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Veselé Velikonoce!

AHOJ,
vážení čtenáři Ku…ho Po...ku

90 let
uplyne v letošním měsíci červnu, kdy se rozhodl náš prvý prezident Tomáš Garrique Masaryk, již podruhé od svého zvolení, navštívit rodnou milovanou Moravu. Tu velkou událost si
nenechal ujít ani nám již známý brněnský novinář Rudolf Těsnohlídek, který provázel prezidenta po celou dobu jeho návštěvy a pečlivě soustřeďoval i spousty článků svých kolegů
a vše upravil do knížečky s kresbami Eduarda Miléna. Jak a kdy se ocitla knížečka i v naší
knihovně se asi již nikdy nedozvím. Domnívám se však, že několik vybraných statí z desetidenní návštěvy pana prezidenta na Moravě by nám mohlo alespoň trochu přiblížit, jak dokázal tehdy téměř celý národ milovat svého prezidenta a jak naopak prezident dokázal vyhmátnout nejpalčivější a tedy i nejdůležitější problémy, které začínaly pozvolna a nenápadně obestírat celou Evropu.
Cesta začíná 17. června na židlochovickém zámku slavnostním přivítáním průvodů lidí
a půvabnou výzdobou. Z celého toho kypění slov chvály snad tu nejvýstižnější:
Tak nelze vítat vítěze, ani vladaře. Takto je možno uvítati z lásky a srdečnosti člověka, kterého vroucně milujeme, a koho chováme ve svých myšlenkách. …
... A neméně zajímavo bylo pozorovat obce, kudy pojede president zítra. … Jako by se tu
letos letnice opakovaly. Ale o letnicích obyčejných bývá jízda králů, toto je jízda presidentova, ...
Nejinak tomu bylo i v den třetí, kdy cesta dospěla do míst jeho dětství Čejkovic a učnovských kovářských let v Čejči:
… Kterak ho nosí v srdci lid jižní Moravy, to se projevovalo způsobem tak pohnutlivým, že je
to jinde nemyslitelno. Mluvili s ním po svém a on jim odpovídal po jejich. …
Nelze opomenout zastavení v Hustopeči, dlouholetém bydlišti otce pana prezidenta a
městě dvojí národnosti. Proto zde bylo provolávání Heil! německých školáků, stejně upřímné,
jako českých Nazdar!
… Na uvítání starosty Gregora odpověděl pan president: „Pane starosto! Děkuji vám a všem
občanům za milé uvítání. Těší mě, že mne pokládáte za svého.“ Potom pokračoval německy:
„Těším se upřímně, že jsem mohl dnes navštívit město Hustopeč. … Moje matka se zde
narodila … Stará hustopečská reálka poskytla mně první začátek vyššího školního vzdělání
... ... já jsem zde učinil též důležité životní zkušenosti. Především naučil jsem se vážit si práce
u svého strýce, … Dále učinil jsem zde první pozorování o míšení národností. Mám radost
z vašeho ujištění , že oba národní kmeny zde soupeří v mírumilovné součinnosti a buďte
ujištěni, že sleduji se zájmem národní a kulturní rozvoj německých menšin, že práva
menšiny na rovnoprávnost a úplný národní vývoj uznávám a že toho dbám.
Na návrší za městem pak navštívil prezident s dr. Alicí Masarykovou hřbitov, aby se sami
odebrali k hrobům rodičů pana prezidenta.
Čtvrtý den byl věnován výlučně otázce německé menšinové oblasti. Tedy Pohořelicím, Miroslavi a Znojmu. I zde mluvil pan prezident vždy oběma jazyky a ujišťoval německé
zástupce podobně, jako senátora Luksche v Pohořelicích:
Jsme si dobře vědomi postavení svého státu v Evropě, známe obtíže, které jsou nám uloženy
zeměpisně a historií. Okolnost, že jsme opět obnovili svůj stát, znamená rozhodný pokrok
k úpravě poměrů našeho národa k německému národu vůbec. Náš stát je také pro Němce
nejlepším řešením velkého tohoto problému.

Pátý a šestý den byly vyhrazeny hlavnímu městu Moravy – Brnu. I zde vládlo dvoujazyčné
nadšení a program pana prezidenta byl tak bohatý, že jeho líčení zabírá v knížečce 57 stran.
Nastupme proto sedmý den do zvláštního vlaku, kterým pokračovala prezidentská spanilá jízda Moravou, směrem na Přerov, kde byla prvá zastávka s krátkými oficialitami, neboť
vojenské město Hranice ho již čekalo v plné parádě i plné zbroji nejen jako osvoboditele, ale

i prvního a jediného po převratu čestného občana města. Po uvítacích projevech českých se
připojil i starosta Potštátu s projevem německým v němž zdůraznil:
... že německé obyvatelstvo loyálně s láskou k rodné hroudě plní povinnosti občanské a že
jest spokojeno, může - li v míru a klidně žíti a rozvinovat se v ohledu národním i hospodářském.
Dlouhý sedmý den končil až v Opavě a osmý, po noční deštivé noci, začíná slavnostně kdy
za zvuků fanfár vjíždí pan prezident na koni na cvičiště, kde přijímá hlášení a projíždí kolem
nastoupených jednotek, aby je pozdravil. Po všech různých audiencích přešla celá doprovodná
suita do budovy zemské správní komise, kde bylo vysloveno mnoho pozdravů ze všech koutů.
K důležitému tehdy problému Těšínska řekl pan prezident mino jiné: ... „Já na vás nezapomenu
a Praha také ne. Slibuji, že se brzy na Těšínsku uvidíme a více si pohovoříme nežli dnes.“
Ve tři hodiny odpoledne čekalo pana prezidenta velké překvapení. Začal HOLDOVACÍ
PRŮVOD SLEZSKÉHO LIDU.
... Dobrých 20.000 lidí čítal průvod a bylo zapotřebí plných 50 minut než přešel. Jiných aspoň
6.000 lidí přihlíželo průvodu. ...
Ani devátý den nebyl méně náročný. Brzký ranní odjezd provázený davy občanů i korporací; a průvod se zanedlouho ocitá na Hlučínsku, prapory, slavobrány, proslovy a zanedlouho
již opět velké vítání toho, kterého ostravský lid tak miluje. Po oficiálních politických projevech, zastávkách na jednotlivých dolech i železárnách, ale i u vysokých pecí, kde byl proveden slavnostní odpich, byla zastávka i u válcoven. I nejchudší čtvrtí neopomněl projet celý
průvod, aby mohl pan prezident pozdravit občany. Před 16. hodinou nasedá prezident na vítkovickém nádraží do vlaku, aby ukončil den příjezdem do stanice Krásna, odkud odjíždí se
starostou Valašského Meziříčí do města, kde je ubytován v soukromém zámku, kde je uspořádána i malá večerní lampionová a pěvecká slavnost.
Desátý den.
... Dnešní návštěva presidentova byla určena Valašsku, které ho vyslalo před válkou do
vídeňského parlamentu. ...
Věřím, milí čtenáři, že jsem Vás dnešní vzpomínkou příliš neunavil.
PS: písmeno z (prezident) používám zásadně v mém textu.

