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Úřad městyse Kunvald
a redakční rada KP přeje všem kunvaldským občanům,
chalupářům, příznivcům a přátelům Kunvaldu, přispěvatelům a čtenářům . . .

. . . Krásné Vánoce, klidný, šťastný a úspěšný rok 2015
se spoustou splněných přání !

AHOJ,
vážení čtenáři Ku…ho Po...ku

193 let
uplynulo letos 31. října kdy se v Borové u Přibyslavi narodil český básník a novinář, zakladatel české žurnalistiky, ale i národní buditel Karel Havlíček Borovský.
Po středoškolském studiu na gymnáziu, tehdy v Německém dnes Havlíčkově
Brodě, vstoupil do kněžského semináře, který opustil, když poznal poměry, které tam
panovaly a stal se nekompromisním kritikem církve. Filosofii pak studoval v Praze.
Brzy se mu přestalo líbit přehnané rusofilství národních buditelů a rozhodl se osobně
přezkoumat ruskou skutečnost jako vychovatel v Moskvě. Vrátil se ubezpečen, že slovanská vzájemnost je zcela nemožná. Jako redaktor založil vlastní noviny, byl zvolen
poslancem říšského sněmu a byl dokonce viněn, že se zaprodal vládě. Od března 1849
však začal radikálně vystupovat proti vládě až došlo k soudu, který sice vyhrál, ale
přesto byl 16. prosince 1851 převezen do Brixenu, kde zůstal až do roku 1855. Zanedlouho 29. července 1856 umírá a Božena Němcová údajně položila na jeho rakev
trnovou korunu jako symbol mučednictví. Mýtus mučednického kultu Havlíčka byl
odstartován.
Literární historik Jiří Morava zpracoval v roce 1991 dostupné materiály, v nich se
snaží o Havlíčkovu demýtizaci a jeho reálné zhodnocení. Také já jsem měl od určité
doby pochybnosti, obzvláště pak k obvinění, že jeho plicní choroba byla zaviněna
pobytem v Brixenu. K tomuto závěru jsem dospěl takto:
Při genealogickém pátrání po našem rodu jsem narazil na zajímavý moment. A to
zatýkání Karla Havlíčka Borovského před deportací do Brixenu. Obraz tohoto aktu od
malíře Josefa Mathausera visíval v mnoha českých domácnostech téměř do poloviny
minulého století. Obzvláště na venkově jako jakási „vizitka“ pravého češství. Že totiž
postavou v civilním oblečení v pozadí je čáslavský komisař, svobodný pán Voith von
Sterbetz, který se vyskytuje i v jedné linii našich předků, což jsem až doposud netušil. Zvědavost mně zavedla k zajímavému zjištění, které jsem se dočetl ve Věstníku
Klubu československých turistů, odbor střední Polabí, ročník 1929 str. 114 - 116,
autor František Straka. Obsáhlý článek líčí dožívání tohoto Voitha v. Sterbetz ve vilce
v Kolíně s jeho dvěma sestrami a mimo jiné píše:
Čáslavský pan Voith byl oním komisařem, který zatknul Karla Havlíčka Borovského. Jest dokázáno, že při zatýkání počínal si velice blahovolně, rodinu Havlíčkovu
podporoval a Havlíček mu též z vděčnosti několikráte z Brixenu psal. Dopisy měly
baronesy jako drahou relikvii uschovány, leč za světové války, postrašeny rekvisicemi, dopisy spálily.
Domnívám se, že i to je malá ukázka té lepší stránky, kterou lze v té době najít.
Stejně tak považuji i bezvýhradné obviňování té doby z Havlíčkovy plicní choroby za
značně silné. Spíš se domnívám, že pobyt na čerstvém horském vzduchu mu život
mohl i trochu prodloužit, nežli zkrátit. Tehdy to byla choroba nevyléčitelná a podlehla
jí i Havlíčkova dcera přes veškerou péči a výchovu v těch nadstandardně situovaných
pražských domech a domácnostech. Tím ovšem nechci nijak umenšovat všechny
křivdy napáchané habsburskou nadvládou. I když další evropský vývoj nás dostatečně
poučil, že nikdy není tak zle, aby nemohlo být hůře.

Mou domněnku potvrzuje i rozhovor Karla Schwarzenberka s redaktorkou, které
v roce 2001 v rozhovoru o Havlíčkovi nakonec říká: „ … Havlíčka si mimochodem
vážíl i ten absolutistický režim. Byla jste se někdy v Brixenu podívat na domeček kde
bydlel? Musím říci, že ve 20. století se s opozičními novináři jednalo jináč.“
Protože nejsem politik, mohu klidně říci, že se s nimi nejednalo, ale hned byli posíláni na milost a nemilost soudruhů bachařů, kteří nebyli nikdy potrestáni.
Tak krásné a klidné vánoční dny třeba i s knížkou K. H. Borovského pod stromečkem.
Milan Šebek, Varnsdorf

Karel Havlíček Borovský

DEMOKRATSKÝ
Nechoď, Vašku, s pány na led,
mnohý příklad máme,
že pán sklouzne a sedlák si
za něj nohu zláme.

RUSKÁ KONSTITUCÍ
Odjakživa dovoluje
ruský cár velmožům
míti třeba tisíc duší,
jenom žádný rozum.

CÍRKVI
Bůh, náš Otec, pro chování
deset nám dal přikázání;
ale církev, naše Máť,
zkrátila je v jedno: Plať!
Vybráno z knihy – Karel Havlíček Borovský BÁSNICKÉ DÍLO, vydal Orbis – Praha 1951
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Co je nového…?
Nejdùležitìjší body ze zasedání zastupitelstva mìstyse dne 21. 8. 2014
* Informace v záležitosti objektu Kampeličky
Starosta městyse seznámil zastupitelstvo s obsahem dopisu prvního náměstka
ministra vnitra pro vnitřní záležitosti, který
se týká možnosti převodu budovy Kampeličky na Městys Kunvald. Starosta připomněl,
že Česká pošta, s.p. ukončila svoji činnost
v budově v roce 2013. Poštovní služby jsou
zajišťovány pro občany tzv. službou Partner, kterou vykonává Konzum, o.d. a není
předpoklad, že by se situace změnila. Objekt
je kromě jednoho obsazeného bytu nyní
prázdný, městys má dlouhodobě pronajatu
ordinaci. Vedení městyse se již dlouhodobě
snaží o získání budovy do majetku.
Ve výše zmíněném dopise první náměstek
uvádí, že nakládání s majetkem státního podniku Česká pošta je zastaveno do doby rozhodnutí vlády o ukončení transformace podniku a uvolnění nakládání s majetkem. V případě, že toto rozhodnutí padne, bude Městys
Kunvald o této skutečnosti vyrozuměn a bude
možné dále o převodu budovy jednat.
Zastupitelstvo vzalo informace na vědomí.
* Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí příspěvků SO Orlicko
Starosta městyse seznámil zastupitelstvo
s návrhem textu Dodatku č. 2 ke Smlouvě
o poskytnutí příspěvků mezi Sdružením obcí
Orlicko a Městysem Kunvald. Dodatek se týká
výhradně změny termínu vyúčtování jednotlivých příspěvků obcí SO Orlicko. Výše příspěvků zůstávají nezměněny.
Zastupitelstvo po krátkém projednání
odsouhlasilo Dodatek č. 2 ke Smlouvě
o poskytnutí příspěvků mezi Sdružením obcí
Orlicko a Městysem Kunvald a pověřilo starostu jeho podpisem.
* Žádost Masarykovy ZŠ a MŠ Kunvald
Zastupitelstvo se seznámilo se žádostí
ředitelky Masarykovy základní školy a mateřské školy o řešení havarijního stavu ve spodní
části budovy, kde je pravděpodobně prasklé
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vodovodní potrubí a voda teče do zdi. Starosta městyse informoval zastupitele, že s paní
ředitelkou o záležitosti jednal, pravděpodobně
bude v tuto dobu složité najít instalatérskou
firmu s volnou kapacitou na takto rozsáhlou
opravu, neboť se jedná i o prostup mezi patry.
Vzhledem k tomu, že je tato záležitost již zřejmě
dlouhodobější, navrhl starosta, aby se oprava
připravila na další prázdniny tak, aby nebyl
narušen příliš běžný chod školy. Financování
odstranění havárie pak bude řešeno z rezervních prostředků.
Zastupitelstvo vzalo žádost na vědomí.
* Žádost Masarykovy ZŠ a MŠ Kunvald
Zastupitelstvo se seznámilo se žádostí
ředitelky Masarykovy základní školy a mateřské školy o čerpání finančních prostředků
z Fondu reprodukce majetku školy, a to na
úpravu napojení topného systému – vytápění
bytu školníka, výměnu a přemístění zásobníků TUV – napojení na vytápění z topného
systému. Fond reprodukce majetku je dlouhodobě tvořen z odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku (z rozpočtu
městyse jsou poukazovány do tohoto fondu
finanční prostředky).
Zastupitelstvo po krátkém projednání
odsouhlasilo čerpání finančních prostředků
z Fondu reprodukce školy na výše uvedené
určené opravy.
* Sociální fond Městyse Kunvald
Starosta městyse seznámil zastupitelstvo
s navrhovanou změna pravidel stanovujících
zásady tvorby a používání Sociálního fondu
Městyse Kunvald. Navrhovaná změna se týká
výše přídělu do fondu, doposud se do fondu připisovalo 2,5% z ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy a náhrady platů těch osob,
v jejichž prospěch je fond tvořen. Starosta
navrhl, aby se zvýšil odvod na 3% tak, aby byl na
Sociálním fondu dostatek finančních prostředků.
Zastupitelstvo po dalším projednání odsouhlasilo zvýšení odvodu do Sociálního fondu

