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Dìti z MŠ Kunvald u pomníku J. A. Komenského
– pøipomnìly si tak výroèí narození „Uèitele národù“
a také Den uèitelù a pomalu se mohou, jako všechny dìti, tìšit na prázdniny!

AHOJ,
vážení čtenáři Ku…ho Po...ku

80 let
uplyne od května roku 1934, kdy byl vnitropolitický život celé naší Československé republiky zcela soustředěn na volbu prezidenta, která musela být provedena do 27. května.
Nikoho od samého začátku roku nenapadlo, že by neměl být kandidátem a zvolen, jako již
třikrát, T. G. Masaryk.
Situace v roce 1934 však překvapila politické činitele především tím, že Masaryk onemocněl pouhé tři týdny před tímto významným ústavním aktem. Měl to být důkaz, že
vládní většina je pevná přes všechny nesnáze z doznívající hospodářské krize a vybujení
radikalismu na krajní pravici i levici.
Mezinárodně se pak pohlíželo na hladkou volbu hlavy státu jako na důkaz stálosti
a síly naší demokracie i za rostoucí hrozby fašismu. Jeho hlavní exponent, hitlerovské
Německo, vrhalo už od ledna 1933 na republiku zlověstné stíny.
Proto zasahoval zájem o Masarykův zdravotní stav od nejvyšších státních činitelů
v podstatě všechny vrstvy obyvatelstva.
Přes veškerou snahu celého kolektivu nejbližších spolupracovníků i personálu lánského zámku se nedal zcela zdravotní stav utajit. Pan prezident se nemohl pozdravit
osobně s účastníky zájezdů na lánský hřbitov v úmrtní den paní Charlotty a jen velmi
krátké a řídké vycházky do nejbližšího okolí zámku byly pro veřejnost velmi nepřesvědčivé.
… Všiml jsem si totiž hned v prvých dnech onemocnění problémů s podpisem na
úřední listiny. Prezident neviděl, kam správně nasadit pero … … položil jsem tedy tužku
na místo, kde měl podpis být … Daleko horší bylo, že podpis se brzy zcela deformoval.
Prezident velice přesně pozoroval změny, které nastaly a promítal je především do
své úlohy při blížící se volbě. Obával se, aby pro jeho onemocnění něco neselhalo, …
a myslel na to, jak podepíše ústavní listinu s přísežní formulí pro slib předepsanou. …
Také případné podání ruky mu dělalo starosti což potvrzuje jeho dotaz: „Nevím, jestli to
napoprvé trefím“.
Syn prezidentův, vyslanec Jan Masaryk po urychleném návratu do Lán pochopil okamžitě celou situaci a ihned pomohl přepracovat program celého náročného dne tak, aby
byly všechny obtížné body voleb prvního dne vypuštěny. Schůze Národního shromáždění
je poprvé svolána do Vladislavského sálu. (Tak založena tradice, podle níž se konaly
všechny další volby, mimo Dr. Háchy.)
Písemný program volby byl vydán až dva dny před vlastním aktem. Odpadla přehlídka
čestné roty a osobní lékař měl provázet pana prezidenta jen při cestě z Hradu na Staroměstskou radnici.
Doktor Maixner učinil rozsáhlá opatření, která zajišťovala okamžitou lékařskou pomoc
v případě potřeby po celou dobu volby.

Nakonec byl prezident zvolen nejvíce hlasy oproti všem volbám předešlým. Jediný
protikandidát Klement Gottwald dostal 38 hlasů.
Oproti předchozí volbě, kdy předseda schůze sám pronesl znění slibu a prezident řekl
jenom „Slibuji“, setrvalo se na požadavku, aby prezident přednesl slib celý.
Za tímto prosazením stál pravděpodobně Malypetr. Prezident se naučil slib nazpaměť
a tak všichni zůstávali klidní.
Prezident se uprostřed té vcelku krátké věty zarazil, učinil malou pauzu a pokračoval potom jen tak, jako by mu někdo napovídal. Ve slavnostní atmosféře se však toto
memento rychle ztratilo, když předseda Staněk prezidentovi srdečně blahopřál … a provolávala se sláva zvolené hlavě státu i republice.
Ani schůzka s šéfy diplomatických misí se neobešla bez problémů. Prezident již při
čtení druhé věty v odpovědi na projev nejstaršího z nich Kocha se zarazil a zbytek pak opakoval dle nápovědy. I z této situace se nakonec vysvobodil; ve volném projevu vysvětlil
diplomatům, že ho zlobí oko.
Když vstoupil pisatel těchto vzpomínek k panu prezidentovi do ložnice, kde odpočíval
před odpoledním programem, a mimo jiné panu prezidentovi také za sebe a další členy
kanceláře pogratuloval, se pan prezident jen upřímně zasmál a řekl: „Gratulovat? Vy mně!“
„Tož děkuju“.
Ještě téměř dva roky, do 14. prosince 1935, pan prezident a celé jeho okolí udržovali zdání, že nemoc a stáří neohrožuje jeho náročnou práci. Jen pravá ruka zavěšená
na pásce prozrazovala, že skutečnost je zcela jiná. Toho dne totiž vstoupila v platnost
prezidentova rezignace.
Vážení čtenáři, to vše co jsem Vám dnes popsal z posledních prezidentských dnů
Tomáše Garrique Masaryka je pouze nepatrnou částí z knihy spisovatelky Jindřišky Smetanové, nazvané - TGM: „Proč se neřekne pravda?“. Vše co je psáno kurzivou jsou autentická slova pana prezidenta, jak si je v období 1928-1937 zapisoval osobní tajemník T.G.M.
Antonín Schenk na lánském zámku a poté je až téměř do své smrti v roce 1965 přepisoval
na stroji a ukládal v kufru, který po mnoha peripetiích doputoval až ke spisovatelce, které
se podařilo vydat tuto krásnou knížku.
Milan Šebek, Varnsdorf
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Co je nového…?
Nejdùležitìjší body ze zasedání zastupitelstva mìstyse dne 13. 3. 2014
* Příkazní smlouva – pojištění majetku
městyse
Starosta městyse představil pana
Ing. Jaroslava Bednáře, zástupce firmy Živnostenská pojišťovací, a.s. – makléřská pojišťovací společnost. Firma nabízí zprostředkování
pojištění majetku městyse formou poptávky
u jednotlivých pojišťovacích společností
a zajištění nejvýhodnějších podmínek pojištění pro městys. Firma má již uzavřenu
podobnou smlouvu s několika městy i obcemi
v okolí (Žamberk, Letohrad, Jablonné nad
Orlicí, Mladkov, Záchlumí, Helvíkovice).
Pan Ing. Bednář seznámil zastupitelstvo
s výsledky předběžného prověření aktuální
pojistné smlouvy. Z tohoto šetření vyplynulo,
že smlouva má některá úskalí, rovněž není
pojištěn veškerý majetek městyse – především nově pořízený a rovněž pojištění nezahrnuje některá rizika. Firma Živnostenská
pojišťovací provedla předběžnou poptávku na
pojištění majetku městyse u několika pojišťoven. Z této poptávky vyplývá, že cena pojištění
by se snížila, přestože by bylo pojištěno více
majetku na více rizik, než doposud. Rovněž
firma nabízí službu hlášení a likvidace pojistných událostí a kontrolu dodavatelsko-odběratelských smluv z hlediska pojištění.
Za služby ŽP, a.s. městys neplatí, firma
dostává provizi za zprostředkování od jednotlivých pojišťovacích ústavů. ŽP, a.s. navrhuje, aby městys vypověděl aktuální pojistnou smlouvu, jejíž výpovědní lhůta činí
6 týdnů (po výpovědní dobu je smlouva plně
v platnosti) a v této lhůtě učiní pro městys
novou poptávku pojišťovacích služeb, jejímž
cílem bude uzavření nové pojistné smlouvy.
Zastupitelstvo po delší diskusi odsouhlasilo vypovězení aktuální pojistné smlouvy a dále
odsouhlasilo uzavření Příkazní smlouvy s Živnostenskou pojišťovací, a.s. a pověřilo starostu
jejím uzavřením.
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* Hospodaření městyse za rok 2013
Předseda finančního výboru pan Josef
Vágner seznámil zastupitelstvo s výsledkem
hospodaření městyse Kunvald za rok 2013.
Výsledek hospodaření městyse v porovnání s plánovaným rozpočtem městyse
k 31. 12. 2013:
Příjmy - rozpočet
skutečnost
Výdaje - rozpočet
skutečnost
Financování