Milan Šebek, Varnsdorf
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Co je nového…?
Nejdùležitìjší body ze zasedání zastupitelstva mìstyse dne 9. 1. 2014
* Rozpočet na rok 2014
Starosta městyse uvedl, že návrh rozpočtu byl vyvěšen na Úřední desce městyse
po zákonem stanovenou dobu, na úřad
městyse nebyly doručeny k vyvěšenému
navrhovanému rozpočtu žádné připomínky.
Zastupitelstvo po krátkém projednání
odsouhlasilo návrh rozpočtu. Rozpočet pro
rok 2014 byl schválen a městys již dále bude
hospodařit podle schváleného rozpočtu.
* Rychlá lékařská pomoc ze základny Žamberk
Zastupitelstvo se seznámilo s vyjádřením
prvního náměstka hejtmana Pardubického
kraje, pana Ing. Romana Línka k žádosti starosty městyse o projednání změny a přehodnocení organizace zdravotní záchranné služby
tak, jak byla schválena usnesením Rady Pardubického kraje č. R / 689 / 13. Pan náměstek deklaruje, že dostupnost ZZS zůstane plně
zachována, dále argumentuje, že všechny
kraje již přistoupily k omezení ZZS, mnohdy
i ve větší míře, sděluje, že základny v Holicích
a Skutči, kde je také pouze rychlá zdravotnická pomoc, pracují již delší dobu bez závažnějších problémů.
Od 1. 1. 2014 je tak omezen provoz zdravotní záchranné služby v pracovní dny od
15.30 do 6.30 hodin druhého dne – v pohotovosti bude posádka bez lékaře, o víkendech
a svátcích bude v pohotovosti posádka s lékařem. Provoz bude sledován a za 1Q 2014
bude provedeno vyhodnocení a následně
bude opětovně projednáno v Radě PK.
Zastupitelstvo vzalo dopis pan Ing. Línka
a informace starosty na vědomí.
* Různé
a) informace stavebního výboru – předseda stavebního výboru Ing. Musil informoval společně se starostou městyse zastupitelstvo o havárii - došlo k sesutí části staré
rovnané opěrné zídky pod čp. 195 (manželé
Kalousovi), jedná se o úsek o délce zhruba
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30 m, havárie je na 5 délkových metrech
– jedná se o starou opukovou rovnaninu,
která se za současných klimatických podmínek sesula; jednak věkem, jednak pravděpodobně částečně i přetížením novým návozem při stavbě rodinného domu. Bude nutné
odstranit zde rostoucí vegetaci – vzrostlý SM
a další náletové dřeviny, poté zřejmě odebrat
mechanizací a vysvahovat. Další varianta
je vybudovat opěrnou zeď, tato varianta by
však byla finančně náročnější. Po odstranění
vegetace a za vhodných klimatických podmínek bude navrženo řešení včetně finančního
vyčíslení.
Zastupitelstvo vzalo informace na vědomí.
b) doplnění člena Školské rady za zřizovatele – starosta uvedl, že Ing. Kopecký,
který byl členem ŠR za zřizovatele, svoji činnost ukončil. Je tedy nutno doplnit počet
členů. Pan Kalous oslovil pana Tátoše, se
kterým jednal také pan starosta následně
o této záležitosti. Pan Tátoš se svým jmenováním za člena školské rady souhlasí. Doplní
tak počet členů za zřizovatele.
Zastupitelstvo odsouhlasilo jmenování
pana Tátoše za člena školské rady.
c) informace ředitelky ZŠ k vytápění
budovy – paní ředitelka seznámila zastupitelstvo s průběhem sledování a šetření nového
vytápění školy a budově sokolovny včetně
finančního vyhodnocení dosavadní topné
sezóny. Společně s žáky provádějí průběžná měření teploty v jednotlivých učebnách. V žádné ze tříd nepoklesla průměrná
teplota pod 20°C a teplota je tak v souladu
s příslušnou vyhláškou. Současně se temperuje i budova sokolovny. Vzhledem k osazení
topného systému měřáky je možné sledovat
průběžně počet protopených GJ, všechny
radiátory ve škole byly rovněž osazeny termohlavicemi. Průběžná měření ve třídách
jsou velmi důležitá zvláště proto, aby mohly
být správně přenastaveny termohlavice na
radiátorech pro dosažení optimálních teplot

ve všech třídách. Temperování sokolovny na
18°C se jeví jako zbytečně vysoké, proto bylo
dohodnuto, že se sníží o 3°C – tedy na 15°C.
Zastupitelstvo po projednání odsouhlasilo převést do rozpočtu školy finanční

částku za temperování sokolovny ve dnech,
kdy se nevyučuje tělesná výchova. Tyto
finanční položky budou doloženy odečty
měření a odpovídajícím propočtem vždy
za účtovací období (půlrok).

Nejdùležitìjší body ze zasedání zastupitelstva mìstyse dne 13. 2. 2014
* Sdružení obcí ORLICKO
Starosta seznámil zastupitelstvo s navrhovanou změnou stanov DSO Orlicko. Uvedl,
že se jedná o změnu článku IV.2 Správní
rada, kde se do pravomoci Správní rady
doplňuje věta: „Schvaluje roční uzávěrku.“,
dále je navrhována změna článku XI Vznik
a zánik členství ve Sdružení, majetkové
vypořádání, ve kterém se doplňuje odstavec: „V případě ukončení členství ze všech
výše uvedených důvodů vyjma ukončení
z důvodu zániku obce podepisuje člen, který
ukončuje členství ve Sdružení přehled projektových aktivit, na jejichž financování, pořízení a provozu se formou příspěvků v letech
před rokem ukončení členství podílel.“
Tento přehled obsahuje provozní a reprodukční náklady předmětných projektů, které
jsou uplatitelné i po ukončení členství daného
subjektu ve Sdružení a vystupující člen se
k takovým provozním a reprodukčním nákladům formou příspěvků zavazuje i po ukončení
členství ve Sdružení Orlicko.
Zastupitelstvo po krátkém projednání
změnu stanov odsouhlasilo.
* Místní akční skupina Orlicko
Starosta městyse zopakoval přínosy
začlenění do územní působnosti MAS
Orlicko. Nyní je nutné splnit podmínky pro
získání certifikace místních akčních skupin.
Jedním z kritérií pro získání certifikace je
doložení schválení začlenění území městyse
Kunvald do územní působnosti MAS pro
období 2014 - 2020.
Zastupitelstvo po projednání schválilo
začlenění území městyse Kunvald do územní
působnosti Místní akční skupiny Orlicko pro
období let 2014 - 2020.
* Odpis nedobytných pohledávek
Předseda finančního výboru pan Josef
Vágner seznámil zastupitelstvo s výsledky
kontroly stavu pohledávek městyse, kterou
provedl finanční výbor a na základě zjištěných

