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Kunvaldští důchodci před Humprechtem

AHOJ,
vážení čtenáři Ku…ho Po...ku
Josef Fogl

Ani tentokrát se dlouho nezdržíme v naší zemi, neboť jméno v záhlaví článku patří muži,
který odešel začátkem šedesátých let minulého století za moře, aby i zde ještě dlouhá léta dokazoval pravdu
o šikovnosti českých rukou. Jeho pohnutý osud neušel ani dlouholetému redaktorovi redakce Svobodná
Evropa, který se stal pod pseudonymem „Jožka Pero“ jedním z nejznámějších redaktorů této stanice –
Josefu Pejskarovi. Pejskar po odchodu do důchodu se pustil, mimo mnoha jiných titulů o našich emigrantech, i do obsáhlého a nesmrtelného čtyřsvazkového díla, památníku na zemřelé čs. exulanty s názvem
POSLEDNÍ POCTA. Ve 4. svazku tohoto díla, se dočteme:
Fogl Josef
* 13. 1. 1901, Nekoř nad Orlicí
+ 8. 8. 1993, Kunvald v Čechách
Josef Fogl, člen Sokola Washington D.C., byl známou postavou washingtonské krajanské
veřejnosti. Vyučil se strojním mechanikem v automobilce Wichterle a Kovařík, kde se pro svoji neobyčejnou zručnost a dokonalý cit pro mechaniku strojů brzy stal vedoucím mechanikem pana Wichterleho.
V automobilce zůstal až do jejího znárodnění.
Potom odešel do svého rodného kraje, kde se usadil na statku, který se brzy stal pověstným
pro svoje mechanizační vybavení, které si Josef Fogl většinou navrhl sám a též vyrobil. Dlouho odolával
začlenění svého statku do místního JZD (kolchozu), až byl prostě ze statku vyhnán.
Začátkem 60tých let odešel do exilu. Emigroval do Spojených států, a trvale se usadil ve
Washingtonu- D.C. Mnoho let ještě pracoval jako údržbář-všeuměl, který ovládal desítky nejrůznějších
řemesel. Zanechal po sobě dva syny, Josefa a Miroslava, a několik vnuků a pravnuků. Zemřel ve věku 92 let
u svého syna Josefa za návštěvy v České republice.
Z doslovné ukázky je patrno jak obsáhlé a podrobné, ale pracné bylo shromažďování všech dat
o tak ohromném množství českých emigrantů. Jak se později ukázalo, nebyla to práce marná, neboť dílo
se stalo nejrozšířenější knihou v zahraničí a v současné době je možno ji najít takřka ve všech knihovnách
v českých zemích. Shodou náhod i Kunvald v něm má svého hrdinu, kterého si jistě mnozí z Vás připomenou i letošního srpna a věnují mu malou vzpomínku. A málo kdo si uvědomí, že je to již dlouhých? 18 let
kdy se ukončila jeho pestrá životní dráha.
Milan Šebek - Varnsdorf

Co je nového…?
Nejdůležitější body ze zasedání Zastupitelstva Městyse Kunvald, konaného dne
19. 5. 2011 v Penzionu U Lípy
Kronika městyse
Kronikářka městyse, paní Milena Bílková, seznámila zastupitelstvo a občany se zápisy do kroniky městyse za rok 2010 a rovněž předložila k nahlédnutí obrazové přílohy. Starosta městyse poděkoval paní kronikářce za činnost v uplynulé roce.
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Zastupitelstvo vzalo zápisy v kronice včetně
příloh na vědomí.
Závěrečný účet
Starosta městyse předložil zastupitelstvu
ke schválení Závěrečný účet městyse Kunvald a zprá-

vu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2010.
Vše bylo vyvěšeno na úřední desce – bez připomínek.
Příjmy činily 29.606.635,52Kč, výdaje 32.906.654,14 Kč,
saldo za rok 2010: –3.300.018,62 Kč. Ztráta byla
způsobena tím, že do konce roku 2010 nebyla dořešena záležitost platby projektu centra, a to dotace
z operačního programu NUTS II Severovýchod. Finanční prostředky (dotace ve výši 3.742.629,18 Kč)
byly převedeny na účet městyse až v březnu 2011,
(pokud by byla do salda zahrnuta částka dotace,
že výsledek hospodaření by skončil +442.611,- Kč).
Stav finančních prostředků k 31.12.2010: běžný účet: 1.296.351,75 Kč, termínovaný vklad (poštovní spořitelna): 1.059.040,73 Kč, čerpací účet
„Centrum“: 3.682.316,76 Kč, čerpací účet „Chodník“: 85.791,60 Kč, FRR: 1.656.925,05 Kč.
Finanční prostředky městyse celkem 7.780.425,89Kč.
Přezkoumání hospodaření se uskutečnilo
ve dnech 7.12.2010 a 18.4.2010. Ve výsledku byly
zjištěny méně závažné chyby a nedostatky – chyba
byla jedna, byla nesprávně zaúčtována přijatá investiční dotace. Chyba byla odstraněna a zpráva
zaslána na kontrolní oddělení KÚ Pardubice.
Dále podal starosta informaci o hospodaření
Masarykovy ZŠ a MŠ Kunvald: příjmy činily
7.708.648,57 Kč, výdaje 7.701.373,67 Kč, saldo
7.274,90 Kč. Zastupitelstvo na zasedání dne 10.3.
2011 schválilo rozdělení hospodářského výsledku a to
převod přebytku do Rezervního fondu organizace.
Zastupitelstvo schválilo Závěrečný účet Městyse Kunvald a Zprávu o přezkoumání hospodaření
za rok 2010 bez výhrad.
Místní program obnovy venkova
Zastupitelstvo projednalo materiál s návrhem
textu Místního programu obnovy venkova na období
2011 - 2014. Program je rozdělen do několika částí
a určuje směr rozvoje městyse a udržitelného stavu
s cílem vytvoření odpovídajících podmínek pro žití
obyvatel a s ohledem na možnosti městyse.
Během jednání byly předneseny následující připomínky k doplnění: do programu by bylo nutno doplnit: výstavbu chodníků, a to jak od pošty směrem
ke Kunvaldské a.s., tak od centra k prodejně Konzumu a parkovišti, dále v rámci ozelenění městyse
neopomenout výsadbu lípy svobody, zvážit možnost
realizace veřejného osvětlení po Betlémě, uvést výročí a s tím související připravované oslavy ke 130. výročí založení Hasičsko – tělocvičné jednoty Sokol a 555
let od založení jednoty bratrské v příštím roce, v rámci

