IX. – X.
2011

Jubilejní Kunvaldský železný muž - stupně vítezů - ženy

AHOJ,
vážení čtenáři Ku…ho Po...ku
Podkarpatská Rus
Asi jen málo čtenářů si vzpomene, že tento kus krásné krajiny kdysi býval nejvýchodnějším cípem prvorepublikového Československého státu a jeho město Jasina městem nejvýchodnějším. Však jsme se také ve škole učili, že naše republika je od Aše až po Jasinu.
Jak, kdy a hlavně proč se stala Podkarpatská Rus jednou z částí Československa si dnes již
uvědomí málokdo, takže neuškodí si trochu osvěžit poměry v Evropě, těsně po skončení prvé
světové války.
Rozpadem habsburské monarchie začínají její bývalé národy boj o sebeurčení a vzniká tak i otázka pro opuštěný rusínský kmen v Maďarsku jaký bude jeho osud. Tu skutečnost si však
uvědomovala jen malá část jejich zbylé inteligence, neboť dlouholetou maďarizací lid zlhostejněl a byl doslova před národní smrtí. Marně se však káli Maďaři před Rusíny a slibovali
jim jakousi autonomii, zůstanou – li jejich součástí. Rozhodné NE pak přišlo od amerických
rusínských vystěhovalců, kterých bylo téměř 400 000 a vymohli si na prezidentu Wilsonovi,
aby Podkarpatská Rus byla jako autonomní stát, který bude spojen unií nebo federací s některým státem s nímž se snadno domluví. Z plebiscitu, který američtí Rusíni uspořádali, vyšlo
vítězně nově vznikající Československo.
Následná schůzka v květnu 1919 v Užhorodě, na níž se sešly všechny tři rusínské národní
rady, potvrdila americké hlasování – rozhodli se pro svazek s Československem, bude-li
zaručena AUTONOMIE. To bylo nutno považovat za podstatnou část smlouvy, neboť by jinak
ani k připojení nedošlo, kdyby bylo Československo odmítlo dát vyžadované záruky. Mírová
smlouva nakonec předpisuje, aby postavení Podkarpatské Rusi v Československu bylo vybudováno takto:
„Československo se zavazuje, že zřídí území Rusínů jihokarpatských ve hranicích, určených čelnými mocnostmi spojenými a přidruženými, jako samosprávnou jednotku v rámci
státu československého, vybavenou samosprávou nejširší, slučitelnou s jednotností státu
československého. …
Přes veškerou snahu, sáhodlouhá jednání, politická, náboženská, školská i územní a hlavně zmatky jazykové nemohla mladá republika, plná mnoha dalších starostí, dosáhnout vytčeného cíle.
Dvacet let zdárného vývoje uběhlo jako voda a druhá světová válka rozvrátila sotva konsolidovanou Evropu i její pořádek takřka naruby.
Dnes si můžeme již jen číst ve starém Hokrově průvodci z třicátých let minulého století
o Podkarpatské Rusi, že území na pomezí se Slovenskem a v povodí Uhu je osídleno karpatoruskými Bojky se svéráznou kulturou dřevěných kostelíků v nejzaostalejším kraji plném
pověr. Chýše mají udusanou hliněnou podlahu uprostřed s pravěkým ohništěm, děti do deseti let běhají bosy jen v košilích. Téměř vše pro obživu rodiny dělá žena. Veškerý veřejný
život pro ně vykonávají židé. Ve střední části sídlí již uvědomělejší   Lemkové. Nosí pěkné
kroje, chalupy jsou upravené, políčka lépe obdělaná, je zde více chleba  i mléka pro potřeby
rodiny a cerkve (kostely) mají vysokou štíhlou věž. V nejvýchodnější části Podkarpatské Rusi
u Jasině a okolí bydlí Huculové. Nejinteligentnější složka obyvatelů. Muži jsou zdatní voraři
a nejlepší dřevorubci. Ženy mají umělecký vkus, nosí krásné vyšívané kroje a v zimě zdobené
kožichy. Zajímavou kolonii v kraji Lemků tvoří němečtí kolonisté mluvící tyrolským nářečím.
Žijí v nádherných dřevěných domcích se vzorně upravenými jizbami se záclonkami v oknech
a koberci na podlahách. Salaše na poloninách mají zděné a na pastvách se jodluje jako v Alpách.
Ještě mnoho by se dalo vyprávět o této zemi, která připadla po ukončení druhé světové
války k tehdejšímu Sovětskému svazu. Jak vypadá dnes však již popisovat netřeba. Kdo má
možnost, může se tam zajet bez problémů podívat. Třeba již o letošní dovolené.
Milan Šebek -Varnsdorf
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Otevřený dopis
Na úřad Městyse Kunvald dorazil otevřený dopis – polemika s posledním článkem pana Šebka.
Uveřejňujeme jej po dohodě s pisatelkou v plném a doslovném znění. Panu Šebkovi jsme zaslali jeho
kopii a umožnili mu také reagovat. Jeho – opět plnou a doslovnou reakci - najdete dále.
„Poledník“ je otevřené periodikum a takovéto polemiky – pokud jsou slušné – na jeho stránky
rozhodně patří. Posouzení a názor je na čtenářích.
Redakce KP

Pane Šebku z Varnsdorfu!
Protože neznám Vás ani Vaši adresu, píši Vám prostřednictvím Úřadu městyse Kunvald.
Chci reagovat na Váš příspěvek do našeho „Poledníku“ týkající se jistého pana Josefa Fogla,
který „chudák“, aby nemusel vstoupit do JZD Kunvald, jak píšete, musel emigrovat do Ameriky.
Nevím a ani mě nezajímá, kdo údajnému redaktoru Pejskarovi dával informace, ale jsou značně
zkreslené. Nezapomeňte, že v Kunvaldě dosud žijí lidé, kteří si to pamatují a vědí tudíž víc než Vy.
Pan Fogl své hospodářství i se svými dluhy předal radši Státnímu statku v Rokytnici v Orl. h., kam
také katastrálně patřil. Odjel za svou láskou a vidinou snadnějšího výdělku do Ameriky. Na sklonku
života se bez majetku vrátil, aby se o něj synové postarali. Když vynecháme ostatní nepřesné
údaje, tak ten v posledním odstavci Vašeho článku je nehoráznost sama. Jakým právem nazýváte
pana Fogla kunvaldským hrdinou, vždyť v Kunvaldě nikdy nebydlel. Možná zde přespal pár nocí
na chalupě, kterou zdědila po rodičích manželka Josefa Fogla mladšího. Otec pak bydlel se synem
a vnukem v Letohradě.
Podle mne jsou kunvaldskými hrdiny všichni, kdo se zde narodili, tvrdě pracovali a také zemřeli.
Těm všem byste se za svůj chybný názor měl alespoň omluvit. Teď se už nedivím, že když se sepisují
knihy z takovýchto polopravd, tak ani dějiny národa nemohou vypadat lépe.
Hubálková - Kunvald

