136
VII. - VIII.

KUNVALDSKÝ POLEDNÍK

2014

Kunvaldští dùchodci na zájezdu v ROZÁRIU v Hradci Králové

AHOJ,
vážení čtenáři Ku…ho Po...ku

MISTR JAN HUS
právě v letošním roce tomu bude 88 let kdy
NÁRODNÍ SHROMÁŽDĚNÍ PO VŮLI VĚRNÉHO LIDU ČESKOSLOVENSKÉHO
A V DUCHU JEHO DĚJIN PROHLÁSILO
6. ČERVENEC
PAMÁTNÝM DNEM ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY
Je skutečností hlubokého významu, že právě v předvečer pětistého výročí Husova
památného dne a ve jménu Husově byl vůdcem naší zahraniční revoluce T. G. Masarykem
zahájen veřejný opovědný* odboj proti Rakousku.
Když se pak vítězstvím demokracie po I. světové válce vrátila opět vláda věcí našich
v naše ruce, bylo jasno, že den Husovy mučednické smrti stane se zasvěceným dnem
všeho lidu československého. V ten den ustávala práce v obchodech, živnostech,
na polích i v továrnách, všichni opravdoví příslušníci našeho národa povznášeli mysl nad
všednosti života, vzpomínali Husovy opravdovosti a neohroženosti a nabývali tak nové
naděje a síly ku práci za lepší život svůj a svých příštích. Tak stal se v létech 1923 a 1924
den 6. července už z vůle lidu svátkem úplným. Letošního roku i Národní shromáždění
naší republiky zákonem uznalo toto zasvěcení z rozhodnutí lidu.
Husův den je tedy již svátkem a zůstane jím, dokud v zemích našich bude žíti československý lid, který nevyhladitelnou úctou k památce Husově tak výrazně projevil, že chápe
smysl dějin svých v tom duchu, jak jej naplňují vedoucí jeho mužové životem a dílem, …

portrét M. J. Husa na kazatelně

Právě jste si, vážení čtenáři, přečetli úryvek z útlé publikace** vydané v roce 1925
k uctění památky Mistra Jana Husa, aby českoslovenští lidé lépe pochopili příklad, který
on dal světu svým ušlechtilým životem, dílem a hrdinou smrtí. Jak je psáno na závěrečném listu tohoto dílka, které nám jasně a srozumitelně v několika větách vysvětlilo vznik
tohoto svátečního dne.
Dnes o něm mnozí z nás ani neví proč je dnem svátečním, jako ani mnozí nevíme
a nemáme naprosto žádnou úctu ke dni 28. října, kdy bylo ukončeno čtyřleté období
nesmyslného vraždění osvobozením mnoha národů a vznikem jejich samostatnosti.
A není to žádná stařecká nostalgie, která ve mně probouzí obavy v naplnění onoho známého:“ KDO NEZNÁ DĚJINY SVÉHO NÁRODA BUDE SI JE MUSET ZOPAKOVAT“. Domnívám se však, že tentokrát by byl ten reparát mnohem, mnohem horší, než jakým jsme
museli projít my.
Nostalgie mne přepadá ve chvíli, kdy vezmu do ruky malinký kalíšek z lipového dřeva
vysoustružený právě z kousku odlomené ohromné větve Bratrské lípy při veliké bouři,
která se prohnala Kunvaldem v roce 1935 jen pár dnů před velkou oslavou Husovou.
Z celé té slávy si pamatuji jen jak jsem si ten kalíšek mohl vybrat a musel říci prodávajícímu své jméno, aby mohl na něj vypálit můj monogram a na jeho dno „r. 1935“. Ale to
bylo přece před 78 lety?.
Nebudete se zlobit, když zakončím mé povídání opět Husem?
HLEDEJ PRAVDY – SLYŠ PRAVDU – UČ SE PRAVDĚ – MILUJ PRAVDU –
PRAV PRAVDU – DRŽ PRAVDU – BRAŇ PRAVDY AŽ DO SMRTI.
Milan Šebek - Varnsdorf
* vypovídající nepřátelství
** „Husův památník“, kterou ilustroval Karel Štrof (z knihovny autora)

