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Ať s humorem i nadhledem zvládnete nejen pøedvánoèní shon,
ale také vstup do nového roku, do kterého Vám pøeje redakèní
rada Kunvaldského Poledníku totéž!

Humor a nadhled!
A také šťastné a veselé!

AHOJ,
vážení čtenáři Ku…ho Po...ku

55 let
uplyne letošního 9. listopadu od předčasné smrti kunvaldského rodáka koláře –
výrobce lyží, ale i výborného lyžařského závodníka a reprezentanta Františka Kalouse
z Bubnova čp. 6.
Ještě dnes si vzpomínám, jak jsem jednoho podzimního ranního šera utíkal na žamberecké nádraží, abych stihl vlak, kterým jsem denně dojížděl do kosteleckého gymnázia, a najednou se za mnou ozve hlas: „Myslíš, že to stihnem?“ Nevěděl jsem, kdo to
může být, a tak poněkud pohoršen jeho pochybováním, neb jsem takto dobíhal často,
odpovím: „Já ano, ale jestli i ty, to nevím“. Až přátelské plácnutí na rameno a poznámka,
že ho snad nepovažuji ještě za tak starého, mne přinutila ohlédnout se s kým se to
vlastně bavím; a on to Franta lyžař, jak jsme mu „familiérně“ říkali. I když byl náš věkový
rozdíl značný, tak jsem mu musel tykat. Znali jsme se od mého dětského věku a já často
koukal v jeho dílně, jak se rodí lyže. Později zkoušel na jeho výrobcích i prvé nesmělé
krůčky, a marně čekal, že se ve mně projeví závodnické touhy.
A jeho lyže, to byla známka kvality. Vždyť se vyučil v Bartošovicích, kde byla seriová
výroba lyží zahájena již brzy po skončení 1. světové války. A hlavně František byl nejen
výrobce, ale i sportovec, lyžař k pohledání, takže si s lyžemi moc dobře rozuměl. Však
také dosahoval brzy velmi dobrých úspěchů nejen doma, ale i na celostátních podnicích.
Po založení lyžařského odboru v místním Sokole se stali učitelé Firlinger a Vencl velkými
nadšenci a tak se lyžování v Kunvaldu stalo masovým sportem místní mládeže. Prvního
úspěchu se dočkali v roce 1932 na závodech v Jablonném n. Orl. A v témže roce uspořádali v domácím prostředí i prvé závody ve skoku. Také František se dočkal zaslouženého úspěchu a to v roce následujícím na VI. Závodech Československé obce sokolské
na Radhošti, kde skokem dlouhým 35 m vybojoval prvé místo a stejně tak i v běhu na
16 km, k němuž připojil i třetí místo na třiceti kilometrové trati. Ten rok byl pro kunvaldského závodníka významným i na mezinárodním poli, neboť na závodech pořádaných
Svazem slovanského sokolstva v jugoslávské Bohinji vybojoval III. cenu a seznámil se
zde s arch. Lvem Krčou, kterého pozval do Kunvaldu na uspořádání lyžařských kurzů.
Téhož roku, po úpravě skokanského můstku byly uspořádány na něm závody a čtyřčlená kunvaldská hlídka v čele s Kalousem se zúčastnila lyžařských závodů ČSO ve Vysokých Tatrách, kde se také dobře umístila. Na těchže závodech o rok později na Pustevnách
byl již F. Kalous nejúspěšnějším. Také v následujícím roce hlídka v čele s Kalousem získala
na župních závodech v Jablonném podruhé putovní cenu. O rok později v roce 1936 na závodech v Banské Bystrici se stal František přeborníkem ČSO, když zvítězil nejen ve všech třech
běžeckých disciplínách v běhu na 5, 10 a 30 km, ale též ve skoku i sjezdu. A téhož roku získala štafeta vedená Kalousem potřetí v Jablonném nad Orlicí putovní cenu. V zimní sezoně
1937 - 38 získala 3 členná hlídka Kalous, Weiss, Herman na závodech branné zdatnosti
v Deštném I. cenu.

V zimě válečného roku 1944 se pořádaly poprvé v Kunvaldě závody v běhu na 30 km, kde
se sešla celá skupina tehdejších špičkových závodníků, mezi nimiž byl i jilemnický Cardal,
Jenka, Krča, Tvrzník, Barac a Kalous. Na této památné akci se podílel Krča naposledy. Jako
partyzánská spojka padl zasažen střelou německého hloubkového letce u Bíteše na Moravě
dne 29. dubna 1945. Ještě v roce 1948 na závodech v Tatranské Lomnici se umístilo kvarteto v čele s Kalousem na 2. místě. Pomyslnou štafetu v lyžařské stopě přebírá postupně
mladá generace, v níž nechybí ani jméno F. Kalous – syn.
Franta Kalous - závodník a výrobce lyží, jehož zásluha na rozvoji lyžařského sportu
v Kunvaldě i jeho okolí byla a zůstává nepřehlédnutelnou, byl zvyklý celý život být v závodech na předním místě a tak si na to asi zvykl i jeho osud. Jinak by nemohl dopustit, aby
vlastní cílovou pásku protrhl již ve věku pouhých padesáti devíti let dne 11. listopadu 1983.
Ale Ty jsi musel, Františku, i tehdy na to nádraží doběhnout dříve nežli já i když jsi
věděl, že je času dost.
Milan Šebek, Varnsdorf

Historická fotografie z přílohy Kunvaldské kroniky – Z lyžařských závodů v Kunvaldě v roce 1941

Z lyžařských závodů dne 9. 4. 1944 – František Kalous

Z lyžařských závodů dne 9. 4. 1944 – arch. Lev Krča
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Co je nového…?
Nejdùležitìjší body ze zasedání zastupitelstva mìstyse dne 10. 9. 2015
* Žádost o spoluúčast na zpevnění přístupové cesty – Ing. Solnička
Zastupitelstvo se opakovaně zabývalo
žádostí pana Ing. Karla Solničky o spoluúčast
na zpevnění přístupové cesty p. p. č. 8356,
která je ve vlastnictví městyse Kunvald,
vedoucí k nemovitosti v jeho vlastnictví. Na
základě požadavku zastupitelstva městyse
Kunvald proběhla za účasti Ing. Solničky
místní šetření a jednání v dané záležitosti.
Z jednání vyplynul následující návrh: na část
komunikace, která je travnatá byl zpracován
rozpočet zpevnění včetně materiálu ve výši
117.249 Kč včetně DPH. Ing. Solnička opraví
na své náklady další úsek cesty v délce cca
550 m (vysypání kolejí štěrkem, zhutnění).
Dále starosta městyse konstatoval, že v případě, že zastupitelstvo rekonstrukci schválí,
je nutné pře započetím rekonstrukce cesty
vytyčit pozemek ve vlastnictví městyse.
Uvedl, že finanční prostředky v kapitole rozpočtu na opravu cest jsou vyčerpány plánovanými opravami a na tuto opravu bude nutné
převést prostředky z rezervního fondu.
Ing. Solnička sdělil zastupitelstvu, že
během října hodlá rekonstruovat nemovitost a po dokončení zde hodlá trvale bydlet
a stát se občanem Kunvaldu, proto žádá, zda
by oprava mohla být provedena co nejdříve.
V záležitosti vytyčení nabídl svou pomoc
pan Ing. Petr Vymetálek, který má oprávnění
k této činnosti.
Jana Trejtnarová navrhla, aby oprava,
bude-li kapacita firmy, provádějící aktuálně opravy dostatečná, byla provedena ještě
v letošním roce, i s ohledem na skutečnost,
že v příštím roce vzhledem k záměru rekonstrukce budovy Kampeličky není předpoklad
investovat takový objem prostředků do oprav
místních komunikací. J. Vágner vyslovil názor,
že žádost přišla na poslední chvíli a nebylo tak
možno ji zařadit do finančního plánu a proto se
přiklání k odkladu opravy na příští rok.
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Po další diskusi zastupitelstvo odsouhlasilo zařazení opravy komunikace do akcí letošního roku za podmínky vytyčení pozemku
a souhlasu firmy, která aktuálně provádí
opravy komunikací v Kunvaldě.
* Rozpočtová změna č. 5/2015
Předseda finančního výboru pan Josef
Vágner seznámil zastupitelstvo s navrženou
rozpočtovou změnou. Po přehodnocení jednotlivých kapitol rozpočtu bude nutné pro
zachování vyrovnaného rozpočtu převést
z rezervního fondu celkem 256.017 Kč.
Starosta městyse uvedl, že prozatím se
příjmové položky nevyvíjejí zcela podle očekávání a je možné, že převod daňových
výnosů nedosáhne očekáváné úrovně.
Zastupitelstvo po projednání odsouhlasilo
Rozpočtovou změnu č. 5/2015.
* Žádost Římskokatolické farnosti (ŘKF)
Kunvald o příspěvek na realizaci odvlhčení
kostela.
Starosta městyse seznámil zastupitelstvo
s průběhem hodnocení nabídek na odvlhčení kostela elektro-fyzikálním systémem.
Hodnocení nabídek proběhlo ve středu dne
9. 9. 2015 na faře v Kunvaldě. ŘKF oslovila
6 firem, ve stanoveném termínu bylo doručeno 5 nabídek jednotlivých firem s následující nabídkovou cenou, a to:
DRY BAND CZ s.r.o. Litomyšl 114.345 Kč
OSMO DRY, Dřínov
131.648 Kč
Hydropol ČR, Holešov
108.900 Kč
Petr Novotný, Vyškov
77.028 Kč
ELEKTROOSMÓZA, Přerov
240.403 Kč
Dvě nejnižší nabídky nedodaly úplné podklady, proto se výběrová komise dohodla na
jejich oslovení se žádostí o dodání chybějících údajů, termín na doplnění nabídek byl
stanoven na pondělí 14. 9. 2015 do 10 hod,
výběrová komise se sejde dne 14. 9. 2015
v 15.00 hod.