11.480.188,00 Kč
12.666.018,96 Kč
11.844.394,00 Kč
10.090.807,60 Kč
364.206,00 Kč

Příjmy - výdaje (saldo rozpočtu)
2.575.211,36 Kč
Stav finančních prostředků městyse na jednotlivých účtech k 31. 12. 2013
Běžný účet u Komerční banky
3.234.535,04 Kč
Spořicí účet u Komerční banky
7.524.128,50 Kč
FRR u Komerční banky 1.673.813,17 Kč
Účet u České národní banky
336.979,53 Kč
Pokladna (stav hotovosti)

4.405,00 Kč

Stav finančních prostředků městyse
k 31. 12. 2013 celkem: 12.773.861,24 Kč
Humanitární sbírka
6.000,19 Kč
Zastupitelstvo vzalo informace po krátkém projednání na vědomí.

* Přezkum hospodaření městyse Kunvald
Starosta městyse seznámil zastupitelstvo se skutečností, že přezkum hospodaření
městyse za rok 2013 byl proveden kontrolory
finančního odboru Krajského úřadu Pardubice dne 27. 2. 2014.
Zastupitelstvo se dále seznámilo s výsledkem přezkoumání hospodaření a závěrečným
protokolem. Při přezkoumání hospodaření
městyse Kunvald za rok 2013 byly zjištěny
méně závažné chyby a nedostatky:
1) územní celek nedodržel postupy účtování o opravných položkách – kontrolou účtu
311 bylo zjištěno, že městys netvoří opravné
položky u faktur po splatnosti více jak 90 dnů,
2) účetní uzávěrka za rok 2012 nebyla
schválena nejpozději do 30. 9. 2013. Účetní
uzávěrky Městyse Kunvald a zřízené příspěvkové organizace Masarykova základní škola
a mateřská škola Kunvald sestavené k rozvahovému dni 31. 12. 2012 byly schváleny
na jednání zastupitelstva dne 10. 10. 2013.
Tyto zjištěné drobné nedostatky nemají vliv
na čerpání jakýchkoli grantových prostředků.
Zastupitelstvo vzalo výsledek přezkumu
hospodaření na vědomí a po vyvěšení závěrečného účtu a výsledků hospodaření na
úřední desce po zákonem stanovenou dobu
projedná jeho schválení na dalším zasedání
a dle požadavku bude informován Finanční
odbor KÚ Pardubického kraje.
* Poptávka na výběr stroje - komunální
kompaktní traktor
Na základě výzvy schválené zastupitelstvem proběhlo výběrové řízení na komunální
techniku – kompaktní traktor.
Starosta městyse seznámil zastupitelstvo
s průběhem jednání výběrové komise, protokolem o posouzení a hodnocení nabídek.
Nabídku zaslaly všechny tři poptané firmy,
všechny splnily podmínky poptávky a nabídly
stroj shodných parametrů. Jako nejvýhodnější byla vybrána nabídka firmy Živa, zemědělská obchodní, a.s., Klášterec nad Orlicí,
která nabídla stroj za 718.740 Kč vč. DPH.
Komise doporučila zastupitelstvu přijmout
vítěznou nabídku firmy Živa, zemědělská
obchodní a.s. jako nejvýhodnější pro městys.
Zastupitelstvo po dalším krátkém projednání odsouhlasilo doporučení výběrové komise

a nákup nabízeného stroje od firmy Živa, zemědělská obchodní, a.s. Klášterec nad Orlicí.
* Dodatek k veřejnosprávní smlouvě o výkonu
některých činností obecní policie
Starosta městyse seznámil zastupitelstvo s dopisem Města Žamberk, které v příloze zaslalo návrh dodatku k veřejnoprávní
smlouvě o výkonu některých činností obecní
policie.
V dopise je uvedeno, že městská policie
již z kapacitních důvodů nemůže zajišťovat
a plnit závazky týkající se odchytu psů na
území městyse a jejich transport do útulku
v Žamberku. Z tohoto důvodu žádají o uzavření dodatku k veřejnoprávní smlouvě, kde
již tato činnost bude vyloučena.
V případě, že městys nepřistoupí na
uzavření dodatku, bude město Žamberk
nuceno vypovědět celou smlouvu.
Starosta městyse k této záležitosti
dále uvedl, že stejná žádost byla doručena
všem obcím, které mají s městem Žamberk podobnou smlouvu uzavřenou. V případě odchytu psů bude tedy nadále nutné
spolehnout se na vlastní síly, nebo využít
služeb TS Žamberk.
Zastupitelstvo po projednání s ohledem na zachování dalších služeb, které pro
městys zajišťuje městská policie Žamberk,
odsouhlasilo uzavření zaslaného Dodatku
k veřejnoprávní smlouvě č. 2/2006 o výkonu
některých činností obecní policie a pověřilo
starostu podpisem tohoto dodatku.
* Konkursní řízení
Starosta městyse připomněl, že se na
svém minulém zasedání zastupitelstvo
seznámilo s žádostí paní ředitelky Masarykovy ZŠ a MŠ Kunvald o rozvázání pracovního poměru z důvodu odchodu do důchodu
a v této souvislosti je nutné vyhlásit konkurzní řízení na nového ředitele/lku a učinit
potřebné kroky k tomu, aby nový ředitel/ka
nastoupil/a do funkce ke dni 1. 8. 2014.
Starosta seznámil dále zastupitelstvo
s návrhem textu o vyhlášení konkursního
řízení, který bude zveřejněn běžným způsobem – na úřední desce městyse, na webových
stránkách, v tisku (Orlický deník) a rovněž
bude rozeslán na základní školy v okolních
městech a obcích.
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Zastupitelstvo městyse odsouhlasilo
vyhlášení konkursního řízení na pracovní
pozici ředitele/ředitelky Masarykovy ZŠ
a MŠ Kunvald, okres Ústí nad Orlicí, a to od
17. 3. 2014, s termínem uzávěrky podání
přihlášek 30. 4. 2014, s předpokládaným
nástupem do pracovní pozice od 1. 8. 2014.
* Různé
- informace k projektu Veřejně prospěšných
prací – starosta městyse informoval zastupitelstvo o skutečnosti, že na Úřad práce byla
podána žádost na vytvoření pracovních míst
v rámci VPP. Předpokládaný termín nástupu
zaměstnanců je od 1. 4. 2014, nejdříve musí
žádosti projít komisemi na ÚP. Tyto práce
jsou stále částečně finančně dotovány ÚP.
- informace k projektu Aktivizační pracovní příležitosti – starosta městyse informoval, že se jedná o projekt navazující na
předchozí projekt veřejné služby. Rovněž
v tomto případě byla na ÚP podána žádost
na Aktivizační pracovní příležitosti. V tomto
projektu se jedná o zaměstnání osob, které
jsou dlouhodobě v evidenci pracovního
úřadu. Jedná se o práce na dobu 3 měsíců
– měsíčně 40 hodin. Pokud žádost bude
úspěšná, budou tyto osoby zaměstnány
v termínu od 1. 6. do 31. 8. 2014