zlepšování infrastruktury pro občany zařadit do programu vybudování dětského hřiště.
Připomínky budou zapracovány do návrhu textu
a zastupitelstvo se vrátí k Místnímu programu obnovy venkova na příštím zasedání zastupitelstva.
Zastupitelstvo vzalo návrh textu i připomínky
na vědomí.
Žádost manželů Vymetálkových
Zastupitelstvo opětovně projednalo žádost
o odkup části přilehlých pozemků p.č. 3335/11
a 3335/12 k pozemkům parcelní číslo 534/4 a 191,
které jsou ve vlastnictví žadatelů. Záměr byl vyvěšen
po zákonem stanovenou dobu na Úřední desce
Městyse Kunvald, k záměru nepřišly žádné připomínky. Žadatelé souhlasí s úhradou nákladů spojených s prodejem a zajistí činnosti spojené s oddělením pozemků.
Zastupitelstvo žádost schválilo.
Žádost Tomáše Vymetálka
Zastupitelstvo opětovně projednalo žádost
o odkup částí přilehlých pozemků p.č. 3335/11
a 3335/12 k pozemku parcelní číslo 535/1, který je
ve vlastnictví žadatele. Záměr byl vyvěšen po zákonem stanovenou dobu na Úřední desce, k záměru
nepřišly žádné připomínky. Žadatel souhlasí s úhradou nákladů spojených s prodejem a zajistí činnosti
spojené s oddělením pozemků.
Zastupitelstvo žádost schválilo.
Žádost Lumíra Štěpána
Zastupitelstvo opakovaně projednalo žádost o odkup části pozemkové parcely č. 7473. Záměr byl vyvěšen
po zákonem stanovenou dobu na Úřední dece Městyse Kunvald. Na Úřad městyse bylo doručeno nesouhlasné vyjádření vlastnice okolních pozemků paní Foglové.
V případě prodeje dotčené části pozemku by nebyl zajištěn přístup k okolním pozemkům, obslužný pruh se vytvořil v rámci pozemkové úpravy pro zabezpečení přístupu všech vlastníků pozemků v dané lokalitě.
Po projednání zastupitelstvo žádost zamítlo.
Nabídka nemovitostí k odkoupení
Po projednání na minulém zastupitelstvu a na základě dopisu Městyse Kunvald zaslal likvidátor ZD
Kunvald opakovaně nabídku na odkoupení pozemků
p.č. st. 514 a budovy na st. pozemku č. 535. K nabídce byl přiložen znalecký posudek. ZD v likvidaci nabízí výše uvedené nemovitosti za následující ceny
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tržní: pozemek: 850 Kč, budova: 38.350 Kč, tedy
celkem za 39.200 Kč. Ceny dle cenového předpisu
činí: pozemek 400 Kč, budova 19.030 Kč.
Vzhledem ke skutečnosti, že nemovitosti jsou jinému žadateli v podstatě neprodejné s ohledem
na jejich umístění a vlastnictví veškerých okolních
pozemků i pozemku pod vlastní stavbou Městyse
Kunvald zastupitelstvo po projednání pověřilo starostu a místostarostu dalším jednáním o ceně, která by více odpovídala stavu a umístění obou nabízených nemovitostí.
Zastupitelstvo vzalo informace na vědomí.
Žádost Alžběty Skalkové
Zastupitelstvo se seznámilo se žádostí slečny
Alžběty Skalkové o opravu cesty k domu v Záhorách
čp. 50. Úsek komunikace od křižovatky pod Kunačicemi k čp. 50 na Záhorách je dlouhý téměř 2 km.
V minulosti se podařilo opravit postupně úsek k lesu
a podél lesa v délce 400 a 300 m. Přes les je to dalších
téměř 500 m a opravoval se kamenivem několikrát,
naposled v loňském roce. Další úsek od lesa v délce
cca 200 m byl rovněž opravován v loňském roce –
oprava výtluků.Tyto úseky se opravovaly kamenivem a frézovaným materiálem (následně bylo ještě
válcováno). Poslední úsek je v délce cca 400 m. Ten
je v současné době s velkými výtluky. Na rozsáhlejší opravu úseku (trvanlivější) od začátku lesa k čp.
50 by bylo nutné vynaložit velké finanční prostředky. Na Záhorách čp. 50 jsou hlášeny trvale dvě osoby, paní Skalková zde podniká, avšak trvale hlášena
není. Zastupitelstvu není známo, že by se paní Skalková nějakým způsobem v uplynulých letech podílela
na úpravě či opravě komunikace
Zastupitelstvo po projednání pověřilo stavební výbor provedením místního šetření, jednáním se
žadatelkou a přípravou návrhu na nezbytně nutnou
opravu.
Zastupitelstvo vzalo žádost na vědomí.
Žádost rodičů dětí MŠ Kunvald
Zastupitelstvo se seznámilo se žádostí na pořádání
veřejné oslavy Dne dětí, která se bude konat dne
4. 6. 2011 na hřišti před školou. V předchozích letech
byl poskytnut příspěvek na tuto akci ve výši 1.500 Kč.
Po projednání zastupitelstvo odsouhlasilo příspěvek ve výši 2.000 Kč na základě předložených dokladů.
Žádost divadelního spolku Mezi-světy
Zastupitelstvo se seznámilo se žádostí divadelního spolku Mezi-světy na přípravu a občerstvení pro
účinkující v divadelní hře Cyrano de Bergerac, které se
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uskuteční dne 28. května v Sokolovně Kunvald.
Zastupitelstvo po projednání odsouhlasilo poskytnutí
příspěvku ve výši 1.000Kč na základě předložených dokladů.
Různé:
Kaplička Záhory
Starosta seznámil zastupitelstvo se skutečností,
že v letošním roce se podařilo získat z programu podpory stavební obnovy kulturních památek a drobných
objektů památkového charakteru Pardubického kraje
grant ve výši 50.000 Kč na opravu této kapličky. Byly
osloveny tři stavební firmy k podání nabídky.
Výsledné nabídky: REKOS Ševčík s.r.o. – 142.888 Kč,
AGROSTAV, a.s. Ústí nad Orlicí – 157.248 Kč,
STAPS stav. spol. s.r.o. Žamberk – 136.005 Kč.
Navíc f. STAPS poskytla záruku v délce 60 měsíců,
ostatní 36 měsíců.
Zastupitelstvo vzalo informace na vědomí a odsouhlasilo uzavření smlouvy na opravu kapličky
s firmou STAPS, s.r.o.
POV Pardubického kraje
V rámci Programu obnovy venkova Pardubického
kraje byla městysu Kunvald poskytnuta dotace
ve výši 100.000 Kč na rekonstrukci povrchu komunikace od Bratrské lípy k čp. 318.
Sdružení „Rozvoj regionu obcí pod Zemskou
branou“ na komunikační dostupnost regionu Pastvinské přehrady obdržel dotaci ve výši 400.000 Kč.
Na základě jednání správní rady svazku bylo dohodnuto, že v letošním roce využijí finanční prostředky členské obce Pastviny a Kunvald pravidlem
1/2, (tedy 200.000 Kč).
Zastupitelstvo po projednání odsouhlasilo využít
částku ve výši 200 tis. Kč na opravu komunikace
na Končinách kolem čp. 27 – nemovitost pana Kodytka po hranici katastru.
Malé památky ORLICKA
Sdružení obcí Orlicko získalo z Programu rozvoje
venkova Pardubického kraje dotaci ve výši 400.000 Kč
na opravy malých památek. Městys Kunvald podal
žádost na příspěvek na opravu sochy Madony s dítětem v osadě Kunačice. Celkové náklady na opravu dle rozpočtu činí 82.000 Kč, z toho požadovaný
příspěvek městyse je ve výši 30%. V žádosti byla
uvedena spoluúčast ve výši 25.000 Kč, požadovaná
podpora ve výši 57.000 Kč.
Starosta městyse navrhl, aby v případě, že příspěvek bude přiznán byly za uspořené prostředky
(díky dotaci) z rozpočtu městyse ještě opraveny