Dovoluji si reagovat
na invektivy paní Hubálkové, neboť jakoukoliv další neplodnou diskusi odmítám.
Vážená paní,
Kunvaldský Poledník je opravdu městyse Kunvaldu, ale není jen VÁŠ. Je nás všech, kteří mají
tento kout naší země rádi, protože se v něm narodili, což je i můj případ a dovoluji si tvrdit, že to bylo
jistě dříve nežli narození Vaše.
Ten jistý pan Fogl nebyl chudákem ani v uvozovkách, ba ani neutekl před dluhy a ani utéci
nechtěl. Vy dobře víte, že odešel až v šedesátých letech kdy byl nucen dát své hospodářství Státnímu
statku. A jaké důvody byly oficiálně tehdejšími úřady uváděny si jistě i Vy dobře pamatujete.
Domníval jsem se, že jsem toho ÚDAJNÉHO redaktora dostatečně představil jak v úvodním
tak i závěrečném odstavci. Ale ve Vašem případě jsem asi neměl brát na lehkou váhu staré přísloví
„Chytrému napověz …“.
Plně s Vámi souhlasím, milá paní, že v Kunvaldu žijí lidé, kteří si to pamatují. Proto jsem se jich
také nejdříve ptal, neboť jsem si chtěl i já ověřit, zda pan Fogl opravdu zemřel v Kunvaldu u syna,
když přijel ZA SVÉ peníze za ním na návštěvu a ZA SVÉ peníze plánoval i cestu zpět do Ameriky.
To ještě netušil, že osud bude proti.
Pokud ještě dnes věříte, že emigranti odcházeli za snadnějším výdělkem pak Vám asi něco
trochu uniklo.
Závěrem – opravdu nevím proč bych se já měl někomu omlouvat za MŮJ chybný názor, když
jsem pouze CITOVAL z knihy, díla světově uznávaného a ceněného.
Pisatelce děkuji za vyjádření svého názoru a Úřadu městyse Kunvald za možnost reagovat
na na kritickou připomínku.
Milan Šebek -Varnsdorf
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Co je nového…?
Nejdůležitější body ze zasedání Zastupitelstva Městyse Kunvald, konaného dne
14. 7. 2011 v zasedací místnosti Úřadu městyse Kunvald
Hospodaření městyse k 30.6.2011
Předseda finančního výboru Josef Vágner
seznámil zastupitelstvo s průběhem hospodaření k datu 30.6.2011 a se stavem finančních prostředků. Příjmy městyse k uvedenému datu činily
9.872.007,93 Kč, výdaje 4.040.895,88 Kč, saldo:
5.831.112,05 Kč.
Na běžném účtu u KB jsou 3.155.560,21 Kč,
na termínovaném vkladu u ČSOB je
Informace finančního úřadu
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1.061.452,33 Kč, na čerpacím účtu ČNB (účet zřízený pro čerpání dotací) je 1.647,60 Kč, na účtu FRR
u KB je 1.660.359,43 Kč, na čerpacím účtu u KB je
7.427.720,34 Kč. Celkem stav aktivních finančních
prostředků městyse činí 13.306.739,91 Kč. Informace předsedy finančního výboru doplnil starosta
městyse Ing. Josef Paďour obecnými informacemi
o vývoji finančních prostředků Městyse Kunvald.

Starosta městyse informoval zastupitelstvo
o sdělení finančního úřadu, že při převodech
výnosů daní došlo k přefinancování, a proto
finanční úřad provedl kompenzaci. Po zaplacení daňových povinností plátců daně z příjmu
fyzických osob a po vrácení daňových přeplatků

došlo u Městyse Kunvald k 15.6.2011 k přeplatku
u položky: „30% z výnosu záloh na daň z příjmů FO
a výnosu daně z příjmů FO osob“ o 95.938,57 Kč.
Dále došlo u stejné daně k 30.6.2011 k přeplatku
o 4.821,66 Kč.

Žádost o prodej pozemků
Starosta městyse seznámil zastupitelstvo se
žádostí slečny Moniky Šlezingrové, Kunvald 54,
která žádá o prodej jedné nebo více parcel určených pro výstavbu a sdělení podmínek prodeje,
a to na pozemcích po bývalém čp. 18. Slečna Šlezingrová v žádosti uvádí, že by chtěla započít se
stavbou rodinného domu na počátku příštího roku

Zastupitelstvo vzalo žádost na vědomí,
k žádosti se  vrátí na příštím zasedání s tím,
že zastupitelstvo bude informováno o finančních
prostředcích, které byly již vloženy do získání
a upravení parcel určených pro bytovou výstavbu
a dále bude informováno o prodejních cenách
pozemků v okolních obcích a obdobných lokalitách. Poté rozhodne a stanoví způsob prodeje
a podmínky prodeje jednotlivých pozemků.

Žádost SDH Kunvald
Starosta městyse seznámil zastupitelstvo se
žádostí vedoucí mládeže SDH paní Elišky Bárnetové o příspěvek na akci hasičského dorostu,
která se konala 1.7.2011. Žádost byla však na úřad
městyse doručena až po konání akce a není zcela
zřejmé, na co a jakým způsobem bude příspěvek
použit. SDH obdrželo příspěvek na činnost a práci

s dětmi ve výši 4.500 Kč.
Zastupitelstvo po projednání žádost zamítlo
s výše uvedeným odůvodněním. Zastupitelstvo
obecně odsouhlasí příspěvky na obdobné akce,
je-li jasně stanovený účel a vždy musí být stanoveno, jakým způsobem bude příspěvek zdokladován a vyúčtován.

Žádost TJ Sokol Kunvald
Zastupitelstvo se seznámilo se žádostí
TJ Sokol Kunvald o příspěvek na 10. jubilejní ročník triatlonového závodu „Kunvaldský
železný muž“. V loňském roce Sokol o příspěvek na triatlon nežádal.

Zastupitelstvo po projednání odsouhlasilo
příspěvek 2.500 Kč na cenový fond či na potisk
a nákup triček pro závodníky. Příspěvek bude
vyplacen na základě předložených daňových
dokladů.

