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Zářijový výlet do Krkonoš

A H O J,
vážení čtenáři Ku...ho Po...ku
Martinská husa
Také poslední letošní povídání bude o ptáku. Tentokrát však o ptáku, který se zabydlel na dvorcích našich
domovů, aby nakonec posloužil svému hostiteli a pánu jako sváteční pochoutka.
Proč prý se tak stalo by nám měly napovědět další řádky.
Hlavním listopadovým svátkem byl pro naše předky den sv. Martina, který připadá na 11. listopad a byl
považován za jeden z mezníků hospodářského roku, neboť jím končil hospodářský rok a čeledínům a děvečkám končila služba.
Vypráví se, že svatý Martin byl původně důstojníkem římského jezdectva v Galii. Před branou města
Amiens se mu jednou za chladného počasí zjevil Kristus jako žebrák. Martin mečem rozťal svůj plášť a polovinu daroval chudákovi. Později odešel z armády a stal se poustevníkem. Po letech byl jmenován turským
biskupem.
Tradičním lidovým pokrmem o tomto datu bývala pečená husa. Souvislost mezi světcem a husami je
vykládána různě. Jedna pověst vypráví, že prý sv. Martina při kázání husy znepokojovaly, za což hříšnice
husy pykají na svatomartinském pekáči. Jiná pověst říká, že se sv. Martin ze skromnosti v době volby
biskupa ukrýval v husinci, ale husím kejháním byl vyzrazen… Kromě husy se pekly i Martinské rohlíčky,
které symbolizují ztracené podkůvky Martinova bílého koně. Velký martinský rohlík dostávali čeledínové
a děvečky odcházející ze služby.
Předkem naší husy domácí je husa velká, která hnízdí na bažinách a zarostlých jezerech, polích i loukách ve východní Evropě a Skandinávii. U nás je chráněna. Na zimu se husy stěhují z chladných oblastí
severu do teplejších jižních krajů. Proto můžete na podzim a časně zjara vidět na obloze hejno hus. Poznáte
je, protože letící hejno má vždy tvar klínu, jenž vypadá jako velikánské V. Živí se především trávou a různými bylinami. Svým tvrdým rohovitým zobákem dokáže uškubnout potravu stejně snadno jako zuby.
Kromě chutného masa nám dávají husy
domácí hebké peří. Husy jsou lepší hlídači
než psi. Při neobvyklém hluku začnou kejhat
a na vetřelce výhružně syčí. A husí štípnutí
není rozhodně nic příjemného. Husí pár žije
celý život pohromadě. Na jaře snese husa až
dvanáct vajec, na kterých pak asi měsíc sedí.
Když se housata vylíhnou, chodí poslušně za
svou matkou. Řadu uzavírá houser. Teď už víte,
co to znamená, když vám někdo řekne, abyste
šli husím pochodem.
Z německého prostředí k nám přichází
zvyk vyrábět na den svatého Martina svítilny
a lampiony, zahnat tmu venku a přinést světlo
do našich srdcí a společně s rytířem na koni
se vydat na cestu za adventními hvězdami,
Svatvečerem a Jezulátkem.

Krásné vánoční svátky a splnění všech tužeb a přání Vám, věrným čtenářům, přeje z Varnsdorfu
Milan Šebek - Varnsdorf
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Co je nového…?
Nejdùleitìjší body ze zasedání Zastupitelstva mìstyse Kunvald dne 10. 9. 2009 na Salaši
v Kunvaldì:
* Ředitelka Masarykovy ZŠ a MŠ Kunvald
informovala o zahájení nového školního roku. Stavební
práce, které byly ukončeny do konce srpna, nijak
zahájení neomezily. Minulý školní rok ukončilo 91
děti, předpoklad na září byl 89 dětí. Ve skutečnosti
nastoupilo v tomto školním roce 85 žáků. Z devátého
a osmého ročníku odešlo 9 dětí, dvě děti odešly
na gymnázium. Z prvního a šestého ročníku se
odstěhovaly 2 děti z Bartošovic v O. h., ze druhého
ročníku odešel jeden žák. Neočekávaně se odstěhovali
Solníkovi. Do prvního ročníku nastoupilo 8 dětí a 1
žák do třetího ročníku. První ročník je samostatný,
druhý a třetí ročník je spojený. Rovněž čtvrtý a pátý
ročník je spojený. Paní ředitelka každý rok postupuje
kroky, které by pomohly zvýšit počet dětí ve škole.
Navštěvuje mateřské školky v sousedních vesnicích.
Bude propagovat naši školu v Žambereckých listech.
Dává na zvážení zastupitelům, co podniknout, aby se
zvýšil počet dětí v Kunvaldě. V úvahu připadá zřídit
svoz dětí, které bydlí v osadě Končiny. Rovněž by
bylo vhodné zlepšit podmínky pro bydlení mladých
rodin a pracovní příležitosti. Zastupitelé si uvědomují
důležitost uvedené problematiky a pokusí se ředitelku
školy maximálně podpořit.
Informace Mgr. Jurčanové vzali zastupitelé na
vědomí.
* Místostarostka informovala o průběhu ankety,
která byla schválena na základě jednání zastupitelstva.
Týkala se zjištění zájmu občanů o výstavbu větrné
elektrárny v Kunvaldě a byla anonymní. Rozdáno bylo
789 hlasovacích lístků. Rozdány byly počátkem srpna
t.r. a termín odevzdání do uren umístěných v prodejnách Konzumu a na VKK byl do 21. srpna. Na lístcích
bylo vyznačeno předpokládané místo výstavby, a to
v lokalitě „Pod Vlčincem.“ Do 21. srpna 2009, kdy byly
uzávěrka hlasování, bylo celkem 334 lístků. Toto číslo
představuje 42% z celého počtu lístků. Z odevzdaných
lístků se pro výstavbu vyslovilo 254 hlasů, což je 76%
z odevzdaných lístků a 32% ze všech rozdaných lístků.
Proti výstavbě elektráren bylo 79 hlasů, což je 24%
z odevzdaných lístků a 10% ze všech rozdaných lístků.
Jeden hlas nedokázal odpovědět.
V této souvislosti přečetl Ing. Paďour anonymní
dopis, který byl přilepen k jednomu z hlasovacích

