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„Sluníèka“ a „Žabièky“ z mateøské školy
Vám pøejí krásné jaro!

AHOJ,
vážení čtenáři Ku…ho Po...ku

SEDMDESÁTJEDNA
let je doba tak dlouhá v lidském životě, že mnohým není dopřáno ji celou prožít. A tak
se nedivte, že my, kterým se to podařilo, na ta léta, kdy celou Evropou, ale i celým světem
„hýbala“, na moderní dobu neuvěřitelně dlouhá a krutá II. světová válka, nejsme s to zapomenout. Velká vlastenecká válka, jak ji nazvali mocní Svazu Sovětských Socialistických Republik,
kteří v jejím hodnocení nakonec jaksi opomněli, že i ostatní národy měly na jejím slavném konci
jak velký podíl zásluh, tak i úměrně nezacelitelné rány po padlých hrdinech světa západního.
Nechme proto zavzpomínat na tuto dobu tehdy sedmiletou dívenku Marii Janu Körbelovou, později Korbelovou, nám všem však dobře známou ministryni zahraničí USA Madeleine
Albright-ovou, žijící v té době s rodiči v Anglii, nedaleko od Londýna. (Z její knihy: PRAŽSKÁ
ZIMA)
Na jaře 1944 jsem poprvé spatřila americké vojáky. Potulovaly se jich po ulicích města
spousty v obležení dětí, které dotíraly: „Nemáš žvejkačku, strejdo?“ … „Amíci“ byli po nějakou dobu všude, a pak v jednom okamžiku zmizeli.
Ráno 6. června 1944 začala na šesti předmostích podél osmdesátikilometrového
pásu pobřeží Normandie Operace Overlord, nejrozsáhlejší vyloďovací operace v dějinách
války. Navzdory chladnému severozápadnímu větru překročilo Lamanšský průliv 160 000
vojáků. Nebe zaplnilo 11 000 letadel a na moři bylo tolik lodí a člunů, že se téměř zdálo
možné přejít z Anglie do Francie suchou nohou. … Do soumraku položilo život 9 000 spojeneckých vojáků. …
Den D - rozhodující zápas za osvobození Evropy začal.
Bydleli jsme v městečku asi 50km jižně od Londýna. Zatemnění* bylo stále v platnosti,
z bombardování jsme však již velké obavy neměli. Mysleli jsme si, že po dni D se dali Němci
na útěk. Dne 13. června ve 4.13 ráno se městečkem rozlehl výbuch. Na záhon hlávkového
salátu přistálo něco velikého. Za deset minut další výbuch poškodil železniční most v Londýně. Už řadu měsíců se proslýchalo, že Němci vyvíjejí tajnou zbraň. … Po třech dnech
vyšetřování vláda potvrdila, že nacisté nasadili bezpilotní létající bombu s názvem V 1**.
…Každý den Němci vyslali na Anglii sto i více raket. Jakmile jsme zaslechli hlasité hlučení, znamenalo to, že raketa ještě má palivo a rychle poletí nad námi. Když zvuk přestal,
bomba zamířila k zemi. … V neděli 18. června roztříštila jedna střela střechu vojenského kostela ve středu Londýna. Zabito bylo 121 lidí, 140 dalších odvezli do nemocnice. Vyprošťování
mrtvých trvalo dva dny… Útoky německých střel trvaly tři měsíce, připravily o život 5 500
osob a trojnásobný počet zranily.
Z Londýna byly evakuovány desetitisíce dětí, stejně jako již v předchozích letech při bombardováních leteckých. Počet mrtvých z té doby zde není uveden. Až v září zlikvidovaly spojenecké jednotky odpalovací rampy podél severního evropského pobřeží, což bylo kvitováno
jako druhá vítězná bitva o Británii.
Vraťme se však zpět na začátek a trochu se podívejme, co předcházelo onomu dnu D,
aby mohl být s úspěchem proveden. O tom velmi výstižně, ale dosti obsáhle píše Winston
S. Churchill ve svém rozsáhlém díle Druhá světová válka. Snad se mé velmi zkrácené převyprávění zdaří být dostatečně jasné i generacím mladším. Vylodění bylo nutno připravit nejen
svou mohutností, ale i dlouhodobým oslabováním nepřítele. A to se muselo dít mocnými
a soustředěnými nálety, do kteréžto akce byla zapojena i vojska americké armády a to hlavně
velkou leteckou silou.
…Ale nebylo by správné, abych skončil, aniž vzdám uctivý a obdivný hold všem,
kdo bojovali a padli v této strašlivé letecké bitvě, jakou nikdo předtím nezažil a ani si ji

nedovedl představit. Morální zkoušky, jimž byly vystavovány osádky bombardovacích
letounů, sahaly po samy krajní meze lidské statečnosti a obětavosti. Existovalo pravidlo,
že nikdo nemá být vyslán na více než třicet náletů za sebou. … Jak může mít člověk štěstí
ve světě samých matematických průměrů a strojů? … jeden z příslušníků Scotland Yardu,
kteří mne střežili v počátečních dnech války, se rozhodl, že bude bojovat v bombardovacím
letounu. Jednoho dne mi, jako vždy veselý a elegantní, ale se zamyšleným pohledem, řekl:
„Příště to bude devětadvacátý let.“ A byl také jeho posledním. … K těmto hrdinům, které v
nadlidských zkouškách povzbuzoval vlastenecký smysl pro povinnost a oddanost věci, za níž
bojovali, musíme cítit obdiv …
… Pokaždé jsme během jedné hodiny (náletu) ztratili šest nebo sedm set těchto zkušených,
skvěle vycvičených bojovníků. Byla to doslova zkouška ohněm. Při britském a americkém
bombardování Německa a Itálie dosáhly ztráty během války sto čtyřiceti tisíc mužů a v období,
o němž pojednává tato kapitola, byly ztráty v řadách britských a amerických osádek bombardérů
vyšší než počet padlých a raněných při překonání průlivu La Manche. Vzdejme jim tedy čest!
(Díl 5. kap. 29, str. 512 – 526).
Tímto velmi skromným výčtem ztrát vojsk „západních velmocí“ končí má dnešní vzpomínka na období před jednasedmdesáti lety. Jejím účelem nebylo chlubné vyčíslování počtů
padlých, ale připomínka těch, o nichž se od únoru 1949 až do roku 1968 vůbec nemohlo psát
ba ani mluvit a do roku 1989 pak jen velmi spoře a téměř s despektem.
Zatemnění – zakrytí oken ve večerní době tak, aby ani proužek světla nepronikl a nemohl se stát tak vodítkem pro nepřátelská bombardovací letadla. Nedodržení tohoto nařízení bylo přísně trestáno, často koncentračním táborem a mohlo být potrestáno i smrtí.
V1 a V2 - všeobecně nazývané FAU 1 a 2. Vzniklo ze slova Vergeltungswaffen = zbraně odplaty.
V1 – poháněné pulzním motorem bylo snáze zničitelné pro jeho malou rychlost, takže se našli i stíhači, kteří jeho let vychýlili z dráhy koncem křídla svého letadla.
V2 – bylo již skutečnou střelou s raketovým motorem (alkohol + tekutý kyslík). Nepotřebovalo odpalovací rampu a konečná
rychlost dosahovalo až 1400 km/hod.
Čerpáno z šestisvazkového díla W. S. Churchilla: Druhá světová válka.
Text kurzivou použit pro doslovný, někdy krácený, text z uvedené knihy.

