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Ať žije masopust!

AHOJ,
vážení čtenáři Ku…ho Po...ku

Pošmourný únorový den
Sněhová plískanice a dešťové přepršky nutí starého člověka sledovat přírodu jen přes
dobře zavřené okno, což však brzy přestane bavit. A tak jsem se zastavil před knihovnou a přímo před očima vidím ležet nenápadnou knížečku, která nestála vydavateli ani
za vazbu, s nápisem Podivuhodní kouzelníci; s podtextem ČÍTANKA ČESKÉHO STALINIZMU V ŘEČI VÁZANÉ z let 1945-55. Neodolal jsem a začal číst. Dříve však, nežli Vám
některé ukázky těchto nadšených „skvostů“ poskytnu k posouzení, pár slov z úvodu od
samotného uspořadatele knihy Antonína Brouska:
… i předsevzal jsem si nabídnout Vám reprezentativní vzorkovník všech oněch druhů
básní, jaké začaly ihned po Únoru 1948 autoritativně udávat tón veškeré české poezii …,
jejichž pachatelé byli vynášeni až do nebe, coby směrodatné příklady „socialistického
realismu“. Doufám, že P.T. šlechetní čtenáři a spanilomyslné čtenářky se jakž náleží
popasou na těchto jedinečných „citu kvítcích“, jimiž druhdy vlast byla poseta a k nimž
se už dnes nehodlá znát dočista nikdo, …, které – chtějíce uvít slavobránu – zapletly se
ve věnec, smrdící hřbitovem.
Že nejsou Brouskova úvodní slova nijak nadnesená, nám napoví několik úryvků z básnění Jiřího Taufera nazvané MOSKEVSKÁ UNIVERSITA:
Staletí měla věda hloupý znak:
okatou sovu na objemné knize.
V sovětské zemi vymizel.
A stejně tak
i jeho nositel zmizel.

Hvězda. Erb vědy.
Její jasný znak,
který teď lidstvu do budoucna svítí
a který žádný atomový mrak
nemůže zastřít ani uhasiti.

Co s vědou má společného
ten peří věchýtek,
který svým zjevem ptáky láká?
A kniha? Nu, proti té není námitek,
jen důležité je – jaká.

Zapomeň na starý znak,
na sovu,
a hleď, jak krášlí Moskvu - řeku
znak nových sovětských Lomonosovů,
znak vědy komunistického věku.

Literární noviny 8. 11. 1952
Tak měl jsem pravdu, že co slovo to PERLA?
Bylo by téměř hříchem nepopřát Vám, milí čtenáři, přečíst si básničku Karla Šiktance, otištěnou 21. 12. 1949 v Mladé frontě pod názvem OBRÁZEK:
Těžko je vyznat ve větě,
co cítí každý v rodné zemi …
Z obrázků, z kterých známe Tě,
nejvíce jeden líbil se mi.

Stalinský úsměv na tváři,
nad stadionem stojíš v bílém …
Kolem jdou ti, co vytváří
radost a lásku při svém díle.

Ti krásní lidé zdraví Tě,
nad Moskvou slunce pálí …
Tím, čím je táta pro dítě,
tím je jim soudruh Stalin.

Tomuto výtrysku lásky k milovanému vůdci snad již jen schází konečná čísla
těch mrtvých, kteří nepochopili soudružskou lásku Stalinovu. A nemusela by ani být
přesná. V těch miliónech se stejně nelze dopočítat. Nechme však závěr opět na člověku nejpovolanějším – Antonínu Brouskovi, z něhož jsem vybral opět jen nepatrnou
část považovanou za nejpodstatnější, i když jen v tomto případě.
… Co také očekávat od děl, vznikajících v atmosféře všeobecného strachu, otevřeného policejního teroru, monstrprocesů, zostřujícího se třídního boje, špiónománie, rozkulačování, vyakčňování, povinného budovatelského nadšení, donebevynášení
všeho sovětského a zatracování šmahem čehokoliv jen trochu zavánějícího „prohnilým Západem“ …
… a současně velebil úderníky a stachanovce, vzorné dojičky a zlepšovatele, blahoslavil Lysenka, Mičurina, poroučejícímu větru, dešti a sibiřským rajčatům zvící
melounu, jakož i Lydii Korabelníkovou, tkající na bezpočtu stavů najednou, či nesmrtelnou krávu Kalinu Malinu, zavlažující nepřetržitým tokem mléka poušť Kyzil-Kum, co
očekávat od děl psaných v době, kdy byl likvidován buržoazní sport tenis, propagovány gorodky a rok co rok povyšován štkp. Emil Zátopek, kdy „Čepičkova armáda“,
přestrojená do uniforem sovětského střihu, s papundeklovými nárameníky carské
armády přísahala, že „dá reakci na záda“, jak se sluší a patří na „vnuky husitů“,
pokřtěné ohněm a krví u Dukly …
Výčet dalších tehdejších, dnešní generaci již naprosto nepochopitelných, téměř
folklorních „takézábav“ již neuvádím. A pokud by současný čtenář nepochopil mnohé
z uvedených dobových výrazů, slibuji, že bude na Vaše požádání napraveno.
A není to slib, jak by mohlo někoho z Vás napadnout, aprílový, ale myšlený zcela
vážně.
Milan Šebek, Varnsdorf 2015

Co je nového…?
Nejdùležitìjší body ze zasedání zastupitelstva mìstyse dne 8. 1. 2015
* Návrh rozpočtu na rok 2015
Starosta městyse uvedl, že zastupitelé měli
možnost se seznámit s doplněným návrhem
rozpočtu na rok 2015. Do návrhu rozpočtu
byly zahrnuty požadavky projednávané na
minulém zastupitelstvu (odkup kompostérů,
přístupová komunikace ke stavebním pozemkům po čp. 18, www stránky městyse, příspěvek MAS Orlicko, veřejné osvětlení – náhrada
svítidel LED osvětlením, zeleň Urnový háj). Po
zařazení všech těchto výdajů zbývá k rozdělení
celkem 1.117.820 Kč (rozdíl mezi předpokládanými příjmy a výdaji). Dále starosta uvedl, že
již na minulém jednání informoval o evidovaných žádostech o opravy. Dále by bylo vhodné
do návrhu rozpočtu zahrnout určitou částku
na úhradu sociálních služeb a řešení krizových
situací – navrhuje cca 20 tis. Kč.

P. Josef Vágner navrhl převést „volné“
finanční prostředky do kapitoly údržby a oprav
místních komunikací.
Zastupitelstvo po dalším krátkém projednání odsouhlasilo předběžný návrh rozpočtu
s výše uvedenými změnami. Tento návrh rozpočtu na rok 2015 bude vyvěšen po zákonem
stanovenou dobu na Úřední desce a zastupitelstvo se k němu vrátí na svém dalším zasedání.
* Žádost o koupi pozemku
Zastupitelstvo se vrátilo k žádosti pana
Zdeňka Hofmana o koupi pozemkové parcely číslo 3322, k.ú. Kunvald. Rovněž tento
záměr byl vyvěšen na Úřední desce a na Úřad
městyse nepřišla k záměru žádná připomínka.
Zastupitelstvo schválilo prodej pozemkové parcely číslo 3322, k.ú. Kunvald panu
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Zdeňku Hofmanovi za obvyklých podmínek,
tedy úhradu veškerých nákladů souvisejících
s prodejem a za cenu stanovenou znaleckým
posudkem.
* Různé
- informace k požadavku občanů o pokácení
smrku na Urnovém háji – odborná firma předložila cenovou kalkulaci na provedení prací
(12.500 Kč), odborný dendrologický posudek
prozatím není k dispozici. Zastupitelstvo vzalo
informace na vědomí.
* Diskuse
– Jana Trejtnarová informovala zastupitelstvo
o jednání se správcem Správy toků LČR, s.p.,
oblast povodí Labe Ing. Tomášem Sajdlem ve
věci pozemků pod rybníkem na horním Kunvaldě. ST povodí Labe dodrží přislib odkupu
pozemků, které městys získal od manželů
Zientkových, a to za cenu 10 Kč/m2. Záměr realizace poldru se dále řeší.
– P. Marta Gregušová se dotázala, zda jsou
nějaké nové informace ve věci rozpadající se

