AHOJ,
vážení čtenáři Ku…ho Po...ku

Rudolf Těsnohlídek
1882-1928
Vánoční strom v Brně na Náměstí Svobody je nejen symbolem nejkrásnějších svátků v roce,
ale zároveň i připomínkou tradice, která se začala odvíjet před 89 lety, kdy zde byl rozsvícen první
Vánoční strom republiky.
U zrodu této tradice stál redaktor a spisovatel Rudolf Těsnohlídek. Dne 22.12.1919 v blízkosti
dnešní Myslivny Lišky Bystroušky v Bílovicích nad Svitavou nalezl pod stromem opuštěnou, promrzlou sedmnáctiměsíční holčičku Lidušku. Tímto začala tradice obdarovávání chudých a potřebných v době Vánoc. První sbírky pod prvním Vánočním stromem v roce 1924 se ujal Československý červený kříž.
Již v prvních letech přinesly sbírky tolik finančních prostředků, aby již v roce 1929 mohla být
dokončena stavba a zahájen provoz Dětského domova Dagmar v Brně. Již tradičně je do Brna přivážen Vánoční strom ze Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny.
Tolik oficiální zpráva, kterou bych si dovolil doplnit ještě o skutečnost, že spisovatelův
popud k tomuto činu vycházel ze severských zvyků poznaných v Kodani. Severské země poznal
i z jiné stránky. V roce 1905 se Těsnohlídek oženil s básnířkou Jindrou Kopeckou přezdívanou
Kaja. Ale rodinná idyla se nekonala – na svatební cestě v Norsku Kaja zemřela za nejasných
okolností po výstřelu z vlastního revolveru.
Vraťme se však k 7. červnu 1882 kdy se kdesi v okrajové části města Časlavi narodil majiteli
malého hospodářstvíčka Těsnohlídkovi syn pokřtěný Rudolf. Hospodářství tak skrovného, že si
jeho majitel musel přivydělávat jako pohodný, čili ras. Tedy člověk, jehož povinností bylo postarat
se o uhynulá zvířata a jiný nevábný nepořádek ve městě. I když se jednalo o povolání z hlediska
hygieny velmi důležité, bývalo často důvodem k posměchu a pohrdání a tak se malý Rudolf cítíval odstrčeným a samotným.
Světlejším a radostnějším obdobím pro něho byla až studentská léta v Čáslavském gymnáziu,
kde vznikaly jeho první literární pokusy, které pokračovaly i v Hradci Králové, kde ho však v septimě zastihla zpráva o smrti zbožňované maminky. Po maturitě prožívá další duševní otřes. Poslední
zaplavání v Labi s přítelem končí tragicky. Kamarád se v jeho přítomnosti a před zraky své matky,
která si pro čerstvého maturanta přijela, utopí. Odchází do Prahy, kde se věnuje nejen přednáškám češtiny a francouzštiny, ale i častým návštěvám ve vile S. K. Neumanna, kde se setkává s mladými anarchisty. Navštěvuje i literární spolek Syrinx a spolupracuje s jeho časopisem Moderní život.
Poznává zde i o dva roky starší Kaju, dívku ze zámožné rodiny z Vilantic, vyrůstající bez matky, která
podlehla tuberkulóze a dceři zanechala nejen značné dědictví, ale i svou nemoc.
Po nezdařeném začátku rodinného života v roce 1905 již nenašel zřejmě ani dosti sil, ani duševní
pohody k dokončení studií a v roce 1907 odchází do Brna pracovat do listu Moravský kraj a posléze
do redakce Lidových novin, pro které psal především referáty ze soudní síně a brzy se stal jako
soudničkář i beletrista velmi populárním.
Zdálo se, že se život konečně obrací k němu tou lepší tváří a pln naděje se žení podruhé. Ani tentokrát však mladou Aničku, s níž měl i syna Milana, si neudržel. Nedokázala se smířit, že všechny
volné chvíle prochodil po lesích a našla si brněnského lékaře. Oženil se ještě potřetí, ale klid opět
netrval dlouho. Po návalu nové duševní krize se Těsnohlídek 12. ledna 1928 v brněnské redakci
Lidových novin zastřelil. Jeho manželka se vzápětí otrávila svítiplynem.
Těsnohlídkovi však postačilo oněch 46 let života, aby zanechal nesmazatelnou stopu v české
literatuře, jak nám prozrazuje Slovník soudobých českých spisovatelů z let 1945-46.
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R.T. - novinář, soudní referent a kronikář „Lidových novin“ v Brně, básník, povídkář a romanopisec,
fejetonista, autor knih pro mládež a překladatel ze severských literatur.
Zastavme se tedy u některých jeho nejznámějších knih. Ne však u jeho bolestínských prvotin,
ale přejděme do doby brněnské, kde nelze opomenout jeho „soudničky“, v nichž byl opravdovým
mistrem a vzorem pro pokračovatele. (Němce, Trojana, Poláčka) Nelze opomenout i knihu plnou
humoru a oceněnou státní cenou – Kolonia Kutejsík, ale i knihy pro děti Čimčirínek a chlapci, nebo
veršovaná pohádka o sokolském sletu - Zlaté dni.
Vzpomínání na Rudolfa Těsnohlídka by nebylo úplné, kdybych se nezmínil o jeho snad nejznámější knížce Lišce Bystroušce, z níž si neodpustím alespoň malý úryvek předvánoční, protože děj
se odehrává jedné mrazivé noci, kdy se rozhodne revírník s pomocí psa Lapáka konečně dostat zlodějku lišku Bystroušku:
… Bystrouška postřehla, že ji Lapák vábí do léčky. Vždy jindy býval důkladný strašpytel, a teď se
tu stavěl na paty jak německý generál. Němé ticho rozestřelo se mezi oběma nepřáteli na život
a na smrt. A v tomto tichu zaslechla liška povědomý, výrazný zvuk.
„Tíjuf,“ zapísklo to vysokým tónem a na to následovalo silné basové zachrápání.
Bystrouška se zasmála, rozšklíbila se od ucha k uchu a řekla jedovatě:
„Hlídáš vepře nebo vašeho starého? Bolí je břuch?“
Nedopověděla, neboť Lapák se rozlítil.
„Marš, marš,“ zaštěkal z plna hrdla.
„Však už du, ale ty abys někde neupadl,“ odvětila pokojně liška, obrátila se a běžela zcela odměřeně, a tu ji napadla myšlenka ďábelská.
„Buď jé pobóchanca dostanu revírníkovi na ranu, nebo ho zatáhnu do kleští.“
Obávajíc se, aby neprohlédl její lsti, zaštěkala výsměšně: „Nestydíš se, chlape, čučet ženské na
podolek? To, dívé se a neoslepni,“
A držíc se ustavičně v rovnoměrné vzdálenosti, klusala podél zdi. Zrovna míjela kurník, když revírník na škopku procitl. Neměl kdy ani pořádně přilícit, rána zahřměla, kulka zahvízdla a kamsi
pleskla. Bystrouška chtěla se ohlédnout, avšak bezprostředně po tom ozval se strašlivý třesk,
zašplíchala voda, revírník zahromoval a mrazivým vzduchem rozléhal se táhlý, ječivý nářek.
Dvojí pohroma byla dílem okamžiku. Stará puška revírníkova měla mocný zpětný náraz, kterému
byl zvyklý revírník, ale kterému nebyl zvyklý rozeschlý škopek. Zhroutil se ….
Jak se nacucal revírníkův kožich a celé oblečení močůvkou i to jak se Lapák samou náruživostí
chytil do želez a zbloudilá kulka ukončila předčasně život vepříkovi si již budete muset, vážení čtenáři, přečíst v knížce samé.
Tak krásné prožití vánočních dnů a při rozsvícení vánočního stromu si vzpomeňte, že ten krásný
zvyk vznikl právě zásluhou Rudolfa Těsnohlídka.
Varnsdorf v předvánočním čase již roku 2012 připravil Milan Šebek