Milan Šebek, Varnsdorf 2015
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Druhá světová válka – Za zavřenými dveřmi.
Věci nejsou černobílé, a tak dnes dovolte i mě, abych se připojila k úvodnímu článku.
Možná i proto, co se nyní u nás i ve světě děje a o čem si třeba myslíme, že se nás až tak moc
zase netýká.
Bohužel to tak není. V dnešním globalizovaném světě se nás, ať již chceme či nechceme,
týká vše. Rozhodnutí různých „mocných“ ovlivňují životy a možná i budoucnost nás i našich
dětí. A podobnosti nejsou nejspíš čistě náhodné… Nezbývá než doufat, že se lidé poučili z historie a že při rozhodnutích „mocných“ dělaných „za zavřenými dveřmi “vůdci vědomě nepotlačí normální a zdravé myšlení, svůj intelektuální a morální úsudek“ a my se neocitneme zase
v nějaké „době temna“.
Již před pár lety se mi dostala do rukou kniha skvělého britského historika Laurence Reese
výše uvedeného titulu. Knihu jsem přečetla „jedním dechem“. V době 70. výročí konce II. světové války také více než aktuální, dovolte mi proto, abych se s Vámi podělila o Úvod k této knize,
protože i ten je nesporně zajímavý a dostane-li se Vám kniha do rukou, neváhejte:
Úvodem
Kdy podle vás skončila druhá světová válka? Kapitulací Japonska v srpnu 1945?
Záleží na úhlu pohledu: Pokud věříte, že konec války měl přinést „svobodu“ zemím,
které trpěly pod nacistickou okupací, pak pro miliony lidí válka skončila až pádem komunismu před necelými dvaceti lety. Obyvatelé Polska, pobaltských států a řady dalších
zemí východní Evropy v létě 1945 jen vyměnili jednu tyranii za jinou. Na tuto nepříjemnou
skutečnost poukázali prezidenti Estonska a Litvy, když se v roce 2005 odmítli v Moskvě
zúčastnit „oslav 60. výročí konce války“ v Evropě.
Jak k takové křivdě došlo? To je jedna z klíčových otázek, na něž se tato kniha pokouší
odpovědět. Vyprávět tyto dějiny je možné až po pádu komunismu. A to nejen proto, že přibližně stovka očitých svědků, s nimiž jsem se v bývalém Sovětském svazu a východní Evropě
setkal, by za komunistické vlády nemohla mluvit tak otevřeně, ale také proto, že teprve
nedávno byly zpřístupněny zásadní dokumenty, které sovětský režim tak umanutě skrýval.
Teprve zpřístupnění těchto dokumentů umožnilo zkoumání „zákulisních“ jednání Západu se
Stalinem…
… Měl jsem to štěstí, že mi zhroucení východního bloku tuto práci umožnilo. Když jsem
počátkem 70. let studoval ve škole dějiny druhé světové války, nikdy by mě ani nenapadlo,
že by se něco takového mohlo stát. Můj učitel dějepisu se přes morální a politické problémy
podílu Sovětského svazu na druhé světové válce prostě přenesl tím, že je ignoroval. V té
době, hluboko za studené války, se tímto způsobem většina lidí vypořádala s trapným dědictvím vztahů Západu se Stalinem. Ve středu pozornosti stály hrdinské činy západních Spojenců: evakuace od Dunkerquu, bitva o Británii a vylodění v Normandii. Žádný z nich nesmí
být zapomenut, ale příběh války jimi nekončí.
Před pádem komunismu bylo roli Sovětského svazu za druhé světové války do značné
míry upíráno patřičné místo, protože to bylo snazší než čelit nepříjemným skutečnostem. Tak
například – skutečně jsme se podíleli na hrozném osudu, který v roce 1945 potkal Polsko,
právě tu zemi, na jejíž ochranu jsme šli v roce 1939 do války? Zvláště když nás učili, že to
byla válka proti tyranii? A když jsme začali klást obtížné otázky, musíme si položit také tu ze
všech nejnepříjemnější. Může být komukoli na Západě jakýmkoli způsobem kladeno za vinu
to, co se stalo na konci války? A co velcí hrdinové britských a amerických dějin, Winston
Churchill a Franklin Roosevelt?
… Období nacisticko – sovětského paktu mezi roky 1939 a 1941 je v obecném povědomí většinou ignorováno. Jasně bylo ignorováno v poválečném Sovětském svazu. Vzpomínám si, jak jsem se po pádu berlínské zdi jednoho Rusa zeptal: „Co jste se za sovětské éry učili o sovětsko – nacistickém paktu? Nebylo to choulostivé místo vašich dějin?“
Zasmál se a řekl: „Ale vůbec ne. Víte, já se o sovětsko – nacistickém paktu dověděl až po
roce 1990 a rozpadu Sovětského svazu.“
Stalinovu osobnost nejlépe pochopíme na příkladu jeho vztahu k nacistům, po podpisu
paktu s nimi vycházel velmi dobře. Sovětští komunisté a nacisté měli mnoho společného –
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pochopitelně ne ideologicky, ale v praxi. Ti i oni vyznávali hrubou moc a opovrhovali hodnotami, které byly lidem jako Franklin Roosevelt nejdražší, svobodou slova a vládou zákona.
V důsledku toho se Stalin cítil uvolněně, když si s nacistickým ministrem zahraničí Joachimem von Ribbentropem rozděloval Evropu…
…Je velmi důležité pochopit způsob, jakým Sověti vládli v okupovaném východním Polsku
v letech 1939 – 1941, protože mnoho z bezpráví, které šířili koncem války v zemích východní
Evropy, mělo svůj předobraz ve východním Polsku – mučení, zatýkání bez soudu, deportace,
zfalšované volby a vraždy. Sovětská okupace východního Polska v letech 1939 – 1941 tak jasně
ukázala podstatu stalinského režimu.
Není pravdou, že si Churchill a Roosevelt zpočátku nebyli vědomi, s jakým režimem mají
co do činění. Žádný z nich nebyl původně nadšený z nuceného spojenectví se Stalinem po
německém útoku na Sovětský svaz v červnu 1941. Churchill to považoval za svého druhu
smlouvu s „ďáblem“ a Roosevelt, snad proto, že v létě 1941 byly Spojené státy ještě oficiálně
neutrální, byl ve svém prvním prohlášení po nacistickém útoku opatrný a neobvinil Sověty
z předchozích zlořádů.
Jak se Britové a Američané dostali od oprávněné skepse vůči Stalinovi až k prohlášením
po jaltské konferenci v únoru 1945, že Stalin „chce pro svět dobro“ a je „rozumný a citlivý“,
je námětem této knihy.
…Roosevelt a Churchill však byli zkušení politici a bylo by chybou se domnívat, že se
jednoduše nechali Stalinem ošálit. Ve skutečnosti se zde odehrálo něco mnohem zajímavějšího a komplikovanějšího. Roosevelt a Churchill chtěli vyhrát válku za cenu co nejmenších
lidských i finančních ztrát. Udržet Stalina své straně, zvlášť v letech před invazí do Normandie, kdy Sověti věřili, že bojují téměř sami, to byl těžký úkol, který vyžadoval, jak se Roosevelt
vyjádřil, „ohleduplné zacházení“. V důsledku toho považovali západní vůdci za nezbytné dělat
za zavřenými dveřmi těžké politické kompromisy. Jedním z nich byla propaganda, jež sovětského vůdce líčila v růžových odstínech, jiným kompromisem bylo nevyhnutelné potlačení
všeho, co o Stalinovi a sovětském režimu vypovídalo pravdivě. Tak se stalo, že západní političtí vůdci vědomě „potlačili normální a zdravé myšlení, svůj intelektuální a morální úsudek“,
jak za války pozoruhodně poznamenal vysoce postavený britský diplomat.
Tato kniha nechce být historií „řídících“ elit, jejich mentality a přesvědčení. Od počátku
jsem cítil, že je důležité ukázat na konkrétních lidských osudech, jak je poznamenala rozhodnutí, přijatá Stalinem a západními Spojenci za zavřenými dveřmi. A tak jsem při psaní
této knihy cestoval napříč bývalým Sovětským svazem a zeměmi východní Evropy a žádal
lidi, kteří ve zkoumané době žili, aby vyprávěli své příběhy.
Odkrývání těchto dějin mi poskytlo podivuhodné a nezřídka emocionální zážitky. To vše
se zdálo - a nejen mě – překvapivě čerstvé a důležité. Nejsilněji jsem si to uvědomil, když
jsem stál mezi listnatými stromy na náměstí před operou ve Lvově. Toto skvělé město patřilo na počátku 20. století k rakousko – uherské říši, po první světové válce připadlo Polsku,
v letech 1939 – 1941 Sovětskému svazu, pak až do roku 1944 bylo součástí nacistické říše,
pak znovu Sovětského svazu, než se nakonec v roce 1991 stalo součástí nezávislé Ukrajiny. V uplynulých sto letech se toto město postupně nazývalo Lemberg, Lwów, Lvov a Lviv.
Nesetkal jsem se s žádnou skupinou obyvatel tohoto města, která by netrpěla. Katolíci
nebo židé, Ukrajinci, Rusové nebo Poláci, všichni zažili perzekuci jen za to, co jsou.
Nacistická perzekuce židů byla samozřejmě nejkrutější, ale v této části střední Evropy
pouhá hrstka obyvatel unikla nějaké formě utrpení.
Měl jsem štěstí, že se mi naskytla možnost setkat se s pamětníky, tím spíše, že v nedaleké budoucnosti už nikdo, kdo by osobně zažil válku nebude naživu. Poté, co jsem s těmito
veterány z bývalého Sovětského svazu a východního bloku strávil tolik času, zůstává ve mě
nepřekonatelný pocit důležitosti znovunalezení jejich dějin jako součásti naší vlastní historie.
Naše národy byly ve válce spojenci.
Přijmout důsledky této skutečnosti, to dlužíme jim i sami sobě.
Laurence Rees, Londýn, květen 2008
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Co je nového…?
Nejdùležitìjší body ze zasedání zastupitelstva mìstyse dne 11. 3. 2015
* Změna zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Starosta městyse seznámil zastupitelstvo
s novelou zákona a změnami, které se se týkají
poskytování dotací, finančních příspěvků,
návratných finančních výpomocí a podstatným
způsobem mění pravidla pro obce a žadatele.
S účinností od 20. 2. 2015 již nelze poskytovat dotace (např. finanční příspěvky organizacím na akce) přímo, pouze na základě
podané žádosti a následného schválení.
Každý územní samosprávný celek musí
mít zpracován dotační program, který musí
splňovat zákonem stanovené podmínky, týkající se mj. také finančního vypořádání apod..
Na příští zasedání zastupitelstva bude připraven návrh dotačního programu či dotačních pravidel městyse.
Zastupitelstvo vzalo informace na vědomí.
* Informace Úřadu práce České republiky
Starosta městyse uvedl, že rovněž v letošním roce je možno žádat o příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací k umístění uchazečů o zaměstnání. Informoval, že žádost na kontaktní pracoviště Ústí nad Orlicí byla podána, městys žádá
o dvě místa na plný pracovní úvazek, a to od
1. 4. 2015. Na pracovní místa je poskytována
Úřadem práce finanční dotace, je to tedy pro
městys i výhodné.
Zastupitelstvo vzalo informace na vědomí.
* Retenční prostor na Horském potoce
Starosta městyse připomněl, že na základě
rozhodnutí zastupitelstva byla uzavřena Darovací smlouva mezi Lesy České republiky, s. p.
a městysem Kunvald, a to na převod pozemků
pod stavbou včetně hráze rybníka s příslušenstvím.
V úterý dne 3. 3. 2015 bylo svoláno zadavatelem projektu v záležitosti rybníka jednání výrobního výboru. Předmětem jednání
bylo řešení dalších kroků v rámci připravovaného projektu, mimo jiné uložení sedimentů,
odkupy dalších částí dotčených pozemků,
technické řešení projektu, zdrž nádrže a další
skutečnosti.
4