skutečností navrhl zastupitelstvu odsouhlasit odpis nedobytných pohledávek a to: za
poplatky za odpady 14.646 Kč za období
2002 - 2011 a 1960 Kč poplatky za psy za
období 2008 - 2011. V mnoha případech
se jedná o osoby, které již v Kunvaldě nežijí
a nepodařilo se jim v minulosti několikrát
doručit upomínky, případně by náklady na
vymáhání několikanásobně převýšily vymáhanou částku.
Dále p. Vágner uvedl, že v případě, že
některý z dlužníků bude zastižen a dluh
uhradí, není problémem tuto odepsanou
pohledávku opět zanést do účetnictví.
Zastupitelstvo po projednání odsouhlasilo návrh Finančního výboru na odepsání
výše uvedených pohledávek - tedy 14.646 Kč
za období 2002 - 2011 a 1960 Kč poplatky za
psy za období 2008 - 2011.
* Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti
Zastupitelstvo se seznámilo se Smlouvou
o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě podle §267 – 1268 zák.
č. 89/2012 Sb. občanský zákoník v úplném
znění s f. VaK Jablonné nad Orlicí. Jedná se
o výstavbu vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu pro 5 rodinných domků, jejichž
výstavba se zamýšlí na pozemkových parcelách č. st. 101, p.p. č. 357/1, p.p.č. 365/2,
p.p.č 365/3 v katastrálním území Kunvald.
Zastupitelstvo po projednání odsouhlasilo uzavření Smlouvou o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské
sítě podle §267 - 1268 zák. č. 89/2012 Sb.
občanský zákoník v úplném znění s f. VaK
Jablonné nad Orlicí.
* Žádost Spolku Lungta
Zastupitelstvo se seznámilo s textem
žádosti Spolku Lungta o projednání připojení
se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“.
Dne 10. března bude prostřednictvím mezinárodní kampaně připomenuto 55. Výročí
povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu.
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Spolek žádá, aby zastupitelstvo na svém
zasedání projednalo možnost připojit se ke
kampani „Vlajka pro Tibet“. Akci lze podpořit vyvěšením tibetské vlajky dne 10. března
2014 v souladu se zákonem č. 352/2001 Sb.
o užívání státních symbolů České republiky.
Zastupitelstvo projednalo žádost a vzalo ji
na vědomí. Zastupitelé navrhli, zda by nebylo
možné, aby se městys připojil k akci prostřednictvím motivačního projektu pro děti
v základní škole. Paní ředitelka návrh odsouhlasila a projekt ve škole připraví.
* Poptávka na výběr stroje – komunální
kompaktní traktor
Starosta městyse seznámil zastupitelstvo s návrhem na poptávku na komunální
kompaktní traktor pro potřeby městyse.
Navrhl oslovit tři dodavatele - Živu Klášterec
nad Orlicí, Agriimport Plzeň, Davat Technik
Přerov. Zastupitelstvo se seznámilo se zadávacími technickými parametry. Jediným kritériem výběru by měla být nabídková cena.
Dále starosta navrhl složení komise pro
otevírání obálek a hodnocení nabídek: Ing.
Josef Paďour, Ing. Jana Trejtnarová, Ing. Jiří
Musil.
Zastupitelstvo odsouhlasilo zadání VŘ,
výběr oslovených firem a složení komise
pro otevírání obálek a hodnocení nabídek
a doporučilo mimo technické parametry poptat
u oslovených firem doplňkové adaptery.
* Žádost o rozvázání pracovního poměru,
příprava výběrového řízení
Starosta městyse seznámil zastupitelstvo
se žádostí paní Mgr. Jurčanové. Paní magistra žádá o ukončení pracovního poměru
dohodou k 31. 7. 2014 v souvislosti s odchodem do důchodu.
Městys zahájí všechny potřebné kroky
k vypsání konkurzního řízení na funkci ředitele školy tak, aby se nejdéle se zahájením
nového školního roku mohl nově jmenovaný
ředitel ujmout své práce.
Zastupitelstvo vzalo žádost i předběžné
informace o zahájení řízení na výběr nového
ředitele školy.
* Žádost o příspěvek
Zastupitelstvo se seznámilo se žádostí
důchodců o finanční příspěvek na zájezd, který
chtějí důchodci uspořádat dne 14. 6. 2014,
tentokráte do Hradce Králové. Za důchodce
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žádá organizátorka zájezdu paní Marie Ruszová.
Zastupitelstvo odsouhlasilo uhrazení
faktury za dopravu na zájezd důchodců do
Hradce Králové dne 14. 6. 2014.
* Žádost o opravu komunikace
Zastupitelstvo se seznámilo se žádostí
občanů místní části Dolní Končiny o dokončení opravy komunikace. Jedná se o komunikaci od čp. 27 po čp. 29, která je ve vlastnictví městyse Kunvald. Dále žádají o materiál na opravu komunikace od čp. 29 k silnici
III. třídy Klášterec – Žamberk. Tato komunikace není na katastru městyse Kunvald, pozemek není ve veřejném vlastnictví, vlastníkem
je fyzická osoba.
Zastupitelstvo po projednání odsouhlasilo opravu komunikace od čp. 27 po čp. 29,
která je ve vlastnictví městyse.
* Žádost o finanční příspěvek
Zastupitelstvo se seznámilo se žádostí
Šachového oddílu Kunvald o příspěvek na
memoriál M. Kodytka, který se bude konat
dne 29. 3. 2014 v penzionu U Lípy. Šachisté
žádají o příspěvek ve výši 2000 Kč na organizaci, občerstvení a ceny.
Zastupitelstvo po projednání odsouhlasilo příspěvek ve výši 2000 Kč, který bude
vyplacen na základě předložených daňových
dokladů vztahujících se k této akci.
* Žádost o finanční příspěvek
Zastupitelstvo se seznámilo se žádostí
MO ČRS Kunvald o finanční příspěvek. MO
ČRS uzavřela nové nájemní smlouvy na další
desetileté období na rybníky, na nichž hospodaří (Rýžoviště, bývalé koupaliště u Rokytenky). V souvislosti s platnými právními
předpisy je nutné, aby nechali zpracovat příslušnou vodoprávní dokumentaci k těmto
nádržím (Manipulační řád atd.) a dále musí
zabezpečit břeh Rokytenky proti vymílání
u bývalého koupaliště, které správce toku
neprovede.
Starosta uvedl, že místní rybářský spolek
je jedním z nejstarších spolků v Kunvaldě,
doposud o žádný příspěvek na svou činnost
nežádali.
Zastupitelstvo po projednání odsouhlasilo příspěvek ve výši 10.000 Kč, který bude
poskytnut na základě Smlouvy o poskytnutí
příspěvku.

* Různé
· informace o jednání s panem Parishem
– cesta na Záhory. Pan Parish je vlastníkem
lesních pozemků podél cesty, nepřistoupil
na návrh možnosti případné spoluúčasti při
opravě povrchu. Rovněž nesouhlasí se současným stavem průběhu hranice, který byl
stanoven pozemkovou úpravou - domnívá
se, že byla poškozena jeho vlastnická práva
na porost podél komunikace. Příprava na
opravu komunikace bude přes jeho stanovisko nadále probíhat.

· informace o zápisu do 1. ročníku ZŠ
– do 1. ročníku bylo zapsáno 11 dětí. S ohledem na velmi dobrý ohlas ze strany rodičů
na přístup městyse – příspěvek 500 Kč
doporučuje starosta poskytnutí příspěvku
zachovat na pomůcky i v následujícím školním roce.
Zastupitelstvo vzalo všechny informace,
které zazněly v bodě Různé na vědomí.

Další zasedání zastupitelstva Městyse Kunvald proběhnou
ve čtvrtek 13. března 2014 a ve čtvrtek 10. dubna 2014.
Vždy od 19.00 hodin v zasedací místnosti Úřadu Městyse Kunvald.

Jak je dùležité míti „Územní plán“…
Dovolila jsem si vypůjčit název slavné
divadelní hry Oscara Wildea „Jak je důležité
míti Filipa…“ a tak trochu jej parafrázovat.
Na rozdíl od lehkovážné komedie pro vážné
lidi, jak je tato hra označována, je územní
plán důležitý opravdu pro všechny a nevyplatí se jej příliš zlehčovat.
Přípravy územního plánu jsou v plném
proudu a v dohledné době bude návrh územního plánu předložen k prvnímu veřejnému
projednávání. Než se tak ale stane, bude
tento návrh nového územního plánu vyložen
na úřadě městyse a rovněž bude k nahlédnutí na webových stránkách městyse.
Parcely byly převzaty tak, jak jsou
zapsány na katastru nemovitostí. Územní
plán je jedním ze základních dokumentů při
realizací záměrů, ať již stavebních či jiných
na jednotlivých stavebních parcelách, má
velmi významný vliv na oceňování pozemků,
zkrátka, ovlivňuje mnoho věcí.
Je proto velmi důležité, aby si jej jednotliví vlastníci pozemků pečlivě prostudovali,
zvážili své budoucí záměry, neboť územní

plán je dokument, který bude platný mnoho
let a jeho změny jsou velmi nákladné,
časově náročné a zpravidla jdou k tíži toho,
kdo o ně požádá. Zjednodušeně řečeno,
nebude-li Váš pozemek např. zařazen do
pozemků určených k výstavbě, nebude jednoduché ani levné z něho stavební pozemek „udělat“, bude-li odpovídat podmínkám zadání územního plánu. Vyplatí se tedy
v této fázi nic nepodcenit a tu chvíli času
studiu návrhu územního plánu věnovat.
Není to tak náročné, jak by se na první
pohled mohlo zdát, prostřednictvím internetu
a příslušného webu bude možné návrh prostudovat v klidu domova.
Veškeré požadavky, dotazy či připomínky
je možné směřovat na úřad městyse Kunvald,
nebo přímo kontaktovat zpracovatele územního plánu, kterým je firma Tipos, Ing. Arch.
Petr Kulda, Ústí nad Orlicí, tel.: 465 523 086,
e-mail: kulda.petr@atlas.cz
Za Úřad městyse Jana Trejtnarová

Termíny svozu bioodpadů v roce 2014 – svozový den je čtvrtek, 1 x za 2 týdny:
duben
3. + 17.
srpen
7. + 21.
květen
2. + 15. + 29.
září
4. + 18.
červen
12. + 26.
říjen
2. + 16. + 31.
červenec
10. + 24.
listopad
13. + 27.
Úřad městyse Kunvald upozorňuje občany, že nádoby na ukládání bioodpadu jsou stále ještě
k dispozici, a to jak několik nádob o objemu 120l, tak ještě poslední nádoby o objemu 240l.
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Hospodaøení s odpady v roce 2013
„Odpady“ – to je téma, které přináší neustále něco nového. Pokrok jde mílovými kroky
kupředu a provází jej celá řada kladů. Ale
každá mince má dvě strany. Veškeré výrobní
i nevýrobní činnosti dnešní společnosti jsou
doprovázeny vznikem odpadů. Ty představují
tu zápornou stránku vývoje. Otázka omezení
vzniku odpadů a způsob jejich bezpečného,
ekologicky a ekonomicky výhodného zneškodnění patří v současné době k největším
problémům. Problematika odpadů je velmi
rozsáhlá. Ekonomicky výhodné a současně
ekologicky přijatelné nakládání s odpady
vyžaduje nové přístupy u všech producentů
odpadu. Pokud budeme lhostejní a nebudeme chtít tuto záležitost řešit, tak si musíme
uvědomit, že stroj času je neúprosný. Je tedy
nutné správně pochopit nebezpečí vyplývající
z tohoto problému a zamyslet se nad každým
odpadem, který neseme do koše.

