vážení důchodci!
Na přání většiny z Vás jsme se rozhodli, že opět
uspořádáme posezení v sokolovně. Je připraven
bohatý program, který se Vám bude určitě líbit.
Jeho pestrost zajistí děti z místní Masarykovy
základní a mateřské školy, pěvecký sbor ZŠ z Klášterce nad Orlicí a skupina bubeníků. Navštíví nás
také manželé Papáčkovi z Libchav a k poslechu
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i k tanci zahraje „Vichr z Orlických hor.“ Samozřejmě občerstvení patří ke svátečnímu posezení.
Těšíme se na Vás, že se v hojném počtu sejdeme
v pondělí 28. září 2009 (na sv. Václava) ve 14 hodin
v sokolovně v Kunvaldě.
Pořadatelé

Letošní rybářské závody se opět vydařily

Touto cestou děkujeme sponzorům a všem, kteří se podíleli na zdárném průběhu letošních tradičních
rybářských závodů v Kunvaldě.
Karel Mühl-hospodář MO ČRS

Sport
Propršený triatlon v Kunvaldě plný rekordů
V sobotu 25. července přivítalo pořadatele
i závodníky 8. ročníku Kunvaldského železného muže
hodně zamračené ráno. Teplota vzduchu se pohybovala v příjemných hodnotách nad 20 C a voda
dosáhla na 22 C. Postupně se začalo zaplňovat depo
prvními koly. Jejich počet se nakonec zastavil na
počtu 36. Bylo to sice méně než obvykle, ale počasí
nejspíš udělalo své. Protože naše podhorská obec
nedisponuje žádnou větší, pro plavání vhodnou plochou, tak se plavecká část vždy dělí na dvě skupiny,
a to muži do 40 let a muži nad 40 let s ženami. Každá
tato skupina startuje zvlášť, aby v padesátimetrovém
bazénu nedocházelo ke zbytečným strkanicím.

°

°

Po startu veteránů s ženami se hned do vedení
na 500 metrů dlouhém úseku plavání dostaly
Kateřina Dudková (Nový Věk triatlonu) s Veronikou
Červenkovou (VŠ Slávie Plzeň), které zbytku pole
uplavaly o bezmála 100 metrů. Za nimi z veteránů
Luděk Novotný a další závodníci. Cyklistická část
rozhodla o vítězce závodu, když Kateřina Dudková

své soupeřce hodně ujela a v závěrečném běhu si
své vítězství pohodlně uhájila a zvítězila v nejlepším
ženském čase ze všech dosavadních ročníků. Časem
1:09:40 zlepšila rekord o 27 vteřin a v celkovém
hodnocení skončila na sedmém místě. Ve veteránské
části rozhodoval běh. V posledních metrech vítězství
na svou stranu strhl Jaroslav Krsek (SMC Fort Ústí),
za ním 4 vteřiny doběhl Pavel Liška(SMC Fort Ústí)
a za dalších 5 vteřin proťal cílovou pásku Luděk
Novotný (SK Žamberk). Takhle zajímavý doběh tu
dlouho nebyl a asi dlouho nebude.
Dvacet minut po startu první části startovního
pole se vrhli do vody muži do 40 let. V tu dobu už
začínalo pršet. Tento drobný déšť se v cyklistické
části změnil doslova v průtrž mračen. Toto počasí
nejvíc vyhovovalo Lukáši Maiwaelderovi (Ekol team),
který si už v bazénu spolu s Milanem Dudkem (Nový
Věk triatlonu) vypracoval náskok před Michalem
Šebkem (SMC Fort Ústí) a Karlem Hartmanem.
V cyklistické části Lukáš Maiwaelder ujel Milanu
Dudkovi a v běhu se už nenechal předstihnout a v cíli
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mu stopky ukázaly 1:01:36, čímž zlepšil i v tomto
psím počasí loňský rekord závodu o 4 vteřiny. S minutovou ztrátou dokončil Milan Dudek a za další čtyři
minuty se v cíli objevil Michal Šebek.
A Jak dopadli Kunvaláci? Bohužel se zúčastnili
jen čtyři. A to ve složení Eda Štumpf (skončil 8. ve
své kategorii a celkově 12.), Petr Vymetálek (skončil
15. ve své kategorii a celkově 28.), Roman Hodek
(skončil 11. ve své kategorii a celkově 25.) To jsou
závodníci, kteří se zúčastňují i ostatních závodů
v širokém okolí. A Láďa Křičenský (skončil 18. ve své
kategorii a celkově 35.), který vždy uplatňuje heslo
„Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se!“. Ten se každý
rok bez jakékoli přípravy účastní závodu z recese,
a aby si dokázal, že to zvládne. A byl by rád kdyby ho
následovali i jiní.
Výsledky:
Kategorie: MUŽI do 40 let
1.
Lukáš Maiwaelder
2.
Milan Dudek
3.
Michal Šebek
8.
15.
16.
18.