Starosta městyse s ohledem na skutečnost, že Krajský úřad Pardubice za předpokladu dodání všech žádaných podkladů bude
akci dotovat 50 tis. Kč navrhl zastupitelstvu,
aby akce byla podpořena z finančních prostředků městyse Kunvald nejvýše 50 tis. Kč.
V případě výběru druhé nejnižší nabídky tak
ŘKF dofinancuje 8.900 Kč (8% z celkové
částky). Po další diskusi se zastupitelstvo
shodlo, že v případě výběru nejnižší nabídky
bude částka nad 50 tis. Kč přislíbených z Pardubického kraje dotována stejným procentickým podílem, jako v případě druhé nabídky.
Tj. v případě výběru nejnižší nabídky bude
příspěvek městyse Kunvald činit 20.735 Kč,
ŘKF se bude podílet 6. 293 Kč.
Zastupitelstvo po další diskusi odsouhlasilo jako zástupce městyse na jednání výběrové komise místostarostu Janu Trejtnarovou
a předsedu finančního výboru Josefa Vágnera
a maximální výši příspěvku 50 tis. Kč, v případě výběru jiné nižší nabídky výše uvedený
procentický podíl.
* Žádost o pronájem části pozemku ve vlastnictví městyse Kunvald p. č. 368/2
Zastupitelstvo se vrátilo k žádosti pana
Libora Křivánka a Milana Bartoše o pronájem
části výše uvedeného pozemku pro umístění
mobilních garáží. Záměr byl vyvěšen po zákonem stanovenou dobu na úřední desce.
Žadatelé doplnili žádost dle požadavku
zastupitelstva, a to předložili vzhled garáží
a zákres předpokládaného umístění. K záměru
došla na úřad městyse jedna nesouhlasná
připomínka od Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 385 a 386 Kunvald. V dopise
je uvedeno, že vlastníci bytových jednotek se
o pozemek dlouhodobě starají bez nároku na
příspěvek od městyse Kunvald a mají zájem
do budoucna vyřešit majetkové poměry, případně i pozemek odkoupit.
V další diskusi zaznělo, že toto umístění
garáží by výrazným způsobem omezilo rozhledové poměry při výjezdu na st. silnici. Městys
Kunvald má dlouhodobý zájem na vyřešení
majetkových poměrů pozemků mezi bytovými
domy a řešení prostoru jako komplexu. Pronájem byť části pozemků za účelem výstavby
nepříliš vzhledných montovaných staveb,
by mohl vyvolat jednak další podobnou vlnu
žádostí, jednak není v souladu s budoucími
záměry s pozemky.

Zastupitelstvo s ohledem na stanovisko
vlastníků bytových jednotek v č.p. 385 a 386
a další výše uvedené skutečnosti žádost pana
Křivánka a Bartoše zamítlo.
* Oprava kapličky na dolním Kunvaldě –
výsledky poptávkového řízení
Starosta městyse seznámil zastupitelstvo
s výsledkem poptávkového řízení na opravu
kapličky na dolním Kunvaldě na kterou
městys získal dotaci od Ministerstva pro
místní rozvoj ve výši 125 tis. Kč.
Uvedl, že byly poptány tři firmy s jediným
hodnotícím kritériem, kterým byla cena. Ke
stanovenému termínu byly na městys Kunvald doručeny nabídky těchto firem s následujícím výsledkem:
Rekos Ševčík, s.r.o.
199.129 Kč
STAPS s.r.o.
186.721 Kč
Agrostav Ústí nad Orlicí, a.s.
207.245 Kč
Výběrová komise, která zasedala dne
7. 9. 2015 na úřadě městyse proto doporučuje zastupitelstvu vybrat nabídku firmy
STAPS, s.r.o.
Zastupitelstvo po krátkém projednání
odsouhlasilo výběr firmy STAPS s.r.o. a pověřil starostu městyse podpisem Smlouvy o dílo
tak, aby byly dodrženy podmínky MMR pro
přidělení dotace.
* Projektová dokumentace na opravu komunikace na Záhorách – poptávkové řízení
Starosta městyse seznámil zastupitelstvo s průběhem hodnocení nabídek veřejné
zakázky malého rozsahu „Zpracování PD –
polní cesta Záhory v k.ú, Kunvald“.
Hodnocení nabídek proběhlo ve středu
dne 9. 9. 2015 na úřadě městyse. Celkem
bylo poptáno 5 firem, ve stanoveném termínu
byly na úřad městyse doručeny nabídky čtyř
firem s následujícími cenami, a to:
Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o. 216.590 Kč
ID Projekt s.r.o. Kostelec nad Orlicí 474.925 Kč
SELLA & AGRETA s.r.o. Ústí nad Orlicí 281.507 Kč
GAP Pardubice
229.900 Kč
Komise pro hodnocení nabídek doporučila
zastupitelstvu vybrat firmu s nejnižší nabídkovou
cenou, tj. Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.
Zastupitelstvo po kratším projednání
odsouhlasilo výběr projekční firmy Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o. a pověřilo starostu
uzavřením smlouvy o dílo.
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* Žádost Masarykovy základní školy a mateřské školy Kunvald
Zastupitelstvo se seznámilo se žádostí
paní ředitelky Masarykovy ZŠ a MŠ o posouzení stavu lípy rostoucí na školní zahradě
a dále předložila nabídky tří firem na zakrytí
radiátorů v budově školy. Zastupitelstvo se
seznámilo jak s cenovými, tak i s vizuálními
návrhy zakrytí.
Jana Trejtnarová uvedla, že lípa rostoucí
na zahradě školy a také lípy rostoucí za plotem
školy a zasahující větvemi nad zahradu MŠ
byly lehce poškozeny větrnou příhodou dne
8. 7. 2015 a proto doporučuje jejich posouzení odborníky s případnou cenovou nabídkou ošetření stromů (odlehčovací a zdravotní
řezy, případně umístění vazeb).
V případě zakrytí radiátorů požádalo
zastupitelstvo o doplnění informací o stanovisko bezpečnostního technika a případně
navržení jiné „lehčí“ varianty zakrytí radiátorů.
Zastupitelstvo vzalo žádost na vědomí.
* Informace o vývoji akce Rybník na Horském
potoce
Starosta městyse uvedl, že na úřední desce
byly vyvěšeny záměry odprodeje a darování
pozemků firmě LČR, s.p.. Jedná se o pozemky
po vodní plochou, a to pozemky p. č. 8225
a 8226, které jsou ve vlastnictví městyse Kunvald a městys Kunvald je na základě darovací
smlouvy převede bezúplatně na ČR s právem
hospodaření pro LČR, s.p. a dále pozemky
p. č. 8222/2 a 8223/2, které městys Kunvald
získal od manželů Zientkových a LČR s. p. je
od městyse odkoupí za cenu stanovenou znaleckým posudkem.
Starosta městyse uvedl, že se jedná
o další krok k plánované realizaci akce rekonstrukce hráze rybníka a výstavby retenčního prostoru a zabezpečení protipovodňové
ochrany občanů Kunvaldu.
Zastupitelstvo odsouhlasilo uzavření
obou předložených smluv, a to jak darovací
tak kupní a pověřilo starostu jejich podpisem.
* Odpadové hospodářství městyse
Starosta městyse se vrátil k záležitosti
řešení odpadového hospodářství městyse
a případný přechod na systém popelnic či
kombinovaný systém. Uvedl, že jsme již
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jednou z posledních obcí, která používá tento
typ kontejnerů a s ohledem na obměnu vozového parku firmy Ekola bude nutné také v případě setrvání u současného systému obměnit
nádoby na odpad (kontejnery) a tato obměna
znamená finanční částku cca 1 mil. Kč při
zachování počtu kontejnerů.
Dále starosta uvedl, že opět jednal se
zástupci firmy Ekola, ale nemá doposud
dostatek odpovídajících informací k případným svozovým trasám a přechodu na systém
popelnic a požádal zastupitele, aby zvážili všechny možnosti, případně se dotázali
i v okolních obcích na fungování systémů odpadového hospodářství, aby mohli odpovědně
rozhodnout.
* Nabídka právních služeb – město Letohrad
Starosta seznámil zastupitelstvo s nabídkou právních služeb. Město Letohrad má
záměr přijmout do pracovního poměru právníka, který by se zabýval „komunálním“
právem a za úplatu by poskytoval služby také
okolním obcím. Pomoc by spočívala ve vytváření vzorů smluv, konzultace smluv, konzultace vyhlášek, nařízení, směrnic obcí atd.
K nabídce je přiložen i ceník služeb
a starosta města Letohrad žádá o projednání
a rozhodnutí zastupitelstva, zda bude město či
obec za nabídnuté ceny využívat těchto právních služeb do 15. 10. 2015. Starosta městyse
uvedl, že městys využívá právní poradny
a pomoci pověřeného města a ve složitějších či speciálních případech služeb externích
právníků.
Zastupitelstvo vzalo prozatím informace
na vědomí.
* Různé
Informace o vývoji situace s převodem
nemovitosti – Kampeličky čp. 31 – starosta
městyse informoval zastupitelstvo, že přes
včasnou úhradu částky za nemovitost – čp. 31
doposud Česká pošta s. p. nepodala návrh na
vklad na katastr nemovitostí na převod nemovitosti tak, jak bylo ujednáno ve smlouvě, a to
z důvodu, že GŘ státního podniku doposud
tuto smlouvu nepodepsal. Starosta uvedl, že
intervenoval na České poště, s.p. prostřednictvím pana poslance Junka a očekává v následujícím týdnu zprávu o podepsání smlouvy.