Pasport místních komunikací
Na základě rozhodnutí zastupitelstva z minulého
jednání byl návrh pasportu místních komunikací
dopracován do konečné podoby. Městys rozhodnutím zastupitelstva zažádá správní orgán – Úřad
městyse, místně příslušný silniční správní úřad
o zařazení komunikací do pasportu MK. Na základě
žádosti městyse Kunvald provede Silniční správní

úřad potřebné kroky včetně vydání „Rozhodnutí“
formou veřejné vyhlášky. Po nabytí právní moci
veřejné vyhlášky bude dokument platný (pasport MK).
Zastupitelstvo schválilo podání žádosti Úřadu
městyse o zařazení komunikací do Pasportu místních
komunikací.

Oprava komunikace

Starosta městyse seznámil zastupitelstvo, že na
základě zadávacích podmínek byly osloveny 3 firmy
k předložení nabídky na zakázku rekonstrukce povrchu komunikace od Bratrské lípy k čp. 318. jediným
hodnotícím kritériem byla nabídková cena včetně
DPH. Všechny oslovené firmy podaly nabídky: firma
JD Dlouhý s.r.o., Vračovice – Orlov – nabídková
cena 273.615,30 Kč, Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, Pardubice – nabídková cena 295.711,20 Kč, DS DELTA s.r.o., Lubná
183 – nabídková cena 292.340,40 Kč
Zastupitelstvo po vyhodnocení nabídek
a vyhodnocení zakázky odsouhlasilo uzavření
smlouvy na opravu komunikace s vítěznou firmou

JD Dlouhý s.r.o.
V této souvislosti učinil p. Štumpf dotaz, zda
bude rovněž opraven krátký úsek komunikace
od nemovitosti Teplých k Bratrské lípě. Starosta vysvětlil, že teprve v letošním roce dojde
v tomto prostoru k rekonstrukci vodovodního řadu
firmou VaK, a.s. Jablonné nad Orlicí, poté tato
firma dokončí na vlastní náklady úpravu povrchu
ve zmiňované části. Dále starosty městyse informoval o průběhu plánovaných a odsouhlasených
oprav, a to komunikací na Končinách, na Záhorách
a rovněž sdělil, že se podařilo získat frézovanou
hmotu, která bude využita k opravě komunikací
během letních měsíců.

Stanovy sdružení ORLICKO
Starosta městyse seznámil zastupitelstvo
s úpravami a změnami stanov Sdružení Orlicko.
Zastupitelstvo po projednání vzalo informace
na vědomí a vzhledem k tomu, že členové zastu-

pitelstva neměli možnost si stanovy a navrhované
změny podrobně prostudovat, vrátí se k této záležitosti na příštím zasedání

Žádost Jaroslava Zářeckého
Zastupitelstvo se seznámilo se žádostí pana
Jaroslava Zářeckého. Pan Zářecký požádal o povolení stavby obrubníku na části cesty p.č. 6616,
která je po pozemkových úpravách ve vlastnictví
městyse a to z důvodu odvedení dešťové vody
od hnojiště, částečně by pak působil jako ochrana
proti možnému poničení nově vybudované opěrné
zdi kolem hnojiště. Vše provede na vlastní náklady.

Starosta informoval zastupitelstvo o provedeném místním šetření a jednání s panem Zářeckým.
Uvedl, že v případě vybudování obrubníku je nutné
dodržet současný průjezd (šíři) komunikace. Kraj
živičné vozovky bude nutno seříznout a obrubníky
dobře usadit včetně zalití do betonu.
Zastupitelstvo po projednání odsouhlasilo
žádost za výše uvedených podmínek.

Žádost nájemníků bytového domu čp. 17
Starosta městyse seznámil zastupitelstvo se
žádostí nájemníků bytového domu čp. 17 o nákup
a montáž nových vstupních dveří vzhledem k tomu,
že dveře jsou dle jejich mínění v havarijním stavu,
dochází tak k unikům tepla a do zádveří v zimě

proniká sníh a vytváří tak nebezpečné prostředí
pro chůzi. Zastupitelstvo vzalo žádost na vědomí
a pověřilo předsedu stavebního výboru prověřením skutečného stavu, návrhem řešení, případně
jednáním s firmou – předložení cenové kalkulace.

Různé
a) Místostarosta městyse – Jana Trejtnarová
podala zastupitelstvu informaci o podání žádosti
o podporu z Operačního programu životní prostředí
na SFŽP ČR. Žádost byla podána za účelem získání
finančních prostředků na ozelenění a nové výsadby
v nově upraveném centru městyse. SFŽP v rámci
této žádosti, pokud bude schválena poskytne 90%
uznatelných nákladů, což v tomto případě činí cca
1mil. Kč. Zastupitelstvo bude průběžně informováno
o vývoji stavu žádosti a průběhu řešení.
Diskuse:
p. Ed. Štumpf – upozornil na vyvrácený pařez
do cestičky pod vilou a rozpadající se zídku, která
by mohla znamenat potencionální nebezpečí.
V tomto případě bude osloven majitel nemovitosti.

b) Informace o jednání s velitelem OO POLICIE ČR
- starosta informoval o dopravní nehodě osobního vozidla u pérovny – poškození dopravního zrcadla. Uplatnění náhrady škody proběhne u pojišťovny,
ve které má majitel pojištěno vozidlo
- informace o porušení OZV o odpadech – naplnění kontejneru stavebním odpadem.Řešeno bude
jako přestupek.
- informace o hlídkové kontrole v průběhu fotbalových utkání AFK Kunvald – parkování vozidel mimo
vyhrazená stání. Policii bude předán rozpis utkání.
p. Jan Kalous – sdělil stanovisko obyvatel Betléma – nepožadují vybudování veřejného osvětlení,
bude podáno písemně.
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p. Krčmář – upozornil na špatný stav komunikace v Parkánu, kořeny stromů nadzvedávají asfalt.
Bylo odpovězeno, že je možné vyvolat jednání se
SÚS.
p. Krčmář – poukazuje na neukázněnost
občanů, kteří netřídí odpad, vše dávají do jednoho
kontejneru, zda budou řešeny popelnice. Odpovězeno, že záměr se zavedením popelnic byl již
několikrát i velmi podrobně rozpracován, vzhledem k rozsáhlosti katastru a rozptýlenosti zástavby
by nebylo možno, aby všichni obyvatelé Kunvaldu
mohli bez větších obtíží využívat popelnice, musel

by být kombinovaný systém, který problém neřeší,
městys se stále snaží získat vhodnou lokalitu pro
sběrný dvůr, který by problematiku odpadů mohl
do značné míry vyřešit. Pan Krčmář proto navrhl,
aby se umístily kontejnery i na Kunačice a do Zaječin.
p. Josef Vágner požádal, zda by nebylo možné
provést těžební zásah také v „Parkánu“ ve stráni
k potoku.
Zastupitelstvo vzalo informace a náměty,
které zazněly v diskusi na vědomí.