Rudolf Těsnohlídek
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Co je nového…?
Nejdůležitější body ze zasedání zastupitelstva městyse dne 5. 9. 2013

* Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 O stanovení podmínek požární bezpečnosti při akcích,
kterých se zúčastňuje větší počet osob.
Zastupitelé měli možnost se seznámit s návrhem textu vyhlášky ještě před konáním zastupitelstva. Starosta dále uvedl, že text vyhlášky byl
předem konzultován a odsouhlasen pracovníky
Odboru dozoru Ministerstva vnitra, kteří k němu
neměli námitky a sdělili, že vyhláška je v souladu
se zákonnými předpisy.
Zastupitelstvo po krátké diskusi odsouhlasilo
OZV 1/2013.
* Úprava centra městyse
Starosta městyse informoval zastupitelstvo
o jednání komise pro posouzení a hodnocení
nabídek na vypsanou veřejnou zakázku „Návrh
řešení centra městyse Kunvald“.
Celkem přišlo 8 nabídek, které komise při
svém jednání dne 26. 8. 2013 převzala k posouzení. Komise posuzovala všechny nabídky dle požadavků uvedených v zadání VŘ. Vzhledem ke skutečnosti, že jedna z firem Zahrady RASL Tomáš
Rajnet neposkytla úplné a přesné podklady odpovídající a požadované v zadání VŘ navrhla hodnotící komise tuto nabídku vyřadit. U žádné z nabídek neshledala komise mimořádně nízkou cenu
a doporučila zadavateli uzavřít smlouvu s firmou
Jan Vavřín – ARS Litomyšl, která splnila všechny
podmínky a nabídla nejnižší cenu.
P. Celerová se dotázala, zda by bylo možné
celý projekt po jeho dokončení a převzetí pojistit
proti krádeži a vandalismu – starosta odpověděl,
že budou zjištěny možnosti a zastupitelé budou
dále informováni.
Zastupitelstvo po krátkém dalším projednání odsouhlasilo průběh jednání a návrh komise
na uzavření smlouvy s vítěznou firmou - Jan
Vavřín – ARS Litomyšl.

* Zimní údržba komunikací
Všichni zastupitelé obdrželi v předstihu
seznam všech komunikací zařazených do systému zimní údržby. Starosta připomněl, že zimní
údržba je velmi finančně náročná a zatěžuje značným nákladem rozpočet městyse, proto je nutno
pečlivě zvažovat další případné rozšíření komunikací určených k zimní údržbě. Již v minulém
roce padl návrh zařadit do seznamu cestičku
Pod vilou. Ta byla i minulé zimě udržována dle
potřeby, a pokud bude udržována trvale, bylo by
nutné k této komunikaci umístit nádobu s posypovým materiálem.
Dále zastupitelstvo opakovaně projednávalo
žádost rodiny Hůlkových, Končiny o pravidelnou
zimní údržbu.
Po dalším projednání zastupitelstvo odsouhlasilo ponechání seznamu komunikací pro zimní
údržbu ve stejném rozsahu. Cestička Pod vilou
bude udržována ve stejném režimu jako v uplynulých letech – tedy dle potřeby a údržba komunikace rodině Hůlkových vzhledem k zabezpečení nutné péče o seniora jim bude kompenzována rovněž stejným způsobem jako v minulém
roce, Hůlkovi si budou zimní údržbu komunikace
zabezpečovat i nadále sami.
* Odkup pozemků.
Starosta městyse seznámil zastupitelstvo
s návrhem na odkup části pozemků mezi sportovištěm a areálem Kunvaldské a.s., které jsou
nyní ve vlastnictví Kunvaldské a.s. – jedná se
o části pozemků pod asfaltovou komunikací,
jeden z pozemků bude nutno rozdělit GP (p.č.
407/14, 3621/97 a část poz. 405/5) Tyto pozemky
by bylo žádoucí pro městys získat a vypořádat tak
vlastnické vztahy.
Po projednání zastupitelstvo odsouhlasilo
návrh na odkup těchto pozemků a pověřilo sta3

