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Ať žije jaro!

AHOJ,
vážení čtenáři Ku…ho Po...ku

VLAJKA
Studentské hnutí dvacátých a třicátých let 20. století, jehož předchůdcem bylo Fašistické
studentské sdružení, přeměněné 20. 3. 1928 na Národní svaz mládeže a studenstva a začalo
vydávat časopis VLAJKA. Po dvou letech 7. 3. 1930 byla VLAJKA založena jako politický
klub, v jehož programu bylo, mimo jiné i „osvobození národa“ od Masarykova realizmu, podpora slovenské autonomie, boj proti židovstvu atd. Mezi spolupracovníky se objevuje i Karel
Schwarzenberg. Ale i univerzitní profesor František Mareš a básník Viktor Dyk.
V roce 1930 bylo vydávání Vlajky zastaveno. V únoru roku 1933 se Vlajka přeměnila
z politického klubu na politické hnutí.
Roku 1935 se sloučila s Hnutím za Nové Československo. Po vypuknutí občanské války
ve Španělsku v roce 1936, se jako jiné fašistické strany, postavila za Franka.
Ve druhé republice (po odstoupení našich pohraničních území Německu) po zákazu
Vlajky ji obnovili v podobě ilegální tzv. Vlajky – Maffie Nového Československa a v této
podobě se stala přímou nacistickou agenturou. Její vysílání z odtrženého území u Plzně,
šířilo antisemitské a fašistické útoky s přípravou k převzetí moci.
V Praze se scházelo vedení Maffie v kavárně Technika na Karlově náměstí v místnostech Svazu mediků, jehož předsedou nebyl nikdo jiný, nežli MUc. Jan Černý, syn známého
žambereckého lékaře. Maffie se nespokojila jen s verbálními útoky proti židovskému obyvatelstvu, ale mimo jiné ničila i jejich domy, hřbitovy, synagogy a doufala, že se bude podílet
i na novém vedení okupované vlasti. Hitler však vyhlášením protektorátu zhatil jejich plány
a nakonec, jakýmsi omylem, připravil i jednoho z funkcionářů Vlajky – studenta medicíny,
žamberského rodáka MUc. Jana Černého, o život.
A tak po něm a jeho malé skupince stejně pomýlených vrstevníků zbyl v Žamberku poničený židovský hřbitov a po válce, s přeraženou spodní čelistí, jeden z jeho přisluhovačů,
bývalý profesor kosteleckého gymnázia, Emanuel Peřka. Ostatní členové žamberecké Vlajky
se po válce kamsi rozplynuli a nám, pamětníkům, zbyly jen vzpomínky, jak se celá ta parta
žamberecké ZLATÉ MLÁDEŽE ráda předváděla, vožená ve velkém otevřeném autě řízeném
samotným předsedou Svazu mediků – Černým.
Závěrem bych chtěl poznamenat, že mé žamberecké vzpomínky jsou podloženy diskuzí,
kterou jsem již v samém konci války vedl tehdy s mým profesorem Emanem Peřkou, když
jsme jeli z Kostelce domů a já mu tehdy zcela otevřeně, jak jsem byl zvyklý od dětských
let, kdy ještě nebyl přívržencem Vlajky, ale študákem, který mne zaučoval prvním tenisovým „krůčkům“ takže jsme si stále tykali, řekl své mínění. On tehdy již přesně věděl, že je
válka pro Hitlera prohraná a v naší zcela otevřené diskusi pronesl tehdy větu, na níž jsem si
v době komunistické „opatery“ často vzpomněl: „Já vím, že asi dostanu pořádně přes hubu,
ale s ideologií Rusů se nelze ztotožňovat. A na to si zase ty ještě mockrát vzpomeneš“. A měl
v tomto pádu pravdu.
Milan Šebek, Varnsdorf

Maffie byla tehdy psána s dvěma f.
Prof. Peřka požádal kdesi v Jižních Čechách o obnovení procesu a na základě svědectví bývalých žáků kosteleckého gymnazia, že nikdy nikoho neudal, ba naopak upozorňoval je na některá
nebezpečí, byl rehabilitován.

Co je nového…?
Nejdùležitìjší body ze zasedání zastupitelstva mìstyse dne 10. 3. 2016
* Žádost o opravu komunikace (p. p. č. 3264)
– „V Ráji“
Starosta městyse seznámil zastupitelstvo se žádostí manželů Vrbových, Kunvald
čp. 46. Jedná se o měkkou travnatou cestu.
Manželé Vrbovi jsou vlastníky nemovitosti
čp. 46, nemovitost rekonstruovali a vzhledem ke zvýšenému pohybu aut je cesta v současné době velmi blátivá a ve špatném stavu
a nadále již nevyhovuje provozu. Cesta slouží
jako přístupová pro další rekreační nemovitosti nacházející se dále za čp. 46.
Paní Monika Vrbová uvedla, že by v případě souhlasu zastupitelstva nakoupili „frezing“, žádají, zda by městys nemohl provést zhotovení podkladové vrstvy a potřebné
terénní práce a odvodnění cesty.
Starosta městyse uvedl, že v spoluúčast
při opravě komunikací je vždy vítána a zastupitelstvo má snahu těmto žadatelům vyhovět. Opravy komunikací budou prováděny
i v tomto roce, avšak zatím není možné říci
přesnější časové období.
Zastupitelstvo po dalším projednání vzalo
žádost na vědomí s tím, že je nutné nechat
zpracovat cenovou kalkulaci na opravu komunikace a nutné práce pro položení „frezingu“.
* Odpadové hospodářství
Starosta městyse uvedl, že společnost
EKOLA České Libchavy nabízí plastové nádoby
na odpad – popelnice – objem 240 l za cenu
861 Kč/ks vč. DPH. Dále uvedl, že postupně
chodí na úřad městyse připomínky – především ke svozové trase, která je pro mnoho
občanů nevyhovující, především z důvodu
značné vzdálenosti dopravy popelnic ke svozové trase. Několik připomínek přišlo rovněž
k uveřejněné svozové trase z pohledu zpracování (nekvalitní, nepřehledné).
Starosta městyse rovněž seznámil zastupitele a přítomné občany s možností jednání
s firmou KOS, s.r.o. Jablonné nad Orlicí,
která má oprávnění k nakládání s odpady

a zajišťuje svoz odpadů pro Jablonné nad
Orlicí a přilehlé obce. Starosta bude jednat
se zástupcem této firmy v následujícím
týdnu, v případě nutnosti jednání či rozhodnutí v této věci bude svoláno mimořádné zastupitelstvo. Tato firma užívá rovněž
čárové kódy při svozu tříděných odpadů,
takže by bylo možné uplatnit případně i slevové programy pro občany, kteří důsledně
třídí odpady.
Po další diskusi vzalo zastupitelstvo
veškeré informace a podněty, které zazněly
v této oblasti na vědomí.
* Kampelička – čp. 31
Ing. Musil seznámil zastupitelstvo s možnostmi vypsání soutěže na studii architektonického zpracování rekonstrukce budovy
Kampeličky. Doporučil, aby byla vypsána tzv.
poptaná soutěž a byly osloveny maximálně tři
firmy, se kterými bude předem předjednána
možnost účasti v soutěži. Firmám bude připraveno zadání a požadavky městyse. Dále
uvedl, že stejným způsobem postupovaly
i některé okolní obce a města Soutěž je honorovaná, obvykle 20 tis. Kč pro účastníka. Po
zhotovení studií pak může zastupitelstvo, případně veřejnost rozhodnout o nejlepší variantě a firma pak zhotoví prováděcí dokumentaci. Doporučil, aby pro potřeby této soutěže
bylo zadáno zpracování současného stavu
budovy do elektronické podoby, kterou pak
budou moci využít všechny oslovené firmy.
Firma ing. Stejskala je ochotna toto převedení
el. podoby na základě objednávky realizovat.
Zastupitelstvo po dalším krátkém projednání odsouhlasilo zadání zpracování aktuálního stavu budovy do elektronické podoby
pro další potřebu.
* Stavební parcely po čp. 18, Kunvald
Starosta městyse uvedl, že by bylo
vhodné rozhodnout o ceně parcel a postoupit
s jejich nabízením občanům ke stavbě. Dosa1