Nejdůležitější body ze zasedání Zastupitelstva Městyse Kunvald, konaného dne
11.8. 2011 v zasedací místnosti Úřadu městyse Kunvald
Obecně závazná vyhláška O systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování odpadů včetně systému nakládání se stavebním odpadem.
Zastupitelstvo se opakovaně zabývalo návrhem na Odboru dozoru a kontroly veřejné správy MV
obecně závazné vyhlášky. Text návrhu byl dopl- ČR s paní JUDr. Skřepkovou.
Zastupitelstvo po krátké diskusi schválilo
něn o připomínky, které zazněly při projednávání
na minulých zastupitelstvech a byl konzultován návrh textu obecně závazné vyhlášky.
Návrh nových stanov Sdružení obcí ORLICKO
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Zastupitelstvo se opakovaně zabývalo návrhem textu nových stanov Sdružení obcí ORLICKO.
Na minulém zasedání bylo projednání tohoto bodu
odročeno tak, aby měli zastupitelé možnost se
s návrhem stanov, který přišel těsně před zasedáním zastupitelstva, podrobně seznámit.
Většina členů zastupitelstva v průběhu diskuse
vyjádřila nesouhlas s navrhovanou změnou systému hlasování valné hromady sdružení. Doposud měla každá obec či město 1 hlas bez ohledu
na velikost či počet obyvatel. Návrh nových stanov
počítá se změnou hlasování takto (citace):

Při rozhodování Valné hromady odpovídá
počet hlasů každé členské obce počtu trvale hlášených obyvatel obce k pobytu vždy k 1.1. předcházejícího roku dle evidence Ministerstva vnitra ČR.
Za každý začínající tisíc trvale hlášených obyvatel
náleží členské obci jeden hlas. Prakticky by tím
mohlo dojít k situacím kdy velká města za podpory
jedné či několika menších obcí přehlasují malé
obce.
Zastupitelstvo proto po projednání a z výše
uvedeného důvodu neodsouhlasilo návrh textu
nových stanov.

Žádost o prodej pozemků
Zastupitelstvo se opakovaně vrátilo k žádosti
slečny Moniky Šlezingrové, Kunvald 54 o prodej stavebních pozemků po čp. 18.
Starosta městyse uvedl, že k dnešnímu dni bylo
na této akci proinvestováno celkem 1.038.114,60 Kč
(od nákupu nemovitostí, přes demolici objektu, dále
přípravné práce, PD, až po část zasíťování přípojky
elektro a přeložka VO). Proinvestovaná cena na rozlohu plochu parcel včetně obslužné komunikace činí
na 1 m2 – 225,- Kč. Náklady na dokončení sítí a vybudování příjezdové komunikace se dle dostupných
podkladů odhadují na cca další 1 mil. Kč. Náklady
vložené městysem na přípravu stavebních parcel by
pak dosáhly částky 450 – 480 Kč/ m2.
V diskusi seznámil předseda stavebního výboru
Ing. Musil s dalšími informacemi týkajícími se prodeje
obdobných stavebních parcel v jiných obcích, kde
jsou podobné podmínky jako v Kunvaldě (Písečná,

Dlouhoňovice). Většina obcí – stejně tak i Kunvald má zájem o výstavbu nových rodinných domů s tím,
že při prodeji nedosáhne návratnosti nákladů vložených obcemi do sítí. Avšak většina obcí také nějakým způsobem podmiňuje výhodnou cenu parcel
(dokončením výstavby v termínu, obecným vzhledem
nemovitostí s ohledem na charakter zástavby v lokalitě – např. podmínka sedlové střechy atd.).
Zastupitelstvo po projednání odsouhlasilo:
a)
jednomu stavebníkovi či zájemci o koupi
pozemku bude prodána jedna stavební parcela
za účelem výstavby jednoho rodinného domu.
b)
cena za 1m2 pozemkové parcely určené
k zástavbě po bývalém čp. 18 bude činit 280 Kč, přičemž návrh textu kupní smlouvy a další podrobné
podmínky prodeje budou předloženy zastupitelstvu
k diskusi a případnému schválení na příštím zasedání
zastupitelstva.

Žádost nájemníků bytového domu čp. 17
Zastupitelstvo se opakovaně zabývalo žádostí
nájemníků bytového domu čp. 17 o výměnu hlavních vchodových dveří s případnou možností osazení elektrického vrátného.
Ing. Musil seznámil zastupitelstvo s nabídkou
– cenovým návrhem firmy DOMETT s.r.o., která je
autorizovaným prodejcem firmy SULKO, která prováděla výměnu oken a dveří v čp. 7.
Cena dveří dle nabídky včetně samozavírače

a el. vrátného cca 34 tis. Kč. K instalaci elektrického vrátného je nutné prověřit funkčnost domovních telefonů a el. instalace k tomuto sloužící, dále
by bylo nutno vyměnit panel. Vzhledem k dnes již
standardním požadavkům na zabezpečení obdobných objektů k bydlení požádalo zastupitelstvo
Ing. Musila o zajištění prověření elektroinstalace a případné cenové nabídky. Po získání těchto
dalších upřesňujících informací se k žádosti vrátí
na dalším zasedání, kdy již záležitost rozhodne.

Smlouva o poskytnutí finančních prostředků
z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury
na rok 2011.
Starosta seznámil zastupitelstvo, že na základě
předložení potřebných podkladů o zadávacím řízení, uzavřené smlouvy o dílo včetně položkového
rozpočtu a dokladu o zřízení účtu u ČNB, nám byla

zaslána Smlouva o poskytnutí finančních prostředků ze SFDI ve výši 2.148.000,- Kč na vybudování
chodníku.
Zastupitelstvo odsouhlasilo předložený návrh
smlouvy a pověřilo starostu uzavřením smlouvy.

Rozpočtová změna č. 2
Předseda finančního výboru pan Vágner seznámil zastupitelstvo s navrženou rozpočtovou
změnou č. 2 rozpočtu Městyse Kunvald na rok
2011. Jedná se o běžné přesuny finančních pro-

středků v souvislosti s přijetím dotací, příspěvků
a běžného provozu Městyse Kunvald.
Zastupitelstvo po projednání odsouhlasilo rozpočtovou změnu.

