AHOJ,
vážení čtenáři Ku…ho Po...ku

Vážíme si 28. října?
Já osobně vždy, když v ten den začínají houkat sirény, vzpomínám, jak jsme dychtivě již
od žákovských let čekali na tento polední okamžik na žamberském náměstí, abychom se hrdě postavili do pozoru a vzdali čest všem těm, kteří v letech 1914 - 1918 bojovali na evropských bojištích
v té nesmyslné válce, která přinesla našemu českému národu po třistaletém nuceném spolužití v říši
Habsburků svobodu a vznik samostatného Československého státu. A nebylo snad občana, který
by nevěděl a neznal význam a dosah tohoto dne pro naši vlast, Republiku československou. Jaké je
potom mé zklamání, když se večer z televizního průzkumu dozvím, že většina dotázaných považuje
tento den jen za den volna, důvod neznaje.
Snad alespoň částečně a hlavně osobitě nám to všem vysvětlí úvod pana Jiřího Voskovce k jeho
knize Klobouk ve křoví:
V létě roku 1914, krátce na to, co paní Müllerová oznámila Švejkovi: „Tak nám zabili Ferdinanda“, svět navlékl parádní uniformu a bílé rukavice, tasil šavli a vytáhl do pole. „Do sv. Václava budeme doma!“ - „Než listí opadá, otevřem šampaňské v Hotelu Ritz v Paříži“ - „Mon Général*, zvu vás na ležák Unter den Linden,“** volal svět mnoha znepřátelenými jazyky a nedívaje se,
kam mašíruje, šlápl si na plnovous a upadl. Šavle mu vyklouzla, kalhoty praskly a bílé rukavice zčernaly na funusu. Čtyři roky se svět ne a ne postavit na nohy: klouzal v blátě zákopů a v krvi revolucí, dávil z otravných plynů, pomátl se z bubnové palby a celou tu dobu mu kručelo v břiše z hladu.
Když konečně došel guláš, munice, i Milost boží, z níž ti - kteří byli apoštolskými a jinými veličenstvy, když z únavy a lhostejnosti bylo odtroubeno, svět povstal a nepoznal se. Ztratil v tom příšerném masopustu totožnost a od té doby ji dodnes nepřestal hledat. Onoho historického okamžiku
roku 1918, kdy svět, vrávoraje na pokleslých kolenou, se nechápavě zahleděl do rozbitého zrcadla,
zatím co nikoliv holubice, nýbrž španělská chřipka nesla ratolest míru vyhladovělými městy s připomínkou, že virus v civilu dokáže děsnější zhoubu než človíček ve zbroji - …
Jak krásně, jednoduše a pouze v náznacích je zde vysvětleno všechno to utrpení, s jehož koncem
mohla teprve přijít svoboda. Jenže ta jednoduchost a náznaky dnešním generacím mnoho neprozradí, protože do historického vysvětlování se po pouhých dvaceti letech postavila hráz betonových
opevnění, hravě přeskočená hlásnou troubou plechové „huby“ o tisícileté říši, která musela být opět
odplavena potoky krve a nežli se mohla naše zem nadechnout k poctivému výkladu dějin, přehnal se
naší zemí studený východní vítr, postavil neprodyšnou „železnou oponu“ a opět bylo na dlouhá léta
po možnosti vyprávět nefalšované dějiny naší vlasti.
A jak to bylo po jejím odstranění, když se pomalu nenašel nikdo, kdo by věděl a znal skutečnou pravdu? Proto se nedivme, že ještě dnes se lidé podvědomě vyhýbají mluvit o historii, natož
ji znát. Takže: mnohý kdo bude chtít pochopit plně význam krátkého povídání pana Voskovce si
bude muset vyhledat příslušnou historickou literaturu, nebo požádat o bližší vysvětlení. A mohu nás
všechny, kteří se musíme takto dodatečně seznamovat s historií naší země ujistit, že se za své nedostatky stydět nemusíme. Protože my jsme je nezavinili, a Ti co by se stydět měli si své provinění vůči
vlastní zemi a lidem nikdy neuvědomovali a uvědomovat nebudou.
Tak se raději trochu budeme namáhat, neboť to napomenutí: KDO NEZNÁ DĚJINY VLASTNÍHO
NÁRODA, BUDE SI JE MUSET ZOPAKOVAT, je zatraceně varující. Protože je pravdivé.
Milan Šebek, Varnsdorf

* mon general - (mon ženeral) = můj generále
** Unter den Linden = Pod lipami (známá berlínská ulice)
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Co je nového…?
Nejdůležitější body ze zasedání zastupitelstva městyse dne 11. 7. 2013
* Hospodaření městyse k 30. 6. 2013

* Závěrečný účet Sdružení obcí Orlicko

Předseda finančního výboru pan Josef
Vágner seznámil zastupitelstvo se stavem hospodaření městyse za první pololetí roku 2013. Zhodnotil dosavadní vývoj hospodaření včetně vývoje
příjmové stránky rozpočtu a seznámil zastupitelstvo se stavem finančních prostředků na jednotlivých účtech:

Starosta městyse seznámil zastupitelstvo se závěry jednání Valné hromady Sdružení
obcí Orlicko, která se konala dne 25. 6. 2013
a na které byl předložen a schválen závěrečný
účet včetně auditu hospodaření. S tímto závěrečným účtem by měly být seznámeny všechny
členské obce svazku.
Zastupitelstvo vzalo informace o výsledku
dílčího přezkumu hospodaření a závěrečném
účtu svazku Sdružení obcí Orlicko na vědomí.