vadní celkové náklady vložené do pozemků
činí 329 Kč/m2.
Ing. Musil se dotázal, zda jsou parcely již
odňaty ze ZPF, starosta uvedl, že byl vypracován GP na rozdělení pozemků na parcely, ale
tento GP nebyl doposud zapsán, neboť KÚ
nezapíše samostatně geometrický plán bez
pohybu (tj. např. prodeje jedné parcely).
Pan M. Paďour vyslovil názor, že by
v žádném případě nesnižoval prodejní cenu pod
doposud vložené prostředky – tedy pod 330 Kč.
Jana Trejtnarová uvedla skutečnosti, které
projednávalo již minulé zastupitelstvo – a to
pobídky zájemcům (např. vrácení určité částky
po realizaci hrubé stavby, po kolaudaci, zajištění prodeje skutečným zájemcům o stavbu
a nikoli překupníkům).
Zastupitelstvo po dalším projednání
odsouhlasilo návrh na zpracování znaleckého
posudku tržní ceny dotčených parcel.
* Kotelna v základní škole – nákup technologie
Jana Trejtnarová seznámila zastupitelstvo s návrhem textu Kupní smlouvy a zásadními body této smlouvy a připomněla informace k této záležitosti: nabízená cena byla konzultována s odborníkem, který potvrdil, že se
jedná o cenu reálnou a nikoli nadsazenou. Pan
Petr Suchár žádá o uzavření kupní smlouvy
v co nejkratším termínu s ohledem na skutečnost, že cena za teplo, kterou základní škole
dle smlouvy účtuje je neúměrně nízká. Předložil seznam dodavatelů topného media, dále
předložil seznam firem, se kterými spolupracuje v případě nutného zásahu do technologie.
Se žádnou z těchto firem nemá uzavřen žádný
smluvní vztah, vše se realizuje na základě přímých objednávek a přímých plateb.
Zastupitelstvo po dalším krátkém projednání odsouhlasilo uzavření smlouvy za nabízenou cenu, stanovených podmínek a převzetí
technologie.
* Žádost o opravu komunikace na Končinách (p. č. 7477)
Zastupitelstvo se seznámilo se žádostí
občanů Končin o opravu komunikace, která
slouží k přístupu k nemovitostem Jirešových,
Sykáčkových, Kacálkových a Mlynářových.
Žádost podávají opakovaně, ve výše uvedených nemovitostech trvale žije 13 občanů.
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Zastupitelstvo po projednání odsouhlasilo
zařazení této komunikace do oprav roku 2016.
* Kontrola projektu „Úpravy centra městyse
Kunvald“
Starosta městyse seznámil zastupitelstvo s výsledkem kontroly, kterou provedli
pracovníci Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, Územního odboru realizace programu Pardubice. Protokol o provedené kontrole byl uzavřen s výsledkem:
nebyly zjištěny nedostatky.
Zastupitelstvo vzalo informace na vědomí,
* Žádost o prodej pozemku ve vlastnictví
městyse (p. č. 3271/5)
Zastupitelstvo se seznámilo se žádostí
pana Oldřicha Trejtnara, Kunvald o odprodej
pozemku p. č. 3271/5 – ostatní plocha, který
je ve vlastnictví městyse Kunvald a fakticky se
nachází pod oplocením, které pan Trejtnar má
vybudováno kolem své nemovitosti.
Zastupitelstvo vzalo žádost na vědomí.
Žádost bude vyvěšena po zákonem stanovenou dobu na Úřední desce Městyse Kunvald
a poté se k ní zastupitelstvo vrátí a rozhodne.
* Žádost o odstranění vzrostlých stromů na
školní zahradě
Zastupitelstvo se seznámilo se žádostí
paní Bartošové, Kunvald čp. 290 o odstranění
dvou vzrostlých borovic rostoucích na školní
zahradě. Jako důvod uvádí obavy o bezpečnost nemovitosti.
Zastupitelstvo vzalo žádost na vědomí
a pověřilo Janu Trejtnarovou prověřením
stavu obou stromů.
* Různé
Projekt VPP – starosta městyse seznámil
zastupitelstvo, že v příštím týdnu bude podána
žádost o uzavření dohody na umístění zaměstnanců na VPP pro potřeby Městyse Kunvald.
Zastupitelstvo vzalo informace, které zazněly
v bodě Různé na vědomí.
* Diskuse
– Ing. Musil se dotázal, jakým způsobem bude v novém systému postupováno
vůči neplatičům poplatku za TKO – starosta
městyse odpověděl, že v případě, že občan
nebude mít zaplacen poplatek do konce

března a tím i vydanou novou známku na
popelnici, firma odpad nevyveze
– E. Štumpf se dotázal, zda skutečně je
nutné u bytovek mít kontejnery, zda nelze
situaci vyřešit také popelnicemi. Starosta

městyse odpověděl, že i o této možnosti se
intenzivně jedná.
Zastupitelstvo vzalo informace, náměty
a podněty, které zazněly v bodě Diskuse na
vědomí.

Nejdùležitìjší body ze zasedání zastupitelstva mìstyse dne 14. 4. 2016
* Odpadové hospodářství
Starosta městyse uvedl, že v souvislosti se
změnou systému svozu odpadů proběhla jednání
s firmou KOS, s.r.o., Jablonné nad Orlicí a přivítal
pana Jana Janouška, jednatele firmy KOS, s.r.o.
Pan Janoušek představil firmu, která
vznikla v roce 2004, má 28 zaměstnanců
a zabývá se svozem, tříděním a zpracováním
odpadů. Zabezpečuje tuto činnost pro více
než dvě desítky obcí a několik měst. Dále pan
Janoušek uvedl, že Kunvald je specifická obec
díky své rozlehlosti, nicméně po prohlídce se
domnívá, že se se svozovou technikou dostanou bez problémů na všechny zpevněné komunikace a pouze na několika místech bude nutné
udělat drobné úpravy (výřez větví apod.) a na
dvou místech bude nutné vyřešit otáčení, případně couvat. Jsou schopni obsloužit i osady.
Předložil zastupitelstvu i předběžnou
cenovou kalkulaci – za svoz TKO předpokládá
náklad cca 350 tis. Kč/rok, za svoz tříděných
odpadů cca 150 tis. Kč/rok. Doporučuje začít
směsnými odpady a rovněž doporučuje, aby
občané měli plastové popelnice s kolečky.
Rovněž vysvětlil zastupitelstvu princip sběru
tříděných odpadů na základě čárových kódů,
které pak umožní vyhodnocovat, případně bonifikovat občany dle výše třídění odpadů.
Zastupitelstvo vzalo všechny informace
na vědomí a pověřilo starostu a místostarostu
dalším jednáním a následně jednáním s firmou
Ekola o možnosti ukončení smlouvy.

* Pošta Partner – změna hodin pro veřejnost
Starosta městyse seznámil zastupitelstvo s průběhem jednání mezi zástupci České
pošty s. p. a Konzumu, kteří na jednání sdělili, že
od 1. 5. 2016 dojde ke změně hodin pro veřejnost provozovny pošty Partner v Konzumu.
Nově bude otevřeno 3 hodiny denně, a to
Po, Út, St, Pá od 9.00 do 12.00 hodin, Čt od
13.30 do 16.30 hodin. Výdej zásilek bude
však možný po celou otevírací dobu prodejny,
tedy také v sobotu a v neděli. Rozšíření otevírací doby nepřineslo očekávaný efekt a využití občany bylo vyhodnoceno jako minimální,
rovněž Konzum řešil problémy zabezpečení
této pozice po celou dobu. S ohledem na to,
že možnost výdeje zásilek zůstane otevřená
po celou otevírací dobu Konzumu, neznamená
tato změna pro občany znevýhodnění.
Zastupitelstvo vzalo informace na vědomí.