zdi u čp. 128. Starosta a místostarosta odpověděli, že žádné nové informace ve věci nejsou,
pouze bylo nainstalováno značení, které nařídil
správní silniční úřad při MěÚ Žamberk.
– Starosta městyse podal zastupitelům informaci o stavu realizace nového územního
plánu – proběhlo veřejné projednávání, na
kterém byly zaznamenány některé připomínky
občanů. Tyto připomínky musí být zapracovány do územního plánu a vše musí opět projednat a schválit příslušné úřady, poté musí
být ÚP opět vyvěšen veřejnou vyhláškou, proběhne další projednávání a poté jej bude moci
zastupitelstvo schválit.
– P. Krčmář se dotázal, zda by nebylo možné
nějakým způsobem označit obrubnou hranu
chodníku v „Parkánu“ ve směru od Žamberka. Řidiči při rychlejší jízdě často nezaznamenají obrubník a narazí do něho. Dále se
pan Krčmář dotázal na čištění příkopů podél
st. silnice, které jsou na mnoha místech silně
zanešené a nefunkční.
Zastupitelstvo vzalo informace, připomínky
a náměty, které zazněly v bodě Diskuse na
vědomí.

Nejdùležitìjší body ze zasedání zastupitelstva mìstyse dne 12. 2. 2015
* Hospodaření Městyse Kunvald za rok 2014
Předseda finančního výboru p. Josef Vágner
seznámil s celkovými výsledky hospodaření
městyse za rok 2014. Uvedl, že příznivý vývoj hospodaření během roku se projevil i v závěru roku:
Příjmy – rozpočet
11.863.052,00 Kč
skutečnost
13.185.097,14 Kč
Výdaje – rozpočet
13.595.186,00 Kč
skutečnost
10.655.222,45 Kč
Financování
1.732.134,00 Kč
Výsledek hospodaření (příjmy – výdaje)
2.529.874,69 Kč
Dále seznámil se stavy finančních prostředků
na jednotlivých účtech k 31. 12. 2014:
Běžný účet u KB
3.274.366,22 Kč
Spořící účet u KB
9.562.529,95 Kč
FRR u KB
1.674.049,97 Kč
Účet u ČNB
799.087,49 Kč
Pokladna

13.980,00 Kč

Stav finančních prostředků celkem:
15.324.013,63 Kč
Humanitární sbírka:
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19.500,58 Kč

Evidované pohledávky městyse činí necelých 78 tis. Kč, z toho 70 tis. Kč jsou nedoplatky za „odpady“ a 8 tis. Kč činí neuhrazené
poplatky za psy.
P. Josef Vágner navrhl převést 500 tis. Kč
z účtu u ČNB (povinně zřízený účet pro příjem
dotačních prostředků) na Spořící účet u KB,
na kterém je příznivější zhodnocení.
Starosta městyse v tomto bodě uvedl, že
byly dokončeny inventury majetku městyse
jednotlivými komisemi a nebyly shledány rozdíly ani nedostatky.
Zastupitelstvo po dalším krátkém projednání odsouhlasilo výsledky hospodaření městyse Kunvald za rok 2014, navržený
převod finančních prostředků z účtu u ČNB na
Spořící účet u KB a výsledky inventur majetku
městyse za rok 2014.
* Návrh rozpočtu na rok 2015
Starosta městyse uvedl, že návrh rozpočtu
městyse Kunvald na rok 2015 byl po zákonem
stanovenou dobu vyvěšen na Úřední desce a na
úřad městyse k němu nedorazily žádné připomínky.
Zastupitelstvo po krátkém projednání odsouhlasilo návrh rozpočtu městyse Kunvald na rok
2015.

* Retenční prostor na Horském potoce
Zastupitelstvo se seznámilo s návrhem
textu Darovací smlouvy mezi Městysem
Kunvald a LČR, s.p., která se týká bezúplatného převodu pozemků p.č. 3257 a 3259/2
v k.ú. Kunvald včetně hráze s příslušenstvím.
Záměr byl po zákonem stanovenou dobu
vyvěšen na Úřední desce, na Úřad městyse nepřišly k záměru žádné připomínky. Další pozemky
související s realizací záměru budou mezi LČR,
s.p. a Městysem Kunvald řešeny následně – mj.
i v rámci zpracovávaného projektu.
Zastupitelstvo po dalším krátkém projednání odsouhlasilo návrh textu Darovací
smlouvy a pověřilo starostu jejím podpisem.
* Bioodpad – nádoby na BIOodpad
Starosta městyse uvedl, že na konci roku
2014 skončila doba udržitelnosti společného projektu BIOodpadů. Město Žamberk
nám na základě smlouvy odprodalo nádoby
na BIOodpad – Compostainery, které jsme
měli zapůjčeny – tento odprodej byl schválen
zastupitelstvem na jednom z předchozích jednání zastupitelstva.
Občané zapojení v systému sběru měli na
základě předávacího protokolu nádoby v bezplatném užívání na základě uzavřené dohody.
Starosta dále uvedl, že je třeba rozhodnout
o dalším postupu. Nádoby nejsou ještě zcela
odepsané a ani nejsou za dobou životnosti.
Starosta proto navrhl, aby s občany byly
uzavřeny nové Dohody o užívání nádob na
určité časové období - předpoklad 5 let a po
skončení doby životnosti nádob je občanům
přenechat.
Zastupitelstvo tento návrh odsouhlasilo.
* Nákup elektrické energie
Starosta seznámil zastupitelstvo s návrhem textu smlouvy mezi Sdružením obcí
Orlicko a Městysem Kunvald, jejímž účelem
je společný nákup elektrické energie na Českomoravské komoditní burze Kladno. Orlicko
jako centrální zadavatel bude vykonávat činnosti spojené se zadáním společné zakázky
nákupu elektrické energie. Starosta městyse
uvedl, že tento způsob se osvědčil a došlo
tak ke značné úspoře finančních prostředků
vydaných za elektrickou energii.
Zastupitelstvo odsouhlasilo návrh textu
Smlouvy o centralizovaném zadávání a pověřilo starostu jejím podpisem.
* Přestupkové řízení
Ing. Paďour informoval zastupitelstvo
o skutečnosti, že na základě opakovaných