BÚ u KB			
KB spořící			
KB - FRR			
ČNB				

3.373.801,83 Kč
7.504.520,83 Kč
1.672.971,80 Kč
69.587,25 Kč

Pokladna			

2.512,00 Kč

Příjmy - skutečnost
Výdaje - skutečnost
Saldo příjmy - výdaje

6.769.209,41 Kč
4.009.816,58 Kč
2.759.392,83 Kč

Zastupitelstvo vzalo informace na vědomí.
* Rozpočtová změna č. 4
Předseda finančního výboru pan Josef Vágner
dále seznámil zastupitelstvo s návrhem Rozpočtové změny č. 4/2013, která se týká na příjmové
straně přijatých finančních prostředků, se kterými nebylo v rozpočtu počítáno: pojistné plnění
- ordinace, platba za el. energii od lékaře, odvod
z loterií, prodej pozemků, pohřebnictví (smlouvy
- pronájem hrobových míst), příjmy za třídění
odpadů, projekt VPP. Na výdajové straně se
zohlednil skutečný vývoj potřeby financí a nenadálé události: sociální výpomoc rodině Rollerových, změna ÚD, apod. Celková částka, jíž se rozpočtová změna týká, činí 105.000 Kč.
Zastupitelstvo po krátkém projednání odsouhlasilo Rozpočtovou změnu č. 4/2013.
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* Závěrečný účet svazku Rozvoj regionu obcí
pod Zemskou branou
Starosta městyse seznámil zastupitelstvo
s průběhem jednání výboru svazku, které se
konalo dne 9. 5. 2013 a na kterém byl předložen a schválen závěrečný účet včetně auditu hospodaření.
Zastupitelstvo městyse vzalo informace výsledek auditu i závěrečný účet svazku Rozvoj
regionu obcí pod Zemskou branou, na vědomí.
* Změna jízdních řádů
Starosta městyse informoval zastupitelstvo,
že od 1. 7. 2013 došlo ke změnám jízdních řádů,
o kterých zástupci jednotlivých obcí, a tedy ani
Kunvaldu, nebyli informováni. Na dotaz starosty
vysvětlili pracovníci Odboru dopravy KÚ Pk, že
se jedná o objížďkový jízdní řád, který reaguje
na požadavky v souvislosti s opravami komunikací a dopravními omezeními.
V případě linky 700902 přes Kunvald se jedná
o posun celkem tří spojů v rozmezí 10 minut.
Bohužel mezitím, v zájmu poskytnout informace
občanům, byl již původní jízdní řád, který vstoupil v platnost dne 14. 6. 2013 - tedy pouhých čtrnáct dní před zveřejněním aktuálního jízdního

řádu, distribuován jako součást Kunvaldského
Poledníku. Bezprostředně po zjištění o vydání
nového JŘ byli občané informováni prostřednictvím vývěsek a plakátovacích ploch.
Starosta městyse dále informoval, že jízdní
řády a jejich tvorba spadají opět do kompetence
Odboru dopravy KÚ Pardubického kraje a firma
OREDO má jinou náplň činnosti.
Zastupitelstvo vzalo informace na vědomí.
* Žádost TJ Sokol Kunvald
Starosta městyse seznámil zastupitelstvo se
žádostí TJ Sokol Kunvald o finanční příspěvek na
12. ročník triatlonového závodu Kunvaldský
železný muž, který se bude konat dne 27. 7. 2013.
Jedná se již o tradiční, velmi úspěšnou akci.
Zastupitelstvo po krátkém projednání odsouhlasilo poskytnutí příspěvku na cenový fond
a občerstvení ve výši 2.500 Kč. Částka bude proplacena na základě předložených platných daňových dokladů vztahujících se k pořádání akce.
* Žádost Finančního úřadu pro Pardubický
kraj, územní pracoviště v Žamberku
Starosta městyse uvedl a připomněl, že
zastupitelstvo bylo seznámeno se žádostí a projednávalo ji již na minulém zasedání. Zastupitelé
měli dostatek času na zvážení žádosti.
Finanční úřad požádal o sjednocení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti týkající se
staveb obytných domů a ostatních staveb tvořících příslušenství k obytným domům pro celé
katastrální území, a to z důvodu složitosti zpracování dat a vzhledem ke změně v organizaci správy
daně z nemovitostí od 1. ledna 2013.
Zastupitelstvo po projednání žádost zamítlo.
Příslušná vyhláška tak zůstává v platnosti v současném znění a rovněž stanovení koeficientů pro
výpočet daně z nemovitostí se nemění.
* Zajištění komunikace u čp. 15
Starosta městyse připomněl, že se jedná
o rozpadající se podloží pod částí místní komunikace u čp. 15. Tato záležitost byla rovněž projednávána na minulém zasedání zastupitelstva,
na kterém byla předložena rovněž cenová nabídka
firmy MADOS MT s.r.o. Lupenice na zajiš-

tění komunikace a části svahu u čp. 15., která
činí 236 703,92 Kč bez DPH. Zastupitelům bylo
na minulém zasedání navrženo, aby se seznámili se skutečným stavem na místě samém, protože v případě řešení situace bude nutno finančně
pokrýt z rezervních prostředků.
Z. Jurčanová se dotázala, zda není možno
na tuto záležitost uplatnit reklamaci. Starosta
uvedl, že vzhledem k tomu, že stavba byla řádně
zkolaudována a opěrné zdi nebyly součástí
stavby, nedomnívá se, že by bylo možné na tuto
záležitost reklamaci uplatnit. Ing. Musil dále
uvedl, že ceny jsou odpovídající současné situaci, firma Mados MT s.r.o. má značné zkušenosti
v této oblasti, je renomovanou firmou v oblasti
staveb opěrných zdí a mostních konstrukcí.
Zastupitelstvo po dalším projednání a vzhledem k havarijnímu stavu a možnému nebezpečí - ohrožení osob i nemovitostí, odsouhlasilo
nabídku firmy Madost MT, s.r.o. Lupenice, a realizaci akce za podmínky uzavření řádné smlouvy
s firmou a prodlouženou záruční dobou minimálně na 5 let.
* Žádost SDH Kunvald
Zastupitelstvo se seznámilo se žádostí SDH
Kunvald o finanční příspěvek na dětské soutěže
a odměny pro děti na akci Kunvaldská lávka, která
se bude konat dne 13. 7. 2013.
Zastupitelstvo po krátkém projednání odsouhlasilo příspěvek ve výši 1.000,- Kč. Částka bude
proplacena na základě předložených platných
daňových dokladů vztahujících se k pořádání
akce.
* Různé
a) Nabídka společnosti REVENGE, a.s. umístění sběrných nádob na textil, obuv a hračky.
Na minulém jednání zastupitelstvo požádalo
o zjištění dalších informací. Starosta městyse
uvedl, že hovořil se zástupcem této firmy. Jedná
se o službu, kterou poskytují mnoha městům
a obcím, kontrolu a odvoz si zabezpečují sami,
městys podle objemu sebraného textilního
odpadu obdrží ročně finanční částku - firma
obcím poskytuje roční přehled o využití kon-
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tejneru a sebraném množství tohoto odpadu
v souladu se zákonem o odpadech. Sebraný
textilní odpad, obuv či hračky projdou několika třídícími zařízeními a podle toho jsou dále
využity. Do kontejneru se vhazuje vše najednou, kontejner je zabezpečen zařízením, které
neumožní vstup do kontejneru, či odnášení věcí
z něj, obdobně jako u kontejnerů na elektroodpad, rozměr kontejneru je 1,25 x 1,25 x 2 m. Dále
starosta uvedl, že rovněž město Žamberk využívá podobné služby, má na svém území umístěny také tyto kontejnery. Kontejnery provozuje
jiná firma, nicméně za obdobných podmínek.
Zastupitelstvo po projednání odsouhlasilo
nabídku firmy REVENGE, a.s. na umístění kontejneru na textilní odpad a pověřilo starostu jednáním v této záležitosti. Kontejner bude umístěn
na parkovišti u horní prodejny Konzumu.
b) Informace k projektu úpravy centra Jana Trejtnarová uvedla, že v roce 2011 byla