kaple Betlémská v původním stavu před modernizací
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Co je nového…?
Nejdùležitìjší body ze zasedání zastupitelstva mìstyse dne 15. 5. 2014
* Kronika městyse
Starosta městyse přivítal kronikářku
městyse paní Milenu Bílkovou, která seznámila přítomné se zápisy do kroniky za rok
2013. Ve svém vystoupení se zmínila mj.
o demografickém vývoji, o životě občanů
Kunvaldu, kteří zemřeli v roce 2013, ale
také o mladých lidech z Kunvaldu, kteří
jsou ve svých činnostech úspěšní a pomáhají tak šířit dobré jméno Kunvaldu.
Paní Bílková požádala zastupitelstvo,
aby vzalo na vědomí, že by svoji činnost
kronikářky ukončila se zápisy roku 2014.
Pan starosta poděkoval paní Bílkové za
dosavadní práci a představení zápisů do kroniky za rok 2013.
* Schválení účetní závěrky Městyse Kunvald
za rok 2013
Starosta městyse seznámil zastupitelstvo se skutečností, že schvalování účetních závěrek je nutné provádět dle vyhlášky
č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných
účetních jednotek. Působnost protokolárního
schvalování se vztahuje na územní samosprávní celky, kterými jsou i obce.
S Protokolem o schvalování řádné účetní
závěrky Městyse Kunvald za rok 2013 seznámil předseda finančního výboru Josef Vágner.
Zastupitelstvo po krátkém projednání
odsouhlasilo bez výhrad Řádnou účetní
závěrku Městyse Kunvald za rok 2013, dále
převod přebytku rozpočtového hospodaření ve výši 2.575.211,36 Kč do rozpočtu
roku 2014 a převod přebytku hospodářské
činnosti ve výši 314.410,90 Kč do rozpočtu
roku 2014.
* Schválení řádné účetní závěrky Masarykovy základní školy a mateřské školy
Kunvald za rok 2013.
Zastupitelstvo po projednání bez výhrad
schválilo Řádnou účetní závěrku Masarykovy
základní školy a mateřské školy Kunvald.
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* Územní plán
Starosta městyse informoval zastupitelstvo o současném stavu průběhu prací na
novém územním plánu:
- Bylo ukončeno připomínkování návrhu.
Odbor REÚP MěÚ Žamberk provede vyhodnocení a zašle připomínky
na Krajský úřad Pardubického kraje
k vydání stanoviska. Veřejné projednávání proběhne s největší pravděpodobností začátkem září 2014.
- Nový ÚP by mohl být schválen do poloviny října 2014.
- Starosta dále seznámil zastupitelstvo
s tím, že Městys Kunvald získal od
Krajského úřadu Pardubického kraje
dotaci ve výši 90.000 Kč na pořízení
územního plánu v roce 2014.
Zastupitelstvo vzalo informace na vědomí.
* Program obnovy venkova
Starosta městyse uvedl, že v rámci „Programu obnovy venkova“ byla městysi Kunvald poskytnuta Krajským úřadem Pardubického kraje dotace na opravu komunikace Na
Vrše ve výši 100.000 Kč. Jedná se o 50%
částky z požadovaných nákladů na opravu.
Zastupitelstvo po krátkém projednání
odsouhlasilo uzavření Smlouvy o poskytnutí
dotace z Programu obnovy venkova a pověřilo starostu podpisem této smlouvy.
* Retenční prostor na Horském potoce
Starosta městyse opakovaně seznámil zastupitelstvo a veřejnost s dopisem
Správy toků, oblast povodí Labe Hradec
Králové LČR, s.p., ve kterém je konstatováno, že vzhledem k nedohodě s manželi Zientkovými o podmínkách prodeje
pozemků nutných k realizaci akce, pozastavují projektovou přípravu a žádají městys
o odkoupení pozemků od manželů Zientkových. Na základě tohoto dopisu projednávaného již na minulém zasedání pově-

řilo zastupitelstvo starostu a místostarostu
jednáním s manželi Zientkovými, kteří jsou
vlastníky části pozemků pod vodní plochou.
Jana Trejtnarová shrnula předchozí
průběh všech jednání s manželi Zientkovými
(projekt se připravuje již více než dva roky), ve
kterých byla vždy snaha vyhovět všem požadavkům manželů Zientkových. Na ocenění
pozemků byl zpracován znalecký posudek,
cena obvyklá v něm stanovená (10 Kč/m2) se
však manželům Zientkovým nezdála odpovídající. Výsledkem jednání starosty a místostarosty s manželi Zientkovými byla nabídka
prodeje částí jejich pozemků nutných k realizaci akce za cenu 50 Kč/m2 s tím, že veškeré náklady související s prodejem (oddělení
pozemků, GP, poplatek za vklad, atd.) uhradí
městys. Manželům Zientkovým byla nabízena
i směna pozemků v odpovídající i vyšší hodnotě, na kterou však nepřistoupili.
Zastupitelstvo po delším projednání a diskusi a s ohledem na nutnost zabezpečit protipovodňovou ochranu obyvatel a s ohledem na zájem zrealizovat akci ve spolupráci
s LČR, s.p., který bude hradit jinak veškeré
finanční náklady na realizaci, odsouhlasilo
nabídku manželů Zientkových na prodej částí
pozemků p.č. 8222 a 8223, k.ú. Kunvald (cca
0,20 ha). A to za předpokladu, že LČR, s.p.,
tyto části pozemků později od městyse
odkoupí za cenu v čase a místě obvyklou,
nabízenou manželům Zientkovým, tj. 10 Kč/m2.
* Žádost poradenského střediska pro nedoslýchavé AUDIOHELP v Ústí nad Orlicí
Zastupitelstvo se vrátilo k žádosti organizace Audiohelp o finanční příspěvek na činnost poradny pro nedoslýchavé. Na minulém
jednání byla žádost pro nedostatek informací
odložena.
Jana Trejtnarová uvedla, že jednala
s odpovědným pracovníkem střediska
panem Králem, který uvedl, že služeb střediska, které je pro občany otevřeno i v Žamberku, využívají 3 občané Kunvaldu pravidelně, jeden nepravidelně.
Zastupitelstvo po krátkém projednání
odsouhlasilo poskytnutí příspěvku ve výši
4000 Kč na základě uzavřené Smlouvy
o poskytnutí příspěvku.
* Žádost Mysliveckého sdružení Kunvald
Starosta městyse seznámil zastupitelstvo se žádostí MS Kunvald o finanční příspě-