Jednání se kromě projektanta a zástupců
vlastníků zúčastnili i zástupci Kunvaldské a.s.
k projednání možnosti uložení sedimentů
na pozemky Kunvaldské a.s.. Na jednání byl
dohodnut další postup a po oddělení dalších
částí pozemků nutných k realizaci akce GP
budou jednání pokračovat. Je nutné rovněž
najít místo pro uložení cca 1000 m3 vybraného
sedimentu obsahujícího větší podíl kameniva.
Zastupitelstvo vzalo informace na vědomi.
* Žádost o koupi pozemku
Zastupitelstvo se vrátilo k žádosti paní
Suchodolové čp. 223 a pana Trejtnara čp. 391
o odkup parcely č. 2484/7, k.ú. Kunvald, která
je ve vlastnictví Městyse Kunvald. Záměr prodeje byl vyvěšen po zákonem stanovenou dobu
na úřední desce. Na Úřad městyse nepřišly
k záměru žádné připomínky.
Zastupitelstvo po krátkém projednání odsouhlasilo výše uvedenou žádost o odkup pozemku
p.č. 2484/7, k.ú. Kunvald, a to za obvyklých podmínek: prodej za cenu v čase a místě obvyklou stanovenou znaleckým posudkem a úhradu
nákladů s prodejem spojených (geometrické
oddělení pozemků, znalecký posudek, poplatek
za vklad do KN).
* Žádost Orlickoústecké nemocnice
Zastupitelstvo se seznámilo se žádostí
Orlickoústecké nemocnice o finanční příspěvek
na endoskopickou věž pro ORL.
Starosta městyse uvedl, že tuto žádost
bude nutno řešit již v souladu s novelou
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, proto prozatím doporučuje zastupitelstvu vzít žádost na vědomí.
Zastupitelstvo vzalo žádost Orlickoústecké
nemocnice na vědomí.
* Doplňovací volby do školské rady
Starosta městyse seznámil zastupitelstvo
s výsledkem doplňovacích voleb do školské
rady, a to zástupce z řad pedagogických pracovníků. Ing. Kotlařík s ukončením pracovního
poměru přestal pracovat i ve školské radě,
proto bylo nutno provést doplňovací volby.
Členem školské rady byla zvolena z řad peda-

gogických pracovníků školy Mgr. Jana Frimlová.
Zastupitelstvo vzalo informace na vědomí.
* Žádost Masarykovy ZŠ a MŠ
Starosta městyse seznámil zastupitelstvo se žádostí Masarykovy ZŠ a MŠ o souhlas s čerpáním finančních prostředků ve výši
54 138,48 Kč z Fondu rezerv školy na vyrovnání hospodářského výsledku z roku 2014.
Starosta dále uvedl, že v případě této příspěvkové organizace nebylo provedeno proúčtování odpisů a tím došlo ke zhoršenému
(zápornému) hospodářskému výsledku.
Po předání stavby (rekonstrukce a zateplení školy) došlo k navýšení majetku, který
byl zahrnut do účetnictví (inventur), ale nebyl
zahrnut do odpisových položek.
Zastupitelstvo po krátkém projednání žádost
odsouhlasilo.
* Různé
a) Informace ke kácení smrku na urnovém
háji – zastupitelstvo se seznámilo se znaleckým
posudkem, jehož součástí je zhodnocení provozní bezpečnosti a dalších souvisejících věcí,

a to v souvislosti se žádostí občanů o skácení
tohoto stromu. Znalecký posudek bude poskytnut žadatelům, starosta a místostarosta předložili zastupitelstvu návrh na zpracování celkové revitalizace a obnovy prostoru za urnovým hájem včetně pokácení všech stromů zde
rostoucích, které jsou potencionálně nebezpečnější než dotčený smrk. Vzhledem k rozsahu
by bylo žádoucí získat na projekt alespoň nějakou dotaci. Zastupitelstvo po dalším projednání odsouhlasilo navržený postup a doporučilo
zaslat žadatelům vyjádření v tomto duchu.
b) Informace o stavebních pozemcích po
čp. 18 – starosta městyse seznámil zastupitelstvo s výší dosud vložených finančních prostředků (koupě nemovitostí - 610.000 Kč, stavební činnost (demolice, přeložka VO, dokumentace, sítě – přípojky NN, vodovod a kanalizace)
- 828.000 Kč, celkem 1.438.000 Kč). Pozemky
byly rozděleny na 5 stavebních parcel, jejichž
plocha činí celkem 4.276 m2. Dosavadní náklady
na 1 m2 aktuálně činí 336 Kč. Je nutné, aby se
zastupitelstvo ujednotilo na prodejní ceně za 1m2
a parcely se nabídly k prodeji. Zastupitelstvo
vzalo informace na vědomí a na dalším zasedání
se k záležitosti vrátí.

Nejdùležitìjší body ze zasedání zastupitelstva mìstyse dne 9. 4. 2015
* Nabídka Komerční banky
Starosta městyse přivítal na jednání zástupce
KB, a.s. paní Miluši Šrajerovou a pana Otto
Tauchmana, kteří požádali o možnost zúčastnit
se jednání zastupitelstva a představit zastupitelstvu možnosti investování „volných“ finančních
prostředků městyse do podílových fondů, které
spravuje KB. Postupně představili strategii jednotlivých fondů, možnosti výnosů v jednotlivých fondech dle míry rizika, doporučili investici
do konzervativních podílových fondů, v první fázi
pouze s částí finančních prostředků. Později dle
zkušenosti je možné investovat i další prostředky.
V podílových fondech se jeví větší možnost zhodnocení finančních prostředků, než na běžných
účtech. Dále na dotazy zastupitelů vysvětlili, že
vložené prostředky jsou v případě potřeby kdykoli
k dispozici (do několika dní), odměny za správu
majetku jsou dány procentuálně (čím více fondy
rostou, tím větší je zisk pro investora a tím větší
jsou rovněž i odměny pro správce). Při vkladu se
hradí jednorázový poplatek 0,47% z investované
částky, žádné další poplatky se dále již nevybírají.
Oba zástupci zdůraznili, že nejdůležitější je osobní