* Hospodaření městyse Kunvald k 31. 3. 2016
Předseda finančního výboru, pan Josef
Vágner seznámil zastupitelstvo s průběhem
hospodaření za 1. čtvrtletí roku 2016. Část
tohoto období – do schválení rozpočtu zastupitelstvem - hospodařil městys Kunvald na
základě rozpočtového provizoria.
Stav finančních prostředků k 31. 3. 2016
Příjmy – skutečnost
2 982 605,30 Kč
Výdaje – skutečnost
1 862 084,93 Kč

* Žijeme spolu – projekt Sdružení obcí Orlicko
Starosta městyse seznámil zastupitelstvo s projektem, který je zaměřen na vzdělávání žáků základních škol v obcích Sdružení.
Zvláště se jedná o zaměření na výuku přírodopisu, dějepisu a zeměpisu území Orlicka.
Výstupem projektu by mělo být vytvoření sady vzdělávacích materiálů s regionální
tematikou – učební texty, pracovní sešity,
materiály umožňující využití interaktivních

Saldo příjmy - výdaje
Běžný účet u KB
Spořící účet u KB
Účet FRR u KB
Účet u ČNB

+ 1 120 520,37 Kč
4.946 891,66 Kč
11 084 936,38 Kč
1 673 359,22 Kč
193 038,59 Kč

Stav finančních prostředků v pokladně
50 829 Kč
Stav finančních prostředků městyse Kunvald celkem: 17 949 054,85 Kč.
Zastupitelstvo vzalo informace, které
zazněly v tomto bodě, na vědomí.
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tabulí, didaktické pomůcky. Jednotlivé obce
by se měly podílet na spolufinancování projektu. Pro Kunvald to znamená na letošní rok
částku příspěvku 3 506 Kč a pro následující
roky 2017 – 2018 – 2019 po 7 691 Kč.
Zastupitelé vznesli několik dotazů na
tvůrce materiálů, na jejich obsahovou stránku,
na možnost připomínek k těmto materiálům,
na jejich využitelnost.
Starosta městyse proto doporučil, aby
zastupitelstvo vzalo informace na vědomí do
získání dalších informací.
* Žádost z programu péče o krajinu
Starosta městyse připomněl zastupitelstvu,
že v lednu tohoto roku podával Městys Kunvald
dvě žádosti do Programu péče o krajinu u AOPK
Pardubice. V současné době obdržel městys
vyrozumění o akceptaci těchto žádostí.
V případě prvního programu „Ozelenění
místní komunikace v k.ú. Kunvald – pod Vlčincem“ byla tato žádost neúspěšná.
V druhém případě žádal městys o dotaci
na ošetření památného stromu, a to Bratrské
lípy, která byla silně poškozena při letní vichřici v roce 2015. V tomto případě byla žádost
akceptována a AOPK poskytne městysi dotaci
ve výši 100% rozpočtovaných nákladů, tj.
48 945 Kč. Akce musí být realizována nejdéle
do 15. 10. 2016. Realizační firma je již vybrána.
Dále starosta zastupitelstvo informoval, že
žádost, která byla za městys podána na MMR
ČR (POV – DT 5 – opravy místních komunikací), na opravu místní komunikace (Končiny – Zaječiny) schválena nebyla vzhledem ke
značnému počtu podaných žádostí.
Zastupitelstvo vzalo všechny informace,
které zazněly v tomto bodě, na vědomí.
* Žádost o prodej pozemku
Zastupitelstvo se vrátilo k žádosti pana Oldřicha Trejtnara, Kunvald, o prodej pozemkové parcely č. 3271/5, k. ú. Kunvald. Záměr byl vyvěšen
po zákonem stanovenou dobu na Úřední desce
městyse. K záměru nepřišly žádné připomínky.
Zastupitelstvo po krátkém projednání
odsouhlasilo žádost o prodej pozemkové par-

cely č. 3271/5, k. ú. Kunvald za obvyklých podmínek, tj. za cenu stanovenou úředním odhadem a za úhradu nákladů spojených s prodejem a zápisem do katastru nemovitostí.
* Projekt na opravu komunikace Záhory
Starosta městyse seznámil zastupitelstvo
s problémem, který vyvstal v dokončování přípravy opravy místní komunikace Kunačice –
Záhory – Zadní důl. Speciální stavební úřad pro
podání žádosti o stavební povolení vyžaduje souhlas vlastníků sousedních pozemků se stavbou,
a to formou smlouvy o právu provedení stavby.
* Různé
– Informace o projektu VPP – starosta městyse informoval o podepsání
Dohod o vytvoření pracovních míst s ÚP ČR
(měsíční příspěvek na jedno pracovní místo
činí 14 000 Kč a na další pracovní místo
15 000 Kč). Od 1. 4. 2016 nastoupily dvě
zaměstnankyně. Bohužel ÚP uzavíral dohody
pouze na 4 měsíce, a to do 31. 7. 2016. Dále
je předpoklad, že by smlouvy mohly být prodlouženy, tak tomu bylo dosud každý rok.
Zastupitelstvo vzalo informace na vědomí.
– Informace o úklidu veřejných prostranství a komunikací – starosta informoval, že zaměstnanci městyse průběžně provádí úklid ploch a veřejné zeleně směrem
od centra. Dále Technické služby Žamberk
provedly aktuálně strojní úklid komunikací
a veřejných prostranství. Zastupitelstvo vzalo
informace na vědomí.
– Informace o změně kronikáře městyse
– s ohledem na skutečnost, že paní Milena
Bílková požádala o ukončení činnosti kronikáře, byla na tuto činnost uzavřena dohoda
s panem Petrem Mühlem, který projevil o činnost kronikáře městyse zájem. Zastupitelstvo
vzalo informace na vědomí.
– Kampelička čp. 31 – starosta městyse informoval, že na základě pověření minulého zastupitelstva jednal s projekční kanceláři Ing. Stejskala
o zhotovení dokumentace aktuálního stavu v digitální podobě – bylo dohodnuto, že zakázku vyhotoví dle jejich kapacitních možností. Zastupitelstvo vzalo informace na vědomí.

Zasedání Zastupitelstva Městyse Kunvald proběhnou ve čtvrtek 19. května 2016
v penziónu U Lípy s představením zápisů v kronice městyse za rok 2015
a ve čtvrtek 9. 6. 2016 v zasedací místnosti Úřadu městyse Kunvald, vždy od 19 hod.
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Nebuïme hlupáèky
Pokud se kolem sebe trochu rozhlédneme, tak na kdejakém nároží můžeme číst
reklamy typu: „Poskytujeme půjčky do 24
hodin, na telefonické zavolání…“ a podobně.
Někdy bývá u nabídky ještě specifikováno:
„Vhodné pro důchodce, ženy na mateřské
dovolené“, či jinak – „Nepotřebujeme znát
výši vašeho platu, konta, pomůžeme vám!“
Zní to nádherně! Bez jakýchkoliv záruk
a bezmála okamžitá dispozice s penězi, které
sis nevydělal. Zaměstnaný, nezaměstnaný,
prostě pohádka. Je jen na tobě, za co obnos
utratíš, stačí pouze podepsat kus papíru.
Obratně hovořící sebevědomý elegán,
říkejme mu pracovně finanční poradce
nebankovního subjektu XY, tě přesvědčí.
Ujistí tě, že máš právo mít peníze na vše,
co si představuješ mít. Nemusíš absolvovat
jednání s bankami, složitě porovnávat úrokové sazby, RPSN (roční procentuální sazba
nákladů = tedy veškeré náklady, které jsou
s půjčkou spojeny). Nemusíš dokladovat své
příjmy, majetek, svoji finanční spolehlivost,
schopnost dlouhodobě pravidelně splácet!
Sebevědomě se tvářící specialista, jež sype
naučené fráze a paragrafy z rukávu, ti ukazuje onu částku, kterou právě teď potřebuješ,
a dole ve spodní části listu – místo k podpisu. Text, kterému nerozumíš, s tebou příliš
nerozebírá. „To se tak píše všude, to víte,
těch nemožných zákonů je!“ Seznámí tě jistě
s tím, jak velkou budeš muset měsíčně platit
splátku, ale již nepropočítává, kolik společnosti zaplatíš celkově navíc. Ani ho nezajímá,

jestli nemáš náhodou omezenu svéprávnost… „Když bude nějaký problém, tak ho
spolu v klidu vyřešíme.“ Specialista spěchá,
má toho hodně. „ To víte, o služby je zájem!“
U sotva zaschlého podpisu je malá
větička typu, že smlouva byla uzavřena svobodně, srozumitelně, v žádné tísni či rozrušení, po uvážení… Hm. A byla? Často o tom
přemýšlím. Lidé, kteří se ocitnou v koridoru
úzkosti, protože nemají na zaplacení splátek z nevýhodně uzavřených půjček – ti svobodně a bez pocitu tísně obvykle neuvažují!
Pokud jste v krizi – máte chtíc nechtíc, tunelové vidění. Rychlost a styl jednání u uzavírání okamžité půjčky tohoto psychického
rozrušení klientů využívá a zneužívá.
Co může pomoci? Při nenadálé ztrátě
výdělku nepřistupovat k dalším půjčkám
způsobem „vytloukání klínu klínem“. Nenechat se zmanipulovat! Rozumně zhodnotit
své možnosti. Požádat o pomoc širší rodinu
– s písemnou zárukou uznání dluhu. Uvažovat o konsolidaci dluhů s pomocí bankovních ústavů i za cenu nepříjemných jednání.
Uvažovat o eventualitě oddlužení (osobního
bankrotu).
Především pak radím – s věřiteli
písemně jednat o sjednání nižších splátek.
Vždyť objektivní situace ztráty zaměstnání
může potkat každého z nás. Nebuďme hlupáčky a nenabíhejme na smeč chytráčkům.
Mgr. Jana Flídrová,
Občanská poradna Polička,
www.policka.charita.cz