Různé
Informace o průběhu stavby chodníku

Starosta městyse seznámil zastupitelstvo
podrobněji s průběhem stavby. Do konce tohoto
týdne bude položeno a zasypáno potrubí k výjezdu
u garáží u čp. 15. V sobotu 13.8. a v neděli 14.8.
bude silnice úplně uzavřena. Objízdná trasa povede
areálem Kunvaldské a.s., bude ve stejném režimu –
Informace o návrhu jízdních řádů 2011/2012
Organizátor veřejné dopravy Pardubického
kraje spol. OREDO s.r.o. předložil návrh jízdních
řádů, který by měl být v platnosti od 11.12. 2011.
Je zde řada časových posunů spojů, dále je zde
dokonce navrženo navýšení spojů. Linka je však
stanovena jinak než dosud, a to na trase: Ústí nad
Orlicí – Libchavy – Žamberk – Kunvald – Rokytnice v Orl. horách. Dosud není znám návrh spojů
Bytové nájemné
Od 1.1. 2011 podléhá nájemné výlučně dohodě pronajímatele a nájemce. Městys má pouze
minimální bytový fond, ale nájemné v jednotlivých
bytech je postaveno na rozdílných základech –
v některých bytech je regulované, v některých
smluvní a v některých věcně usměrňované. Je
žádoucí provést nápravu stavu, což znamená sta-

jednosměrná na světelnou signalizaci. Trasa bude
vyznačena pomocí směrových desek. V tuto dobu
budou stavebně provedeny propusti pod silnicí
III. třídy, v sobotu spodní, v neděli horní u centra.
Práce probíhají dle plánu.

ve dnech pracovního volna a klidu (SO, NE, SV).
Rovněž není známo jak bude řešeno spojení v úseku Bartošovice v Orlických horách – Kunvald.
Starosty městyse jednal se starosty obcí Bartošovice v Orlických horách a Orlické Záhoří o nutnosti zachování školních spojů z Orlického Záhoří
– Bartošovic přes Kunvald do Žamberka. Jednání
se zástupci firmy OREDO, s.r.o. budou pokračovat.
novit např. jednotnou výši nájemného a projednat
s nájemníky. Zastupitelstvo se seznámilo s jednotlivými výšemi nájemného v bytech ve vlastnictví
městyse a k tomuto bodu se vrátí na příštím jednání tak, aby bylo možné získat ještě další informace
a zastupitelé měli čas vše pečlivě zvážit.
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Návrh na využití budovy bývalé čističky

Městys Kunvald získal do svého vlastnictví
budovu bývalé čističky v centru městyse a zadal
u projekční kanceláře Ing. Stejskala zdokumentování současného stavu a na základě společného jednání a záměru využití této budovy připraví projekční
Diskuse
- p. Miroslava Celerová sdělila zastupitelstvu
termín připravovaného setkání důchodců. Bude se
konat v neděli 2. října odpoledne. Požádala zastupitelstvo o pomoc při akci. Dále požádala, zda by

kancelář návrh pro úpravu prostor včetně přístavby
současně s dokumentací pro projednání na stavebním úřadě a položkový rozpočet pro rekonstrukci,
jejíž realizace se předpokládá v příštím roce.

bylo možno opravit informační tabuli před Domkem Na Sboru, případně zvážit instalaci nové informační tabule např.u autobusové čekárny na zastávce u Komenského v Kunvaldě.

Další zasedání Zastupitelstva městyse Kunvald proběhnou 8. září 2011 a 13. října 2011.
Vždy od 19.00 hodin.

Opět začala škola …
a s ní i běžný provoz. K běžnému provozu však
patří také provoz autobusový a automobilový.
Na konci června nás na úřadě městyse navštívil řidič
malého autobusu, který vozí nejen neratovské děti

do školy k nám a do speciální školy do Žamberka,
ale také zajišťuje dopravu klientů zpět do chráněných dílen na Kopečku v Bartošovicích v Orlických
horách. Musí také zajistit nástup klienta, který bydlí
v kunvaldské škole a nemá jinou možnost, než zajet
až přímo ke škole. Není totiž opravdu možné, aby
ponechal autobus s klienty bez dozoru na parkovišti
a ke škole došel.
Ke škole však také v tutéž dobu zajíždějí rodiče –
řidiči se svými ratolestmi. Kdykoli se tedy v úzkém
prostoru před Sokolovnou a před školou setká
s automobilem, nastává problém. To s čím se občas
setkává, je na pováženou a nikterak nelichotí rodičům – řidičům. Hrubosti, urážky a podobné invektivy ve smyslu – co se tam má co s tím autobusem
„motat“!

K tomu lze jen podotknout, že se tam správně
nemají co „motat“ s auty ani rodiče – řidiči!
Žádáme Vás tedy proto, zvažujte, zda je
nezbytně nutné své dítě zavézt až před školu
a zda není možné těch pár kroků z parkoviště
dojít. Zvláště v době, ve které tam zajíždí sociální autobus. A pokud už to nejde jinak (i přes
umístěnou dopravní značku), pak žádáme
řidiče automobilů, aby umožnili sociálnímu
autobusu bezpečný průjezd!
Úřad Městyse Kunvald

Ze starých kunvaldských kronik
Z knihy kroniky č.VII z roku 1958 kronikářky paní
Marie Pálkové:
Kapitola: „Zvyky, obyčeje a škádlivky,

které dosud trvají v Kunvaldě.“

Posvícení je v říjnu po dni sv. Terezie (3 neděli). Je
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to tzv. císařské posvícení. Zase se gruntuje – dělá
pořádek doma i venku. V sobotu se pečou koláče.
O posvícení je vše jako o pouti, ale je-li to možné, je
na oběd pečená husa. I taneční zábava bývá vždy,
jen atrakce na hřišti a stánky chybí.“

Historická zajímavost
Socha Panny Marie na Kunačicích byla nákladem Městyse Kunvald v letošním roce restaurována a zdobí tento krásný kout osady Kunačice.
Sochu sem kdysi dala postavit paní Barbora Keprtová z čp.6 na Kunačicích, která ji snad zakoupila
od Josefa Friče (na zahradě domu čp.290 v Kunvaldě můžete dodnes spatřit podstavec, na kterém
socha kdysi stála). Na zadní straně podstavce
sochy lze číst:
JOSEF FRIČ v Serajevu s bratrem FRANT.
založil pomník sochy Panny MARIE v r.1866.
Z vděčnosti za obdržená dobrodiní ..............
(vytesaný text nečitelný) ku své vlasti a otčině.
POSTAVENO NÁKLADEM MANŽELŮ KEPRTOVÝCH