V opačném případě doporučí zastupitelstvu
právní řešení, neboť Česká pošta, s.p. zadržuje prostředky městyse a neplní podmínky
veřejné elektronické dražby.
Žádost Volejbalového oddílu Kunvald
– Mgr. Zdenka Jurčanová za VO požádala
o stanovení ceny na pořádaný volejbalový
turnaj na pronájem sportoviště, neboť běžná
cena je 90 Kč/hod. Zastupitelstvo po projednání odsouhlasilo zapůjčení sportoviště VO
Sokola Kunvald na uspořádání turnaje ve
volejbale v sobotu 12. 9. 2015 bez finanční
úhrady, tedy zdarma.

Rozšíření služeb České pošty, s. p. prostřednictvím Konzumu – starosta městyse informoval zastupitelstvo o rozšíření otevíracích hodin
poštovních služeb pro veřejnost s platností od
1. 11. 2015. Zastupitelstvo vzalo informace na
vědomí.
* Diskuse
Pan Eduard Štumpf požádal zastupitelstvo,
zda by bylo možno do rozpočtu příštího roku
zařadit opravu dláždění (přespárování, přeložení) na požární nádrži a celkovou opravu nádrže.
Zastupitelstvo vzalo žádost na vědomí a akce
bude zařazena do návrhu rozpočtu na rok 2016.

Nejdùležitìjší body ze zasedání zastupitelstva mìstyse dne 8. 10. 2015
* Zimní údržba komunikací
Zastupitelstvo se zabývalo aktualizací
seznamu komunikací určených k pravidelné
a mimořádné zimní údržbě. Starosta městyse
uvedl, že se všemi dodavateli proběhnou
opět cenová jednání, na kterých bude možné
vznést připomínky, případně zahrnout další
úseky komunikací.
Pan Matouš Paďour se dotázal, zda je
možné nějakým způsobem ovlivnit osobu,
která údržbu provádí. Starosta městyse
uvedl, že je možné tuto skutečnost projednat se zástupci Kunvaldské a.s. při jednání,
jinak je obecně možné ovlivnit, který dodavatel udržuje ten který úsek cesty.
Pan Josef Vágner požádala, aby byl do
seznamu doplněn úsek komunikace od Bratrské lípy k Duškovým, který se v loňském roce
běžně udržoval.
Vlastníci nemovitosti Mgr. Tomáš Novotný
a Veronika Peterková, Kunačice 15, požádali, zda by bylo možné udržovat úsek cesty
od hlavní komunikace k jejich nemovitosti,
který si v loňském roce udržovali na vlastní
náklady. Místostarosta a starosta odpověděli, že v takovýchto případech není městys
schopen udržovat úseky komunikací k jednotlivým nemovitostem pravidelně. Tyto
úseky se udržují pouze na požádání, a to
z vážných důvodů (nutnost ošetřování vážně
nemocné blízké osoby, zajíždění sanitního
vozu apod.).