současně další dvě malé památky, a to Boží muka
pod Čihadlem (předpokládaný rozpočet 16.000 Kč)
a Boží muka v Zadním dole (předpokládaný rozpočet 6.000 Kč). Jedinou památkou, která by tak nebyla
na území katastru městyse Kunvald opravena by zůstal Sv. Jan Nepomucký u čp. 75. Oprava není možná
vzhledem k nedohodě s vlastníkem pozemku a dle současné právní úpravy tedy i sochy. Jednání s vlastníkem
byla v minulých letech neúspěšná.
Zastupitelstvo odsouhlasilo, aby v případě získání dotace na opravu Madony na Kunačicích byly
opraveny současně další dvě navrhované drobné
památky.
Nabídka TS Žamberk na svoz objemných odpadů
V souvislosti s nutnou úpravou vyhlášky
č. 3/2006 o Systému sběru, svozu a třídění odpadbyla
předložena nabídka Technických služeb Žamberk
na zabezpečení odběru a svozu velkoobjemových od-

padů z domácností (nábytek, koberce apod.), včetně
cenových podmínek.
Zastupitelstvo po projednání doporučilo oslovit ještě firmu EKOLA Č. Libchavy a zjistit podmínky
a možnosti svozu těchto odpadů současně se svozem
nebezpečných odpadů.
Zastupitelstvo prozatím vzalo informace na vědomí, po zjištění dalších skutečností se k problému
vrátí na svém dalším zasedání.
		Diskuse: P. Ed. Štumpf upozornil na stav lip rostoucích kolem křížku na Bubnově a požádal o prověření.
P. Petr Krčmář se dotázal na situaci s opravou splávku
na Kunačicích, který byl poškozen neznámou osobou.
Starosta odpověděl, že policie nenašla viníka a případ
odložila, splávek bude opraven v rámci oprav místních
komunikací a oprava přijde nejméně na 15.000 Kč
Zastupitelstvo vzalo informace a připomínky,
které zazněly v diskusi na vědomí.

Nejdůležitější body ze zasedání Zastupitelstva Městyse Kunvald, konaného dne
9. 6. 2011 v zasedací místnosti Úřadu městyse Kunvald
Místní program obnovy venkova
Zastupitelstvo se seznámilo s textem upraveného návrhu Místního programu obnovy venkova
na období 2011 – 2014, který byl doplněn dle připomínek vznesených na minulém jednání zastupitelstva.
Pasport místních komunikací
Zastupitelstvo na svém zasedání v dubnu 2011 již
návrh Pasportu místních komunikací projednávalo.
Jednalo o návrhu, který předložila stavební komise
společně se starostou a místostarostou. Vzhledem
k rozsáhlosti materiálu a rozsahu komunikací na katastru
městyse byl na základě rozhodnutí zastupitelů všem
zaslán seznam komunikací k podrobnému seznámení.
Zastupitelstvo opakovaně projednalo návrh Pasportu místních komunikací a v závěru projednávání určilo komunikace dle návrhu stavebního výboru, které
budou zařazeny do kategorie místních komunikací s vědomím povinností městyse k údržbě místních komunikací (stavu povrchu, sjízdnost, apod.) plynoucích ze zákona.
Zastupitelstvo vzalo návrh na vědomí, materiál
bude dopracován a bude předložen správnímu orgánu.
Obecně závazná vyhláška o nakládání s odpady
Zastupitelstvo se zabývalo návrhem vyhlášky
o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem.

Vyhlášku je potřeba novelizovat. Zastupitelstvo se
zabývalo návrhem novelizovat vyhlášku již na jednom z předchozích zasedání, na dnešním zasedání vzalo návrh textu vyhlášky na vědomí.
Vyhláška bude zaslána ke konzultaci na právní odbor KÚ Pardubického kraje, a poté bude opět
předložena zastupitelstvu ke schválení.
Žádost Masarykovy ZŠ a MŠ
Zastupitelstvo se seznámilo se žádostí Masarykovy
základní školy a mateřské školy Kunvald o udělení výjimek ze stanoveného počtu žáků. V případě povolení výjimek z nižšího počtu žáků se zřizovatel zavazuje
k úhradě zvýšených nákladů na vzdělávání.
Zastupitelstvo po projednání odsouhlasilo udělení požadovaných výjimek z počtu žáků.
Valná hromada VaK
Starosta městyse informoval zastupitelstvo, že
Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace
Jablonné nad Orlicí, a.s. svolává řádnou Valnou
hromadu, která se koná 28. 6. 2011 od 12.30 hod.
v Jablonném nad Orlicí a proto je třeba schválit
zástupce, který bude zastupovat městys na VH.
Zastupitelstvo pověřilo zastupováním Městyse
Kunvald na Valné hromadě dne 28.6. 2 011 starostu
městyse Ing. Josefa Paďoura.
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Informace o přípravě a realizaci akce výstavby
chodníku od centra směrem ke Kunvaldské a.s.
a) Starosta informoval zastupitelstvo, že v pondělí
dne 30.5.2011 proběhlo jednání komise pro posouzení a hodnocení nabídek zaslaných na základě
výzvy do VZ malého rozsahu na akci „Zřízení chodníku v obci Kunvald“. Dále seznámil zastupitelstvo
se zápisem z jednání komise a doporučením. Komise
doporučila zastupitelstvu uzavřít smlouvu na
realizaci akce s firmou Chládek a Tintěra Pardubice,
která se v hodnocení nabídek umístila na prvním
místě a nabídla nejnižší cenu. Nabídky zaslalo celkem 6 firem, žádná z nabídek nebyla vyřazena.
Zastupitelstvo po projednání odsouhlasilo uzavření
smlouvu s vítěznou firmou na realizaci akce a pověřilo starostu zajištěním uzavření smlouvy.
b) Dále starosta informoval zastupitelstvo, že dne
2.6. 2011 zasedala výběrová komise na SFDI
v Praze. Na základě Usnesením výboru SFDI č. 833
z výše uvedeného dne byl Kunvald zařazen jako příjemce příspěvku na akci „Zřízení chodníku v obci
Kunvald“ ve výši limitního příspěvku 2.148 tis. Kč.
Zastupitelstvo vzalo informaci na vědomí a doporučilo v co nejkratší době započít s realizací akce
s využitím části rezervních finančních prostředků.
Nabídka nemovitostí k odkoupení
Starosta seznámil zastupitelstvo, že na základě
pověření zastupitelstva z minulého jednání jednal s likvidátorem ZD Kunvald v likvidaci JUDr. Pěničkou.
V případě pozemkové parcely st. 514 (11m2) navrhuje 550 Kč (50 Kč za 1m2). V případě budovy navrhuje
cenu 35.000 Kč. O nižší ceně již nebude jednat. V případě, že zastupitelstvo neakceptuje tuto poslední nabídku, dá nemovitost do veřejné dražby.
Zastupitelstvo po projednání odsouhlasilo nákup
obou nemovitostí za výše uvedené navrhované ceny
a pověřilo starostu uzavřením kupní smlouvy.
Závěrečné účty svazků
Starosta informoval zastupitelstvo o skutečnosti, že hospodaření svazku „Rozvoj regionu
obcí pod Zemskou branou“ v roce 2010 skončilo
schodkem 114.000 Kč, který byl pokryt přebytkem
z minulých let. Přezkoumání hospodaření skončilo
s výsledkem – bez nedostatků.
Svazek obcí „ORLICKO“ – hospodaření skončilo přebytkem 884.000 Kč. Přezkoumání hospodaření skončilo výsledkem – bez nedostatků
Zastupitelstvo vzalo informace na vědomí.
6