rostu a místostarostu zabezpečením všech kroků
nutných k realizaci prodeje.
* Smlouva o zřízení věcného břemene
Zastupitelstvo se seznámilo se žádostí VaK, a.s.
Jablonné nad Orlicí o uzavření Smlouvy o zřízení
věcného břemene na pozemky, kterých se týkají
stavební úpravy vodovodu na VKK Končiny (poz.
parcela 7477 – ostatní plocha/ostatní komunikace).
Zastupitelstvo odsouhlasilo žádost a pověřilo starostu městyse uzavřením výše uvedené
smlouvy.
* Žádost o odkup části pozemku
Starosta městyse seznámil zastupitelstvo se
žádostí manželů Bémových – Kunvald 278. Žádost
se týká odkupu části pozemku p.č. 3302/2 na který
si nechali zpracovat předběžný GP s vytyčením
části pozemku, o kterou by měli zájem.
Jedná se o část pozemku tzv. cestičky Pod
vilou, který chtějí získat k realizaci opravy opěrné zdi
pod jejich nemovitostí. Zeď je narušená a sesouvá
se na výše uvedený pozemek ve vlastnictví městyse.
Stav chtějí manželé Bémovi řešit okamžitou výstavbou nové opěrné zdi.
Po bližším přezkoumání žádosti bylo zjištěno, že mimo jiné v části pozemku, o kterou mají
Bémovi zájem je vedena kabelová síť telefonu.
Zastupitelstvo vzalo žádost na vědomí a doporučilo sdělit manželům Bémovým stav ohledně
telekomunikační sítě, případně je požádat a technický nákres řešení.
* Žádost obchodního družstva Konzum
Starosta městyse seznámil zastupitelstvo
se žádostí OD Konzum, zda by městys nemohl
svými prostředky zabezpečovat pravidelnou zimní
údržbu chodníku před prodejnou a schodů vedoucích k prodejně.
Zastupitelstvo po projednání žádost zamítlo
s odůvodněním, že městys má pouze jednoho
zaměstnance, který se přednostně věnuje údržbě
komunikací ve vlastnictví městyse a městys by
tak nebyl schopen dostát případným požadavkům Konzumu na četnost a včasnost údržby.
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* Program obnovy venkova
Starosta městyse uvedl, že je nutné v krátké
době podat žádost o příspěvek z POV Pardubického kraje. Mohlo by se jednat např. o nějaký
úsek opravy místní komunikace, tak jako v minulých letech.
Po projednání odsouhlasilo zastupitelstvo
podání žádosti o příspěvek z POV na rok 2014,
a to o příspěvek na opravu místní části některé
komunikace.
* Rozpočtová změna č. 5/2013
Starosta městyse seznámil zastupitelstvo
s návrhem Rozpočtové změny č. 5/2013, která se
týká přijetí účelové dotace z POV Pardubického
kraje ve výši 100.000 Kč do rozpočtu městyse.
Dotace je určena na plánovanou opravu místní
komunikace Na Pustinu.
Zastupitelstvo odsouhlasilo přijetí dotace
a Rozpočtovou změnu č. 5/2013.
* Udělení čestného občanství
Starosta městyse přednesl na základě podnětu některých zastupitelů návrh na udělení Čestného občanství panu Jindřichu Hermanovi, dlouholetému aktivnímu občanovi obce a městyse
Kunvald k jeho významnému životnímu jubileu
100 let.
Zastupitelstvo po projednání odsouhlasilo udělení Čestného občanství Městyse Kunvald panu
Jindřichu Hermanovi a pověřilo starostu a místostarostu zabezpečením všech potřebných náležitostí k slavnostnímu předání na tradičním setkání
důchodců dne 29. 9. 2013.
* Různé
- Starosta městyse informoval zastupitelstvo o skutečnosti, že se v nedávné době podařilo vypořádat všechny pozemky pod stavbou
chodníku od Kunvaldské a.s. směrem do centra
včetně odkupu pozemku o velikosti 1m2 od pana
Miroslava Kopeckého a je tedy možné předložit
SFDI závěrečné vyúčtování akce. Zastupitelstvo
vzalo informace na vědomí.

- Starosta městyse dále uvedl, že byl dokončen úsek chodníku od centra k prodejně Konzumu a po provedení geometrického zaměření
bude možné jednat s vlastníky (SÚS Pardubického kraje) o vypořádání vlastnických vztahů.
Zastupitelstvo vzalo informace na vědomí.
- Starosta městyse požádal předsedu stavebního výboru Ing. Musila o sdělení závěrů
šetření v bytě Korejtkových v čp. 17, kde se opět
ve značné míře objevila plíseň. Ing. Musil sdělil,
že nelze jednoznačně určit příčinu, neboť se
jedná o soubor mnoha faktorů, včetně nepodřezaných obvodových zdí, režimu užívání bytu
atd. Navrhuje proto problém řešit komplexněji a to systémem Elektroosmóza DryPol, pracujícím na principu radiových dlouhých vln.
Tento systém se zdá být pro objekt vhodný,
jeho účinnost by měla zahrnout celou budovu
a tedy všechny byty. Jedná se o investici několika desítek tisíc korun. Dle dostupných informací je systém funkční a účinně vytlačuje vlhkost z objektů, ve kterých je umístěn. Nejbližší
je škola v obci Záchlumí. Zastupitelstvo vzalo
informace na vědomí a vrátí se k problému
po věření dalších skutečností na některém ze
svých dalších zasedání.

- Zastupitelstvo se seznámilo se žádostí
paní Gabriely Bartošové, Kunvald 290 – paní
Bartošová uvádí, že lípy rostoucí naproti její
nemovitosti jsou nebezpečné pádem větví na
cestu a na zahradu mateřské školy. Zastupitelstvo vzalo informaci na vědomí a pověřilo
místostarostu zajištěním zpracování cenové
nabídky na prořezání stromů odbornou firmou.
- Starosta městyse dále předložil zastupitelstvu nabídku firmy JD Dlouhý, kterou zajistil
na základě požadavků vzešlých z minulého jednání zastupitelstva. Jednalo se o úpravu a opravu
dvou úseků komunikací, a to dokončení penetrace u Bratrské lípy a opravu úseku na komunikaci na Vrše za mostem přes Rokytenku. Nabídka
na úpravu povrchu části komunikace u Bratrské lípy činí 117.969 Kč a nabídka opravy komunikace po Vršemi činí 99.772 Kč. Starosta uvedl,
že, pokud budou opravy odsouhlaseny, je nutno je
uhradit z rezervních prostředků, neboť v rozpočtu
nebylo s těmito položkami počítáno. Po projednání
zastupitelstvo odsouhlasilo návrh realizovat v současné době úpravu části komunikace u Bratrské lípy
a uhradit ji z rezervního fondu a o částku, která by
pokryla opravu části komunikace pod Vršemi požádat z POV Pardubického kraje na rok 2014.