lístků. Podle autora je větrná elektrárna zbytečný
luxus. Vyzývá zastupitelstvo, aby zvážilo, co lze udělat
pro blaho a spokojenost občanů, aby měli touhu se
do Kunvaldu nastěhovat. Nejsou chodníky, altánky,
parky, posezení s lavičkou či pískoviště. Podle
zastupitelů tyto požadavky z podstatné části vyřeší
plánovaná úprava centra městyse.
Na základě výsledků ankety zastupitelé schválili
postoupení dalších kroků k možné výstavbě elektrárny.
V praxi to znamená, že se spojíme se zástupci společnosti ČEZ s.r.o. obnovitelné zdroje, která projevila
největší solidnost v jednání. Požádáme ji o další
zjišťování a jednání v této problematice.
* Mirka Celerová podala informace týkající se další
ankety, která probíhala současně s anketou k větrným
elektrárnám. Anketa se týkala bezplatného zapůjčení
nádob na bioodpad do domácností. Vrátilo se 80
lístků, které neměli zájem o půjčení a 17 lístků, které
by chtěli nádobu propůjčit. V polovině srpna proběhlo
jednání s občany z bytových domů o možném propůjčení nádob pro celý obytný dům. Výsledkem jednání
byl zájem o propůjčení nádoby do staré školy čp. 17
a bytovky čp. 381, 382. Jednu nádobu také umístíme
do základní školy. Z odevzdaných lístků je větší zájem
o propůjčení nádob o objemu 240 l, zatím 11 domácností. Podle nákresu svozové trasy je většina zájemců
v uzavřeném okruhu. Pouze nemovitosti manželů
Mihulkových čp. 311 a manželů Valentových čp. 283
jsou problém vzhledem k vzdálenosti od okruhu.
Nádoby budou přivezeny v pátek 11. září t.r.
a budou prozatím umístěny do areálu Kunvaldské
a.s. Nejprve proběhne seznámení technických
služeb s rozvozovou tratí podle jednotlivých zájemců
a vytvořen svozový plán. Zájemcům budou co nejdříve
podány důležité informace.
Informace o anketě vzali zastupitelé na vědomí.
* Pan starosta přečetl dopis paní Moníkové, ve
kterém se vyjadřuje k problematice přístupové cesty
k nemovitosti manželů Kalousových čp. 195. Frimlovi
na začátky svého pozemku umístili cedulky slepé
ulice. Procházející tak neví, kudy po cestě pokračovat.
Zastupitelé doporučili umístit tabulku, která bude
navádět pěší a cyklisty na cestu z Modlivého dolu
přes pozemek ve vlastnictví městyse.
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Zastupitelé vzali dopis paní Moníkové na vědomí
a pověřili starostu městyse zasláním odpovědi.
* Ing. Paďour předložil návrh Provozního řádu
pro rybník na horním Kunvaldě, který je ve vlastnictví
městyse. Návrh vypracoval pan Jiří Jindra. V této
souvislosti připomněl ing. Kopecký důležitost výměny
dubových prken v hrázi. Důležité bude také dořešit
a provést odbahnění rybníka.
Návrh Provozního řádu zastupitelé schválili. Bude
předložen na odbor životního prostředí MěÚ Žamberk.
* Pan Ladislav Křičenský, Kunvald 17, žádá
o umístění psí voliéry u staré školy. Pan Křičenský
vlastní loveckého psa, který žije společně s rodinou
v bytě. K umístění voliéry má souhlas osmi nájemníků
z deseti. Zastupitelé doporučili další jednání s panem
Křičenským a upřesnit jeho představy.
Žádost pana Křičenského vzali zastupitelé na
vědomí a pověřili starostu městyse zjištěním dalších
okolností umístění voliéry.
* Starosta městyse předložil návrh pana
Jana Frimla, DiS, na konzervátorské a restaurátorské
práce na oltáři v kapličce v Zaječinách ve výši 47.800
Kč. Dále návrh paní Milady Stroblové na restaurování
obrazu Panny Marie s Ježíškem v předpokládané výši
9.500 Kč.

Zastupitelé schválili opravu oltáře a obrazu v uvedeném rozsahu. Oprava bude zařazena do rozpočtu
městyse na rok 2010.
* Starosta městyse informoval o opravě cesty
k lávce pro pěší na Záhorách. Opravu financují Lesy
ČR. Vzhledem k opravě, která již proběhla, by bylo
vhodné vytvořit na cestě splávky, které by zabránily
případným škodám při větším přílivu vody v ceně cca
30 tis. Kč.
Zastupitelé schválili zhotovení splávků.
* Zastupitelé i občané si prohlédli Salaš po rekonstrukci. Pan Jiří Matějka je provedl po všech upravených prostorách. Podstatně se zlepšilo prostředí pro
hráče, ale i pro rozhodčí.
Zastupitelé vzali na vědomí upravené prostory
Salaše.
Různé:
∙ Ing. Paďour podal dále informace o přípravě
opravy komunikace na dolním Kunvaldě.
Proběhlo jednání s majiteli sousedních pozemků
a začne její realizace. Garantem opravy bude
pan Jiří Jindra. Souběžně by mělo dojít k opravě
povrchu komunikace vedoucí od Keprtových
k mostku ke kontejneru.

Nejdùleitìjší body ze zasedání Zastupitelstva mìstyse Kunvald dne 8. 10. 2009 v zasedací
místnosti v Kunvaldì:
* Pan Müller přednesl svoji žádost o získání
pozemku p.č. 7230 (cesta) v obci a katastru Kunvald.
Tento pozemek je ve vlastnictví městyse. Vznikl při
pozemkových úpravách a byl vytvořen Pozemkovým úřadem Ústí nad Orlicí jako možná přístupová
komunikace pro budoucí výstavbu v lokalitě nad
bytovkami. Pozemek p.č. 7230 vznikl z pozemků
pana Müllera, jeho pozemky rozděluje a v současnosti je využíván jako orná půda. Pan Müller tvrdí,
že o vzniku tohoto pozemku dříve nevěděl a o celé
situaci se informoval na Pozemkovém úřadě v Ústí
nad Orlicí. Úřad zaslal vyjadřující stanovisko panu
Müllerovi a také Úřadu městyse Kunvald. Možné
převedení pozemku do vlastnictví pana Müllera je tak
v kompetenci Městyse Kunvald.
Pan Müller nabízí za pozemek p.č. 7230 výměnu
svého pozemku p.č. 7325, který vede od Hykyšů za
kostelem k pozemkům, které jsou určeny k výstavbě.
Pro možnou směnu uvedených pozemků je nutné
vypracovat nejdříve znalecké posudky. Poté se musí
pokračovat podle zákona.
Pan Müller dále upozornil na potřebu odvodnění
cesty u kostela, voda pokračuje přes urnový háj až
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ke škole. Pan Müller se v tomto případě nebrání
rozumnému odvodnění, které je možné provést i na
jeho pozemku.
Zastupitelé vzali žádost pana Müllera na vědomí.
* Zastupitelstvo se zabývalo zimní údržbou
komunikací. Pan Miroslav Toman, Kunvald 180,
pan František Fajgl, Končiny a Kunvaldská a.s. na
základě smluv údržbu zajišťují. Pan starosta navrhuje
zachování současného stavu. Zůstává v platnosti, že
cesty, které vedou k trvale žijícím občanům a trvale
se neudržují, budou udržovány v případě nutnosti na
pokyn kompetentních osob.
Zastupitelé zimní údržbu komunikací schválili ve
stejném rozsahu jako v minulé sezóně 2008/2009.
* Dne 17. září t.r. zasedala hodnotící komise
ohledně veřejné zakázky „Úprava centra městyse
Kunvald .” Komise ve složení: Ing. Paďour, Jiří Hudeček, Ing. Musil, Ing. Friml a Ing Stejskal hodnotila
došlé nabídky podle stanovených kritérií. Došlo šest
nabídek: č. 1 EUROVIA a.s., č. 2 STRABAG a.s., č. 3
Chládek a Tintěra Pardubice a.s., č. 4 SaM silnice
a mosty Litomyšl, č. 5 MADOS MT s.r.o., č. 6 EVT
STAVBY s.r.o. Komise nejprve provedla posouzení

došlých nabídek podle kvalifikace. Nabídka č. 6
EVT STAVBY s.r.o. nesplnila technické kvalifikační
předpoklady ve dvou kritériích, a to v nesplnění
realizace obdobné zakázky v posledních pěti letech
a překročení vzdálenosti obalovny. Z těchto důvodů
byla nabídka č. 6 vyřazena z dalšího posuzování
a hodnocení.
Dalších 5 nabídek postoupilo do dalšího posuzování. Všechny splnily posouzení obsahu smluv
o dílo a úplnosti cenové nabídky. Podle stanovených
kritérií se jako nejvýhodnější stala nabídka č. 3 od
společnosti Chládek a Tintěra s nabídkovou cenou
11.605.990 Kč. Následovala nabídka č. 2 firmy
STRABAG a.s, potom nabídka č. 1 společnosti
EUROVIA CS a.s., dále nabídka č. 5 firmy MADOS
MT s.r.o. a nakonec nabídka č. 4 SaM silnice
a mosty. Nabídková cena všech byla v souladu s rozpočtem. Komise doporučila zastupitelstvu schválit
nabídku, která se dle hodnotících kritérií umístila na
1. místě.
Zastupitelé schválili nabídku č. 3 společnosti
Chládek a Tintěra Pardubice a.s.
* Úřad městyse Kunvald obdržel z Regionální
rady regionu soudržnosti Severovýchod Smlouvu
o poskytnutí dotace k projektu „Úprava centra
městyse Kunvald”. Projekt je vedený v Regionálním
operačním programu NUTS II Severovýchod pod
reg. číslem CZ.1.13/2.3.00/10.00650. Výše dotace
bude činit 92,5% z celkových způsobilých výdajů
projektu, nejvýše 11.332.195 Kč. Ukončení projektu
nejpozději do 30. 10. 2010.
Zastupitelé smlouvu s Regionální radou soudržnosti schválili.
* Došla smlouva ze Státního fondu životního
prostředí ČR o poskytnutí dotace na akci „Realizace
úspor energie Masarykovy základní a mateřské školy
Kunvald” č. 08008743. Dotace představuje 5% celkových způsobilých výdajů, které činí 4.953.285 Kč
a 5% celkových způsobilých veřejných výdajů, které
činí 4.953.285 Kč. Při splnění všech daných podmínek obdrží úřad v roce 2009 z Fondu 247.664,25 Kč,
ze státního rozpočtu ČR částku 4.210.292,50 Kč.
Z vlastních zdrojů úhrada příjemce dotace činí
495.328,50 Kč.
Smlouva se Státním fondem životního prostředí
ČR byla schválena.
* Starosta městyse informoval o provedeném
přezkoumání hospodaření městyse Kunvald za rok
2009, které se uskutečnilo 14. září 2009. Přezkoumané období od 1. 1. 2009 do 14. 9. 2009. Byly
zjištěny méně závažné chyby a nedostatky, které již
byly odstraněny.