stížností občanů byl podán podnět k zahájení přestupkového řízení ve věci volného
a nekontrolovaného pohybu psa paní Krpačové – Kudelové. Paní Kudelová - Krpačová
byla opakovaně písemně upozorňována,
avšak bez odezvy. Z tohoto důvodu byl podán
výše uvedený podnět.
Zastupitelstvo vzalo informace na vědomí.
* Žádost spolku Lungta
Zastupitelstvo se seznámilo se žádostí
Spolku Lungta o projednání připojení se
k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“.
Obdobná žádost byla doručena na Úřad
městyse Kunvald již v loňském roce, kdy se
městys po projednání s vedením školy připojil k této aktivitě formou seznámení s problematikou žáků základní školy v předmětu
výchova k občanství a informací v místním
periodiku – Kunvaldském Poledníku.
Zastupitelstvo po krátké diskusi vzalo
žádost na vědomí a doporučilo připojit se
k aktivitě stejnou formou – tedy osvětovou
akcí ve škole a uveřejněním informace v Kunvaldském Poledníku.
* Žádost o finanční dotaci – Albertinum Žamberk
Zastupitelstvo se seznámilo se žádostí
Albertina, odborného léčebného ústavu, Žamberk o příspěvek na sociální služby poskytované ve zdravotních zařízeních ústavní péče
pro klienty – občany Kunvaldu.
Starosta v této záležitosti uvedl, že města
a obce mají jisté povinnosti ve vztahu k potřebným občanům. V současné době je v tomto
zařízení umístěn jeden občan Kunvaldu, avšak
je běžné, že příspěvky jsou vypláceny zpětně na
základě skutečně poskytnutých služeb za určitou dobu a nikoli předem.
Zastupitelstvo vzalo žádost na vědomí
a pověřilo starostu a místostarostu jednáním
v této záležitosti s tím, že městys bude hradit
zpětně za prokázané služby a dobu pobytu
občanů.
* Nabídka převodu pozemku
Starosta městyse seznámil zastupitelstvo
s nabídkou Pardubického kraje na bezúplatný
převod pozemkové parcely číslo 6614 – ostatní
plocha – silnice o výměře 513 m2 v obci a katastrálním území Kunvald.
Jedná se o parkovací plochu na výchozím
místě naučné stezky „Po stopách Jednoty bratrské“ u nemovitosti MVDr. Bílka. Pozemek je pro
městys strategický.
Zastupitelstvo po krátkém projednání odsouhlasilo nabídku Pardubického kraje na bezúplatný
převod pozemkové parcely číslo 6614 – ostatní
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plocha – silnice o výměře 513 m2 v obci a katastrálním území Kunvald a pověřilo starostu podpisem smlouvy.
* Zadání projektové dokumentace
Zastupitelstvo se seznámilo s cenovou
nabídkou na zpracování projektové dokumentace pro Územní řízení, stavební povolení, která činí 75.988 Kč. Jedná se o zpracování potřebné dokumentace pro stavbu cesty
na Betlémě k čp. 195 – manželé Kalousovi.
Částka byla již zahrnuta do odsouhlaseného
rozpočtu na rok 2015.
Jana Trejtnarová uvedla, že s manželi
Kalousovými byla studie projednána včetně
rozsahu nutných záborů jejich pozemků
a k záměru nemají námitky.
Zastupitelstvo po projednání odsouhlasilo
zadání výše uvedené projektové dokumentace
na nabídkovou cenu firmě.
* Žádost Šachového oddílu Kunvald
Zastupitelstvo se seznámilo se žádostí
Šachového oddílu Kunvald o finanční příspěvek ve výši 2.000 Kč na turnaj družstev „Memoriál Mirka Kodytka“, který se bude konat dne
18. 4. 2015, jedná se již o 25. ročník a předpokládá se účast předních družstev pardubického
a královéhradeckého kraje.
Zastupitelstvo po krátkém projednání
odsouhlasilo příspěvek Šachovému oddílu Kunvald na organizaci a ceny na Memoriál Mirka
Kodytka, který se bude konat dne 18. 4. 2015 ve
výši 2.000 Kč, který bude vyplacen na základě
předložených daňových dokladů vztahujících se
k výše uvedené akci.
* Žádost o koupi pozemku
Starosta městyse seznámil zastupitelstvo se žádostí paní Jany Suchodolové, Kunvald 223 a pana Jiřího Trejtnara, Kunvald 391
o odkoupení pozemku p.č. 2484/7 – trvalý
travní porost o výměře 312 m2.
Zastupitelstvo vzalo žádost na vědomí.
Záměr prodeje pozemku bude vyvěšen po
zákonem stanovenou dobu, poté se k žádosti
zastupitelstvo vrátí a o žádosti rozhodne.
* Různé
- Nabídka společnosti SEZNAM.CZ – zastupitelstvo se seznámilo s nabídkou možnosti
využití projektu spolupráce, a to zveřejnění
informací smluvního partnera – městyse Kunvald na portále, který provozuje společnost
SEZNAM.cz. Vše na základě řádně uzavřené
smlouvy. Starosta dále uvedl, že pro městys
to neznamená žádné finanční náklady, naopak
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takové informace na nejnavštěvovanějším
vyhledávači a informačním portále mohou být
pro městys velmi prospěšné.
Zastupitelstvo po krátkém projednání
odsouhlasilo nabídku společnosti Seznam,
cz a pověřilo starostu uzavřením smlouvy.
- Nabídka společnosti TEWIKO systems – bezdrátový rozhlas – starosta městyse seznámil
zastupitelstvo s nabídkou možnosti spolupráce
na zpracování žádosti pro získání dotačních prostředků. V případě této žádosti se nejedná pouze
o bezdrátový rozhlas, ale rovněž další záležitosti
bezprostředně souvisící s protipovodňovými
opatřeními (hlásné profily, digitální povodňový
plán, apod.). Po bližším projednání bylo zjištěno, že městys Kunvald nesplňuje některé podmínky pro získání plné dotace a znamenalo by
to pro městys značnou finanční zátěž. Zastupitelstvo po projednání a s ohledem na finanční
náročnost a omezené možnosti využití pro
Městys Kunvald vzalo nabídku na vědomí. V případě, že se změní podmínky, je možné se k záležitosti a nabídce vrátit.
* Diskuse
– Paní Bc. Marta Gregušová přednesla zastupitelstvu žádost pana Všetičky, č.p. 128, zda
by zástupci zastupitelstva nemohli provést
místní šetření v záležitosti rozpadající se zdi.
Zastupitelstvo vzalo po krátkém projednání
žádost na vědomí. Dále tlumočila připomínky
občanů ke kvalitě vyhrnování u čp. 17.
– Pan Josef Vágner připomněl záležitost prodeje stavebních parcel po čp. 18. Je nutné
se shodnout na nabídkové ceně za m2 zasíťovaného stavebního pozemku. Zastupitelstvo vzalo informaci na vědomí – na příští
zasedání zastupitelstva bude připraven výčet
finančních prostředků, již vložených do zmíněných pozemků včetně návrhů podmínek
prodeje.
– Paní Alena Foglová navrhla, zda by v centru
městyse nemohla být umístěna informační
tabule, ze které se budou moci projíždějící
a turisté dovědět o místních památkách či zajímavých místech – starosta uvedl, že za dva
roky bude významné výročí – 560 let od založení jednoty bratrské a bylo by dobré obnovit
naučnou stezku, Jana Trejtnarová uvedla, že
by bylo vhodné pojmout takovýto informační
systém komplexněji a podobnou informační
tabuli umístit třeba i u Domku Na Sboru či
na dolním Kunvaldě. Bude připraven návrh
a postupně zpracován materiál pro realizaci
informačního systému pro turisty v městysi.
Zastupitelstvo vzalo informace, připomínky a náměty, které zazněly v bodě Diskuse
na vědomí.

Zasedání zastupitelstva Městyse Kunvald proběhne ve čtvrtek 12. 3. 2015 od 19 hod
v zasedací místnosti Úřadu městyse Kunvald a ve čtvrtek dne 9. 4. 2015 od 19 hod,
opět v zasedací místnosti Úřadu městyse Kunvald.

Základní organizace zdravotně postižených Žamberk (ZO SPCCH z.s.) informuje:
- Výroční členská schůze se koná 11. března
2015 ve 14.00 hod v sále restaurace Na Kopečku
v Žamberku.
- ZO SPCCH pořádá pravidelné zájezdy do
krytého plaveckého bazénu v České Třebové
v termínech 7. 3. 2015, 21. 3. 2015, 4. 4. 2015 –
odjezdy vždy v 7.30 hod z Masarykova náměstí
v Žamberku.
- ZO SPCCH pořádá Posezení s hudbou a tombolou – 4. března 2015 od 15.00 hod – Pivovar
Žamberecký kanec.