vek na opravu myslivecké chaty v Kunvaldu.
Jedná se o nátěr střechy a opravu elektroinstalace. Práce provedou členové MS svépomocí, předpokládané náklady na materiál byly
vyčísleny na 15.000 Kč. MS žádá o příspěvek
na nákup materiálu.
Zastupitelstvo odsouhlasilo poskytnutí
částky 10.000 Kč na nákup materiálu na
opravy uvedené v žádosti na základě uzavřené
Smlouvy o poskytnutí příspěvku.
* Žádost Masarykovy ZŠ a MŠ o udělení
výjimky ze stanoveného počtu žáků.
Zastupitelstvo se seznámilo se žádostí
o udělení výjimky ze stanoveného počtu žáků.
Ředitelka školy ve své žádosti uvádí předpokládaný demografický vývoj a žádá o schválení tak, aby bylo umožněno fungování úplné
základní školy v Kunvaldě. Předpoklad počtu
žáků na školní rok 2014/15 je 69 – 70.
Starosta městyse uvedl, že schválením
výjimky se zřizovatel zavazuje k úhradě nákladů
s tím spojených.
Zastupitelstvo po krátkém projednání
odsouhlasilo udělení výjimky ze stanoveného počtu žáků pro školní rok 2014/15.
* Žádost Masarykovy ZŠ a MŠ Kunvald
o poskytnutí příspěvku pro žáky 1. ročníku
Zastupitelstvo se seznámilo se žádostí
o poskytnutí finančního příspěvku škole
pro rodiče žáků nastupujících do 1. ročníku
základní školy v září 2014, a to 500 Kč/ žáka,
stejně jako v loňském roce. Předpoklad je, že
do 1. ročníku v září nastoupí 11 dětí, škola žádá
o příspěvek 5.500 Kč, který bude využit na
nákup učebních pomůcek pro žáky 1. ročníku.
Starosta městyse uvedl, že v loňském
roce se tento krok setkal s velmi kladným
ohlasem, proto doporučuje, aby s touto
částkou bylo počítáno v příštím roce jako
s pravidelnou součástí rozpočtu.
Zastupitelstvo po dalším krátkém projednání odsouhlasilo poskytnutí příspěvku
škole na nákup učebních pomůcek ve výši
500 Kč/žáka, který nastoupí do 1. ročníku,
a to převodem do rozpočtu školy.
* Žádost SDH Kunvald
Starosta seznámil zastupitelstvo se žádostí
SDH Kunvald o příspěvek na akci „Kácení
máje“, která proběhne v pátek 30. 5. 2014 od
15.00 hod u hasičské zbrojnice, a to na ceny do
dětských soutěží.
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Zastupitelstvo po krátkém projednání
odsouhlasilo poskytnutí příspěvku ve výši
1000 Kč na nákup cen pro děti, který bude
vyplacen na základě předložených řádných
daňových dokladů vztahujících se k uvedené
akci.
* Žádost rodičů dětí MŠ a ZŠ
Paní Lenka Vágnerová požádala za rodiče
dětí o poskytnutí příspěvku na organizaci

veřejné akce „Dětský den“, který se bude
konat dne 7. 6. 2014 v Kunvaldě. Jedná se
o již tradiční zdařilou akci pro kunvaldské
děti.
Zastupitelstvo po krátkém projednání
odsouhlasilo poskytnutí příspěvku ve výši
2000 Kč na organizaci akce Dětský den,
který bude vyplacen na základě předložených řádných daňových dokladů vztahujících se k uvedené akci.

Nejdùležitìjší body ze zasedání zastupitelstva mìstyse dne 12. 6. 2014
* Odpadové hospodářství
Starosta městyse uvítal na zasedání
zastupitelstva pana Ing. Davida Černého,
ředitele společnosti EKOLA České Libchavy.
Ing. Černý ve svém projevu seznámil zastupitelstvo s vývojem legislativy v oblasti odpadů,
která bude mj. nepochybně znamenat zvýšení
nákladů na likvidaci odpadů a tím i zvýšení
nákladů pro občany, dále seznámil s vývojem
v oblasti hospodaření s odpady v následujících letech a tím i směřování firmy EKOLA.
Ing. Černý dále uvedl, že průběžně probíhá obměna svozových vozidel na svoz SKO,
což mimo bude znamenat pro městys další
náklady na výměnu nádob. Nová technika je
uzpůsobena na jiné typy nádob – objemnější
nádoby – kontejnery typu AVIA o objemu
10 m3, které mimo jiné zefektivní odvoz
odpadu (větší množství odpadu na jeden
svoz). Cena těchto nádob je však poměrně
vysoká – cca 17 tis. Kč/ks. Při počtu 17 kontejnerů, kterými disponuje Kunvald, se jedná
o značnou částku a značné zatížení rozpočtu
městyse. Obměna by měla proběhnout
během 2-3 let.
Firma Ekola nabízí finanční spoluúčast na
obměně kontejnerů, a to např. tak, že 10 nádob
zakoupí firma Ekola a městys je bude postupně
hradit, 7 nádob by nakoupil městys. Další variantou je změna systému na popelnice, případně v kombinaci s kontejnery.
Ing. Trejtnarová k této otázce uvedla, že
již před několika lety byl proveden detailní
průzkum možnosti přechodu na popelnice,
avšak vzhledem k náročnosti terénu, technickým možnostem firmy Ekola, rozptýlenosti zástavby a značné průměrné vzdálenosti
dopravy popelnic ke svozovým trasám nebylo
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pokrytí tímto způsobem odvozu uspokojivé
a bylo od něho upuštěno. Ing. Černý navrhl
opakované prověření, případně nové zpracování návrhu.
Starosta městyse dále uvedl, že Sdružení
obcí pod Zemskou branou požádalo o grant,
jehož výsledkem by měla být obměna nádob
na sběr tříděných odpadů a stávající zvony,
na které již také v dohledné době nebude
svozová technika, budou využity jiným způsobem.
Zastupitelstvo po další diskusi konstatovalo, že změna systému odvozu odpadů je
nutná, ale je nutné ji pečlivě zvážit s ohledem na efektivitu, náklady a dopady na
občany městyse a vzalo všechny informace
a připomínky, které v tomto bodě zazněly,
na vědomí.
* Konkursní řízení – ředitel/ředitelka Masarykovy ZŠ Kunvald
Starosta městyse seznámil zastupitelstvo s průběhem a výsledkem konkursu na
místo ředitele/ředitelky Masarykovy základní
školy a mateřské školy Kunvald, který proběhl dne 29. 5. 2014. Seznámil dále zastupitelstvo se Zápisem o průběhu konkursního
řízení pro výběr uchazeče/uchazečky na pracovní místo ředitele/ ředitelky Masarykovy
základní školy a mateřské školy Kunvald. Tři
ze čtyř uchazečů (Mgr. Kateřina Xaverová,
Mgr. Klára Kodytková, Ing. Jaroslav Kotlařík) byli shledáni vhodnými pro výkon funkce
ředitele, jeden uchazeč (Ing. Václav Filip)
nebyl shledán vhodným pro výkon výše uvedené pracovní pozice.
Konkursní komise doporučila zřizovateli
pro provedeném hodnocení všech tří kandi-