Informace stavebního výboru o provedených
místních šetřeních
Stavební výbor provedl místní šetření na jednotlivých úsecích komunikací dle požadavků občanů –
pana Viléma Šlezingra, paní Alžběty Skalkové a obyvatel osady Zadní důl. Se závěry šetření seznámil
zastupitelstvo Ing. Jiří Musil, předseda stavebního
výboru.
Požadované opravy lze provést současně s prováděním plánovaných oprav místních komunikací,
pan Vilém Šlezingr si zabezpečí rozvoz materiálu
a jeho uložení svými prostředky, městys poskytne
materiál, rozbitý úsek cesty na Záhorách k nemovitosti paní Skalkové bude rovněž opraven lokálními výspravami výtluků. Žadatelka a vlastnice součinnost nenabídla.
V případě komunikace v Zadním dole je nezbytně
nutné obnovit příkop a tím odtok vody z a od tělesa
komunikace, vyčistit propustek a u jednoho propustku bylo doporučeno skácet dva vzrostlé stromy,
které svými kořeny zabraňují odtoku vody. Dále bylo
dohodnuto, že praskliny a spáry v asfaltu budou vylity
a zaštěrkovány odbornou firmou, která bude v Kunvaldě
také provádět plánované opravy komunikací.
P. Josef Vágner dále navrhl zakrácení větví vysázeného větrolamu tak, aby nezabraňovaly provádění
kvalitní zimní údržby.
Zastupitelstvo vzalo informace na vědomí
a schválilo opravy výše uvedených komunikací
v navrhovaném rozsahu.
Různé:
Informace o jednání se zástupci AFK Kunvald
V pátek 27. 5. 2011 proběhlo jednání se zástupci
AFK ve věci nedodržování podmínek smlouvy o pronájmu sportovního areálu. Zástupci AFK Kunvald
přislíbili nápravu stavu a zlepšení komunikace jak mezi
AFK a představiteli Městyse Kunvald, tak s dalším uživatelem areálu, panem Borkem. Na jednání bylo řešeno
rovněž ukládání posekané trávy z hřiště a bylo navrženo řešení, dále bylo dohodnuto, že městys poskytne
materiál na vybudování chodníku k venkovním toaletám, zbudování zajistí členové AFK a pan Borek.
Zastupitelstvo vzalo informace na vědomí.
Informace o jednání v záležitosti přístupnosti
k če. 023
Toto jednání proběhlo v pátek 3.6.2011. Bylo
svoláno na základě žádosti paní Feltlové, vlastnice
rekreační nemovitosti čp. 136, jednání se zúčastnili

kromě pana Feltla a pana Jezdinského také vlastníci
sousedních nemovitostí – manželé Fajglovi a manželé Chadimovi.
Zástupci městyse Kunvald navrhli panu Feltlovi směnu části pozemku ve vlastnictví městyse, kterou v současné době užívá za odpovídající část parcely ve vlastnictví paní Feltlové, která tvoří část přístupové pěšiny k nemovitosti manželů Jezdinských.
Pan Feltl tento návrh jednoznačně odmítl, jiný přístup není za současných podmínek reálný a jednání
bylo ukončeno.

Následně došlo k předběžné dohodě mezi zástupci městyse, panem Jezdinským a manželi Fajglovými, že pokud by se posunul mostek o cca 30
metrů, byl by přístupný z pozemku ve vlastnictví
městyse a manželé Fajglovi by souhlasili s využitím
části jejich pozemku pro pěší přístup k nemovitosti
Jezdinských. Toto řešení by ovšem znamenalo vybudování pilířů na obou stranách potoka pro přesunutí mostku, které by muselo být projednáno také
se správcem toku.
Zastupitelstvo vzalo informace na vědomí.

Další zasedání Zastupitelstva městyse Kunvald proběhnou 14. července 2011 a 11. srpna 2011.
Vždy od 19.00 hodin.

Rybník na „Hladové vodě“

Dne 17.6. se na Úřadě Městyse Kunvald sešlo
k jednání několik lidí – a to konkrétně: vlastníci pozemků pod stávající vodní plochou a vlastníci pozemků sousedících a přizváni byli i zástupci místní
organizace ČRS. Již z uvedeného vyplývá, že se jednalo
o tom, co bude s rybníkem v budoucnu.
Pan Ing. Petr Janeš seznámil přítomné s několika
návrhy řešení. Jde kromě hledisek ekologických,
ekonomických a dalších především o to, aby byla
v nejvyšší možné míře zabezpečena protipovodňová
ochrana obyvatel městyse. Dle provedených studií,
které v roce 2010 provedl a zpracoval Doc. Ing. Jaroslav Zuna, CSc. bylo konstatováno, že stávající objekty
bezpečnostního přelivu a požeráku nelze použít, ne-

boť významným způsobem nesplňují požadavky
dané ČSN 75 2410 „Malé vodní nádrže“.
Navržena byla tři řešení: obnova malé vodní nádrže
se zachováním vodní plochy, zřízení suché nádrže
(tzv. suchého poldru) s minimální vodní hladinou
nebo zrušení malé vodní nádrže se zřízením tůně
(mokřadu).
Nyní je především na vlastnících a tím také
na zastupitelstvu Městyse Kunvald, jak se k návrhu
vyjádří. V případě dohody zadá investor – Lesy ČR,
s.p. Oblast povodí Labe vypracování projektu a připraví realizaci akce.
Z hlediska bezpečnosti a ochrany proti povodňové vlně se jeví jako nejpřijatelnější varianta suché
nádrže. V tomto případě – velmi zjednodušeně  (tak
jako při případné obnově malé vodní nádrže) by bylo
opraveno hrázové těleso, které by bylo zvýšeno cca
o 1 m. Nově by byla zbudována návodní těsnící clona
z jílovito - hlinité zeminy a bylo by zbudováno opevnění
návodního svahu. Opraveno by bylo také výpustné
zařízení a bezpečnostní přeliv. Takto vybudovaná suchá nádrž by zadržela a „transformovala“ na bezeškodnou desetiletou povodňovou vlnu. V případě větších
povodní by znamenala minimálně významné časové
pozdržení povodňové vlny. Při jednání zazněl mimo jiné
také návrh na umístění tzv. hlásícího zařízení – varovného systému.
Předběžná kalkulace jak na variantu zachování malé vodní nádrže, tak na vybudování suché nádr7