Čím žije naše kunvaldská škola...
Lyžaøský výcvik
Ve čtvrtek 11. 2. 2016 jsme s celým
druhým stupněm vyrazili na lyžařský výlet do
Říček v Orlických horách. Jeli jsme objednaným autobusem, který nás dovezl až na horní
parkoviště do lyžařského střediska. Žáci byli

rozdělení do tří skupin: začátečníci, pokročilí
a snowboardisté.
Domnívám se, že jsme si dopolední lyžování velice užili. Mnozí žáci jeli poprvé na
sedačkové lanovce a sjížděli přes kilometr
dlouhý kopec. Všichni žáci tento výlet hodnotili pozitivně a někteří i s velkým nadšením.
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Názory žáků k jednotlivým dnům lyžařského
kurzu:
PONDĚLÍ
Nejlepší zážitek v tomto dni byl slalom.
Maruška
Zachutnala mě kuřecí polévka. Radek
Potěšilo mě, že jsem se naučila základy na
lyžích. Dája
Dobrá polévka. Martin
Fotili jsme se u bunkru. Tadeáš
Někteří žáci šli na procházku s paní učitelkou Holcovou 6km z Bartošovic do Kunvaldu.
Ale byla to sranda. Petra
Učili jsme se lyžovat. Nela
První stání na lyžích. Petr
Nejlepší na pondělí byla polévka. Voloďa
Poprvé jsem stala na sjezdovce. Áďa
Díky učitelům, že s námi měli strpení, se
mi zalíbilo lyžování. Jirka
ÚTERÝ
Dnes byla nejlepší polévka. Maruška
Zaujalo mě učení oblouků. Radek
Zvykla jsem si na boty. Jirka
Mně bavilo jezdit v týmech. Voloďa
Na svahu jsem se srazil s Áďou. Tadeáš
Dobrá polívka. Petr
Konečně mě to začalo pořádně bavit. Jde
mi to! Dája
Bolela mě noha, protože jsem jezdil
dlouho. Martin
Přesto že v noci pršelo a my jsme si mysleli, že nebudeme lyžovat, nakonec jsme lyžovali a bylo to super. Petra
Začala jsem pořádně dělat obloučky. Áďa
Byla dobrá polívka. Nela
STŘEDA
Škola. Martin
Byli jsme ve škole a koukali jsme na
poučné filmy. Sára
Dal jsem si horkou čokoládu se šlehačkou. Jirka
Byli jsme ve škole. Petr
Nebyl sníh, takže jsme byli ve škole.
Tadeáš
V noci znova pršelo a sníh už nevydržel,
a tak jsme šli do školy. Petra
Prší, prší, jen se leje, na lyže už nejedeme.
Dája
Nebyl sníh, takže jsme zůstali ve škole.
Nela
Byl jsem v bufetu. Radek
6

ČTVRTEK
V Říčkách to bylo super, až na tu lanovku.
Té jsem se poprvé bála, ale potom to bylo
super. Petra
Bylo to super, sice jsem padal, ale bavilo
mě to. Mohlo by to být víckrát za rok. Ríša
Na výletu na Říčkách se mi hodně líbilo
jak dělání skupinek, tak i samotné lyžování.
Radek
Bylo to super. S paní učitelkou Holcovou
něco jsem se přiučila a po dlouhé době zopakovala. Užila jsem si to a určitě by se to mohlo
zase zopakovat. Lucka
Jela jsem první den na lyžák a jeli jsme do
Říček. Bylo to trochu rozježděné, ale super.
Sára
V Říčkách jsem se naučila smýkaný
oblouk. Dája
Lyžovali jsme v Říčkách. Nela
Lyžařský výcvik byl super. Nejvíce mě
bavilo jezdit. David
Strašně dobrý, protože jsme jezdili v Říčkách. Martin
Nejlepší Říčky. Voloďa
Lyžařský den jsem si moc užila. Sjezdovky byly upravené, bylo krásné počasí,
málo lidí na sjezdovce. Míša
V Bartošovicích je lepší poma než v Říčkách. Tadeáš
Ten lyžák byl super, klidně bych šla znovu.
Hlavně děkuju paní učitelce, že mi pomáhala,
protože mi to nešlo. Sice tam bylo hrozně
moc lidí, ani se jim nedivím. Protože ten lyžák
byl suprovej.  Taky ta lanovka, člověk si alespoň mohl odpočinout. Moc se mi to líbilo.
Erika
Bylo to strašně super. Hodně jsem se toho
naučila a celkově jsem si ten den užila. Kája
Bylo to super. Dobře jsem si zalyžoval.
Honza
Zvykal jsem si na novou trasu. Jirka
Shodila mě lanovka. Radek
Velice se mi to líbilo. Hodně se mi líbil přístup instruktorů. Určitě bych byla ráda, kdyby
to bylo i příště, jen škoda, že to bylo jen jeden
den. Lepší by bylo na týden a i se spaním.
Kamča
Nejlepší den z celého týdne. Petr
Moc se mi to líbilo, bylo to super. Chtěla
bych, abychom tam ještě někdy jeli. Pája
Byl to moc hezký výlet. Hezky jsem si
zalyžovala. Maruška
Byl to super zážitek, jelikož jsem ještě
v Říčkách ani jiném velkém středisku nebyl.
PS: Peťas byl super. Lukáš

PÁTEK
Druhý nejlepší den, takže to bylo dobrý.
Martin
Závody. Jirka
Super slalom. Voloďa
Udělali jsme si slalom. Jirka
Měli jsme závody ve slalomu. TAKOVÉ
PÁDY. Sára
Měli dobrou polívku, ale škoda, že jsem
musela odjet. Petra
Závodili jsme ve slalomu a naučila jsem
se jezdit s hůlkami. Dája
Jeli jsme slalom. Nela
Měli jsme slalom a motali se tam cizí lidi.
Tadeáš
Smutek, že končí lyžák. Radek
Mgr. Renata Holzová

Celé Èesko ète dìtem
Letošní 28. leden byl pro prvňáčky naší
školy výjimečný. Čekalo je nejen jejich první
vysvědčení, ale i milé překvapení. Obvyklou
ranní pohádku jim místo paní učitelky přišla
přečíst maminka Adélky Kalousové, paní Kvapilová. Jako první tak pomohla naší škole zapojit se do celostátní akce Celé Česko čte dětem.
Maminka si pro děti připravila jejich vlastní
oblíbenou knížku Jak šel ježeček do světa.
Jakmile se prvňáci pohodlně uvelebili na
koberci, už napjatě poslouchali příběh o tom,
jak je důležité mít dobré kamarády. Nakonec
jsme si společně o příběhu povídali, přesvědčili se, že děti poslouchaly opravdu pozorně.
Na závěr nakreslili podle knihy obrázky, zdobí
naši nástěnku.
Těšíme se na další předčítání, které nám
p. Kvapilová slíbila. Netrpělivě také očeká-

váme čtení příští týden, kdy nám bude číst paní
V. Hlaváčková.
Přijďte k nám také číst pohádky a příběhy
vašich oblíbených hrdinů, předčítání je pro děti
důležité!
Mgr. Věra Štefková

Projekt Celé Èesko ète dìtem
pokraèuje
Vypadá to, že rodiče nás v tom nenechají!
Ve čtvrtek 18. února přišla paní Vanda Hlaváčková přečíst druhákům a třeťákům pohádku
O človíčkovi. Děti pozorně a s nadšením
poslouchaly, jak človíček vynalezl sáně. Také
dostaly příležitost nakreslit vynález, který by
mohl někomu pomoci.
Možná, že se někomu podaří některé
jejich nápady jednou zrealizovat…
Projekt „Celé Česko čte dětem“ má u žáků
velký úspěch, proto doufáme, že bude pokračovat. Rodiče, zapojíte se?
Ve středu 3. února 2016 se i druháci a třeťáci zapojili do akce Celé Česko čte dětem.
Paní Marta Gregušová přišla dětem přečíst
úryvek z knížky Miloše Kratochvíla Kočkopes.
A nejen to. Připravila si také pro děti otázky
a úkoly, které děti s nadšením plnily.
Dětem se předčítání líbilo, důkazem je
i to, že knížka už je půjčená. Děti mají možnost zapůjčit si ve škole mnoho pěkných
knížek, a k radosti nás dospělých tuto možnost hojně využívají. Těšíme se na další čtení
s rodiči – snad nás v tom rodiče nenechají.
Mgr. Klára Kodytková