- informace ve věci změny organizace
zdravotnické záchranné služby – starosta
sdělil zastupitelstvu informace, které získal
na poradě starostů v Žamberku dne 13. 3.
2014. Na poradě starostů byl přítomen ředitel ZZS Pardubického kraje MUDr. Svoboda
a vedoucí odboru zdravotnictví Ing. Gregor.
Výsledek jednání byl vyhodnocen jako
v podstatě nulový. Ze strany starostů bude
na KÚ Pardubice zasláno usnesení s požadavkem o zrušení rozhodnutí Rady Pardubického kraje a ponechání stavu v režimu,
který byl do 31. 12. 2013 – tedy: úplná
posádka ZZS (řidič, zdravotník-záchranář,
lékař).
- informace o změnách jízdních řádů – starosta dále informoval, že den 15. 6. 2014 je
stanoven jako další termín změn autobusových jízdních řádů. Odbor dopravy Pardubického kraje přislíbil, že návrh změn bude včas
rozeslán všem obcím k vyjádření.
- informace ve věci komunikace v místní
části Záhory – místostarostka městyse
seznámila zastupitelstvo s textem e-mailu,
který zaslal ředitel Správy Parishových lesů
a ve kterém konstatuje, že byly omylem vytěženy 4 stromy na pozemku městyse a žádá
o převzetí dřevní hmoty.
Zastupitelstvo vzalo informace, které
zazněly v bodě Různé na vědomí.

Nejdùležitìjší body ze zasedání zastupitelstva mìstyse dne 10. 4. 2014
* Pojištění majetku městyse
Starosta městyse připomněl, že na minulém jednání zastupitelstva byla schválena
Příkazní smlouva, která opravňuje zástupce
Živnostenské pojišťovací, a.s. ke zprostředkování pojištění pro příkazce a přivítal pana
Ing. Jaroslava Bednáře, zástupce Živnostenské pojišťovací, a.s.
Ing. Bednář seznámil zastupitelstvo
s výsledkem poptávky na komplexní pojištění majetku městyse včetně rizik, např.
z vandalismu či škod způsobených živelnými událostmi. Firma oslovila v prvním kole
celkem 5 pojišťovacích ústavů a po vyhodnocení nabídek a aktualizaci souboru nemovitostí městyse, hodnoty movitého majetku
byly do druhého kola vybrány 3 pojišťovny
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(Kooperativa, ČSOB, Česká pojišťovna).
Na základě rozboru těchto nabídek a jejich
vyhodnocení – tedy na základě konečné ceny
a rozsahu pojistného krytí a rozsahu spoluúčastí, byla jako nejvýhodnější pro městys
vybrána a doporučena ČSOB pojišťovna.
Zastupitelstvo po dalším projednání
odsouhlasilo doporučení Živnostenské pojišťovací, a.s. – makléřské pojišťovací společnosti, na uzavření pojištění majetku městyse
s ČSOB pojišťovnou, a.s. a pověřilo starostu
městyse jejím uzavřením.
* Konkursní řízení – výběr nové ředitelky/
ředitele Masarykovy ZŠ a MŠ
Starosta městyse uvedl, že dne 17. 3.
2014 bylo vyhlášeno konkursní řízení na

ředitele/ředitelku Masarykovy ZŠ a MŠ Kunvald, okres Ústí nad Orlicí, s předpokládaným
nástupem do funkce od 1. 8. 2014. Lhůta pro
podání přihlášek končí 30. 4. 2014.
Dále uvedl, že je nutno rovněž jmenovat konkursní komisi v následujícím složení:
2 zástupci městyse, 1 zástupce – KÚ Pardubice, odbor školství, 1 zástupce – zkušený
odborník z oboru (např. ředitel srovnatelného školského zařízení), 1 zástupce pedagogických pracovníků školy, 1 zástupce ze
Školské rady při Masarykově ZŠ a MŠ Kunvald, 1 zástupce České školní inspekce.
Po projednání odsouhlasilo zastupitelstvo jmenování následujících členů konkursní komise:
Městys Kunvald: Ing. Josef Paďour,
Ing. Jana Trejtnarová
KÚ Pardubického kraje, odbor školství:
Mgr. Hana Pochobradská
Česká školní inspekce:
PaedDr. Marta Hunalová
Odborník z oboru: Mgr. Radim Horňák,
ředitel ZŠ Klášterec n. O.
Masarykova ZŠ a MŠ Kunvald:
Mgr. Zdenka Jurčanová
Školská rada při Masaryk. MŠ a ZŠ Kunvald:
Lenka Vágnerová
Zapisovatelkou komise byla jmenována paní
Alena Morávková, účetní městyse Kunvald.
* Horský potok – spolupráce s Lesy ČR
Starosta městyse seznámil zastupitelstvo s rozhodnutím Oblastní správy toků
Povodí Labe LČR, s.p. – pozastavení prací
na projektových a přípravných pracích na
rekonstrukci rybníku na Horském potoce
na jeho horním toku. Pan Zientek, který je
vlastníkem části pozemků od vodní nádrže
v zájmovém území, opakovaně nedodržel
dohody z jednání a v současné době předložil požadavky, které jsou pro LČR, s.p. nepřijatelné.
OST Povodí Labe LČR, s.p., má zájem
i nadále v projektu pokračovat, a proto
zástupci OST požádali městys Kunvald, aby
se pokusil s pane Zientkem dohodnout.
Zastupitelstvo vzalo informace na
vědomí a pověřilo starostu a místostarostu

jednáním s panem Zientkem v této záležitosti, neboť se jedná o velmi důležitou záležitost, mj. také z pohledu protipovodňové
ochrany městyse.
* Prodej nepotřebného majetku
Ředitelka školy Mgr. Zdenka Jurčanová
předložila zastupitelstvu návrh na odprodej
nepotřebného majetku, a to staré trojdílné
skříně inv. č. 001/16, kterou využívala mateřská škola, pořizovací cena činila 1833 Kč.
Navrhovaná cena jednomu zájemci činí 183 Kč
(10% pořizovací ceny).
Zastupitelstvo odsouhlasilo navrhovaný
odprodej výše uvedeného nepotřebného
majetku za navrhovanou cenu 183 Kč jedinému zájemci.
* Žádost Občanského sdružení BabyBox
Zastupitelstvo se seznámilo se žádostí
o.s. Babybox o příspěvek na obnovu a vybudování dalších babyboxů a výstavbu malého
azylového domu. V loňském roce městys
přispěl symbolickou částkou 1.000 Kč.
Zastupitelstvo po projednání a vzhledem
k závažnosti celospolečenského problému
opět odsouhlasilo poskytnutí symbolické
částky ve výši 1000 Kč. Částka bude poskytnuta stejně jako v loňském roce na základě
smlouvy o poskytnutí příspěvku.
* Žádost Pionýrské skupiny Kunvald
Starosta městyse seznámil zastupitelstvo se žádostí PS Kunvald. PS Kunvald
pořádá dne 3. 5. 2014 již tradiční pochod
Z pohádky do pohádky.
Zastupitelstvo odsouhlasilo poskytnutí
částky 2000 Kč na zajištění odměn pro děti,
které se budou účastnit pochodu. Částka
bude proplacena na základě předložených
řádných daňových dokladů vztahujících se
k pořádání akce.
* Žádost o opravu přístupové komunikace
Starosta městyse seznámil zastupitelstvo se žádostí pana Jana Šlesingera, Kunvald čp. 326, o poskytnutí materiálu na
opravu přístupové komunikace k jeho rodinnému domu. Práce si pan Šlesinger provede
svépomocí. Jedná se o výspravu výtluků
v cestě.
Zastupitelstvo po krátkém projednání
odsouhlasilo poskytnutí nezbytného množ5