že byla spočítána na zhruba 12 milionů korun. Varianta zrušení malé vodní nádrže s úpravou stávajícího toku
a zřízení tůně a mokřadu je téměř o 10 milionů levnější
– tato varianta by sice odstranila havarijní stav, avšak

v žádném případě neřeší protipovodňovou ochranu.
Zastupitelstvo městyse se problematikou bude zabývat na svém dalším zasedání.
Jana Trejtnarová

UPOZORNĚNÍ OBČANŮM A NÁVŠTĚVNÍKŮM KUNVALDU !
Vážení spoluobčané a návštěvníci Kunvaldu,
vzhledem k tomu, že Městysi Kunvald se díky nemalé snaze pana starosty podařilo získat dotaci ze
Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši více
než 2 mil. Kč, rozhodlo zastupitelstvo městyse o
realizaci akce „ Výstavba chodníku z centra městyse
ke Kunvaldské a.s.. Že jde o logické navázání úprav
centra a že si to tento frekventovaný úsek komunikace zaslouží je nasnadě.
Na počátku července bude tedy s firmou
Chládek a Tintěra, a.s. která vyhrála zakázku ve výběrovém řízeni podepsána smlouva a koncem července,
nejdéle v srpnu by se mělo započít s výstavbou
a realizací akce. To sebou samozřejmě přinese i ur-

čité dopravní omezení v dotčeném úseku komunikace od Kunvaldské, a.s. do centra městyse.
Čerpání dotace je časově limitováno a proto se
stavbou nelze otálet a měla by být do konce podzimu
hotova.
Prosíme proto všechny spoluobčany i návštěvníky o pochopení s tímto dočasným dopravním omezením a trpělivost. Úsek komunikace –
kteří si všichni dřívěji narození pamatují jako „Parkán“
s kamennou zídkou, po které jsme rádi jako děti
chodívali a která podlehla „zubu času“, se tak dočká nového kabátu. Ale především – chůze a dopravní podmínky zde budou mnohem bezpečnější.
Za Úřad Městyse Kunvald
Jana Trejtnarová

Parkán
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Ze starých kunvaldských kronik
Do třetice – z Pamětní knihy Hasičsko – tělocvičné jednoty SOKOL na Kunvaldě
Dnes Vám představujeme první část stanov spolku, které mají několik stránek a mnoho paragrafů, ale i jen
z této části je patrno, že být členem spolku nebylo jen tak a členství jako takové bylo velmi považováno.
Stanovy Hasičsko- tělocvičné jednoty Sokol v Kunvaldě
Účel spolku
§1. Účel spolku tohoto jest procvičovati tělocvik
a z vymoženosti té při požárech v městysi Kunvaldě
a v nejbližších okolích vzniklých hájiti ohrožovaný
majetek a život.
§2. Na dosažení toho spolek bere na se povinnost
dostaviti se ku každému požáru, přičemž řídí se
zvláštním řádem hasičským.
§3. prostředky budou zjednaný: a z příspěvku řádu
činných a řádu přispívajících, jakož i všelikými penězi darovanými příznivci spolku.
§4. Členové spolku jsou: 1. čestní, 2. činí, 3. přispívající
ad 1. Čestní členové jsou ti, kteří pro své zásluhy
v spolku a neb při požárech na návrh výboru valnou
hromadou na návrh výboru týmiž jmenovanými byli
ad 2. Činnými členy jsou ti, kteří jsou ochotně konati služby při požárech dle řádu hasičského sobě
přikázané, a kteří za členy činné výborem do spolku jsou přijati. Členové tito platí na účty spolkové 10kr. měsíčně. Od placení příspěvku tohoto
osvobozeni jsou, kdo jsa okolnostem toho hoden,
za to výbor požádal, stane se tak usnesením výboru. Příspěvky členů činných mohou se po uhrazení nejnutnějších potřeb valnou hromadou snížiti. Do spolku může býti přijat člověk dobré pověsti

a aspoň 18letý. Výbor není povinen důvody jmenovati,
nepřijme li někoho do spolku.
ad 3. přispívajícími členy jsou všichni ostatní výborem do spolku přivzaté, kteří platí na účty spolkové
roční příspěvek 1zl. 20kr. , kterýžto příspěvek snížen býti může.
§5. Kdo je schopen býti členem činným, nebude
přijat pouze za členy přispívajícího, členům činným
jest však volno též za členy přispívající přistoupiti.
§6. každý člen bude zavázán, dává ruku veliteli
spolku, že svědomitě dostojí v povinnostech vytčených sobě stanovami a řádem hasičským.
§7. Ze spolku vystoupiti je každému členu vždy volno, nutno však, by toto bylo oznámeno, a příspěvky
spolkové pokud jsou zašly, dříve zapraveny.
§8 Výbor může člena k návrhu velitele neb jiného
člena výborů ze spolku vyloučiti vyslechnuv jej dříve: protivil li se svým představeným a dopustil li se
vůbec hrubšího přečinu k zákonu proti ohni, byl li
trestán pro zřejmé nepoctivosti a nectné jednání ze
zištnosti dle všeobecného trestního zákona, zavdal
li příčinu k rozbrojům a různicím ve spolku, neb
jednal li proti účelu a poslání tohoto spolku.
V Kunvaldě 22 d. měsíce dubna 1882

Stále se něco děje...!
Pirátský dětský den
Dne 4. 6. 2011 se konal dětský den a to „pirátský“.
Hned na začátku krásné pirátky každé dítko vybavily
pirátskou čelenkou a na tělo i obličej namalovaly jizvy a i tomu nejmenšímu se pod nosem objevil knír. Dále
děti pokračovaly ve skákání v pytli, lovily rybičky, házely
míčkem do pirátského úsměvu a chodily na obrovských nožkách. Probíhala spousta dalších soutěží,
kterých se zúčastnily nejen děti, ale i rodiče. Celým

odpolednem nás doprovázela skupina Zips, která přispěla
nejen hudbou, ale i spoustou soutěží.
Bylo tu i občerstvení, nejenom něco na spláchnutí
hrdla, ale i něco na zub – hranolky, langoše …
Všichni se tu moc dobře bavili. Proto bych za všechny
děti i rodiče chtěla poděkovat, jak sponzorům tak
i pořadatelům a už teď se těšíme na příští rok.
Lenka Vágnerová
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Děti vyrazily za pohádkou
Poslední dubnovou sobotu proběhl v Kunvaldě
14. ročník pochodu „Z pohádky do pohádky“. Počasí přálo , a tak si téměř tři sta malých i velkých
účastníků dopřálo pětikilometrovou trasu plnou
současných ale i téměř zapomenutých pohádek.
Děti si zatančily, zazpívaly i zacvičily s Makovou
panenkou, Otesánkem i Broučky, porozhlédly se s
Maruškou po rozkvetlém Kunvaldě, zadováděly s Kůzlátky a nakoukly do hrnce s krupičnou kaší. Za splněné
úkoly posbíraly odměny a snědly buchty. Do cíle si
radostně došlapaly pro diplom za zvládnutou trasu.
Tak zase za rok nashledanou.
MC

Kůzlátka

Balada o tom, jak jistý pan Bergerac ukončil v kunvaldské sokolovně svou divadelní pouť
sem skoro jako domů
(někteří z nás opravdu) a 28. května 2011 se zde
konala slavnostní derniéra. Před skoro naplněnou
sokolovnou se hrálo vskutku královsky. Vždy jsme
byli mile přijati a pohoštěni, za což patří všem kunvaldským organizátorům velký dík. Při pohledu zpět
je patrné, že se naše herecké výkony značně posunuly
a ti, kteří viděli naše obě představení, mohou srovnávat.