Zápis do první tøídy

Celé Česko čte dětem

V úterý 2. 2. se předškoláci z naší školky
chystali na zápis do 1. třídy.
Tento den odpoledne jsme v prostorách 1. ročníku uvítali 5 budoucích prvňáčků
s jejich rodiči i prarodiči. Po přivítání děti
nechaly dospěláky s paní ředitelkou vyřizovat úřední záležitosti a odešly s p. učitelkami
do vedlejší třídy – do říše pohádek.
Vstup do ní nebyl ale jednoduchý. Děti
musely překonat trochu strachu a prolézt tam „tajným vchodem“ – strachovým
pytlem. Všichni odvážně vstoupili!
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Zde je čekaly různé úkoly, které děti
s pomocí pohádkových hrdinů postupně
plnily. Na interaktivní tabuli spojovaly dvojice pohádkových postav, třídily královský
poklad, stavěly hrad z kostek podle vzoru,
ztraceným zvířátkům našly jejich správné
domovy, vysvobodily princeznu písničkou nebo básničkou, vymalovaly kouzelný
hrneček, co v zemi naší vaří sladkou kaši
a nakreslily i sebe v pohádkové říši.
Každý pracoval se zaujetím a jak nejlépe dovedl. Za svou píli obdrželi sladkou
odměnu i drobné dárečky. Nakonec je čekala
cesta zpět "tajným vchodem" a návrat k rodičům. Ještě gratulace k přijetí mezi školáky
a pamětní listy a návrat domů.
My se budeme na všechny v září těšit.
Mgr. Věra Štefková

To je basketbal
V rámci projektu Sazka olympijský víceboj, do kterého je naše škola zapojena, byla
vyhlášena soutěž o basketbalové vybavení
do škol a basketbalovou show.
Úkolem bylo natočit video na téma: To
je basketbal. Video má sloužit jako podpora
našich reprezentantů při kvalifikaci na olympijské hry do Ria a zároveň má ukázat jak
zvládají naši žáci basketbalové dovednosti.
Za čtyřminutovým videem se skrývá
několik dní práce, proto bych chtěla poděkovat všem, co se jakýmkoliv způsobem zapojili. Ať už zapůjčením rekvizit, kamery, tak
všem žákům základní školy a dětem mateřské školky. Nyní budeme čekat, jak video
zaboduje u odborné poroty a zda budeme
mezi 12 nejlepšími školami.
Celé video naleznete na: https://www.
youtube.com/watch?v=zvt1OjaItrg

Zde každý mohl tvořit podle svého
výběru. Děti vyráběly z papíru, např. přání,
košík nebo velikonoční zápich, zdobily kraslice voskem nebo raznicovými výřezy, hrály
jarní a velikonoční hry - mnohdy už zapomenuté - nebo plnily úkoly velikonočního kvízu.
Také pekly a zdobily jidáše, tvořily dekorace z přírodního materiálu a zjišťovaly, jak
se slaví Velikonoce ve světě. Možná nejvíce
se žákům líbila dílna, ve které nám pomáhali tatínkové. Pletly se v ní totiž pomlázky,
a to bez mužské ruky nejde. Ještě jednou jim
i touto cestou děkujeme za pomoc.
Na dílničky se přijeli podívat i naši tradiční hosté, děti z MŠ v Bartošovicích a ze
speciální školy v Bartošovicích se svými
pedagogy.
A nechyběly ani děti a p. učitelky z naší
školky. I tito hosté se s chutí a podle svých sil
zapojili do některých činností. Přišlo i několik návštěvníků jen tak se podívat na dění
v naší škole. Všem děkujeme za návštěvu.
Myslím, že na konci jsme všichni měli
radost nejen z podařených výtvorů, ale také
ze společně prožitého času.
Mgr. Věra Štefková

Kunvaldští žáci rozdávají radost
Začátkem měsíce dubna mě oslovila
paní učitelka Zdeňka Franková, která na naší
škole vyučuje výtvarnou výchovu, s tím, že
od pana truhláře Jaromíra Hejkrlíka obdržela
jako sponzorský dar pro naši školu dvacet
dřevěných šablon andělů. Oslovila žáky při
výtvarné výchově a společně se pustili do
jejich výzdoby. Vznikla krásná dílka, která

Renata Holcová

Velikonoèní dílny
23. března jsme se žáky naší školy uspořádali Velikonoční dílny. V nich si mohli
vyzkoušet svou zručnost, kreativitu, schopnost spolupracovat i prokázat trochu své
znalosti o jarních zvycích.
Během vyučování žáci procházeli ve
vylosovaných skupinách několika stanovišti
– dílnami.
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Andělíčči z Kunvaldu

jsme si nechtěli nechat sami pro sebe, ale
přemýšleli jsme, komu udělat radost.
S problémem nám pomohla paní Markéta Adamcová ze Žamberka. Doporučila
nám Hospic Anežky České v Červeném Kostelci, který se stará o umírající lidi, postižené
rakovinou. Když jsem s paní učitelkou Frankovou andělíčky vrchní sestře paní Novákové
dovezla, byla velmi mile překvapena. Provedla nás hospicem a my jsme měly příležitost prohlédnout si, v jakém příjemném prostředí tráví klienti své poslední chvíle života.
Andělíčci našich dětí se dostali na každý
pokoj, neboť jich bylo přesně tolik, kolik je
pokojů v hospici.
Mgr. Kateřina Xaverová a Mgr. Zdeňka Franková

Vážené dámy, vážení pánové,
žáci 4., 5., 7., 8. a 9. třídy Masarykovy
základní školy a mateřské školy v Kunvaldě,
obce ležící v podhůří Orlických hor, se rozhodli vlastnoručně pro Vás zhotovit malé
dárky, andělíčky. Andělé jsou zhotoveni na
dřevěném podkladě a každý z nich odráží
fantazii a do určité míry i osobnost žáka, tvořitele.
Žáci se do tvorby pustili s ohromným nadšením a vírou, že jejich díla vytvoří
úsměv na Vašich tvářích a radost ve Vašich
srdcích, a to i přesto, že Vás osobně neznají.
Osud jim však nabídl cestu, jak se k Vám
přiblížit a žáci tuto cestu velmi rádi a bezzištně využili. Moc by si přáli, aby Vás andělíčkové doprovázeli na každodenní životní
pouti, pomáhali Vám násobit radost a mírnit
bolest a smutek. Zmínit musím i pana Jana
Hejkrlíka, truhláře ze Žamberka, který poskytl
materiál pro výrobu našich děl. I jemu patří
velké díky.
Za všechny žáky prvního a druhého
stupně Základní devítileté školy v Kunvaldě
Vás srdečně zdraví

je postavili na stolek nebo pověsili na zeď,
tak aby na ně dobře viděli. I naše sestřičky
a ošetřovatelky byly potěšeny, jaký nápad
jste vymysleli a vůbec, že až z celkem vzdáleného Kunvaldu myslíte na naše nemocné.
Symbol ANDĚLA není pro nás ojedinělý,
dostali jsme jich i několik od příbuzných
našich klientů. Posílám Vám několik fotek,
kde Vaše výrobky dělají radost.
Za Hospic Anežky České,
Petra Nováková, vrchní sestra

Jak se máme ve školní družinì???
Ústy dětí řečeno, dobře. Co vás ve družině baví? Vyrábění, soutěže, procházky,
výlety, návštěvy? Všechno, znělo skoro jednohlasně od prvňáků, druháků i třeťáků, kterých je v letošním roce ve družině celkem 25.
Zbývající počet do 30 doplňují čtvrťáci.
A jak se říká, když je chuť, dá se dělat
spoustu věcí. Tak už máme za sebou tradiční
soutěž ve skládání puzzle, recitační soutěž
a letos nově turnaj ve hře „Člověče, nezlob
se“, který jsme pro velký zájem hráli třikrát. Soutěže vyhodnocujeme, odměňujeme
a děti mají možnost porovnat své výsledky
s loňským či předloňským výsledkem.
Zimní sportování – běžkování jsme provozovali hlavně na fotbalovém hřišti pod
Kampeličkou, kde souvislá pokrývka sněhu
chvíli vydržela, i když jsme lyže museli donést
v rukou a to už byla pěkná dřina. Lyžařské
závody jsme vyměnili za běh, trojskok a trojkrok. Je velká škoda, že si sněhu nemůžeme
užívat dosytosti, jako tomu bývalo dříve, ale
nás to počasí neotráví.