Nejdůležitější body ze zasedání zastupitelstva městyse dne 10. 10. 2013
* Hospodaření městyse k 30. 9. 2013
Předseda finančního výboru p. Josef Vágner
seznámil zastupitelstvo s vývojem hospodaření
Městyse Kunvald ke dni 30. 9. 2013:
Příjmy skutečnost		
Výdaje skutečnost		
Saldo Příjmy – Výdaje

9.540.175,80 Kč
5.900.972,31 Kč
3.639.203,31 Kč

Stav finančních prostředků na jednotlivých účtech
Běžný účet u KB		
4.182.338,78 Kč
KB spořící účet 		
7.517.550,64 Kč
FRR KB
			
1.673.406,40 Kč
ČNB				
202.204,39 Kč
Stav hotovosti v pokladně
9.953,00 Kč
Celkem finanční prostředky městyse:
13.585.453,21 Kč

Zastupitelstvo vzalo výše uvedené skutečnosti
a zprávu o vývoji hospodaření městyse na vědomí.
* Rozpočtová změna č. 6/2013
Předseda finančního výboru p. Josef Vágner
dále seznámil zastupitelstvo s návrhem rozpočtové změny. Změna reaguje na vývoj hospodaření v průběhu roku. Její celková výše činí
780.000 Kč. Jedná se o přesuny položek z oprav
do investic, prostředky na opravy cest, výstavbu
dešťové kanalizace převedené z fondu rezerv,
dále posílení částky na zimní údržbu, příspěvek na zmírnění následků povodní Šárovcově
Lhotě a příspěvky dalším organizacím na pořádané akce.
Zastupitelstvo po krátkém projednání odsouhlasilo Rozpočtovou změnu č. 6/2013.
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* Přezkum hospodaření
Starosta městyse seznámil dále zastupitelstvo s výsledkem dílčího přezkumu hospodaření, který provedli kontroloři finančního
odboru Krajského úřadu Pardubického kraje
dne 10. 9. 2013. Přezkoumání hospodaření bylo
provedeno na základě zákona č. 420/2004 Sb.,
o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.
Po provedení dílčího přezkoumání kontroloři konstatovali v zápise, že nebyly zjištěny
chyby a nedostatky.
Zastupitelstvo vzalo výsledky dílčího přezkoumání hospodaření na vědomí.
* Žádost o finanční příspěvek
Starosta městyse seznámil zastupitelstvo se žádostí Gymnázia Žamberk o příspěvek na pokračující renovaci žákovských šaten.
V žádosti je dále uveden počet žáků z Kunvaldu,
kteří navštěvují gymnázium. Dále starosta
uvedl, že v nikdy v minulých letech městys gymnáziu příspěvek neposkytl.
Zastupitelstvo po diskusi zamítlo poskytnutí příspěvku s odůvodněním, že městys
Kunvald neustále investuje do základní školy
a v průběhu roku již bylo nutno využít rezervního fondu tak, aby byly pokryty nezbytně
nutné akce, opravy a havárie.
* Žádost o finanční příspěvek
Zastupitelstvo se seznámilo se žádostí
rodičů dětí MŠ, zastoupených paní Lenkou
Vágnerovou o finanční příspěvek na veřejnou akci „Lampiónkový průvod za hledáním
pokladu s loupežníkem Ledříčkem“. Přestože
se jedná již o tradiční akci, nikdy v minulosti
zastupitelstvo na podporu této akce žádost
neobdrželo. Akce se koná dne 18. 10. 2013
Zastupitelstvo po projednání odsouhlasilo
poskytnutí příspěvku ve výši 1500 Kč na výše
uvedenou akci, který bude vyplacen na základě
předložených řádných daňových dokladů vztahujících se ke konání akce.
* Rybník na Horském potoce
Starosta městyse Ing. Paďour seznámil
zastupitelstvo se skutečností, že Lesy České
republiky, s.p. postupně pokračují v řešení záležitosti rybníka na Horském potoce v Kunvaldě.
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Dle zpracované studie proveditelnosti je připravována realizační dokumentace.
Další kroky, které je nutno realizovat jsou
následující:
- realizovat převod majetku a jeho způsob
mezi městysem a LČR (hráz včetně ostatního příslušenství) – jako nejvhodnější se jeví
bezúplatný převod (jedná se o veřejný zájem
a protipovodňovou ochranu). Na podobnou
akci (odbahnění, výsprava hráze a její úpravy)
není v současné době dostupný žádný grant
a městys by finančně velmi náročné úpravy
musel hradit ze svého rozpočtu.
- uzavřít s Lesy ČR, s.p. Smlouvu o smlouvě
budoucí kupní, týkající se převodu pozemků pod
hrází a vodní plochou – nutno vyvěsit záměr
- uzavřít s Lesy ČR, s.p. Smlouvu o umístění
a provedení stavby.
Zastupitelstvo po projednání odsouhlasilo
bezúplatný převod tělesa hráze včetně ostatního příslušenství, které je v majetku městyse
na Lesy ČR, státní podnik Hradec Králové
a dále v této souvislosti Smlouvu o umístění
a provedení stavby. Dále vzalo zastupitelstvo
na vědomí návrh Smlouvy o smlouvě budoucí
kupní na pozemky p.č. 3257, 3289/2, 8225
a 8226, vše v k.ú. Kunvald – záměr bude vyvěšen po zákonem stanovenou dobu na úřední
desce a poté se k němu zastupitelstvo opět
vrátí.
* Smlouva o nájmu pozemku
Zastupitelstvo se seznámilo s textem
Smlouvy o nájmu nemovitosti s Úřadem pro
zastupování státu ve věcech majetkových –
jedná se o poz. p.č. 702/2 o výměře 8 m2 – pozemek pod autobusovou zastávkou u pomníku
Komenského.
Jedná se poslední pozemek pod podobnou stavbou, který zůstal v obhospodařování
ÚZSVM. Nájemné bylo stanoveno 48 Kč ročně
a jedná se o nezbytný krok, který je nutno učinit
k získání pozemku.
V této souvislosti připomněla paní Mirka
Celerová návrh nové úpravy v občanském zákoníku, podle které bude vlastnictví stavby sjednoceno s vlastnictvím pozemku a doporučila
objekt zastávky zapsat do KN.
Zastupitelstvo po dalším krátkém projednání odsouhlasilo uzavření výše uvedené
nájemní smlouvy.