Zastupitelstvo vzalo všechny informace
na vědomí a odsouhlasilo seznam komunikací zařazených do pravidelné zimní údržby
včetně úseku komunikace od Bratrské lípy
k Duškovým.
* Odpadové hospodářství
Zastupitelstvo se seznámilo s návrhem
aktualizovaných svozových tras v případě
změny systému na využití popelnic, který
zpracovala firma Ekola.
Starosta městyse opakovaně uvedl, že
je nutné se tímto problémem vážně zabývat, neboť jsme již poslední obcí v okolí,
která má tento typ kontejnerů a svozová firma
v dohledné budoucnosti tento typ kontejnerů vzhledem k obměně vozového parku již
nebude schopna vyvážet.
Po další diskusi se zastupitelstvo shodlo
na změně termínu ke květnu / červnu příštího
roku s tím, že v dalších číslech budou uváděny
informace v místním periodiku KP včetně
informace o tom, jaký typ popelnic bude využíván a jak bude možné je získat, dále by na
příštím zasedání zastupitelstva mělo padnout konečné rozhodnutí a bude předložena
cenová nabídka na navrženou svozovou trasu
a rozšířenou svozovou trasu o osady.
Zastupitelstvo vzalo všechny informace
na vědomí.
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* Nemovitost Kampelička čp. 31
Starosta městyse informoval zastupitelstvo, že generální ředitel České pošty po
urgencích a intervencích podepsal Kupní
smlouvu na tuto nemovitost ve prospěch
městyse Kunvald a příslušní odpovědní pracovníci České pošty s. p. by měli podat v nejbližší době návrh na vklad do katastru nemovitostí. Jakmile bude nemovitost zapsána
a následně proběhne fyzická předávka
objektu, bude možné se do objektu podívat.
Požádal v této souvislosti zastupitele, aby
zvážili, co vše by mělo být v objektu umístěno, aby byly pokryty potřeby úřadu.
Zastupitelstvo vzalo informace na vědomí.
* Projednání poskytnutí příspěvků na
základě žádostí do grantových programů
městyse
Starosta městyse uvedl, že ve stanoveném termínu byly doručeny na úřad městyse
celkem 4 žádosti. Hodnotitelská komise sešla
na jednání dne 5. října 2015.
Všechny žádosti splňovaly potřebné náležitosti a všechny tyto žádosti byly zaslány do
Programu č. 1 – podpora a rozvoj spolkové
činnosti v městysi Kunvald.
Žádost č. 1 – TJ Sokol Kunvald – Sokolský půlmaraton – tato žádost byla přesunuta
z předchozího do říjnového kola hodnocení
a v tomto kole ji žadatel vzal zpět – nebyla
proto hodnocena.
Žádost č. 2 – TJ Sokol Kunvald – Sokolský půlmaraton – kritéria byla splněna, žadatel požaduje 5.000 Kč, což je 50% předpokládaných nákladů na akci, finanční prostředky
budou použity na organizační zajištění závodu
a cenový fond – komise doporučila zastupitelstvu žádosti vyhovět v plné výši.
Žádost č. 3 – Šachový oddíl Kunvaldské a.s.
– Žákovský vánoční šachový turnaj – kritéria
byla splněna, žadatel požaduje 2000 Kč, což
představuje 60% předpokládaných nákladů
na akci, finanční prostředky budou použity na
organizační zajištění turnaje – komise doporučila zastupitelstvu vyhovět žádosti v plné výši.
Žádost č. 4 – Myslivecké sdružení Kunvald – Úprava myslivecké chaty – zlepšení
prostředí pro spolkový život - žadatel požaduje 5000 Kč, což představuje 50% předpokládaných nákladů na akci, finanční prostředky budou použity na zlepšení prostředí
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pro spolkový život – komise doporučila zastupitelstvu vyhovět žádosti v plné výši.
Zastupitelstvo po krátkém projednání
odsouhlasilo návrh hodnotitelské komise
a odsouhlasilo poskytnutí požadovaných prostředků všem žadatelům.
* Žádost sdružení obcí Orlicko
Starosta městyse seznámil zastupitelstvo
se žádostí Sdružení obcí Orlicko o poskytnutí dotace z rozpočtu městyse na zhotovení
dokumentace k územnímu řízení včetně inženýrské činnosti pro vydání územního rozhodnutí, zhotovení mapového podkladu a IG průzkum ve výši 110.725 Kč.
Starosta uvedl, že příspěvek na cykloturistické propojení bylo již zastupitelstvem odsouhlaseno a zařazeno do rozpočtu roku 2015.
Paní Petra Zářecká přednesla připomínku
pana Eduarda Bílka, odmítl poskytnout své
pozemky pro výstavbu komunikace, přesto
zaznamenal na svých pozemcích pohyb specializovaných firem, připravujících výstavbu.
Starosta městyse k tomu uvedl, že jednání ve všech záležitostech je věcí manažera Orlicka pana RNDr. Fialy a pan Fiala byl
přesně a včas informován o skutečnosti, že
pozemky pana Bílka jsou z projektu vyjmuty
a nebude se na nich provádět jakákoli činnost. Opakovaně na tuto skutečnost pana
Fialu upozorní.
Dále uvedl, že tento projekt vnímá především jako zpřístupnění pozemků ve vlastnictví mnoha kunvaldských občanů, cesta
bude vybudována z grantových prostředků
a přesto, že podstatná část jde po katastru
městyse, městyse podílí na nutných nákladech pouze 20%.
Zastupitelstvo po dalším projednání
odsouhlasilo poskytnutí příspěvku ve výši
110.725 Kč.
* Nabídka právní služby – město Letohrad
Starosta městyse zopakoval nabídku
města Letohrad na zajištění právní pomoci
za pravidelnou úplatu. Vzhledem k tomu, že
je pravděpodobné, že právní pomoc bude
možné řešit prostřednictvím DSO Orlicko
a doposud jsme v jednotlivostech využívali
externích právních služeb, zastupitelstvo po
dalším krátkém projednání nabídku města
Letohrad zamítlo.

* Projekt VPP
Starosta městyse informoval zastupitelstvo,
že požádal o prodloužení smluv pro 2 pracovníky na veřejně prospěšné práce, a to do konce
roku 2015 tato forma je pro městys výhodná,
neboť podstatná část mzdy je dotována Úřadem
práce ČR.
Zastupitelstvo vzalo informace na vědomí.
* Různé
Informace k výzvám o údržbě pozemků
– starosta městyse informoval o zaslání výzev
k údržbě pozemků majitelům, kteří o své
pozemky nepečují a neosekávají je. Někteří
vlastníci již zareagovali a pozemky posekali.

Informace o výběru dodavatele – ŘKF Kunvald
– Jana Trejtnarová a Josef Vágner informovali zastupitelstvo o průběhu druhého
zasedání hodnotitelské komise. Po zhodnocení všech kritérií a dalším dotazu na
dodavatele byla vybrána firma Hydropol
CZ s konečnou výší nabídky 108.000 Kč.
50 tis. Kč pokryje dotace Pardubického
kraje, 50 tis. Kč činí odsouhlasený příspěvek Městyse Kunvald, zbývajících 8 tis. Kč
uhradí ŘKF Kunvald.
Informace o probíhajícím reklamačním
řízení s firmou ARS Vavřín Litomyšl
– Jana Trejtnarová informovala o komplikovaném reklamačním řízení s firmou, která se
zdráhá uznat reklamaci. Výsadby je nutné

však mít v pořádku s ohledem na získanou dotaci z grantového programu OPŽP
a je nutné získat kladné stanovisko AOPK.
O dalším vývoji reklamace bude zastupitelstvo informováno na dalším zasedání.
Zastupitelstvo vzalo všechny informace,
které zazněly v bodě Různé na vědomí.
* Diskuse
Paní Marta Gregušová tlumočila stížnosti
občanů na volný pohyb psů po městysi a dále
na nezodpovědné majitele, kteří po svých
psech neuklízejí exkrementy.
Pan Eduard Štumpf požádal o opakovaný zákrok týkající se nedovoleného parkování na komunikaci u Penzionu U Lípy
a dále se dotázal na vývoj nabídky stavebních pozemků po č.p. 18.
Paní Petra Zářecká požádala, zda by
nebylo možno obměnit dopravní značku
zákazu vjezdu ke školní budově. Značka je
značně opotřebovaná.
Jana Trejtnarová informovala o jednání se
zahradní architektkou paní Ing. Alenou Rabasovou ve věci urnového háje a dále informovala o jednání s pane Šiffelem o plánované obnově naučné stezky o jednotě bratrské (Modlivým dolem) včetně doplnění informačních tabulí u obou parkovišť – na dolním
i horním Kunvaldě.
Zastupitelstvo vzalo náměty, informace
a připomínky z bodu Diskuse, na vědomí.

Zasedání Zastupitelstva Městyse Kunvald proběhnou
ve čtvrtek 12. 11. 2015 a ve čtvrtek 10. 12. 2015 vždy od 19 hod,
a to v zasedací místnosti Úřadu městyse Kunvald.

Česká pošta s.p. informuje o změně otvíracích hodin pro veřejnost službou Partner
v prodejně Konzumu na horním Kunvaldě:
Den v týdnu
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek

Otvírací hodiny úřadovny „pošty“ v Konzumu
7.00 – 12.00
7.00 – 12.00
7.00 – 12.00
11.30 – 16.30
7.00 – 12.00
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Informace úřadu Městyse Kunvald
Vážení občané, jak jste se mohli dočíst v tomto i uplynulých číslech Kunvaldského
Poledníku, zastupitelstvo se vážně zabývá změnou systému svozu odpadů a přechodu
na systém svozu popelnic.
Důvodů k této změně je více, mimo jiné také odstranění anonymity a neukázněnosti
některých spoluobčanů, výhody pro ty, kteří odpovědně odpad třídí, v neposlední řadě
obměna svozové techniky smluvní firmy EKOLA, což by znamenalo téměř milionovou
investici do nových velkoobjemových nádob.
K této změně by mělo dojít nejpozději k 1. červenci roku 2016. Co to pro nás, občany
Kunvaldu, bude znamenat podrobněji, jaký druh nádob (popelnic) bude potřeba zajistit,
jak budou distribuovány a jakým způsobem bude svoz organizován se dozvíte v příštím
čísle Poledníku. Náměty a připomínky přivítáme.