Michaela Dušková, žákyně 8. třídy

V Červeném Kostelci 11. 4. 2016
Milé žákyně, milí žáci, vážené paní učitelky.
Děkujeme Vám za krásné ANDĚLY. Po
předání Vašimi učitelkami jsem je ukázala
našim nemocným. Kdo mohl, sám si vybral
anděla, který se mu zalíbil. Ostatním jsme

Na návštěvě v knihovně
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Vyšíváme ve školni družině

Soutěžíme ve školní družině

Další pěknou akcí byla návštěva kunvaldské knihovny, kde děvčata společně
s p. Martou Gregušovou zahrála úryvky
z několika pohádek. V žamberské knihovně
jsme se zúčastnili programu VIKTORKA
A JEJÍ VESMÍRNÁ DOBRODRUŽSTVÍ a ve
školní družině jsme si vystavili zajímavé
knížky, které děti samy donesly. Každý den
při odpočinku na matračkách z nich čteme
a tuhle vzácnou chvilku nepřenecháme
žádné super moderní technice.
Jarní svátky nás letos nenechaly dlouho
v poklidu, ale naopak velmi rychle, pilně
a soustavně jsme museli vymyslet a vytvořit ,,něco“ na schodiště školy, do tříd a do
chodbičky. Tak jsme usilovně pracovali
a vyráběli, až jsme byli se svou prací spokojeni a velmi unaveni. Po velikonočních dílnách jsme si řekli, že nebudeme nic dělat jen
odpočívat. Jeden žák mi to dokonce připomněl a tak jsme to asi dva dny vydrželi.
Teď už jsme ale v mohutných čarodějnických přípravách na již tradiční 14. slet
čarodějů a čarodějnic. Budou na téma Čarodějnické kuchařské umění, aneb dobrých
receptů není nikdy dost. Pokud se nerozletíme do světa a zůstaneme v kunvaldské kotlině, čeká nás ještě oslava Dne dětí, hrou
„Stopovaná“ společně s lesními žínkami
a letní červnové soutěžení. To je jen krátce
ze života naší družiny, kde jsme rádi a je nám
všem moc dobře.

PS: Fotografie a výsledky soutěží najdete
na webových stránkách naší školy. Ve družině sbíráme kulaté papírové krabičky od
sýrů, špatné klasické žárovky, slabé bílé
pěnové tácky od krájených plátkových
sýrů, krabice od džusů, které mají základnu
čtverce a šroubovací víčko. Hodí se nám
i staré koření a nemletá zrnková káva.
Moc všem děkujeme!

Vychovatelka školní družiny
Irena Vagnerová
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Kraj rozdìlí ve druhém pololetí
na stipendia pøes 800 tisíc korun
Radní Pardubického kraje schválili rozdělení finančních prostředků pro studenty technických středních škol v rámci stipendijního
programu na druhé pololetí školního roku
2015/2016. Dle daného stipendijního řádu
bude školám vyplaceno téměř 820 tisíc korun.
Kromě této částky získají střední školy na
rozvoj odborného vzdělávání částku přesahující 5 milionů korun. „Věřím, že stipendia
motivují žáky k zodpovědnému přístupu ke
studiu, pravidelné docházce do školy a dobrému chování. Praxe z minulých období ukazuje, že tato motivační složka je ze strany studentů kvitována. Je to jedna z metod, kterou
chceme podpořit technické obory v našem
kraji,“ uvedl hejtman Martin Netolický s tím,
že se nejedná o jedinou finanční podporu
odborným školám pro druhé pololetí školního roku 2015/2016. „Dvacet pět odborných škol si mezi sebe jako podporu technického vzdělávání rozdělí na druhé pololetí
částku přesahující pět milionů korun,“ dodal
Netolický.

Struèné zhodnocení vývoje poèasí
v roce 2015
V roce 2015 se prohlubovalo meteorologické sucho, které mělo dopady na plodiny
s delší vegetační dobou (kukuřice, brambory).
Na celém území byla průměrná teplota
9,4 °C, shodná s rokem 2014. Oba uplynulé
roky byly teplotně mimořádně nadprůměrné
– tj. o celé 2 ˚C.

Roční srážkový úhrn dosáhl pouze 79 %
normálu srážek z let 1961–1990. Nadmořská výška stanice Kunvald je 487 m. Celkem
srážky za rok 2015 – 584,5 mm.
Počet dnů se srážkami: méně než 5 mm –
57 dnů, 5–10 mm – 22 dnů, více než 10 mm
– 16 dnů. Celkem bylo 96 srážkových dnů.
Teploty: minimální teplota byla - 9 ˚C
a maximální teplota byla 36 ˚C. Průměrná
roční teplota 10 ˚C (normál je 6,9 ˚C).

Porovnání teplot s ostatními stanicemi:
Stanice

Nadm. výška Min. teplota

Max. teplota

Prům. tepl.

Normál

Dolní Lipka

541,2

-15,2

34

7,6

6,5

Podlesí

380

-9,5

36,4

9,7

8,2

Kunvald

487

-9,0

36,0

10,0

6,9

Svatý Jiří

406,5

-10,2

36,0

10,2

8,3

Žamberk

411,1

-12,7

35,9

9,2

7,7

-15,2

36,4

9,3

7,4

Celkem
za stanice

Teplotně mimořádně nadnormální byl
srpen. Celkově lze rok 2015 historicky srov-

nat jen s roky 1947 nebo dokonce s rokem
1904.

Hofman Zdeněk,
s použitím materiálu Agroeko s.r.o., Žamberk

Ze starých kunvaldských kronik
Socha Svatého Jana Nepomuckého
V roce 1716 byla u statku čp. 137 postavena socha Sv. Jana Nepomuckého (zajímavé je, že to bylo v době, kdy ještě nebyl
prohlášen za svatého) a kolem byly vysázeny čtyři lípy. Tři z nich stojí dodnes, čtvrtá
je nahrazena mladým stromem
Dle jedné z místních pověstí dal tuto
sochu na památku svého vysvobození
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postavit tehdejší majitel statku Martin Lyer,
který byl při jedné cestě z Prahy polapen
Židy a uvězněn v židovské čtvrti Josefově.
Ve velikých úzkostech se modlil ke
svému patronu Janu Nepomuckému
a prosil jej o pomoc. Světec se mu prý zne-

nadání zjevil, vyvedl jej ze žaláře a tím mu
zachránil život.
Na pozemku nynější usedlosti stávala
kdysi také pravděpodobně bratrská kovárna.
Z ní snad pocházel první biskup Jednoty bratrské Matěj z Kunvaldu.

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

15. 05.
10. 06.
17. 06.

Kodytek Jan
Bílková Milena
Hovádková Elka

60 let
29. 06.

Štefek František

50 let
03. 05.
10. 06.

Urbanová Lenka
Fogl Michal

90 let
24. 05.
14. 06.

Štumpfová Božena
Bukovský František

88 let
26. 06.

Jiruchová Marie

85 let
17. 05.

Nunová Marie

84 let
31. 05.

Vítáme do života novì narozené
obèánky:

Páchová Slavomíra

83 let
04. 06.
23. 05.

Píč Jaroslav
Novotná Jarmila

15. 02.
25. 02.
03. 03.
11. 03.
11. 04.

82 let
18. 05.

Kulihová Berta

80 let
05. 05.

Vzpomínáme na obèany, kteøí již
nejsou mezi námi:

Papáčková Marie

10. 02.
21. 02.

Kristián Mihulka
Elena Valášková
Václav Baťka
Klára Gregušová
Ondřej Vymetálek

Miloš Dejdar
Josef Trejtnar

Okénko farnosti
Cyklovýlet

Letní koncert

Kunvaldští farníci opět připravují trasu
pro každoroční cyklovýlet, jež se uskuteční
ve druhé polovině června. Jeho součástí,
kromě poznávání krás okolí naší domoviny, by mělo být již tradiční opékání jakékoliv uzeniny. Termín bude uveřejněn na
plakátech.