Březnová aktualita
Snad jen málo z Vás nezná knihu Heinricha Harrera či její slavnou filmovou adaptaci s Bradem Pittem v hlavní roli: Sedm let

KAPKA KRVE PRO NAŠE DÌTI
22. 4. 2015 - 8.00 od MŠ
Není snad v Rokytnici a okolí občana,
který by nevěděl, že parta správných rodičů
jezdí do transfúzní stanice ve FN v HK darovat krev. Aby i naši nejmenší měly možnost
poznat život z té reálné „dospělácké“ stránky,
tak jedou děti se svým rodičem. Nikdo se
nevyhne rozhovoru na téma, co je krev a proč
je tak moc důležitá. Ve školce se děti učí nejen
o svém těle, ale i potřebě chránit zdraví svoje
i druhých. Výlet s „Kapkou“ je následně praktické vyústění. Mamka i taťka jsou v očích
dítěte hrdinové, a kdo by nechtěl být vzorem
pro své dítě.
Vyzýváme další případné dárce: PŘIDEJTE SE K NÁM!!. Pojedete se správnou
partou, uděláte dobrý skutek, projdete vyšetřením krve (to není na škodu) a můžete se
svým dítětem prožít pocit uspokojení. POZOR
– nemusí jet pouze rodiče dětí z MŠ. Jezdí i
rodiče dnešních školáků, ale může se přidat

v Tibetu. Nezapomenutelné a dosti působivé
jsou scény, ve kterých čínská vojska vnikla
do Tibetu…
Dne 10. 3. 2015 si prostřednictvím mezinárodní kampaně „Vlajka pro Tibet“ připomeneme 56. výročí povstání Tibeťanů proti
čínské okupaci Tibetu, které bylo násilně
potlačeno armádou Čínské lidové republiky
a při němž zemřel téměř milion Tibeťanů bojujících za svobodu své země.
Je nezbytné taková výročí připomínat,
i když se může zdát, že se nás to vůbec netýká
a že Tibet je velmi, velmi daleko. Denně dnes
umírají lidé a trpí děti v konfliktech, které
vyvolal někdo zcela jiný, než ti, kteří jimi jsou
postiženi zpravidla nejvíce – obyčejní lidé.
Denně jsou v těchto zemích potlačována
lidská práva. Stojí za to si to stále připomínat,
aby se totéž nestalo opět i nám…
Jana Trejtnarová

každý, komu nic nebrání v dárcovství. Informace získáte na www.fnhk.cz/transf, nebo na
telefonech 731 578 005, 739 455 252 (ředitelka MŠ).
Pro účast stačí být zdravý, nemít nějakou zdravotní zátěž (prodělaná žloutenka…),
během uplynulých dnů neprodělat trhání
zubů, tetování … Zaměstnavatel by měl
umožnit celodenní volno a odběry je možno
následně uplatnit při daňovém přiznání.
Všechny tyto dotazy dárce zodpovídá při
vyplňování dotazníku před odběrem. Zájemci
stačí podat do MŠ zprávu.
Pro pravidelné dárce mám zprávu – kdo
jel s autobusem FN v únoru a neměl žádný
problém, tak má od paní doktorky povolen
odběr už s MŠ (i když to bude o trochu dříve).
Tak 22. 4. 2015 v 8.00 se sejdeme před
mateřskou školou a uděláme si výlet a vykonáme dobrý skutek! Víte snad, kdy i vy, nebo
váš blízký, bude krev nutně potřebovat?
V. Gallová, ředitelka MŠ Rokytnice v O. h.
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Čím žije naše kunvaldská škola...
Zápis do 1. roèníku základní školy
v Kunvaldu na školní rok 2015/2016
V kunvaldské škole se konal zápis
19. 1. 2015. Spolu se svými rodiči i prarodiči
se sešlo 9 předškoláků. Všichni byli srdečně
přivítáni ve třídě budoucího prvního ročníku.
Děti pak zanechaly dospěláky s paní ředitelkou,
aby vyřídili úřední záležitosti, samy se vydaly
s p. učitelkami z prvního stupně a p. vychovatelkou do pohádky. Která to byla? To děti
poznaly hned za dveřmi třídy. Tam na ně totiž
čekal klobouk kouzelníka Pokustóna. Budoucí
prvňáci do něj odvážně nastoupili (úplně doopravdy!) a s Bobem a Bobkem „se rozletěli do
světa“. Tedy do jednotlivých tříd, kde s pohádkovými králíky plnili úkoly, jež měly ukázat,
zda se mohou stát prvňáky. Všichni pracovali
s chutí, podle svých schopností.
Za odměnu obdrželi dárečky, které pro ně
vyrobily děti ze školní družiny i jejich budoucí
spolužáci z prvního stupně. Odměnu získali
také od vedení školy.
Těšíme se na září, až se se svými novými
spolužáky sejdeme v 1. třídě.
Mgr. Věra Štefková, učitelka 1. třídy základní školy

Mateøská škola Kunvald informuje
o zápisu dìtí na školní rok 2015/2016
Zájemci o přijetí dítěte do mateřské školy
si během dubna 2015 opatří Žádost o přijetí,
a to buď přímo v mateřské škole, nebo na
www.zskunvald.cz – Mateřská škola. Žádost
o přijetí je třeba odevzdat nebo poslat do MŠ
nejpozději do 30. 4. 2015.
Pokud by počet zájemců převyšoval kapacitu školy, rozhodne ředitelka podle stanovených kritérií.
Rozhodnutí o přijetí vydá ředitelka do
14 dnů po 30. 4. 2015. Zákonný zástupce si
ho osobně převezme při „zápisu“, na který
obdrží pozvánku. Rozhodnutí o nepřijetí dítěte
obdrží zákonný zástupce doporučeně poštou.
Další informace o mateřské škole získáte na:
tel.: 465 619 170
e-mail: ms.kunvald@seznam.cz
www.zskunvald.cz-Mateřská škola
Dana Jirešová, vedoucí učitelka mateřské školy
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Zdravé zuby
Ve středu 11. 2. 2015 se uskutečnila v naší
škole beseda s p. Filipem Kulhánkem o tom,
jak správně pečovat o svůj chrup. Zúčastnily
se jí postupně všechny děti od mateřské školy
po devátý ročník. Byly rozděleny do skupin
podle věku. Vyzbrojeni vlastními zubními kartáčky nejprve vyslechly trošku teorie. Ti malí
formou pohádkového příběhu. Zjistili, proč
je dobré správně o zuby pečovat. Ti starší si
vyslechli poutavou, srozumitelnou přednášku
s prezentací na interaktivní tabuli.
Odstrašující fotografie jistě každého přesvědčili o nutnosti péče o chrup. A proč měl
každý svůj kartáček? Pan Kulhánek na závěr
v každé skupině jednotlivým dětem ukázal, jak
si zuby správně vyčistit. Přednáška velmi zaujala i nás dospělé. Už víme, jak na to. A vy se
klidně nechejte poučit od svých dětí.
Mgr. Věra Štefková

Country mejdan ve školní družinì
Ve čtvrtek 12. 2. 2015 v 16.00 hodin
nekončil provoz ve ŠD. Naopak, připravili
jsme s dětmi „taneční parket“, židle pro tanečníky a dospělé, občerstvovací koutek a těšili
se na country tance.
Přijela za námi paní Dana Jedličková
s děvčaty z Alabamy (taneční kroužek), která
je v country tancích na slovo vzatou odbornicí. A tak se 16 dětí ze ŠD učilo kroky,
pozdrav, otočky a moc si to užívaly.
Přihlíželo a radilo 14 rodičů a prarodičů
a i když jsme to trošku pletli, s hudbou to nakonec vypadalo pěkně. Už jen to naše oblečení
a kovbojské klobouky, opasky, šerifské hvězdy
a pouzdra na kolty. Ty to vlastně všechno
vyprovokovaly. Když nám ta výroba dala tolik
práce, museli jsme se někomu pochlubit.
Ale čas rychle utíká a naše country tanečnice musí na autobus. Ještě rychle ve družině
uklidíme a zítra si budeme vyprávět a vzpomínat. Tak se nám ten první country mejdan
pěkně vydařil, děkujeme všem, kteří se přišli
podívat a možná někdy příště ve družině na
shledanou.
Irena Vagnerová
Vychovatelka ŠD

Country mejdan ve školní družině.