dátů, kteří byli shledáni jako vhodní pro pracovní pozici ředitel/ředitelka, jmenovat do
funkce ředitelky Masarykovy základní školy
a mateřské školy paní Mgr. Kateřinu Xaverovou. Jmenování ředitele/ředitelky je ze zákona
v pravomoci starosty městyse, avšak starosta
městyse požádal zastupitelstvo o projednání
a souhlas či nesouhlas s jmenováním doporučené kandidátky.
Zastupitelstvo po projednání odsouhlasilo návrh na jmenování paní Mgr. Kateřiny Xaverové do pracovní pozice ředitelky
Základní školy a mateřské školy v Kunvaldě.
* Výpověď nájemní smlouvy
Starosta městyse seznámil zastupitelstvo
s doručenou písemnou výpovědí pana Borka
z pronájmu objektu „Salaše“.
Starosta dále uvedl, že smlouva upravující
užívání a pronájem sportovního areálu pod
Kampeličkou byla uzavřena jako třístranná
smlouva v únoru 2007 mezi Městysem Kunvald, panem Milanem Borkem a AFK Kunvald
(výpovědní lhůta je dle smlouvy 30 dní počínaje dnem po obdržení písemné výpovědi
a musí být doručena všem účastníkům).
Za AFK byla odeslána panu Černochovi – jednateli AFK. Pan Borek ve svém dopise uvádí,
že mj. investoval do zařízení a žádá vypořádání tohoto majetku buď odprodejem či
demontáží. O této záležitosti chce jednat.
Zastupitelstvo vzalo po projednání výpověď z nájmu na vědomí a pověřilo Ing. Paďoura
a Ing. Musila převzetím objektu s provedením
inventury a dále jednáním s panem Borkem
ohledně jeho návrhu na odprodej zařízení. Jednání by měla probíhat za účasti zástupce AFK.
* Žádost Římskokatolické farnosti Kunvald
Zastupitelstvo městyse se seznámilo se
žádostí Římskokatolické farnosti v Kunvaldě
o příspěvek na obnovu dveří kostela Sv. Jiří.
Jedná se o restaurování historických bočních dveří kostela, dodávku a montáž nových
dveří do sakristie a nátěr hlavních vchodových dveří. Celkové náklady činí 87.300 Kč.
Farnost získala dotaci ve výši 75.000 Kč.
Římskokatolická farnost Kunvald poskytne
dubové dřevo na výrobu nových dveří do
sakristie a 6.300 Kč z vlastních zdrojů.
Městys Kunvald žádá o finanční spoluúčast
ve výši 6.000 Kč.
Zastupitelstvo po projednání odsouhlasilo proti poskytnutí příspěvku Římskoka-