* Žádost o pronájem pozemku
Zastupitelstvo se seznámilo a vzalo na vědomí
žádost pana Eduarda Bílka, Kunvald čp. 147 o pronájem pozemku p.č. 6520, který je ve vlastnictví
městyse. Pozemek sousedí s pozemky ve vlastnictví pana Bílka a pan Bílek chce pozemek městyse
udržovat současně se svými pozemky.
Záměr bude zveřejněn na úřední desce po zákonem stanovenou dobu a poté se k němu zastupitelstvo vrátí na svém dalším zasedání.
* Inventury majetku
Starosta městyse seznámil zastupitelstvo
s vydaným Příkazem plánu inventur majetku
městyse za rok 2013. V tomto příkaze je stanoveno složení jednotlivých inventarizační komisí:
Hlavní inventarizační komise, DIK pro kancelář
ÚM, DIK pro majetek Městyse Kunvald zaúčtovaný na vyjmenovaných účtech, DIK pro SDH,
DIK pro inventář ordinace, DIK pro inventář
a majetek v knihovně a v zařízení Salaš.
Termín provedení inventarizací byl stanoven
mezi 3. 12. 2013 – 17. 1. 2014. Ukončení inventarizace bude provedeno 17. 1. 2014.
Zastupitelstvo odsouhlasilo Příkaz k provedení
inventur majetku městyse.
* Nařízení městyse
Starosta městyse seznámil zastupitelstvo
s návrhem vydat Nařízení městyse. Účelem tohoto
nařízení je stanovení podmínek, za kterých lze
na území městyse Kunvald nabízet, prodávat zboží
nebo poskytovat služby mimo provozovnu k tomu
určenou a zakázat podomní a pochůzkový prodej.

Požádal zastupitelstvo o zvážení, k problému se
zastupitelstvo vrátí na příštím zasedání, na kterém
bude předložen i návrh textu nařízení.
Zastupitelstvo vzalo informace na vědomí.
* Různé
Informace stavebního výboru - Ing. Musil,
předseda stavebního výboru seznámil zastupitelstvo jednak se stavem rekonstrukce kotelny
v ZŠ, informace doplnila ředitelka školy Mgr. Jurčanová, která rovněž uvedla i některé finanční
údaje. Dále Ing. Musil informoval o situaci s navrženou a již dříve odsouhlasenou realizací opěrné
zdi u čp. 15. Vzhledem k pokročilé době a technologiím, kterými by se měla zeď budovat navrhl
přesun akce na rok 2014 s tím, že havarijní místo
musí být zřetelně označeno.
Informace o provedené veřejnosprávní
kontrole - starosta městyse seznámil zastupitelstvo s výsledkem provedené veřejnosprávní
kontroly v Masarykově ZŠ a MŠ, kterou provedla
účetní městyse Kunvald a členové finančního
výboru městyse. Předmětem kontroly bylo celkové hospodaření příspěvkové organizace za rok
2012. Provedená kontrola zjistila drobné nedostatky, které byly neprodleně odstraněny.
Příprava návrhu rozpočtu 2013 - starosta
městyse požádal zastupitele, aby zvážili zařazení
jednotlivých akcí a předložili návrhy jednotlivých
akcí, které by měly být zařazeny do rozpočtu pro
rok 2014.
Zastupitelstvo vzalo informace, které zazněly
v bodě různé na vědomí.

Další zasedání zastupitelstva Městyse Kunvald proběhne ve čtvrtek 14. listopadu
a 12. prosince 2013.
Vždy od 19.00 hodin v zasedací místnosti Úřadu Městyse Kunvald.

MĚSTYS KUNVALD VYHLÁSIL
veřejnou finanční sbírku

NA POMOC RODINĚ ROLLEROVÝCH – KUNVALD, KONČINY
Finanční příspěvky můžete poukazovat na bankovní účet číslo:

107-4689350227/0100 u KB Žamberk.

Sbírka je vypsána na dobu trvání 2 let, účet je veden Komerční bankou
jako bezpoplatkový, správcem účtu je Městys Kunvald.
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Územní plán

Kontejner na textil

Dne 9. 8. 2012 schválilo zastupitelstvo
městyse Kunvald pořízení nového územního plánu. Od této doby již proběhlo výběrové řízení na zpracovatele, byla podepsána
smlouva a započalo se s nezbytně nutnými přípravnými pracemi. V současné době připravil
Odbor regionálního rozvoje a územního plánování, úřad územního plánování, Městský úřad
Žamberk ve spolupráci se starostou městyse
Ing. Paďourem Návrh zadání, který bude předložen a podléhá schválení zastupitelstva.
Některé věci jsou dané závaznými předpisy, některé, jako např. Požadavky na plošné
a prostorové uspořádání, a to jak obecné, tak
týkající se dopravní infrastruktury, technické
infrastruktury, občanské vybavenosti, veřejných prostranství, požadavky na koncepci
uspořádání krajiny a další lze ovlivnit.
Práce na novém územním plánu tedy rozhodně nespí. Bude však dostatek času i na připomínky občanů. Budeme Vás i dále průběžně
informovat o průběhu zpracování nového
územního plánu.

Jak jsme Vás informovali a jak jste jistě již zjistili, byl u horní prodejny Konzumu v nedávné době
umístěn nový kontejner na textil, obuv, hračky.
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 předány dále ke zpracování a recyklaci.
Oděvy a ostatní věci, které sem patří, vhazujte
do kontejneru, prosíme, čisté a uložené pouze
do igelitových tašek či pytlů.
V uplynulých dnech bylo nutno přivolat pracovníka firmy REVENGE, která kontejner vlastní
a bude jej vyvážet, aby uvolnil zablokovaný otvor
pro vhoz věcí - někdo se tam totiž snažil doslova
„nacpat“ věci i se starým kufrem. Kufr zablokoval víko a problém byl na světě.
Buďte, prosíme, ohleduplní i v těchto záležitostech a vhazujte do kontejnerů jen to, co tam
skutečně patří!

Úřad Městyse

Poděkování
Velmi rádi bychom touto cestou poděkovali
paní Barboře Tláskalové, takto majitelce chalupy
čp. 104 v Kunvaldě, která darovala pro potřeby
Úřadu městyse zcela nový tablet APPLE iPad
mini v hodnotě 12 tis. Kč.
Velmi si toho vážíme.
Úřad městyse

Úřad městyse

Sázíš - sázím - sázíme...
Konzum, obchodní družstvo nám zaslalo sdělení, že ode dne 18. října 2013 je v horní prodejně
Konzumu zprovozněn terminál Sazky. Tedy připomínky občanů byly vyslyšeny a za sázenkami
již nemusí jezdit do města. Dle nám dostupných
informací ředitelství Sazky sleduje vytíženost terminálů - tedy jak moc v daném místě lidé sází
a jak moc terminál využívají, zkrátka, jak se vyplatí.
Podle toho se pak rozhoduje o dalším provozu terminálu.
Tolik sdělení Konzumu, obchodního družstva.
Úřad městyse