zkušenost, proto doporučují vklady pouze částí
prostředků.
Zastupitelstvo vzalo informace na vědomí.
* Územní plán
Starosta městyse uvedl, že dne 23. 3. 2015
se konalo opakované veřejné projednávání
Návrhu územního plánu Kunvald. V průběhu
řízení nebyly uplatněny žádné připomínky ani
námitky.
Úřad územního plánování při Městském
úřadě v Žamberku, který je také pořizovatelem
Územního plánu městyse Kunvald, předkládá
zastupitelstvu projednaný Návrh územního
plánu městyse Kunvald k vydání. Dále starosta
seznámil zastupitelstvo s Důvodovou zprávou
Zastupitelstvo po krátkém projednání
odsouhlasilo Vydání Územního plánu Kunvald.
* Optimalizace akcionářské struktury společnosti Vodovody a kanalizace, a.s.
Zastupitelstvo se seznámilo s obsahem
dopisu, který představuje záměr „Optimalizace
akcionářské struktury“. Na základě odsouhlasení
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Valnou hromadou VaK, a.s. v červnu 2014 byly
akcie tzv. Zaknihované převedeny do podoby akcií
na „listinné – na jméno“. Zbývají však nepřevzaté
akcie, jejichž počet činí 11 051 ks (1,95% základního kapitálu společnosti). Znaleckým posudkem
byla stanovena cena 1 akcie na 121 Kč. Tyto akcie
budou prodány jako jeden celek prostřednictvím
obchodníka s cennými papíry ve veřejné dražbě,
která se uskuteční začátkem června 2015.
Zastupitelstvo městyse Kunvald po dalším
projednání neprojevilo zájem o účast v dražbě
a vzalo informace na vědomí.
* Pravidla pro poskytování dotací a stanovení
dotačních programů
Starosta seznámil zastupitelstvo, že s ohledem na novelu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů s platností od února 2015 je nutné vytvořit a schválit
Pravidla pro poskytování dotací, na základě kterých bude městys dle jednotlivých schválených
programů poskytovat příspěvky organizacím
i jednotlivcům.
Zastupitelstvo detailně projednávalo návrh
textu pravidel, shodlo se na některých úpravách
a s ohledem na nutnost co nejdříve Pravidla
a Programy schválit, odsouhlasilo konání mimořádného jednání zastupitelstva dne 22. 4. 2015,
kde by pravidla a jednotlivé programy byly definitivně schváleny tak, aby mohly být v souladu se
zákonem zveřejněny na 30 dní na úřední desce.
Zastupitelstvo vzalo všechny informace,
které zazněly v tomto bodě na vědomí.

* Žádost Orlickoústecké nemocnice
Zastupitelstvo se vrátilo k žádosti Orlickoústecké nemocnice o finanční příspěvek na pořízení
Endoskopické věže pro ORL. Tato žádost byla
sice podána ještě před účinností novely zákona
č. 250/2000 Sb., avšak v případě poskytnutí
dotace bude nutno žádost řešit již s ohledem
na tuto novelu.
Zastupitelstvo po projednání žádost
zamítlo s odůvodněním, že odpovídající zdravotní péče je záležitostí státu a krajů a obce
nemohou suplovat ze svých rozpočtů hospodaření těchto organizací.
* Žádost klubu RADOST
Zastupitelstvo se seznámilo se žádostí
o poskytnutí příspěvku na činnost Asociace
rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR
– Klubu Radost na uspořádání školy v přírodě.
Zastupitelstvo po projednání žádost zamítlo
s odůvodněním, že městys Kunvald podporuje
především organizace, které poskytují služby
pro občany Kunvald, nebo jejichž služby občané
Kunvaldu využívají. Činnost této asociace nevyužívá žádný občan Kunvaldu.
* Žádost občanského sdružení Babybox
Zastupitelstvo se seznámilo se žádostí
o poskytnutí daru na zřízení nového babyboxu
v Jičíně. O.S. Babybox poskytl městys Kunvald
příspěvek na zřízení nového babyboxu v Orlickoústecké nemocnici v prosinci 2014.
S ohledem na tuto skutečnost zastupitelstvo
žádost zamítlo.

Zasedání Zastupitelstva Městyse Kunvald proběhne
v úterý 12. 5. 2015 od 19 hod v Penziónu U Lípy,
na zasedání představí kronikářka městyse, paní M. Bílková zápisy do kroniky za rok 2014.
Další zasedání Zastupitelstva městyse Kunvald proběhne ve čtvrtek dne 11. 6. 2015
od 19.00 hod, a to v zasedací místnosti Úřadu městyse Kunvald.

Čím žije naše kunvaldská škola...
Zimní soutìžení
Tradičně i letos proběhly ve družině tři
soutěže. První ve skládání puzzle koncem
ledna, lyžařské závody na hřišti pod Kampeličkou (6. 2.) a recitační soutěž (27. 2.)
k Mezinárodnímu dni mateřského jazyka.
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Výsledky soutěží dohledáte na internetových stránkách ZŠ.
Irena Vagnerová,
vychovatelka ve školní družině

Veselé zoubky
Naše škola se s žáky 1. ročníku zapojila do
preventivního programu Veselé zoubky, který
pro nás připravila společnost „dm drogerie
markt s. r. o.“ Při hře na téma prevence zubního kazu jsme strávili docela veselou vyučovací hodinu. Doprovázel ji krátký film Jak se
dostat Hurvínkovi na zoubek. Děti se z něj od
chytré Máničky dověděly, co máme dělat, aby
nás zuby nebolely. A také to, že když se nám
kýve zub, není to taková tragédie, jakou ve
filmu předváděl ustrašený Hurvínek.
Žáci své nové vědomosti a zkušenosti
hned nato využili při plnění úkolů podle programu na interaktivní tabuli a při
vyplnění pracovního listu.
Jejich pozornost a úsilí byly
odměněny praktickým dárkem
od společnosti „dm“ - taštičkou
s produkty péče o zuby. Veselá
a činnostmi nabitá hodina
vhodně doplnila přednášku
p. Filipa Kulhánka, která se
uskutečnila již v únoru.
Vyuèování naneèisto
V úterý 3. 3. 2015 se uskutečnilo první setkání předškoláků a jejich rodičů s učitelkami mateřské školy a základní
školy, aby si budoucí prvňáčci
vyzkoušeli, jaké to je být školákem. V 1. třídě
je tentokrát uvítaly paní učitelky Jitka Spančoková a Věra Štefková.
Děti se spolu s nimi vydaly do pohádky
O veliké řepě. Pomáhaly postavám plnit různé
úkoly, které rozvíjely dětskou představivost,
rozumové a motorické schopnosti, zrakové
a sluchové vnímání, paměť, rytmické cítění,
porozumění řeči. Vše se dělo formou her
a herních aktivit. Předškoláčci pracovali s nadšením, na konci se některým ani nechtělo
domů. Už se těšíme na další setkání, které se
uskuteční ve středu 8. 4. 2015.
Mgr. Věra Štefková

Pøednáška o tøídìní odpadù
V úterý 17. 3. 2015 se konala v naší
škole přednáška o třídění odpadů od firmy
EKOKOM. Přednášející hravou formou přiblížil dětem třídění i recyklaci odpadů. Výklad
přizpůsobil věku žáků jednotlivých tříd. Doplnil ji videoukázkami a žáci si také vyzkoušeli

praktické třídění odpadů. Na závěr byly děti
odměněny za úspěšné plnění úkolů.
Mgr. Lenka Příkopová

Dárek uèitelùm od jejich žákù
Koncem března si ve škole každoročně připomínáme narození velké osobnosti našeho
národa, ale i Evropana Jana Ámose Komenského.
Povídáme si o jeho životě, o jeho cestování,
o jeho významu pro vzdělávání, o jeho humanitním postoji k lidstvu, o jeho víře a jeho blízkosti
k naší obci. Chodíme se s kytičkou poklonit jeho
památce k pomníku u domku Na Sboru.

Recitační soutěž

28. březen je dlouhá léta Dnem učitelů
a v kunvaldské škole je v posledních letech
tradicí nejen obchůzka pana starosty Josefa
Paďoura s květinou a poděkováním každému
učiteli ve třídě před žáky, ale i soutěž v recitaci žáků. K tomuto dni žáci umí nazpaměť
texty k přednesu, někdo si sám vybral poezii,
starší žáci přednášeli kratší prozaické texty,
jiní zahráli ve skupince krátkou dramatickou
ukázku. Vystoupení žáků hodnotila pětičlenná
porota, dvě učitelky a tři spolužáci. Míša byla
zapisovatelka bodů. Po hodině přednášení
jsme znali ty nejlepší.
Soutěž vyhrál deváťák Lukáš Kalous, který
si vyhledal a pěkně přednesl fejeton Rudolfa
Křesťana, na internetu si Kamila Urbanová našla poezii neznámého autora a svým
vystoupením získala druhé místo, na třetí
příčce přednesu se umístili sedmáci Johana
Ulrychová s Ríšou Pecháčkem, kterým text
Emanuela Frynty - Hodža Nasredin upravila
do scénáře Míša Dušková a oni ho vtipně
doplnili a představili jako scénku.
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A jak to tak bývá, obecenstvo se někdy
dobře bavilo a jindy soucítilo a trpělo s vystupujícím, jemuž buď tréma, nebo krátká příprava způsobila temno paměti. Potleskem
však byl odměněn každý. My učitelé jsme si
to užívali a vystoupení žáků bylo pro nás tím
nejlepším dárkem ke Dni učitelů.
Frimlová Jana

Velikonoce v naší škole
Letošní těšení se na velikonoční prázdniny
bylo zpestřeno velice zdařilou akcí – TRADICE
A ZVYKY VELIKONOC. Tu žáci naší školy společně s učiteli připravili pro své spolužáky, děti
z MŠ, ale i pro rodiče a prarodiče, kteří přišli
na šedivé úterý do kunvaldské sokolovny. Na
jevišti se postupně předvedly všechny třídy
s básničkami, jarními písničkami, scénkami
a čtením o velikonočních zvycích během pašijového týdne a to jak z pohledu křesťanského,
tak i pohanského. Jak nám sdělili diváci, dobře
se pobavili, ale především poučili o tom, co je
podstatou křesťanských velikonočních svátků
a co pochází z pohanských.
„Škoda, že akce byla ráno a nevidělo ji více
lidí,“ posteskla si jedna babička, „bylo to nádherné.“ „Tak snad příště,“ zněla naše odpověď.