tolické farnosti Kunvald v požadované výši
tj. 6.000 Kč na základě Smlouvy o poskytnutí
příspěvku na stanovený účel.
* Žádost pana Lumíra Štěpána
Zastupitelstvo se vrátilo k žádostem pana
Lumíra Štěpána o opravu propustku a přístupové komunikace k čp. 59 Kunvald – Končiny. Na minulém zasedání zastupitelstva byl
pověřen stavební výbor o prověření stavu
a nabídky pana Štěpána na spoluúčast.
Předseda stavebního výboru Ing. Musil
k této záležitosti uvedl, že stav prověřil na
místě a posoudil žádost pana Štěpána jako
oprávněnou, stav propustku je špatný a je
nutná jeho komplexní obnova. Rovněž cesta
není v dobrém stavu a pan Štěpán má již
část cesty opravenou recyklátem s dalšími
vrstvami, které byly vibrovány. Pan Štěpán
uvedl, že zbývající část cesty opraví obdobným způsobem. Ing. Musil dále posoudil finanční nabídku pana Štěpána, který
by opravu provedl jako firma EKOSERVIS
DDD Lumír Štěpán a městysi by fakturoval
dohodnutý finanční podíl opravy.
Předpokládaná cena opravy propustku je
32.600 Kč, z toho 40% bude financovat pan
Štěpán, 60% žádá jako příspěvek městyse.
Oprava příjezdové komunikace je propočítána na 56.500 Kč (cca 210 bm x šíře 3m),
podíl pana Štěpána na opravě by činil 20%,
podíl městyse Kunvald 80%. Celkem by
městys uhradil za provedené práce včetně
materiálu firmě pana Štěpána 64.760 Kč.
Zastupitelstvo po dalším projednání
odsouhlasilo objednání uvedených prací
u firmy pana Štěpána za navržených podmínek, tj. za úhradu 64.760 Kč. Provedení
vyfakturovaných prací a materiálu zajistí
předseda finančního výboru Ing. Jiří Musil,
který také odsouhlasí faktury vystavené na
uvedené práce a materiál.
* Žádost pana Václava Kalouska
Zastupitelstvo se vrátilo k žádosti
pana Václava Kalouska o koupi pozemku
p. č. 3621/33 v obci a k.ú. Kunvald. Záměr
byl vyvěšen po zákonem stanovenou dobu
na úřední desce. Na vyvěšení záměru reagovali vlastníci sousedního pozemku manželé Dlabkovi, kteří zaslali na Úřad městyse
Kunvald rovněž žádost o odkup pozemku,
o který má zájem i pan Kalousek.
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Vzhledem k tomu, že dotčený pozemek sousedí s majetky obou žadatelů, rozhodlo zastupitelstvo následujícím způsobem
a odsouhlasilo jej: pozemek bude rozdělen GP
a každému ze žadatelů bude v případě jejich
trvajícího zájmu odprodána část sousedící
s pozemky ve vlastnictví obou žadatelů, a to
za obvyklých podmínek – tedy za odpovídající podíl úhrady nákladů spojených s prodejem oběma žadateli. V případě, že oba žadatelé nepřistoupí na navržené řešení, pozemek
zůstane i nadále ve vlastnictví městyse.
* Žádost manželů Jezdinských
Zastupitelstvo se dále vrátilo k žádosti
manželů Jezdinských o koupi pozemku
p. č. 3621/9 a části pozemku p. č. 3334/3
v obci a k. ú. Kunvald. Záměr byl vyvěšen po
zákonem stanovenou dobu na úřední desce,
k záměru nepřišla žádná připomínka.
Zastupitelstvo po projednání zamítlo
žádost manželů Jezdniských s odůvodněním,
že oba pozemky jsou ve vlastnictví Městyse
Kunvald, jsou tedy veřejným statkem a nikdo
nabrání ani nadále nebude bránit manželům
Jezdinským v jejich užívání. Pozemky mj.
slouží jako přístup k vodnímu toku správci toku.
* Žádost paní Zuzany Borkové
Zastupitelstvo se seznámilo se žádostí paní
Zuzany Borkové o pronájem zařízení Salaš.
Paní Borková ve své žádosti uvádí, že má zájem
o obnovení funkčnosti a využitelnosti tohoto
zařízení pro společenské, Kulturní a sportovní
akce především pro obyvatele naší obce.

Zastupitelstvo vzalo žádost paní Borkové
na vědomí a bude se jí dále zabývat po vypořádání záležitostí souvisejících s ukončením
nájmu pana Borka.
* Žádost volejbalového oddílu Sokola Kunvald
Zastupitelstvo se seznámilo se žádostí
členek volejbalového oddílu Sokola Kunvald
o zlepšení údržby víceúčelového hřiště ve
sportovním areálu.
Členky ve své žádosti mj. uvádějí, že jsou
ochotny zabezpečit běžnou týdenní údržbu
víceúčelového hřiště vlastními silami, žádají
o předělání napínání sítí na klasický naviják,
o opravu oplocení, které je na spodní straně
odpadlé a o nákup širokého koštěte na kurty,
kterým se písek zametá zpět do koberce.
Za provádění této údržby žádají o bezplatný pronájem sportoviště na pravidelné
páteční volejbalové tréninky.
Žádost doplnila vysvětlením paní
Mgr. Jurčanová. Starosta k této záležitosti
uvedl, že se stále nepodařilo najít správce
sportoviště, který by zabezpečoval běžnou
údržbu a půjčování klíčů a také následnou
kontrolu sportoviště po využití.
Zastupitelstvo po projednání odsouhlasilo žádost členek Volejbalového oddílu
Sokola Kunvald, tedy bezplatný pronájem
sportoviště pro pravidelné tréninky VO za
provádění pravidelné běžné údržby sportoviště. Rovněž bude vyřešeno požadované napínání a zakoupeno speciální koště
na úklid sportoviště, které bude uloženo
v uzamykatelné místnosti na Salaši.