Do vaší obce (městysu) zavítal již podruhé divadelní spolek Mezi-světy se svým kusem Cyrano
z Bergeracu.
Jedná se o světově proslulou komedii francouzského novoromantismu z roku 1897. Titulním hrdinou veršované komedie o pěti dějstvích je historická postava Cyrana z Bergeracu, spisovatele a vojáka,
který žil v 17. století. Naše pobyty v Kunvaldu byly
vždy něčím zvláštní. 1. května 2010, kdy jsme zde
uváděli naší hru na veřejné generálce, šlo o úplně první veřejnou produkci před publikem. Když jsme se
do Kunvaldu po více než roce vraceli, jeli jsme

Naše náhodná divadelní společnost zažila se
Cyranem za to dlouhé období spoustu zážitků a zvratů
a na to období, které je s Kunvaldem spojeno hned
dvěma zásadními divadelními okamžiky jistě nezapomeneme.
Děkujeme a třeba se zase někdy uvidíme.
Ansanbl Mezi-světy
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Po roce došlo na důchodce…
Chci se podělit o zážitky s Vámi, kteří jste na zájezdu nebyli.
Vyrazili jsme totiž na každoroční výlet po krásných
místech naší vlasti. Tentokráte jsme zavítali do
Českého ráje. Obloha bez mráčku, usměvavé tváře,
co víc si přát do začátku.
První naše zastavení bylo v Hořicích. V jedné
z deseti výroben pravých „Hořických trubiček“ jsme
již byli očekáváni. Fajn průvodce, který, jak bylo vidět, firmou žije, nám povyprávěl o minulosti firmy
a celé problematice výroby trubiček. V malém prostředí, na strojích, které mají své odslouženo, vznikají
trubičky jako malované, sypané, plněné, polomáčené.
Lidé od mašin zaslouží uznání a my i svět se můžeme
na trubičky ke kávě těšit – v Hořicích „umějí“.
Obtíženi nákupem v podnikové prodejničce
jsme vyrazili na další štaci. V autobuse to šumělo,
děvčata vyprávěla, co ještě nestačila říci. Svačiny
snědené a pomalu zastavujeme v Turnově. Ve vzorném štrůdlu jsme došli do Muzea Českého ráje. Zde
bylo opravdu co k vidění. Muži obdivovali exponáty spíše z technického hlediska, pro ženy byl zážitek

z muzea parádnický.
Jednomu ze všeho koukání vyhládne a tak spěcháme ve společné formaci na oběd. Byl dobrý
a ještě k tomu dotovaný – bez otáčení se kolem
sporáku nám bylo blaze.
Lovecký zámeček Humprecht nás přivítal
po sportovním výstupu v celé své kráse. Celkový
dojem z prohlídky umocnil poutavý výklad naší
průvodkyně. Bobříka odvahy si většina z nás splnila na ochoze zámečku, zvláště po sdělení, že není
radno opírati se o zábradlí.
Chutná večeře na „Roubence“ dala vzpruhu
našim tělesným schránkám. A pak? Pak už cesta
domů se vzpomínkami na krásně prožitý den s příjemnými lidmi, bez spěchu a stresů.
Doufám, že za nás všechny mohu poděkovat
za ukázkovou přípravu celého zájezdu paní Marušce
Ruszové, které se spolu s dalšími obětavci podařilo
výlet zorganizovat na jedničku.
Buďme všichni zdraví, ať se sejdeme na výletě,
který obohatí naši mysl o nové krásné zážitky.
Mějte se hezky, přátelé.
Pepa od Vlasty

Žákovská literární tvořivost
Školáci 8.a 9. ročníku se často zapojují do celostátně vyhlášených literárních soutěží. Učí se tak
vyjadřovat své názory a správně je formulovat do
srozumitelného písemného projevu, což není pro některé žáky vůbec nic snadného. Jsem proto velmi
Ahoj Maruško a Helenko
Já jsem váš nejstarší a vlastně i nejoblíbenější
strom. Stojím u vaší chalupy už 130 let a teď, když
se mě rozhodli skácet, tak vám píšu tento dopis
na rozloučenou. Jsem smrk ztepilý, stojím tu už
hodně dlouho, zasadil mě tu váš prapraděda. Proč
vám to vlastně říkám, když to víte. No asi proto,
že díky jemu jste zažily hodně pěkných dětských
chvilek, které už ani nespočítám.
Tak tedy jak jsem rostl a sílil některé moje semínka se uchytily a začaly růst a tak vznikl váš, sice malinký,
ale pěkný lesík, který se zrovna teď postupně kácí.
Ještě teď, když vám to píši si vzpomínám, jak k vašemu pradědovi chodili do kovárny hospodáři a zemědělci, aby jim ukoval podkovu nebo opravil sekyrku. Mezi tím vším se vždy ochomýtal váš, tehdy neposedný děda, který někdy rozbil okno, jindy dal do
kuchyně živou myš nebo místo toho aby se potil, protože byl nemocný, běhal venku. A jak tak voda v řece

potěšená, když mohu vybrat alespoň tři - čtyři práce, jež mohu do soutěže po opravě zaslat. Zde je jedna z těch podařených - dopis, co udělá radost, snad
nejen češtinářce.
Mgr. Jana Frimlová
V Kunvaldě 2. 3. 2011