ství materiálu na opravu přístupové komunikace k čp. 326. Materiál bude poskytnut
v souvislosti s jinými plánovanými opravami
komunikací.
* Různé
a) informace stavebního výboru – oprava
narušené a rozpadávající se opěrné zdi
u čp. 195 – Ing. Musil seznámil zastupitelstvo s výsledky místního šetření a návrhem
řešení. Jako nejefektivnější se jeví zpevnění
gabionovými koši s rovnaným lomovým
kamenem (délka 15 m, výška 1-3 m, šířka
1m). Toto řešení znamená podle předběžného odhadu finanční náklad cca 290 tis. Kč.
Vzhledem k velké finanční náročnosti
opravy zídky, se kterou nebylo v rozpočtu
městyse počítáno, a to nad přístupovou
komunikací, která není průjezdná (končí
soukromým pozemkem), slouží z této
strany jako přístup k jedné nemovitosti,
která je dopravně přístupná po asfaltové
komunikaci z Předního dolu, vzalo zastupitelstvo návrh řešení prozatím na vědomí.
Zastupitelé mají možnost zvážit řešení do
dalšího zasedání.

b) informace k projektu Cyklotrasa Žamberk Kunvald - Rokytnice: jedná se o projekt měst
Žamberk a Rokytnice v Orl.h., která vyzvala ke
spolupráci i městys Kunvald, neboť podstatná
část trasy vede po katastru Kunvald. V současné době byla zpracována nabídka na řešení
záměru a zpracování studie proveditelnosti.
Nabídka oslovené firmy Transconsult s.r.o.
Hradec Králové na zpracování studie činí
68.000 Kč bez DPH. Starosta informoval, že v této záležitosti proběhlo další jednání zúčastněných stran, ze kterého vzešel
návrh na financování studie, a to v poměru:
40/40/20 – ŽBK/RO/KU. Jedná se o přípravu
projektu, který by měl být financován z evropských fondů a znamenal by výrazné zlepšení
podmínek pro turisty využívající spojení sídel
po žluté turistické značce, ale mimo jiné by
to znamenalo podstatné zlepšení přístupnosti
pozemků nacházejících se podél této trasy,
neboť by se mělo jednat o vybudování zpevněné štěrkové komunikace dostatečné šíře
a parametrů. Zastupitelstvo po dalším projednání odsouhlasilo uhrazení příspěvku na
financování studie v poměru, který byl navržen na jednání starostů za předpokladu, že
uvedená nabídka je maximální.

Další zasedání zastupitelstva Městyse Kunvald proběhne
ve čtvrtek 15. května 2014 v Penziónu U Lípy od 19.00 hod.
Na toto zasedání zastupitelstva městyse přijde tradičně kronikářka městyse
paní Milena Bílková seznámit zastupitelstvo a veřejnost
se zápisy do kroniky městyse za rok 2013.
Zasedání zastupitelstva v červnu 2014 proběhne ve čtvrtek dne 12. 6. 2014 od 19.00 hod
v zasedací místnosti Úřadu Městyse Kunvald.

Oznámení Úřadu městyse Kunvald:
Ve dnech 2. a 9. května 2014 bude Úřad městyse Kunvald uzavřen
z důvodu čerpání dovolené.

Pravidelné očkování psů proti vzteklině proběhne dne 28. 5. 2014
16.00 - 16.30 — parkoviště u Konzumu dolní Kunvald
16.30 - 17.00 — parkoviště u Konzumu horní Kunvald
17.30 — Končiny u VK
Osady: majitelele psů na Bubnově a Zaječinách navštíví veterinární lékař jednotlivě.
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Setkání starostù obcí Sdružení obcí Orlicko
s pøedsedou Akademie vìd ÈR a hejtmanem Pardubického kraje
V pátek 11. 4. 2014 se sešli v Kramářově
chatě na Suchém vrchu starostové obcí Sdružení obcí Orlicko s představiteli Akademie věd
ČR v čele s jejím předsedou prof. Ing. Jiřím
Drahošem, DrSc., dr. h. c. a s představiteli
Pardubického kraje v čele s jeho hejtmanem
JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D. Jednání se
zúčastnili zástupci polského partnera Orlicka
okresu Kladsko.
Po přivítání hostů předsedou Sdružení
obcí Orlicko panem Petrem Fialou a úvodních slovech předsedy Akademie věd ČR
a hejtmana Pardubického kraje, byly v rámci
tohoto setkání předneseny příspěvky týkající
se projektů, které jak Orlicko, Pardubický kraj
a zejména vědecké ústavy AV ČR řeší v regionu Orlicka a Pardubického kraje. Na jednání
byly např. prezentovány výsledky dlouholetých výzkumů, které se týkají ekologických
zátěží z bývalých průmyslových provozoven
na Králicku nebo výzkumy zaměřené se vlivu
změn v hospodaření na život rybího osídlení
ve vodách Pastvinské přehrady.
Předseda Orlicka Petr Fiala zdůraznil
stále větší potřebu provázanosti práce ústavů

AV ČR s reálnými potřebami regionu a také
potřebu zapojit do této dlouholeté spolupráce
s AV ČR děti a mládež ze škol obcí Orlicka.
Zajímavou byla i prezentace výsledků
návrhů protierozních a protipovodňových
opatření v regionu Orlicka či prezentace
sanace bývalé průmyslové skládky v Dolní
Lipce.
Na závěr jednání předseda AV ČR prof. Jiří
Drahoš potvrdil mimořádný zájem na pokračování spolupráce Akademie věd ČR se Sdružením obcí Orlicko a s Pardubickým krajem
a to zejména z důvodu realizace výzkumných
úkolů přímo na území jednotlivých regionů.
Hejtman Pardubického kraje JUDr. Martin
Netolický vyzdvihl význam výsledků a zjištění
jednotlivých výzkumných úkolů pro činnost
Pardubického kraje při další odborné péči
o své území.
Zájem na pokračování úspěšné spolupráce vyjádřili na závěr setkání všichni zúčastnění.
Petr Fiala
předseda Sdružení obcí Orlicko

Přivítání pana hejtmana na setkání s předsedou Akademie věd
zleva: předseda AV ČR prof. Jiří Drahoš, hejtman Pard. kraje JUDr. Martin Netolický
předseda Sdružení Orlicko, p. Petr Fiala, místopředseda Sdružení Orlicko - Ing. Josef Paďour
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Poèasí v roce 2013
Meteorologické stanice v okrese Ústí nad Orlicí:
Dolní Lipka
Kameničná
Podlesí
Kunvald
Svatý Jiří
Žamberk

541,2 m.n.m.
74,60 m.n.m.
380,0 m.n.m.
487,0 m.n.m.
406,5 m.n.m.
411,1 m.n.m.