Zahrádkáři informují.
Za krásného slunného počasí uspořádala
místní organizace zahrádkářů ve spolupráci
s panem Janem Hejkrlíkem výstavu na zahradě
pana Hejkrlíka a v klubovně mysliveckého sdružení Kunvald. V těchto prostorech bylo možno
zhlédnout nepřeberné množství venkovních
květin, fuchsie, hortenzie, oleandry, begonie,
muškáty, pokojové květiny a bonsae. Výstava
byla doplněna prodejem některých exponátů,
jako závěsnými begoniemi, okrasnými tújemi,
okrasnými keři a výrobky z Chráněných dílen
Kopeček (textil, hračky, košíčky tašky, koberečky atd.).
Zlatým hřebem výstavy bylo 63 překrásně
rozkvetlých a 25 rozkvétajících oku lahodících
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a srdce hřejících lilií pěstitele pana Hejkrlíka.
Na výstavě spolupracovalo 14 pořadatelů z řad
zahrádkářů ZO Kunvald a přátelé z Těchonína
a Líšnice. Výstavu navštívilo 552 velmi spoko-

jených návštěvníků z celé republiky, Slovenska
a Polska. Ke spokojenosti přispělo též velmi
chutné občerstvení.

Všem, kteří přispěli ke zdaru výstavy touto
cestou děkuji a těším se na další setkání a spolupráci. Příležitost bude hned v následujícím
roce na podzim, kdy uspořádáme, pokud nám

bude příroda přát, výstavu u příležitosti 50 let
založení ZO v Kunvaldě. Již dnes si připravte
osivo, sadbu, hnojivo na Vaše výpěstky a především dobré nápady.
Za výbor ZO ČSZ Kunvald, ing. Michalička, předseda

Strom roku 2011 - JILM
„Jilm byl vybrán stromem roku 2011 – pro
svou krásu, ušlechtilé dřevo, ale také proto, že
jsou ohroženy. Typickým znakem všech jilmů
je nepravidelný tvar listů. Jilmy kvetou brzy
na jaře, ještě před olistěním. Jejich plodem
je křídlatá nažka, která zakrátko dozrává a je
schopna velmi rychle a masově vyklíčit.
Přesto jsou jilmy jedněmi z našich nejvíce
ohrožených lesních dřevin, a to díky tzv. grafióze - chorobě působené houbou Ophiostoma
ulmi s. l. Tato choroba, zvaná též „holandská“,
zdecimovala v průběhu 20. století během dvou
pandemií populace všech jilmů na celé severní
polokouli. V důsledku toho dnes jilmy tvoří jen
nepatrný podíl v zastoupení našich lesů (0,02 %).
Jilmy mají kvalitní kruhovitě pórovité vláknité dřevo, někdy s tmavým jádrem, které
je velmi pevné, houževnaté, dobře ohebné,
nesnadno se štípe. V příčném řezu je dobře
odlišitelné, neboť kruhovité póry jsou v letním
dřevě výrazně vlnité. Dřevo je velmi odolné
proti vodě. Proto se ve středověku používalo
na vodní stavby. Využívalo se také v nábytkářství, zejména k výrobě ohýbaného nábytku, dýh
a parket. Pevné lýko se v této souvislosti používalo na různé úvazy a výplety. Dnes je jilm
díky svému nízkému zastoupení hospodářsky
využíván minimálně. Jilmy se však pro svůj
charakteristický vzhled staly i parkovou dřevinou - často se vysazují v zahradách a parcích.
Na území České republiky se přirozeně
vyskytují tři druhy jilmů – jilm horský (Ulmus
glabra), jilm habrolistý (Ulmus minor) a jilm
vaz (Ulmus laevis).
Jilm horský (Ulmus glabra) má značné
nároky na vláhu a nesnáší proschnutí půdy
v letním období. Jeho typická stanoviště
jsou na prameništích, suťových stráních
a na půdách s vysokou hladinou spodní vody.
V nižších polohách roste na vlhkostně přízni10

vějších stinných svazích a v údolích. Nejvíc
mu vyhovují minerálně silné, hluboké, svěží
až vlhké půdy, obohacené dusíkatými látkami
z organického opadu.
U jilmu habrolistého (Ulmus minor) se
rozlišuje lužní ekotyp požadující vysokou hladinu spodní vody a snášející dobře záplavy
a ekotyp lesostepní, který snese vysýchající
mělké půdy, jsou-li dostatečně živné. Tento
ekotyp někdy vytváří na svých větvích typické
podélné korkové lišty.
Jilm vaz (Ulmus laevis) upřednostňuje stanoviště s vysokou hladinou spodní vody, snáší
krátkodobé záplavy, ale dovede přežít i tam,
kde půda v létě vyschne, ztvrdne a popraská.
Je vázán na hluboké živné půdy obohacené
dusíkem. Jedná se o statný strom se svalcovitým, štíhlým kmenem a s otevřenou, nepravidelnou, široce klenutou korunou. Na kmeni
jsou hojné výmladky (tzv. „vlky“) a boule
a na bázi kmene výrazné ploché kořenové
náběhy. Dosahuje výšky 30 - 35 m, průměru

kmene přes 1 m a dožívá se nejvíce 400 let.
Kůra je šedohnědá, zvláště u starších stromů
hluboce rozbrázděná.“
A jak jsme na tom s jilmy v Kunvaldě?
Bývalo jich mnoho vysázených i podél silnice
společně s jasany, ale dnes není již ani jediný.
Pokud je mi známo nevyskytuje se na katastru Kunvaldu žádný dospělý jedinec, mladých
jedinců lze nalézt několik – i podél silnice. Zda
dorostou a dospějí uvidíme. Je škoda, že tento
krásný strom z našich lesů téměř vymizel.
Největším jilmem v České republice je

jilm horský, který se nachází v Bukovci u Jablunkova. Obvod kmene podle měření z roku
2003 činí 708cm, výška stromu pak 38m, šířka
koruny 20m. Odhady na jeho stáří se různí:
odhad z roku 2003 hovoří o 280 letech, v současnosti se odhaduje spíše na 360, místní lidé
tvrdí s odkazem na místní kroniku, že je až 500
let starý. Tento jilm se často nazývá „hraničář“, protože roste na levém břehu řeky Olše
1km od státních hranic. Dříve rostl nejspíše
na louce, až později okolo něho vyrostly domy.
Jako památný strom byl vyhlášen 18.2.1972.
Jana Trejtnarová
(převzato z odborné literatury)