podána žádost o dotaci z Operačního programu
životního prostředí na celkovou úpravu zeleně
v rekonstruovaném centru městyse. Žádost
o dotaci byla na podzim roku 2012 vybrána
z tzv. Zásobníku projektů a akceptována a procházela dalšími koly schvalovacího řízení.
V uplynulém týdnu byl na úřad městyse
písemně doručen souhlas se zadávací dokumentací pro výběrové řízení na dodavatelskou
firmu.
Výběrové řízení pro městys na základě rozhodnutí zastupitelstva zajišťuje firma Hudeček,
s.r.o. Ústí nad Orlicí. V krátké době se uskuteční
schůzka s projektantkou a panem Hudečkem
týkající se nastavení schválení termínů provádění akce, neboť vzhledem k pokročilé době
již pravděpodobně není možné vše realizovat
do konce roku 2013 a část výsadeb či zakládání trávníků bude muset být přesunuto na jaro
2014.
Zastupitelstvo vzalo informace na vědomí.

Nejdůležitější body ze zasedání zastupitelstva městyse dne 15. 8. 2013
* Dotace z programu obnovy venkova
Starosta městyse seznámil zastupitelstvo
s textem Smlouvy o poskytnutí dotace v rámci
POV Pardubického kraje. Pardubický kraj poskytne
městysi účelovou investiční dotaci z rozpočtových
prostředků Pardubického kraje na akci „Rekonstrukce povrchu komunikace na Pustinu“ ve výši
100.000 Kč.
Po krátkém projednání odsouhlasilo zastupitelstvo uzavření výše uvedené smlouvy s Pardubickým krajem.
* Sdružení obcí Orlicko - specifikace
příspěvků, Dodatek ke Smlouvě
Starosta městyse seznámil zastupitelstvo
s návrhem Dodatku ke Smlouvě o poskytnutí příspěvků mezi Sdružením obcí Orlicko a Městysem
Kunvald, týkající se poskytování mimořádných příspěvků.
Rada svazku rozhodla, že mimořádné příspěvky se budou vybírat na základě uzavřeného
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Dodatku. Mimořádné příspěvky se týkají záležitostí
nad rámec běžných členských poplatků, a to např.
na destinační společnost založenou za účelem rozvoje turistické oblasti Orlické hory a Podorlicko,
Orlicko - Kladsko - Vše a ještě více!. Jedná o příspěvek ve výši 4 Kč / občana, který bude rozdělen
stejnou měrou na činnost destinační společnosti
Orlické hory a Podorlicko a část půjde do rezervního fondu Orlicka, ze kterého se budou řešit různé
příspěvky na projekty v případě, že jednotlivé obce
budou své projekty dofinancovávat.
Dále se jedná o mimořádný příspěvek ve výši
1348 Kč / obec na splátku úvěru na realizaci komplexního projektu marketingu atraktivit cestovního
ruchu (vydání 8 tematických průvodů s mapou),
tento příspěvek se týká pouze let 2013 - 2015.
Zastupitelstvo po projednání odsouhlasilo
uzavření výše uvedeného Dodatku č. 1 - Specifikace finančních příspěvků dle čl. II Smlouvy
o poskytnutí příspěvků uzavřené mezi Sdružením
obcí Orlicko a Městysem Kunvald.

* Opravy komunikací - veřejná zakázka
malého rozsahu
Starosta městyse seznámil zastupitelstvo
s výsledky jednání komise pro otevírání obálek
a hodnocení nabídek k veřejné zakázce malého
rozsahu na „Rekonstrukci komunikace na parcele p.č. 8498 v k.ú. Kunvald“. Jednání komise
proběhla dne 14. 8. 2013. Nabídky podaly tři
firmy: Správa a údržba silnic Pardubického
kraje - cestmistrovství Žamberk, Strabag a.s.,
závod Ostrava, JD Dlouhý, s.r.o.. Všechny
nabídky vyhověly požadavkům zadání. Nejnižší cenu nabídla firma JD DLOUHÝ, s.r.o.
Vračovice - Orlov, a to ve výši 1.313.978,87 Kč
včetně DPH.
Hodnotící komise navrhla proto zastupitelstvu uzavřít smlouvu na realizaci akce s firmou
JD DLOUHÝ,s.r.o., jejíž nabídka je pro zadavatele nejvhodnější a cenově nejnižší.
Zastupitelstvo po krátkém projednání odsouhlasilo uzavření smlouvy na realizaci akce s vítěznou firmou - tedy s firmou JD DLOUHÝ, s.r.o.
* Žádost o opravu komunikace.
Zastupitelstvo se seznámilo se žádostí
pana Josefa Trejtnara, Kunvald čp. 108 o příspěvek na opravu komunikace k nemovitosti
- pozemek p.č. 3296/1. Pan Trejtnar si sehnal
materiál (frezing) na opravu podstatné části
komunikace, žádá dodání malé části materiálu
a výpomoc s mechanizací na zaválcování, další
práce si provede sám.
Jedná se o jedinou přístupovou komunikaci
k jeho nemovitosti a dále k rekreační nemovitosti, v minulosti tato cesta nebyla nikdy opravována z prostředků městyse, pan Trejtnar si
zajišťuje zimní údržbu také sám.
Zastupitelstvo po krátkém projednání
odsouhlasilo zabezpečení chybějícího materiálu a zajištění zapravení a uválcování frézové
drtě na náklady městyse v souvislosti s dalšími akcemi, které se budou v průběhu měsíce
září v městysi realizovat.