Rozum v zastoupení
Dne 7. 4. 2015 se na naší škole konala
přednáška, která byla zaměřena na prevenci
sociálně nežádoucích jevů. Zúčastnili se jí žáci
jak prvního, tak druhého stupně.
Program s názvem Rozum v zastoupení byl pro druhý stupeň zaměřen na problematiku užívání marihuany, kouření cigaret a pití alkoholu. V programu bylo také poukázáno na získávání informací ze sociálních
sítí a jejich věrohodnost. Přednášející uváděl
zkušenosti z jiných besed konaných po celé
České republice, a názorně tak poukazoval na
výskyt sociálně patologických jevů u mladistvých v dnešní společnosti. Celý program prováděla hudba a na závěr si žáci s přednášejícími zazpívali.
Vyuèování naneèisto podruhé
Ve středu 8. 4. 2015 se uskutečnilo již
druhé setkání předškoláků a jejich rodičů
s učitelkami mateřské školy a základní školy.
V 1. třídě je tentokrát uvítaly paní učitelky Míla
Kalousková a Klára Kodytková.
Děti se na chvíli staly kouzelníky. Napravovaly všechno, co zlý kouzelník ve škole
začaroval. Procvičily při tom zrakové a slu-

Velikonoce v naší škole
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chové vnímání, pozornost, jemnou i hrubou
motoriku, paměť, odhalily nesmysly na obrázcích. Díky svým „zaklínadlům“ a hlavně díky svým
dovednostem napravily
všechny nesrovnalosti
způsobené zlým kouzelníkem.
Rozloučili jsme se
písničkou, kterou děti
rytmicky doprovodily.
Budoucím prvňáčkům
se práce dařila a s úsměvem a vlastní kouzelnickou čepicí se spolu
s rodiči vydali domů.
Těšíme se na třetí
– poslední setkání.

Škola nanečisto podruhé

Døevina roku - olše
Olše jsou dřeviny, které zase tak moc asi
nevnímáme, nemají krásu a vznosnost jedlí,
statnost buků, přesto jsou v naší přírodě
nezastupitelné. A také možná proto byla olše
vybrána dřevinou roku 2015.
Rod olše (Alnus) je blízký příbuzný rodu
bříza (Betula), s nímž je řazen do stejné
čeledi břízovité (Betulaceae). Jednotlivé
druhy rostou především v mírném pásmu
severní polokoule. V současnosti je na světě
popsáno celkem 42 druhů a 10 kříženců olší.
Jsou to jednodomé opadavé stromy nebo
keře. Náleží mezi pionýrské dřeviny, schopné
osídlovat různá místa, na nichž se jiným dřevinám příliš nedaří. Zejména v mládí jsou
silně světlomilné. Plodí již v mladém věku.
Mezi domácí druhy olší se řadí olše lepkavá
/Alnus glutinosa (L.) Gaertn./, olše šedá /
Alnus incana (L.) Moench/ a olše (nebo také
olšička, popř. křestice) zelená (Alnus alnobetula (Ehrh.) C. Koch/.
Kůra olše zůstává i ve stáří hladká, šedohnědé barvy.
Pupeny olší jsou stopkaté a střídavé. Listy
olší jsou jednoduché, pilovité, u olše lepkavé

na konci vykrojené, u olše šedé na konci špičaté. Květem jsou jednopohlavné jehnědy
rozdílného tvaru. Samčí jehnědy jsou dlouhé,
převislé, samičí krátké, elipsovité. Objevují se
ještě před vyrašením listů. Opylovány jsou
převážně větrem. Samičí po oplození dřevnatí a připomínají malé šištice jehličnanů. Na
stromě zůstávají celý rok i po vysemenění.
Plody jsou nažky s blanitým křídlem. Na přelomu zimy a jara můžeme na olších spatřit
hejnka, někdy i velká hejna čížků lesních, hledajících na nich svoji obživu.
Hospodářsky nejvýznamnější je olše lepkavá, která se vyskytuje od luhů v nížinách,
přes silně zamokřené střední polohy až po
potoky horských oblastí. Olše šedá je nenáročnou dřevinou rostoucí převážně kolem
potoků podhorských až horských oblastí.
Olše zelená je vázána převážně na horské
oblasti. U nás je udávána jako původní
pouze na Novohradsku a v Jihlavských
vrších. V některých horských oblastech,
zvláště v Jeseníkách (v okolí přečerpávací
vodní elektrárny Dlouhé stráně i jinde) byla
v minulosti úspěšně vysazována ke zpev9

nění svahů proti erozi. Nezastupitelnou roli
hrají také na březích potoků a řek mimo les.
Svými kořeny často zasahují přímo do vodního toku. Tím nejen zpevňují jeho koryto,
ale zároveň účinně filtrují vodu a vytvářejí
úkryt pro vodní organismy. Olše velmi dobře
snášejí znečištěné ovzduší, proto jsou často
vysazovány v okolí průmyslových objektů.
Najdeme je ale i v okrasných parcích.
Mezi kultivary olše jsou známy cv. Laciniata se stříhanými listy, zlatolistý kultivar
Aurea, převislý Pendula a další.
Na vhodných stanovištích je olše lepkavá
schopna již při obmýtí 50 - 60 let dosáhnout
vysoké produkce. Zastoupení olší v lesních
porostech v České republice činí 2,1 %. Pro
srovnání - zastoupení břízy je dvojnásobné
(4,2 %) a zastoupení lípy činí 1,8 %. Olše
hrají nezastupitelnou roli v břehových porostech vodních toků.
V posledních letech jsou olšové porosty,
zejména v bezprostředním okolí vodních toků
a nádrží, napadány invazní houbovou chorobou (Phytophthora alni), šířící se vodou nebo
přímým kontaktem. Zmírnění škod vyplývajících z působení této choroby je jedním z bodů
spolupráce vědeckých pracovníků několika
výzkumných ústavů (Výzkumného ústavu
Sylva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i., Výzkumného ústavu lesního
hospodářství a myslivosti, v. v. i.), vodohospodářů a lesníků v rámci jednoho z projektů
Národní agentury pro zemědělský výzkum
Ministerstva zemědělství.
Dřevo olše je po poražení sytě oranžové. Přestože je řazeno mezi dřeva měkká,
je významné svojí trvanlivostí pod vodou.
Dýha olše je v současnosti velmi populární
v nábytkářském průmyslu. Ze dřeva olše
se vyrábějí zejména dýhy a nábytek. Měkké
olšové dřevo slouží také řezbářům, listy
i mladou kůru využívají lidoví léčitelé.
Z tiskových pramenů sestavila Jana Trejtnarová

Svatý Jiří
Žamberk

406,5 m.n.m.
411,1 m.n.m.