Přehled hospodaření s odpady v minulém
roce:
Celková produkce komunálních odpadů
za rok 2013 se vyšplhala na 294,915 tun.
V přepočtu na jednoho občana připadlo
293,156 kg odpadu za rok. V porovnání
s předcházejícím rokem je to o 4,314 kg
méně, že by se začalo blýskat na lepší časy.
Největší podíl z toho má směsný komunální
odpad (SKO). V loni bylo odvezeno celkem
241,410 tun tohoto odpadu. Tato hromada
skončí bez užitku na skládce v Českých Libchavách. Velkoobjemové kontejnery na SKO
se vyvážely 152x za rok. Jednoduchým počítáním zjistíme, že jeden kontejner se naplnil
zhruba za dva a půl dne a na jednoho obyvatele připadlo 239,97 kg. Číslo, které představuje množství odpadů je opravdu alarmující.
Především způsobuje stále větší problém
s jejich ukládáním. Rovněž postupně narůstá
částka na financování z obecního rozpočtu.
S vyprodukovaným odpadem je třeba
nějak naložit. Snahou všech, kteří provozují
systém odpadového hospodářství, je snížení
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procenta směsného komunálního odpadu
a zvýšení poměru tříděných odpadů.
Správně roztříděný komunální odpad lze
posléze opětovně recyklovat a znovu začlenit
do výroby. Určitě si všichni přejeme, aby se
nám dařilo postupně zvyšovat procento tříděných odpadů. K tomu je ovšem nezbytná
spolupráce všech, kteří jsou do tohoto systému zapojeni. V roce 2010 jsme využili
nabídku města Žamberk a jejich Technických služeb a zahájili sběr bioodpadu. Ten
vzniká v domácnostech po celý rok a v námi
produkovaném odpadu je jeho procento
velmi vysoké. Z této cenné složky komunálního odpadu je možné při správném zacházení získat kvalitní, dobře využitelný kompost nebo jiné substráty pro zemědělství,
zahrádkářství či rekultivace. Při svozech
bylo sebráno celkem 14,34 tun bioodpadu.
Dalších 14,37 tun bylo odvezeno ke zpracování na kompostárnu z údržby obecních
pozemků.
Od roku 2002 jsme zapojeni do systému zpětného odběru a využití odpadů
spol. EKO-KOM. V roce 2007 jsme začali
se tříděním skla na bílé a barevné. Snažíme
se tím v rámci spolupráce se spol. EKOKOM postupně zlepšovat podmínky pro třídění odpadů. Jedním z důvodů jsou rovněž
zpřísňující opatření v oblasti hospodaření
s odpady. Bílé sklo, se na rozdíl od barevného, dá dobře a snadno recyklovat, a to
i opakovaně. Své pevné místo v systému
sběru odpadů má rovněž svoz nebezpečných
odpadů, který probíhá dvakrát ročně.
V loňském roce jsme využili nabídku
společnosti Revenge a umístili na parkoviště u prodejny Konzum kontejner na sběr
oděvů, obuvi a textilu. Řada těchto věcí tímto
rovněž nemusí končit v kontejnerech na SKO
a může být znovu využita.
Třídění odpadů v roce 2013 dopadlo
následovně: plastů bylo vytříděno a odvezeno 9,135 t, skla 13,22 t (z toho barevného 7,32 t a bílého 5,90 t), papíru 2,44 t.

Díky všem, kterým není celá věc lhostejná,
za tyto výsledky.
Pro porovnání uvádíme množství SKO
a vytříděných odpadů za předchozí dva roky:

netříděný odpad
rok 2012 - 247,25 t
plasty
rok 2012 - 9,63 t
sklo
rok 2012 - 11,75 t
papír
rok 2012 - 3,13 t
bioodpad
rok 2012 - 27,48 t

rok 2011 - 253,66 t
rok 2011 - 8,96 t
rok 2011 - 11,86 t
rok 2011 - 3,47 t
rok 2011 - 13,94 t

Kolik nás to vše stálo? Při cenách roku
2013 jsme za odvoz a likvidaci směsného
komunálního odpadu zaplatili 595.961 Kč, za
odvoz tříděných odpadů 136.324 Kč, za odvoz
nebezpečných odpadů 48.121 Kč. K těmto
částkám ještě musíme připočítat náklady
na opravu kontejnerů ve výši 95.641 Kč. Po
odečtení částky, kterou nám poukazuje spol.
EKO-KOM za to, že jsme zapojeni v systému

třídění odpadů – 92.316 Kč (v r. 2012 38.786 Kč, v r. 2011 – 63.860 Kč), když vše
sečteme a podtrhneme, je to 783.731 Kč.
Dle stanovených poplatků bylo od občanů
vybráno 450.097 Kč. Městys doplatil do
systému odvozu a likvidace odpadů částku
333.634 Kč - tato částka pak chybí někde
jinde.
Stále je dost těch, kteří sice kontejnery
využívají, ale horší je to s jejich platební
kázní. Porovnání částek za třídění odpadů
je pro nás příjemným překvapením. Ještě
jednou touto cestou děkujeme všem, kteří se
do systému třídění odpadů zapojili.
Co z těchto číselných údajů vyplývá.
Stále to samé – je to na nás všech. To, zda
budeme s odpady „plýtvat“ a budeme za ně
platit více nebo jestli budeme uvažovat v této
věci hospodárněji a odpady třídit. Odpad se
třídí, aby ho bylo možno recyklovat a tím se
šetřilo přírodními zdroji, třídění odpadu má
proto hlavně velký ekologický význam. Celou
řadu věcí nedokážeme ovlivnit, nebo jen
velmi zřídka a omezeně, ale tuto můžeme.
Tolik k záležitosti odpadů, uvidíme, co
se změní za rok.
J. Paďour, starosta městyse

Okénko farnosti
Misijní klubko v Kunvaldu
Když člověk zůstane sám, je mu smutno.
Misijní klubko je parta správných kamarádů,
kteří patří do Papežského misijního díla
dětí (PMDD) a přes celý svět staví MOST.
Jak? Modlitbou, Obětí, Službou, Tvořivostí.
A heslo je: „Děti pomáhají dětem.“
Takové Misijní klubko založili před rokem
i v Kunvaldu a se svou vedoucí paní Bc. Martou
Gregušovou, DiS za svou dobu existence
zorganizovali a s velkým elánem a zapálením
připravili už spoustu krásných akcí. Spojují
se tak s obrovským počtem dětí různých zemí
a v celém světě na ně denně při bohoslužbách myslí mnoho misionářů.
Misijní klubko v Kunvaldu patří mezi 185