Leden – teplotně normální až mírně nadnormální. Srážkově normální, vlhkost vzduchu
byla v průměru poměrně vysoká a tlak spíše
nižší.
Únor – byl teplotně a srážkově normální. Srážkově nejvydatnější byl víkend 23. 2. - 24. 2.
2013, kdy napadlo 27 cm sněhu.
Březen – byl silně teplotně podnormální.
Srážkově byl normální.
Duben – svým počasím navazoval na závěr
března. Jaro jako takové bylo velmi krátké,
mohlo se zdáti, že počasí přímo jarní ráz přeskočilo.
Květen – byl teplotně normální a srážkově byl
nadnormální. Byla vysoká vlhkost vzduchu.
Červen – byl ve znamení extrémních srážek.
Souhrnně byl červen teplotně normální.
Červenec – byl teplotně i srážkově nadnormální.
Srpen – teplotně až mírně nadnormální. Byla
trvale vyšší vlhkost vzduchu.
Září – teplotně podnormální, srážkově nadnormální, byla i vyšší vlhkost vzduchu.
Říjen – teplotně nadnormální, srážkově normální.
Listopad – teplotně normální, srážkově podnormální.
Prosinec – byl teplotně nadnormální, srážkově
byl měsíc silně podnormální. Vyskytly se slunečné dny, kterých bylo více než v listopadu.
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Sumář roku 2013
Počet dní se srážkami do 5,0 mm

70

Počet dní se srážkami od 5,0 mm
do 10,0 mm

31

Počet dní se srážkami nad 10,0 mm

27

Nejsušší měsíce v roce 2013:
únor, březen, duben
Nejsrážkovější měsíce v roce 2013:
květen, červen, září
Měsíční srážky:
Leden
– 95,3 mm x normál 75,0 mm
Únor
– 40,2 mm x normál 52,0 mm
Březen
– 21,8 mm x normál 55,0 mm
Duben
– 27,6 mm x normál 41,6 mm
Květen
– 105,0 mm x normál 59,9 mm
Červen
– 106,1 mm x normál 78,7 mm
Červenec – 40,5 mm x normál 100,5 mm
Srpen
– 60,9 mm x normál 83,2 mm
Září
– 160,0 mm x normál 62,9 mm
Říjen
– 47,3 mm x normál 48,5 mm
Listopad – 47,8 mm x normál 59,3 mm
Prosinec – 41,6 mm x normál 77,4 mm

Rok 2014
Chybí vlhkost v půdě. Současná situace
se zřejmě teprve projeví v jarních měsících.
Trvá teplotně nadnormální počasí, přitom
vegetace potřebuje pro svůj růst poměrně
velké množství půdní vlhkosti.
Poměrně výrazné teplé zimy s malým
množstvím sněhu se čas od času vyskytnou,
například v roce 1972.
Za spolupráce Agroeko Žamberk.
Hofman Zdeněk

Pták roku – èáp èerný a èáp bílý
Česká společnost ornitologická (ČSO)
vyhlásila Ptákem roku 2014 čápa černého
a čápa bílého. K volbě čápů přispělo několik
důvodů, například se letos posedmé uskuteční celoevropské sčítání čápů bílých a třetí
celostátní sčítání čápů černých.
"Čáp bílý byl jedním z prvních ptáků roku
přesně před 20 lety. Nyní jsme k němu přibrali
i jeho méně známého příbuzného, čápa černého," uvádí předseda ČSO Jiří Flousek. Ornitologové doufají v to, že se do projektu sčítání
čápů významně zapojí i veřejnost. Podrobnější informace o sčítání čápů ČSO zveřejní
12. března na webu www.cap.birdlife.cz.
Podle ornitologů čápi bílí postupně
opouštějí úrodné nížiny a stěhují se výše
do hor, což jim usnadňuje i změna klimatu.
Naopak černí čápi se z dříve plachých lesních
ptáků, které bylo těžké jen zahlédnout, stávají stále běžnějšími a lidé se s nimi nezřídka
setkají i na potoce uprostřed vesnice.
Čápi nepatří mezi nejvíce ohrožené
druhy ptáků, jejich počty v posledních letech
postupně rostou. Například podle odhadů
z roku 2004 žije v Evropě zhruba 244.000
párů čápů bílých. Čápi jsou ohrožení ničením hnízd, dráty a sloupy vysokého napětí
i počasím, a to nejen deštivými jary, ale i stále
častějšími suchy v zimovištích. V případě, že
vyschnou oázy na jih od Sahary, hynou čápi
po stovkách a tisících. Podle ornitologů jsou
bohužel sucha v Africe poslední dobou stále
častější.
ČSO společně se Správou Krkonošského
národního parku vyhlásili fotografickou
soutěž o nejlepší snímky čápa bílého a čápa
černého. Vítězné fotografie budou předsta-

čáp bílý

veny na putovní výstavě, jejíž vernisáž se
bude konat 6. září ve Vrchlabí.
Kampaň Pták roku organizuje ČSO od
roku 1992. Loňským ptákem roku se stala
břehule říční, zákonem chráněná nejmenší
vlaštovka v Česku, jejíž početnost v 90. letech
výrazně klesla a která je v ČR zcela závislá na
lidské činnosti.
Více informací najdete na stránkách České
ornitologické společnosti.
Jana Trejtnarová

Okénko farnosti
Velikonoèní svátky
V kunvaldském kostele byly slouženy
mše na Zelený čtvrtek, Velký pátek a v neděli,
tedy na Boží hod velikonoční. Slavnostní ráz
nedělní mše, kdy si připomínáme a slavíme
zmrtvýchvstání Krista, se hudebně postarala

Jiná doba a zazpívaly i děti z náboženství.
Po mši Sv. dostalo slovo kunvaldské Misijní
klubko a jeho výrobky.
administrátor farnosti P. Fass
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Skautská mše
I v letošním roce se v pátek 25. 4. sjely
do kunvaldského kostela skautské oddíly ze
Žamberka a okolí. Při mší svaté si skauti připomněli život a odkaz svého patrona Sv. Jiří
a zapojili se do průběhu obřadu nesením
darů. O hudební doprovod se postarala skupina Jiná doba a pěvecký kroužek Stříbrňák
z Domova na Stříbrném vrchu z Rokytnice.
M. Gregušová

„Vejce natvrdo“
Od března si děti z Misijního klubka
lámaly hlavu nad tím, čím velikonočním,
veselým a barevným, ale přitom originálním a hlavně praktickým, letos potěší hospodyňky i koledníky.
Samozřejmě se nabízelo malování vajíček, ale ta jsou křehká a mají krátkou trvanlivost. My musíme vymyslet něco zcela jiného
– jenže co?
Nápad se zrodil až ve chvíli, kdy jsme
našly krabici s nápisem divadlo Sv. Štěpán.
Byly v ní různé rekvizity z našeho vánočního
divadla a mezi nimi i kameny (Sv. Štěpán byl
ukamenován).
Bleskl nám hlavou šibalský nápad,
jak tuto rekvizitu dále využít. Děti vybraly
kamínky, nabarvily je a ozdobily jarními
motivy. Od vajíček byly kamínky k nerozeznání, nejen díky barevnosti, ale i hladkému,
oválnému tvaru. Šlo totiž o kamínky z Chorvatska, opracované mořem.
Veřejnost spatřila naše barevná „vejce“
na Velikonoční neděli po mši, kdy je děti
s patřičným nadhledem prezentovaly.
Z našich vysoce trvanlivých „vajíček“,
měla radost každá hospodyňka i koledník,
který je při cestě z pondělní koledy určitě
nerozbil.
Marta Gregušová

Pouťové koláèe na opravu dveøí
kostela
Slavnostní mše k svátku patrona našeho
kostela byla sloužena v neděli 27. 4. a po
jejím ukončení zorganizovali farníci POUŤOVÝ KOLÁČ. Jeho výtěžek je určen na financování opravy dveří našeho kostela. O týden
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později 4. 5. se koná za stejným účelem, koncert hudebního dua z Ústí nad Orlicí.
Jelikož tyto 2 akce proběhly již po uzávěrce Poledníku, budeme Vás o jejich
výsledku informovat v příštím čísle.
Marta Gregušová