Čas od času jsem sáhla – nejen pro potřeby tohoto sloupku - po knihách pana Ing. Bohumila
Siegla, autora čtení o přírodě a o zvěři, které nikdy nenudilo – alespoň ty, kteří mají přírodu a zvěř rádi.
I jeho výtvarný talent byl nezpochybnitelný a těšil všechny jeho příznivce. Leč bohužel, nová díla z jeho
pera již nevzniknou. Pan Siegl zemřel na počátku září tohoto roku. A tak mi dovolte, abych mu věnovala poslední Zelený sloupek tohoto roku.
Jana Trejtnarová
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Bohumil Siegl – Rok v lese
Zima – 51. týden (17.12. – 23.12.)
První kuna
Na dohled jsou před námi Vánoce. My
chlapi dobře víme, co nás doma čeká. Ženy
najednou zachvátí chronická uklízecí mánie
a nám nezbývá, než vzít rychle nohy na ramena.
Vzpomínám na nezapomenutelnou příhodu,
kterou jsem v podobné atmosféře jako mladík
zažil v mém domově na Pusté Seči.
K vánoční výzdobě bytu tehdy chybělo několik smrkových haluzí a já dostal za úkol je okamžitě sehnat. Vysokým sněhem se tedy po průseku brodím smrkovou tyčovinou a brzo jako na
zavolanou nacházím pod tíhou sněhu ulomenou
smrkovou korunu. Krásné vrcholové větve jsou
pro mne jako stvořené, budu pochválen.
Tu mi padají do oka čerstvé, řetězovitě
řazené dvoustopy křižující průsek. Není pochyb,
jsou to stopy kuny. Podle nezřetelných nášlapových otisků jde o kunu lesní. Opatrně je sleduji
do nitra porostu. Asi po třiceti metrech však
stopy končí a drobné úlomky kůry ukazují, že
tudy šelma vystoupila na strom. Obhlížím smrkové koruny v okolí a objevuji veverčí hnízdo. Ale
– ach ta tehdejší nezkušenost! Místo abych spěchal pro pušku, pořádně jsem chodidlem dupnul

do kmene stromu. V tom okamžiku z hnízda vyjela
kuna, přeskočila do koruny sousedního smrku
a upřeně mě pozoruje. Co teď?! Hlavou mi
bleskla rada mého největšího mysliveckého
rádce, hajného Konopáska. Pomalu svlékám
hubertus, věším jej na suchý strom a nad něj
zavěšuji klobouk. Pak, co mi nohy stačí, pádím
do lesovny. Mezi dveřmi do předsíně jsem však
nekompromisně zastaven. Přes mokrou, právě
vydrhnutou podlahu nesmím. Hrůza! Zoufale
volám otce, ať mi oknem do zahrady rychle
podá brokovnici a patrony. Trvá to celou věčnost. „Co je?“, táže se táta. Vyvalil jsem na něj
oči a vykřikl: „Kuna!“ Další dotaz už jsem nevnímal a pádím zpět. Tiše se přibližuji k hubertusu.
Ještě několik kroků a opatrně nakukuji vzhůru.
Neuvěřitelné – kuna stále sedí na svém místě
a pozoruje moji naaranžovanou maketu. To už
přesně mířím a stiskem spouště ji posílám do
kuního nebe.
Byla to moje první kuna lesní. Od té doby
se mi už nikdy nenaskytla příležitost ověřit si,
šlo-li tehdy o náhodu, nebo zda-li tento trik skutečně funguje.
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Okénko farnosti
POSVÍCENÍ
V neděli 13. 10. se slavilo v našem kostele posvícení a také 1. výročí vzniku kunvaldského misijního klubka. Jako každoročně se
konal průvod s plody z našich zahrad, dožínkovým věncem a letos i malými pečenými podzimními draky pro děti.
O hudební doprovod posvícenské mše sv.
se postarala Jiná doba, děti z náboženství a také
Mgr. Broňa Halbrštátová.
Paní Halbrštátovou jsme jako ředitelku PMD
diecéze Hradec Králové pozvali u příležitosti
našeho 1. výročí. V průběhu mše byl do misijního
klubka přijat další nový člen a zhodnocena roční
činnost. Za minulý rok naše klubko připravilo
a v kostele prezentovalo pět
různorodých vystoupení. Ať už
se jednalo o divadla, zpívání,
prezentace výrobků dětí, vše
bylo s vědomím diecéze Hradec
Králové kladně hodnoceno.
Podporu v těchto aktivitách nám vyjádřil i Mons.
JUDr. Ing. Jan Vokál JU.D.,
který klade na práci s dětmi
a mládeží v diecézi velký důraz
a námi předložené pracovní
koncepty schvaluje. Nic by
samozřejmě nebylo možné
bez podpory veřejnosti, které
patří velký dík za finanční

dary, jež jsou pravidelně odesílány na konto
papežských misijních děl a určeny pro nejchudší oblasti světa.
V závěru nedělní mše došlo i na již zmíněné
pečené draky. Jako dárek je obdržela paní Halbrštátová i děti k odpolední svačince. Kromě těchto
draků byl v kostele ještě jeden drak – létající.
Děti vytvořily velkého podzimního draka
s nápisem MISIE Kunvald a těšily se, jak ho
půjdou po mši pouštět ven. Bohužel bylo ten
den zrovna bezvětří. Půjdeme tedy draka pouštět jindy a snad se do té doby uzdraví i děti, které
s námi letošní posvícení oslavit nemohly.
Marta Gregušová

Misijní klubko a posvícení v kostele

Co připravujeme?
VÁNOCE V KOSTELE – půlnoční mše sv. 24. 12. 2013, Boží hod vánoční 25. 12. 2013 mše v 8.30,
svátek Sv. Štěpána 26. 12. mše v 8.30h.
DIVADLO - kunvaldské misijní klubko připravuje na Boží hod vánoční divadelní představení – životopis Sv. Štěpána. Bude se konat po mši sv. v 9.30h v kostele.
TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT – na začátek roku 2014 plánuje farnost Kunvald opět tradiční koncert,
pro který jsme oslovili Sbor z hor z Rokytnice. Vše je zatím ve fázi příprav, proto budou bližší
informace uvedeny na plakátech a v dalším vydání Poledníku.
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Společenská kronika
Blahopřejeme našim spoluobčanům, kteří
oslaví významná životní jubilea:
86 let
21. 11.

Miroslava Štefková Končiny 1

82 let
05. 12.

Jitka Jindrová

Kunvald 149

Vlasta Trejtnarová
Ladislav Novotný

Kunvald 391
Bubnov 14

81 let
02. 11.
03. 11.

Vlasta Junková

Kunvald 90

75 let
10. 11.
11. 12.