Čím žije naše kunvaldská škola...
Ohlédnutí za uplynulým školním rokem
Nežli jsme se nadáli, prázdniny se překulily a nový školní rok na sebe nenechal dlouho
čekat. Pojďme se teď společně ohlédnout za
uplynulým školním rokem.
V loňském školním roce jsme se rozloučili s pěti žáky deváté třídy, kteří odešli studovat na střední školy a střední odborná učiliště.
U zápisu jsme naopak přijali osm budoucích
prvňáčků, kteří letos nastoupili do první třídy
naší školy.
Ve školním roce se na prvním stupni vzdělávalo 42 žáčků. Z nich 28 prospělo s vyznamenáním. Na druhém stupni z celkového počtu
27 žáků jich 8 prospělo s vyznamenáním.
V loňském roce odešel ze školy pan
Ing. Jaroslav Kotlařík. Do důchodu odešla
paní Miloslava Kalousková. Oběma pedagogům děkujeme za odvedenou práci a přejeme
jim hodně spokojenosti v nové životní etapě.
Nově jsme přijali Mgr. Renatu Holcovou,
která u nás letos učí matematiku, tělesnou
výchovu, fyziku a chemii. Mgr. Bc. Ludmila
Šťovíčková byla přijata především jako učitelka mateřské školy. Na základní škole vede
výuku německého jazyka. Těm bychom rádi
popřáli co nejvíce pracovních úspěchů.
Z akcí, kterých se naši žáci v loňském roce
zúčastnili, bych ráda zmínila sportovní soutěž
Hejtmanův pohár, kde jsme obsadili 1. místo
v rámci Pardubického kraje. S touto výhrou je
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spojena finanční odměna 10 000 Kč. Jakmile ji
obdržíme, bude využita na nákup sportovních
potřeb. Soutěžili jsme i v Olympijském víceboji, kde jsme obsadili 2. místo mezi školami
do sta žáků Pardubického kraje. V rámci práce
kroužku Mladý zahrádkář se naši žáci zúčastnili soutěže v aranžování rostlin. Žákyně Daniela Žabková postoupila až do zemského kola,
kde obsadila 6. místo.
V letošním školním roce nás čeká
spousta práce, ale i příjemných zážitků.
Z větších akcí bych chtěla zmínit zapojení
naší školy do Výzvy 56 MŠMT. V rámci této
výzvy navštíví žáci 9. a 7. ročníku začátkem
prosince Londýn. Součástí této výzvy je podpora čtenářské gramotnosti. Čtenářské dílny
probíhají ve 4. až 7. ročníku a jsou spojeny
i s nákupem 200 knih pro čtení ve škole.
Další větší akcí, kterou plánujeme na
letošní školní rok, je návštěva Spolkové republiky Německo – konkrétně Bavorska – spojená
s návštěvou zábavního parku a aquaparku.
Hlavní náplní tohoto projektu bude práce na
porovnávání českých a německých přísloví
s výtvarnou úpravou ve spolupráci se Základní
školou speciální Neratov a německou partnerskou školou Ferderzentrum St. Laurentius
Neuen Dettlesbach.
Rádi bychom navázali na tradiční spolupráci se základní školou v Klášterci nad Orlicí.

Chceme nejenom společně sportovat, soutěžit, ale chceme si i navzájem pomáhat.
Samozřejmě se chceme opět zapojit do
soutěží, především do těch, kde jsme byli
úspěšní, ale i do olympiád a soutěží, kde jsme
tak dobře neuspěli, ale které bereme jako
výzvu pro letošní rok.
Čeká nás spousta práce, ale věřím, že
společným úsilím vše dobře zvládneme.
Za školní kolektiv Mgr. Kateřina Xaverová

Jablkový týden ve školní družinì
V tomto týdnu jsme ve družině ochutnali domácí jablečný mošt, přesnídávku,
jablečnou šťávu, několik druhů jablečných
moučníků, povidla, křížaly a jablečnou dřeň
s křenem výbornou třeba k párkům. Dozvěděli
jsme se něco málo o historii pěstování jablek
v Čechách a hledali jsme pohádky, písničky
a říkanky o jablkách.
Irena Vagnerová

Jablka a děti ve školní družině

Polytechnické vzdělávání – zpracování jablek v mateřské škole

Kdo z nás by neznal Pálavu? A když už
ne osobně, tak alespoň z doslechu. Pálava
– kromě vína, byla pro mě donedávna synonymem také pro trochu exotického zástupce
ze zvířecí říše – kozu bezoárovou. Dnes už
tomu tak není a tak jsem pro dnešní povídání
sáhla opět po osvědčeném autorovi – panu
Bohumilu Sieglovi. Věřím, že i Vás jeho povídání zaujme, neboť mimo jiné téma introdukovaných druhů je v naší společnosti čím dál
častější a velmi diskutované.

o nová a nová překvapení. Po letech jsem
si tato slova vzácného přítele znovu přečetl
a zavzpomínal, s jakou láskou mi mnohokrát vyprávěl o své zamilované Pálavě,
kterou, jak říkával, měl z Brna téměř za
humny.
Hlavním předmětem jeho pozorování i studia tam bývalo obdivuhodné
funkční spojení místního lesostepního
rostlinstva s výskytem a životem tamější
fauny, zejména vzácných koz bezoárových (Pálava je u nás nejsevernější hranicí
jejich výskytu). Pokud vím, vyhlášení Pálavské oblasti biosférickou rezervací UNESCO
v roce 1988 s uspokojením přivítal. Avšak
rozhodnutí o tom, že koza bezoárová byla
současně s tímto vyhlášením označena za
hlavního ničitele zdejšího vzácného rostlinstva a z Pálavy odstraněna, bylo pro něj
bolestným zklamáním.

Jana Trejtnarová

Bohumil Siegl – Rok v lese
Koza bezoárová
V roce 1978 vydal nezapomenutelný
Jaromír Tomeček svou knihu Lovy beze
zbraní. Mezi úvodními slovy se zmínil také
o tom, že v přírodě stále doslova klopýtá
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Dlouhodobě získávanými poznatky totiž
Jaromír Tomeček dokazoval pravý opak.
Byl přesvědčen, že právě tato zvěř soustavným spásáním brání rozšiřování husté
buřeně i křovin do stepních oblastí Pálavy
a tím naopak vytváří neocenitelnou službu
pro zachování její původní vzácné rostlinné
vegetace. Nyní po dvaceti letech, dochází
na jeho slova. Agresivní buřeň rychle pohlcuje zmíněné oblasti Pálavy a čelit jí lze
pouze obnovením pastvy, tentokrát už ale
jen domácími zvířaty.
Kozy bezoárové k nám byly dovezeny a do
obory Pálava vysazeny v roce 1953. Účelem
akce byla hlavně pomoc při záchraně těchto
zvířat, neboť jejich počty v Evropě stále klesají. Domovem koz bezoárových jsou hor-

naté oblasti některých středomořských ostrovů a Malé Asie. Obě pohlaví nosí na hlavě
dlouhé, dozadu šavlovitě zahnuté rohy. Kozli
je mají podstatně mohutnější nežli kozy. Na
potravu je to zvěř velice skromná, živící se
nejvíce větévkami keřů a trávou. Říje probíhá
od září do října, kdy se kozli ozývají hlasitým
mečením. Koza nosí mláďata 21 – 22 týdnů.
Klade je však v lednu nebo v únoru, což bývá
v našich chladnějších podmínkách pro kůzlata často osudné.
Z důvodů, které jsem již uvedl, byly
kozy bezoárové v roce 1996 odchyceny
a z Pálavy přemístěny do obory Vřísek
v severních Čechách. Je jen otázkou času,
kdy nám sama příroda ukáže, do jaké míry
to bylo správné rozhodnutí.

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

07. 11.
30. 11

Ivana Lyerová
Jitka Bílková

88 let
21. 11.

Miroslava Štefková

84 let
05. 12.

Jitka Jindrová

83 let
03. 11.

Ladislav Novotný

82 let
18. 12.

Vlasta Junková

80 let
10. 11.

Miloslava Podivínová

75 let
28. 11.

Eva Rybková

Vzpomínáme na obèany, kteøí již
nejsou mezi námi:

Jaroslava Štěpánková

09. 09.
03. 10.

60 let
02. 12.

10

50 let

Zlatou svatbu oslaví:
17. 12.

Soběslava a Josef Korejtkovi

Vítáme do života novì narozené
obèánky:
08. 09.
08. 10.