Městyse Kunvald na 3% z ročního objemu
nákladů zúčtovaných na platy a náhrady platů
těch osob, v jejichž prospěch je fond tvořen.
* Různé
- Ing. Jiří Musil informoval zastupitelstvo
o závěrečné prohlídce cesty k nemovitosti
pana Lumíra Štěpána na Končinách, jejíž
oprava měly být částečně financována z rozpočtu městyse dle žádosti pana Štěpána.
Ing. Musil uvedl, že oprava cesty byla provedena v odpovídající kvalitě a opravu lze proúčtovat dle výše schválené zastupitelstvem.
- Jana Trejtnarová uvedla, že probíhají závěrečné práce a jednání o výsadbách

provedených v centru městyse, autorským
a technickým dozorem bylo zjištěno, že některé
použité materiály neodpovídají požadavkům
projektu, proto na základě požadavku městyse
proběhne jednání mezi dodavatelskou firmou
ARS Vavřín, Litomyšl a bude požadována
náprava. Po provedení opravy a převzetí díla
bude provedena fakturace a městys požádá
o proplacení smluvní částky grantu ze SFŽP.
Žádost o platbu by měla být podána do konce
roku 2014, po následné kontrole a odsouhlasení realizace ze SFŽP bude příspěvek na akci
proplacen na účet městyse.
Zastupitelstvo vzalo informace, které zazněly
v bodě Různé na vědomí.

Nejdùležitìjší body ze zasedání zastupitelstva mìstyse dne 11. 9. 2014
* Odpadové hospodářství městyse
Starosta městyse připomněl zastupitelstvu a občanům informace, které zazněly
na jednání zastupitelstva v červnu tohoto
roku, na kterém byl přítomen ředitel společnosti EKOLA České Libchavy, pan Ing. David
Černý. Vývoj legislativy v oblasti odpadů bude
v příštích letech s největší pravděpodobností
znamenat zvýšení nákladů na jejich likvidaci.
Vývoj směřuje ke snížení poměru odpadů
uložených na skládkách. Rovněž v případě
výstavby centrálních spaloven se dá očekávat, že finanční náročnost bude vyšší.
V důsledku probíhajících změn ve společnosti Ekola – především obměna vozového parku, bude nutné přizpůsobit sběrný
systém. Nová technika je přizpůsobena na
nádoby jiného typu – většího objemu. Proto
bude zřejmě nutno stávající, postupně dosluhující velkoobjemové kontejnery typu Mulda
nahradit novými kontejnery typu AVIA, které
mají větší objem a tím b se měly snížit náklady
na vlastní svoz.. Při současném stavu to však
pro městys (celková obměna) znamená
značný finanční náklad. Městys má v současnosti celkem 17 nádob, kontejner nového
typu stojí cca 47 tis. Kč.
Dále starosta uvedl, že se nabízí několik
řešení:
- Společnost Ekola nabízí finanční spoluúčast na obměně kontejnerů, např. tak,
že zakoupí 10 kontejnerů a městys je bude
postupně splácet, celkem 7 nádob by pak
nakoupil městys (předpoklad možnosti jednání

s dodavatelem kontejnerů o množstevní slevě).
- Změna systému na „popelnice“, případně
kombinace „popelnice – kontejnery“, svozové
trasy popelnic jsou omezené, zvláště v zimním
období.
V případě tříděných odpadů by rovněž
mělo dojít ke změně nádob (výměna žlutých
zvonů za kontejnery na kolečkách s horním
výsypem o objemu 1,1 m3), v tomto případě by
měla být výměna řešena pomocí grantu z operačního programu životní prostředí, o který žádá
svazek obcí Rozvoj regionu obcí Pod Zemskou
branou.
Dále starosta městyse uvedl, že s koncem
letošního roku rovněž končí společný projekt nádob na svoz bioodpadů – kompostérů
(končí doba udržitelnosti projektu). V tomto
projektu byl městys Kunvald zapojen společně s městem Žamberk, obcemi Líšnice
a Dlouhoňovice. Občané zapojení do svozu
bioodpadu mají k dispozici nádoby bezplatně.
V tomto svozu budeme i nadále pokračovat,
pouze bude nutné nastavit nová pravidla týkající se vlastnictví kompostérů – existuje více
možností řešení, které budou předmětem jednání zastupitelstva.
Sběr nebezpečných odpadů je rovněž zaběhlý,
bylo by nutné zabezpečit místo pro tzv. velkoobjemový odpad. Záležitost je v jednání s Kunvaldskou a.s., prostor je již dohodnut a zbývá dokončit některé stavební úpravy. V krátké době by měla
být tato záležitost vyřešena.
Zastupitelstvo vzalo všechny informace,
které zazněly v tomto bodě na vědomí.
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* Informace k projektu OPŽP – Úpravy centra
městyse - zeleň
Jana Trejtnarová podala informace k realizaci projektu z Operačního programu životní
prostředí. Výsadby v centru městyse jsou již
téměř dokončeny (dle Smlouvy o dílo by měly
být dokončeny k 15. 9. 2014) a následně by
měl technický a autorský dozor potvrdit možnost jejich převzetí a kvalitního provedení
prací, a to nejdéle do konce září 2014. Po provedené fakturaci ze strany dodavatelské firmy
dojde k podání žádosti o proplacení grantu.
Grant byl přiznán ve výši cca 2/3 způsobilých –
uznatelných nákladů spojených s realizací projektu (více než 500 tis. Kč).
Po podání žádosti o proplacení proběhne
kontrola ze strany SFŽP a v případě kladného výsledku bude částka poukázána na účet
městyse Kunvald. Ukončí se tak další etapa
úprav centra městyse.
Doba udržitelnosti projektu je stanovena
na 5 let, což znamená, že po dobu 5 let je
nutné udržet všechny monitorovací indikátory
(počet rostlin, ošetřovanou plochu) v požadovaném stavu.
Zastupitelstvo vzalo informace na vědomí.
* Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – přípojka NN
Zastupitelstvo se seznámilo s návrhem
textu Smlouvy o uzavření smlouvy budoucí
o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu
provést stavbu č. IP- 12 – 2006115/VB2, Kunvald - Záhory, 620/1, Rusz – přípojka NN,
kterou zaslal ČEZ Distribuce, a.s. na Úřad
městyse Kunvald. Jedná se o umístění kabelového vedení NN v zemi na p.p.č. 9022 v délce
10 m. tento pozemek je ve vlastnictví Městyse
Kunvald. Jedná se o přechod cesty, který bude
řešen překopem.
Zastupitelstvo po krátkém projednání
odsouhlasilo uzavření Smlouvy o uzavření
smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu
č. IP- 12 – 2006115/VB2, Kunvald - Záhory,
620/1, Rusz – přípojka NN a pověřilo starostu městyse jejím podpisem.
* Uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu
nemovitosti (ÚZSVM)
Zastupitelstvo se seznámilo s návrhem
textu Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu nemo4