Všichni se již netrpělivě těšíme na léto
a děti na prázdniny. Ty letošní, zahájí koncert dvou dam, které se do našeho kostela
vždy rády vrací. Máme radost, že Kunvald
zařadily mezi svá oblíbená koncertní místa
a v sobotu 2. 7. 2016 si tak budeme moci
opět poslechnout jejich zpěv v doprovodu
violoncella a klavíru.

J.Flekr
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O kom že je řeč? Někteří už možná tuší,
vždyť u nás tyto dámy budou hrát již třetím
rokem. Duo Nos Dames - Martina Forejtková a Kateřina Prokešová, jsou připraveny
odstartovat prázdninové dny právě v Kunvaldě. Přijďte se nechat zahřát libými tóny,
v kostele bude příjemný chládek. Bližší informace na zadní straně Poledníku.
Marta Gregušová

Co plánujeme?
Začátek i konec léta bude ve znamení
hudby i v Rokytnici. Koncem června tam

v kostele Všech Svatých zazpívá Jiná doba
a v srpnu dorazí pěv. sbor kostela sv. z Brna.
V polovině prázdnin se samozřejmě těšíme
na oslavy svátku sv. Anny, na které farnost
Rokytnice každoročně zve.
Nedílnou součástí bohatých oslav je
koncert pana varhaníka Uhlíře a jeho hostů
z Hradce Králové.
Naše farnost pozve na oplátku rokytnické na Tříkrálový koncert. Ten je sice ještě
daleko, ale právě v létě je nejvyšší čas k jeho
plánování. Letos máme v hledáčku pěv. sbor
z Dolní Čermné.
Marta Gregušová

Stále se něco děje...!
Talent 2015

Podìkování sponzorùm

S přáteli jsme zavítali 15. 2. 2016 do Divišova divadla v Žamberku, kde od 18.00 probíhalo slavnostní předávání ocenění talentované mládeže za rok 2015 – Talent 2015.
Akce se uskutečňuje každoročně a i ta
letošní byla skvěle připravena. Program
byl moderován panem M. Mimrou, mimochodem výborně a důležitost celého dění
na jevišti byla podtržena přítomností starosty a místostarosty Žamberka, pánů Dytrta
a Jedličky, kteří předávali oceněným dárečky
a těm nejlepším i diplomy.
To vše za úspěchy, kterých naše mládí
v silné konkurenci dosáhlo. Vyhodnocení
nejlepších proběhlo podle věkových kategorií a pro nás z Kunvaldu napětí vrcholilo
v kategorii 14–19 let. V této krásné věkové
kategorii zviditelnili Kunvald hned tři naši
mladí a to – Anička Kopecká (orientační běh,
přespolní běh, celkové ocenění v kategorii
„sport“), Filip Trejtnar (karate) a Jirka Prachař (včelařství). Při čtení těchto nám známých jmen jsme se upřímně radovali a za
nás, co jsme přihlíželi vyhlašování výsledků,
bychom chtěli všem poblahopřát a popřát,
aby laťku, kterou si nasadili pěkně vysoko,
ještě dlouhou dobu udrželi.
Děkujeme Vám, mládeži!

V neděli 21. února t. r. proběhl
v naší sokolovně kovbojský Dětský maškarní karneval. Díky krásné výzdobě hasičů
jsme se letos inspirovali právě tímto tématem.
Dobrot a odměn byla opět spousta, a to
zejména díky našim sponzorům. Děkujeme
moc Městysu Kunvald, ale i všem ostatním, kteří se rozhodli udělat dětem radost.
Doufám, že se nám to společně podařilo.

Pepa od Vlasty

Karnevalové hemžení

M.Celerová
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Maïarsko – Bükfürdo
Neodolali jsme volání dálek a spolu
s velkou skupinou výletníků z Kunvaldu, ze
Žamberka a širokého okolí jsme vyjeli upevnit
si své zdraví, pobavit se a v neposlední řadě
dobře se najíst – to vše nám poskytly termální
lázně v maďarském Bükfürdo. Většina z nás
zde byla již vícekrát a my “bažanti” jsme se
rychle učili.
Nutno ještě podotknouti, že zájezd pořádala CA Atlas tour Žamberk. Skvěle nás
odvezly autobusy Paďour Lukavice, nejenom
řidiči, ale i průvodci, společníci atd. Spolu
s panem Šafářem z CA jsme myslím vytvořili
tým, který i přes různá nedopatření, nemohl
dopadnout špatně. A taky nedopadl.
Po vyfasování županů a ručníků do
bazénů jsme se přehoupli do ubytovacích
pokojů – krásných – a pak už kdo co chtěl. Do
večeře dost času, takže samozřejmě voda, ta
nás nejvíc lákala.
Jelikož jsme chtěli vyzkoušet vše najednou, aby nám nic neuteklo, dopadlo, vše, jak
se dalo čekat. Po cestování a testování nabídnutých radovánek, přišel noční odpočinek
jako další výborná procedura.
Druhý den ráno nás čekal den, jak má být.
Kdybych měl vylíčit veškeré dobroty, kterých
bylo možno pozřít, četlo by se ještě zítra. Jen
pro zájemce gastronomie, studená kuchyně
- vše, co si může jazýček vymyslet, dále pak
steaky, palačinky, míchaná vajíčka, volská
voka, mleté tyčinky, resp. tyčinky z mletého
masa, kachní stehna, paštiky, vše pro fainšmekry, dia potravy, výborné polévky, prostě promiňte mi, já si na vše nevzpomenu, opravdu
pro žaludky očekávající NĚCO, to bylo něco.

Abych dlouho nebásnil, chci říci, že kdo
z nás vsadil na tento zájezd, neprohloupil. No řekněte, druhý a další den – termální bazény vnitřní i venkovní, vířivky,
sauna, infrasauna, možnost masáží, cvičení v bazénu, opravdu komplexní péče,
nabízená nenásilnou formou- chceš, máš,
nechceš, nemusíš.
Účastníci zájezdu, byli jsme výborní, zase
někdy AHOJ.
Pepa od Vlasty

Turnaj v køížovém mariáši
Dne 13. 2. 2016 pořádal Klub příznivců
mariáše v Kunvaldu v penzionu „ U lípy“ dvacátý první ročník turnaje v Křížovém mariáši. Pří účasti dvanácti hráčů se nejvíce dařilo
Kunvaldským.
Zvítězil Ing. Jiří Musil s velkým náskokem
45 Kč před druhým Kunvalákem Ladislavem
Urbanem se ziskem 27,50 Kč. Až na dalších
místech se umístili přespolní.
3. Budiš Josef s 25 Kč, 4. Kubový Jiří
s 23,50 Kč, 5. Slezar František s 15,50 Kč,
6. Lorenc Jiří s 11,50 Kč a na sedmém
a osmém místě se umístili remízoví Veverka
Josef a Beneš Pavel, tedy po čtyřech odehraných kolech celkově nic nezískali, ale také nic
neztratili.
Ceny obdrželi všichni účastníci. Poděkování patří sponzorům: Kunvaldské a.s., úřadu
městyse Kunvald jmenovitě Ing. Paďourovi,
Ing. Musilovi a košíkáři Jarkovi Bílkovi.
Poděkování patří také manž. Borkovým,
kteří nám přispěli k vytvoření příjemného prostředí a servisu občerstvení.
Pořadatel Tobiška Jar.