Zastupitelé zprávu o provedeném přezkoumání
hospodaření městyse Kunvald vzali na vědomí.
* Školské radě skončilo volební období. Rada
má 9 členů, z toho 1/3 je tvořena zástupci rodičů,
1/3 z řad zaměstnanců školy a 1/3 zastoupena zřizovatelem, tj. Úřadem městyse Kunvald. Volby z řad
zaměstnanců školy již proběhly, volby z řad učitelů
budou 18. listopadu t.r. Za úřad městyse navrhuje
pan starosta zastupitelé Ing. Romana Rusze,
Ing. Miloše Kopeckého a Petru Zářeckou. Všichni
navržení se svou kandidaturou souhlasili.
Zastupitelé členy školské rady za zřizovatele
schválili.
* Vzhledem k plánované úpravě centra městyse
by bylo vhodné získat pozemek p.č. 334 pana Josefa
Fogla, Kunvald 6. Pozemek se nachází vedle schodů
vedoucích od hřiště k silnici a je na něm umístěno
dopravní zrcadlo. S panem Foglem bylo předběžně
jednáno, s prodejem souhlasí.
Zastupitelé schválili nákup pozemku p.č. 334
od pana Josefa Fogla za cenu stanovenou znaleckým
posudkem. Náklady spojené s prodejem uhradí
městys.
* Ing. Paďour informoval o nutnosti schválit
novou zřizovací listinu Masarykovy ZŠ a MŠ Kunvald
vzhledem k novele zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (zákon č. 477/
2008 Sb.). Současná listina má již 3 dodatky a schválení nové listiny by bylo vhodné pro přehlednost.
Ředitelka školy upřesnila, že v dubnu t.r. nabyl
účinnosti zákon č. 477 a do konce listopadu musí být
zřizovací listina školy v jeho požadavcích upravena. V listině musí být mimo jiné uvedeno, jakým
způsobem zřizovatel škole majetek převede, upravit
práva a povinnosti obou stran. Mgr. Jurčanová spolu
se starostou zjistí všechny nutné údaje, které listina
musí mít. Vzhledem k důležitosti problému a z časových důvodů bude zřejmě muset být mimořádné
jednání zastupitelstva, které zřizovací listinu schválí.
Zřizovací listinu školy vzali zastupitelé na vědomí.
* Pan Rudolf Fajgl, Nové Město nad Metují,
poslal žádost o úpravu katastrální mapy v Kunvaldě.
Jedná se mu o pozemek p.č. 3336, který je ve
vlastnictví městyse. Původně měl být přístupovou
cestou k mimo jiné i k jeho pozemku p.č. 463/1, ale
při vyměření se pozemek p.č. 3336 nachází v břehu.
Cesta v terénu se tak nachází na pozemcích Šreflových čp. 4. Pan Fajgl žádá o uvedení současné cesty
do původního stavu tak, aby nehrozilo nebezpečí
omezení jeho práv používání cesty k jeho pozemku.
S panem Fajglem již bylo několikrát o této
problematice jednáno. Šreflovi mu nikdy vjezdu na
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jeho pozemek nebránili, ale se zapsáním věcného
břemene nesouhlasili. Dále je pozemek pana Fajgla
také přístupný ze silnice. Obnovovat cestu ve břehu
představuje značnou investici.
Žádost pana Fajgla zastupitelé zamítli.
* Pan Milan Boleček, Kunvald 259, žádá o prodej
pozemku p.č. 8486 v obci a katastru Kunvald a je ve
vlastnictví městyse. Vzhledem k tomu, že pozemek
se nachází ve 3. bloku KPÚ a není doposud zapsán
do katastru nemovitostí, doporučil pan starosta
zastupitelům se záměrem prodeje počkat. Prodej
nelze z tohoto důvodu zatím realizovat.
Žádost pana Bolečka vzali zastupitelé na vědomí
a k možnosti prodeje se vrátí po dokončení pozemkových úprav.
* Ing. Musil zpracoval nabídkový rozpočet na
opravu opěrné zdi vedle základní školy. O nutnosti
této opravy jednalo zastupitelstvo již dříve. Rozpočet
je ve výši 155.729 včetně DPH. Pokud by oprava
nebyla realizována, mohlo by dojít k znehodnocení
již provedených oprav na škole. Ing. Musil se pokusí
použít dostupný materiál a snížit tak náklady.
Zastupitelé schválili opravu zítky v uvedené
rozpočtové ceně.

Různé:
∙ Ředitelka školy informovala o situaci v mateřské škole. V současnosti je zde umístěno
28 dětí, což splňuje hranici pro jednu třídu.
V rejstříku škol je ale uvedeno 40 dětí, kdy je
možné uspořádat děti do dvou tříd. Otevřením
další třídy by byla možnost umístit nejen více
dětí, ale i vznik nového pracovního místa
na půl úvazku. Mgr. Jurčanová chce oslovit
rodiče dětí z okolních měst a vesnic a nabídnout jim umístění dětí do školky. Pokud by se
podařilo získat děti z okolí do mateřské školy,
je tak větší šance, že tyto děti tady začnou
chodit do základní školy. Zastupitelé paní ředitelku v této věci maximálně podpoří. Ředitelka
znovu oslové rodiče dětí, které dojíždí do
základních škol v Žamberku.
∙ Pan starosta informoval zastupitelstvo o delší
nepřítomnosti paní účetní. Vzhledem k tomu
došlo ke změně účetního období. S výsledky
za 3. čtvrtletí roku a za měsíc říjen 2009
budou tak zastupitelé seznámeni na dalším
jednání.

Další zasedání Zastupitelstva městyse Kunvald proběhnou 12. 11. 2009 a 10. 12. 2009 vždy od 19.00 hod.
Poděkování
Vážený pane starosto, vážená obecní rado městyse Kunvaldu!
Rádi bychom touto cestou poděkovali za opravu naší komunikace. Děkujeme a přejeme mnoho dalších
zdařilých akcí. Také děkujeme pracovníkům Technických služeb Žamberka za kvalitně provedenou práci.
Za občany Kunvaldu – Stezka
Lyer Jiří

Zelený sloupek
Pranostiky na poslední měsíce roku
∙ Svatý Kliment víc než kdo jiný si zimu oblíbí.
∙ Když na Ondřeje sněží, sníh dlouho poleží.
∙ Zima-li na Kateřinu, přilož sobě o peřinu.
∙ Svatý Ondřej tichý - nebude len lichý.
∙ Když se v listopadu hvězdy třpytí, mrazy se
brzo uchytí.
∙ Listopadové hřmění pšenici ve zlato mění.
∙ Vánoce v jeteli - letnice ve sněhu.
∙ Mnoho sněhu v prosinci - mnoho ovoce a trávy.
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∙ Na svatou Lucii jasný den, urodí se konopí i len.
∙ Závěj svaté Albíny zaplavuje doliny.
∙ Je-li na Mláďátka mlha na Lysé hoře, kobzole se
neurodí a mladí lidé budou mřít.
∙ Jaký den na Obětování Panny Marie, taková pak
zima je.
∙ Poletují-li na svatého Ondřeje včely, bude
neúrodný rok.
∙ Svatá Kateřina prádlo máchá a svatá Barbora
je škrobí.