vitosti čj. UZSVM/HUO/6662/2013-HUOM Sp
15/2013 JIN. Jedná se o pozemkovou parcelu
č. 4029, ostatní plocha, jiná plocha o výměře
8m2, která je ve vlastnictví České republiky
s právem hospodařit pro ÚZSVM – parcela pod
autobusovou zastávkou u Komenského. Dodatek se týká pouze změny druhu pozemku parcely a výmazu stavby čekárny. ÚZSVM bude
moci nyní převést pozemek na městys Kunvald.
Zastupitelstvo po krátkém projednání
odsouhlasilo uzavření Dodatku č. 1 ke
Smlouvě o nájmu nemovitosti čj. UZSVM/
HUO/6662/2013-HUOM Sp 15/2013 JIN
a pověřilo starostu městyse jeho podpisem.
* Smlouva o uzavření věcného břemene
– rekonstrukce vedení NN v Zadním dole
Zastupitelstvo se seznámilo s návrhem
textu Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy
o zřízení věcného břemene – služebnosti
a smlouvu o právu provést stavbu č. IE-122005257-VB-01, Kunačice, rekonstrukci NN
z TS 1423 k čp. 1.
Jedná se o uložení kabelového vedení NN
pro přípojku k nemovitosti čp. 3 v místní části
Kunačice – rekonstrukce vrchního vedení NN
od trafostanice v Zadním dole do místní části
Kunačice. Prostup pod komunikací p.č. 8361,
která je ve vlastnictví městyse Kunvald bude
řešen protlakem.
Zastupitelstvo po krátkém dalším projednání odsouhlasilo uzavření Smlouvy o uzavření
budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu
č. IE-12-2005257-VB-01, Kunačice, rekonstrukci NN z TS 1423 k čp. 1 a pověřilo starostu městyse jejím podpisem.
* Rozpočtová změna č. 3 / 2014
Předseda finančního výboru p. Josef
Vágner seznámil zastupitelstvo s návrhem
Rozpočtové změny č. 3/2014, která reaguje
na vývoj příjmů a výdajů městyse Kunvald za
poslední období a potřeby úprav některých
položek rozpočtu městyse. Na straně příjmů
a výdajů se mezi jednotlivými kapitolami
přesouvá celkem 605 tis. Kč. Posiluje se mj.
kapitola rozpočtu na opravy místních komunikací, nákup pozemku (horní rybník), zasíťování parcel po čp. 18. Rozpočet je nadále
vyrovnaný.
Zastupitelstvo po dalším projednání odsouhlasilo Rozpočtovou změnu č. 3 / 2014.

* Různé
- p. Knespl se dotázal, zda se počítá s opravou komunikace od řadovek směrem k jejich
nemovitosti – starosta odpověděl, že by
oprava měla být v krátké době realizována, dále
p. Knesp upozornil na chování diváků na fotbalovém zápase, kteří chodili po realizovaných
výsadbách – bude nutné výsadby do vybudování schodů alespoň provizorně ochránit.
- p Štumpf se dotázal na nový Územní plán
– starosta odpověděl, že dle jeho informací
není doposud k dispozici stanovisko Krajského
úřadu. Jakmile toto stanovisko bude doručeno,
bude vydána veřejná vyhláška a bude následovat veřejné projednávání. Avšak není předpoklad, že by se s ohledem na výše uvedené vše
podařilo stihnout za působnosti současného
zastupitelstva.
- p. Trejtnar upozornil na opatrnost při zimní
údržbě vzhledem k provedeným výsadbám
v centru městyse a dále se dotázal, zda není

plánováno osazení obrubníků na cestě k hasičárně – bylo odpovězeno, že prozatím se takovéto opatření neplánuje i s ohledem na odtok
srážkové vody – takto se rozlévá do přilehlého
trávníku, dále pan Trejtnar opakovaně upozornil na nesprávné parkování řidičů na parkovišti
vedle Kampeličky, a to především při konání fotbalových zápasů. Uvedl, zda by nebylo vhodné
umístit dodatkovou tabulku o parkování na
vyhrazených místech, nebo vyzvat ke spolupráci
Policii ČR či Městskou policii.
- p. Bílek se dotázal na osud Kampeličky
– záležitost byla podrobně řešena na minulém
zasedání zastupitelstva, starosta opakovaně
vysvětlil záležitost a stav věci. Česká pošta s.p.
doposud nemůže volně nakládat s majetkem,
městys již po několik let usiluje o získání této
budovy, která by byla využívána pro potřeby
Úřadu městyse.
Zastupitelstvo vzalo všechny připomínky
a náměty, které zazněly v bodě Různé na vědomí.

Nejdùležitìjší body ze zasedání zastupitelstva mìstyse dne 9. 10. 2014
* Vyúčtování dodávky tepla
Jednání zastupitelstva se zúčastnil pan
Petr Suchár – dodavatel tepla pro školu, který
požádal o možnost řešení doúčtování tepla.
Vzhledem k neobvykle mírné zimě byla spotřeba odebraného tepla podstatně nižší, než se
očekávalo. Pan Suchár se ve svém požadavku
odkazuje se na údaj ve Smlouvě o dodávce
tepla, který uvádí předpoklad průměrně odebraného minimálního množství tepla, tento
předpoklad nebyl dosažen. Nicméně dále výše
uvedená Smlouva jednoznačně stanoví, že
odběratel bude hradit prokazatelně odebrané
teplo dle měření. Pan Suchár se domnívá, že
byla ohrožena jeho investice a požaduje doplatek za teplo do výše minimálního předpokladu a předložil zastupitelstvu návrh Dodatku
ke Smlouvě. Pan Suchár se dále domnívá,
že výsledky energetického auditu pro školu
nejsou správné a jejich použití jej uvedlo
v omyl a stanovení jiné ceny.
Jednání se zúčastnila také paní ředitelka
školy Mgr. Kateřina Xaverová, která uvedla,
že dle Smlouvy a cenového ujednání a aktuálních propočtů má pan Suchár škole vracet
cca 8.000 Kč, v případě, že by byl odsouhlasen doplatek do výše předpokládaného
minimálního množství odebraného tepla tak,

jak navrhuje pan Suchár, doplácela by škola
panu Suchárovi cca 33.000 Kč, což je zcela
neodpovídající.
Starosta dále uvedl, že údaj (průměrný
minimální roční objem tepla) sloužil pouze
pro výpočet záloh, ne jako závazek k odběru
tepla. Smluvně existuje závazek k úhradě skutečně odebraného tepla zjištěného na základě
odečtů z měřícího zařízení.
Zastupitelé dále uvedli, že projekt topného systému vytvářel projektant, kterého
získal pan Suchár a jeho firma, zpochybňovat výsledky energetického auditu jistě
pan Suchár může, ale městys nemá důvod
je zpochybňovat, městys projektantovi topného systému poskytl všechny údaje, o které
projektant požádal a údaje za jedno topné
období, které bylo mj. výjimečné, nelze brát
jako vypovídající o špatně nastaveném systému. K tomu je jistě nutné delší časové
období.
Zastupitelstvo po delší diskusi s panem
Suchárem jeho žádost zamítlo s odkazem na
jasné ustanovení Smlouvy o dodávce tepla
o platbě za odebrané teplo a rovněž s ohledem na skutečnost, že údaje za provoz
jednoho roku nelze brát jako směrodatné
pro jednání o změně smluvních ustanovení.
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* Obecně závazná vyhláška městyse Kunvald
č. 1/2014
Starosta městyse uvedl, že na základě
provedené kontroly Odboru veřejné správy,
dozoru a kontroly Ministerstva vnitra ČR bylo
městysi doporučeno zrušit „staré“, nepotřebné, obecně závazné vyhlášky, které nebyly
zrušeny v nových obecně závazných předpisech městyse. Z právního hlediska pokud
byly vydány nové OZV, tak ruší (nahrazují) ty
původní.
Ze strany městyse tedy nedošlo k žádnému pochybení, nicméně z důvodu právní
jistoty je žádoucí tyto vyhlášky zrušit.
Zastupitelstvo odsouhlasilo Obecně závaznou vyhlášku městyse Kunvald č. 1/2014,
kterou se ruší Obecně závazná vyhláška
č. 1/1992, o místních poplatcích.