Jiří Trejtnar
Jitka Lyerová
Jiří Hovorka
Milada Bílková

Kunvald 71
Kunvald 309
Kunvald 72
Končiny 36

Vítáme do života nově narozené občánky:
17. 09.

Liliana Bílková

Kunvald 147

Stříbrnou svatbu oslavili:

80 let
18. 12.

60 let
07. 12.
07. 12.
15. 12.
22. 12.

Milan Suchodol
Věra Kacálková

Kunvald 120
Končiny 8

01. 10.

Žaneta a Michal Foglovi Kunvald 116

Vzpomínáme na občany, kteří již nejsou
mezi námi:
03. 09.

Josef Müller

Kunvald 9

O tiskařském šotku
Věříte, že je to skutečně neposeda dělající neplechy?! A tak i nám natropil neplechy v minulém čísle Poledníku a právě v této výše uvedené rubrice… Chvat a shon běžných dní s drobnou
nepozorností mu poskytl možnost si zase jednou „zařádit“.
A tak se za něho i za nás všem, u kterých přehodil data narození, a vůbec to zmotal, upřímně
omlouváme.
Jana Trejtnarová

Stále se něco děje...!
Na setkání dříve narozených v Kunvaldě zářily keramické šperky
a modely paní Jany Zamazalové.
Tradiční setkání kunvaldských seniorů proběhlo letos tak trochu v netradičním duchu.
Provázel jej zábavný program manželů Zamazalových z Letohradu spojený s módní přehlídkou. Originální modely doplněné keramickými

šperky z dílny paní Jany Zamazalové zaujaly
snad téměř každého v sále sokolovny. Móda
z mořských vln předváděná za hudebního
doprovodu pana Vladimíra Zamazala ovládla
celý sál.
11

Jasným vítězem se nakonec stal Vojta Kavka.
Nejen on si odnášel hodnotnou cenu. I dalších
7 v pořadí si odnášelo odměnu a oceněn byl i nejmladší borec, dvouletý Miroslav Šlezingr, který
ulovil nejednoho pstruha.
Všichni byli hrdí na své úlovky. Věříme, že
příští rok přivedou další kamarády a v hojném
počtu užijí s námi pořadateli na prvním ročníku
Petrův Zdar!
Napsala Blanka Mühlová
Setkání kunvaldských důchodců

Přesto, že byl po dlouhé době krásný podzimní slunečný den, sál se naplnil a odpoledne
všem uplynulo při skutečně zdařilém programu
a následném vystoupení hudební skupiny Vichr
z hor velmi rychle.
Bohužel, připravené dárky i čestné listiny
pro pana Hermana musí chvíli počkat, než spočinou v rukou obdarovaného. Posíláme proto
srdečný pozdrav do Prostějova a těšíme se na
viděnou.
Tak zase za rok, naši milí senioři!

Dětské rybářské závody
Hudební skupina Vichr z hor

Dětské rybářské závody
Tradiční a obecně slavná akce našeho
spolku, rybářské závody, má od letošního léta
mladšího sourozence, soutěž pro náš rybářský
potěr.
24. 8. byl ČRS MO Kunvald uspořádán nultý
ročník dětských rybářských závodů. V krásném sobotním jitru se na břehu rybníka sešlo
dvacet dva malých lovců. Rybářským zápalem
a snahou vítězili nad pstruhy s velkým úspěchem. Každý rybařík ulovil alespoň jednu rybu,
což se na závodech dospělých spoustě účastníků nepovedlo.
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Je to možné? Kde se ten starý papír
pořád bere?
Již před prázdninami jsme se „na parlamentu“ dohodli, že v říjnu znovu uspořádáme
sběr starého papíru. Pro ekologii životního prostředí je přeci třeba něco dělat! No a peníze
takto získané se škole - nám - náramně hodí.
A ještě si můžeme rozhodnout, co s nimi!
V úterý 1. října to začalo. Žákovská služba házela
balíky, krabice, bedny, stohy starého papíru do
přistaveného kontejneru a pečlivě zapisovala
do seznamu žáků počty kilogramů. Pan školník vážil papír na „pořádné váze“, kterou jsme
si na to pořídili, a po celé tři dny bděl nad průběhem akce.

Ve čtvrtek vpodvečer byl už kontejner tak
naplněn, že umístit do něj balík papíru se rovnalo sportovnímu výkonu ve vrhu břemenem
do výšky!

Sběr papíru ve škole

V soutěži ročníků v množství nasbíraného
papíru v přepočtu na jednoho žáka zvítězil:
3. ročník: Káťa Kavková, Anička Malíková,
Anetka Šlesingrová, Miki Tátoš, Ruda Toman,
Romča Urban, Míša Vágner a Tom Saksl.
Celkem sebrali 1 858 kg !!!, což je 232, 4 kg
průměrně na jednoho žáka.
Další pořadí ročníků:
6. ročník – 103,3 kg, 2. ročník – 54,3 kg,
1. ročník – 51,8 kg, 5. ročník – 48,8 kg,
7. ročník – 41,5 kg, 9. ročník – 38,1 kg,
8. ročník – 20,7 kg, 4. ročník – 17,8 kg.

Český ráj
Rok se s rokem sešel a my opět vyrazili na
turistický výlet za krásami naší země. Tentokrát
jsme zvolili hodně navštěvovaný Český ráj.
Ráno v autobuse proběhlo úplně v pořádku,
je vidět, že jsou všichni účastníci disciplinovaní.
Vyjížděli jsme s dešťovými kapkami, které nás
doprovázely až pod Trosky do vesničky Ktová.
Odsud nás naše nohy nesly po turistické zelené
značce vzhůru za dominantou Českého ráje.
Bohužel Trosky byly v mracích, a tak jsme přišli
o krásné výhledy. Zato v hospůdce pod hradem
jsme se občerstvili a u krbu ohřáli.
Cestou na Hrubou Skálu přestávalo pršet
a občas na nás vykouklo i sluníčko. Na zámku
jsme poobědvali a pokračovali dál k Adamovu
loži. Kráčeli jsme vlastně po stopách pohádky
- Princ Bajaja. Bylo to hřejivé a nostalgické.
Odsud naše trasa vedla přes několik vyhlídek do
širého kraje na zámky a skalní masívy. Cestou
byla spousta skalních průchodů i občerstvení,
a tak jsme s humorem a dobrou náladou došli
až na Valdštejn.
Tady už bylo skoro jasno a opět bylo na co
koukat. Když jsme nasytili jak žaludky tak i své
oči, vyšli jsme směrem na Sedmihorky. Tam nás
již čekal v campu autobus. Hned vedle byla v hospůdce Skalák domluvena večeře. V 18 hodin jsme
usedli do autobusu, a ten nás odvážel k domovu.
Na závěr mě opět napadá jedno jednoduché
přísloví našich polských sousedů. “Kdo ráno
vstane, tomu Pán Bůh dá.“ Nám dal - krásné
a pohodové zakončení dne.
Zdrávi došli Alena Foglová