* Finanční výpomoc obci postižené povodněmi
Zastupitelstvo se již na minulých zasedáních
zabývalo solidárním poskytnutím finanční výpomoci některé z obcí postižených povodněmi.
Jana Trejtnarová seznámila zastupitelstvo s návrhem na poskytnutí finanční výpomoci malé obci Šárovcově Lhotě nedaleko Hořic
v Podkrkonoší. Seznámila s výsledky jednání se
starostou obce a účelem využití finanční výpomoci.
Zastupitelstvo po projednání odsouhlasilo poskytnutí finanční výpomoci na zmírnění
následků povodní obci Šárovcova Lhota ve výši
50 tis. Kč.
* Různé
Informace k projektu úprav centra městyse
- starosta městyse informoval zastupitelstvo
o jednání komise pro otevírání obálek s nabídkami, které byly podány na základě vypsaného
a zveřejněného podlimitního zadávacího řízení
na úpravy centra městyse Kunvald. Celkem bylo
doručeno 6 nabídek, všechny nabídky po formální stránce vyhověly a postoupily do hodnocení. Komise pro hodnocení nabídek bude jednat
dne 26. 8. 2013 od 13.00 hod na Úřadě městyse
v Kunvaldě. Zastupitelstvo vzalo informace
na vědomí.
Informace o činnosti SPOZ - paní Mirka
Celerová dále požádala zastupitelstvo o změnu
ve formě příspěvku rodičům novorozenců při tradičním Vítání občánků. Doposud vždy obdrželi
rodiče materiální balíčky s potřebami z lékárny
- výběr je však v současné době velký a ne
každý vítá takovouto formu. Paní Celerová proto
navrhla, zda by se rodičům nových občánků
nemohla věnovat poukázka na zboží např. v prodejně Dětský svět ve výši 1000 Kč. Zastupitelstvo po projednání odsouhlasilo poskytnutí Dárkové poukázky ve výši 1000 Kč rodičům novorozenců na nákup potřeb dle vlastního výběru.
Dále paní Celerová požádala zastupitelstvo, zda
nezvážit osobní gratulace členů SPOZu s dárkovým balíčkem již od 70 let. Zastupitelstvo vzalo
tento návrh na vědomí.

Další zasedání zastupitelstva Městyse Kunvald proběhne ve čtvrtek 5. září a 10. října 2013.
Vždy od 19.00 hodin v zasedací místnosti Úřadu Městyse Kunvald.
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Informace Úřadu městyse Kunvad
Svozu nebezpečných a objemných odpadů
- proběhne dne 11. 9. 2013, trasa a zastávky
budou obvyklé, podrobnější informace naleznete
v tištěných letáčcích ve svých poštovních schránkách.
Umístění kontejneru na textil a obuv na základě rozhodnutí zastupitelstva byla uzavřena smlouva s firmou REVENGE, a.s. o poskytnutí, umístění kontejneru na textil a obuv a s tím
souvisejícími službami. Kontejner bude umístěn na parkovišti u horního Konzumu. Do kontejneru lze odkládat odložené šatstvo či obuv. Firma
Revenge, a.s. zabezpečí vyvážení kontejneru,
obsah kontejnerů projde několika třídícími linkami a dle stavu zde uložených věcí budou tytopředány dále ke zpracování a recyklaci.
Pan Antonín Jelínek, kunvaldský občan
daroval Úřadu městyse zcela nový počítač s programovým vybavením v hodnotě 25 tis. Kč. Rádi
bychom mu poděkovali také touto cestou!

„Věk a péče nemusí být překážkou“
Dne 20. 5. 2013 byla zahájena realizace projektu „Věk a péče nemusí být překážkou“. Cílem
tohoto projektu je zvýšení zaměstnanosti 54 osob
ze dvou cílových skupin a získání zaměstnání
minimálně pro 10 osob. Hlavním cílem je poskytnutí komplexní podpory při návratu na trh práce
pro fyzické osoby nad 50 let, které jsou dlouhodobě nezaměstnané (déle než 6 měsíců) nebo
mají nízkou úroveň kvalifikace, druhou cílovou
skupinou jsou osoby pečující o osobu blízkou.
Projekt bude realizován v okresech Ústí nad
Orlicí a Svitavy.

Účastníci projektu mohou získat kvalifikaci absolvováním rekvalifikačního kurzu, praxi
v oboru v délce 3 měsíců a minimálně 10ti
účastníkům bude zajištěno zaměstnání. Osvojí
si také základní dovednosti obsluhy počítače,
získají znalosti a dovednosti při hledání volných
míst včetně bezplatného poradenství v oblasti
hledání pracovního uplatnění po celou dobu
projektu. Zvýší si sebevědomí a motivaci, zlepší
komunikační dovednosti a získají aktuální informace z oblasti trhu práce.
Účast osob cílových skupin v projektu bude
podpořena poskytnutím doprovodných a podpůrných opatření - příspěvek na jízdné, stravné
a péči o osobu blízkou. Všechny aktivity projektu včetně výukových materiálů jsou zdarma.
První běh začne v září 2013 v Žamberku
a postupně budou navazovat běhy ve Svitavách
a Ústí nad Orlicí. Bližší informace včetně termínů výběrových seminářů a jednotlivých běhů
naleznete na webových stránkách www.ideahelp.cz, resp. http://vek-a-pece-nemusi-byt-prekazkou.ideahelp.cz/.
Pokud máte zájem se zúčastnit, kontaktujte na úřadu práce svého zprostředkovatele
zaměstnání, který Vám poskytne bližší informace nebo kontaktujte přímo realizátora projektu společnost IdeaHELP, o.p.s. - kontaktní
osoba Ing. Jarmila Rückerová, tel. 730 158 538,
e-mail: ruckerova@ideahelp.cz či partnera projektu Občanské sdružení CEMA Žamberk - kontaktní osoba Lucie Malá, tel. 603 813 646,
e-mail: mala@ideahelp.cz.
Projekt „Věk a péče nemusí být překážkou“
CZ.1.04/3.3.05/96.00211
Tento projekt je financován Evropským
sociálním fondem z Operačního programu
Lidské zdroje a zaměstnanost a státním rozpočtem České republiky.

Nadace Partnerství - Strom roku 2013
Každoročně vyhlašuje Nadace Partnerství ojedinělou soutěž o Strom roku. Návrhy,
které je možno posílat vždy zhruba do poloviny
března hodnotí odborná porota. V letošním roce
vybrala odborná porota z celkových 53 návrhů 12
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stromů, mezi nimiž je i pastvinská Vejdova lípa.
Hlasovat pro jednotlivé stromy lze od 15. 6.
do 10.10. 2013, a to dvěma způsoby: dárcovskou
DMS na tel. 87 777 ve tvaru STROM 1 - 12 (číslo
dle vybraného stromu). V případě Vejdovy lípy je

to č. 2, tedy tvar DMS bude STROM 2. Dárcovská
DMS Vás přijde na obvyklých 30 Kč, z toho 27 Kč
půjde na výsadbu a ochranu stromů v místě, kde
finalista - strom roku - roste.
Druhým způsobem hlasování jsou Hlasovací
archy, které jsou rovněž zpoplatněné. Veškeré
informace i fotografie příběhy jednotlivých finálových stromů lze nalézt na internetové adrese:
http://www.stromroku.cz//.

z hospody položené hluboko v údolí domů, opakoval větu: „Kdypak já na ten kopec vejda?“ Lípa
má v kmeni rozsáhlou dutinu zakrytou stříškou.
Podle pověsti do ní kdysi dávno zapadl pasáček. Kolem půlnoci bylo z lípy slyšet sténání
a v koruně se zjevovalo světlo. Vše ustalo, až
když se kmen otevřel a kostru malého pasáčka
řádně pohřbili.