Hospodaøení s odpady v roce 2014
„Odpady“ – to je téma, které přináší
neustále něco nového. Pokrok jde mílovými
kroky kupředu a provází jej celá řada kladů.
Ale každá mince má dvě strany. Veškeré
výrobní i nevýrobní činnosti dnešní společnosti jsou doprovázeny vznikem odpadů.
Ty představují tu zápornou stránku vývoje.
Otázka omezení vzniku odpadů a způsob
jejich bezpečného, ekologicky a ekonomicky
výhodného zneškodnění patří v současné
době k největším problémům. Problematika odpadů je velmi rozsáhlá. Ekonomicky
výhodné a současně ekologicky přijatelné
nakládání s odpady vyžaduje nové přístupy
u všech producentů odpadu. Pokud budeme
lhostejní a nebudeme chtít tuto záležitost
řešit, tak si musíme uvědomit, že stroj času

je neúprosný. Je tedy nutné správně pochopit nebezpečí vyplývající z tohoto problému
a zamyslet se nad každým odpadem, který
neseme do koše.
Přehled hospodaření s odpady v minulém roce:
Celková produkce komunálních odpadů za
rok 2014 se vyšplhala na 287,690 tun. V přepočtu na jednoho občana připadlo 292,963 kg
odpadu za rok. V porovnání s předcházejícím
rokem je to o 0,193 kg méně. Největší podíl
z toho má směsný komunální odpad (SKO).
V loni bylo odvezeno celkem 232,800 tun
tohoto odpadu. Tato hromada skončí bez
užitku na skládce v Českých Libchavách. Velkoobjemové kontejnery na SKO se vyvážely
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150x za rok. Jednoduchým počítáním zjistíme, že jeden kontejner se naplnil zhruba za
dva a půl dne a na jednoho obyvatele připadlo
237,07 kg. Číslo, které představuje množství odpadů je opravdu alarmující. Především
způsobuje stále větší problém s jejich ukládáním. Rovněž postupně narůstá částka na
financování z obecního rozpočtu.
S vyprodukovaným odpadem je třeba
nějak naložit. Snahou všech, kteří provozují
systém odpadového hospodářství, je snížení
procenta směsného komunálního odpadu
a zvýšení poměru tříděných odpadů. Správně
roztříděný komunální odpad lze posléze opětovně recyklovat a znovu začlenit do výroby.
Určitě si všichni přejeme, aby se nám dařilo
postupně zvyšovat procento tříděných
odpadů. K tomu je ovšem nezbytná spolupráce všech, kteří jsou do tohoto systému
zapojeni. V roce 2010 jsme využili nabídku
města Žamberk a jejich Technických služeb
a zahájili sběr bioodpadu. Ten vzniká v domácnostech po celý rok a v námi produkovaném
odpadu je jeho procento velmi vysoké. Z této
cenné složky komunálního odpadu je možné
při správném zacházení získat kvalitní, dobře
využitelný kompost nebo jiné substráty pro
zemědělství, zahrádkářství či rekultivace. Při
svozech bylo sebráno celkem 18,12 tun bioodpadu. Dalších 12,27 tun bylo odvezeno ke
zpracování na kompostárnu z údržby obecních pozemků.
Od roku 2002 jsme zapojeni do systému
zpětného odběru a využití odpadů spol. EKOKOM. V roce 2007 jsme začali se tříděním
skla na bílé a barevné. Snažíme se tím v rámci
spolupráce se spol. EKO-KOM postupně zlepšovat podmínky pro třídění odpadů. Jedním
z důvodů jsou rovněž zpřísňující opatření
v oblasti hospodaření s odpady. Bílé sklo, se
na rozdíl od barevného, dá dobře a snadno
recyklovat, a to i opakovaně. Své pevné místo
v systému sběru odpadů má rovněž svoz
nebezpečných odpadů, který probíhá dvakrát ročně. V roce 2012 jsme využili nabídku
společnosti Revenge a umístili na parkoviště
u prodejny Konzum kontejner na sběr oděvů,
obuvi a textilu. Řada těchto věcí tímto rovněž
nemusí končit v kontejnerech na SKO a může
být znovu využita.
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Třídění odpadů v roce 2014 dopadlo následovně: plastů bylo vytříděno a odvezeno 10,56 t,
skla 10,93 t (z toho barevného 6,15 t a bílého
4,78 t), papíru 3,01 t. Díky všem, kterým není
celá věc lhostejná, za tyto výsledky.
Pro porovnání uvádíme množství SKO
a vytříděných odpadů za předchozí dva roky:
netříděný odpad za rok 2013 - 241,41 t, za
rok 2012 - 247,25 t;
plasty r. 2013 - 9,14 t, r. 2012 - 9,63 t;
sklo r. 2013 - 13,22 t, r. 2012 - 11,75 t;
papír r. 2013 - 2,44 t, r. 2012 - 3,13 t;
bioodpad r. 2013 - 28,71 t, r. 2012 - 27,48 t.
Kolik nás to vše stálo? Při cenách roku
2014 jsme za odvoz a likvidaci směsného
komunálního odpadu zaplatili 590.122 Kč, za
odvoz tříděných odpadů 139.518 Kč, za odvoz
nebezpečných odpadů 64.757 Kč. K těmto
částkám ještě musíme připočítat náklady
na opravu kontejnerů ve výši 37.530 Kč.
Po odečtení částky, kterou nám poukazuje
spol. EKO-KOM za to, že jsme zapojeni v systému třídění odpadů – 70.473 Kč (v r. 2013
- 92.316 Kč, v r. 2012 – 38.786 Kč), když vše
sečteme a podtrhneme, je to 837.797 Kč.
Dle stanovených poplatků bylo vybráno
458.011 Kč. Městys doplatil do systému
odvozu a likvidace odpadů částku 303.443 Kč
- tato částka pak chybí někde jinde. Stále
je dost těch, kteří sice kontejnery využívají,
ale horší je to s jejich platební kázní. Porovnání částek za třídění odpadů je pro nás příjemným překvapením. Ještě jednou touto
cestou děkujeme všem, kteří se do systému
třídění odpadů zapojili.
Co z tohoto krátkého shrnutí vyplývá je
velmi jednoduché a prosté. To, zda budeme
s odpady „plýtvat" a budeme za ně platit více
nebo jestli budeme uvažovat hospodárněji
a odpady třídit, je na nás všech. Každý občan
tuto situaci může pozitivně nebo negativně
ovlivnit svým jednáním. Buď ušetřit společné
finance, které by mohly být dány do jiných
aktivit ve prospěch městyse nebo naopak
svou neodpovědností zbytečně navyšovat
tyto finanční prostředky. Celou řadu věcí
ovlivnit nedokážeme, nebo jen zřídka a velmi
omezeně, ale tuto můžeme.
J. Paďour, starosta městyse

Společenská kronika
Blahopøejeme našim spoluobèanùm,
kteøí oslaví významná životní jubilea:
92 let
29. 04.
85 let
04. 03.
23. 03.
81 let
22. 03.
13. 04.
20. 04.
80 let
21. 04.
70 let
04. 03.
20. 03.
27. 03.
04. 04.
08. 04.

Marie Olbrichová
Věra Keprtová
Josef Trejtnar
Jiřina Kodytková
Jiří Cinfeld
Jiří Přikryl
Emilie Foglová
Jan Krejsa
Jiřina Kováčová
Jana Jakubcová
Vladimír Jíša
Josef Korejtko

60 let
02. 03.
13. 03.
18. 03.
02. 04.
16. 04.
16. 04.
50 let
31. 03.
16. 04.
28. 04.
28. 04.

Eduard Bílek
Anna Michaličková
Hana Koblížková
Jiří Štěpánek
Lubomír Stejskal
Miroslav Toman
Iva Dejdarová
Jiří Suchomel
Jaroslav Flekr
Věra Rousová

Vítáme do života novì narozené
obèánky:
15. 08.
16. 12.

Barbora Elfrída Mariánusová
Tadeáš Bernard

Vzpomínáme na obèany, kteøí již
nejsou mezi námi:
01. 01.
07. 01.