Další zasedání zastupitelstva Městyse Kunvald se budou konat
ve čtvrtek 10. července 2014 a 21. srpna 2014.
Vždy od 19.00 hod v zasedací místnosti Úřadu Městyse Kunvald.
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Nebezpeèí pro ovocné stromy
Paní Vlasta Žabková nás upozornila, že
má podezření, že se na našich zahradách
začíná vyskytovat moniliová spála růžokvětých. Ráda by získala informace, jak se
šíření této choroby ubránit. Zatím se snažila
všechny napadené větvičky ostříhat. Vzhledem k nedostatku času Vám přinášíme alespoň základní informace o této chorobě.
Název jasně ukazuje na vážnost této
infekce a na rychlost jejího šíření. Hostitelskými rostlinami jsou jabloň, hrušeň, kdouloň, jeřáb a další. Je to karanténní choroba.
Patogen může ve velmi krátkém čase zničit
plně vyvinutou a zdravou jabloň - může
se to stát i za jeden měsíc. Nejzávažnější
však je, že se infekce lavinovitě šíří na další
sady. Bakterie přezimuje hlavně ve vředovitých poraněních stromů a někdy i v pupenech. Začíná se šířit v době květu stromů.
Patogen se šíří rozmnožovacím materiálem, plody, hmyzem - zejména včelami,
ptáky, větrem, deštěm, pylem a při pěstitelských aktivitách, např. kultivačním nářadím a zavlažovacím zařízením. Šíření choroby výrazně urychluje vysoká vzdušná
vlhkost (75 %), vysoká teplota (18-25 °C)
a trvalé ovlhčení listů během kvetení
stromů. Patogenní bakterie se usazuje na
bliznách, kde se množí. Dostává se do pletiv
přes přirozené otvory nebo přes poranění.
Bakterie potom postupuje přes stopky
do výhonů a větví a vyvolává sekundární
a další infekce v nových letorostech, listech, dalších květech a mladých plůdcích.
Během vegetace jsou nejprve patrné
příznaky infekce na květech. Na kališních lístcích a květních stopkách se obje-

vuje bakteriální sliz, květy vadnou a mladé
plůdky černají a zůstávají na stromě. Infikované nekrotické plody zůstávají mumifikované na stromech. Infekce rostoucích,
nelignifikovaných výhonů začíná od jejich
koncové části, která vadne a hákovitě se
ohýbá. Hnědé nebo černé listy neopadávají
a zůstávají viset na výhonech a letorostech.
Infekce na kmenu nebo kořenovém krčku
způsobuje popraskání kůry, vznik vředovitých prasklin a červenohnědé zbarvení
dřevní části. Korkové pletivo infikovaných
stromů je zduřelé, zbarvuje se dočerna,
vznikají v něm dutinky a později odumírá.
Napadené plody se scvrkávají a mumifikují, černají a zůstávají na stromě. Objevuje
se bakteriální sliz v podobě malých mléčných kapek, které na vzduchu hnědnou
a slévají se ve velké kapky. Bakterie upřednostňuje měkká pletiva, vysokou vlhkost
a deštivé počasí. Kromě prevence je důležité včasné rozeznání choroby. V případě
onemocnění spálou je obzvláště důležité,
aby byl proveden komplex preventivních
ochranných metod (agrotechnická opatření, dodržování pravidel ochrany rostlin,
produkce rezistentních nebo tolerantních
odrůd, chemická a biologická ochrana).
Jednou z možností ochrany je i snížení
dávek hnojiv (zejména dusíku).
Tolik alespoň informace získané z internetu. Do příštího Poledníku se pokusíme
sehnat pro naše čtenáře a zahrádkáře
odborného poradce, který poradí co a jak,
pokud se tato nákaza skutečně potvrdí.
Mirka Celerová
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Okénko farnosti
Na kameni kámen
Jde o představení ochotnického divadla
z Brna, které bude hráno celé letní prázdniny
v přírodním divadle Val u Dobrušky. Potřebnými rekvizitami jsou zdobené kamínky nejrůznějších tvarů a velikostí, které pro toto
představení vytvořilo a dodalo kunvaldské
Misijní klubko a klienti Domova na Stříbrném vrchu z Rokytnice.
Do krásného prostředí přírodního areálu
u Dobrušky můžete zavítat po celé léto
a shlédnout nejen toto, ale i mnoho dalších
divadelních představení.
M. Gregušová

Koncert „na dveøe“
Mezi další aktivity kunvaldské farnosti,
vedoucí k získání finančních prostředků na

opravu dveří kostela, můžeme zařadit i jarní
koncert. Konal se v neděli 4. 5. v našem kostele a o hudební program se postaral Honza
Škarka s Terezou Kristek - duo z Ústí nad
Orlicí. (Představili se Vám sami, již i v minulém čísle Poledníku.)
Tito dva mladí lidé si hudbu i texty skládají převážně sami, a to v češtině i angličtině. Inspirací jim je okolní svět, dění ve společnosti, mezilidské vztahy a zážitky. K nim
řadí, jak sami řekli, i vystoupení v Kunvaldě,
jelikož se s tak vřelým přijetím a pohodovou
atmosférou nesetkávají všude.
Za to jsme velmi rádi a těšíme se na jejich
další vtipné texty a libé tóny semiakustické
baskytary a houslí.
Marta Gregušová

Společenská kronika
Blahopøejeme našim spoluobèanùm,
kteøí oslaví významná životní jubilea:
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60 let
01. 07.
07. 08.
25. 08.

Václav Kršek
Karel Weigl
Lumír Štěpán

Kunvald 33
Kunvald 374
Končiny 59

50 let
29. 07.
18. 08.
19. 08.

Eva Frimlová
Hana Jindrová
Jana Knesplová

Kunvald 394
Kunvald 250
Kunvald 303

91 let
15. 07.

Vladimír Bílek

88 let
19 .08.

Valerie Trejtnarová Kunvald 49

87 let
30. 07.

Marie Šreflová

85 let
27. 07.