aktivních klubek v České republice, v nichž je
přes 2 500 malých či větších šikovných dětí.
Ráda bych Vás pozvala na misijní web,
na kterém najdete některé z již proběhlých
akcí kunvaldského klubka.
· založení Misijního klubka v Kunvaldu:
www.missio.cz/aktuality/zalozeni-misijniho
-klubka-v-kunvaldu-v-cechach/
· velikonoční akce:
www.missio.cz/galerie/foto/galerie-misijni
-klubko/velikonocni-akce-deti-z-kunvaldu
-v-cechach/
· mše na poděkování:
www.missio.cz/aktuality/mse-na-podekovani
-v-kunvaldu-v-cechach/
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· posvícení v Kunvaldu:
www.missio.cz/aktuality/posviceni-v-kunvaldu
-v-cechach/
Na uvedených odkazech najdete informace, co děti připravily a také fotografie,
které setkání hezky dokreslují.
Na závěr svého příspěvku připojuji dopis
národního ředitele Papežských misijních
děl v ČR, který poslal Misijnímu klubku do
Kunvaldu:
Milé děti,
jsem vždy velmi rád, když se dozvídám
o aktivitách, které pořádáte na pomoc chudým
lidem v misiích. Velmi vítám a podporuji aktivity Misijních klubek a vždy se těším na nové
zprávy a fotografie z vašich vystoupení, představení i jiných aktivit. Chválím Vás a děkuji
za elán a nasazení, s nímž v Kunvaldu vykonáváte svoji činnost. Potvrzuji Vám, že jsme
z Kunvaldu prostřednictvím paní Mgr. B. Halbrštátové a paní Bc. Marty Gregušové, DiS. přijali v naší kanceláři dne 11. 11. 2013 dar 2.160
Kč, VS 740.
Děkuji Vám i všem štědrým dárcům, kteří
jste na chudé děti v misiích přispěli.
Jak jistě víte, díky různým misijním
akcím pomáháte dětem hladovým, postiženým AIDS nebo jinými nemocemi, zajišťujete
jim školní pomůcky, umožňujte jim chodit do
školy a získat vzdělání, přispíváte na mnoho
projektů zaměřených na podporu dětí žijících
v bídě v Africe, Asii, Americe a Oceánii a za to
Vám patří velký dík.
Letos v květnu jsem měl možnost být
na audienci u papeže Františka v Římě
a osobně se s ním pozdravit. Řekl jsem mu
o aktivní činnosti dětí a mládeže v těchto
Misijních klubíčkách a byl velmi potěšen,
že se i v dnešní uspěchané době najdou
u nás dobré duše, myslící nejen na sebe.
Tímto jednáním dáváme jednoznačně dobrý
příklad především dalším dětem a mládeži, která mnohdy tápe a nenachází cestu
z konzumního způsobu života.
P. Jiří Šlégr
národní ředitel PMD v ČR

Připojuji se k jeho slovům a děkuji malým
misionářům a paní Martě Gregušové za její
čas, obětavost a ochotu vést děti k misijní
výchově, tedy k pomoci bližním!
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Děkuji za výbornou spolupráci i na diecézní úrovni a přeji celému klubku spoustu
krásných nápadů, které nám připomínají, že
nejsme na světě sami, že je tu mnoho malých
i velkých, kterým můžeme skrze papežské
misie pomáhat a rozdávat radost a lásku!
Mgr. Bronislava Halbrštátová
diecézní ředitelka PMD pro královéhradeckou diecézi
www.missio.cz

Jiná doba v Rokytnici v O. h.
„Ejhle Pán přichází, Betléme, Betléme...“
Těmito i dalšími písněmi jsme se, Jiná doba,
pokusili rozezvučit chrám Všech svatých
v Rokytnici v O. h., kam jsme byli pro zpříjemnění nedělní mše svaté na závěr vánoční
doby pozváni.

Jiná doba v Rokytnici v O. h.

I když v tu neděli teplotně docela přituhovalo, takty první písně nás ohřály. Že naše
hraní a zpívání bylo poslouchatelné, projevili
pan farář i farníci na závěr mše poděkováním
slůvkem i potleskem. Už dnes se těšíme na
další vzájemné, třeba i společné hraní s rokytnickými přáteli.
Jarda Flekr

Divadlo o Sv. Štìpánovi
Děti z kunvaldského Misijního klubka
sehrály na Boží hod vánoční divadlo o Sv. Štěpánovi.
Ukázaly na jeho odvahu, statečnost
a věrnost, vždy se hlásit k Bohu. Při tvorbě
divadla jsme vycházeli ze Skutků apoštolů,
ve kterých se dozvídáme, kdy se stal jáhnem,
kázal křesťanství a byl pro své názory souzen
a popraven. Pro nás misionáře je příkladná

se zájmem prohlížely betlémské postavy
a vyslechly vystoupení klientů ze Stříbrňáku.
Rád bych touto cestou také poděkoval za
vystoupení hudební skupině vašeho kostela,
která v naší farnosti uzavřela dobu vánoční.
Jiná doba tak rozšířila řádku našich hostů,
kteří v prosinci a v lednu rokytnický kostel
navštívili. Byl to např. Sbor z hor, varhanní
koncert Václava Uhlíře, nebo Rybova mše
v podání sboru z Nového Města nad Metují.
Děkuji všem zpěvákům, hudebníkům i těm,
kteří pomohli vše zorganizovat. Budeme se těšit
na další společná setkání.
Divadelní představení o Sv.Štěpánu

jeho horlivost k neohroženému vydávání
svědectví o Kristu.
Jako připomínku na to, o co všechno se
děti v předvedeném divadle snažily, dostali
lidé při odchodu z kostela kamínek (z pláže
v Chorvatsku) s nápisem Sv. Štěpán a datem
premiéry našeho divadla. Během letošního roku plánujeme zahrát životopis tohoto
významného světce i v jiných kostelích.
Povzbudit a obdarovat malé misionáře
přijela i diecézní ředitelka PMD pro královéhradeckou diecézi Bronislava Halbrštátová. Při mši svaté, která divadlu předcházela, děti z klubka také zahrály a zazpívaly...
Děkuji všem dětem za jejich nasazení
a rodičům za podporu.

P. Teodor Pajak MSF

Tøíkrálová sbírka
V sobotu 4. 1. putovala od časného rána
Kunvaldem tříkrálová družina a protože letos
byla jen jedna skupinka koledníků, nebyla
naděje, že navštívíme velký počet domácností.
Dopoledne jsme kvapem obešli dolní Kunvald
a odpoledne část horního. V neděli s koledováním v bytovkách a řadovkách pomohli klienti z Domova na Stříbrném vrchu, kteří přijeli
na tříkrálový koncert do našeho kostela. Díky
píli a obětavosti K. Kavkové, A. Šlesingerové,
Z. Kavkové a výpomoci klientů z Rokytnice
se nám podařilo obejít téměř celý Kunvald.
Děkujeme všem štědrým dárcům za milé přijetí. Díky Vám byla vybrána částka 11.400 Kč.

Marta Gregušová
Marta Gregušová

Podìkování od sousedù
z Rokytnice v Orl. horách
Letošní vánoční období bylo v našem
kostele opravdu pestré. Nejprve na půlnoční mši zazpíval místní Sbor z hor, dále se
konaly dva vánoční koncerty, v lednu zazpíval pěvecký kroužek Stříbrňák z Domova na
Stříbrném vrchu a dobu vánoční uzavřela
hudební skupina kostela sv. Jiří Jiná doba
z Kunvaldu. Rád bych touto cestou poděkoval všem výše zmiňovaným, za jejich ochotu
a krásné hudební zážitky.
Nemohu také opomenout akci „Loučení
s betlémem“, kdy se náš kostel hemžil bezmála třiceti dětmi z místní MŠ. Všechny si

Sousedská návštìva
Tříkrálový víkend započala tříkrálová
sbírka a zakončen byl, jako již tradičně, tříkrálovým koncertem. Letos nás svým vystoupením v dobových betlémských krojích potěšili
naši sousedé z Rokytnice – Sbor z hor. Děkujeme jim za krásně prožité nedělní odpoledne,
které bylo plné nejen pěkných písní, ale i vtipného vyprávění. Koncert zakončil dramatický
kroužek Domova na Stříbrném vrchu, který si
pro Sbor z hor připravil veršované poděkování a v tříkrálových kostýmech předal rokytnickým podnosy s občerstvením ve tvaru
písmen K, M a B.
Marta Gregušová

Pouť v Kunvaldě: 27. 4. 2014 - slavnostní mše 8.30 h. v kostele Sv. Jiří
Velikonoce: 20. 4. 2014 - mše od 8.30 h.
Skautská mše: 25. 4. 2014 - hodina bude upřesněna na vývěsce
9

Společenská kronika
Blahopøejeme našim spoluobèanùm,
kteøí oslaví významná životní jubilea:

70 let
24. 03.