Průběh počasí v roce 2014
Leden - teplotně silně nadnormální. Od roku
2000 se jedná o třetí nejteplejší leden v historii
měření. Srážky 54%, teplota 2,70C nad normál.
Únor - teplý a velmi suchý, bez sněhové pokrývky.
Srážky jen 23%. Teplota 30C nad normálem.
Březen - teplotně opět teplý měsíc. Nejteplejší
březen od roku 2000. Srážky 125%. Teplota 30C
nad normálem.
Duben - srážkově lehce podnormální měsíc.
Čtvrtý nejteplejší měsíc do roku 2000. Srážky
36%. Teplota 0,80C nad normálem.
Květen - výrazně chladný a srážkový měsíc. Nejchladnější měsíc od roku 2000. Čtvrtý nejsrážkovější květen od roku 1963! Srážky 176%.
Červen - celkem nic moc. Srážky 75%.
Červenec - třetí nejteplejší červenec od roku
2000. Srážky 141%.
Srpen - třetí nejchladnější srpen od roku 2000.
Srážky 111%.
Září - celkově teplý a srážkový měsíc. Srážky 147%.
Říjen - teplotně velmi rozmanitý měsíc. Nejteplejší byla prostřední část měsíce. Srážky 70%.
Listopad - teplotně nadnormální měsíc. Sněhová pokrývka se nevyskytovala. Srážky 24%.
Prosinec - nejteplejší prosinec od roku 2000.
Srážky 88%
Roční průměry teplot:
Počet dní se srážkami (mm)
Méně než 5 dnů
72
5 – 10 dnů
24
Více než 10 dnů
23

Poèasí v roce 2014
Seznam meteorologických stanic v okrese
Ústí nad Orlicí:
Kunvald
487,0 m.n.m.
Dolní Lipka
541,2 m.n.m.
Kameničná
474,6 m.n.m.
Podlesí
380,0 m.n.m.
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Celkový počet dnů se srážkami:
Leden
7
Únor
3
Březen
6
Duben
13
Květen
16
Červen
8

Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
Celkem:
Srážky:
Normálně:

6
13
11
9
8
19
119 dnů
680,6 mm
794,6 mm

Měsíční srážky:
Leden – 30,8 mm, normál 75,5 mm.
Únor
– 8,2 mm, normál 51,7 mm.

Březen – 59,6 mm, normál 54,1 mm.
Duben – 55,9 mm, normál 41,2 mm.
Květen – 145,4 mm, normál 61,1 mm.
Červen – 49,5 mm, normál 79,4 mm.
Červenec – 65,5 mm, normál 98,9 mm.
Srpen
– 77,8 mm, normál 82,6 mm.
Září
– 58,4 mm, normál 65,5 mm.
Říjen
– 50,4 mm, normál 48,5 mm.
Listopad – 15,0 mm, normál 59,0 mm.
Prosinec – 64,1mm, normál 76,4 mm.
Za spolupráce Agroeka Žamberk s.r.o.
napsal - Hofman Zdeněk.

Společenská kronika
Blahopøejeme našim spoluobèanùm,
kteøí oslaví významná životní jubilea:
89 let
24. 05.
14. 06.

Božena Štumpfová
František Bukovský

87 let
26. 06.

Marie Jiruchová

86 let
12. 06.

Vladimír Mihulka

84 let
17. 05.

Marie Nunová

83 let
31. 05.

Slavomíra Páchová

82 let
23. 05.
04. 06.

Jarmila Novotná
Jaroslav Píč

81 let
18. 05.

Berta Kulihová

75 let
08. 05.
07. 06.

Miroslav Tobeš
Milena Suchodolová

70 let
21. 05.
25. 05.
17. 06.

Hana Brožková
Marie Hlochová
Marie Nutzová

60 let
19. 05.
30. 05.
29. 06.
05. 06.
25. 06.
30. 06.

Zdeněk Lehký
Václav Píč
Ladislav Křičenský
Věra Dudková
Zdeňka Faitová
Anna Jehličková

50 let
25. 05.
18. 05.
10. 06.

Miroslav Kopecký
Jaroslava Vágnerová
Helena Dittertová

Vítáme do života novì narozené
obèánky:
11. 02.

Bartoloměj Bílek

Vzpomínáme na obèany, kteøí již
nejsou mezi námi:
25. 02.

Miloslava Hložková
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Okénko farnosti
Svátky jara
Velikonoce letos připomínaly spíše zasněžené vánoční svátky, ale na průběhu velikonočních obřadů to nic neměnilo. Každý den
tridua, jsme se snažili prožít tak, jak si největší
křesťanské svátky zaslouží, tedy i radostným
zpěvem na Boží hod velikonoční. O ten se
již tradičně postarala Jiná doba a dvě písně
nacvičily i děti z náboženství. Vše doplnilo
houslové sólo R. Tátošové.
Po mši sv. zahrály děti divadlo „Šťastných
10 kaček“ a jako památku na toto představení,
si lidé domů odnesli velikonoční výzdobu
odpovídající tématu divadla. Byly to zápichy do květináčů v podobě kačenek na špejli,
nebo kačenky z vlny na stůl – výrobky misijního klubka.

bami, které na varhany zahráli mladí a nadějní
hudebníci – S. Ruszová a M. Dušková.

M. Gregušová

Za skauty L. Dlabka

M. Gregušová

Skautská mše
Každoročně patří páteční odpoledne před
poutí Sv. Jiří setkání skautských oddílů. I letos
se sjeli skauti do našeho kostela Sv. Jiří, aby
se zúčastnili pouti k Sv. Jiří, patrona skautů.
Mši vedl žamberecký farář p. Kučera
a o hudební doprovod se postarala Jiná doba
a Stříbrňák - pěvecký kroužek Domova na
Stříbrném vrchu v Rokytnici v O. h., kterým
tímto děkujeme.

Pouť Sv. Jiøí

Cyklovýlet

V neděli 26. 4. se ve všech kostelích,
jejichž patronem je Sv. Jiří, slavila pouť.
V tom našem začala už v páteční podvečer,
tradiční skautskou mší. Po ní se ještě konaly
zkoušky zpěvů na neděli a upravovala se květinová výzdoba.
Nedělní poutní mše byla doprovázena
písněmi liturgickými, ale i klavírními sklad-

Čekají nás letní měsíce, které přímo vybízí
k výletům.
Trasu cyklovýletu pro Vás na přelom
června a července připravuje farnost Kunvald
ve spolupráci s Kláštercem. Datum konání
a další bližší informace budou uvedeny na
plakátech.
M. Gregušová

Stále se něco děje...!
Divadelní sezóna 2014/2015
Po loňském nedotaženém představení
navázali jsme od září zkoušení divadelní hry
Fimfárum. Přes personální potíže dotáhli jsme
toto představení konečně ke zdárnému konci.
Ačkoliv jsme museli problematicky shánět
nové osoby a obsazení technického personálu,
podařilo se nám 20.12. v Sokolovně Werichovy
pohádky předvést v místní premiéře.
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Na Lakomou Barku, Tři sestry a Fimfárum se dostavilo neuvěřitelných 214 předvánočně naladěných diváků. Jak odpolední,
tak večerní představení se setkalo s dobrým
ohlasem. Po odpočinku v lednu pokračovali jsme v únoru na štacích v Králikách
a Klášterci a v březnu v žambereckém Fidiku
a Kameničné.

27. 2. se sešlo v Králíkách 50 diváků
a konečně jsme si zahráli při barevném osvícení. Druhý den v sobotu 28. 2. jsme pokračovali do Klášterce, kde se na nás sešlo na jejich
poměry neuvěřitelných 93 diváků. Zde jsme se
setkali s jejich velmi příznivým ohlasem.
6. 3. nás čekalo prestižní představení v žambereckém divadle, kde přes vysoké vstupné 80
korun nás očekávalo báječných 117 platících
diváků. I tady se od začátku báječně bavili a spolupracovali a nakonec nás zahřála pochvala jak
od personálu divadla, tak od režisérky žambereckých ochotníků Lenky Semrádové.
Derniéru jsme odehráli 7. 3. v Kameničné.
Navštívilo ji 70 kultury milovných obyvatel.
I zde jsme byli odměněni mohutným potleskem
a vynikajícím gulášem. Tento divadelní víkend
vyvrcholil ještě v neděli 8. 3. recipročním představením kláštereckých ochotníků. Mohli jsme
jen tiše závidět množství mladých nadšenců
a perfektní technické vybavení tohoto souboru. Také oni měli úspěch s hrou Sedm žen,
návštěvnost 114 lidí byla na Kunvald opět velmi
vysoká a je vidět, že po hubených letech se nám
konečně vracejí diváci do divadla.
Závěrem bych chtěla poděkovat všem třinácti účinkujícím za téměř profesionální herecké
výkony, ty podal také náš nový technický personál a to osvětlovač Vašek Baťka a nápověda
Jaruška Tomanová. Zvláštní pochvalu zaslouží
i Jan Celer, náš jediný kulisák, který ještě doprovodil všechny zpěvy na harmoniku. Též bez
přispění Mirky Celerové, která zajistila veškerou inspici divadla a dopravu kulis zdarma na
všechna představení, bychom se neobešli. Za
tento sponzorský dar děkujeme celé Kunvaldské a.s.
Koordinátorka Blanka Mühlová