V soutěži jednotlivců zvítězil Roman Urban
(3.r.), sebral 710 kg papíru !!! Těstě za ním
byl Rudolf Toman (3.r.) se 676 kg a na třetím
místě Karolína Píčová (6.r.) se 304 kg sebraného papíru. Další pořadí jednotlivců: Jakub
Krejsa (1.r.) 189 kg, Michal Vágner (3.r.) 181
kg, Radek Lakomý (6.r.) 154 kg, Aneta Šlesingrová (3.r.) 117 kg, Nikola Urbanová (5.r.) 100 kg.
Všichni dohromady sebrali 5 318,5 kg starého
papíru, což je zatím nejvíce.
Děkujeme všem, kteří nám přispěli do modrého kontejneru nějakým tím kilem starého
papíru a pomohli tak dobré věci.
Žáci

Trosky - výhledy, které účastníkům
zájezdu zakryly mraky
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Sport
Slámožrouti Kunvald
Letošní sezóna bude pro nás už třináctou,
ale doufáme, že šťastnou.
Soupiska se oproti loňsku nezměnila. I letos
se zúčastníme turnaje v Žamberku. Naším cílem
je dosáhnout opět na medailové pozice.
Doufáme, že s podporou našich věrných
fanoušků se nám to podaří. Těšíme se na ně a
věříme, že se jim svými výkony a výsledky za jejich
věrnost odvděčíme.
Turnaj je plánován od začátku prosince. Bližší
informace o zápasech se dozvíte na plakátech.
Slámožrouti

Zprávy šachového oddílu
Pro šachovou sezonu 2013 – 2014 jsme nasadili do soutěží družstev 4 naše zástupce, a to do
krajského přeboru 2 tř. východ naše „A“ družstvo,
do krajské soutěže družstva “B“ a „C“ a dr. “D“ do
regionálního přeboru Královehradeckého kraje.
Přáním je umístit se ve všech soutěžích ve
středu konečných tabulek. Naše základna čítá 27
aktivních hráčů, z toho 6 žáků. Do soupisek jsme
posíleni jedním hostem, a to Standou Keprtou.
Průměrná kvalita našich hráčů opět se zlepšila.
V listině FIDE (mezinárodní listina) máme
zařazeno již 7 hráčů! Podle výše Vymetálek Petr

1875, Keprta Stanislav 1866, Dvořák Eduard
11742, Tobiška Jaroslav 1722, Štěpán Stanislav 1692, Mlynář Miroslav 1643, Rusz Gustav
1633.
Tobiška Jar.

Kunvaldský půlmaratón
V sobotu 2. listopadu se postaví na startovní čáru u Sokolovny běžečtí vytrvalci. Vydají
se na půlmaratón čili 21 097 metrů. Prodloužení tratě si po loňském zkušebním závodě na
20 kilometrů vyžádali sami běžci. Budeme rádi,
když závodníky podél trati přijdete podpořit.
Trasa vede od sokolovny nahoru k Duškům,
kde se otáčí zpět k Bratrské lípě, a dále pokračuje přes Stezka na Vrše a směrem na Kameničnou, kde je pod Hůrkou obrátka. Půlmaratónci
absolvují 2 kola. Ti, kteří si na celou trať netroufnou, si mohou vyzkoušet poloviční verzi o délce
10 500 metrů. Start závodu je v 10.00 hod., prezentace je od 8.45 hod.
Ještě přidáváme jednu zajímavost. Absolutní vítězka letošního Kunvaldského železného
muže Jana Jiroušková se v srpnu stala mistryní
republiky v olympijském triatlonu!!
Sokol Kunvald

Z loňského půlmaratonu
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Půlmaraton 2012 - v cíli

I. ročník Kunvaldského půlmaratonu

TJ Sokol Kunvald, po loňské premiéře, pro letošek připravil půlmaratónskou trať
dlouhou 21.097m.
Závodníci se na ni vydají v sobotu 2. listopadu 2013 s úderem desáté hodiny.
V deset patnáct bude odstartován takzvaný “Lidový běh“ o délce 10 km.
Proto Vás zveme, přijďte si zazávodit nebo podpořit závodníky podél trati.
Vše potřebné se dozvíte na plakátech.

Nabízím k prodeji pozemkové parcely v k. ú. Kunvald
- číslo 195 o výměře 216m2 a 293 o výměře 603m2,
obě parcely jsou v KN vedeny jako trvalý travní porost.
Cena – pouze za přepis vlastnictví v katastru nemovitostí.
Stanislav Žabka, Klášterec nad Orlicí 74, telefon 603 384 342.
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SDH Kunvald a Masarykova ZŠ a MŠ Kunvald zvou na

rozsvěcení vánočního stromku

s bohatým programem, lahodným občerstvením a prodejem výrobků dětí ZŠ,
které se bude konat v sobotu 30. listopadu 2013 u horní hasičárny v 16.30 hod.
Všichni jsou srdečně zváni.

TJ Sokol Kunvald

Clan Orlických horalů
zve všechny na

Horalskou tancovačku

Vás zve na tradiční

30. 11. 2013 od 19 hod.
Vystoupí kapely Jauvajs a Curlies
a taneční skupina Nessie,
dále Vás čeká večerní překvapení,
spousta zábavy, jídla a pití.

Předsilvestrovskou zábavu
30. prosince 2013
od 20.00 hodin v sokolovně.
Hraje Brillant Band.

Pozvánka
26.12.2013 od 8.30 hod se v penzionu „U lípy“ koná

Tradiční šachový turnaj jednotlivců
Souběžně proběhne i turnaj našich šachových nadějí – žáků do 16-ti let.
Na turnaje zveme všechny zájemce šachové hry i ty, kteří nejsou registrování.
Bližší informace na - jaroslavtobiska@seznam.cz

Zveme Vás

PS Kunvald připravuje

na Ples kunvaldské školy

Dětský maškarní karneval

v sobotu 11. ledna 2014
v sokolovně Kunvald.
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v neděli 12. ledna 2014
ve 14 hodin v sokolovně.