Jarní koncert na opravu dveøí
kostela sv. Jiøí
Zdravíme občany Kunvaldu a přejeme jim
příjemné a voňavé jarní dny. Velmi se těšíme
na neděli 4. 5. 2014 kdy bude naše hudební
duo koncertovat v kostele Sv. Jiří.
Pozvání farnosti Kunvald jsme rádi přijali
a dohodli květnový termín, snad už bude tepleji i v kostele. Rádi také podpoříme úmysl koncertu, kterým je krom příjemné hudby i věnování dobrovolného vstupného na opravu dveří
kostela Sv. Jiří.
Zveme Vás tedy srdečně na náš koncert a dovolujeme si využít příležitosti tohoto
dvouměsíčníku a nejprve se Vám představit:

Kapela Pick n´Bow
vznikla na jaře 2013 z přetlaku nápadů
a touhy dělat muziku v akusticko - rockovém hávu. Kapela jednu chvíli i koketovala
s perkusemi, což dodalo kapele další rozměr,
ale po odchodu bubenice se baskytarista
a houslistka rozhodli pokračovat pouze ve
dvou a dát tak vznik neobvyklému spojení
baskytary a houslí a tedy i neobvyklému
výslednému zvuku.
Stylově nedefinovatelné duo vytváří
krátké skladby akusticko - rockovém hávu,
které svojí stopáží málokdy přesáhnou
3 minuty, ale množstvím nápadů mohou
směle konkurovat složitějším a delším
skladbám. Písničky kapely se hodí do koncertních síní, kostelů, ale třeba i malých
klubů.
Složení:
Jan Škarka - semiakustická baskytara
Tereza Kristek - housle

Přijďte se přesvědčit, že basa není jen
doprovodný hudební nástroj a že i ve dvou
se dá dělat zajímavá muzika.
Těšíme se na setkání s Vámi v neděli
4. 5. 2014 od 14 hod!

Jan Škarka, Tereza Kristek a Marta Gregušová

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

75 let
26. 06.

Ladislav Martinek

Zaječiny 9

88 let
24. 05.
14. 06.

Božena Štumpfová
František Bukovský

Kunvald 321
Kunvald 55

86 let
26. 06.

70 let
21. 05.
27. 06.
30. 06.

Miroslav Pachel
Jaroslava Hubálková
Marie Holubářová

Končiny 24
Kunvald 83
Kunvald 175

Marie Jiruchová

Kunvald 256

85 let
12. 06.

60 let
14. 05.

Bohumil Michalička

Kunvald 7

Vladimír Mihulka

Kunvald 311

83 let
17. 05.

50 let
18. 05.1964

Marie Nunová

Kunvald 180

82 let
31. 05.

Slavomíra Páchová

Kunvald 221

81 let
23. 05.
04. 06.

Jarmila Novotná
Jaroslav Píč

Kunačice 21
Kunvald 123

Vzpomínáme na obèany, kteøí již
nejsou mezi námi:

80 let
18. 05.

Berta Kulihová

Kunvald 291

2. 2.
28. 3.

Jiří Všetička

Kunvald 128

Vítáme do života novì narozené
obèánky:
12. 12.

Bára Šlesingerová

Pavel Jedlička
František Fiedler

Kunvald 383

Kunvald 117
Kunvald 206

Srdeènì blahopøejeme!
Koncem května oslaví své životní jubileum
pan Josef Pořícký. Sám si říká, že je v Kunvaldě náplava, ale my, kteří ho známe, víme,
že za 8 let střídavého pobytu v Kunvaldě je pro
nás člověkem, který pomůže, poradí a v partě
je vždy veselým společníkem!
Proto mu chceme popřát jen to dobré,
pohodu a štěstí, ale hlavně hodně zdraví, které
tak potřebuje.

je s nadhledem a optimismem sobě vlastním,
a to nebývá tak časté.
Tak tedy milý pane Pepo – pevné zdraví,
veselou mysl do mnoha dalších let!

Za kamarádky a kamarády z party
Vlasta Hrabáčková

PS Redakční rady: Opravdu velmi rádi se
připojujeme k přání paní Vlasty a ostatních,
neboť pana Pepu od Vlasty – tedy pana Poříckého - známe jako našeho téměř pravidelného,
vtipného dopisovatele a milého člověka, kterému nejsou věci kolem nás lhostejné a hodnotí

pan Pořícký
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Ze starých kunvaldských kronik
Historická zajímavost
Dnes se k nám prostřednictvím Ing. Miloše
Kopeckého dostala malá historická zajímavost.
Dovolujeme si touto cestou poděkovat jemu
i paní Kateřině Pernfussové z Nekoře, která
nám věnovala soubor propagačních sáčků na
balení pražené kávy.
Paní Kateřina je vnučkou pana Václava
Lehkého, který v minulosti v Kunvaldě provozoval „Koloniál u Lehkých“. Po čase se
odstěhoval do Nekoře. Paní Perfussová však
neví, kde se koloniál nacházel a ani my jsme
o něm v kronikách nenašli zmínku.
Pomůže nám někdo z pamětníků určit
místo, kde koloniál byl?
Propagační sáčky budou zařazeny jako
příloha Kroniky městyse.

propagační sáček na balení pražené kávy

Stále se něco děje...!
Masopust v Kunvaldì
V sobotu 15. 2. t. r. vyrazily opět
Kunvaldem dva vozy tažené koňmi
na masopustní rej. Počasí nám přálo
a o legraci, muziku i dobrou náladu
nebyla nouze. Letos mezi nás zavítaly
nejen klasické maškary, ale vzhledem k probíhající zimní olympiádě
i naši sportovní velikáni. Na závěr
jsme u sokolovny pochovali basu,
rozdali sportovcům medaile a vrhli
se na zabíjačkové dobroty.
A v sokolovně bylo veselo do
pozdních hodin.
Výtěžek z příspěvků byl předán zástupcům TJ Sokol a bude použit na opravu stolů
v sokolovně v Kunvaldě. Děkujeme všem za
příspěvky, milé přivítání a občerstvení.
Váš Masopust

Podìkování masopustníkùm
Sokol Kunvald tímto mockrát děkuje
všem účastníkům masopustu za dar, který
12

Účastníci masopustního průvodu

jsme od nich obdrželi. Obdrželi jsme od nich
6000 Kč, k nimž jsme přidali dalších 6000 Kč
a za tyto peníze se nám podařilo opravit 8 ks
stolů v sokolovně.
Věříme, že pořadatelé a návštěvníci kulturních akcí se k nim budou chovat dobře,
tak aby mohly sloužit opět dlouhá léta.
Opravu provedlo truhlářství Frimlovi.

Sport
Slámožrouti podruhé bronzoví
Do posledního zápasu finálové skupiny
jsme nastoupili proti Červené Vodě. Soupeři
jsme nedali žádnou šanci a smetli jsme ho
10:1. Díky tomu jsme obsadili druhé místo ve
finálové skupině a čekal nás zápas o 3. místo
v turnaji.
Naším soupeřem byl Skoal team Líšnice, který v loňském roce soutěž vyhrál.
Soupeř začal velice aktivně a hned od úvodních minut nás začal přehrávat. Postupně
jsme se dostávali do tempa a herně jsme se
soupeři vyrovnali. Po úvodní brance Skoalu
dokázal po asistenci O. Krejsy srovnat střelou od modré čáry Lukáš Friml. Byl to jeho
vůbec první gól na tomto turnaji v letošním
ročníku. Do vedení nás dostal Pavel Šlesinger, kdy do prázdné brány dorazil střelu
Jirky Smrčka. Ke konci zápasu nás soupeř
opět začal přehrávat a výsledkem bylo srovnání na 2:2. Zápas dospěl poprvé v historii Slámožroutů do samostatných nájezdů.
Po první pětici nájezdů obou týmů (za Slámožrouty jeli Martin Kavka, Šlesinger,
Jarda Zářecký, Lauterbach, Friml) zůstali
oba vynikající gólmani nepřekonáni. V dal-