Eduard Štumpf
Petr Vymetálek
Ondřej Kašák
Ladislav Křičenský

Kategorie: MUŽI nad 40 let
1.
Jaroslav Krsek
2.
Pavel Liška
3.
Luděk Novotný
11.

Roman Hodek

Kategorie: ŽENY
1.
Kateřina Dudková
2.
Lucie Červenková
3.
Petra Hovadová

Florbalový oddíl
Sokol Kunvald by rád pozval děti do 15-ti let na
první setkání nově vznikajícího florbalového oddílu.
Ať přijde každý, kdo má o tuto hru zájem. Poprvé se
sejdeme v sokolovně ve středu 16. září v 17:00 hod.
Noční nohejbalový turnaj
Po roční přestávce se 11. 7. 2009 v Kunvaldě
uskutečnil II. ročník nočního turnaje v trojkovém
nohejbale na sportovišti u Salaše. Turnaje se
zúčastnilo 9 družstev, v kterých nastoupilo 29 hráčů
a vyznavačů tohoto sportu, kteří vydrželi hrát až
do ranních hodin. Celkem se odehrálo 36 zápasů
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Tak co, nezkusíte to příští rok také?! Mezi Kunvaláky by se dal vlastně započítat také ještě Ondra
Kašák, ten skončil 16. v kategorii a celkově 31.
Ocenění by ale zasloužili všichni závodníci za
dokončení závodu i ve velmi nepříznivém počasí.
Vždyť nejvíc si vytrpěli ti a ty pomalejší, kteří na
trati strávili delší čas. Nakonec však vysvitlo slunce.
A v cíli na všechny čekalo nějaké to občerstvení ve
formě piva a voňavých klobás.
Podle ohlasů v cíli se závod i přes špatné počasí
líbil a všichni zejména ocenili pořadatele za vykobercovaná depa. Ještě jednou bych tímto rád poděkoval
všem pořadatelům za jejich dobrou práci a sponzorům za jejich dary.
A příští rok nashledanou - přijďte také buď
závodit nebo fandit!

Ekol Team
Nový Věk TT Trusnov
SMC FORT Ústí nad Orlicí

1:01:36
1:02:37
1:06:49

Sokol Kunvald
Kunvald
Slámožrouti Kunvald
Sokol Kunvald

1:11:43
1:25:49
1:28:24
1:41:30

SMC FORT Ústí nad Orlicí
SMC FORT Ústí nad Orlicí
SK Žamberk

1:11:31
1:11:35
1:11:40

Sokol Kunvald

1:21:37

Nový věk Trusnov
Plzeň Slávie VŠ
SLATINA

1:09:40
1:18:53
1:41:22

Sokol Kunvald

Co s sebou? Sportovní oblečení a obuv, florbalovou
hokejku. Na všechny příchozí se těší Eda Štumpf ml.
Sokol Kunvald

hraných systémem každý s každým na dva sety.
Zvítězilo družstvo Žabáků ve složení Žabka Jaroslav,
Vacek Petr, Novák Ladislav jen o skóre před domácím Kunvaldem, za které hrál Toman Rudolf, Jehlička
Jan, Kubíček Roman. Třetí se nečekaně umístili Bratránci – Rous Vojtěch, Šroler Miroslav, Olin Krejsa.

Chtěl bych poděkovat také sponzorům, bez
kterých se noční turnaj neobejde: Penzión U Lípy
– Borkovi, Městys Kunvald, V. Knespl.

Dále bych chtěl poděkovat všem, co se na turnaji
podíleli a organizovali jej.