Bio nádoby
V průběhu měsíce srpna t.r. proběhla v Kunvaldě anketa pro zjištění zájmu občanů na bezplatné
propůjčení nádob na bioodpad. Nádoby měly pomoci
ukládat bioodpad těm našim občanům, kteří nemají
jinou možnost uložení než do velkoobjemových kontejnerů. Vzhledem k cenám za odpad by tak třídění
bioodpadů přineslo alespoň částečnou finanční
úsporu.
Zájem projevilo zhruba dvacet domácností. Spojili
jsme se s Technickými službami Žamberk, které nám
přislíbily zajištění odvozu bioodpadů. Předpokládali jsme, že odvoz odstartujeme ještě na podzim.
Bohužel i Technické služby mohou mít technické
problémy a plné ruce práce a rozjetí svozu se tak protáhlo. Byla vytvořená svozová trasa tak, aby obsáhla
zájemce. Bohužel vzhledem k tomu, že domy manželů
Mihulkových na Kunačicích a manželů Valentových

na Bubnově jsou značně vzdáleny předpokládané
trase svozu a tito zájemci byli v uvedených lokalitách
sami, musely být obě nemovitosti prozatím z tohoto
svozu vyloučeny. Oběma se moc omlouváme.
V krátkosti přinášíme informace všem, kteří zájem
o propůjčení projevili:
V průběhu měsíce listopadu nebo prosince
Vám budou předány nádoby spolu s upřesňujícími
informacemi a konkrétními termíny odvozu. Svoz
zahájíme v lednu příštího roku. Vyvážet se bude vždy
ve čtvrtek dopoledne, a to v zimním období (říjen až
březen) 1x měsíčně, v letním období (duben až září)
2x měsíčně.
Děkujeme všem občanům, kteří se rozhodli
směřovat bioodpad do patřičných nádob. Pokud
ještě někdo další bude mít zájem, může se nahlásit na
úřadě městyse.

A ještě k pejskům…
Zastupitelstvo v letošním roce schválilo vyhlášku
o pohybu psů, na základě, které by měli majitelé svých
čtyřnohých kamarádů využívat pro uložení psích
výkalů nádoby k tomu určené. Mnozí z Vás již zaregistrovali, že se konečně tyto nádoby objevily u obou
prodejen Konzumu i v okolí bytových a řadových
domů. V těchto místech a dále u základní školy jsou
také umístěny pouze sáčky na výkaly. Jsou to místa,
v jejichž blízkosti stojí kontejnery.

Všechny nádoby budou pravidelně vyprázdňovány.
Žádáme všechny majitele pejsků, aby tyto nádoby
maximálně využívali a ušetřili tak ostatním občanům
ono nemilé šlápnutí do nevábně páchnoucích hromádek. Děkujeme.
Závěrem ještě jednu poznámku: stále se objevují
případy toulavých psů. Zbytečně pak dochází k napadení kolemjdoucích nebo roztrhání drůbeže. Snad by
bylo lépe takovým událostem předejít, nemyslíte?
Za úřad městyse M. Celerová

Ze starých kunvaldských kronik
Dnes jsme se vrátili zpátky přesně o šedesát let
a společně zavzpomínáme, jaké počasí u nás vládlo
v roce 1949:
„Celý leden velmi mírně, z počátku bez sněhu.
12. napadl sníh, drží jen slabá vrstva, protože taje
a občas prší déšť. Mírná zima trvá i v únoru. Na 7.
v noci je větší mráz: -10st, též na 8. a hned na to déšť.
V poslední třetině měsíce opět v noci mrzne. Je téměř
bez sněhu. Březen začal neobvyklou velkou vánicí
sněhovou, největší v letošní zimě, jež vytvořila velké
závěje na těch místech, kde jindy závěje nebývají.
Vichřice je hnala rychlostí 130 km za hodinu a blýskalo
se při tom (večer). Vánice trvala 2 dni, zimy přibylo, na
3. v noci -11 st, na 7. = -16 st., na 9 = -9 st. S novou
vánicí 5. přibylo mnoho sněhu. Ale již 13. večer začalo

pršet. Bylo náledí. 15. zase nový sníh. Koncem měsíce
se oteplilo.
Duben začal krásným a teplým počasím / až + 20st.
na slunci /. Od 4. do 8. deště. 8. sněhové přeháňky
se studeným a prudkým severákem, v noci na 9.
= -3 st. 10. = slušná sněhová pokrývka, 13. je již
dešti smytý a je pěkné počasí až do 26., pak deštivo,
i bouře. Koncem dubna začly rozkvétat na slunných
místech třešně. 1. máj byl velmi studený, pak do 8.
teplo. Ochladilo se, že v noci na 9. bylo některých
místech v obci -5 st., 10. sněžilo. Studené počasí
s nočními teplotami kol do 13., pak tepleji s bouřemi
/ 16. - 21. = horko / až do 25., kdy studený vítr, od 28.
horko. Na začátku června časté bouře. Celý měsíc, až
na malé výjimky, velmi studené deštivé počasí: v noci
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na 17. mráz! A na 18. ještě větší!odpolední teploty
kolem 14 st.
Senoseč začali pokrokovější hospodáři začátkem
června, kdy bylo několik teplých dní. Nebylo možno
sušit pak až v červenci. Hodně sena se dešti zničilo.
Červenec začal také deštivým a chladným počasím.
Velké výkyvy v teplotě trvají – po horkém dni následuje
studený. Od 9. pěkně, od 13. horko. 16. 18. déšť,
19. celý den prší. V poslední třetině měsíce krásný letní
čas. Zelenina, jako rajčata a okurky, pomalu rostla pro
studené noci v 1. třetině měsíce. Žně začaly koncem
července, ale deštěm se zdržely. MNV určil jednotlivým
samovazačům určité rajony na posečení obilí. V srpnu
trvá letní čas do 11. Pak týden deštivý. V poslední
třetině = horké letní počasí. Celý měsíc září byl krásný,
jen ke konci měsíce mrazivé noci. Drobný déšť 1. i 2.,
prudký liják 4., velká mlha 17. Také říjen začal pěkně,
ale noci mrazivé: zamračeno a chladno ve dne 9., 17.,
18. a 22. Na 23. silnější mráz / asi -3 st. / a na 29. -7

st., kterým promrzlo dosud hojně kvetoucí rostlinstvo.
Slabý deštíček v noci 13 a večer 24. 1. sníh poletoval
30. a měsíc skončil studeným počasím. Ještě 25. října
na stráních zralé jahody! V zahradě ještě okurky!
Listopad byl zpočátku studený, větrný, 3. noční mráz
-6 st. Studené počasí polevilo 6., kdy začalo mžít. Po
drobném dešti 7. 11. pokryl zemi sníh, ale roztál hlavně
deštěm 12. Dále se střídal déšť s větrem a mlhou, až
22. se oteplilo a téměř jarní počasí trvalo skorem do
konce měsíce, až se pokryla půda slabounkým popraškem / 29. 11. / Prosinec začal s popraškem, ale ten se
ztratil. 3. = hodně mokrého sněhu, 4. a 5. jarní počasí
a pak déšť – a sníh je pryč. Mírné počasí trvá, občas
poletuje sníh, 12. mírně umrzlo, takže někde poprašek
drží, 17. napadlo mnoho vlhkého sněhu s větrem,
proto místy závěje. Mírná zima.“
Tak se mi zdá, že naše dědy zlobilo počasí stejně
tak jako dnes nás.
M.Celerová