Nadace Partnerství pomáhá lidem pečovat
o životní prostředí. Poskytuje jim k tomu granty,
odborné služby i inspirace ze zahraničí. Podporuje zapojování veřejnosti do výsadeb stromů,
vytváření kvalitních veřejných prostranství, zklidňování dopravy i šetrné turistiky a cyklistiky. Sídlí
v Brně ve svém vzdělávacím centru Otevřená
zahrada.
A tak bychom možná letos mohli podpořit
sousedy, ale protože i my v Kunvaldě máme rozhodně krásné a historické stromy, mohli bychom
se v příštím roce pokusit přihlásit některý či
některé z nich.
A protože po internetu příliš často „nebrouzdám“ a tahle informace pro mě byla nová, chci
poděkovat paní Vlastě a panu Pepovi za určitě
moc dobrý tip!
Jana Trejtnarová

Příběh stromu
Vejdova lípa patří k nejmohutnějším památným stromům v republice. Lípu pravděpodobně
zasadili okolo roku 1200, a tak zažila i vznik
obce, jejíž první historická zmínka se datuje
k roku 1513. Své jméno lípa získala na základě
přezdívky pana Dolečka, jednoho z majitelů
statku, u něhož roste. Ten vždy, když se vracel

Vejdova lípa

Ze starých kunvaldských kronik
Dnes nikoli ZE STARÝCH KUNVALDKÝCH KRONIK,
ale připomenutí prvního prezidenta československého…
Po přečtení příspěvku pana Šebka jsem si
vzpomněla, že také v Kunvaldských kronikách se
lze dočíst opisů dopisů vojáků z první světové
války, ale také jsem si vzpomněla na osobnost
prvního prezidenta T. G. Masaryka, jehož jméno
nese i naše škola a sáhla po dvou knihách, které

jsou s jeho osobností spojeny. Je začátek školního roku, proto snad lze jej připomenout..
Dovolím si krátce citovat z obou publikací.
První knihou je publikace z nedávné doby, kniha
pana Zdeňka Mahlera - Ano, Masaryk:
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kdo. Umí se dostat z každé šlamastyky, ale když
v ní není, tedy do ní vhrkne sám. Neumí vždycky
vytrvat a selhává, když nemá co dělat, to bylo
před Sibiří na konci sibiřské kampaně zas. Ale
ani lépe vyzbrojené a organisované armády než
naše by nesvedly líp takové sibiřské tažení. Mně
šlo jen o to, aby byli schopni boje, až přijdou
do Francie, to jejich bratrství a zvláštní řády dobrovolného vojska, to nevadilo, jen když se drželi
v bojovém stavu. Zařídili jsme během doby kursy
pro důstojníky, nácvik vojáků a všechny možné
dílny, krejčovny, ševcovny, uzenářství, tiskárnu,
sport, divadlo, poštu i banku pro naše vojáky,
abychom je zaměstnali a aby se nám nerozběhli.
Museli se starat o menáž, a to bylo hodně těžké,
mužici na Ukrajině už nechtěli za ruble prodávat, že prý prodají Němcům za hřebíky. Peníze
papírové neměly pro ně ceny, vyvíjel se primitivní obchod výměnný. Na Sibiři bylo v té věci
lépe. To se rozumí, když se pak hoši dostali
do boje, byli to vojáci, jakých by pohledal - to
byl boj o život ...

TGM

… Dějiny jsou jenom jedny - jejich výkladů
a hodnocení ovšem může být bezpočet.
V Čechách zavládl obyčej čas od času podrobovat vlastní historii až sebemrskačské revizi koná se rozkolísání, a třeba i změtení hodnot.
Nebyl toho ušetřen ani Tomáš Garrigue Masaryk, jeho osobnost i dílo. Podle jedněch byl
Masaryk nejlepším československým prezidentem - jiní prohlašují, že naopak uvedl český
národ do rizik, dokonce na pokraj záhuby. Rozkmit tvrzení sahá od nanebevzetí až k proklínání. Lze se na tomto světě ještě dopátrat jednoznačné pravdy? Existují zjištění, která možno
pokládat za nesporná a závazná? Když se rozhrne dějinný popel, jaké živé, žhavé uhlíky se
v něm najdou? Kdo to vlastně byl T. G. M.?...
Režimy přicházely a končily, pomníky se stavěly a kácely, Masaryk byl milován i zlořečen.
Dodnes platí: Řekni mi, co si myslíš o Masarykovi, a já Ti řeknu, kdo jsi. Nuže: Kdo to byl
TGM?
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Konec války
…Bylo to po čtvrté, co jsem přišel do Ameriky. Poprvé to bylo, když jsem jel za Miss Garrigue v roce sedmdesátém osmém a dvakrát jsem
tam jel přednášet, to bylo v letech 1902 a 1907.
Tož jsem viděl Ameriku růst ještě od jejích pionýrských dob. Ano, líbí se mi. Ne že bych měl
rád kraj, ten náš je pěknější. Americký kraj je jak bych vám to řekl? Je to jako americké ovoce,
vždycky se mi zdálo, že jejich ovoce chutná
nějak syrověji než naše, naše že je sladší a zralejší na chuť. Myslím, že to dělá ta tisíciletá práce
u nás, která je za vším. A stejně i ta americká
krajina je jaksi syrovější než naše. Americkému
farmáři, vyzbrojenému stroji, je půda fabrikou
a ne předmětem lásky, jako dosud u nás.