ších nájezdech předvedl perfektní zakončení líšnický Marek Keprta a Luboš neměl
šanci puk mířící do růžku branky lapit. Aleš
Lauterbach musel dát, jinak by byl konec
medailových nadějí. A dal! Nájezdy pokračovaly, ale i díky špatnému ledu, gól nepadl.
Až asi ve dvanácté sérii se rozhodl jet náš
druhý nejmladší hráč Martin Fogl a krásnou střelou do rohu branky překonal líšnického gólmana Keprtu. Slámožrouti obsadili
konečnou třetí příčku. První skončili Autoneum Hnátnice (Stará garda), druzí mladí
Jeleni Letohrad.
Děkujeme všem fanouškům, kteří nás
v posledním zápase hnali dopředu a pomohli
k vítězství.
Týden nato jsme zakončili sezónu tradičním hokejem s fanoušky, na kterém vládlo
krásné počasí a skvělá atmosféra a někteří
hráli i ve slunečních brýlích. Slámožrouti tak
zakončili povedenou sezonu a po odchodu
posledního Slámožrouta z ledu byl ukončen
provoz zimního stadionu v Žamberku.
Slámožrouti Kunvald

Slámožrouti s fanoušky na ledě
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ŠACHY
Krajský pøebor II
9. kolo 2. 3. 2014
Kunvald – Ústí n. Orl. C 1,5 : 6,5
Hosté, kteří hrají o postup, roli favorita
potvrdili, a tak jsme uhráli pouze 3 remízy.
1/2 bodu získali Keprta S., Vymetálek P.
a Řehák J..
10. kolo 23. 3. 2014
Polička C – Kunvald 3,5 : 4,5
Domácí, jejichž A tým hraje národní ligu,
disponují silným hráčským kádrem doplněný
o nadějné mladíky. Tentokrát se však na nás
usmálo štěstí. Zápas jsme měli dobře rozehraný a nakonec i zvítězili. Výhra - Keprta S.,
Vymetálek P., Verdiyan B., Hodek R., remíza
Rusz G.
11. kolo 6. 4. 2014
Kunvald – Jablonné n. Orl. 4:4
Prohra by nás poslala na poslední sestupovou příčku. Nástup do utkání nám vyšel
skvěle a po 2 hodinách jsme vedli 2,5:0,5
a s ohledem na vývoj ostatních partií to
vypadalo na jasnou záležitost. Pak se ale děly
věci. Snad z přemíry odpovědnosti se vývoj
utkání změnil v náš neprospěch a po chybách prohráváme 3:4. Dohrává se poslední
partie na 2. desce, která patrně byla jasně
remízová. Avšak P. Vymetálek vydřel po 5ti
hodinách a 20 minutách celý bod a srovnáváme na 4:4, čímž soupeře ponecháváme na
posledním místě tabulky. Body - 1 Vymetálek P., Dvořák E., Krčmář S., 1/2 Keprta S.,
Rusz G.
Krajská soutìž - Pardubicko

9. kolo 16. 3. 2014
Mistrovice – Kunvald B 4:1
Pouze remízy S. Krčmáře a V. Michaličky
stačily na jeden bod, domácí byli úspěšnější
a celkem snadno zvítězili.
9. kolo 16. 3. 2014
Horní Čermná – Kunvald C
3,5:1,5
C týmu se nevedlo o moc lépe. Remízy uhráli
Rusz G., Rusz R. a Pácha L..
14

10. kolo 30. 3. 2014
Kunvald B – Horní Čermná 1,5:3,5
Stejně jako v minulém kole C týmu proti
tomuto soupeři se vedlo Béčku. Remízy
E. Dvořáka, V. Michaličky a M. Mlynáře stačily na 1,5 bodu. Hosté tímto výsledkem
potvrdili postup do vyšší soutěže.
10. kolo 30. 3. 2014
Lanškorun C – Kunvald C 0,5:4,5
Nečekaně jasná výhra nad oslabeným
soupeřem. Výhra - Hodek R., Rusz R., Krupica Z., Šejnoha L., remíza Rusz G.
11. kolo 13. 4. 2014
Kunvald C - Kunvald B 1,5:3,5
Los tomu chtěl, že malé derby se konalo
v posledním kole. Za Béčko zvítězili Dvořák E.
a Mlynář M.. O remízy se podělili Rusz R.
s Krčmářem S., Krupica Z. s Michaličkou V.
a Šejnoha L. s Bémem T..
Z 12 týmů. Céčko skončilo 10. s 8 body
a Béčko 11. se 7 body.
Krajská soutìž - Hradecko

9. kolo 16. 3. 2014
Doudleby n. Orl. - Kunvald D 3:2
Ani v posledním kole se naše Déčko
nedočkalo výhry a opět těsně prohrálo. Vyhrál
Křehký R., remízovali Štěpán S. a Mlynář M..
Déčko získalo celkem 1 bod a skončilo na
posledním 9. místě.
Sezóna 2013/14 je pro náš oddíl již minulostí. S ohledem na výsledky v soutěžích ji
lze hodnotit jako neúspěšnou. Důvodů je víc.
„A“ tým nenastupoval v nejsilnější sestavě
a navíc hráčská základna s postupujícím
věkem nestačí dravému mládí soupeřů. A tak
prioritou do dalších let je především práce
s mládeží, která by nás měla postupně nahradit, ale je to běh na dlouhou trať. 26. ledna
2014 se na výroční členské schůzi konaly
volby do výboru oddílu. Zvolený pětičlenný
výbor ustanovil do funkce předsedy oddílu
E. Dvořáka.

Na tomto místě je třeba poděkovat Jaroslavu Tobiškovi, který vedl oddíl téměř 30 let.
Převzal štafetu po M. Kodytkovi a jeho zásluhou se šach dostal do podvědomí široké
šachové veřejnosti a šířil dobré jméno Kunvaldu nejen v rámci Pardubického kraje.
Nadále zůstává platným a aktivním hráčem
oddílu.
Poděkování patří za podporu především
Kunvaldské a.s., pod jejichž názvem hrajeme, Městysu Kunvald a manželům Borkovým, kde jsme v penzionu U lípy našli skvělé
prostředí pro mistrovská utkání.
(edv)

Šachový turnaj
– Memoriál Mirka Kodytka
Dne 29. 3. 2014 pořádal náš šachový
oddíl již 24. ročník šachového turnaje družstev „Memoriál Mirka Kodytka“. Tento turnaj
byl mimo jiné jakýmsi předělem v jeho historii. Došlo k radikálnímu omlazení pořadatelského kádru. Organizaci a ředitelování turnaje převzal ing. Dvořák, řízení turnaje - to
je zejména nasazování soupeřů do jednotlivých kol, počítání výsledků se ujali Roman
a Gusta Ruszovi, kteří si jako pomocníka vzali na pomoc počítačový program,
který Roman zvládl na jedničku a rychle,
že finanční pracovník ing. Michalička sotva
stíhal vystavit vítězům potvrzení o převzetí cen. Na mně zbyla funkce rozhodčího,
kterou jsem měl ulehčenu bezproblémovým
průběhem turnaje, a tak jsem si po mnoha
letech také mohl zahrát.
Turnaje se zúčastnilo jedenáct čtyřčlenných družstev, již tradičně rapid na
30 min. na partii a hráče v sedmi kolech.
Hodnocení Olympijským systémem za
body v každé partii. Vítězem celého turnaje
se stalo dr. Letohradu (dravci) se ziskem
21 bodů v sestavě Mikyska, Lorenc J., Janeček a Lorenc A., Druhé místo dr. Prostor 42
s bodovým ziskem 19 b.ve složení Staněk,
Kuneš, Jecha a Borůvka, na třetím místě
se umístili hráči ze Sokola Náchod ziskem
18 b. ve složení Soural, Vágner, Zahálka