Na úřad městyse přibyla jedna žádost
o zimní údržbu komunikace kolem nemovitostí na horním Kunvaldě, a to od Duškových
po Bratrskou lípu, jedná se cca o úsek 300 m.
P. E. Štumpf se dotázal, zda budou řešeni
i dodavatelé zimní údržby, a to s ohledem na to,
že by bylo vhodné, aby byla užívána ze strany
Kunvaldské a.s. menší technika, jejíž rozměry
nepřesahují šířku radlice. Starosta městyse
k tomuto problému uvedl, že bude následovat jednání se smluvními partnery, ve kterém
tento požadavek přednese a bude požadovat
jeho realizaci.
Zastupitelstvo po projednání odsouhlasilo
stávající systém zimní údržby s navrženou
změnou – doplněním komunikace od nemovitosti Duškových k Bratrské lípě do seznamu
komunikací s trvalou zimní údržbou.

* Obecně závazná vyhláška městyse Kunvald
č. 2/2014
Zastupitelstvo odsouhlasilo Obecně závaznou vyhlášku městyse Kunvald č. 2/2014, která
ruší Obecně závaznou vyhlášku č. 3/1993,
o stanovení výše stočného, a č. 2/1995, o výši
stočného.

* Žádost o příspěvek
Zastupitelstvo se seznámilo se žádostí
rodičů dětí MŠ Kunvald o finanční příspěvek
na podzimní akci pro děti „Světýlkový průvod
Betlémem“.
Po krátkém projednání odsouhlasilo
zastupitelstvo poskytnutí příspěvku ve výši
1.500 Kč, který bude vyplacen na základě
předložených daňových dokladů vztahujících
se k výše uvedené akci.

* Obecně závazná vyhláška městyse Kunvald
č. 3/2014
Zastupitelstvo městyse Kunvald odsouhlasilo Obecně závaznou vyhlášku městyse Kunvald č. 3/2014, která ruší Obecně závaznou
vyhlášku č. 1/2004, o výši příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů na provoz
školní družiny, a č. 2/2004, o výši příspěvku
na částečnou úhradu neinvestičních nákladů
mateřské školy.
* Obecně závazná vyhláška městyse Kunvald
č. 4/2014
Zastupitelstvo městyse Kunvald schválilo
Obecně závaznou vyhlášku městyse Kunvald
č. 4/2014, která ruší Obecně závaznou vyhlášku
č. 3/2006, o nakládání s komunálním a stavebním odpadem.
* Zimní údržba komunikací
Zastupitelstvo se zabývalo zimní údržbou
komunikací pro nadcházející zimní období,
zastupitelé opět obdrželi seznam úseků
v režimu trvalé zimní údržby.
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* Různé
a) Podzimní výstava – Jana Trejtnarová
seznámila zastupitelstvo s postupem přípravy
tradiční podzimní výstavy, která se bude
konat ve dnech 25. – 28. 10. 2014 v sokolovně Kunvald. Vystavovat budou Jan a Věra
Polanských ze Žamberka, obrazy, šperky, pan
Jaroslav Tichý z Letohradu, fotografie a paní
Marie Grimová z Letohradu, obrazy. Pozvánky
a plakáty budou k dispozici následující pondělí, místostarostka požádala o pomoc při
službách na výstavě.
Zastupitelstvo vzalo informace na vědomí.
b) Informace v záležitosti řešení stavu
opěrné zdi u čp. 128 – u křižovatky silnic
na Klášterec nad Orlicí. Starosta městyse
uvedl, že vznesl dotaz na příslušné orgány
státní správy. Dle vyjádření nedošlo mezi
oběma stranami (manželé Všetičkovi a SÚS
Pardubického kraje, středisko Žamberk)
k žádné dohodě. Odbor správní a dopravy
při MěÚ Žamberk si v současné době zadal

odborný posudek na stabilitu opěrné zdi
a předpokládá, že záležitost by mohla skončit u soudu. Z pohledu dopravního značení
je dle odpovědných orgánů místo označeno
dostatečně.
Jana Trejtnarová uvedla, že ačkoli městys
není přímým účastníkem sporu, bylo by žádoucí,
aby vyzval obě strany ke snaze najít smírné
řešení. Místo je velmi nebezpečné a již zde došlo
nejméně ke dvěma kolizím, které mohly mít
těžké následky. Navrhuje proto zaslání dopisu
oběma stranám i odpovědným úřadům.

Zastupitelstvo po projednání odsouhlasilo návrh na zaslání dopisů oběma stranám
i odpovědným úřadům s výzvou k pokud
možno rychlému řešení situace.
c) Oprava komunikace na dolních Končinách - p. Josef Vágner se dotázal na řešení
nekvalitně provedené opravy komunikace
na dolních Končinách. Starosta uvedl, že již
jednal s dodavatelskou firmou a stav bude
napraven.
Zastupitelstvo vzalo informace na vědomí.

Termín a místo konání Ustavujícího zasedání Zastupitelstva Městyse Kunvald bude
zveřejněno na Úřední desce a na vývěskách.

Oznámení:

Úřad městyse Kunvald bude z důvodu čerpání dovolené ve dnech 22. - 23. 12. 2014,
31. 12. 2014 a 2. 1. 2015 uzavřen.

VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA MÌSTYSE KUNVALD
VE DNECH 10. – 11. 10. 2014
Do voleb byly zaregistrovány a zařazeny pro Městys Kunvald tři kandidátní listiny, níže je
uveden počet hlasů, které získali jedlotliví kandidáti v pořadí, v jakém jednotlivým kandidátům, tak, jak byli zařazeni na kandidátní listině:
Volební strana: KUNVALD 2014 – 2018
Pořadí na kandidátní listině

Jméno

Počet hlasů získaných při volbách

1.

Josef Paďour

398

2.

Jana Trejtnarová

364

3.

Jiří Musil

288

4.

Pavel Tátoš

209

5.

Roman Vágner

274

6.

Petra Zářecká

315

7.

Zdenka Jurčanová

281

8.

Jan Kalous

173

9.

Darina Jedličková

247

10.

Irena Vágnerová

249

11.

Jiří Rous

298
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Volební strana: „ NAŠE OBEC“
Pořadí na kandidátní listině

Jméno

Počet hlasů získaných při volbách

1.

Josef Vágner

222

2.

Matouš Paďour

175

3.

Jaroslava Faiferová

40

4.

Tomáš Bílek

104

5.

Lenka Lakomá

62

6.

Pavel Prause

72

7.

Jiří Paďour

70

8.

Jana Urbanová

87

Volební strana: KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE – ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ
Volební strana: KUNVALD 2014 – 2018
Pořadí na kandidátní listině

Jméno

Počet hlasů získaných při volbách

1.

Jaroslava Tomanová

111

2.

Oldřich Trejtnar

84

3.

Marta Gregušová

176

4.

Alena Foglová

146

5.

Miroslav Tobeš

32

6.

Michal Fogl

127

7.

Marie Flekrová

46

8.

Marie Dlabková

38

9.

Veronika Tomanová

61

10.

Marta Tobešová

34

11.