Vlasta Hotmarová

91 let
29. 04.

60 let
13. 03.

Jaroslava Šlesingerová Kunvald 326

Marie Olbrichová

Kunvald 263

Kunvald 154

Støíbrnou svatbu oslaví:

87 let
01. 04.

Jiří Bílek

Končiny 12

15. 04.

84 let
04. 03.
23. 03.

Věra Keprtová
Josef Trejtnar

Kunvald 197
Kunvald 391

Zlatou svatbu oslaví:

80 let
22. 03.
13. 04.
20. 04.
21. 04.

Jiřina Kodytková
Jiří Cinfeld
Jiří Přikryl
Emilie Foglová

Kunvald 313
Kunvald 36
Kunvald 357
Kunvald 44

18. 04.

Miroslava a Radek
Celerovi
Marie a František
Keprtovi

Kunvald 98

Kunvald 182

Vzpomínáme na obèany, kteøí již
nejsou mezi námi:
31. 01.

Ladislav Hájek

Kunvald 67

Stále se něco děje...!
Ledová Praha
V pátek 31. ledna 2014 jsme dopoledne
všichni odjeli do Letohradu na vlak, který
nám jel v 8.43 hod. Když jsme přijeli do
Prahy, tak jsme šli na naší školu, kde jsme
byli ubytovaní. Ta škola byla na Pankráci.
Hned odtamtud jsme ale museli jít na Televizní stanici – Kavčí hory. Moc se nám tam
všem líbilo, měli jsme možnost nakouknout
do všemožných ateliérů, viděli jsme, jak se
natáčí a viděli spoustu herců. Po tom jsme
navštívili muzeum železnic.
V sobotu jsme měli taky velice zajímavý
program, byli jsme i na koncertě „Děti dětem“,
bylo to krásný, vystupovalo tam několik tanečních skupin, holčina, co hrála na kytaru a úžasně
zpívala, krojovaní a hlavně Aleš Háma (Hamleti)
a vše to uváděl Dalibor Gondík. Všem se to
moc líbilo☺.
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Ať žije Ledová Praha!

V neděli jsme si už sbalili všechny věci
a odjeli na Hlavní nádraží, kde jsme si věci dali
do úschovny. Po té jsme šli na Karlův most,
ale byla najednou změna programu, dostali
jsme se na plavbu lodí po Vltavě, byl to velký
zážitek!

Pak jsme museli jít už na nádraží, protože
v 15.00 hod už nám jel vlak. Do Žamberka
jsme přijeli v 18.30 hod.
Všichni to přežili, nikomu se nic nestalo,
všem se to moc líbilo.
Gabriela Gyénová
Foto Vlasta Šlezingrová

Dìtský maškarní karneval
V neděli 12. ledna 2014 se v kunvaldské
sokolovně konal Dětský maškarní karneval.
Ten letošní byl zaměřen na sport a sportovní
úkoly.
Paní Křičenská jako správný trenér fotbalového mužstva zahájila po čtrnácté hodině
píšťalkou začátek karnevalu a mohli jsme
začít. Děti i rodiče tančili, soutěžili, k tomu
nechyběly sladké odměny, bohatá tombola
i vyhodnocení masek.
Veliký sportovní výkon nám předvedli
někteří tatínkové v soutěži s přetahováním
lanem. A aby si každý z malých účastníků

něco odnesl, opět nám pomohli naši sponzoři. Touto cestou jim všem moc děkujeme. Přispěli nám podnikatelé, firmy místní
i z okolních měst a také zájmové organizace
a někteří rodiče a prarodiče. Velkým dílem
přispěl i úřad městyse Kunvald.
Poděkování patří také všem, kteří nám
s karnevalem pomohli. Nikomu se domů
moc nechtělo a tak se v sokolovně řádilo pod
olympijskými kruhy dost dlouho. Tak zase za
rok na shledanou!
Za pořadatele PS Mirka Celerová
Foto Míla Kalousková

Karneval si užíváme

… a pak, že se o Kunvaldu nemluví …

Karneval je náš!

Soutěž o nejlepší masky na karnevalu

V lázních Bohdaneč nás zastihla zpráva
o úspěchu paní Jitky Šejnohové v soutěži
o nejlepší vánoční cukroví. Teprve po návratu
domů jsme se dozvěděli podrobnosti celé
soutěže a bylo by jistě škodou se s Vámi
nepodělit o radost z vítězství kunvaláka v této
neobvyklé disciplíně.
Soutěž „Hledáme nejlepší recept na
vánoční cukroví“ vyhlášená Orlickým deníkem
proběhla 1. - 15. 11. 2013, celorepublikové
finále pak v Praze ve dnech 22. - 24. 11. 2013.
Ze všech reprezentantů pardubického
kraje zvítězila Jitka z Kunvaldu a odjížděla
k finálovému boji ověnčená krajovým vítězstvím. Do pražského kuchyňského studia
Miele bylo svezeno 12 vítězek z jednotlivých krajů. Porota, složená z nám všem
známých osobností (m. j. R. Koranteng,
Zástěra, Puhajková) ocenila vítězky jednotlivých krajů hezkými dárky. Pak nastalo foto11

grafování, zajímavá a bezprostřední debata
se členy poroty a samozřejmě občerstvení
všeho druhu a co hrdlo ráčí.
Jak se píše na internetu, naši krajovou
vítězku dostaly na první místo tříbarevné
košíčky s karamelovou náplní. Ne v poslední
řadě dle fotografií to naší kunvalačce velice
slušelo. V hlasování o vůbec nejlepší recept
se naše ,,závodnice“ umístila na krásné páté
příčce.
Pro získání dalších zkušeností a vědomostí byla tato soutěž jistě jedinečná a nám
všem zbývá za výsledek v soutěži paní Jitce
poděkovat a poslat tříbarevnou pusu s karamelem.
Pepa od Vlasty

Dìkujeme, pane Sibero!
Krásně mrzlo, vítr byl dost nepříjemný,
ale U Lípy se schylovala ke krásnému večeru.
Snad ani návštěva z míst nejvyšších by nenaplnila salonek k prasknutí. Kunvalákům přišel
povyprávět a podělit se se všemi o část svého
obsáhlého archivu fotografií a pohlednic – pan
Sibera.

Třebaže se jednalo o skutečně malou
část, týkající se starého Kunvaldu, bylo vše
moc hezké a zajímavé. A hlavně, každý z nás
se mohl zúčastnit svým příspěvkem k pohledům a fotkám. Tak se povedlo během večera
doplnit a objasnit neznámá místa a osoby
na fotografiích.
Pro mě, jako kunvaldskou „náplavu“,
byl večer zajímavý zjištěním, že Kunvald žije
zájmem o vše nejen nové, ale i o to, jak žily
generace před námi. Zájem mladé generace,
očekávání dalšího a dalšího obrázku nebo
fotky, to byla, myslím, odměna autorovi za
krásný večer.
Když jsme shlédli, jak se žilo v Kunvaldě
dříve, člověk si uvědomil, co pro nás všechny
ty naše babičky a dědové udělali. A hezké je,
že kdyby na chvíli mohli otevřít oči, tak by při
pohledu na náš dnešní Kunvald řekli: „Vedete
si dobře, děti.“
A tak přátelé nashledanou slovy pana
Sibery: „Ať se dokážeme stále a pospolu radovat a scházet se k podobným událostem, jako
byla tato, bez hádek a závisti.“ Moc se mi vše
líbilo a nedalo mi, abych Vám to neřekl. Díky!
Pepa od Vlasty