Ondřej Kopecký
Tomáš Borek

Marie Olbrichová
Milan Suchodol

Ze starých kunvaldských kronik
Historická zajímavost
Dnes bychom si rádi připomněli dvě
významné osobnosti, které měly vztah ke
Kunvaldu a jejichž výročí se váží k posledním
měsícům roku a kteří, ač oba v jiném oboru,
pomyslně spojovala vášeň – láska ke koním.
V knize kroniky č. VII lze v záznamech
roku 1954 nalézt i následující zápisy (opisy
jsou doslovné):
Kunvald má akademika
V listopadu 1954 byl profesor Dr. František Bílek jmenován akademikem, tj. stal se
členem čsl. akademie zemědělských věd.
Akademik Fr. Bílek, doktor filosofie
a doktor veškerého lékařství se narodil
16. 12. 1885 ve Slaném. Přednáší od r. 1917
zootechniku obecnou i speciální na vysoké
škole zemědělské v Praze. Řadu let vedl
výzkumný ústav pro plemenářskou biologii
státních výzkumných ústavů zemědělských
v Praze. Velká část jeho bohaté výzkumnické
práce byla věnována chovu koní, v poslední
době zvláště regeneraci starokladrubského
vraníka v pokusném hřebčíně ve Slatiňanech.
Tam založil také velké hippologické museum.
Je autorem Obecné zootechniky a připravuje nejobsáhlejší kapitoly knihy Speciální
zootechnika – díl II – Chov koní. Tato kniha
má být schválena jako učebnice pro vysoké
školy zemědělské. Kniha se připravuje z jeho
podnětu. Řada spoluautorů je jeho žáky.
Za svého dlouholetého působení na vysoké
škole odchoval mnoho nadšených zootech-

niků, kteří vděčně vzpomenou 16. 12. 1955
sedmdesátin svého oblíbeného profesora.
(pozn. Kniha vyšla r. 1955)
Akademický malíř, sochař a grafik
Ludvík Vacátko zemřel v Kunvaldě po
dlouhé nemoci 26. 11. 1956 ve věku 83 let.
Vacátko se narodil 19. 8. 1873 v Semmeringu u Vídně. Již v dětském věku přišel
s rodiči do Prahy, kde jeho otec, strojní inženýr, působil mnoho roků v Karlíně, který se
právě budoval na oblast průmyslovou.
Celé držení Vacátkova těla od mládí až po
pozdní věk připomínalo jezdeckého důstojníka. Tím také Vacátkova životní dráha byla
započata. Než nastoupil uměleckou dráhu,
vstoupil do kadetní školy a jako důstojník
byl po čase jmenován učitelem kreslení na
pražské kadetní škole. Po několika letech
opustil dráhu vojenskou a vstoupil na akademii výtvarných umění v Praze, kde studoval v letech 1895 – 1901 u prof. Brožíka
a prof. Hynaise.
Luděk Marold přibral Vacátka r. 1897
za spolupracovníka na panoramatě „Bitva u
Lipan“, kde mu svěřil hlavně malbu koní. Již
tehdy si liboval Vacátko v malbě bitevních
výjevů a koní vůbec.
R. 1910 se odebral na studie do Paříže,
aby se seznámil s francouzským impresionismem. Později odešel na další malířská
studia do Mnichova, aby se stal žákem malíře
zvířat prof. Zügera a Hetericha. Z této doby

Úryvek z kroniky
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pocházejí jeho velké obrazy „Sobectví“ (Ego)
a „Život“.
Tyto obrazy též v Praze vystavené na
výstavách v Rudolfíně. Za obě tyto práce byl
Vacátko odměněn cenou presidenta Hlávky
(r. 1902 a 1903).
Mimo malířství pěstoval Vacátko pilně
i sochařství. Tvořil figurální plastiku.
Některé práce „Dragoun“, „Bojovník“. Do
bronzu vytvořil skupinu „Zápasící jeleni“,
„Jelen sv. Huberta“, „Laškující hřebci“ a j.
Roku 1904 odstěhoval se Vacátko na
trvalo do Prahy a založil tam svou odbornou školu malířskou, z níž vyšlo mnoho
zdatných umělců. Umělecké ceny za svá díla
získal Vacátko na výstavách v Berlíně, Florencii, Drážďanech – a r. 1906 byl jmenován
členem francouzského výtvarného spolku se
sídlem v Paříži.

Pro kostel v Pardubicích vytvořil kartony
k šesti chrámovým oknům. Zabýval se též
portrétováním. Prvního presidenta republiky Masaryka několikrát portretoval na jeho
oblíbeném koni Hektorovi pro zasedací síň
minist. nár. obrany a kabinetní kancelář.
Jako umělec mnoho cestoval.
… S nadšením mluvíval o Mikuláši Alšovi,
obdivoval se kumštu umělecké rodiny polských Kosaků, rád vypravoval příběhy ze
života koní, psů a zvířat vůbec.
Do Kunvaldu přišel v asi v r. 1943 a zůstal
mu věren až do smrti. Umělecky tvořil do
poslední chvíle svého života. Ještě několik
hodin před smrtí vyžádal si malířskou paletu,
aby alespoň skicou naposledy zvěčnil své
milované koně.
Zemřel na svém statku v Kunvaldě dne
26. 11. 1956 a pohřben 30. 11. 56 do hrobky
svých rodičů v Pardubicích.
(Čl. dal Řezníček Fr.)

Okénko farnosti
V minulém čísle Poledníku jsem Vám slíbila zkontaktování dua Nos Dames, které
v Kunvaldě koncertovalo v létě letošního roku.
Spojení se povedlo a dámy Martina Forejtková a Kateřina Prokešová, Vám zasílají své
ohlédnutí za uplynulou sezónou, vzpomínku
na Kunvald, i své plány do budoucna.
Vyřizuji Vám od nich mnoho pozdravů
a přeji pěkné počtení.
Marta Gregušová
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Duo Nos Dames: ohlédnutí
za uplynulou sezónou
Je podzim, hlavní letošní vystoupení jsou
za námi a tak jsme během nedávného telefonátu s Martinou probíraly, kde jsme hrály,
jaké to bylo a co bude dál. Zcela nové pro nás
bylo hraní v královéhradeckém sboru kněze
Ambrože na jaře 22. května. Prvorepubliková
architektura této církevní stavby je nepo-

fungovat další technika. Nakonec nás ale
slova díků a uznání přesvědčila, že i tentokrát
se šansony líbily, ačkoliv jsme přeci jen očekávaly o chlup větší návštěvnost. Ale nemůže
být vše jenom pozitivní.
V nastávajícím zimním období budou na
prvním místě naše zaměstnání a rodiny. Sem
tam si zamuzicírujeme, abychom nevyšly ze
cviku, ale zjara se opět probudíme k životu.
Nápadů je dost a dost. Děkujeme za přízeň
všem, komu se naše hudba líbí a kdo nás
podporuje. Ta zpětná vazba funguje!
Z koncertu v Týništi nad Orlicí

chybně velice zajímavá, ale potrápila nás její
akustika. Zde jsme zjistily, že bez profesionálního zvukaře se v takovýchto prostorách neobejdeme. Na druhou stranu jsme byly velmi
mile překvapené, kolik Hradečáků si francouzskou hudbu přišlo poslechnout. Proto chci na
tomto místě poděkovat faráři Církve československé husitské Mgr. Tomáši Altmanovi za
skvělou propagaci.
Další premiérou pro nás byla Noc kostelů
v Chocni hned týden poté. Je to tradiční celoevropská kulturní akce, během níž se kostely
a modlitebny otevírají široké veřejnosti a náboženské obce chystají nejrůznější doprovodné
programy, ty hudební nevyjímaje. Jsme rády,
že i my jsme se letos mohly zúčastnit a vyplnit podvečerní program v choceňském kostele sv. Františka Serafínského.
Martinino rodinné napojení na Podorlicko způsobilo, v dobrém slova smyslu, že se
k našim pravidelným místům, kde hráváme,
přiřadil Kunvald. Stejně jako vloni, také letos
zkraje července přišlo do kostela sv. Jiří na
francouzskou hudbu spousta lidí. V Kunvaldu
se nám hraje moc dobře, protože z vás cítíme
velký zájem a nadšení pro věc.
V září už pravidelně vystupujeme u nás
doma, to znamená v Třebechovicích a v Týništi.
Společně s dalšími Třebechováky Klárou Zdechovskou, Kamilou Hesovou, Miriam Otčenáškovou a Jindřichem Drozdem jsme nacvičili úplně nový repertoár. Francouzský večer
v třebechovickém evangelickém kostele vyšel
na jedničku. Lavice byly zaplněné do posledního místa, panovala příjemná nálada a sklidily jsme aplaus ve stoje. V Týništi se hrálo
poprvé v Kulturním domě, který v uplynulých
dvou letech prošel kompletní rekonstrukcí
a modernizací. Jak pro nás, tak pro organizátory to byla velká neznámá. Nikdo z těch, kdo
se na týnišťském vystoupení podíleli, neměli
tušení, jak tam naše hudba vyzní a jak bude