Miroslav Keprta
Josef Hůlka

Okénko farnosti
Tøíkrálový koncert
V neděli 4. 1. se kunvaldský kostel,
opět po roce, rozezněl zpěvy a hudbou
Sboru z hor. Tříkrálový koncert se nesl
v poklidném a příjemném duchu až do
jeho závěru, kdy do kostela vešla zásahová jednotka hasičů. Všem trochu zatrnulo a někteří dokonce hledali ohnisko
požáru. To ovšem nebylo třeba, neboť
přítomnost zásahové jednotky byla
předem domluvena. Kdo jiný by totiž
měl zapálit svíčky na tříkrálovém dortu
a dohlédnout na jejich bezpečné sfouknutí Sborem z hor?
Děkujeme zpěvákům i muzikantům
za krásné písně i statečný boj s ohněm
a také kunvaldské zásahové jednotce,
která projevila velký smysl pro humor.
Za farnost Kunvald Marta Gregušová

Foto: J. Štěpánková

Sbor z hor a kunvaldští hasiči
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Tøíkrálová sbírka – dojmy dìtí
Tříkrálovou sbírku chodíme už několikátý
rok. Jsme rády, že se do ní můžeme zapojit
a takto pomáhat. Letos zrovna bylo nevlídné
počasí, lilo jako z konve, ale přesto jsme vyrazily. Bylo ošklivo, ale lidé byli milí a litovali nás,
že jsme celí zmáčení. Nabízeli nám různé sladkosti a teplý čaj. Někde nám sice neotevřeli, ale

i tak si myslíme, že se letošní sbírka povedla.
Za rok se určitě opět zúčastníme.
Moc děkujeme Vám všem za ochotu, milé
přijetí a peníze na charitu.
Článek napsaly K. Kavková, A. Šlesingrová a B. Matyášová.

Kampak se ztratil třetí král?

My Tři králové jdeme k Vám…
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Podìkování
Rádi bychom touto cestou poděkovali všem
účastníkům letošní Tříkrálové sbírky, kteří vyrazili do všech koutů našeho rozlehlého Kunvaldu
a neodradilo je ani velmi nepříznivé počasí. Díky
píli koledníků a štědrosti dárců se u nás letos na
charitu vybrala částka 20.094 Kč.
Dík patří žákům naší ZŠ i ostatním účastníkům Tříkrálových skupinek:
Kateřina Kafková, Aneta Šlesingrová, Roman
Urban, doprovod Zdena Kafková
Lukáš Šlesingr, Zdena Sýkorová, Johana Ulrychová, Nela Kodytková, doprovod Jana Frimlová
Marie Flekrová, Sára Jedličková, Helena Dittertová, doprovod Marie Flekrová st.
Lucie Gregušová, Rozárie Tátošová, třetí král
Bohuslava Krejsová
Bohuslava Matyášová, Mikoláš Tátoš, třetí
král Marta Gregušová
Deniska Nováková, Aliska Nováková, třetí král
Jana Frimlová
Klienti Domova na Stříbrném vrchu z Rokytnice, doprovod Marta Gregušová
Zvláštní poděkování chceme vyjádřit také
obyvatelům Domova na Stříbrném vrchu
z Rokytnice, kteří nám se sbírkou pomáhají již
několikátým rokem. Obyvatelé Kunvaldu je už tradičně čekají a těší se na jejich pěvecké vystoupení.
Za vedení Městyse Kunvald Ing. Josef Paďour, starosta

Tøíkrálová sbírka 2015 skonèila
Tříkrálová sbírka se na Orlickoústecku
setkala opět s pozitivním ohlasem. Podruhé
za svou historii překonal letos její výtěžek hranici dvou milionů Kč, když bylo do 504 pokladniček vykoledováno celkem 2.309.509 Kč.

Tříkrálová sbírka na Orlickoústecku patří
svým rozsahem k největším ve východočeském kraji. V takovém měřítku může být uskutečněna jen díky obětavosti desítek jednotlivců,
kteří mají na starosti organizaci sbírky v místě
bydliště, díky nasazení stovek dobrovolníků
a díky spolupráci s farnostmi, obecními úřady,
školami a občanskými spolky. Charita je za tuto
pomoc velmi vděčná a děkuje také všem, kdo
do sbírky přispěli. Finanční prostředky z této
sbírky jsou pro Charitu důležitým příjmem, ze
kterého může podporovat některé své služby,
a pomáhat tak potřebným.
Významným aspektem této akce je také
udržování společenských kontaktů v obcích.
Řada lidí, zejména starších, už koledníky
dopředu očekává, těší se na ně, a bere jejich
přání štěstí a zdraví velmi vážně. Za 15 let své
existence se tak Tříkrálová sbírka stala smysluplnou tradicí v mnoha obcích a městech.
65 % z výtěžku Tříkrálové sbírky je určeno
přímo Charitám, které sbírku v daném regionu
organizují. Oblastní charita Ústí nad Orlicí tento
obnos v r. 2015 použije mj. na činnost domácího hospice, občanské poradny nebo služeb
pro rodiny s dětmi.
Děkujeme každému, kdo se na Tříkrálové
sbírce 2015 jakkoliv podílel.
Více informací o Tříkrálové sbírce naleznete na:
www.uo.charita.cz
www.trikralovasbirka.cz
Iva Marková
Oblastní charita Ústí nad Orlicí
Na Kopečku 356, Letohrad
Tel.: 734 769 713

VELIKONOČNÍ SVÁTKY 2. 4. - 5. 4. 2015
Bohoslužby v kostele Sv. Jiří na Zelený čtvrtek a Velký pátek v 17h, na Boží hod velikonoční
a Velikonoční pondělí v 8.30h.
POUŤ SV. JIŘÍ
Skautská mše se bude konat v den svátku Sv. Jiří, tedy v pátek 24. 4. Čas bohoslužby ještě
není znám.
Poutní mše našeho kostela bude slavena v neděli 26. 4. od 8.30h.
Připravuje se hudební doprovod a vystoupení dětí.
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Stále se něco děje...!
Školní Kloboukový ples

Ohlédnutí za dìtským karnevalem

V sobotu dne 10. 1. 2015 se konal školní
Kloboukový ples. Pánové a dámy tedy svůj společenský oděv doplnili slušivou, apartní nebo
veselou pokrývkou hlavy. Akci zahájily mažoretky z Lukavice, které se postaraly o předtančení. Jejich taneční vystoupení doprovázela kapela Letrando z Letohradu. Ta také hrála
k tanci po celý večer.
Letos poprvé se v nabídce k prodeji objevily
míchané nápoje. Koktejly s názvy Piňa Colada,
Sex on the Beach, Mojito, Bombardino slavily
velký úspěch. Nabízely se ale i tradiční alkoholické a nealkoholické nápoje. Po tanečním reji
pořádně vyhládlo, a tak přišlo vhod vepřo-knedlo-zelo, čína, hranolky - buď samotné, nebo se
šunkou a sýrem. Každý si dopřával podle své
chuti. Nechyběla samozřejmě ani tombola, kde
se sešlo 255 cen. Chtěli bychom ještě jednou
poděkovat všem sponzorům.
A jaká byla letošní účast? V předprodeji se
prodalo 91 lístků, na pokladně 114. Děkujeme
všem návštěvníkům školního plesu a těšíme se
příští rok na shledanou.

V neděli 11. 1. t. r. v sokolovně přivítali
všechny děti Bob a Bobek. Maškarní karneval
byl inspirovaný právě touto pohádkou, a tak
jsme soutěžili a cvičili s králíky z klobouku.
Dobrot a odměn byla spousta, a to zejména
díky našim sponzorům.
Za všechny uvedeme Městys Kunvald, ale
těch, kteří se rozhodli udělat dětem radost,
byla spousta a my jim touto cestou moc děkujeme. A tak indiáni, princezny i broučci odcházeli s veselou a dobrotami v kapsách.
Děkuji také všem pořadatelům a zase za rok
v sokolovně s nějakou pohádkou na shledanou.