Historická zajímavost
V minulém čísle Poledníku jsme otiskli dva historické dokumenty, které byly do kapličky v Zaječinách
vráceny spolu s dopisem ze současnosti, který
napsala paní kronikářka. Někteří z našich občanů se
zajímali, co v něm stojí. Jeho znění Vám přinášíme
nyní:
„Pamětní zápis o získání kapličky v Zaječinách do
majetku obce Kunvald.
Když přijel z Prahy od realitní kanceláře kupec
kupovat kapličku za účelem soukromého využívání
k rekreaci, začali sousedé a obecní úřad jednat. Kaplička byla postavena r. 1892 tamními obyvateli Zaječin
a sousedícího Bubnova z vlastních a dárcovských
prostředků – nebylo to milé potomkům ani obci.
Začalo několikaleté vyjednávání o vyřešení vlastnických vztahů o určení majitele. Starosta ing. Josef
Paďour se všemi zastupiteli obce dovedli jednání až ke
koupi kapličky za cenu v realitce 50.000 Kč. Majitelka
paní Antonie Krejčíková z Prahy pochopila vztahy lidí
a obce k historii a původu kapličky a upřednostnila
prodej Kunvaldu. Katastrální úřad Ústí nad Orlicí
provedl 2. 4. 2008 potřebný zápis vkladu práva vlastnického. Majitelem je tudíž městys Kunvald.
Z programu Podpora a obnova venkova z Ministerstva pro místní rozvoj ČR získala obec dotaci na
opravu 320 tis. Současná doba a společnost přeje
a podporuje opravy náboženských a kulturních pamá8

tek, uvolňuje finanční prostředky a cení si takovýchto
aktivit. Poslední opravy byly prováděny sousedskou
a dobrovolnou akcí v r. 1950. Tehdejší doba tomu
nepřála, kostely a kaple strádaly, byly využívány ke
skladům a hospodářským účelům, nebo zavírány
spolu s kněžími. Politika komunistické strany tvrdě
ničila svobodné myšlení lidí v tomto směru! Díky
Bohu, dnes je jinak! Současní zástupci obce jsou lidé
mladí, vzdělaní, váží si starých hodnota a myslí při
tom i na budoucnost a další generaci spoluobčanů.
Opravu prováděla firma STAPS ze Žamberka,
ved. ing. Jiří Musil, který také vypracoval technickou
dokumentaci. I když objekt není zapsán jako kulturní
památka, musel být projekt odsouhlasen včetně
postupu prací a použitého materiálu Národním památkovým úřadem v Pardubicích.
Zemní práce - 6.332 Kč, úpravy povrchu
- 82.926 Kč, podlahy a podlahové konstrukce
– 10.500 Kč, trubní vedení 559 Kč, ostatní konstrukce a práce – 36.019 Kč, konstrukce tesařské
26.706 Kč, konstrukce klempířské 72.209 Kč, krytiny
tvrdé 75.192 Kč, konstrukce truhlářské 25.185 Kč,
konstrukce z přírod. kamene – 33.000 Kč, nátěry
11.901 Kč, malby 6.400 Kč. Celkem 386.929 Kč +
73.517 Kč DPH = 460.446 Kč. Z rozpočtu městyse
140.446 Kč, dotace 320.000 Kč.
Seznam pracovníků na opravách kapličky:

Bílek Miroslav, Ku 88, zedník – obkladač, Lyer
Martin, Ku 382, zedník, Fajgl Bohusl. Hejnice, klempíř
– pokrývač, Rek Mirosl., Ku 390, malíř – natěrač,
Friml Jarosl., Ku 394, truhlář, Friml Lukáš Ku 394,
truhlář, Moravec Karel, Letohrad, kameník., Toman

Mirosl, Ku 188, zemní práce, Šafář Petr, Zaječiny 3,
chalupář, elektřina + voda na stavbu.“
V Kunvaldě dne 12. 8. 2009 zapsala Bílková

Přiložen seznam členů zastupitelstva a zmínka, že
obec Kunvald je od 1. 4. 2008 městysem.

Okénko farnosti
OHLÉDNUTÍ ZA POSVÍCENÍM
V neděli 18. 10. se slavilo jako každoročně
v kostele sv. Jiří - POSVÍCENÍ. Slavnostní den
začal ranní bohoslužbou. O její hudební doprovod
se letos postarala hudební skupina kostela Kunvald
„Jiná doba“ ve spolupráci s KŘESŤANSKÝM
SBOREM ze Žamberka, který se pravidelně schází
na Domku na Sboru (jak jsme Vás již informovali).
Spolupráci jsme navázali letos v létě na Domku
VIII. BENEFIČNÍ KONCERT
Posvícenská neděle 18. 10. byla opravdu nabitá.
Už ve 12:30 se to kolem našeho kostela znovu
hemžilo - sjížděli se totiž účinkující. Nosili do kostela
rekvizity, stojánky na noty a vůbec vše potřebné
ke svým vystoupením. Do 13:30 se ještě pilně
nacvičovalo a od 14 h. začal koncert. O program
se velmi zdařile postarali - Pěvecký sbor Korálky ze
Žamberka, děti z Kunvaldu, Domov na Stříbrném
vrchu z Rokytnice a Domov pod hradem Žampach.
Všem učinkujícím velice děkujeme. Tento koncert,
již VIII. benefiční, byl ve znamení
pohádky. Inspirací k tomuto
tématu nám byla skutečnost, že
se podařilo po mnoha problémech
dokončit opravu omítky našeho
kostela sv. Jiří, což je pro nás jako
pohádka. Koncert byl poděkováním všem, kteří nyní i v letech
minulých přispívali na náš cíl. Dík
byl vyjádřen farníkům naší farnosti,
dále návštěvníkům benefičních
i jiných námi pořádaných koncertů,
jejichž výtěžky byly vždy věnovány na opravu omítky, dále
všem účinkujícím, kteří se vždy
snažili vytvořit zajímavý a nápaditý
program a v neposlední řadě také
našemu panu starostovi Ing. Pa-

na Sboru a pozvali naše přátele do kostela sv. Jiří.
Výsledkem bylo několik společně nacvičených písní.
Děkujeme za milou a obohacující spolupráci a těšíme
se na další.
Chceme ještě touto cestou velmi poděkovat
našim přátelům také za finanční příspěvek ve výši
1000,-Kč na dofinancování oprav omítky našeho
kostela.

ďourovi, paní místostarostce, celému zastupitelstvu
a firmě STAPS pana Ing. Musila. Díky všem za
pomoc a nadšení, bez něhož by se náš kostel nikdy
nové fasády nedočkal. Výtěžek tohoto posledního
koncer tu ve výši 7.200 Kč je věnován na dofinancování již dokončené omítky. K této částce bylo přidáno
ještě 1000 Kč od Křesťanského sboru ze Žamberka
(viz. předchozí článek). Celkem se tedy vybralo
8.200 Kč. Děkujeme!
Marta Gregušová
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Společenská kronika
Blahopřejeme našim spoluobčanům, kteří oslaví významná životní jubilea:
88 let
06. 11. Miloslav Šrefl
26. 12. Oldřich Leskour

Kunvald 4
Kunvald 124

83 let
28. 11. Oldřich Trejtnar

Kunvald 49

82 let
21. 11. Miroslava Štefková

Končiny 1

81 let
29. 11. Ing. Jaroslav Marek

Kunvald 289

70 let
28. 11. Mudr. Vladimír Sapák
25. 12. Ing. Jaroslav Hloch

Kunvald 14
Kunvald 386

60 let
09. 11.
03. 12.
11. 12.
23. 12.
23. 12.