http://nos-dames.webnode.cz
Kateřina Prokešová

Posvícení a Misijní nedìle
Posvícení se v našem kostele slavilo
v neděli 18. 10. Na tento den také připadlo
konání celosvětového dne Misií.
Obě tyto skutečnosti byly zahrnuty
a vyzdvihnuty během slavnostní mše, kterou
jako každoročně ozvláštnil průvod s naaranžovanými výpěstky, tedy ovocem, zeleninou,
ale i obilím a kukuřicí. K připomínce celosvětového dne Misií si děti, oděné do oblečení v barvách Evropy (bílé triko), Asie (žluté
triko), Afriky (zelené triko), Austrálie (modré
triko), Ameriky (červené triko), připravily
výrobky na podporu sbírky pro chudé. Letos
jsou to příruční kalendáře, které naše děti
ozdobily kolážemi z barevných papírů.
O hudební doprovod se postarala Jiná
doba a děti, které zazpívaly „Posvícenskou
píseň“ v doprovodu kytary (L. Gregušová)
a houslí (R. Tátošová).
Krásně zněla i Offenbachova Barcarola
v podání M. Duškové (varhany) a M. Flekrové
(příčná flétna). Tento den byl opravdu slavnostní a všem zúčastněným se moc líbil.
Marta Gregušová

Offenbachova Barcarola v podání M. Duškové a M. Flekrové
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Èas radosti, veselosti,…
Ať už se nám to líbí, nebo ne, blíží se opět
čas vánoční.
Nejlépe nám to odpočítají svíce na adventních věncích. Jejich svěcení proběhne o první
neděli adventní. Chybět nebude ani misijní
adventní věnec, který děti každoročně zdobí.
Během čtyř neděl nastane nám všem čas
příprav, chystání, zdobení kostela, zpěvákům
čas zkoušení nových koled a vánočních písní,
dětem zase čas zkoušení nového divadla.
To vše proto, abychom se mohli sejít
v tyto sváteční dny:
24. 12. 2015
Půlnoční na Štědrý den ve 24 h.
25. 12. 2015
Boží hod vánoční od 8.30 h a hned po ní divadlo dětí.
Vánoční divadlo
Je již tradicí, že děti připravují na 1. svátek
vánoční své divadlo. To letošní bude klasické
a má název Radostná zvěst. Děti z Misijního
klubka chystají, krom divadla, i své výrobky.
Tentokráte budou voňavé a pečené. Nechte se
překvapit.
26. 12. 2015
Druhý svátek vánoční (Sv. Štěpán), mše v 8.30 h.
27. 12. 2015
Svátek Svaté rodiny, mše od 8.30 h.
1. 1. 2016
Nový rok začne mší v 8.30 h.

10. 1. 2016
Svátek Křtu Páně, mše v 8.30 h a odpoledne
od 14 h Tříkrálový koncert, na který přijal
pozvání pěvecký sbor Otakar z Vysokého Mýta.
Přejeme klidný adventní čas, požehnané
svátky a pokojný rok 2016.

TØÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Při poslední Tříkrálové sbírce, farnosti
velmi pomohla spolupráce s naší ZŠ. Velmi si
toho vážíme a děkujeme vedení školy a pedagogům (zejména paní učitelce Mgr. Frimlové), že i letos na podzim probíhá naše společná příprava na sbírku 2016. Rozhodly jsme
se, že po zkušenostech s rozmary počasí,
není moudré stanovit návštěvu domácností
pouze na jeden víkend. Ostatně, období pro
sbírku trvá každoročně od 1. 1. do 14.1.
V Kunvaldě tedy koledníky očekávejte
v rozmezí dnů 4. 1. – 9. 1. 2016. V neděli
10. 1. 2016 bude ještě možno přispět během
ranní mše a odpoledního koncertu. To pro
případ, že by se k někomu tříkráloví koledníci
nedostavili.
Tříkrálový koncert, na kterém zazpívá
pěvecký sbor Otakar, nám sbírku uzavře
a v jeho závěru budou kasičky předány do
rukou pana L. Dlabky.
Výzva a příležitost pro každého!
Kdo z dětí a dospělých má zájem zapojit se
do Tříkrálové sbírky, buď jako koledník, nebo
jako doprovod, ať se ozve do 10. 12. 2015
na telefon 737 762 176 (Marta Gregušová).

Stále se něco děje...!
Senioøi a jejich odpoledne,
4. øíjna 2015
V Kunvaldě nám ho každoročně zpříjemňují naši mladí, začež jim všem patří dík a slza
radosti v oku.
Sešlo se nás požehnaně, ani jsme
nedosedli a už se před námi vršily dobroty
v podobě chlebíčků, zákusků, kávy. Pití co
hrdlo ráčilo. Obsluha příjemná, hezká děvčata a usměvaví hoši Roman s Matoušem.
Celým odpolednem nás provázela a pro14

gram uváděla vtipným a milým způsobem
paní Marta Gregušová. Nesmím zapomenout zmínit se o širokém zázemí celé akce,
všech obětavých duších a sponzorech.
Všichni dohromady si opravdu zaslouží
náš obdiv, vždyť vše dělají pro nás a věřím,
že rádi, a to přes všechnu kritiku, které se
my, senioři někdy dopouštíme. K nám to
už asi ale patří.

přijít, bych řekl – příště přijďte, nenechte si ty
hezké chvilky ujít. Však jich při našich “bolístkách” moc nemáme. Hezký podzim, přátelé!
Pepa od Vlasty

Sokolové vylétli na Žïársko

Vystoupení kunvaldských dětí na setkání důchodců

Co se v Kunvaldě podařilo udělat, co by
se mohlo ještě v tomto roce stihnout, vše
nám řekl náš pan starosta. Jistě nás mimo
jiné potěšila zpráva, že “Kampelička” se vrací
po majetkové stránce zpět do lůna obce
a objekt bude díky své dostupnosti sloužit
snadnějšímu žití nás všech.
Osmitet, pěvecký soubor z Rokytnice,
nás naladil na tu správnou notu – moc pěkně
jim to znělo. A přicházejí naši nejmenší, a co
si budeme povídat, ti nejlepší. Zhudebněná
pohádka o Karkulce – přednes, úsměvné
texty, dětská bezprostřednost – bavili jsme
se všichni. Rovněž tak jejich kamarádi z vyšších ročníků ZŠ Kunvald nás nenechali na
pochybách, že základna pro dobrou náladu
a kulturu je u nás široká a bude nám v Kunvaldě hezky.
K vichřici na parketě se dá přirovnat
vystoupení žen z Mladkova. Patří jim obdiv
za sehranost, výdrž a krásu pohybu. Svým
vystoupením na nádherné melodie nás
“kočky” z Mladkova dostaly.
Nastupují děti ze souboru Orlička z Klášterce, děkujeme jim moc, ať jim to dále pod
vedením jejich vedoucí stále tak dobře zpívá.
Jirka Prachař – kapitola sama pro sebe,
vždyť kdo se může pochlubit, že má tak
úspěšné včelařské mládí. Dokázal se prosadit s kamarády nejen v Česku, ale svými vítězstvími zviditelnil Kunvald ve světě, a to v tom
nejlepším světle. Jirko, díky za Tvé úspěchy
a vtip, se kterým jsi nám všem o svém včelařském klání povyprávěl.
Nic netrvá v světě věčně a tak přichází
paní Marta se svým závěrečným slovem,
rozloučením a přáním toho nejlepšího pro
nás všechny.
A jak řekla, na sále se ochladilo, to přilétl osvědčený Vichr z hor, aby nás rozproudil
a zahřál na duši. Jistě mohu říci za všechny,
co jsme odpoledne v Sokolovně prožili, ještě
jednou děkujeme a těm, co se jim jen nechtělo

A opět tu byl sokolský výlet za krásami
naší země. Dne 19. září jsme se v řádném
pořádku sešli v půl sedmé v autobuse pana
Paďoura z Lukavice. Tentokrát jsme měli
namířeno na Žďársko.
Výlet nezačínal turistikou jako vždy, ale
ve Žďáru nad Sázavou jsme navštívili kostel
sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře
slavného stavitele Jana Blažeje Santiniho –
Aichela, který je zapsán na seznamu památek UNESCO.