Nohejbal Noční - Kunvald 2009
Ještětice
Žabáci
Bratránci
Loupežníci
Pérovna
Kunvald
Penzion
Drobečci
Poslední

1
K
10:6 10:5
9:10 10:8
10:9 10:7
3:10 8:10
10:9 10:9
3:10 6:10
5:10 2:10
5:10 5:10

2
6:10 5:10
U
7:10 7:10
10:8 6:10
5:10 3:10
10:5 5:10
3:10 3:10
3:10 4:10
7:10 5:10

3
10:9 8:10
10:7 10:7
N
9:10 6:10
6:10 6:10
10:4 10:4
6:10 4:10
1:10 5:10
2:10 6:10

4
9:10 7:10
8:10 10:6
10:9 10:6
V
4:10 6:10
10:6 10:5
8:10 10:9
8:10 10:9
9:10 10:9

5
10:3 10:8
10:5 10:3
10:6 10:6
10:4 10:6
A
10:4 10:3
10:2 9:10
10:8 8:10
10:5 10:1

6
9:10
10:5
4:10
5:10
3:10
L
4:10 10:9
6:10 5:10
1:10 8:10
9:10
5:10
4:10
6:10
4:10

7
10:3 10:6
10:3 10:3
10:6 10:4
10:8 9:10
2:10 10:9
10:4 9:10
D
3:10 6:10
6:10 8:10

8
10:5 10:2
10:3 10:4
10:1 10:5
10:8 9:10
8:10 10:8
10:6 10:5
10:3 10:6
11. 7.
10:5 10:7

9
10:5 10:5
10:7 10:5
10:2 10:6
10:9 9:10
5:10 1:10
10:1 10:8
10:6 10:8
5:10 7:10
2009

skóre
143:116
153:89
141:109
139:139
84:157
154:93
116:133
88:157
112:137

body
9
14
11
8
2
14
7
2
5

pořadí
4.
1.
3.
5.
9.
2.
6.
8.
7.

Turnaj řídil a tabulku zpracoval Tobiška Jaroslav ml.

A je tu po patnácté
11. července 2009 pořádalo sdružení hasičů
15. ročník „Kunvaldské lávky.“ I přes letošní rozmarné
léto, které nám mnoho slunce nedalo a deštěm
nešetřilo, se akce vydařila. Na poslední chvíli jsme
změnili několik disciplín, abychom nalákali i ty méně
otužilé a odvážné. Přejezd kolem nebo trakařem přes
vodu po lávce a hod sudem – to samozřejmě zůstalo
dospělákům, ale nová disciplína „opičí“ dráha samozřejmě i přes lávku imponovala hlavně benjamínkům,
a ti si ji opravdu užili. Za všechno úsilí a bojovnost byli
soutěžící odměněni hodnotnými cenami od našich
sponzorů, kterým touto cestou děkujeme. Pro všechny
návštěvníky bylo připraveno i něco dobrého na zub.
Od míchaných nápojů, grilovaných makrel, dobrého
masíčka, cukrovinek až po ten náš dobrý mok.

Doufám, že si každý přišel na své, a příští rok si najde
opět chvilku a vyrazí za zábavou.
Chtěla bych poděkovat všem, kteří se podíleli na
přípravách a organizaci.
Za SDH E. Teplá

Máte doma přebytečný polystyren?
Máte doma přebytečný polystyren a nevíte, co
s ním? Sokol Kunvald ho rád bezplatně zlikviduje!
Pokud se vám doma nahromadily např. zbytky od
zateplení nebo výplně z krabic od elektrospotřebičů

atd., klidně nám je do poloviny září přivezte. A to po
dohodě buď na úřadě nebo s Liborem Křivámkem či
Edou Štumpfem ml.

Pro bystré hlavy
Řešíte SUDOKU? Zkuste také řešit ALGEBROGRAMY!
ALGEBROGRAM

Řešení algebrogramu z minulého čísla:
a4, b8, c1, d2, e6, f0.

FÓR
.
FÓR
----------------SATIRA
Nahraďte písmena správnými číslicemi tak, aby
platilo naznačené násobení Stejná písmena zastupují
stejné číslice, různá písmena různé číslice. Existuje
právě jedno řešení, najděte ho.