Petr Vymetálek

130

Do zastupitelstva Kunvaldu se volilo 11 členů. Po přepočítání hlasů jednotlivých stran
i jednotlivců byli do Zastupitelstva městyse Kunvald zvoleni následující občané:

Josef Paďour
Jana Trejtnarová
Petra Zářecká
Jiří Musil

Pavel Tátoš
Roman Vágner
Zdenka Jurčanová
Josef Vágner

Matouš Paďour
Marta Gregušová
Alena Foglová

Tito zastupitelé při Ustavujícím zasedání zastupitelstva schválí Jednací řád a zvolí ze svého
středu starostu a místostarostu městyse, předsedy výborů.
Podkladem pro výše uvedené údaje byl Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce.
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Podìkování obèanùm

Vážení spoluobčané,
dovolte mi poděkovat všem, kteří uplatnili svůj hlas v komunálních volbách. Účast
v Kunvaldě byla tradičně nad celostátním průměrem, celkem 61,86 %.
Děkuji všem spoluobčanům, kteří mně
osobně a sdružení nezávislých kandidátů
„Kunvald 2014 – 2018“ vyslovili důvěru. Je
pro mě velmi zavazující. Rovněž děkuji těm,
kteří kandidovali za toto sdružení, ale nebyli
úspěšní, za jejich pomoc a podporu.
Blahopřeji všem nově zvoleným zastupitelům a přeji jim hodně štěstí, sil a zdaru do
práce pro městys Kunvald.
Josef Paďour, starosta městyse

Dovolte také mě, vážení a milí všichni
kunvaldští, abych se i já tentokráte několika
slovy připojila k řádkům pana starosty.
Děkuji všem, kteří mi dali hlas či kteří dali
hlas naší kandidátce a nejspíše děkuji i těm,
kteří mě osobně hlas nedali – ať již z jakéhokoli důvodu. Je to totiž pro mě také impuls
k zamyšlení, zda skutečně věci nejde dělat
lépe a jinak, zda jsem nepřehlédla podstatné.
Je nasnadě, že v názorech a způsobech
řešení se s mnohými nemusím či nemusíme
shodnout, je však nesmírně důležité najít
cestu a způsob, jak uskutečnit dobré věci
a posunout Kunvadl dále. Nezaspat, umět
se rozhlédnout okolo a připustit, že leckde
leccos dělají jinak a také třeba lépe než my.
Nikdo nemá totiž patent na rozum, opravdu
ne, třebas si to mnozí myslí.
Ale také je třeba umět si říci – v tomhle
jsme lepší, tohle jsme zvládli lépe.
Pečovat o Kunvald, udělat z něho dobré
místo k životu, to je to, o co by nám všem
mělo společně jít. Kunvald není na hlavních
dopravních trasách, podnikání i život zde je
o maličko složitější, pracovních příležitostí
nenaskýtá tolik, kolik bychom si asi přáli,
značná část z nás za prací denně dojíždí a i to
s sebou přináší spoustu různých potíží, odmyslíme-li si čas nutně strávený na cestě. Věnovat
se potom třeba ještě spolkové činnosti považuji celkem za obdivuhodné.
Ohlédnu-li se zpět, administrativa na
úřadě (a jistě nejen tam) narostla téměř geometrickou řadou. Nic nejde příliš jednoduše,
úřední postupy jsou kostrbaté a zdlouhavé,
v mnohých se vyznáme jen stěží, právní před-

pisy a smlouvy tvoříme téměř na koleně,
nechceme-li tratit prostředky za drahé právníky, jejichž pomoc je však také občas sporná.
Ale třeba bez dobrých smluv a dobrého zajištění to dnes opravdu nejde. Nežijeme bohužel
v zemi, kde dané slovo platí a kde daný slib
je závazný pro toho, kdo jej dal. Myslím, že
se tím setkáváme všichni. Jsme pak opatrní,
nikomu moc nevěříme, jsme alibističtí, místo
toho, abychom skutečně konali.
Rozlišit mezi zájmem obce = většiny občanů
a zájmy třeba pracovními je také někdy obtížné.
Najít tu správnou rovnováhu není snadné, ale
také někdy není snadné najít odvahu rozhodnout a nést následky rozhodnutí, dobré i špatné.
To také známe všichni - v pracovním i osobním
životě. Tam však platíme zpravidla za svá rozhodnutí sami, ze svého a pocítíme to.
To zcela tak neplatí při rozhodování
o prostředcích obce – důsledky pocítí
všichni občané, proto by měl každý zastupitel o to pečlivěji svá rozhodnutí vážit, a také
vědět proč se zrovna tak rozhodl. Správně
a včas rozhodnout je umění a vzácný dar.
A mnohdy se stane – nám všem – že rozhodnutí učiněné v určité době a za určitých
podmínek, o němž jsme byli přesvědčeni,
že je to nejlepší, se po čase ukáže ne zcela
šťastným. A stejně tak rozhodnutí, které se
jeví v aktuálním čase jako špatné, se ukáže
být pro budoucnost nakonec tím nejlepším.
Jsem opravdu ráda, že v zastupitelstvu
jsou také nové tváře a ačkoli věkový průměr
zastupitelů je 45 let, je dobře, že tam jsou i podstatně mladší, třeba s jinými pohledy na věc.
Doba se vyvíjí a mění a tvářit se, že tomu
tak není, nebo že tomu můžeme zabránit, je
zpozdilé a trochu hloupé. Můžeme tomu jen
pomoci – zkušeností, podporou nových dobrých myšlenek, udržováním dobrých tradic,
prací.
A tak, prosím, držte nám palce, ať dokážeme vždy správně a včas rozhodnout ve prospěch Kunvaldu a jeho občanů, ať nestrkáme
před problémy hlavu do písku, ale snažíme se
je řešit a ať se nám daří hledět dopředu.
Děkuji, pokud jste vytrvali a dočetli do
konce a příliš Vás to nenudilo. K. H. Borovský,
jehož epigramy mám moc ráda, by to zvládl
určitě lépe a stručněji. Leč tím nejsem, jsem
jen jedním z Vás, občanů Kunvaldu.
Jana Trejtnarová
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Bohumil Siegl – Rok v pøírodì
ZIMA – 31.12.
Vysokou vrstvou sněhu pokrytá krajina
vypadá na první pohled jakoby bez života.
Bělostná pokrývka se v matném slunečním
svitu rychle mění, přebírá modravé, fialové
i růžové odstíny a krášlí přírodu jemnými
pastelovými tóny. V silvestrovském podvečeru jiskří vzduch mrazem. Příroda spí.
Nezbývá, než si popřát dobrý příští rok a těšit
se na nové jaro.
Kratičký úryvek z opravdu krásné knihy
pana Siegla nás přenesl do závěru tohoto
roku, bylo by velmi pěkné, kdyby zima byla
taková, jakou ji popisuje právě pan Siegl.
Tvrdá, mrazivá, se sněhem v míře obvyklé
– to jest dostatečné, ne však nadbytečné,
bez častých plískanic a nenadálých sněhových a větrných bouří… Ať již chceme nebo
ne, příroda nás ovlivňuje, ale v posledních
desetiletích to vypadá, že daleko více ovlivňujeme svou činností přírodu my, lidé.
A velmi často negativně a co hůře,
možná nevratně. A ani nabyté rozsáhlé
vědomosti o zákonitostech přírody ani
varování, která k nám příroda sama vysílá,
nás dostatečně nezneklidňují a nepřimějí
k odpovědnějšímu chování. Ve střední
Evropě chceme vracet pralesy tam, kde po
staletí člověk hospodařil a kde byla našimi
předchůdci nalezena křehká rovnováha, ale

nechceme omezit své, často nesmyslné,
nároky ani svou rozpínavost.
Na jedné straně se dojímáme nad osudem
zraněných zvířat či opuštěných mláďat, ale
straně druhé jim nedopřejeme dostatek prostoru ani klidu pro jejich přirozený vývoj
a my sami jsme svým konáním často příčinou jejich nedobrého stavu. Vzpomínám si na
diskusi s člověkem, který velmi horoval proti
myslivcům, kteří střílí ta nebohá zvířátka, ale
bez rozpaků pouštěl v lese či v polích svého
psa „na volno“ a byl velmi spokojen, když
viděl, jak se jeho psí miláček má k světu
a prohání ty samé srnečky a jak před ním
v hlubokém sněhu utíkají a vůbec mu nevadilo, že zima je pro zvěř dobou nedostatku
potravy a strádání a že možná ta srnečka ten
„radostný psí hon“ nemusela následně přežít.
Považuji obecně tyto jednostranné způsoby
myšlení za mnohem nebezpečnější než cokoli
jiného, ať už jsou vyslovovány a prosazovány
na jedné či druhé straně názorového spektra.
A tak si my, "páni tvorstva", nejspíš řežeme
sami pod sebou tu pomyslnou větev a jisté je
jen jedno – příroda nám to vrátí!
Přeji Vám do příštího roku 2015 čtyři
roční období přesně taková, jaká mají být,
zimu mrazivou a se sněhem, na jaře a v létě
louky plné kvítí a motýlů a barevný podzim!
Jana Trejtnarová