Druhou knihou, ke které se čas od času také
vracím jsou Hovory s T. G. Masarykem Karla
Čapka:

Čs. legionáři v Rusku

S vojáky v Rusku
...Já Vám řeknu, náš člověk je dobrý voják,
když je v boji, pak je statečný a chytrý jako málo-

Na Americe se mi líbí ta otevřenost lidí. To
se rozumí, i tam jsou lidé dobří i špatní, tak jako
u nás, ale jsou otevřenější i v tom zlém. Takový

americký Viking je docela bezohledný a nemilosrdný, je to otevřený pirát beze všech cavyků,
neschovává se za mravní nebo vlasteneckou
plentu. Ti dobří, ti zas jdou energicky za tím, co
považují za dobré, ať je to humanita, náboženství nebo kulturní věci, jsou podnikavěji dobří
než u nás. V tom je pořád ještě to podnikavé
pionýrství, tak, jako tam dosud je divoká půda…
…Když jsem dostal telegram, že mě doma
zvolili za presidenta - - já na to do té doby
nemyslil, když jsem si představoval, co budu
dělat po svém návratu, myslel jsem jenom, že

budu žurnalistou. Když jsem dostal ten telegram, to byla pro mne jen starost: starost
s odjezdem, kdo má jet s sebou a tak. Odjel jsem
20. listopadu, náhodou je to den ženiných narozenin. Ta cesta na lodi, to byl můj první odpočinek za ta čtyři léta, mohl jsem s dcerou hrát
v šachy - od té doby jsem jich neměl v rukou,
chodil jsem po palubě, díval jsem se na moře,
uvažoval, jak se to všecko stalo – a měl jsem
radost. Bože, tož se nám to přece jen povedlo!...
Citovala Jana Trejtnarová

Okénko farnosti
Mše na poděkování za uplynulý
školní rok
Tak jsme ten školní rok zase přežili, říkali
si začátkem prázdnin děti, rodiče i učitelé.
Než však budou školní potřeby uloženy hluboko na dno šuplíku, využijeme je ještě v kostele. V neděli 7. července tedy přispěchal každý
školák s aktovkou, školními sešity, penálem,…
Během mše šli v průvodu, krom školáků,
i rodiče s kbelíky v rukou. To mělo symbolizovat nervy v kýblu, které nejeden rodič během

školního roku jistě měl. Průvod však nebyl
jedinou aktivitou dětí. Následoval zpěv písní,
tanec a čtení přímluv. Nedělního dopoledne se
na naše pozvání zúčastnila paní Mgr. Bronislava
Halbrštátová (ředitelka PMD v Hradci Králové),
která na oplátku pozvala všechny na připravovaný misijní den do Chocně.
Marta Gregušová

Cyklovýlet
První červencovou sobotu
jsme zahájili prázdniny cyklovýletem. Počasí bylo příjemné
a počet účastníků uspokojivý.
Ráno se nás před kostelem sešlo
patnáct a ve stejném počtu jsme
i v podvečer usedli k táboráku.
Voňavému párečku však
předcházela
52 km
dlouhá
trasa. Cestou jsme se u kapličky na dolním Kunvaldě vyfotili ještě svěží a plní sil. Pokračovali jsme kolem kapličky do Žamberka, Helvíkovic, Bohousové,…
až do Litic. Po zdolání litického
lomu nám byl odměnou litický

Účastníci cyklovýletu
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Podzimní události - POSVÍCENÍ

hrad jako na dlani. Pokochali jsme se a vyrazili k chatě Vyhlídka nad Vamberkem. Tam nás
čekala opravdu krásná vyhlídka do dáli i občerstvení. Pak už trasa klesala do Rybné nad Zdobnicí a opět stoupala do Rokytnice, kde jsme si
chvíli odpočinuli při sledování závodu hasičů.
Slavilo se zde 140. let založení místního hasičského sboru.
Hranice Kunvaldu se konečně přibližovaly
a vidina párku již nebyla nereálná. Odměnou
bylo i něco sladkého ke kávě a hlavně cyklistikou příjemně znavené tělo.

V podzimních měsících se budeme připravovat nejen na příchod zimy, ale především
na svátek posvěcení našeho kostela.
Posvícení budeme slavit v polovině října,
a to v neděli 13. 10. 2013 a krom nově připravovaného hudebního doprovodu Jiné doby, přispěchá s programem i naše misijní klubko, které
bylo přesně před rokem v Kunvaldě založeno.
Věříme, že si k rekapitulaci našeho ročního
působení, najdou čas i pozvaní hosté.

Marta a Mirek Gregušovi

M. Gregušová

Společenská kronika
Blahopřejeme našim spoluobčanům, kteří
oslaví významná životní jubilea:
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100 let
24. 09. Jindřich Herman

Zaječiny 5

88 let
03. 09.

Božena Tomková

Kunvald 177

86 let
16. 10.

Marie Trejtnarová

Kunvald 71

81 let
21. 09.

Marie Burešová

Kunvald 187

60 let
09.07.

Karel Zastoupil

Kunvald 47
Pan Herman na oslavách v roce 2012, tedy 99 letý

80 let
27. 09.
13. 10.

Radoslava Štefková Kunvald 377
Marie Poláčková
Kunačice 8

Stříbrné svatby oslavili:

50 let
01. 09.
22. 10.

Irena Vagnerová
Marie Taibrová

13. 08. Romana a Oldřich Kopečtí Končiny 11
27. 08. Jaroslava a Josef Vágnerovi Končiny 14
22. 10. Lenka a Oldřich Trejtnarovi Kunvald 49

Kunvald 34
Kunvald 379

Vítáme do života nově narozené občánky:
04. 07.
05. 07.

Anna Tolmanová
Jan Vacek		

Končiny 31
Kunvald 138

Vzpomínáme na občany, kteří již nejsou
mezi námi:
21. 06.
30. 06.
30. 07.

Naděžda Trejtnarová Kunvald 64
Jaroslav Kopecký Kunvald 15
Vlasta Keprtová
Kunvald 252

Stále se něco děje...!
Ročník 1937 v akci...
29. 6. 2013 - po roce se spolužáci a absolventi krásné školy v Kunvaldě sešli “U Křemílka”
ke společnému veselí i smutnění. Dostalo se
mi od ženy pozvání a tak jsem se rád setkání
zúčastnil. Nelitoval jsem, neboť mezi dobrými
lidmi je člověku fajn po duši. A k tomu všemu
voňavý a měkoučký řízeček, který probudil
v mysli fantazii všeho druhu.
Domácí prostředí dokonalo pohodu a čas
od 15.00 rychle a příjemně utíkal. Opět jako
vloni mezi nás zavítal náš pan starosta se všemi
informacemi o Kunvaldu, takže máme spoustu
novinek uloženo v našich, bohužel už sklerotických, hlavách.