Okénko farnosti
Cyklovýlet 2011
První červencové sobotní dopoledne jsme
se sešli, stálí i noví účastníci cylkystiky, u našeho kostela a po chvíli vyjeli vstříc plánovaným kilometrům. Jízda přes Kameničnou, Pěčín
k Rokytnici pěkně ubíhala i s občerstvovacími
zastávkami. Za Rokytnicí jsme asfaltovou cestu

změnili na lesní, a po turistické zelené i červené
dojeli do Zaječin a nad Končinami k Bednářovu
statku. Tam jsme, i přes větrnější počasí, opekli uzeninu a u lahodného moku si přislíbili: „Tak
zase za rok.“
Jarda Flekr
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Letošní prázdniny byly zahájeny cyklovýletem (2.7.) a ukončeny hudebním setkáním
v Domku Na Sboru.
To se konalo v pátek 19.8. a stejně jako
v minulých letech bylo plné hudby a zpěvu spo

-lečenství křesťanů ze Žamberka a „Jiné doby“.
Letos jsme naplánovali spolupráci na hudebním doprovodu posvícenské mše sv. (Posvícení
by se mělo slavit 16.10.) Těšíme se tedy na realizaci společného plánu.
Marta Gregušová

Prázdninové setkání na Domku Na Sboru
Dne 19. 8. 2011 proběhlo radostné setkání
s hudební skupinou Jinou Dobou a s klienty z Domova na Stříbrném vrchu. Domek Na Sboru se při

společném zpěvu otřásal v základech a my všichni
jsme si to užili po hudební, lidské i duchovní stránce. Těšíme se na další společné akce.
Pavla Pípalová, Společenství křesťanů Kunvald.

Kniha, která si určitě zaslouží pozornost
Nikoli náhodou (není to první kniha tohoto
autora, po které jsem sáhla) jsem si z náhodně
předložené nabídky vybrala knihu současného
českého historika a spisovatele pana Jiřího Bílka,
která se jmenuje Bílá místa české historie. Je
věnována událostem 17. století – tedy době
značně bouřlivé, nepokojné a násilné, období
třicetileté války, době pobělohorské. Kniha
má pět částí v nichž se věnuje postupně Stavovskému povstání, Albrechtovi z Valdštejna,
osudům Jana Amose Komenského, čarodějnickým procesům na Šumpersku a chodskému
povstání a osudům Jana Sladkého Koziny.
Neotřelý pohled a poutavé vyprávění, mnoho
faktů i znalostí a skutečností, které nás ve školách neučili a nakonec dojem, že lidé jsou
„trochu“ nepoučitelní a jejich pohnutky a činy
se s dobou zase tak moc nemění a chce se
mi citovat titulky některých filmů „podobnost
se skutečnými (dnešními) událostmi je čistě
náhodná“. Jen metody a způsoby se trochu
mění. Dovolte mi proto citovat alespoň úvod
z této knihy, který se možná i tak trochu hodí
k polemikám otištěným na prvních stranách
tohoto čísla. Tak tedy:
Úvodem
Bývá velkou výhodou potomků, že mohou
činy svých předků posuzovat z pohledu těch,
kteří vědí, jakých chyb se jejich pradědové
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dopustili. Co mohli a měli udělat jinak, aby vývoj
nabral správný nebo alespoň jiný směr, komu
věřit a na koho si dát pozor, jak rozlišit skutečné
přátele od falešných. Zapomínají na jedno – že
oni už vědí, jak to tehdy dopadlo, i proč, znají
následky v té době často netušené, a především
jejich další osudy už nezávisejí na tom, jak se
rozhodnou a jaký bude výsledek. Nejsou účastníkem dějů, jen jejich více nebo méně vzdáleným pozorovatelem a hodnotitelem a do svých
pohledů a postojů promítají nejen své znalosti
o oné době, ale většinou ještě mnohem více
vlastní sympatie a antipatie, které jsou výslednicí
rodinného zázemí, výchovy a vzdělání, získaných
zkušeností, pohledu na svět i mnoha dalších,
často na první pohled podružných faktorů. Proto
se setkáváme s tím, že hodnocení událostí a historických osobností – někdy dokonce i celých
epoch – prochází stálými změnami, lumpové se
mění v hrdiny a z reků se stávají padouši, třeba
i několikrát. Najít onu pověstnou „pravdu pravdoucí“ se zdá nemožné, protože každý výklad
historie (a jinak než výkladem ji sdělit nelze)
musí být nutně subjektivní, vždyť i historik je jen
člověkem. Stačí pouze různě vyložit a hodnotit
fakta a výsledek může být „takový i makový“.
A co teprve tam, kde přesnější údaje chybí a je
možné či přímo nutné hledat odpovědi jinými
cestami a způsoby …
Jana Trejtnarová

Společenská kronika
Blahopřejeme našim spoluobčanům, kteří oslaví významná životní jubilea:
98 let
80 let
24. 09. Jindřich Herman
     Zaječiny 5
14. 09. Marie Šlesingerová      Kunvald 326
92 let
13. 09.

Jarmila Štěpánková      Kunvald 257

88 let
28. 09.

Marie Adamcová

     Kunvald 356

75 let
28. 09.
07. 10.

Josef Müller
Františka Kopecká

Miroslav Mühlfeit
      Bubnov 10
Stanislava Vágnerová       Kunvald 34
Bohumil Rybka
      Kunvald 173
Karel Zastoupil

86 let
03. 09.

Božena Tomková

     Kunvald 177

70 let
14. 09.
13. 10.
29. 10.

84 let
16. 10.

Marie Trejtnarová

     Kunvald 71

50 let
18. 10.

      Kunvald 9
      Kunvald 15

      Kunvald 47

Vítáme do života nově narozené občánky:

Vzpomínáme na občany, kteří již nejsou
mezi námi:

13. 04.
13. 07.
16. 07.

04. 07.
20. 07.

Mihulka Petr
     Kunvald 296
Filip Lehký                       Kunvald 236
Lukáš Kalous
     Kunvald 103

Eduard Šlesinger
Vladimír Kopecký

      Kunvald 79
      Kunvald 58

Sport
Šachy - Krajský přebor 2V
Celkově končíme na desátém místě ziskem
deseti bodů. Po dobrém začátku jsme asi mysleli na lepší umístění, ale čtyři zremizované zá-

pasy nás poslaly tam, kde jsme skončili. Celková spokojenost s bezpečným zajištěním pokračování v příští sezóně.

Krajská soutěž Pardubicko
Družstvo ŠK a.s. Kunvald “B“ skončilo
na šestém místě ziskem 9 b. a 16 vyhraných
partií. Družstvo ŠO K a.s. Kunvald “C“ konečné deváté místo ziskem 4 b. a 9 vyhraných partií. Obě družstva měla na lepší umístění. Přínos

účasti obou družstev je neocenitelný zejména
v tom, že většina hráčů má možnost ostré přípravy na zápasy ve vyšší soutěži (soutěžní partii
nemůže nahradit partie v treninku).