plyne z neposlušného chlapce se stal vážný muž.
Koně postupně nahradili traktory a kovárna se musela zavřít. A když se váš děda vrátil z vojny přivedl si
s sebou i nevěstu vaší babičku. A narodily se jim dvě
děti první holčička Helenka, vaše máma a chlapeček
Vašíček. Ty si u mě hrály každý den.
Ale vodu v řece nezastavíš a z holčičky se stala
dáma a z chlapečka muž. Už měli jiné zájmy a přestaly
ke mně chodit. No a za pár let jste se narodily vy. Vás
si pamatuji jako malé, ale teď už jste taky slečny a určitě
budete ještě větší, ale to už tady nebudu.
Zažil jsem pěkné věci, vývoj technických pokroků
i různé lidi, ale také jsem zažil 1.světovou válku a doufal, že druhá nebude, ale bohužel byla. Zažil jsem mrazivé zimy i horká léta, velké vichry i malé vánky, strašné
bouřky, při kterých jste se bály, že na vás spadnu,
ale já jsem byl pevný, odolný a vše jsem přežil. Mezi
lidmi se ale říká, že se má v nejlepším přestat.
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Ano můžu se vám milá děvčata svěřit, žil jsem
zde dlouho a rád, ale můj věk se naplnil. Loučím se
s vámi, ale mí potomci, alespoň někteří, tu s vámi
zůstávají a to mě těší. Snad mé tělo bude k užitku
na pěkný stolek, u kterého bychom se stále setkávali.
Školní poznávací exkurze do Prahy
Reportáž
Jednoho dne jsem se probudil do obyčejné
každodenní idylky. Ale něco bylo jinak. Jedeme
na výlet. Beze stresu a spěchu jsem sešel se spolužákem Bohoušem k autobusu.
Cesta autobusem ubíhala klidně. Jeli jsme až
do Ústí nad Orlicí. Vystoupil jsem z autobusu a hned
jsem vyrazil k perónu. Byl jsem zaujat železničním
provozem. Jednou jede motorák, jednou nákladní vlak,
jindy zase mezistátní rychlík. Konečně přijel náš vlak.
Po cestě jsem se bavil se spolužáky a vyhlížel jsem kolemjedoucí Pendolina. Následoval výstup a přesun
přes rozlehlé pražské hlavní nádraží a tramvají na
Klamovku. Ve zdejších skromných pokojících jsme
si vybalili věci. Já osobně jsem si šel do lednice
ihned uschovat řízky.
Navštívili jsme krajinu kolem Petřína a toť se
ví, že rozhlednu jsme z návštěvy nemohli vynechat. Zde mě zaujalo muzeum mého oblíbence,
Járy Cimrmana. Zajímavá byla i vyhlídka z rozkývané rozhledny a návštěva zrcadlové síně. Vyžití jsem
našel na Dětském ostrově. Projeli jsme se na šlapacím kolotoči. To, že je kolotoč určen pro předškolní děti, jsem se spolužáky zjistil až později.
Na Vyšehradě mě vedle drahé, ale výborné
zmrzliny zaujal hřbitov Slavín. Zastavili jsme se
u hudebníka Waldemara Matušky. Určitě se musí
pýchou povznášet nad ostatní obyvatele hřbitova,
protože jeho skvostný náhrobek je vidět ze široka
daleka. Narazili jsme i na hrob kunvaldského lékaře Mitvalského. To jsem se ale nadul pýchou! „Ani
Žamberští zde nemají svého zástupce.“ Po těchto
slovech paní učitelky Frankové jsem se nadul ještě
mnohem více.
Příští den jsme prolétli Pražský hrad. Zaujala
mě zejména Svatovítská katedrála. Zde jsem si se
spolužáky všiml jedné paní, která na turisty plynně

Mám ještě jedno velké přání a to, že vás prosím,
žijte pospolu a hlavně mějte se všichni rádi jako ty
stromy co se s větrem pojí a ptáčkům dávají úkryt
a chraňte je, protože stromů není nikdy dost. Děkuji
za to, že jsem zde s vámi mohl žít.
Sbohem, váš smrk ztepilý

Marie Dittertová

chrlila příval španělských vět, ale bylo vidět, že Španělkou není. Posléze jsme se s ní dali do řeči. „Řeknu vám, učte se jazyky, dokud jste mladí. Po mně
chtějí italštinu, ruštinu, němčinu, francouzštinu
a španělštinu. Teď chtějí i angličtinu a portugalštinu.“ Těmito slovy skončila naše konverzace. Paní
jsem ještě několikrát na Hradě viděl přednášet turistům. Dále mě zaujalo místo, kde se konala defenestrace. Úředníci sice spadli do měkkého hnoje, ale stejně
to byla setsakramentská výška…
Přínosná pro mě byla i návštěva Národního
divadla, zde jsem se nabažil stavební preciznosti
a skvostné architektury. Zlatým hřebem dne pro mě
byla návštěva ruzyňského letiště. Pozorovat obrovská
letadla a kamiony s palivem bylo nadmíru zajímavé.
O uspokojení našich žaludků se postarala
prodejna McDonald´s.
Příští den jsem si sbalil, pomohl jsem uklidit
náš zaneřáděný pokoj. Toho dne jsme si prohlédli
Betlémskou kapli, kde nám byla přidělená stará,
ale velmi zdatná paní průvodkyně. Po vymotání se
křivolatými staroměstskými uličkami jsme se dostali do Národního muzea, kde mě zaujaly nádherné schody a výstava drahých kamenů. Po náročné
prohlídce jsme se přesunuli na hlavní nádraží a posléze
nastoupili do rychlíku.
Jízda rychle ubíhala, v Hradci Králové nás mírně
zdržela výměna lokomotivy. Velké horko a koženkové sedačky ve vlaku se postaraly o zapaření našich
zadních částí těl, což je ale v této roční době docela
pochopitelné. Bez úhony jsme se dostavili do Žamberka, kde si nás převzali rodiče. Na výletě mě snad
hodně mrzelo jen to, že jsme se neprojeli
žádnou novou škodováckou tramvají, ale stejně
jsem rád, že jsem si Prahu tak důkladně prohlédl.
Jan Jindra

Co mě zaujalo
V uplynulých letech jsem se častěji díky pracovním povinnostem mohla pohybovat po Královéhradecku, Hořicku a Českoskalicku. Najdete zde kromě
12

mnoha jiných pozoruhodností také mnoho pietních
míst a pomníčků na válečné vřavy prusko – rakouské
války roku 1866. Připomínají osudy a hrdinství

vojáků z této války. V Orlickém deníku jsem narazila na článek, který osvětluje záměr „Pomníkem padlých koní“ připomenout Srážku jízdy u Střezetic.
Této bitvy se podle informací zde uvedených zúčastnilo asi 11 000 jezdců na koních a po půlhodinové bitvě zde „zůstalo“ téměř 1200 mužů
(mrtvých, zraněných, zajatých, nezvěstných) a uvádí
se 1692 koní – lze si to vůbec představit? Více infor-

mací najdete na webu http://pomnikkoni.1866.cz/,
na který jsem se i já se zájmem podívala.
Koně byli odpradávna pomocníky i přáteli člověka,
který vždy obdivoval jejich sílu a ušlechtilost a využíval je v mnoha oblastech své činnosti. Vždyť i síla
automobilů se přepočítávala na síly koňské. Soch
králů, politiků, umělců máme mnoho, ale soch,
kde je vzdán hold koním, těch není mnoho.
Myslím, že tenhle nápad stojí za to podpořit.
Jana Trejtnarová

Společenská kronika
Blahopřejeme našim spoluobčanům, kteří oslaví významná životní jubilea:
88 let
15. 07.

Vladimír Bílek

Kunvald 239

85 let
19. 08.

Valerie Trejtnarová

Kunvald 49

84 let
30. 07.

Marie Šreflová

Kunvald 4

82 let
27. 07.

Jaroslava Pešáková Kunvald 385

80 let
09. 07.

Karel Zastoupil

Kunvald 47

75 let
19. 07.

Štefan Kuliha

Kunvald 291

60 let
28. 08.

Stanislav Frydrych

Kunačice 8

50 let
04. 07.