Taková to setkání jsou tolik potřebná!
Nejsme dnes již žádní mladíci a sdělené trable,
jsou poloviční trable. A radost? Ta letos převažovala. Tu přibyl vnuk, tu pravnuk a spolužačky se předháněly, která že jich má víc. Dobrá
nálada převládla, staré křivdy (Toník Minařík)
šly do pozadí, děvčata měla napečeno a tak
s pomalým soumrakem přišel čas na roční rozloučení se.
Těch 365 dní do příštího setkání ať
všichni prožijeme hlavně ve zdraví, pohodě
a těšení se na společně strávené odpoledne.
Mějme se, přátelé!
Pepa od Vlasty

Kunvaláci se neztratí...
V silné „mezinárodní“ konkurenci bylo
v plně obsazeném autobuse 12 borců z Kunvaldu a hned v úvodu musím říci, že jsme se
neztratili a v ničem jsme za ostatními nezaostali.
Jelo se do Sezimova Ústí - Rekondiční pobyt
pořádaný Wellness hotelem MAS Sezimovo
Ústí za odborné garance oblastního spolku Českého červeného kříže Hr. Králové - tak se celá
akce jmenovala. Týden plný příjemných zážitků,
dojmů a gurmánského papání mohl začít.
Ubytováni jsme byli v moderně zařízených
dvoulůžkových pokojích se soc. zařízením, televizí, telefonem, ledničkou, zkrátka žádné troškaření. Stravování formou polopenze s možností takového výběru, že co oči chtěly, žaludek už nemohl. Rekondiční program obsahoval
masáže, termozábaly či cvičení v bazénu. Bazén,
s příjemnou 29 stupňů teplou vodou, byl kaž-

dému přístupný prakticky celý den - do pozdních večerních hodin.
Dalším zpestřením pobytu byla možnost
účasti na výletech. Díky naší delegátce, mimochodem chytré, vtipné a obětavé ženě, byly
výlety zvládnuty na jedničku, v klidu a pohodě.
Odpolední výlet do Tábora byla nádhera. Centrum města díky architektuře objektů, byl zážitkem snad pro každého. Prohlídka divadla, procházka městem, vyhlídka na vypuštěný Jordán,
bylo na co se dívat. Jakoby nápis „Tábor sobě“
nad jevištěm v divadle zosobňoval i dnešní dění
ve městě.
Čtvrteční cesta úzkokolejkou z Obrataně
do Kamenice n. Lipou byla rovněž zážitkem
a den vrcholil prohlídkou zámku v Jindřichově
Hradci. To koukáte, co jsme všechno stihli, co?
Ale pokračuji. V pátek jsme zamířili naším auto-
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busem směr Žďákovský most a tolik očekávaný Orlík, kde zastávkou byl zámek a přístaviště. Kapitán lodi i s posádkou nás čekal a bezpečnou jízdou, plnou překážek a úskalí (náplavy
po povodních) nás dopravil ke hradu Zvíkov.
Po jeho prohlídce a procházce k autobusu jsme
pokračovali dle plánu dále - Klokotský klášter s krásným výkladem pana faráře a poslední
zastávkou dne byl Sepekovský kostel. Svérázná

průvodkyně nenechala nikoho na pochybách, že
kostelem žije nejen ona, ale všichni lidé zdejší
farnosti.
A jaké byly večery? Bowling, přednáška
o potravinových doplňcích, hráli jsme Bingo,
2x za ten týden byla zábava, kdy se prověřily
schopnosti těch nejlepších tanečníků. Zde bych
vyzvedl naše ženské kvarteto - děvčata to uměla.
No a jedeme domů. Zapomněl jsem
na Den otevřených dveří
v Ústeckém MASU (dřívější Kovosvit) a odpolední výšlap na Kozí
hrádek. Alespoň je vidět,
že toho bylo opravdu
mnoho.
Příští rok opět AHOJ
s Červeným křížem H. K.
A ať ještě rozšíříme naše
řady.
Zapsal pro Vás Pepa
od Vlasty.

Kunvaldští v Sezimově Ústí

Kunvaldská lávka
Dne 13. 7. 2013 se v Kunvaldě konal již tradiční 19. ročník Kunvaldské lávky. Pořadatelem byl SDH Kunvald. O zábavu, pití a pohoštění se postarali s dobrou náladou. Děti měly
také svůj soutěžní program. Porovnat své síly
mohly ve třech disciplínách - skákání v pytli
na čas, stříkání ze džberovky na cíl a v opičí
dráze. Po dokončení disciplíny byly odměněny
a nakonec ještě dostaly odměnu tři nejrychlejší.
A dospělí, aby jim to nebylo líto, si mohli
také zasoutěžit, a to hned ve čtyřech soutěžích. Hod sudem do dálky, aquadrom, na kole
po lávce přes koupaliště a pak na trakaři ve dvojicích. Došlo i na ocenění těch nejlepších. Bylo
mnoho legrace a i napětí.
Po ukončení a vyhlášení výsledků ze soutěží následovala zábava s hudbou. Všichni se
náramně bavili a moc se těší na další ročník.
Bude to 20. ročník Kunvaldské lávky a bylo by
krásné to něčím ještě okořenit. Například ohňostrojem a míchanými nápoji.
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Tímto děkujeme všem zúčastněným a všem,
kteří se starali o zábavu a občerstvení.
Velitel zásahovky a dobrá parta lidí

Pohoda na Kunvaldské lávce

Sport
Kunvaldskému železnému muži
dominovala žena
Dvanáctý ročník byl v mnoha ohledech
mimořádný. Navzdory tropickým vedrům jsme
zaznamenali rekordní účast. Na start se postavilo 58 mužů, 10 žen a 18 štafet. Již tradičně
se startovalo ve dvou vlnách. Nejprve kategorie žen a mužů nad 40 let a za dvacet minut muži
do 40 let a štafety. Teploměr ukazoval více než
35 stupňů. V takovém vedru si nikdo na chladnější vodu nestěžoval.
První z bazénu vybíhala Jana Jiroušková
z RCR Bike Teamu Ćeská Třebová, těsně následovná Václavem Glaserem z Fort SMC Ústí
nad Orlicí. Spolu pak absolvovali cyklistickou
část. V běhu však Jana Jiroušková svého soupeře dokázala setřást a suverénně si doběhla
pro vítězství jako celkově nejrychlejší jednotlivec. Druhý celkově skončil s téměř minutovou ztrátou vítěz kategorie nad 40 let Václav
Glaser. Ve druhé vlně stíhala Aleše Zídku a štafetu Těchonín 1 v cyklistické části smečka pronásledovatelů a i zde se rozhodoval běh. Třetí
celkově mezi jednotlivci se umístil Aleš Zídka,

vítěz kategorie mužů do 40 let. V kategorii štafet
obhájil loňské vítězství tým Těchonín 1 nejrychlejším časem dne.
A co naši? Letos jsme se bohužel po několika letech na stupně vítězů nedostali. Ale o to víc
nás potěšila rekordní účast kunvaláků. Nejlepšího umístění dosáhl pátý v kategorii muži do 40
let, Eda Štumpf. V mužích nad 40 let byl Luděk
Dlabka dvanáctý. Spolu s nimi mezi muži startovali ještě Péťa Vymetálek, Jára Tobiška a Roman
Hodek. Ve štafetách se nejvýše umístily šesté
Anička a Eliška Kopecké doplněné M. Koblížkem. Dále nás reprezentovaly dvě rodinné štafety, Jindra gang a Kopecký team z Končin, Jirka
Rous s Martinou Křenovou, Láďa Křičenský
s Tondou Kučerou a Sousedky Alena Foglová,
Zdena Jurčanová a Marie Dlabková.
Všichni závodníci a závodnice si zaslouží
veliký obdiv za dokončení závodu v panujících
tropických podmínkách. Děkujeme všem sponzorům a dobrovolníkům, bez jejichž pomoci
bychom závod nebyli schopni uspořádat.