Kateřina Xaverová

M. Celerová

Ledová Praha
S tímto titulkem se můžete na stránkách
Poledníku setkat již po několik let. Akce Ledová
Praha oslavila letos patnácté narozeniny a my
jsme se ji zúčastnili již třináctkrát. Za tu dobu
s námi vyrazila spousta dětí, některé z nich
i několikrát. Pro nás „vesničany,“ se vždy otevírají brány muzeí a výstav, a to za velice mírné

Dětský karneval
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ceny. Máme radost, když dětem ukazujeme
nejdůležitější místa, jako je Pražský hrad, Staroměstské náměstí či Karlův most nebo těm
nejmenším vysvětlujeme, jak správně cestovat metrem – hlavně, ať se nám někdo neztratí.
A co jsme viděli během prázdninového lednového prodlouženého víkendu letos? Navštívili jsme například Zrcadlové bludiště, Muzeum
alchymistů, krásné bylo Muzeum hraček, viděli
jsme unikátní výstavu toho nejlepšího z našich
hradů a zámků, pozorovali jsme stmívající
Prahu z věže na Staroměstské radnici.
Vyvrcholením akce byl koncert Děti dětem
v Kongresovém centru, kde vystupovaly a tančily nejen nadané děti, ale letos mezi nás zavítala i Olga Lounová a ABBA revival a ti to dokázali pěkně rozjet. Letos poprvé jsme vyrazili
také mezi počítače na velký festival PragoFFest,
což se líbilo hlavně klukům. Vždy se vracíme
domů hodně unavení po dvou nocích strávených na karimatce ve škole, ale stojí to za to.
Tak Praho, uvidíme se zase za rok.
M. Celerová

Masopust držíme,
nic se nevadíme pospolu,
proč bychom se hádali,
když jsme se tak shledali poznovu!
V dobrém jsme se sešli,
rádi jsme se našli pospolu,
dřív než se rozejdem,
ještě sobě připijem poznovu!
7. února bylo ohlášeno masopustní veselí
v Kunvaldě. Zákeřná chřipka však vyřadila ze
hry hlavní hybnou sílu akce Mirku Celerovou
a několik dalších účastníků. Kalamitní páteční
počasí vyděsilo i zbylé společenstvo maškar
a už to vypadalo na zrušení průvodu po vsi.
Naštěstí v sobotu ráno závěje ozářilo sluníčko
a vylákalo z brlohu dva medvědy, prasátko,
býka s harmonikou, kominíka, víly, čarodějnice, loupežníky, společně notující píseň
z pohádky Tajemství staré bambitky.
Koňský povoz se bohužel letos nedostavil,
a tak skupina masek musela vyrazit na putování
pěšky, doprovázena jen vozy s koňmi pod kapotou. Vzhledem k pozdnímu nástupu jsme stihli
obejít jen dolní Kunvald a část Stežek a museli
jsme vynechat část veselí na horním Kunvaldě,

abychom stihli tradiční pohřbívání basy ve čtyři
hodiny v Sokolovně.
Přestože nás bylo oproti minulým ročníkům sotva polovic, přinesla nám akce spoustu
radosti. Musíme též poděkovat všem hostitelům a dárcům, kteří maškarám přispěli na dobročinnou sbírku. V příštím Poledníku se všichni
dozvíte, jaký byl její výnos a k jakým bohulibým
účelům byly vaše peněžní dary použity.
Blanka Mühlová

Mariášový turnaj
Dne 31. 1. 2015 jsem pořádal turnaj v křížovém mariáši v penzionu „U lípy“ v Kunvaldě.
Sešlo se sice jen 16 hráčů, ale atmosféra byla
výborná. Poděkování patří manželům Borkovým za poskytnutí azylu. Na cenový fond ve
výši 1970 Kč přispěli Kunvaldská a.s., Úřad
městyse Kunvaldu, Ing. Musil, St. Štěpán, Jar.
Bílek.
Vítězství si z Kunvaldu odvezl Stanislav
Vítek z Dlouhoňovic za výkon 56,50 Kč. Druhý
byl Pavel Beneš za 41,50 Kč, třetí František Kratochvíl s 27,50 Kč, čtvrtý Jiří Divíšek o pouhý
padesátník za ním, páté místo Jiří Kubový
s 13,50 Kč, Stanislav Štěpán za 12,50 Kč místo
šesté, sedmý František Slezar za 12 Kč, osmý
Stanislav Marek za 11 Kč a devátý se 7 Kč Jaroslav Bílek. Kunvaláci Ing. Jiří Musil a Vladimír
Urban na 12 a 13 místě.
Tobiška Jar.

Omluva
Občas jsou věci, o kterých ani nevíte, jak
se Vám vlastně přihodí. A tak se přihodil i mě
– drobný omyl, za který bych se ráda omluvila
aktérce paní Jaroslavě Štěpánkové.
Píšíc trochu v chvatu článek o tradiční
podzimní výstavě do minulého čísla Poledníku napsala jsem poděkování paní Jaroslavě
Tomanové za krásné květinové aranže.
Mé poděkování, jak si jistě většina z Vás
dovodila, patřilo a patří paní Jaroslavě Štěpánkové (rozené Tomanové). Omlouvám se za to
nedopatření a ještě jednou paní Jaroslavě Štěpánkové moc děkuji – bez jejích kytiček by
výstava nikdy nebyla tou správnou výstavou.
Jana Trejtnarová
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Sport
Kuvavoltur
Konec roku se opět kvapem přiblížil
a jako loni i letos se náš Volejbalový oddíl
rozhodl připravit Kunvaldský vánoční volejbalový turnaj, zkrácen na KUVAVOLTUR.
V neděli 28. 12. 2014 se sešlo 29 volejbalových nadšenců, kteří se odhodlali vysportovat vánoční lenošení u pohádek a změřit síly
ve sportu zvaném volejbal.
Vedle hráčů nás přišlo podpořit i několik
nadšenců, za které jsme byli velmi vděční.
Hrálo se po pěti družstvech, od tří hodin
odpoledne do pozdějších večerních hodin.
Síly byly vyrovnané a každý bod byl těžce
vybojován. Ale jelikož jsme nehráli na vítězství, ale pro požitek ze hry doufám, že každý
z nás našel ve hře uspokojení. Všechny týmy
získaly taštičku s nějakým tím oceněním,
čímž bychom za příspěvky chtěli poděkovat.
Dále patří naše velké dík Sokolu Kunvald, který nám umožnil tento turnaj připravit. Děkujeme a za rok se opět budeme těšit.
Za VO Sokol Kunvald
Bc. Kateřina Celerová

Pøíznivcùm fotbalu
Před začátkem fotbalových soutěží bychom
rádi poděkovali všem příznivcům za podporu
v roce 2014. Do jarní části sezóny vstoupíme
v sobotu 11. dubna od 15.30 hodin domácím
utkáním s Dolní Čermnou. V následujícím kole
nás čeká derby v Klášterci, v neděli 19. dubna
od 16 hodin.
Po tomto posledním kole základní části
budou družstva z obou III. tříd rozdělena podle
umístění na skupinu o postup (1. - 4. družstvo
z každé skupiny) a skupinu o umístění. Do
výsledků se budou započítávat vzájemné
zápasy ze základní části, bude tak odehráno
dalších 8 kol – doma a venku se 4 novými
soupeři. O domácích utkáních AFK budeme
informovat na plakátech.
Ovšem ještě než začnou jarní fotbalové
zápasy Vás srdečně zveme na každoroční
14

Maškarní bál, který letos pořádáme v sobotu
14. března od 20 hodin.
Členové fotbalového oddílu

ŠACHY
Krajský přebor II V.
Našemu A týmu se v letošní sezóně vcelku
daří a 4 kola před koncem soutěže je na skvělém 6. místě s 9 body.
4. kolo 14. 12. 2014 Choceň - Kunvald 4:4
Utkání se pro nás nevyvíjelo podle našich
představ a po 2 hodinách prohráváme o 2
body (z toho 1 kontumace), finiš byl však
v naší režii. Dařilo se tentokrát hráčům na
zadních deskách. Body: Rusz G., Štěpán St.,
Šlesingr V.-1,remízy Keprta St. a Hodek R..
5. kolo 11. 1. 2015 Kunvald - Ústí n.Orl. B
3,5:4,5
S favoritem soutěže jsme sehráli vyrovnanou partii, leč bez bodového zisku. Výhra
– Tobiška J., remízy Keprta St., Hodek R.,
Dvořák E., Rusz G., Štěpán St..
6. kolo 25. 1. 2015 Litomyšl B – Kunvald 4:4
V zajímavém souboji byl stav po 4 hodinách
3,5:3,5 a dohrávala se poslední partie na
4.desce,která se jevila prohraná, a tak 1.auto
odjíždělo s tím , že s tím, že prohra je neodvratitelná, zvláště když R. Hodek byl chudší
o jednu lehkou figuru proti silnějšímu hráči
o více než 200 Elo bodů. Roman čaroval a po
6 hodinách hry soupeři nezbývalo než podepsat partiář s remízou. V sezóně již 3. remíza
z venku. Body: Verdiyan B., Lacko D.-1,remízy
Vymetálek P., Dvořák E., Hodek R., Rusz G..
7. kolo 8. 2. 2015 Kunvald – Polička C
5,5:2,5
Polička přijela v neúplné sestavě, brzy vedeme
3:0. Taktickými remízami si zajišťujeme výhru