Jaroslava Pešáková Kunvald 385

83 let
09. 07.

Vítáme do života novì narozené
obèánky:

Karel Zastoupil

80 let
28. 07.

03. 04.
23. 04.
13. 06.

Anna Zastoupilová Kunvald 47

70 let
13. 07.
13. 07.

Vzpomínáme na obèany, kteøí již
nejsou mezi námi:

František Červ
Marie Keprtová

23. 04.
10. 06.

Kunvald 239

Kunvald 4

Kunvald 47

Kunvald 363
Kunvald 182

V červnu oslavili zlatou svatbu manželé
Františka a Václav Bílkovi, Kunvald 24.

David Kalous
Kunačice 14
Tomáš Mihulka
Kunvald 296
Kateřina Křičenská Kunvald 40

Ladislav Hubálek
Vladimír Doleček

Kunvald 83
Kunvald 169

Ze starých kunvaldských kronik
Historická zajímavost
Dnes citujeme z publikace Vodní mlýny
v Čechách – dílu 9. Dodatků pana Josefa
Klempery, informaci dodal pro potřeby KP
pan Petr Dvořák z Prahy.

to už druhý stejného jména, ale přesnou příbuzenskou souvislost neznáme. V roce 1934
se stala vlastníkem mlýna dcera Antonie
Prausové. Objekt je v současnosti prázdný.

Kunvaldské mlýny
Obec Kunvald najdeme v Orlických
horách severovýchodně od města Žamberku.
Je to místo rozložené kolem silnice k Bartošovicům. Kunvald je památný tím, že tu roku
1457 vznikla Jednota bratrská, povolení se
zde usadit vymohl bratřím na králi Jiřím husitský arcibiskup Jan Rokycana. Vlastním zakladatelem Jednoty tu byl bratr Řehoř, bývalý
řeholník v klášteře na Slovanech.
V Kunvaldu a na zdejším katastru bývalo
několik vodních mlýnů. Dnes je stav takový:

Krejčův mlýn – stál na Horském potoce
a měl čp. 50. Nejdříve nám známými vlastníky mlýna se stali v roce 1866 František
a Anna Trejtnarovi. Od roku 1893 tu byli
Hynek a František Trejtnarovi. Od nich pravděpodobně odkoupili mlýn v roce 1927 Jan
a Filomena Otčenáškovi. V roce 1938 mlýn
již vlastnili Karel a Emilie Krejčovi, kteří dali
mlýnu jméno. Mletí tu bylo násilně ukončeno komunistickým režimem v roce 1953.
V současnosti je majitelkou bývalého mlýna,
který slouží již jen rodinné rekreaci, Hana
Holakovská z Hradce Králové.

Keprtův mlýn – tento bývalý vodní mlýn
byl na Horském potoce a měl čp. 198 a stál
pravděpodobně na stavební parcele č. 172.
V roce 1881 se jeho vlastníky stali Josef
a Anna Lejskovi, v roce 1910 tu hospodařili Rudolf a Milada Havlíčkovi. V roce 1914
tu byl Josef Keprta, který dal mlýnu jméno,
a v roce 1930 Josef a Anna Keprtovi. Po
nich od roku 1937 František a Marie Kalousovi a v roce 1947 Jarmila Kalousová. Ještě
dodejme, že mlýn ve 20. letech 20. století
vyhořel. Právě nutné finanční náklady přinutily Keprta mlýnský objekt prodat Františku
Kalousovi. Ten však objekt upravil na výrobu
lyží. Dnešnímu vlastníky bývalého mlýna
jsou Jan a Marie Kalousovi a objekt slouží
jako rodinný dům.
Keprtův mlýn – tento bývalý mlýn u katastrální hranice se Žamberkem na řece Rokytence měl čp. 211. V 19. století patřil Prausovi. Od roku 1882 tu byl Michalička a od
roku 1904 Anna Michaličková. V roce 1905
se vlastníky mlýna stali Josef a Matylda
Veverkovi. Po nic mlýn vlastnil Rudolf Stejskal a od roku 1917 Jaroslav a Antonie Prausovi. Když v roce 1923 Jaroslav Praus
zemřel a vdova Antonie se znovu provdala,
a to za Jana Keprtu, který mu dal jméno – byl

Cikánův mlýn – je na řece Rokytence
u katastrální hranice s Rokytnicí a měl
čp. 334. Na tomto mlýně se mouka nemlela,
sloužil převážně k přeměně lněného semena
na olej. V roce 1884 se stali majiteli mlýna
Emilián a Marie Knollovi. Po nich tu byl
Josef a Josefa Langrovi. Od roku 1893 pak
Marie Balášová a od roku 1895 Augustin
a Anna Fingerovi. Od roku 1896 se tu jmenují Eduard a Františka Fingerovi, od roku
1900 Ladislav a Karolína Langrovi. V roce
1927 na mlýn nastoupili Jan a Filomena
Otčenáškovi a v roce 1931 Alois a Anna Vítkovi. Za majitele Aloise Vítka se tu vyráběly
i figurky ze dřeva, ale hlavně šindel. Dnešními vlastníky objektu jsou Miloslav Svatoš
z Rakovníka a Romana a Věra Svatošovy
z Chocně. Jak mlýn získal jméno, není dnes
známo.
Fišerův mlýn – byl na Horském potoku
a měl čp. 188. Rod Fišerů na tomto mlýně
má dlouholetou tradici. Od roku 1871 se
stal vlastníkem mlýna nezletilý Jan Fischer,
který nabyl zletilosti v roce 1884. Od roku
1917 vlastnil mlýn jeho syn a v roce 1918
i jeho manželka Terezie. Mlýnské stavení bylo
v roce 2003 rekonstruováno podle původ9