Bubnov 5
Kunvald 276
Kunvald 126
Kunvald 70
Končiny 6

Vladimíra Provazníková
Václav Kalousek
Josef Pácha
Jana Jíšová
Marie Tobešová

50 let
16. 12. Božena Čípová

Vítáme do života nově narozené občánky:
11. 09.
Alois Galbavý

Kunvald 10

Vzpomínáme na občany, kteří již nejsou mezi námi:
06. 10.
Josef Suchodol

Kunvald 223

Zlatou svatbu oslaví:
12. 12.
Františka a Jaroslav Kopečtí

Kunvald 15

Stříbrnou svatbu slaví:
3. 11.
Iva a Jiří Všetičkovi

Kunvald 128

Na rozloučenou
Poslední červnovou sobotu jsme našim hasičským
benjamínkům nachystali překvapení, abychom jim to
rozloučení trochu zpříjemnili. Po velkém rozmýšlení
bylo rozhodnuto. Směr Olomouc „rafting a lanové
centrum“. Ráno a o půl sedmé jsme odrazili vlakem
a o půl desáté nás vítal prosluněný Olomouc. Do jeho
části Chomoutova, kde na nás čekali dva instruktoři
s připravenými rafty u řeky Moravice, jsme už došli
po svých. Dva kilometry pochodu nikdo nebral jako
překážku, protože adrenalin a zvědavost byly dobrý
pohon. Děti byly natěšené a my jsme měli spíše obavy,
aby vše probíhalo v pohodě a bez úrazů.
Chomoutov je chráněná krajinná oblast Lužních
lesů a Moravici se říká „Bobří řeka”. Je to krásné
a klidné místo, jedno z ramen řeky Moravy. Bobry jsme
neviděli, ale jejich dílo a pravidelnost, s jakou dokážou
pokácet strom, byla obdivuhodná. Došli jsme až ke
hrázi, tam bylo vše připraveno, jen vyplout. Instruktoři
všem rozdali záchranné vesty, proškolili nás a poté rozdělili do dvou člunů. Na vodě už z nás všechny obavy
spadly a byl to krásný relax. Po řece jsme pluli 30 km.
Po vyčištění člunů, převlečení do sucha, bylo na řadě
lanové centrum. Opět pod dohledem instruktorů jsme
10
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si všichni vyzkoušeli mezi spoustou lan, na co máme
a jak dokážeme kolektivně spolupracovat a uvažovat.
Děcka byla perfektní a nikde jim nechyběla disciplína.
Nezapomněli jsme ani na posilnění dobrou pizzou.
Zpáteční cesta asi každému uběhla rychle, byla totiž
plná dojmů a zážitků. V devět večer si na vlakovém
nádraží přebrali rodiče své ratolesti. A těm skončila
naše činnost. Doufám, že do budoucna se najdou nadšenci, kteří snad budou mít lepší podmínky a odvahu
pokračovat v tradici.
Tímto děkuji všem, kteří nám po celou dobu
činnosti pomáhali a vycházeli vstříc.

Za SDH bývalá vedoucí mladých hasičů E.Teplá

Setkání důchodců
Po loňském velice zdařilém posezení pro
důchodce bylo letos opět připraveno kulturní setkání
seniorů v den sv. Václava v sokolovně. Známí pořadatelé připravili krásný program včetně pohoštění.
Mateřská škola své vystoupení dokázala
s nejmenšími připravit jen za velmi krátký čas od
počátku školního roku, a i větší děti ZŠ přispěly
s trochou do mlýna. Originální byla taneční kreace
skupiny NEON ze Žamberka ve stylových kuklových
kostýmech s příslušnou hudbou, až mráz jezdil
po zádech a dech se tajil. Sousední Klášterec přijel
se zpěváčky pod vedením uč. Kaláškové, která
zde před časem učila. Bylo to pěkné, kultivované,
propracované. Jejich úspěch dovršila skupina devíti
bubeníků na africké bubínky. Sedm chlapců, jedna
dívka a učitel. Dlaněmi do taktů bubnovali, nikdo se
nesměl splést, vstávalo se ze židlí, aby každý viděl,
bylo to prostě nevídané a zajímavé. Po přestávce
bylo překvapení. Naše známe Mladkovanky přijely
s novým programem: bílé mašle ve vlasech,
barevná trička, bílé sukénky, barevné pruhované
podkolenky a školní brašničky na zádech. Taneček.
Pak je vyměnily za červená paraplata, kterými
rozvířily celý sál. I když těm ženám – důchodkyním
– přibyl jeden rok, zdaleka to na nich nebylo vidět.
Rozjely to i na parketu a strhly i ostatní. Skupina
Vichr Orlických hor hrála známé lidovky a duo manželů Papáčkových z Libchav zase country hudbu.
Panu Papáčkovi je 75 let a kytaru a zpěv zvládá
jako mladík. Pohoštěni byli všichni párkem, velkým
koláčem, kávou, minerálkami a vínem dle chuti.
Akci si nenechal ujít ani nejstarší občan Jindřich

Herman, 96 let, zavzpomínal na mladá léta. Byl čilý,
bystrý a byl vřele vítán ( až z Prostějova ). Sliboval
všem, že za rok zase přijede! Velké díky všem
zúčastněným organizátorům za milé přivítání, zajištění, obsluhu a vlídná slova při celém odpoledni.
Bylo krásné. Stovka seniorů bude mít dlouho o čem
povídat a vzpomínat.
Účastnice

Za úřad městyse si dovolím připojit poděkování
účinkujícím i paním učitelkám, které stihly nacvičit
s dětmi milý program a všem, kteří se na akci podíleli a pomáhali s jejím zajištěním. A také paní Míle
Podivínové a Mileně Suchodolové, které program
zajistily a připravily výstavu fotografií. Připojujeme
snímek pana Hermana, kterého zachytila paní
kronikářka.

Mirka Celerová

Uspávání kunvaldského slunce
Mateřská škola uspořádala pro veřejnost další
slibovanou akci. V pátek 9. října jsme se sešli za
příznivého počasí před školou, abychom se rozloučili se sluníčkem. Po milém přivítání „Sluncem“,
které rozdávalo dětem na cestu zdobené perníčky,
jsme se vydali směrem ke Kopeckým a dále cestou
k Jordánu. Odtud do Modlivého dolu, kde čekala
paní „Tma“ s broučkem, který dětem rozsvítil
připravené lampionky. S těmito světýlky jsme okolo
pomníku J. A. Komenského dorazili na Salaš, kde
hořel oheň na opékaní párků a děti dostávaly dekorativní sluníčka a upomínkové diplomy.

Doufáme, že se sluníčko s námi nerozloučilo
a dále nás bude provázet a z oblohy se na nás
usmívat.

Chceme poděkovat pořadatelům za příjemně
prožitý podvečer, kterého se zúčastnilo 120 lidí.
Rodiče

11

Milé překvapení dětem z MŠ již podruhé
připravila parta Kunvaláků: G. a J. Řehákovi,
I. a J. Trejtnarovi, V. Šlesingr., B. Čípová, K. Bartoš,
J. Friml. Pan Borek bezplatně zapůjčil restauraci
na hřišti. 4. června 2009 uspořádali sportovní

odpoledne a zisk 20.967 Kč věnovali mateřské škole.
Dětem byly zakoupeny hračky, sportovní nářadí
a stolek na výtvarné potřeby. Děkujeme.
Dana Jirešová