Krajská soutěž Hradecko
Vydařená sezóna, v posledním utkání jsme
bojovali o první místo, kdy nám k tomu chyběla pouze remíza ze třech proher. Nakonec jsme
skončili na třetím místě se stejným počtem
bodů jako druhá Panda Rychnov n.K. ale o půl
bodu pomocného hodnocení méně. V TOP ta-

bulce (40 nejlepších hráčů) jsme měli na prvním
místě se 6,5 b. ze 7 = 92,9%, Jaroslava Tobišku ml., na jedenáctém místě s 5 b./7 = 71,4, Jaroslava Tobišku st., na třináctém místě 5 b./7 =
71,4 % (neprohrál, ale 4 remízy) a dvacátý Stanislav Štěpán se 4 b./7.
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Letní šachový turnaj
Dne 26.6.2011 se konal turnaj jednotlivců,
který uspořádal Pepa Řehák na svém ranči. Sešlo se nás 12 hráčů šachového oddílu, což je
mimo sezónu a první pokus pěkná účast. Hrál se
RAPID 2 x 25 min. na 6 kol. Vítězem se stal Michal Stůj s pěti výhrami (19,5 Buch.) před Standou Keprtou, který při stejném počtu výher měl
hodnocení Bucholz o půl bodu nižší. Třetí Ja-

roslav Tobiška st. Se 4 b., čtvrtý Miroslav Mlynář 3,5 b./16,5 B., pátý Václav Michalička 3,5
b./14,5 B., šestý Milan Hrdina 3 b. /26, sedmý
Eduard Dvořák 3 b./18,5, osmý Roman Hodek 3
b./18 B. To je výčet těch, kterým se dařilo.
Za všechny účastníky turnaje děkuji pořadateli Pepovi a jeho manželce za příkladnou péči,
kterou věnovali občerstvení.
Tobiška Jar.

Desátý byl nejvydařenější
Kdo? Kunvalský železný muž pořádaný místním Sokolem. Zařazení kategorie štafet přilákalo na start rekordní počet závodníků (celkem 63),
a tak se do rekordně chladné vody požární nádrže vrhlo 51 plavců. Hlavní rozhodčí milosrdně délku plavání zkrátil na polovinu. A tím nepříjemnosti skončily. Každý se dle svých sil vydal popasovat
s tratí. Na věk a pohlaví se v triatlonu moc nehledí.
Žáci základní školy na trati soupeřili s pány se šesti křížky. Vítězka dámské kategorie letos oslaví padesátku. Kuřáci se těšili na voňavou odměnu v cíli
a zapřísáhlí nekuřáci se na ně za to nehoršili. Cílem
proběhli všichni. V útulném hasičském stanu doplnili energii a pobesedovali.
Vítězství letos vybojovali Michal Šebek a Jan

Výsledky Kunvaláků:

Ducháček z Ústí nad Orlicí, v ženách Dana Hyláková z Vyškova a ve štafetách Sokolíci z Klášterce.
A naši? Eda Štumpf obhájil loňské druhé místo,
Alena Foglová získala v Kunvaldě tolik ceněnou
bramborovou medaili. Nejvíce ovšem potěšila
zatím nejvyšší domácí účast. Železnými muži se
mohou nazývat rovněž Ondra Műller, Jarda Zářecký, Péťa Vymetálek, Petr a Martin Kavkovi, Bohouš
Veverka, Michal Rek, Láďa Křičenský, Roman
Hodek, Luděk Dlabka, Olda Kopecký a dvě dívčí
štafety: Zdena, Bára a Katka Jurčanovy a Aničky
Dlabková a Krejsová s Eliškou Kopeckou.
Překoná počet kunvaláků příští rok dvacítku?
To by bylo největší odměnou pro tým obětavých
pořadatelů a sponzorů.

do 40 let:
  2.
Eduard Štumpf

        1:05:16

nad 40let
  8.
Hodek Roman

         1:09:49

11.

Ondřej Müller

        1:17:19

10.

Ludvík Dlabka

         1:11:40

13.

Jaroslav Zářecký ml.        1.21:00

17.

Oldřich Kopecký

         1:27:25

15.

Petr Vymetálek

        1:23:20

Ženy
  4.

Alena Foglová

         1:41:51

16.

Petr Kavka

        1:27:29

17.

Bohuslav Veverka ml.      1:28:26

Štafety
  6.

Jurča tým                          1:22:15

18.

Martin Kavka

        1:36:52

  8.

Kopyta Kunvald

19.

Michal Rek

        1:39:06

20.

Ladislav Křičenský ml.     1:43:02

         1:25:10

Roman Hodek

Podrobné výsledky závodu můžete nalézt na stránkách
http://www.sportorlice.wz.cz/zavody/zavody2011.php#cervenec
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Sběr nebezpečného a velkoobjemového
odpadu proběhne 14. září 2011.
Podrobnosti budou uvedeny na letácích,
které budou distribuovány do každé
domácnosti.

TJ Sokol Kunvald – oddíl florbalu
zve všechny zájemce o tento sport na první trénink.
Ve středu 14. září 2011 od 17.00 hodin do sokolovny.
Těší se na Vás trenér Eda Štumpf.

TJ Sokol Kunvald připravuje
na sobotu 17. září 2011
další turistický výlet.
Tentokrát navštívíme Rychlebské hory. Půjdeme z Vidnavy
do Žulové.
Podrobnosti budou uvedeny na plakátech.
Hlaste se (závazně) u Aleny Morávkové, osobně nebo
na telefonním čísle 465 619 160.

Městys Kunvald připravuje
na neděli 2. října 2011
v sokolovně v Kunvaldě ve 14 hodin
Setkání důchodců.
Podrobnosti budou uvedeny na plakátech.
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Slámožroutská taneční zábava
15. října 2011
Sokolovna Kunvald od 20.00 hodin.
Hraje Bladex.

Městys Kunvald Vás zve na tradiční
Podzimní výstavu
Sokolovna Kunvald
28. - 31. října 2011
Jarmila Matyášová - Helvíkovice
malované obrázky, dřevořezby, krajka
Otevřeno 10.00 – 17.00 hodin.

Žákovská samospráva Masarykovy školy Kunvald
připravuje na říjen 2011
soutěž mezi třídami ve sběru starého papíru.
Shromažďujte tedy starý papír a pak ho dopravte ve stanovené dny ke škole!
Pomožte nám, školákům, k vítězství v soutěži a nám všem k pořádku v obci!
Předseda ŽS M. Kopecký j. Místopředseda ŽS M. Kavka
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