MĚSTYS KUNVALD VYHLÁSIL V KVĚTNU ROKU 2013
veřejnou finanční sbírku

NA POMOC RODINÌ ROLLEROVÝCH - KUNVALD, KONÈINY
Finanční příspěvky můžete do konce tohoto roku poukazovat
na bankovní účet číslo: 107- 4689350227/0100 u KB Žamberk.
Sbírka byla vypsána na dobu trvání 2 let a k 31. 12. 2014 končí - účet je veden Komerční bankou
jako bezpoplatkový, správcem účtu je Městys Kunvald.
O stavu na tomto účtu pravidelně informujeme i na stránkách Kunvaldského Poledníku. K 30. 9. 2014
byl stav fin. prostředků na účtu 13.500 Kč. S ubíhajícím časem a svými vlastními starostmi často zapomínáme na události, které nevratně zasáhly do života našich spoluobčanů a sousedů. Neměli bychom
zapomínat, darujeme-li potřebným, míváme z toho často lepší pocit, než když jsme obdarováni sami.
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Společenská kronika
Blahopøejeme našim spoluobèanùm,
kteøí oslaví významná životní jubilea:

70 let
17. 11.

Josef Žabka

Kunvald 208

87 let
21. 11.

Miroslava Štefková Končiny 1

60 let
27. 12.

Bohumil Pokálený

Kunvald 68

83 let
05. 12.

Jitka Jindrová

Kunvald 149

82 let
02. 11.
03. 11.

50 let
08. 12.
31. 12.

Jana Junková
Věra Kacálková

Kunvald 90
Končiny 8

Vlasta Trejtnarová
Ladislav Novotný

Kunvald 391
Bubnov 14

81 let
18. 12.

Vlasta Junková

Kunvald 90

75 let
28. 11.
25. 12.

Vladimír Sapák
Jaroslav Hloch

Kunvald 14
Kunvald 386

Vítáme do života novì narozené
obèánky:
13. 09.

Adam Valenta

Kunvald 62

Vzpomínáme na obèany, kteøí již
nejsou mezi námi:
08. 10.

Marie Burešová

Kunvald 187

Okénko farnosti
Duo Nos Dames
- rozhovor pro Kunvaldský Poledník
V minulém čísle Poledníku jsem Vám slibovala rozhovor s protagonisty koncertu, který
se konal letos o prázdninách v našem kostele.
Duo Nos Dames je sice velice pracovně vytížené, ale přesto si obě dámy našly čas na milé
popovídání. Ptala jsem se paní Martiny Forejtkové (klavír, akordeon, zpěv) a paní Kateřiny
Prokešové (violoncello, zpěv).
Působíte neuvěřitelně sehraným dojmem
po stránce lidské i hudební, jak vznikala
Vaše spolupráce?
Bude to asi tím, že jsme dlouholeté kamarádky a také spolužačky. Rozumíme si a pomáháme v osobních i pracovních věcech. Naším
velkým koníčkem byla vždy hudba, zpěv a vše
s tím spojené. Zpívaly jsme si při každém našem
setkání, a tak to postupně vznikalo. Zrod Nos

Dames byl přirozeným vyústěním naší velké
záliby i profese.
Na které škole jste studovaly a jaké profesi se věnujete?
Společně jsme studovaly na Pedagogické
fakultě v Hradci Králové, kde se nám osudovým oborem stala francouzština a hudební
výchova. Jsme tedy gymnaziální profesorky
s touto aprobací.
Proto tedy zaměření na francouzskou
hudbu?
Ano, byl to pro nás opravdu osudový obor.
Přibližte prosím čtenářům našeho Poledníku, kteří na koncert v Kunvaldu nedorazili,
Váš repertoár?
V kostele Sv. Jiří jsme zpívaly, tak jako při
jiných koncertech, písně velikánů klasické hudby
francouzských šansonů – É. Piaf, Ch. Azna11

voura, J. Brela a dalších. Zazněly také skladby
novodobých autorů, např. písně zpěvačky Zaz
a dalších. Mimochodem, máte moc pěkný kostel.
Kolik hudebních nástrojů ovládáte?
Celkem tři – violoncello, klavír a akordeon.
Na některá svá vystoupení si zveme i hosty,
takže nástrojů je mnohem více.
Kde Vás můžeme v nejbližší době vidět?
Máte i nějaké tradiční akce?
Teď v nejbližší době nás můžete vidět na
Francouzských podzimních večerech. Je to již
tradiční akce v krásném městečku Třebechovice
pod Orebem a z Kunvaldu to nemáte tak daleko
(smích). Ještě blíž to máte do Týniště nad Orllicí, kde nás také teď na podzim můžete potkat.
Krom toho se rády vracíme na svoji domovskou
základnu a ní pořádané programy vždy rády
hudebně podpoříme. Tou základnou myslíme
Pedagogickou fakultu v Hradci Králové.
To samé můžeme říci i o akcích Knihovny
města Hradce Králové a zvány jsme byly i na
Pedagogickou fakultu do Brna. No, a jelikož
jsme obě podnikavé a plné elánu, možná se
nám podaří uskutečnit i několik dalších plánů
(smích a potutelný úsměv).
Přeji Vám hodně nápadů a radosti
z úspěšných koncertů a spokojených posluchačů. Ať se Vám daří!
Za rozhovor děkuje Marta Gregušová

Posvícení a posvícenská husa
Neděle 19. 10. 2014 byla od brzkého rána
plná příprav zahrádkářských výpěstků, koláčů,
chleba, věnce z obilí… to vše na způsob dožínek.
Na kůru ladila nástroje Jiná doba a pod
kůrem zase děti z náboženství. No a protože
posvícení kostela jsou vlastně takové jeho
„narozeniny“, přišly děti s gratulační písní.
Šlo o složenou píseň na všem známý nápěv
„To je zlaté posvícení“. O doprovod se postarala Katka Kavková se svojí harmonikou,
která se k posvícenskému veselí hodí nejlépe.
Během mše nám své sólové vystoupení na
housle předvedla Rozárka Tátošová a ostatní
děti se zapojily zpěvem.
Po ukončení mše si každý návštěvník kostela mohl odnést posvícenskou husu, tedy
spíše husičku. Husí hejno bylo připravené na
ošatkách a čekalo na své majitele. Děti z Misijního klubka totiž napekly koláče ve tvaru hus,
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nad nimiž by zaplesal každý vegetarián. Byly
totiž s tvarohem, mákem a s povidly.
Marta Gregušová

TØÍKRÁLOVÝ KONCERT
Dle ohlasů veřejnosti a na přání návštěvníků loňského koncertu, kde vystoupil Sbor
z hor z Rokytnice v Orlických horách, jsem
tuto hudební partu pozvala znovu.
Sbor z hor je však nyní vázán těžkým
úkolem. Musí připravit nový repertoár, aby
kunvaldské posluchače něčím překvapil. Ještě
se totiž v našem kostele nestalo, že by nějaký
sbor byl pozván ke koncertování hned dvakrát
za sebou.
Tříkrálový koncert se bude konat v neděli
4. 1. 2015 od 14 hod v kostele Sv. Jiří. Plakáty
budou vyvěšeny na vývěskách.
Marta Gregušová

TØÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Jako každým rokem bude probíhat
11. ledna 2015 Tříkrálová sbírka v Kunvaldě
pod záštitou Charity Letohrad. Chtěl bych
poprosit děti i jejich rodiče o podporu nejen
přijetím tříkrálových koledníků, ale také osobní
účastí v tříkrálových skupinách.
Koledníků každým rokem ubývá, a proto
uvítám pomoc od každého, kdo by se chtěl
zúčastnit. Tradiční návštěva Tří králů v našich
domácnostech pomáhá i dobrému účelu. Kdo
má zájem se zúčastnit Tříkrálové sbírky, ať mě
kontaktuje.
Místní koordinátor TK, Ludvík Dlabka