Sport
Krkonoše a my
Letošní výlet jsme naplánovali na 19. 9. 2009.
Vyrazili jsme do našich nejvyšších hor. Krkonoše
nám otevřely svou slunečnou náruč v nejzápadnějším městě Harrachově a my celí natěšení
usedali v 9:30 na lanovku, která nás přenesla přes
nejtěžší stoupání v naší plánované túře. Otevřely
se nám krásné pohledy na Ještěd, obří můstky
a celé město. Po občerstvení na vrcholku Čertovy
hory směřovaly naše kroky na rozcestí Ručičky,
pak jsme se v doprovodu kouzelných výhledů na
Bezděz, Trosky a Ralsko vydali na Dvoračky. Letos
nás přivítala nová turistická chata. Tady jsme se
naobědvali. Mají zde nainstalované houpačky.
Tak trošku ráj na zemi. Houpali jsme se dívali do
kraje. Vzpomněla jsem si tu, na jedno přísloví: “Je
jenom jediný lék na velké starosti - malé radosti“.
Z té výšky je opravdu každý problém maličký a ten
nadhled... Balzám pro duši. Vůbec se nám nechtělo
Volejbal poprvé
Je tomu dlouhých sedm let, co družstvo Volejbalového oddílu Sokola Kunvald odehrálo první zápas
v okresním přeboru. Tehdy oddíl tvořilo třináct dívek
školního věku. Měly velký zájem o volejbal, vytvořily
družstvo a začaly hrát v okresních soutěžích. V jedné
sezóně hrály dokonce i v krajské soutěži. Do družstva
se postupně zapojovaly další, mladší hráčky, a tak
dnes v družstvu spolu hrají dívky a ženy různých
věkových kategorií. V letošní volejbalové sezóně
2009 – 2010 hrajeme Okresní přebor žen. Družstvo
tvoří nahrávači: Stejskalová Iva (kapitánka), Tomanová Verča, Jurčanová Zdeňka (podle momentální
sestavy a potřeb družstva; blokaři: Křenová Marta,
Michaličková Jana, Jurčanová Zdeňka ( podle potřeb
družstva ); smečaři: Všetičková Romana, Vlková
Šárka, Foglová Šárka; trenér: Jurčanová Zdeňka.
V Okresním přeboru žen hrají letos čtyři družstva:
TJ Sokol Písečná, TJ Jiskra Králíky, VK Choceň
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vracet zpátky do údolí. Ale museli jsme. Čekal nás
Huťský vodopád, díky letošnímu suchu chudý na
vodu. Prudké klesání nás dovedlo až do Rokytnice
nad Jizerou. Tady jsme vystoupali nad město a prohlíželi si Dvoračky, které na tu vzdálenost vypadaly
jak domeček z karet. Potkali jsme Krakonošův
obývací pokoj, kdy obrovská křesla a stůl vytvořený
ze samorostů bedlivě střežil velký vytesaný Krakonoš. Došli jsme na Rokytnické náměstí a usedli ve
stylové hospůdce k zasloužené večeři. Den se nám
povedl, Krakonoš nad námi letos držel ochrannou
ruku. Do autobusu jsme usedali s pocitem, že
jsme konečně, během našich každoročních výletů,
přešli celé Krkonoše. Co víc si přát? No přeci ještě
si zdřímnout a to se nám v autobuse při zpáteční
cestě opravdu splnilo.
Zdrávi došli Alena Foglová

juniorky, TJ Sokol Kunvald. Hrajeme polským
systémem podzim-zima jaro, 12 kol, v každém kole
se hrají 2 utkání na 3 vítězné sety. Celkem uhrajeme 24 utkání za sezónu. Nyní máme odehranou
podzimní část - 8 utkání. Škoda, že začátek sezóny
s námi nemohla hrát Jana Michaličková. V červnu,
při posledním utkání loňské sezony proti Písečné,
si způsobila těžký úraz kotníku a dosud nemá
nohu v pořádku. Všichni doufáme, že přes zimu se
postupně dostane do formy a vrátí se do družstva.
Výsledky v jednotlivých kolech:
1. kolo: Kunvald -Písečná

2 : 3, 3 : 1

2. kolo: Kunvald –Choceň

3 : O, 3 : O

3. kolo: Kunvald -Králíky

3 : 1, 2 : 3

4. kolo: Kunvald -Králíky

O : 3, 3 : 2

Celkové pořadí po odehrání podzimní části soutěže:
1. Písečná
2. Kunvald
3. Králíky
4. Choceň
Družstvo žen trénuje každý pátek od 18 hodin
v sokolovně. Rádi mezi sebe přijmeme další hráčky
volejbalu, uvítáme i rekreační hráče.
Romana Všetičková

Volejbal podruhé
Zhruba před třemi roky jsem se znovu pustila do
té nekonečné, mravenčí práce, výsledkem které snad
budou další hráčky volejbalu kunvaldského Sokola.
Vychovat z malých holčiček hráčky volejbalu a z nich
pak sestavit družstvo schopné hrát tuhle sportovní hru
není vůbec jednoduché, jak by se mohlo zdát. I tady
se projevuje nízký počet narozených dětí v obci. Leč
přes všechny potíže a starosti má TJ Sokol Kunvald již
druhým rokem zastoupení i v krajských mládežnických
volejbalových soutěžích. V letošní sezoně 2009 – 2010
hrají naše nejmladší děvčata Krajský přebor volejbalových přípravek. Tuhle soutěž mohou hrát děvčata
narozená v roce 1997 a mladší. Kunvaldské družstvo
tvoří: Šlesingrová Anna, Šlesingrová Eva, Šlesingrová
Pavla, Matějková Lucka, Trejtnarová Katka, Bartošová
Adéla a Kopecká Anička. Hrají „ malý volejbal“, to
znamená ve čtyřech, na menším hřišti 7x7 m a na dva
hrané sety. V soutěži je celkem 17 družstev!
V neděli 6. září se hrál kvalifikační turnaj v Lanškrouně. Podle výsledného pořadí byla družstva
rozdělena do tří skupin – A, B, C. My jsme vybojovaly
skupinu B. Následující neděli 13. 9. jsme cestovaly
do Svitav na turnaj skupiny B. Druhé místo ze šesti
družstev bylo opravdu radostné překvapení! A ještě
k tomu postup do skupiny A! ( družstva na 1. a 2.
místě postupují na další turnaj do skupiny A, družstva
na 5. a 6. místě padají do skupiny C ). Poněkud s obavami jsme v neděli 20. 9. nastupovaly ke 3. turnaji
ve skupině A opět ve Svitavách. Stanovily jsme si
přiměřený cíl, a to nebýt poslední. S těmi nejlepšími
družstvy jsme pak jednou vyhrály, jednou remízovaly
a čtyřikrát prohrály – a to stačilo na 5. místo. Byly
jsme spokojeny. Nutno říci, že za umístění ve skupině
se družstvu načítají body do celkového pořadí. Ke
čtvrtému turnaji 4. 10. jsme nastupovaly znovu do
skupiny B. Moc jsme si přály znovu uhrát to 2. místo
a postup do áčka, ale přišlo zklamání. Družstvo z Litomyšle podalo stejný výkon v turnaji jako Kunvald,
a tak se musely spočítat zahrané body v setech.

Litomyšl nás po spočítání celkového skóre posunula
na 3. místo. Neděle 11. 10. byla posledním hracím termínem podzimní části soutěže. Za šeredného počasí
jsme vyrazily zase do Svitav, tentokrát do tělocvičny,
venku už by se nedalo hrát kvůli nízké teplotě a dešti.
Jako kdyby nás tělocvična překvapila, často jsme
chybovaly a nakonec skončily páté. Na další turnaj
zimní části soutěže padáme do skupiny C. Dne 19. 12.
budeme bojovat o návrat do béčka. Věříme si, víme,
že skupina B nejlépe odpovídá našim možnostem a že
pád do céčka je jen dočasný.
Celkové pořadí družstev po odehrání podzimní části
soutěže:
1. Lanškroun A
129 bodů
2. Polička A
119
3. Moravská Třebová
110
4. Svitavy A
104
5. Ústí nad Orlicí
96
6. Svitavy B
88
7. Kunvald
74
8. Litomyšl
73
9. Lanškroun B
69
10. Česká Třebová
67
11. Dolní Újezd
59
12. Svitavy C
54
13. Polička B
36
14. – 15. Polička C
32
14. – 15. Pardubice
32
16. Žichlínek
30
17. Polička D
12
Zdeňka Jurčanová VO TJ Sokol Kunvald

13

Volejbal potřetí
Členky volejbalového oddílu plánují uspořádat
další kolo volejbalového utkání Horňáci x Dolňáci.
Za Dolňáky považujeme všechny zájemce o volejbal,
kteří bydlí od myšleného středu městysu, od pošty,
směrem „dolů“ na Žamberk; za Horňáky mohou
nastoupit ti, kteří bydlí od pošty směrem „nahoru“,
nebo jinak řečeno na hory, směrem na Bartošovice
HOKEJ
XI. ročník Computer shop cupu
Letos se už po deváté Slámožrouti přihlásili do
ústeckého hokejového turnaje. Je to neuvěřitelné,
kolik let už to spolu táhneme. Složení mužstva se
prakticky nezměnilo. Letos budeme kvůli dlouhodobému zranění oslabeni o Aleše Lauterbacha. Do soupisky však přibyl Jaroušek Zářecký. Začátek sezony
už je rozlosován, nastoupíme ve skupině D.
Rádi bychom poděkovali všem, kteří se zúčastnili
naší zábavy a tím podpořili naše mužstvo.
Zápas
Armat Řetová – Slámožrouti Kunvald
Slámožrouti Kunvald – Medvědi Rokytnice
Slámožrouti Kunvald – WBH Orlice K. Lhota
Slámožrouti Kunvald – Bejci Koldín

a Rokytnici. Vloni se osvědčil prosincový termín
mezi svátky, takže letos se k utkání sejdeme přibližně
ve stejném termínu – včas ho zveřejníme. Dolňáky
zorganizuje Marťa Křenová, Horňáky Iva Stejskalová.
Zveme vás na vánoční volejbalové utkání, přijďte si
zahrát, pobavit se, nebo obojí!