Sport
ŠACHY
Krajský přebor II
Sezóna 2015/16 byla dnem 17. 4. 2016
ukončena a náš oddíl K. a. s. Kunvald si udržel
příslušnost v této soutěži i pro příští ročník.
Zbývající naše výsledky:
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Ústí n. Orl. C – Kunvald
4:4
Kunvald – Lanškroun B
4,5:3,5
Ústí n. Orl. B – Kunvald
4,5:3,5
Kunvald – Choceň
2:6
Ač se před posledním kolem zdálo vše
rozhodnuté, vše se komplikovalo možným
sestupem z II. ligy dvou týmu z Pardu-

bicka (což se také stalo) a tak vysoká prohra
v závěrečném utkání nám připravila napětí
do poslední chvíle. Výsledky ostatních mužstev v této soutěži byly pro nás příznivé a tak
jsme dokonce udrželi krásné 8. místo. Postup
si vybojovalo Ústí n. Orl. B, sestupuje Dolní
Čermná a Mistrovice.
Všech 11 utkání v našem dresu odehráli
– J. Vaníček 5,5 bodů a E. Dvořák 4,5 bodů.
K dobrému umístění přispěl St. Keprta 4 body
z 8 utkání hraném na 1. nebo 2. desce, kde
je to nejtěžší. Velkou posilou byl V. Chládek,
který nastoupil ke 3 utkáním a vždy pro oddíl
s výhrou za 3 body. V osmičlenném družstvu
hrálo celkem 15 našich hráčů se střídavými
úspěchy. Holt to není žádná procházka růžovou zahradou.
Krajská soutěž sk. A
Poslední kolo se odehrálo 10. 4. 2016
a naše 3 rezervní družstva (B, C a D) se seřadila za sebou v dolní polovině tabulky. Smyslem této soutěže je pro nás možnost zapojení
všech registrovaných hráčů s postupným
nasazováním mladých. U soupisek je nutné
přihlédnout, kdo může vzít auto k venkovním
zápasům, musí mít rozhodčího ze svých řad
a vedoucího, který to vše zorganizuje. Naší
snahou bylo, aby soupisky byly vyvážené,
což je však na úkor umístění na předních
místech soutěže. V 5 členných družstvech
nastoupilo celkem 26 našich hráčů.
Soutěže mládeže
Orlická šachovnice se hrála v České Třebové 19. 3. 2016 za účasti 108 šach. nadějí,
z toho 6 z Kunvaldu. Na výborném 15. místě
skončil Tadeáš Bém, 25. Gabriela Obermajerová. Lucie Kotizová za získaných 5 bodů
ve své kategorii si přivezla stříbrnou medaili
v mladších dívkách.
Krajský přebor do 8 let se hrál v Č. Třebové současně s Orlickou šachovnicí jako
samostatný turnaj šach. naději a pro řadu
z nich jako 1. turnaj vůbec. Za Kunvald
nastoupili 3 hráči a vedli si mezi 36 účastníky
velmi dobře a získali více než 50 % možných
bodů. V první půlce startovního pole skončil
L. Suchodol a Eliška Vágnerová, která byla
z děvčat druhá. Opět stříbrná medaile.
Velikonoční turnaj mládeže se odehrál
v Poličce 25. 3. 2016. V kategorii ELO nad

1350 mohl hrát pouze Tadeáš Bém a obsadil
9. místo.
V kategorii výkonnostních tříd v Poličce
jsme měli 7 zastoupení za účasti 43 hráčů
bez věkového omezení. Skvěle si vedl Patrik
Michalička – 7. místo, 12. Jan Šejnoha
a 13. Jiří Zlatník.
Krajský přebor družstev mladších žáků
se hrál 9. 4. 2016 v Pardubicích. V šestičlenných družstvech roč. 2004 a mladší, s povinnou 1 dívkou a 1 hráčem roč. 2007 a mladší.
Výběr nejlepších 15ti družstev kraje a naše
překvapivě nečekané 6.místo.Je pravdou, že
nám tentokrát přál los, ale děti si to musely
sami uhrát. Za námi skončily takové silné
oddíly kraje, jako je Hlinsko, Lanškroun, Svitavy a Polička. Naše úspěšná sestava: J. Zlatník, L. Kotizová, P. Michalička, S. Novotný,
J. Nekoranec a P. Fajgl.
4. kvalifikační turnaj KP do 10 let se hrál
v Poličce 16. 4. 2016 za účasti 30 hráčů
a 2 našich hráčů. Na pěkném 13. místě skončil
Patrik Fajgl. V kategorii do 12 let se prezentoval Jiří Zlatník hezkým 9. místem (29 hráčů).
Memoriál Mirka Kodytka
a jeho již 26. ročník se konal 16. dubna
2016, současně hraný jako přebor Pardubického kraje v rapid šachu čtyřčlenných družstev. Prezentovalo se celkem 14 celků a penzión U Lípy byl zcela zaplněn.
Palmu vítězství si zaslouženě odvezlo
ligové mužstvo z Vysokého Mýta, když ani
jednou neokusilo hořkost prohry a z 28 partií
pouze 4x remízovalo. Na 2. místě skočila Bohemia Pardubice a 3. Ústí nad Orlicí I. Prvenství
tak neobhájila Slavia Hradec Králové, která
skončila až desátá. Kunvald postavil 3 týmy
a naše „A“ skončilo na 5. místě v sestavě –
V. Chládek, E. Dvořák, M. Petrůň a T. Bém.
Do bojů zasáhlo celkem 55 hráčů z toho
3 ženy (dívky), které obdržely Pamětní list
od Šach. svazu ČR při příležitosti 110. výročí
narození naší české mistryně světa Věry Menčíkové -Stevensenové.
Podle ohlasu účastníků se turnaj líbil
a měl v řadě partií vysokou úroveň. Mirek
Kodytek by měl určitě velkou radost, že se
šachy v Kunvaldě hrají.
Aby se vše vydařilo a o Kunvaldu se
mluvilo nejen v šach. kruzích regionu, je na
tomto místě nutné poděkovat manželům Borkovým. Bez jejich pomoci, kdy nám věno15

vali věcné ceny do turnaje a navíc jej sponzorovali, bychom tento turnaj po společesko
- sportovní stránce nemohli zajistit. V penziónu U Lípy nacházíme skvěle zázemí a služby

pro všechna naše šachová družstva v mistrovských soutěžích. Vždy nám ochotně vyšli
vstříc. A to není samozřejmost! Díky.
(edv)
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Duo Nos Dames Vás zve na

3. FRANCOUZSKÝ HUDEBNÍ VEČER

který se koná 2. července od 17.30 hod. v kostele Sv. Jiří v Kunvaldu.
Během večera zazní šansony Édith Piaf, Jacquese Brela, Francise Cabrela,Charlese
Aznavura a jiných. Vstupné dobrovolné.
Martina Forejtková (klavír, akordeon, zpěv), Kateřina Prokešová (violoncello, zpěv)
www.nos-dames.webnode.cz
16

ZÁJEZD DŮCHODCŮ
Vážení důchodci!
Pro letošní rok plánujeme výlet do středních Čech. Cílem bude vodní nádrž Želivka,
její hráz a nově postavený Vodní dům blízko
hráze, dále obec Hulice, kde navštívíme
Včelí svět a celý výlet zakončíme návštěvou
zámku ve Zruči nad Sázavou.
Termín zájezdu je čtvrtek 12. května 2016
Odjezd: Zadní důl 6.15 hod, pošta 6.30 hod.
a dále směrem na Žamberk, hlásit se můžete
v prodejnách Konzumu. Oběd a večeře jsou
zajištěny. Záloha na zájezd je 310 Kč.

MATEŘSKÁ ŠKOLA KUNVALD VÁS ZVE NA

JARNÍ BESÍDKU
sobota 14. 5. 2016, ve 14 hodin,
sokolovna Kunvald

Bližší informace na tel. 739 074 094.
Těšíme se na Vaši účast!

Přijďte s námi oslavit MŠÍ SVATOU

300 let od postavení sochy Sv. Jana Nepomuckého.
Mše se bude konat 16. května v 17 hodin
u sochy Sv. Jana Nepomuckého u Zářeckých.

„Různí běžci, různá místa, jedna myšlenka…“

TJ SOKOL Kunvald pořádá a zve Vás na T-Mobile

Olympijský běh

Tak jsme se dočkali! Po roce je tu další ročník T- Mobile Olympijského běhu, který loni dokázal rozběhnout více než 25 tisíc běžců. Překonáme v olympijském roce magickou třicítku?
To se dozvíme ve středu 22. června 2016 v 18 hodin na startu u sokolovny v Kunvaldě.
Opět máte na výběr z řady běhů po celém Česku, a to ve třech kategoriích závodů, zlaté, stříbrné
a bronzové. Při registraci do kteréhokoliv z nich, můžete přispět na Olympijskou nadaci a pomoci
tak na dobrou věc. Přidejte se k nám, vyběhněte s olympijskými kruhy v zádech a pod záštitou
Českého olympijského týmu. Společně oslavíme založení Mezinárodního Olympijského výboru
a zavzpomínáme na českou atletickou legendu, Emila Zátopka,
který byl historicky prvním startérem Olympijského běhu v Česku.
Více informací: https://www.olympijskybeh.cz a na http://sokol-kunvald.wz.cz/.

1. Zimní sportování
2. Účastníci zájezdu do maďarských thermálů
3. Člověče – nezlob se!
4. Andělíčci z Kunvaldu
5. Připravujeme se na velikonoce

1.

2.

4.

3.

5.
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