Kunvaldští Sokolové vylétli do Železných hor

Tento stavitel si vytvořil svůj nezaměnitelný rukopis směsí baroka a gotiky a do
svých staveb jedinečně zakomponovával
i numerickou symboliku. Jeho hra se světlem v interiérech dodnes okouzluje spoustu
laiků i architektů, jak u nás, tak i ve světě.
Chrám jsme po domluvě navštívili kolem
deváté. Paní průvodkyni musíme pochválit
za velmi poutavý výklad. Sluníčko prosvítalo
mozaikovými okny, na dlažbě kostela vytvářelo veselé a hravé barvy. Během návštěvy
15

na nás dýchal klid mír po celém těle. Silný
zážitek a nádherné pohlazení našich unavených a stresem vypjatých dušiček.
Dlouhé schodiště s pestrým výhledem
do kraje nás po prohlídce dovedlo do místní
taverny, kde jsme si dali kafíčko, pivečko či
polévku.
Potom jsme opět nastoupili do autobusu, a ten nás dovezl na start naší trasy.
Procházeli jsme lesní cestou, která po letošním vzácném dešti voněla trávou a jehličím.
Cesta vedla přes Žákovu horu na vyhlídku
Devět skal a dál kolem Lysovské a Malínské skály nad osadu Blatiny. Pěšinou, která
byla lemovaná horolezeckými skalami, jsme
došli do Blatin, kde jsme zakotvili v místním
občerstvovacím kravíně, a to doslova.

„Domorodci“ zde z bývalého kravína zrekonstruovali unikát. Při pití pivka a baštění
večeře jsme koukali na nutrie a králíky, kteří
tam ve speciálně vystavěném výběhu spokojeně pobíhali. Dokonce jsme naživo viděli
i „Ráj socialistických sviní“. A byl to fakt ráj.
Pak už jsme se s plnými bříšky dokouleli do autobusu, který čekal hned vedle hospůdky. Domů jsme se vezli na vlnách klidného spánku s kupou líbezných zážitků.
Na závěr mě opět napadá jedno mnoho
let staré přísloví: „Užívej každého dne, nikdy
nevíš, jestli není ten poslední.“ Mějte se rádi
a opět se těšíme na výlet roku 2016.
Zdrávi došli Alena Foglová

Sport
ŠACHY
Sezóna 2015 / 16 zahájena.
Krajský přebor II východ
Náš šachový oddíl Kunvaldská a.s. vstoupil do sezóny 18. 10. 2015 (hráno po uzávěrce tohoto čísla) prvním kolem ve Svitavách.
Oproti loňskému ročníku se hráčská základna
téměř nezměnila, však zopakovat její výsledek
bude velmi obtížné. Sestavy ostatních družstev jsou značně kvalitní. Do konce kalendářního roku hrajeme doma - v penzionu U Lípy
2 utkání krajského přeboru. 8. listopadu s Poličkou „C“ a 6. prosince s Žamberkem „A“.
Krajská soutěž východ A
Všechna naše 3 družstva B, C a D jsou
v osmičlenné skupině, z nich první 4 celky po
odehrání základní části soutěže budou hrát
o postup, ostatní o umístění. Los k nám byl
vcelku milosrdný. Většinu utkání v základní
části hrajeme doma a navíc nás čeká 3x derby
mezi našimi celky. A tak soutěž bude velmi
zajímavá a atraktivní.
11. října 2015 bylo odehráno 1. kolo
s prvním derby.
KU B - KU C 3:2
Ve vyrovnaném utkání bylo „Béčko“ úspěšnější. Body „B“- J. Tobiška, Z. Krupica - 1, V. Michalička, L. Pácha - 1/2 body, „C“ - J. Řehák ml. - 1,
S. Štěpán, M. Mlynář - 1/2.
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KU D – Letohrad B 2:3
Favorit tohoto utkání si nakonec 3 body
vybojoval až po téměř 5 hodinách hry. Vyhrál
T. Bém ml., remizovali V. Šlesingr a P. Hejkrlík.
Ve 2. kole 1. listopadu doma derby mezi
„Béčkem“ a „Déčkem“. „Céčko“ hraje doma
s Žamberkem B.
(edv)

Volejbalový turnaj
Konec léta se rychle přiblížil a tím i ukončení naší krásné volejbalové hry na venkovním hřišti. Tento fakt nás přivedl k nápadu
uspořádat volejbalový turnajíček a tím dospět
k vyvrcholení naší venkovní sezony.
Datum byl stanoven na 12. 9. t. r., kdy
nejenže bylo objednáno slunečné počasí ale
i výborný gulášek od místních hospodských.
I přes očekávanou větší účast se sešli nadšenci nejen z Kunvaldu, ale také z blízkého
Klášterce nad Orlicí a Žamberka.
Děkujeme všem příznivcům kunvadského
volejbalu, kteří nám umožnili vypůjčení hřiště,
o které se staráme, zadarmo. Poděkování patří
také všem za pěknou hru a budeme se těšit
určitě příště.
Za VO Sokol Kunvald
Bc. Kateřina Celerová

Frézování pařezů

Frézujeme pařezy až do velikosti 80 cm. Likvidace pařezů se provádí pomocí frézy,
která pařez doslova rozemele na kusy. Jsme schopni odstranit pařez do hloubky až 20 cm.
Po frézování zůstane jen hromada rozdrcené dřevní hmoty.
Pařezová fréza je schopna frézovat až 600 mm nad úrovní terénu a až o 235 mm pod úrovní terénu.
Díky své konstrukci může být použita ve špatně dostupném prostoru až do šíře 80 cm.
Co ovlivňuje cenu frézování pařezu?
· počet frézovaných pařezů (čím víc pařezů, tím nižší je cena za kus)
· průměr frézovaných pařezů (měří se v co nejnižším místě, u země)
· požadovaná hloubka frézování (na trávník stačí 10 cm, na keře 20 cm)
· tvrdost pařezů (o jakou dřevinu se jedná)
· stanoviště (svah, kamenitá půda, omezený přístup, apod.)

ONDRA VRKOČ, Žamberk, tel.: 773 972 161
Kompletní kominické práce:

Čištění a kontroly komínů, komínových průduchů, prohlídky spalinových cest.
Vše, včetně protokolu o kontrole provádí:

VLADIMÍR KEPRTA, Líšnice, tel.: 731 269 393

Tradiční podzimní výstava
se tentokráte bude konat

ve dnech 14. – 17. 11. 2015.
Těšit se můžete tentokráte na kreslené vtipy známého humoristy a kreslíře pana Pavla Kotyzy,
doplněné užitou keramikou paní Věry Coufalové
z Linhartic a ručně vyráběnými brožemi
paní Káti Švihálkové z České Třebové.
Slavnostní zahájení výstavy proběhne
v sobotu 14. 11. ve 14 hod.

TJ SOKOL KUNVALD
Vás zve na

PŘEDSILVESTROVSKOU
TANEČNÍ ZÁBAVU

30. 12. 2015
Sokolovna Kunvald – od 20 hod.
Hraje ELLA BAND

Městys Kunvald, SDH Kunvald,
MO ČZS Kunvald pořádá

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
V sobotu dne 28. 11. 2015
Hasičárna od 16.30 hod.
Všichni jste srdečně zváni!
Tradiční jarmark,
něco dobrého na zahřátí
a na zub bude připraveno.

Farnost Kunvald
Vás srdečně zve na

Tříkrálový koncert

Vystoupí: OTAKAR
(Pěvecký sbor z Vysokého Mýta.)
Kdy: v neděli 10. 1. 2016
Kde: v kostele Sv. Jiří v Kunvaldě
Začátek: ve 14 hod.

1. Vítězové podzimní soutěže „O nejzajímavějšího skřítka Podzimníčka“ ve školní družině
2. Vystoupení Mladkovských žen na setkání důchodců
3. Posvícenské notování v kunvaldském kostele
4. Drakiáda dětí z mateřské školy
5. Bubenická dílna v mateřské škole

1.

3.

2.

4.

5.
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