A ještì ke sbírce…
V těchto dnech probíhají celostátní přípravy Tříkrálové sbírky 2015 v charitních centrech, ale také ve farnostech, ZŠ, zájmových
kroužcích….
Všichni se mohou zapojit a vytvořit skupinky
tříkrálových koledníků. Nejde jen o věc věřících
a dětí z náboženství, proto jsem o pomoc požádala naši ZŠ.
Větší počet skupinek by výrazně pomohl
obsáhnout náš dlouhý Kunvald v kratším
čase. Nestalo by se tak, že budou chodit
dvě skupinky celý víkend od rána do večera.
Děkuji za ochotu a těším se na spolupráci.
M. Gregušová

CO NÁS ÈEKÁ:
Listopad:
V sobotu 1. 11. slavnost Všech svatých (mše v 17h a po ní průvod na hřbitov), druhý den Vzpomínka
na všechny věrné zemřelé (nedělní mše v 8.30h). Dušičkový týden od 1. 11. do 9. 11.
V adventním čase:
Adventní setkání s farníky z Bartošovic a Rokytnice, zkoušky vánočního programu Jiné doby,
s dětmi výroba adventního misijního věnce, dále s dětmi nácvik koled a vánočního divadla
„O zatoulané ovečce.“
Vánoční svátky:
Půlnoční zpívaná mše 24. 12. 2014, druhý den (25. 12.) v 8.30 hod Boží hod vánoční
(po mši sv. zahrají děti divadlo „O zatoulané ovečce“). Druhý svátek vánoční 26. 12. slavnost
Sv. Štěpána, opět v 8.30 hod.
Novoroční mše již časně v 8.30 hod, ale jak na nový rok, tak po celý …

Stále se něco děje...!
Setkání døíve narozených 2014.
Dočkali jsme se našeho nedělního odpoledne a máme zase na co vzpomínat. A vůbec,
přátelé senioři, není od našich mladých krásné,
že se o nás postarají, obslouží nás, pobaví, a to
dnes byl vidět už jen výsledek jejich snažení.
Už dávno před druhou hodinou bylo pod
okny naší krásné sokolovny slyšet hluk, to
přicházející ženy rozcvičovaly svá mluvidla.
Všechny nás přivítal náš pan starosta projevem, ve kterém nás seznámil s děním v Kunvaldu i s tím, co bylo a je třeba udělat.
Špatnou zprávou je, že nás v Kunvaldu
ubývá, už nás chybí 8 do tisíce. Jak situaci
napravit nechám na každém z Vás, zamyslete se.
Pan starosta mezi námi přivítal i senátora Šilara, který Kunvald navštívil. Jistě mu
neuniklo, jak se třeba střed obce mění, máme
se čím chlubit, podívejme se v okolí. Kdo má
uprostřed obce rozkvetlou zahradu? My ano,
počkejme na jaro.
A začalo zábavné odpoledne. Naši
nejmenší, mají úspěch největší, to je klasika
- vystoupení dětí z mateřské školky jen potvrdilo pravidlo. Děcka byla úžasná. Vystoupení žáků základní školy bylo hezké a člověka
muselo napadnout, jaká trpělivost a láska

Vystoupení dětí ze ZŠ v Kunvaldě

k “řemeslu” stojí ze strany učitelů za úspěšným vystoupením.
Taneční skupina Alabama v nás probudila vzpomínky na mladá léta a v rytmu
country jsme byli na parketě v duchu
s nimi, kovboji a jejich partnerkami. Bylo se
opravdu na co dívat. Další skvělé vystoupení
obstaralo žamberecké Animo a jejich mistrovství – pohyb, souhra, právem máme mistry
České republiky.
A je tu zajímavé vystoupení dvou kamarádů Tomáše a Filipa. Jejich troubení, které
provází správný myslivecký hon bylo bez
13

“Sedm stateèných” na Šumavì...

Vystoupení taneční skupiny Alabama

chyby a zvláště pro mladšího z nich, Filipa
Trejtnara, je takovéto vystoupení povzbuzením pro budoucno.
Břišní tance, atmosféra houstla, já alespoň čekal, až se závěsy rozhrnou a uvidím tu
správnou techniku, pohyb svalů a oslavu lidského těla.

Vystoupení tanečnic z Kameničné

Občerstvení včetně kafíčka přišlo vhod,
když k tomu připočteme víno a pivečko, no
řekněte, měli jsme se špatně?
Nastupuje Vichr Orlických hor, a to je na
závěr nejlepší terapie. Tanečky nám tedy nešly,
ale Alabama si s Vichrem užila a my měli podívanou.
Je tu konec zpravodajství, vzhůru ve zdraví
do podzimních dnů, ať je nám všem dobře.
Ještě jednou díky Vám, později narozeným, že
jste nám připravili hezké chvíle a těšíme se na
setkání 2015.
Post scriptum:

Pepa od Vlasty

Rok se s rokem sešel a nás sedm z Kunvaldu v autobuse Českého červeného kříže
Hradec Králové se vydalo na týdenní pobyt
v hotelu Srní, nádherném centru Šumavy.
Naši celotýdenní průvodci ČK – Vašek a Aleš
včetně řidiče s manželkou byli prostě úžasní
profíci, což Vám potvrdí snad každý účastník zájezdu. Šest hodin příjemné cesty uběhlo
neuvěřitelně rychle a začala nás obklopovat
zeleň lesních velikánů, známka toho, že náš cíl
se blíží. A je tu Srní se stejnojmenným hotelem, ubytování v bezvadném i když bohužel
ne bezbariérovém hotelu a jsme připraveni
k plnění krásných věcí, které nás čekají.
Ta první, večeře, na sebe nenechala dlouho
čekat a tak chci hned říci, a to platí pro celý týden
– strava bezvadná a na své si musel přijít každý.
A náš program? Nelze se rozepisovat
podrobněji, tak tedy v kostce. Zdraví jsme si
mohli utužit v hotelovém bazénu, využít ranních rozcviček, cvičení v bazénu a masáží,
které poskytoval náš masér Aleš. Jestli jsem
něco opomněl, může za to moje stará hlava.
Pokračujeme – večery bylo možno strávit využitím přednášek, společenského večera,
nebo posezením v restauračním bloku. Přes
den pak kdo chtěl, nezastavil se, každý den se
jelo na výlet autobusem, nebo po svých.
Teprve když se vše napíše, tak se člověk
diví, že vše zvládnul – stálo to za bolavé nohy.
První den se jelo na půldenní výlet po stopách
krále Šumavy. Navštívili jsme Antýgl, Vchynicko -Tetovský kanál (plavení dřeva), Modravu, Kvildu, viděli jsme Klostermannovu chatu,
Jezerní slať.
Den druhý - společná vycházka k Hauswaldské kapli – počasí fajn, my, kteří odpočívali, vítali
jsme u silnice navrátilce od kaple. Třetí výlet
byl celodenní – Šumava z německé strany,
aneb přes Železnou Rudu do Lohbergu. Navští-

Je na místě, abych jménem zastupitelstva
poděkovala Mirce Celerové, která vždy byla duší
„důchodcovských setkání“, neúnavnou organizátorkou a propagátorkou těchto akcí. Poděkování patří i všem dalším členkám kulturní komise
a SPOZu, které se podílely na přípravě. A děkuji i za
zhodnocení akce panu Pepovi od Vlasty. Naši dříve
narození spoluobčané si naši pozornost a podporu
jistě zaslouží a my jsme velmi rádi, že v letošním
roce Vás – našich dříve narozených spoluobčanů
přišlo na setkání opravdu hodně a snad všichni
strávili příjemné odpoledne.
Jana Trejtnarová
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"Stateční" v Srní

vili jsme sklárnu, likérku, vláčkem (viz foto) až
k jezeru Arbersee, naskytl se nám nádherný
výhled na Velký Javor.
Vstřebat všechny dojmy nejde, dodnes
a ještě dlouho budu vzpomínat a asi děkovat
i dnešní době, na kterou všichni a mnohdy
právem nadáváme, ale díky ní jsme mohli
vlastně Šumavu, tu naši i německou vidět
a nebát se, že nás někdo ze zálohy “picne”.
Už Vás unavuji, vydržte! Čtvrtý výlet
byl ve znamení života židovských rodin na
Šumavě. Návštěva synagogy v Hartmanicích, skleněný oltář v kostele Sv.Vintíře, Prášily, Čeňkova pila a elektrárna Vydra. Kdo

stále neměl dost, šel na výlet podél Vydry,
no a v sobotu jsme se vydali na Chalupskou
slať – autobusem na půldenní výlet. Krása –
Dřevák v Modravě, Chalupská slať, soví voliéry v Borové Ladě, Františkov.
No vidíte, že jste se dočetli do konce, nám
už zbývalo jen zabalit, nastoupit, naposledy se
pokochat a rozjet se k nám, domů, do Kunvaldu.
Chci jen nakonec říci, že výlet nebyl nijak
lacinou záležitostí, ale přátelé, co jsme viděli
a zažili za vše stálo. A proto, ať je nás příště
více a s Vámi všemi zase někdy na shledanou.
Pepa od Vlasty