Sport
3. roèník turnaje „ O žambereckou orlici“
Slámožrouti vstoupili v prosinci do své
třinácté sezóny. Hráli opět turnaj na žambereckém zimním stadionu. Letos se do turnaje
přihlásilo celkem devět mužstev, a to: Slámožrouti Kunvald, Jeleni Letohrad, HC Skoal
Lišnice, Sokolíci Rokytnice, Sokol Klášterec,
Auto Neum Hnátnice (dříve Stará garda Žamberk) a nováčci HC Sloni Dolní Morava, HC
MPHC Králíky a Červená Voda. Cíl před sezónou byl jasný: bavit naše fanoušky hokejem
a pokusit se uhrát místo na stupních vítězů.
Letos byl nastaven hrací systém následovně: nejprve odehrají jednokolově všichni
zápasy mezi sebou. Následně dle vzniklé
tabulky budou rozděleni do skupin, kde proti
sobě budou hrát v jedné skupině 1,3,6,8,9
a v druhé 2,4,5,7. Vítězové těchto skupin
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budou hrát o celkově první místo a druzí si
zahrají o třetí místo v turnaji.
No a teď k tomu jak jsme hráli. V prvním
utkání jsme prohráli s Hnátnicí 2:4 a doplatili jsme na neproměňování šancí. Prohráli
jsme díky brance v čase 59:30. V následném
utkání proti favoritu turnaje Letohradským
Jelenům se nám díky zlepšenému výkonu
a střeleckému štěstí podařilo zvítězit 4:2.
Bohužel další zápas skončil výhrou Líšnice
5:9, vstup do tohoto utkání byl velice ospalý
a po 47 sekundách hry jsme prohrávali už
2:0. Od toho se celé utkání odvíjelo, kdy
jsme se jen marně snažili dotahovat skóre.
Soupeř byl lepší a zaslouženě zvítězil. Následovalo derby s Kláštercem, který se velice
zlepšil a jde z něho respekt. Naštěstí byl

Slámožrouti na ledu

zápas po naší brance v 15 vteřině utkání plně
v našich rukách a skončilo vítězstvím 3:2.
Proti Rokytnici jsme opět nastoupili odhodlaní urvat další body a tak nakonec na tabuli
svítil stav 4:1 v náš prospěch. Následovala
utkání proti nováčkům turnaje, ve kterých
jsme si pěkně zastříleli. Červená Voda odešla
s výpraskem 15:1, Sloni Dolní Morava 14:1
a Králíky 7:3.
Po základní části jsme byli v tabulce na
třetím místě za prvním Letohradem a druhou
Hnátnicí. V nadstavbové části našimi soupeři
byli Letohrad, Dolní Morava, Králíky a Červená Voda.
Hned první naše utkání proti Letohradským jelenům podle papírových předpokladů rozhodovalo vítězi skupiny, protože
ostatní zápasy podle odehraných utkání
v základní skupině měli být snadnější. Zápas
by ze začátku vyrovnaný, jenže potom Letohrad přidal plyn a v polovině utkání jsme
prohrávali 0:4 a byli jsme zralí na to hodit
ručník do ringu. Po stažení hry na dva útoky
se nám začalo dařit. A začalo nám to padat
do soupeřovy branky, až se nám podařilo
vyrovnat na 4:4. Jenže v zápětí přišla chyba
u modré čáry a soupeř šel opět do vedení.
I tak se podařilo vyrovnat na stav 5:5. Jenže
další hrubá chyby nás nakonec připravila 16
vteřin před koncem utkání o bod za remízu
a prohráli jsme 5:6. Bylo to velice pěkné
utkání, a jak bylo od některých nezávislých

diváků znalých poměrů slyšet, tak to bylo
malé finále celého turnaje.
Následné zápasy proti Králíkům a Dolní
Moravě jsme opanovali a vyhráli je shodně
9:1. Po uzávěrce Poledníku jsme odehráli
ještě zápas s Červenou Vodou, a pokud jsme
ho vyhráli, tak nás čekalo utkání o celkově
třetí místo v turnaji. Náš konečný výsledek
se dozvíte na našich webových stránkách:
http://slamozrouti.webnode.cz.
Závěrem bych chtěl poděkovat našim
výborným brankářům Luboši Martincovi
a Mírovi Křenovi a samozřejmě fanouškům, kteří jezdili letos fandit, bohužel už se
trochu vytratila atmosféra ze zápasů na turnaji v Ústí nad Orlicí, protože chyběl buben
a trumpety a na stadiónu bylo skoro ticho.
Slámožrouti Kunvald

ŠACHY
Krajský pøebor II
V novém roce 2014 jsme sehráli 3 utkání
s těsnými prohrami, leč bez bodového zisku.
5. 1. 2014 - 5. kolo Žamberk B - Kunvald
4,5:3,5. V kombinované a neúplné sestavě
se utkání pro nás vyvíjelo překvapivě dobře
a vše nasvědčovalo tomu, že si odvezeme
3 body, štěstěna se nám však otočila zády.
Výhra - Dvořák E. a Krčmář St., remíza Rusz
G., Krupica Z. a Řehák J.
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19. 1. 2014 - 6. kolo Ústí n. Orl. D - Kunvald 4,5:3,5. V důležitém utkání jsme vedli
2:0, ale nadějný výsledek jsme neudrželi.
Výhra-Štěpán St., Tobiška J., remíza Keprta
St.,Vymetálek P. a Dvořák.E.
2. 2. 2014 - 7. kolo Kunvald - Svitavy
3:5. Favorita jsme sice potrápili, ale k bodům
to nevedlo. Výhra - Hodek R., Tobiška J.,
remíza Vymetálek P. a Rusz G.
V tabulce jsme na posledním místě,
zajíždíme do Lanškrouna a Poličky, doma
nás čeká 2. 3. Ústí n. Orl. C a 6. 4. Jablonné n. Orl., s kterým patrně budeme hrát
o Černého Petra.
Krajské soutìže - Pardubicko
a Královéhradecko

Ani rezervám našeho mužstva se nedaří,
a tak body sbíráme jen sporadicky.
12. 1. 2014
Němčice - Kunvald B 4,5:0,5. Remízu
uhrál Michalička V.
Červená Voda - Kunvald C 3,5:1,5.
Remíza Rusz G. a R., Krupica Zd.
SONNY Náchod D - Kunvald D 2,5:2,5.
Výhra Tobiška j., Štěpán St., remíza Řehák
Josef
26. 1. 2014
Kunvald B - Červená Voda 2,5:2,5. Výhra
Bém Tomáš, Mlynář M., remíza Michalička
Václav
Kunvald C - Žamberk C 2,5:2,5. Výhra
Krupica Z., Šejnoha L., remíza Rusz G.
Kunvald D - Rychnov n. K. B 0,5:4,5.
Remízu uhrál Řehák Jos.
9. 2. 2014
Žamberk C -Kunvald B 3:2. Výhra Dvořák
E., Bém Tomáš
Ústí n. O. E - Kunvald C 4:1. Výhra Pácha L.
Javornice - Kunvald D 3:2. Výhra Thér P.,
remíza Štěpán S., Tobiška.
(edv)

Vánoèní turnaj
Dne 26. 12. 2013 se sešlo 30 hráčů
ve dvou turnajích. Žáci tentokrát předčili
dospělé v účasti. K tomu jim pomohli kamarádi z Klášterce nad Orlicí. Žáky jsem rozdělil
14

na dvě skupiny o deseti. V kategorii mladších
vyhrál Michalička Patrik se ziskem 9 bodů,
druhý Novotný Samuel 7,5 b., třetí Kotyzová
6 b., čtvrtý Votava Matěj 5,5 b., pátí Suchomelová Tereza a Zlatník Jiří se 4,5 b., sedmý
Šlezinger Daniel 4 b., osmí Hájkovi Linda
a Kryštof s 1,5 b. a desátý Spančok Aleš 1 b.
Starší žáky vyhrál Řehák Jan 8 b., druhý
Mrázek Jiří , třetí Šejnoha Jan, čtvrtý Hebr
František všichni 6,5 b., pátý Haas Matouš 5 b.,
šestá Obermajerová G. 4,5 b., sedmý Kotyza
Zbyněk 4 b., osmý Šlezingr Lukáš 3 b. a devátí
Spančok Lukáš a Kopecký Antonín s 0,5 b.
Ceny a oběd pro žáky uhradil Městys
Kunvald – veřejné poděkování.
Dospělých hráčů se sešlo 10. Mini turnaj
v Rapid šachu vyhrál Dvořák Eduard, druhé
místo získal Maceška Bohumír oba 5 b., třetí
Hodek Roman s 4 b., čtvrtý Šlesingr Vilém
s 35 b., pátý Řehák Josef 3 b., šestý Mlynář
Miroslav, sedmý Krčmář Stanislav a osmý
Křehký Roman všichni 2,5 b., devátý Bém
Tomáš 2 b. A desátý Thér Petr. Na závěr
sehrálo ještě 9 hráčů bleskový turnaj (čas
5 min.).
Turnaj vyhrál Chládek Václav, druhý
Maceška Bohumír, třetí Krčmář Stanislav a na
čtvrtém místě Dvořák Eduard a Hodek Roman.
Tobiška Jar.