za 3 body. Hráč hostí na 6.desce za stavu 4:1
pro nás nabídl E. Dvořákovi remízu, no tak
proč ji nevzít, když nám zajišťovala výhru.
Body: Keprta St., Tobiška J., Vaníček J.,
Rusz G.-1, remízy Lacko D., Vymetálek P.,
Dvořák E..
Doma ještě hrajeme 22. 2. s Českou Třebovou B a 29. 3. s Lanškrounem B. Zajíždíme
15. 3. do Horní Čermné a 19. 4. do Letohradu.
Krajské soutěže - Pardubicko
B tým je po 7 kolech nadále na 11. místě avšak
„Céčko“ se třemi výhrami v řadě odpoutalo
ze dna tabulky a nyní je na 8. místě s 9 body
(12 účastníků).
5. kolo 4. 1. 2015 KU B – Žamberk C 2:3
Body: Tobiška J. -1, Rusz G., Michalička V. 1/2
KU C – Mistrovice 3:2
Body: Dvořák E., Krčmář St.-1, Hodek R.,
Mlynář M. 1/2
6. kolo 18. 1. 2015 Ústí n. Orl. D – KU B
2,5:2,5
Samé remízy - Tobiška J., Rusz G., Rusz R.,
Krupica Z., Pácha L.
Žamberk C – KU C 1,5:3,5
Body: Dvořák E., Bém Tom. -1, Hodek R.,
Krčmář S., Mlynář 1/2
7. kolo 1. 2. 2015 KU B – Červená Voda 2:3
Body: Tobiška J. -1,Rusz G., Krupica Zd. 1/2
KU C – Ústí n. Orl. D 3:2
Body: Dvořák E., Bém Tom.-1, Hodek R.,
Krčmář St. 1/2
Krajské soutěže – Královéhradecko
Naše „Déčko“ již soutěž dohrálo a z 8 účastníků
obsadilo celkově 6. místo se ziskem 6 bodů, což
odpovídá možnostem naší rezervy.
5.kolo 4. 1. 2015 KU D – Studnice 2:3
Výhra Šlesingr V., Křehký R., Řehák Jan 1/2
6.kolo18. 1. 2015 Vrchoviny – KU D 3:2
Remízy uhráli Šlesingr V., Mlynář M., Štěpán St.
a Řehák Jan.
7. kolo 1. 2. 2015 KU D- Panda Rychnov n. Kn. C
2,5:2,5
Body: Šlesingr V., Mlynář M.-1, Štěpán St. remíza.

Žákovské soutěže
Vánoční turnaj žáků našeho oddílu se konal
26. 12. 2014 v penzionu U lípy. Celkem jej
hrálo 22 dětí.
V kategorii 1. - 5 třída si zahrálo celkem 14 nadějí
našeho šachu. Z vítězství se těšil Jirka Zlatník.
V kategorii 6. - 9. třída hrálo 8 dětí a palmu
vítězství si odnesl Tadeáš Bém.
Vánoční turnaj ve Svitavách se hrál již
23. 12. 2014 kam odjelo z oddílu 8 dětí.
V kategorii ml. žáků hrálo 72 dětí a Zdeněk
Kalous skončil na 50. místě.
V kategorii st. žáků (66 hráčů) skončil
Filip Hrdina 24. a Matouš Haas 31.
10. 1. 2015 ve Chvaleticích se konal 2. turnaj
Krajské soutěže družstev mládeže za účasti
17 čtyřčlenných týmů. Kunvald skončil na
6. místě půl bodu za třetím, avšak v součtu
s 1. turnajem hraném v Lanškrouně obsadili
kluci celkově skvělé 2. místo, za což obdrželi pohár a diplom. Na úspěchu se podíleli Tadeáš Bém, Filip Hrdina, Jan Šejnoha
a Matouš Haas.
Krajský přebor jednotlivců v kateg.do 10 a 12 let
se hrál 17. 1. 2015 v Lanškrouně. V nejmladší kategorii si vedl výtečně Kuba Nekoranec a získal 4 body ze 7 partií a obsadil
13. místo z 32 hráčů kraje. 22. skončil David
Šlezingr (3/7).
V kategorii H12 za účasti 38 hráčů skončil Jirka
Zlatník 21.(3,5/7), Patrik Michalička 25.(3/7)
Krajský přebor mládeže H14 a H16 - 3. turnaj
se konal 7. 2. 2015 v Poličce.
V kategorii H14 hrálo celkem 67 hráčů, z toho
6 v barvách Kunvaldu, nejlépe skončil Tadeáš
Bém -21.(4/7), dobře si vedl Jirka Zlatník -41.
(3/7), jeho soupeři byli starší až o 3 roky.
V kategorii H16 hrálo 27 dětí. Jediný náš
zástupce, Gabriela Obermajerová, získala
diplom za 3. místo mezi dívkami.
Za ŠO K. a.s. Kunvald E. Dvořák
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Plán kulturních a společenských akcí v Kunvaldu na rok 2015
sobota
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Leden
10.1.
11.1.
31.1.
Únor
7.2.
21.2.
Březen
14.3.
Duben
18.4.
25.4.
Květen
1.5.
8.5.
16.5.
30.5.
Červen
13.6.
Červenec
11.7.
25.7.
Srpen
1.8.
8.8.
22.8.
Září
12.9.
13.9.
Říjen
17.10.
30.10.
31.10.
Listopad
14.11.
28.11.
Prosinec
26.12.
27.12.
30.12.

Kloboukový ples - ZŠ
Maškarní karneval - Pionýr
Turnaj v křížovém maryáši
Kunvaldský masopust - Sokol
Tanešní zábava - Hasiči
Maškarní karneval - AFK
Memoriál M.Kodytka - šachový turnaj
Pouťová taneční zábava - Hasiči
Pochod z "Pohádky do pohádky"- Pionýr
Pochod "Mufloní stopou" - Sokol
Jarní besídka - MŠ
Kácení máje - Hasiči
Dětský den
Kunvaldská lávka - Hasiči
Kunvaldský železný muž - Sokol
Rybářské závody - Rybáři
Dětské rybářské závody - Rybáři
Loučení s létem - Myslivecké sdružení
Zahrádkářská výstava 12. - 13.
Zahrádkářská výstava 12. - 13.
Taneční zábava - Slámožrouti
Podzimní pochod se světýlky
Kunvaldský půlmaraton - Sokol
14. - 17. Podzimní výstava
Rozsvěcení vánočního stromu
Vánoční dětský turnaj v šachu
Turnaj v Rapid šachu
Předsilvestrovská taneční zábava

TJ SOKOL KUNVALD
zve všechny své členy a příznivce na

VÝROČNÍ VALNOU HROMADU

v sobotu dne 21. března 2015 od 15.00 hod
v „Restauraci“ sokolovny
Sobota 18. dubna 2015 v 8.30 hod.
Kunvald - Penzión U lípy

XXV. ročník turnaje v rapid šachu čtyřčlenných družstev
MEMORIÁL MIRKA KODYTKA
Pořádá ŠO K. a.s. Kunvald
Na tradiční jarní pochod pro malé i velké

Z POHÁDKY DO POHÁDKY

se můžete těšit
v pátek 1. května 2015
Podrobnosti budou uvedeny na plakátech.

1. Vidíte to zaujetí? Žákovský turnaj v šachu 26. 12. 2014.
2. My Tři králové jdeme k Vám…
3. Kuvavoltur – nadšení účastníci.
4. Karnevalové veselí dětí.
5. Ledová Praha a my.

1.

4.

5.
2.

3.
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