Sport
Kaòon Doubravy
Rok utekl jako voda a my zase s chutí
a elánem vystartovali za krásami naší pohádkové vlasti. Letos jsme místo vrcholků hor
zvolili za cíl kaňon řeky Doubravy, která olizuje okraje Železných hor.
13. září za svítání jsme nastoupili do autobusu, tady jsme probrali pár organizačních
detailů a s veselou náladou jsme dojeli do
Podmoklan, výchozí vesničky našeho výletu.
Tady začínala naučná stezka, která na
vedla přes rozlehlá rašeliniště a lesy plné hub.
Všichni i ti co v životě houbu nenašli, houby
objevili a že jich bylo. Celý autobus nadšeně
sbíral a statečný Miloš Kopecký obětavě nesl
velikou tašku, kterou náhodou měl s sebou.
Když jsme prošli lesem, hrdě jsme kráčeli po
nejstarší úvozové dochované cestě u nás. Byl
to majestátní pocit.

Putování kaňonem Doubravy

Nohy nás donesly až do Bílku, výchozího bodu do kaňonu řeky Doubravy. Bylo
po deštích a koryto řeky bylo plné vody. Dramatická a fascinující podívaná. Místy nás
hluk vody přehlušil a my neslyšeli ani vlastního slova. Řeka narážela na skály a prorážela si cestu. Průrvy mezi kameny byli úzké
tak, že i pro člověka by byl problém projít.
Řeka tu pod padající kaskádou nahromadila
spoustu pěny, která vytvářela obrovské peřiny,
jenž vyzývaly k tomu, abychom do nich skočili. Jedním slovem nádhera. Poté se řeka ukolébala v klidných tůních a klikatých meandrech.
Cesta nás vedla i v úrovni koryta řeky, tak jsme
s úspěchem přeskakovali z kamene na kámen
a omládli jsme. Věřte tomu. Kaňon je propleten
spoustou lávek a vyhlídek.
Vyhlídky byly umístěny vysoko nad korytem řeky a my se těchto pohledů nemohli
nabažit, řeka vypadala jako obrovský bílý had.
Dlouho jsme tam stáli, nasávali chuť třeba
ořechovice, griotky... a vychutnávali pohledy
na divokou přírodu. Poté jsme se po druhém
břehu řeky vrátili do Bílku, tady jsme úspěšně
uhasili žízeň v místní hospůdce.
Odjížděli jsme s příjemným pocitem, že
ještě u nás jsou divoká a nespoutaná místa,
která stojí za shlédnutí. Opět musím všechny
účastníky zájezdu pochválit za vzorné dodržení všech našich požadavků a musím říct,
že se velmi těším na příští rok.
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Celý článek je o řece a tak se Vás ptám:
Víte, proč jsou mosty přes řeku? Přece proto,
aby měl blíž člověk k člověku.
Zdrávi došli!
Za TJ Sokol Kunvald Alena Foglová

ŠACHY
Mistrovství ČR seniorů
Od 16. do 25. srpna 2014 se konalo
v Rychnově n. Kn. M ČR seniorů. Náš oddíl
měl zastoupení ve 4 hráčích ve 2 kategoriích.
V kategorii nad 60 let za účasti 83 hráčů
se umístil E. Dvořák na 60. místě za 4 body z 9
partií. Jeho ELO FIDE se však snížilo o 2 body.
73. skončil M. Mlynář (3/9) a stálo jej to 5 bodů
v ELO F. Na 78. se umístil V. Michalička (3/8),
když odehrál o 1 zápas méně. V ELO F si však
polepšil o 30 bodů.
V kategorii nad 70 let odehrál turnaj
výtečně J. Tobiška. Dařilo se mu především
v 1. polovině, kdy získal 4 body z 5 partií.
Nakonec ze 45 účastníků skončil 22. (4,5/9).
Polepšil si v hodnocení ELO FIDE o 24 bodů
a nyní jeho ELO činí 1728 bodů.
V rámci turnaje pořadatele denně vydávali
bulletin, kde kromě zveřejněných partií byly
uvedeny profily vybraných hráčů. Výkon Jardy
neušel pozornosti ředitele turnaje J. Daniela
a tak byl zveřejněn v č. 5 článek, který uvádíme
v plném znění.
PŘED PRVNÍM TAHEM BÍLÉHO
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Sezóna začíná a ŠO Kunvaldské a.s.
Kunvald přihlásil do soutěží opět 4 družstva.
„A“ bude hrát krajský přebor II východ
osmičlenných družstev ve společnosti Litomyšle B, Svitav, Č. Třebové B, Lanškrouna B,
Ústí n. Orl. B, Letohradu, Chocně, Žamberka
B, Poličky C, Dolní a Horní Čermné.
Kádr mužstva nedoznal žádných změn,
na hostování přichází J.Vaníček z Jablonného n. O. V 18 členné soupisce si necháváme 2 volná místa pro případné posily,
které však mohou nastoupit až od 1. 1. 2015.
Cílem je udržení se v krajském přeboru.
Los nám byl vcelku nakloněn, hrajeme
6x doma a 5x venku. Do konce roku 2014
hrajeme doma v Penziónu U lípy.
2. 11.
KU - Žamberk B
30. 11.
KU - Svitavy
Zajíždíme 16. 11. do Dolní Čermné a 14. 12.
do Chocně.
„B“, “C“ a „D“ hrají krajské soutěže, z toho
„D“ v Královéhradeckém kraji. Los „B“ a „C“
je poměrně dobrý s ohledem co do vzdálenosti soupeřů. Mnohem hůře je na tom „D“,
to se utká se soupeři, se kterými dosud náš
oddíl nehrál.
Krajské soutěže začínají již 19. října, kdy
„B“ a „C“ hraje spolu malé derby a „D“ zajíždí
na „B“ Broumova. Doma se představí všechny
celky ve 3. kole, tj. 23. 11. “B“ – Jablonné n. O.
“C“ – Letohrad B, D - Červený Kostelec B.
(edv)

SDH Kunvald, ČZS MO Kunvald,
Městys Kunvald
Vás zvou na

ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

Dne 29. 11. 2014 před hasičskou zbrojnicí v centru městyse.
Zahájení v 16 hod.
Bohatý program, jarmark, občerstvení.

TJ Sokol Kunvald
Vás zve na tradiční

Předsilvestrovskou zábavu
30. prosince 2014
od 20.00 hodin v sokolovně.
Hraje Bladex Rock

Přátelé školy Vás srdečně zvou
na

KLOBOUKOVÝ PLES

Sokolovna Kunvald
sobota 10. ledna 2015 od 20 hod.
Hraje: LETRANDO

Farnost Kunvald srdečně zve na tradiční

TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT
který se bude konat v neděli 4. 1. 2015
od 14 hod. v kostele Sv. Jiří.
Vystoupí Sbor z hor z Rokytnice.

PS Kunvald připravuje

Dětský maškarní karneval

v neděli 11. ledna 2015
ve 14 hodin v sokolovně Kunvald.
Soutěže, vyhodnocení masek, tombola.

1. Děti z MŠ na zdravotní terapii v solné jeskyni
2. Putování kaňonem Doubravy
3. Setkání seniorů - vystoupení dětí ze Základní školy v Kunvaldě
4. Setkání seniorů - pozdrav senátora Ing. Petra Šilara
5. Setkání seniorů - troubení na lesnice - Ing. Tomáš Třeský a Filip Trejtnar

1.

4.

2.

5.

3.
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