Kunvaldský železný muž - v cíli
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Výsledky v kategoriích:
muži do 40 let: 1. Aleš Zídka - 1:08:10, 2. Josef
Siegel - 1:10:26, 3. Ondřej Penc - 1:10:33
muži nad 40 let: 1. Václav Glaser - 1:07:57,
2. Jaromír Krejčí - 1:12:49, 3. Jiří Martinák 1:13:26
ženy: 1. Jana Jiroušková -1:07:06, 2. Daniela
Tylšová - 1:17:13, 3. Dana Hyláková - 1:18:51

štafety: 1. Těchonín 1 - 1:06:50, 2. Danek
a Zdenda Šrolerovi - 1:08:31, 3. Jan, Petr
a Jakub z Lichkova -1:11:46
Kompletní výsledky můžete nalézt na
www.sportorlice.cz
Za TJ Sokol Kunvald napsal Roman Hodek

Kunvaldský železný muž - na stupních vítězů

AFK Kunvald informuje
V polovině srpna se opět rozběhly fotbalové
soutěže v okrese. V přeboru III. třídy nastupuje
i družstvo mužů místního AFK. Do sezóny vstupujeme s několika nevyhnutelnými změnami.
Letos bohužel nemůžeme počítat s některými
hráči, kteří pravidelně nastupovali v základní
sestavě a patřili k oporám týmu. K doplnění
kádru se podařilo na hostování získat tři hráče
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ze sousedního Klášterce. Po celkově páté příčce
z uplynulého ročníku se chceme opět pohybovat v první polovině tabulky. To je náš výsledkový cíl.
Především ale chceme nabídnout našim
fanouškům zajímavé fotbalové zážitky.
Za fotbalový oddíl M. Černoch

AFK Kunvald - rozlosování OP III. třídy - podzim 2013
Den

Termín

Domácí

Hosté

SO

17. 08. 16:00

Kunvald

Lichkov

NE

25. 08. 10:00

Verměřovice „B“

Kunvald

SO

31. 08. 16:00

Rudoltice

Kunvald

SO

07. 09. 16:00

Kunvald

Ústí n. Orlicí „C“

SO

14. 09. 16:00

Mistrovice

Kunvald

SO

21. 09. 16:00

Kunvald

Luková

SO

28. 09. 16:00

Helvíkovice

Kunvald

SO

05. 10. 16:00

Kunvald

Kerhartice

NE

13. 10. 15:30

Choceň „B“

Kunvald

SO

19. 10. 15:30

Kunvald

Žichlínek

SO

26. 10. 15:30

Dolní Čermná

Kunvald

Pozvánka na setkání důchodců!
Dovolujeme si Vás pozvat na podzimní setkání, které se koná
v neděli 29. září 2013

ve 14 hodin v sokolovně Kunvald
Letos jsme pro Vás připravili Módní
přehlídku Jany Zamazalové
- hudebně zábavný pořad, ve kterém
uvidíte oděvy a keramické šperky
inspirované mořskou tématikou s názvem

MÓDA Z MOŘSKÝCH VLN
Hudební doprovod Pavla a Vladimír
Zamazalovi, možnost zakoupení
keramických šperků a obrazů z ateliéru
Jany Zamazalové.
Ve druhé části odpoledne opět zahraje
k tanci a poslechu
Vichr Orlických hor.
Občerstvení zajištěno.
Všichni jste srdečně zváni!

Úřad městyse Kunvald

Na Módní přehlídku si dovolujeme pozvat i širokou veřejnost, pro kterou budou vyhrazena
místa na balkóně a v zadní části sokolovny.
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Kunvaldská a. s.
přijímá do konce září objednávky
na naturálie:

obilí, brambory konzum
- odrůdy Adéla, Dali a Marabel,
červené brambory Rozáry v letošním roce
nebudou
brambory netříděné v paletě / 6 q /
Ceny budou oznámeny dodatečně
objednávky hlaste na tel. č. 465 677 749

Florbalový oddíl Sokola Kunvald
pořádá ve středu 11. září nábor nových členů.
Proto zveme všechny děti starší osmi let
k návštěvě prvního tréninku
v letošním školním roce.
Těší se na Vás trenéři Eda Štumpf a Pavel
Krejsa.

SLÁMOŽROUTSKÁ ZÁBAVA
TJ SOKOL KUNVALD
pořádá

celodenní turistický výlet
do Českého ráje
v sobotu 21. září 2013
odjezd z Kunvaldu od Kampeličky v 6.00 hodin
(doba návratu není stanovena, závisí
na počasí a fyzické kondici účastníků)
Délka pěší trasy jako vždy do 20 km.
Závazné přihlášky: Alena Morávková
telefon 465 619 160.

Zveme všechny příznivce lidové písničky na

II. setkání harmonikářů
21. září 2013 od 14 hodin
sál restaurace Klub v Rokytnici v O.h.
Vstupné: 70,- (v předprodeji 60,-)
Pro zájemce je připravena ukázka italských
akordeonů.
Akce se koná pod záštitou města Rokytnice v O. h.
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SE KONÁ
V SOBOTU 12. ŘÍJNA 2013
OD 20:00 HODIN
HRAJE: Fernet šok

I. ročník Kunvaldského půlmaratonu
Sokol Kunvald si po loňské premiéře dálkového běhu na 20 kilometrů v Kunvaldě
pro letošek připravil půlmaratónskou trať.
Na trasu dlouhou 21 097 m se vydají
závodníci a závodnice dne
2. listopadu s úderem desáté hodiny.
V deset patnáct bude odstartován
takzvaný Lidový běh na trati o délce
deset kilometrů.
Proto Vás zveme, přijďte podpořit závodníky podél trati nebo si zazávodit.
Vše potřebné se dozvíte na plakátech.