Výsledky mariášového klání
Dne 1. února 2014 se v Kunvaldě v příjemném nekuřáckém prostředí penzionu
„U Lípy“ sešlo dvacet příznivců křížového
mariáše, aby se mezi sebou utkali ve čtyřkolovém turnaji. Pořadatel zajistil ceny v hodnotě
1.750 Kč s přispěním sponzorů (Kunvaldská a.s.,
ing. Musil Jiří, Langr Jiří, Bílek Jaroslav).
Vítězem již 18 - tého ročníku se stal patnáctinásobný účastník a trojnásobný vítěz
našeho turnaje Langr Jiří ze Žamberka
s výhrou 75,50 Kč. Druhé a třetí místo Kunvaldští Musil Jiří s 58 Kč a Tobiška Jaroslav
s 47,50 Kč. Čtvrtý byl Kňážek Miloslav z Bartošovic s 42 Kč. Pořadí dalších hráčů z Kunvaldu: šestý Štěpán Stanislav, devátý Urban
Ladislav a desátý Bílek Jaroslav. Nejlepší
výsledek dosavadních ročníků – všech pět
hráčů v první desítce.
Tobiška Jar.

Kuvavoltur
Na sobotu 28. 12. 2013
se náš Volejbalový oddíl rozhodl zorganizovat Vánoční
volejbalový turnaj. Odpoledne bylo pojato v rámci
zpestření svátků vánočních
a trochu pohybu mezi nimi.
Sešli jsme se v nečekaném
a velmi potěšujícím seskupení 35 hráčů plus několik
dalších skalních fanoušků,
díky nimž se počet zúčastněných rázem vyhoupl na
50 lidiček.
Turnaj se velmi povedl
a to nejen pro pěknou hru
ale i díky sponzorům, kteří nám věnovali
plnohodnotné ceny. Velké poděkování patří
také Sokolu Kunvald, který nám umožnil
financování občerstvení. Tímto Vám všem
moc děkujeme.

Volejbal

Příští rok se v tento čas budeme opět
těšit a doufáme, že se sejdeme opět v krásném počtu.
Za Volejbalový oddíl Kunvald Kateřina Celerová

Pro pøíznivce fotbalu
Se začátkem jara se rozběhne také druhá část fotbalových soutěží ročníku 2013 - 2014.
Fanoušky kopané proto rádi uvítáme v hledišti při utkáních AFK Kunvald v okresní III. třídě. Dle
rozlosování začínáme 5. dubna domácím zápasem s Dolní Čermnou. Další utkání odehrajeme
dle přiloženého rozpisu.
Kromě toho bychom Vás rádi pozvali na každoroční Maškarní bál, který letos pořádáme
15. března v sokolovně od 20 hodin.
Za fotbalový oddíl M. Černoch

Kolo

Den

Termín

Domácí

Hosté

12.

SO

05. 04. 16:00

Kunvald

Dolní Čermná

13.

SO

12. 04. 16:30

Lichkov

Kunvald

14.

SO

19. 04. 16:00

Kunvald

Verměřovice „B“

15.

SO

26. 04. 16:00

Kunvald

Rudoltice

16.

PÁ

02. 05. 18:00

Ústí nad Orlicí „C“

Kunvald

17.

SO

10. 05. 16:00

Kunvald

Mistrovice

18.

NE

18. 05. 16:00

Luková

Kunvald

19.

SO

24. 05. 16:00

Kunvald

Helvíkovice

20.

SO

31. 05. 17:00

Kerhartice

Kunvald

21.
22.

volno
SO

14. 06. 16:00

Žichlínek

Kunvald
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Vážení dùchodci!
Blíží se doba, kdy tradičně vyrážíme na výlet za poznáním i pobavením.
Letos jsme vybrali Hradec Králové.
Možná namítnete, že toto město každý zná. Kdy jste ale byli naposledy na historickém
náměstí či u soutoku Labe s Orlicí? Termín - sobota 14. června je přizpůsobený mezinárodní výstavě novinek růží v hradeckém rozáriu. Probíhá tu každým rokem soutěž o nejkrásnější růži města Hradce Králové. I v Jiráskových sadech u soutoku je mnoho růží.
Můžeme tedy letošní výlet nazvat Cestou za růžemi.
Dopoledne navštívíme Obří akvárium. Cestu tam i zpět zpestříme kratšími zastaveními
s návštěvou zajímavých míst – bude upřesněno v autobuse.
Odjezd a výše zálohy budou uvedeny v příštím Poledníku.
Těší se pořadatelé!

Nabídka pro seniory

Bytový dům s pečovatelskou službou
v Pastvinách
nabízí k pronájmu
volný byt, který je vhodný i pro manžele.
Podrobnější informace získáte
u paní Bc. Škůrkové – tel.: 465 322 116,
604 726 708.

Miloš Sibera uvádí:

Nejstarší fotografie Kunvaldu

opakování promítání U Lípy
úterý 4. března 2014 – od 18.00 hodin
V prodeji bude kniha o Klášterci n. Orl.
- Chaloupky pod horama

AFK Kunvald Vás zve na

Maškarní bál

Tělocvičná jednota Sokol Kunvald
zve všechny své členy a příznivce na
VÝROČNÍ VALNOU HROMADU,
která se bude konat
v sobotu 8. března 2014 od 15.00 hodin
v restauraci sokolovny
Hlavní body programu:
Zprávy o sportovní a kulturní činnosti
v roce 2013
Zpráva o hospodaření v roce 2013
Přehled činností plánovaných na rok 2014
Volná diskuse a přátelské posezení
Občerstvení zajištěno.
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v sobotu 15. března 2014
od 20.00 hodin v sokolovně
hudba 4 WATTY

Šachový oddíl Kunvaldské a. s. KUNVALD

pořádá XXIV. ročník
Memoriálu Mirka Kodytka

v soutěži čtyřčlenných družstev
Sobota 23. března 2014 v 8.30 hodin
Penzion U lípy Kunvald
Srdečně zvou pořadatelé.

TJ Sokol Kunvald nabízí novou pohybovou aktivitu
CVIČENÍ PRO RODIČE S DĚTMI OD 2 DO 6 LET
Začínáme 1. 4. 2014 v 17.00 v sokolovně
· rozvoj psychomotoriky hravou formou
· radost z pohybu pro všechny
· získávání základních sportovních dovedností
· využití tělocvičného nářadí a náčiní
· cena 30 Kč

Na setkávání se těší Barbora Nováková

SDH Kunvald pořádá

v sobotu 26. dubna 2014
rockovou zábavu.
Hrají 4-Watty.
Občerstvení zajištěno.

PS Kunvald připravuje 17. ročník
pochodu pro malé i velké
Z POHÁDKY DO POHÁDKY.
Těšíme se na Vás v sobotu
3. května 2014.
Start mezi 9 až 10.30 hod. před školou.
V případě špatného počasí se akce
bude konat v sokolovně.

SDH Kunvald bude pořádat

sběr starého železa

ve středu 7. května 2014.
Svoz začne v 15.30 hodin podél silnic na Rokytnici, Bartošovice a Žamberk.
Odvoz si domluvte na telefonních číslech:
V. Michalička 724 291 337, J. Šlesingr 731 604 761.

1. Děti z MŠ - zimu si lze užít i bez sněhu, jak se zdá!
2. Prvňáčci ukazují dětem v mateřské škole svá první vysvědčení.
3. I když je zima, divadlo v kostele nás baví - představení o Sv. Štěpánovi.
4. Kdopak asi vyhraje? No přece všichni na karnevalu!
5. Do mateřské školy zavítal pohádkový pošťák Čestmír.

3.

1.

2.

4.

5.
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