Vážení ètenáøi Kunvaldského
Poledníku,
je nám potěšením, že Vám můžeme přinést následující článek. Máme z něho radost,
neboť nám připomíná, že máme v Kunvaldě
velmi významnou historickou památku, které
bychom si měli opravdu vážit a snad jí věnovat i více pozornosti. Příspěvek také dokumentuje více než desetiletou spolupráci mezi
Kunvaldem a školou v Brandýse nad Orlicí,
jejímž spojovacím článkem je poslední biskup
Jednoty bratrské – Jan Amos Komenský.
O významu Jednoty bratrské a Jana Amose

pro vzdělanost našeho národa a snad i Evropy
nelze vůbec pochybovat.
Přemýšlela jsem, zda je nutné v článku
ponechat výsledky soutěže, nakonec jsem se
rozhodla, že ano – zvláště proto, že pokud si
přečtete, odkud všechny ty soutěžící děti jsou,
zjistíte, že jsou zastoupeny všechny kraje naší
vlasti. A to je úžasné! A ty děti si, doufejme,
odnesly i dobrou vzpomínku na Kunvald, a to
je velmi podstatné!
Snažme se o to, aby tomu tak bylo vždy,
snažme se o to, aby Kunvald nebyl jenom
pěkným a upraveným městysem, ale také tak
trochu „osvíceným“ v duchu myšlenek Jana
Amose, které jsou, myslím, ve většině, více než
současné a stačí je jen vnést do naší životní
filosofie. Často bychom pak v přeneseném
smyslu slova nemuseli „objevovat Ameriku“.
Za Úřad městyse Kunvald Jana Trejtnarová

Jan Amos by mìl radost aneb
hemžení pod Klopoty
V roce stopadesátého výročí vystavění pomníku Janu Amosi Komenskému se
v Brandýse nad Orlicí od 25. do 27. 3. 2015
konalo finále již 13. ročníku celostátní soutěže Komenský a my, které pořádala místní
škola. Pro účastníky z celé republiky a jejich
pedagogický doprovod byl jako vždy připraven bohatý doprovodný program, ve kterém
vystoupil Alfred Strejček se svým pořadem
“Mistru Janovi s láskou…“, zazněl koncert
komorního dua (Jan Zemen – violoncello,
Alena Kohoutová – klavír), zazpívali a zahráli
žáci pěveckého sboru školy a ZUŠ Choceň.
Všichni účastníci si odvezli nezapomenutelné zážitky z výletu do Kunvaldu (Bratrská
lípa, Domek Na Sboru), z návštěvy pamětní
síně J. A. Komenského, Labyrintu a pomníku
J. A. Komenského. Práce do soutěže zaslalo
téměř 400 žáků ze 100 škol. Vytvářeli práce
na tato témata:
Kategorie A: Noc a den
Kategorie B: Jaké podoby může mít štěstí?
(zamyšlení)
Kategorie C: Pravda a lež – dvě sestry jsou?
(úvaha nebo esej)
Témata skýtala plejádu možností, jak popustit uzdu fantazii… V pracích se vyskytlo
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mnoho nápadů, jak dojíti štěstí či zdůvodnit lež.
Nabízím některá vyjádření k posouzení:
„Důchodci jsou šťastní, když mají vnoučata
a mohou si pustit nějaký svůj oblíbený hudební
šlágr.“
„Štěstí je také včas utéct, před lavinou,
před povodní. Štěstí je vyhnout se zkoušení,
když jsem se zrovna moc neučila. Štěstí je také
umět si přiznat chybu a napravit ji.“
„Lež je černý kabátek pravdy, a když přituhuje, lidé si černý kabátek prostě obléknou.
Všimli jste si na ulicích, jak je černá barva
v módě?“
„Všem nám musí být jasné, že tou největší
a nejhorší lží na světě je, že na Vánoce nosí
dětem dárky Santa Claus…, protože dárky
nosí Ježíšek.“
A jaké byly výsledky soutěže?
Kategorie A 1:
Mladší žáci
1. Tejklová Kateřina, ZUŠ Habrmanova,
HradecKrálové
2. Hlaváč Šimon, ZŠ Ohrada, Vsetín
3. Šarišská Růžena, MŠ a ZŠ Želešice
Čestná uznání:
Zvárová Monika, Půlpánová Michaela, Vernerová Kateřina, Kellner Jakub ZUŠ Habrmanova,
Hradec Králové, Hučíková Markéta, ZŠ Ohrada,
Vsetín, Hammerbauerová Eliška, ZUŠ Strakonice, Bumba Lukáš, ZUŠ Nad Alejí, Praha 6
Kategorie A2:
Starší žáci
1. Bílá Marie, ZUŠ Nad Alejí, Praha 6
2. Ziembová Dominika, ZUŠ Jana Zacha,
Čelákovice
3. Koucká Natálie, ZUŠ Marie Podvalové,
Praha 9 - Čakovice

Účastníci soutěže Komenský a my u Bratrské lípy
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Účastníci soutěže Komenský a my u Domku Na Sboru

Cena poroty: Borovková Milana, Podpierová
Emma, Srnková Magdalena, Horáček Lukáš,
Zikmundová Ema, Machek Matouš, ZUŠ Jana
Hanuše, Praha 6 - Břevnov
Čestná uznání: Petřík Tomáš, Urbačka Štěpán,
Gatnar Martin, ZUŠ Eduarda Marhuly, Ostrava
- Mariánské Hory
Cena pedagogovi: Eva Šrámková, ZŠ T. Brzkové, Plzeň
Kategorie B:
1. Vaňhara Vilém, Gymnázium a JŠ, Zlín
2. Malínková Veronika, Gymnázium Ústí
nad Orlicí
3. Šulc Marek, ZŠ Vyškov
Čestná uznání: Kudrnová Natália, Gymnázium Ústí nad Orlicí, Dusbabová Petra,
Gymnázium Kolín, Fiala David, ZŠ Úšovice, Mariánské Lázně, Doleželová Veronika, ZŠ Úšovice, Mariánské Lázně, Layerová Daniela, ZŠ Úšovice, Mariánské Lázně
Kategorie C:
1. Slapnička Aleš, Gymnázium Zikmunda
Wintra, Rakovník
2. Brož Petr, Sportovní gymnázium, Kladno
3. Janek Jiří, Gymnázium Matyáše Lercha,
Brno
Čestná uznání: Wolfová Julie, Gymnázium
Fr. Živného, Bohumín, Škvárová Daniela, Gymnázium Zikmunda Wintra, Rakovník, Marková
Tereza, Gymnázium Prostějov, Hanus Miroslav, Gymnázium Uherské Hradiště, Topinková
Kristýna, Gymnázium Vlašim, Turková Michaela, Gymnázium a OA Mariánské Lázně
Cena za nejlepší literární práci: Vaňhara Vilém,
Gymnázium a JŠ, Zlín
Nejlepší test v kategorii B: Vaňhara Vilém,
Gymnázium a JŠ, Zlín

Cena Pardubického kraje: Antoš Pavel, Gymnázium Jiřího z Poděbrad, Poděbrady
Cena ZŠ J. A. Komenského Brandýs nad Orlicí:
Beáta Nováková, ZŠ Zborovice
Více informací najdete na našich internetových stránkách www.zsbrandysno.cz
„Soutěž se snaží ukazovat Komenského
nejen jako osobnost světového významu,
který přispěl k řadě oborů lidské činnosti, ale
také jako člověka své doby, který navzdory

válce a osobním tragédiím neztratil schopnost nadhledu a empatii k člověku. Celostátní
soutěž „KOMENSKÝ A MY“, které se zúčastnily již desetitisíce dětí a stovky škol celé ČR
a k níž se připojily i děti na Slovensku, pracuje s nadčasovými a současně moderními
tématy a usiluje o rozvíjení schopnosti integrativního myšlení mladých lidí a hledání
jejich samostatných tvůrčích řešení.“
Mgr. Miloslav Dušek,
ředitel školy v Brandýse nad Orlicí

Sport
Slámožrouti tento rok støíbrní...
Do čtvrtého ročníku turnaje O žamberskou orlici vstoupil klub Slámožrouti Kunvald s těmi nejvyššími ambicemi, tedy
poprat se o celkové vítězství. Prvních sedm
zápasů jsme zvládli bez zaváhání. Poslední
dva zápasy jsme odehráli s týmy usilujícími
taktéž o vítězství v turnaji. Zápas s Jeleny
Letohrad jsme po urputném souboji dovedli
k remíze 2:2. Poslední zápas nás svedl do
souboje s Autoneum Hnátnice, jedině vítězství nám zajistilo výhru v turnaji. Do zápasu
jsme vstoupili dobře a ujali se vedení. Poté
se však projevila vyšší kvalita soupeře, který
převzal iniciativu a až do začátku třetí třetiny
lepší. I přes zlepšený výkon v závěru zápasu
se nám výsledek zápasu podařilo zredukovat na konečných 2:4. Díky tomu Autoneum
Hnátnice zaslouženě obsadilo první místo

Slámožrouti na ledě

v turnaji, Slámožrouti skončili druzí a třetí
Jeleni Letohrad. Příští sezonu se pokusíme
toto umístění minimálně obhájit.
I tento rok jsme se rozloučili s našimi
skvělými fanoušky při hokejovém „srandamači“ na ledě. Tímto bychom jim ještě
jednou chtěli poděkovat za podporu během
celého turnaje! Více informací o našem
klubu na http://slamozrouti.webnode.cz/
Slámožrouti Kunvald