Michaličková Jana

Kunvald 270

05. 07.

Ladislav Taiber

Kunvald 181

07. 07.

František Bílek

Končiny 12

12. 07.

Lenka Podolská

Kunvald 358

15. 07.

Slavomír Divíšek

Kunvald 134

28. 08.

Stanislav Plášil

Kunvald 382

Vítáme do života nově narozené občánky:
28. 04.

Václav Svoboda

Kunvald 277

11. 05.

Anna Hůlková

Kunvald 126

9. 6. oslavili diamantovou svatbu
Marie a Ladislav Burešovi

Kunvald 187

Nehledáte něco?
Kdo ztratil tři zarámované obrázky, ať se ohlásí na úřadě. Telefon 465 619 160.
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Sport
Kunvaldský železný muž – 10. ročník
I závody mívají svá výročí, letos se to poštěstilo Kunvaldskému železnému muži. Začal jako
srandazávod pro místňáky a letos se z něj už stane
teenager. Diváků moc nemívá, většinou jsou jimi jen
pořadatelé, fotbal a hokej jsou přeci jen větší zábava. Ale radši než nové diváky uvítáme nové závodníky.
0,5 km v rozbouřeném koupališti, 25 km nahoru dolů
na kole a 4 km běhu na závěr může leckomu připadat
jako nadlidský výkon, ale vážně se to dá přežít i bez
předchozí přípravy. Poprvé jsem si to vyzkoušel o 15
kilo těžší, na kolo jsem si sedl jen, když mě nepřízeň osudu přinutila, a běh byl pro mě nepřiměřeně
rychlý pohyb. Když je nejhůř, člověk se přece může
zastavit, rozhlédnout kolem, vydýchat se a po chvíli
zase pokračovat. Jeden účastník si v prvopočátcích
stihl dojít i domů na oběd. Nechte ortodoxní závodníky, ať se někde vpředu ženou vstříc náhlé příhodě,

a absolvujte závod v duchu Švejkova: „To chce klid.“
Přijďte i Vy nesportující a vraťte Kunvaldského železného muže zpátky k jeho původnímu záměru. Vždyť
to měl být jen srandazávod.
Neumíte plavat, kolo je Vám odporné na pohled,
běh Vám zakázal doktor? Nevadí. Letos poprvé pro
Vás organizátoři zařadili kategorii tříčlenných štafet. Stačí sehnat dva kamarády, rozdělit si disciplíny
a oslavit s námi kulatiny jedné pěkné kunvaldské
tradice pohybem.
A kdy vlastně? Start závodu je 23. července
v 10 hodin na koupališti. Přihlásit se můžete od 9.00
do 9.45. Občerstvení po závodě chutná dvojnásob
a bude zajištěno.
Jménem organizátorů Sokola Kunvald Vás zve
Roman Hodek

Florbal
Druhým rokem se pravidelně každou středu
odpoledne, do oddílu Sokola, schází parta dětí
(některé i vyšší jak já) k tréninkům florbalu. Pro nezasvěcené se jednoduše dá říci, že je to hra podobná
hokeji hraná v tělocvičně s děrovaným míčkem
a speciálními hokejkami. Počet hráčů byl na každém
tréninku mezi deseti až dvanácti, mezi nimi nechyběly také dvě dívky, které si od kluků nic nenechaly
líbit a pořádně je proháněli.
I když nehrajeme žádnou soutěž, tak jsme
v letošním roce dvakrát změřili síly se žáky Sokola
Klášterec. V prvním miniturnaji nastoupila čtyři
družstva a to dvě z Kunvald a dvě z Klášterce. Díky
rozměrům naší tělocvičny hrála družstva ve složení
brankář + tři hráči v poli. V konečném pořadí se
umístila družstva takto: 1. Kunvald A, 2. Klášterec
A, 3. Kunvald B, 4. Klášterec B. Po tomto turnaji
jsme se s klášteráky dohodli, že uspořádáme ještě
jeden turnájek, a to v tělocvičně s oficiálními rozměry,
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kde by se dalo hrát podle standardních pravidel
s pěti hráči v poli + brankář. Naštěstí taková tělocvična je hned ve vedlejší Rokytnici. Turnájek se
odehrál těsně před koncem školního roku. Zúčastnila
se ho dvě družstva složená z kunvaláků a jedno
klášterecké. Všechna družstva si zahrála navzájem
proti sobě. A v konečném sčítání vyšlo následující: obě družstva Sokola Kunvald víceméně v pohodě
porazila družstvo Klášterce a o vítězství v turnaji si
to rozdala mezi sebou. Vítězství nakonec na svou
stranu obrátilo družstvo vedené Martinem Foglem.
Po tomto školním roce díky odchodu z deváté
třídy skončí s největší pravděpodobností v oddíle
6 žáků, proto na začátku nového školního roku
bude pořádán nový nábor hráčů. Do něho jsou zvány
všechny děti od 8 let a starší, kterým nevadí trochu
pohybu. Podrobnosti budou na plakátcích.
Za oddíl florbalu Sokola Kunvald Eda Štumpf

Farnost Kunvald Vás srdečně zve na tradiční Cyklovýlet
Sraz 2. 7. 2011 v 9:30 u kostela sv. Jiří.
Bližší informace jsou uvedeny na plakátech.

SDH Kunvald pořádá na koupališti
v sobotu 16. července 2011 od 13.30 hodin
tradiční

„Kunvaldskou lávku“

Srdečně zveme všechny fandy soutěží a dobré zábavy.
Podrobnosti budou uvedeny na plakátech.

TJ Sokol Kunvald Vás zve na triatlon

X.ročník Kunvaldského železného muže
v sobotu 23. července 2011
na koupališti v Kunvaldě
prezentace závodníků od 9.00 hodin
start v 10.00 hodin
startují jednotlivci a 3-členná družstva

Místní rybářská organizace Kunvald
Vás srdečně zve na tradiční

Rybářské závody

spojené s večerním veselím u ohně
v rybářském areálu
v sobotu 30. července 2011
prezentace k rybářským závodům od 11.30 hodin
taneční zábava s táborákem od 20.00 hodin
Občerstvení zajištěno:
Grilovaná kuřata, pečení pstruzi, uzenina z udírny, pivo, limo, ohnivá voda atd.
prodej živých pstruhů.
Těšíme se na Vás!

Sbor Ochranovského seniorátu Jednoty bratrské Potštejn
Vás zve na

bohoslužby v Domku Na Sboru v Kunvaldě
v neděli 31. července 2011 ve 14.30 hodin
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MS Kunvald pořádá

Loučení s létem

v sobotu 20. srpna 2011
u myslivecké klubovny
od 16.00 hodin grilovaná kuřata
od. 18.00 hodin myslivecká kuchyně
Živá hudba.

Kunvaldská a.s. oznamuje, že od 1. srpna 2011 přijímá objednávky na nákup obilí a brambor.
Hlaste se do 30. září v kanceláři agronomů u paní Píčové, tel. 465 677 749.

TJ Sokol Kunvald připravuje
na sobotu 17. září 2011
další turistický výlet.
Podrobnosti budou uvedeny na plakátech.

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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