Mrkněte se na naše webové stránky www.slamozrouti.tym.cz, tam se dozvíte veškeré novinky před
sezónou.
Skupina „D“
1. Armat Řetová
2. Slámožrouti Kunvald
3. WBH Orlice K. Lhota (Čermná n/O)
4. Bejci Koldín
5. Medvědi Rokytnice v O. h.
Dne
Pá
So
So
So

Datum
13. 11. 2009
14. 11. 2009
21. 11. 2009
28. 11. 2009

Zahájení
19.45
17.50
21.50
16.45
Ed. Štumpf

Šachy
Do letošní šachové sezony vstupujeme do
krajských soutěží družstev opět se čtyřmi družstvy.
Jako první v krajské soutěži se v prvním kole
11. 10. mezi sebou utkala naše družstva „B“ a „C“.
Mírnými favority bylo dr. hostů „B“, protože na
třech posledních šachovnicích měli hráče výše
v bodovém hodnocení ELO. Na třetí šachovnici za
dr.“C“ vyhrál Z. Krupica nad R. Hodkem, na čtvrté
prohrál L. Pácha s M. Mlynářem. Další partie mezi
Nohejbal
Dne 4. 10. 2009 jsme zakončili venkovní sezonu,
již IV. ročníkem denního turnaje nohejbalových
trojek. Turnaj hraný systémem každý s každým
na dva vítězné sety do desíti bodů, jsme tradičně
odehráli na sportovišti u Salaše. Některé předem
přihlášené týmy bohužel nedorazily, ale to nám
pěkný nedělní nohejbalový den nemohlo pokazit.
Z celkového vítězství a bez ztráty setu se radovali
Brkalové Rokytnice ve složení - Podolský David,
Hynšt Pavel, Macháň Petr, na druhém místě Dlouhá
Třebová - Kovář Jiří, Kovář Pavel, Fisar Pavel, třetí
místo obsadil domácí Kunvald - Toman Rudolf, Jeh14

G. Ruszem a M. Stůjem, R. Ruszem a S. Krčmářem
a V. Michaličkou a T. Vymetálkem skončily remízou.
Celkový výsledek je tedy nerozhodný - 2,5 : 2,5.
Družstvo „D“ hraje své první kolo až 1. 11. v regionální soutěži RPJ Hradecko.
Družstvo „A“ zahajuje 18. 10. v Moravské
Třebové.
Tobiška Jar.

lička Jan, Toman Kamil, Kubíček Roman. Dále se pak
umístilo družstvo Ještětic, Penzionu a Loupežníků,
kteří tentokrát víc dávali, než brali.
Chtěl bych poděkovat všem za předvedenou hru
a chování. Věřím, že se na jaře opět sejdeme v hojném počtu. Pokud by měl někdo zájem, chodíme
hrát i do tělocvičny v Rokytnici a od listopadu do
Dlouhoňovic.
Dále bych chtěl poděkovat panu Borkovi za
podporu a dlouhodobou spolupráci a též příjemné
obsluze u baru.

Nohejbal – Kunvald 2009

1. Brkalové Rokytnice
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

4.
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10:2
10:4
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Ještětice
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10.
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10:6
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8:10
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4.

3.

Loupežníci

8:10
5:10

5:10
7:10

2

5:10
10:9
6:10

6:10
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1

6.

4.

Dlouhá Třebová
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2.

5.

Penzion

2:10
6:10

7:10
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4:10
2:10

0

7:10
4:10

3

5.

6.

Kunvald
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4:10

6:10
10:4
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10:7
10:4
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3.

Tobiška Jaroslav ml.
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Pro bystré hlavy
Řešíte SUDOKU? Zkuste také řešit ALGEBROGRAMY!

aabc
aa
----------------deded
deded
----------------dddddd
∙

Nahraďte písmena správnými číslicemi tak, aby
platilo naznačené násobení Stejná písmena zastupují
stejné číslice, různá písmena různé číslice. Existuje
právě jedno řešení, najděte ho.

Srdečně Vás zveme
NA TRADIČNÍ AKCE
POŘÁDANÉ DOMOVEM POD HRADEM ŽAMPACH
V ROCE 2009
STŘEDA 2. PROSINCE 2009 od 18.00 hodin
v prostorách zámeckého parku u zahradního altánu
Domova pod hradem na Žampachu
ŽIVÝ BETLÉM
průvod venkovanů s dary k jesličkám a příjezd
Tří králů v podání obyvatel Domova
a za doprovodu souboru Jiná doba – Kunvald
STŘEDA 2. PROSINCE 2009 od 19.00 hodin
Kaple sv. Bartoloměje na Žampachu
PRVNÍ VÁNOČNÍ KONCERT
smíšený pěvecký soubor Č.A.S. Dolní Dobrouč
Po celou dobu konání akcí prodej občerstvení
a nabídka výrobků z dílen center aktivit domova
PÁTEK 4. PROSINCE 2009 od 19.00 hodin
Kaple sv. Bartoloměje na Žampachu
DRUHÝ VÁNOČNÍ KONCERT
Pěvecký sbor „CORALE Žamberk“
Po celou dobu konání akcí prodej občerstvení
a nabídka výrobků z dílen center aktivit domova
HLAVNÍ PLÁNOVANÉ AKCE
V ROCE 2010 - TERMÍNY:
Pochod přes tři hrady
- 8. 5. 2010
Zámecká slavnost
- 5. 6. 2010
Letní hudební festival
- 10. 7. 2010
Bartolomějská pouť
- 21. 8. 2010
Živý betlém
- 1. 12. 2010
1. vánoční koncert
- 1. 12. 2010
2. vánoční koncert
- 3. 12. 2010

Řešení algebrogramu z minulého čísla: A4, F3, I9,
08, R2, S1, T5.
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Úspěšným luštitelem z minulého čísla byl Filip Lux
z Kunvaldu.
Zájemci mají možnost své řešení zaslat na úřad
městyse do 30. 11. 2009.
Hodně řešitelských úspěchů přeje J. Dvorský,
autor algebrogramu.

Masarykova ZŠ a MŠ Kunvald připravuje
tradiční akci
Těšíme se na Vánoce.
Těšte se na : vánoční výstavu, vánoční zpívání,
prodej vánočních výrobků, občerstvení.
Zahájení v pátek 11. 12. 2009, výstava potrvá do
neděle.
Městys Kunvald ve spolupráci s dalšími příznivci
připravuje pro nejmenší
Vánoční překvapení
v sobotu 12. prosince 2009 v Sokolovně Kunvald.
Nebude chybět divadélko Úsměv s vánoční pohádkou
a rozsvícení vánočního stromku.
Podrobnosti se dozvíte na plakátech.
TJ Sokol Kunvald
pořádá Předsilvestrovskou taneční zábavu
30. 12. 2009 v Sokolovně Kunvald.
Hraje LERION.
SRPDŠ Kunvald ve spolupráci s Masarykovou ZŠ
a MŠ Kunvald Vás zve
Společenský ples
v sobotu 23. ledna 2010 v Sokolovně Kunvald.
PS Kunvald společně s Masarykovou ZŠ a MŠ
Kunvald pořádá
Dětský maškarní karneval
v neděli 24. ledna 2010 v Sokolovně Kunvald.
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