ŠACHY
Soutěže ročníku 2014/15 v Pardubickém kraji
se pomalu blíží ke svému závěru.
Krajský přebor II východ
22. 02. 2015 - 8. kolo
Kunvald - Česká Třebová B 4:4
Remízové utkání, ve kterém jsme dlouho vedli,
body jsme získali na zadních šachovnicích.
Výhra -Vaníček J., Šlesingr V., remíza-Keprta St.,
Hodek R., Dvořák E., Rusz G..
15. 03. 2015 - 9. kolo
Horní Čermná – Kunvald 5:3
V utkání jsme snad poprvé byli favoritem, ale
jak je to ošidné. Domácí vyhráli zaslouženě
a oživili tím naději na udržení. Výhrou potěšil
Hodek R. a Štěpán S., remízu uhráli Tobiška J.
a Vaníček J..
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29. 03. 2015 - 10. kolo
Kunvald – Lanškroun B 5:3
Utkání jsme bez problému dovedli do úspěšného konce. Pozitivem je, že ačkoliv jsme
vyhráli 2 partie, tak nikdo z našich hráčů
nepoznal hořkost porážky. Výhra - Hodek R.,
Dvořák E., remízovali - Chládek V., Vymetálek P., Hloušek Z., Tobiška J., Vaníček J.
a Štěpán S..
V posledním kole (19. 04. 2015 - po
uzávěrce KP) zajíždíme do Letohradu, který
v minulém kole prohrál v Litomyšli a tím patrně
ztratil naději na postup. Náš oddíl je zatím na
6. místě a nic na tom nezmění ani poslední
kolo. Takové úspěšné umístění z nás nikdo
nepamatuje.
Krajská soutěž východ
12. dubna 2015 byla tato soutěž dohrána,
hrála v ní naše rezervní družstva „B“ a „C“.
8. kolo 15. 02. 2015 Lanškroun C- KU B 2,5 : 2,5
Bod – Křehký R., remizoval Rusz R.,
Michalička V., Krupica Zd.
Červená Voda – KU C 3:2. Výhra Krčmář S.,
Mlynář M..
9. kolo 01. 03. 2015 KU B-Mistrovice B 3:2
Výhra Tobiška J., Michalička V., remízy
Rusz G a R.
KU C – Lanškroun C 2,5:2,5 Výhra Bém
Tom., Hodek, Krčmář, Mlynář - 1/2.
10. kolo 22. 03. 2015 Městečko Trnávka – KU B
4:1, remízy Tobiška J. a Rusz R.
Mistrovice B – KU C 0,5:4,5 Výhra Dvořák,
Krčmář, Bém Tom., Mlynář
11. kolo 12. 04. 2015 KUB – Ústí n. Orl. C
1:4, remízovali Pácha L., Řehák J. ml.
KUC – městečko Trnávka 1:4.
Vyhrál Mlynář M.,
V konečném účtování skončilo naše Béčko na
10. místě (12 účastníků) se ziskem 8 bodů.
Céčko skončilo 9. se 13 body. Umístění odpovídá našim možnostem v soutěži. V 5člennných družstvech zasáhlo do hry celkem
našich 18 hráčů, z toho 4 žáci. Krajská soutěž
je každým rokem kvalitnější a tak držet krok
s předními družstvy je stále obtížnější.
Z mládežnického šachu.
Řada oddílů v Pardubickém kraji pracuje
s mládeží a tím si vychovává své nástupce
a zároveň navyšuje členskou základnu šach.
svazu. S mládeží pracují v Poličce, Lan16

škrouně, Ústí n. Orlicí, Svitavách, Chotěboři, Hlinsku, Pardubicích, Železných horách
(Třemošnice, Chvaletice, Týnec n. L..), Horní
Čermné, Mistrovicích, Vysokém Mýtě, České
Třebové, Zaječicích a Jablonném n. Orlicí.
A s nimi se snaží krok držet i Kunvald.
Krajský přebor družstev mladších žáků se
konal 28. 2. 2015 ve Svitavách
Družstva byla 6-ti členná složená z hráčů
ročníku 2002 a mladší s povinností jedné
dívky a jednoho hráče roku 2006 a mladší.
V konkurenci 18 družstev se hrálo v rapid
šachu 7 kol švýcarským systémem. Kunvald skončil na 12. místě s 9 body za 3 výhry
a 4 prohry. Škoda 2 těsných porážek
v posledních 2 kolech, což nás stálo umístění v první šestce.
ŠO K. a.s. Kunvald reprezentovali: Hebr F.,
Haas M., Zlatník J., Michalička P., Kotizová L.
a Valenta J..
Orlická šachovnice - 45. ročník
Koná se tradičně v Ústí nad Orlicí, kam
se sjedou mladí hráči nejen z Pardubického kraje. 2x se mezi vítěze zapsal i Miroslav Kalous z našeho oddílu, ale to již je
hodně dávno. Nic tomu nenasvědčuje, že by
se to našemu ŠO podařilo. Konkurence je
obrovská. 28. března 2015 do Ústí dorazila
i naše výprava, která čítala 13 hráčů! Z toho
v hlavní kategorii 10 (celkem 79 hráčů).
Nejlépe z našich skončil Bém Tadeáš - 32.
(5 bodů z 9 partií), Hrdina Filip 40.(4,5/9) a na
46. místě Zlatník Jiří (4/9).
V rámci Orlické šachovnice se konal Krajský přebor hráčů do 8 let za účasti 3 hráčů
Kunvaldu (celkem 27 hráčů). První jejich
turnaj dopadl dobře. Patrik Fajgl skončil
12.(5/9) a Matěj Rous 16. (4/9). Nikola Křičenská uhrála 2 body.
4. kvalifikační turnaj PDŠS do 10 a 12 let
Konal se 11. dubna 2015 v Mistrovicích.
V kategorii do 1O let reprezentovalo náš
oddíl 5 hráčů (celkem 34). Těsně pod 5O%,
tj. 3 body ze 7 partií získali 4 naši benjamínci
- 19. Jakub Valenta, 20. Jakub Nekoranec,
21. Michal Skoták a 24. David Šlesinger.
V kategorii do 12 let se prezentovalo celkem
35 dětí z toho 3 z Kunvaldu. 18. místo obsadil
Jiří Zlatník (3,5/7), Patrik Michalička 23. - (3/7).
(edv)

TJ Sokol Kunvald Vás zve

v pátek 8. května 2015
na XXXII. ročník pochodu
MUFLONÍ STOPOU.

Start mezi 8.00 a 10.00 hodinou u sokolovny.
Trasy pro pěší 8, 15, 25 km; cyklotrasy 30 a 60 km.
Podrobnosti budou uvedeny na plakátech.

OČKOVÁNÍ PSŮ PROTI VZTEKLINĚ
proběhne ve středu dne 13. května 2015
· od 16.00 do 16.30 hodin u dolní prodejny Konzumu
· od 16.30 do 17.30 hodin u horní prodejny Konzumu
· od 17.30 do 17.50 hodin před VKK na Končinách
Majitele psů na Kunačicích, Bubnově, Zaječinách, Záhorách a v Zadním dole
navštíví v tento den veterinární lékař MVDr. J. Bílek osobně

Městys Kunvald pořádá

ZÁJEZD PRO DŮCHODCE
ve čtvrtek dne 14. 5. 2015

Odjezd v 6.45 h ze Zadního Dola, v 7.00 h od Kampeličky,
v 7.10 h od Konzumu na dolním Kunvaldě.
V letošním roce budete moci navštívit:

Muzeum Olomouckých tvarůžků Loštice
(možnost nákupu olomouckých tvarůžků a spousty specialit z nich vyrobených)

Památník Adolfa Kašpara Loštice
Arboretum Bílá Lhota

Oběd je zajištěn v restauraci „Na Růžku“ v Lošticích, večeře pak v restauraci „Na Kocandě“.
Návrat je předpokládán „Tak, jak je zvykem“.
Přihlášky na zájezd přijímají v obou prodejnách Konzumu se zálohou 200 Kč.
Další informace: Petra Zářecká, tel.: 739 074 094

Mateřská škola Kunvald
Vás zve na

JARNÍ BESÍDKU

Sobota 16. 5. 2015 ve 14 hodin
Sokolovna Kunvald

1. Slámožrouti tentokráte stříbrní!
2. Kunvaldské Misijní klubko s velikonočními výrobky.
3. Škola nanečisto.
4. Účastníci soutěže Komenský a my při prohlídce expozice v Domku Na Sboru.
5. Velikonoce v naší škole.
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