a Fuchs. Čtvrté dr. Ústí n Orl. 16,5 b., pátá
Slávie Hradec Králové 15 b., šestí Sokolíci
z Horní Čermné s 14,5 b. sedmé dr. Kunvald
„A“ ve složení Chládek 3,5 b, Petrůň 3 b.,
Dvořák 3 b. a Hodek 1,5 b. Bylo také provedeno vyhodnocení jednotlivých šachovnic. Na první Soural Karel 6 b. ze 7, druhá
Kotyza B. 5 b. ze 6, třetí Jecha Petr 6,5 b. ze 7
a čtvrtá Fuchs František 6,5 b ze 7. V průběhu turnaje nedošlo ke sporným situacím,
vše se řešilo v přátelském duchu. K všeobecné spokojenosti přispělo tradičně i prostředí penzionu „U lípy“, vzorné a rychlé
občerstvení obsluhy.
Ještě trochu bilancování v historii turnaje. Začínali jsme v roce 1987 prvním ročníkem. Turnaj zorganizoval a materiálně zajistil ing. Michalička. Byl pro hráče, kteří pracovali v zemědělství. Zúčastnilo se 8 družstev v dvoukolovém blicáku. Další dva roky
se turnaj pro nezájem nekonal. Druhý ročník
v 1991 jsem se zapojil do organizace a řízení.
Turnaj byl již otevřený pro všechny hráče,
prosadil jsem sedmikolový Rapid na 30 min.
Od druhého ročníku stoupal zájem i počet
účastníků.
V r. 2002 dosáhl třináctý ročník rekordní
účasti 24 družstev s 98 hráči. Celková bilance
dosavadních 23 ročníků je účast 325 družstev s 1.373 hráči, to je dostatečná odpověď
na to, jak jsme byli úspěšní v pořádání.
Ještě závěrem musím poděkovat těm,
kdo mě pomáhali v pořádání turnajů.
Novým pořadatelům přeji minimálně stejné
úspěchy jako dosud. 24. ročník ukázal, že
to půjde i nadále.
Tobiška Jar.

Cvièení rodièù s dìtmi
Od začátku dubna se rozběhlo v sokolovně cvičení rodičů s dětmi od 2 do 6 let.
Cvičení probíhá každé pondělí od 17.00.
Takže jsou všichni s dětičkami vítáni, a to
jak maminky, tak tatínkové.
Těší se na Vás Bára Nováková.

15

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:
731 604 761, 739 285 722

XXXI. MUFLONÍ STOPA

Na čtvrtek 8. 5. 2014 pro Vás opět Sokol Kunvald připravuje tradiční pochod.
Pěší trasy vedoucí směrem na Kameničnou a Žamberk, Vás opět provedou známými
i méně známými místy v kunvaldském okolí na trasách o délkách cca 7, 15 a 25 km.
Cyklisté letos vyrazí poznávat zákoutí a kopečky v blízkém polském pohraničí. Trasa
Vás provede místy, kde lišky dávají dobrou noc. Myslíme si, že valná většina z Vás tam
ještě nebyla. Letos jsou připraveny trasy o délce cca 30 a 60 km.
Start je tradičně mezi 8.00 - 10.00 hodinou od sokolovny,
v cíli na Vás bude čekat pivo a masíčko či klobáska na grilu minimálně do 18.00 hod.
Těšíme se na Vás!
Tým Sokola Kunvald
MATEŘSKÁ ŠKOLA KUNVALD
VÁS ZVE NA

SDH Kunvald pořádá

JARNÍ BESÍDKU

V pátek 30. 5. 2014 od 16.00 hod
Program pro děti, občerstvení.
Všichni jsou srdečně zváni!

SOBOTA 17. 5. 2014 VE 14 HODIN
SOKOLOVNA KUNVALD
Masarykova základní škola
a mateřská škola Kunvald
Vás zve na

DĚTSKÝ DEN

v sobotu 7. 6. 2014 ve 14.00 hod
na hřišti před školou

KÁCENÍ MÁJE

Cyklovýlet

Farnost Kunvald opět srdečně zve
na cyklovýlet.
Ten se uskuteční koncem června,
nebo začátkem července
(informace budou na vývěskách).

Milí dùchodci!
Už v minulém Poledníku jste se mohli dočíst, že letos máme namířeno do Hradce Králové.
Termín zájezdu je sobota 14. června.
Hlavním cílem bude návštěva Rozária, kde probíhá mezinárodní výstava růží, proto je
datum našeho výletu přizpůsobeno této akci. V Hradci navštívíme Obří akvárium, cestou
tam se stavíme ve Vamberku v Muzeu krajky, které v loňském roce zrekonstruovali.
A protože to není daleko, odjezd autobusu je pozdější než předchozí roky.
Zadní důl: 7.30 hod, Kampelička: 7.45 hod a dále směrem na Žamberk
Oběd i večeře jsou zajištěny. Přihlásit se můžete v obou prodejnách Konzumu.
Záloha 200 Kč.
Účastníci budou opět rozmístěni podle zasedacího pořádku, proto prosím při přihlašování
uvádějte, s kým případně chcete sedět.
Za pořadatele Marie Ruszová
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Kunvaldská a.s. nabízí k pronájmu byt 3+1 v čp. 379.
Podrobnější informace M. Celerová, tel.: 465 677 742.
NABÍDKA PRONÁJMU

Obec Klášterec nad Orlicí nabízí k pronájmu
nebytový prostor v čp. 135 „Kovárna“ za účelem provozování pohostinství.
Písemné nabídky s popisem podnikatelského záměru přijímá Obecní úřad Klášterec nad Orlicí.
Bližší informace podá starosta obce Zdeněk Bureš, možnost sjednání prohlídky prostor.
Tel.: 724 187 490, 465 637 029

Pravidla používání plakátovacích ploch
v majetku obce Klášterec nad Orlicí
Usnesení č. 556/14: zastupitelstvo obce schvaluje pravidla používání plakátovacích
ploch v majetku obce Klášterec nad Orlicí s účinností od 1. 5. 2014.
1. Umístění plakátovacích ploch: Zbudov – u autobusové zastávky
parkoviště u kostela
centrum obce – u administrativní budovy Živy
centrum obce – u prodejny Konzumu
Lhotka – u autobusové zastávky
2. Právo výlepu plakátů a ostatních oznámení na plakátovacích plochách dle bodu 1 náleží
pouze obci Klášterec nad Orlicí. Plakátování zajišťuje obcí pověřená osoba.
3. Požadavky na zajištění plakátování na plochách dle bodu 1 předkládá žadatel obecnímu
úřadu formou objednávky, kde uvede: termín výlepu, dobu výlepu, rozměr plakátu, počet
kusů, adresu pro fakturaci. Výlep nejdříve 14 dní před akcí.
4. Na plochách uvedených v bodu 1 se zveřejňují pouze plakáty, propagační materiály, inzeráty,
obchodní sdělení a další tiskoviny, nejsou-li v rozporu s dobrými mravy.
5. Plakátování na jiných plochách než uvedených v bodu 1 je zakázáno.
6. Výlepy plakátů jsou zpoplatněny dle následujícího ceníku:

formát
A4
A3
A2

cena 1 ks
5 Kč
10 Kč
15 Kč

Vylepovací dny: úterý, čtvrtek.
7. Kontrolu dodržování těchto pravidel provádí obecní úřad Klášterec nad Orlicí a obcí pověřené
osoby.

1. Masopust…
2. Slámožrouti Kunvald
3. Děti z MŠ na exkurzi v Kunvaldské pérovně
4. Děti z MŠ na plaveckém výcviku
5. Děti z MŠ a pohádka o strojvůdci Josífkovi
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