Předem děkuje Sokol Kunvald

48 + 12 = 60
:
:
8 . 6 = 48
------------------6 . 2 = 12
Úspěšnými luštiteli z minulého čísla byla Vlasta Žabková a Filip Lux z Kunvaldu.
Zájemci mají možnost své řešení zaslat na úřad
městyse do 30. 9. 2009.
Hodně řešitelských úspěchů přeje J. Dvorský,
autor algebrogramu.
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TJ Sokol Kunvald
pro Vás připravuje podzimní
turistický výlet do Harrachova.
Z Harrachova pojedeme lanovkou na Čertovu horu,
odtud půjdeme pěšky přes Ručičky na Dvoračky,
Huťský vodopád do Rokytnice nad Jizerou.
V sobotu 19. září 2009.
Odjezd v 5.30 hodin od Kampeličky směrem na
Žamberk.
Pěší trasa bude, jako vždy, do 20 km.
Závazné přihlášky přijímají Aleny Foglová
(tel.: 605924593) a Morávková. (tel.: 465619160).
Cena zájezdu (včetně lístku na lanovku)
250 Kč člen TJ Sokol, 350 Kč nečlen.
Kunvaldská a.s. oznamuje všem,
kteří mají nárok na naturálie,
aby si je nezapomněli přihlásit nejpozději do
30. září 2009.
Zvýhodnění je v podobném rozsahu jako
v loňském roce.
Informace podá p. Píčová v kanceláři agronomů,
tel.: 465 677 749.
Do uvedeného termínu přijímáme také objednávky
na zimní uskladnění brambor.
Kurz angličtiny
Dny se krátí a podzim se nenápadně přihlašuje.
Krátké dny a dlouhé večery jsou ideální pro to,
aby člověk udělal něco pro sebe.
Což takhle: omladit si svůj mozek tréninkem, obnovit
si angličtinu, pokročit v osvojování si ideálního jazyka
pro cestování a dorozumění se s mladou generací?
Hned 1. října 2009 se sejdeme v 16 hodin v klubovně
Sokolovny a pustíme se do omlazování, obnovování
a pokročení. Budeme se scházet 2x týdně vždy
v úterý a ve čtvrtek na hodinku pro ty, co jsou rychlí
a pokročilí a na hodinku pro ty, co jsou důkladní
a pokročit se teprve chystají.
Budeme mít pomocníky v učebnici Headway
/Elementary a Pre-intermediate/, CD, časopisy,
testy, slovníky, originál materiály a spousty chuti
do práce se silnou motivací. Dále nám bude
pomáhat lektorka Mgr. Jitka Lyerová a všichni další
spoluúčastníci kurzu.
Přihlásit se je možno telefonicky na telefon
775 274 573. Je možné též přímo na prvním
setkání v klubovně Sokolovny.
S prvními podzimními dny se na setkání těší lektorka
i všichni stávající účastníci kurzu.

Kunvaldská a.s. ve spolupráci se ZO ČZS připravuje
zájezd na Podzimní FLORU OLOMOUC
v pátek 2. října 2009
Podrobnosti budou uvedeny na plakátech.

Slámožrouti Kunvald
pořádají
Slámožroutskou zábavu
V sobotu 17. října 2009
Od 20:00 hodin v sokolovně
Hraje: Bladex Rock
Více na: www.slamozrouti.tym.cz

Úřad Městyse Kunvald
připravuje
tradiční podzimní výstavu
v sokolovně ve dnech 24. – 28. října 2009.
Vystavovat bude skupina výtvarníků
ART-LIBRI 2002
Kurátorem výstavy je Luboš Kosohorský.
Výstava bude doplněna o ruční výrobky paní
Rázkové z Javornice.

Farnost Kunvald Vás srdečně zve na
PODZIMNÍ BENEFIČNÍ KONCERT
Bude se konat některou říjnovou neděli
od 14 hod. v kostele sv. Jiří v Kunvaldě.
Přesné datum koncertu bude uvedeno na plakátech.
Výtěžek bude věnován na opravu omítky našeho
kostela.

Pronajmu byt v Kunvaldě,
více informací na tel. 605 476 754.

Kunvaldský Poledník č. 107, září – říjen 2009.
Vydává Úøad Mìstyse Kunvald, øídí redakèní rada, tel.: 465 619 160, e-mail: obec@kunvald.info
Èíslo registrace MK ÈR E 12801, náklad 410 výtiskù.
Autorem výtvarného provedení znaku obce na titulní stranì je ak. mal. V. Berger. Motiv zvonu na titulní stranì nakreslil J. Tschöpa.
Tisk set servis Helvíkovice, www.setservis.cz.
Uzávìrka tohoto èísla dne 18. 8. 2009. Uzávìrka pøíštího èísla 19. 10. 2009. Cena jednoho výtisku 5,- Kè.
Pøíspìvky jednotlivých autorù jsou ponechávány v pùvodním znìní a nejsou redakèní radou jazykovì ani fakticky upravovány.