ního stavu. Dnes slouží k rekreaci Janu a Evě
Fišerovým z Ústí nad Orlicí.
Hrabáčkův mlýn – je na Horském potoce
a měl čp. 261. Při mlýně byla i pekárna. V roce
1877 se stal vlastníkem mlýna Josef Langr.
Po něm roku 1887 Antonín a Anna Rousovi
a v roce 1897 František a Antonie Hrabáčkovi. Mlýn zůstal v rodině i nadále, neboť od
roku 1928 tu byli František a Marie Hrabáčkovi a majitelem se v roce 1940 stal nezletilý František Hrabáček, který nabyl zletilosti
v roce 1950. Mletí na mlýně bylo komunistickým režimem ukončeno v roce 1952. Dnešním majitelem mlýnského objektu je Jaroslav
Hrabáček ze Žamberka.

Historická zajímavost z Poledníku
č. 135 odtajněna!
Takto výstižně uvedla své poznámky,
které mi předala, paní Marie Dvorská:

- Koloniál u Lehkých byl umístěn
v bývalé mlékárně v prostoru nynější
myslivecké klubovny.
- Anna Lehká a Václav zde provozovali prodej potravin čtyři roky (od
roku 1936 do roku 1940). Kunvaldští
občané zde čile nakupovali a chodili
sem jako do „Spolku“. Takto si prodejnu pokřtili.
- Po přestěhování zpět do rodné Nekoře
manželé Lehkých pokračovali ve stejné
obchodní činnosti na Vejrově č. 82.
- V osmdesátých letech předali „živnost“ synovi Václavovi a jeho manželce.
Totéž mi potvrdila i paní Jiruchová a další
pamětníci a rovněž v historických záznamech
obce Nekoř lze najít zmínku o Anně a Václavovi Lehkých, která mj. potvrzuje tuto skutečnost!
Všem velmi děkuji za zájem a ochotu
podělit se o vzácné pamětnické znalosti!
Jana Trejtnarová

Stále se něco děje...!
Kácení máje

Nìco málo o hasièích….

V pátek dne 30. 5. 2014 jsme pro Vás jako
v loňském roce připravili kácení Máje. Bylo
zajištěno bohaté občerstvení, hry pro děti
i dospělé s odměnami a cenami.
Všechny přivítal pan starosta, také
vystoupily děti z mateřské školky s krásným
programem a děti pobavila i Májová víla se
třemi skřítky. Počasí bylo vlídnější než vloni,
jen předčasné zlovolné skácení májky nám
akci ohrozilo. Naštěstí naši hasiči postavili
majku novou.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat
všem, kteří nám celou akci pomohli zorganizovat a také všem sponzorům.
Doufáme, že se Vám akce aspoň trochu
líbila a těšíme se na Vás příští rok

Vážení spoluobčané a fandové hasičiny,
chtěla bych Vás seznámit s činností
našich malých a skoro dospělých hasičů.
Pravidelně každý rok se účastníme okresního
kola hry „Plamen“, která se koná v Mladkově.
Tato okresní soutěž se dělí na dvě části.
Jedna z nich je branný závod a druhá požární
odbornost. Na podzim ti nejmladší běhají
trasu 3 km a plní na stanovištích úkoly.
Vázání uzlů, střelba ze vzduchovky, poznávání značek topografie a hasičiny, šplh na
laně a zdravověda.
Jarní část obsahuje odborné dovednosti. Děti se učí jak zacházet s materiálem, jak správně překonávat překážky,
musí umět zvládnout požární útok. To vše
slouží k tomu, aby si uvědomily, že musí
spolupracovat a jeden druhému pomáhat.

SDH Kunvlad
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Což v dnešní době moc neplatí.
Máme 12 dětí z toho je 8 od 4 do 10 let
a 4 od 13 do 17 let. V dnešní době počítačů
je těžké sehnat děti oddané pohybu a trochu
i odříkání, protože tenhle kroužek je dost

Máme z toho velkou radost a všem gratulujeme. A pro nás vedoucí je to odměna
že čas strávený při této činnosti má smysl.
Děkuji všem, kteří nám pomáhají a vycházejí
vstříc.
Vedoucí MH Eliška Barnetová

Taneèníci – Mistøi Republiky

Mladí hasiči...

náročný, ale i přesto se držíme. Naše umístění tomu odpovídají. Ti nejmladší se ve své
kategorii umístili ve všech 5 disciplínách od
28 až 32 místa z 69 družstvech.
A třešnička na dortu jsou naše dorostenky. Monika Urbanová obsadila 2. místo
a Adélka Jedličková 3. místo v kategorii
dorostenka v běhu na 100m s překážkami
a ve dvojičkách.

Dne 8. 6. proběhlo v Brně mistrovství
České republiky ve street dance. Žamberecká skupina Neon postoupila na toto mistrovství v dětské věkové kategorii ze čtvrtého
místa na mistrovství Čech, konaného v Chomutově 3. 5. Mezi dvaadvaceti soutěžícími
skupiny DVK1 byli i dva zástupci Kunvaldu
Johana Ulrychová a Radek Lakomý.
Po skvělém výkonu v semifinále postoupili mezi nejlepších šest tanečních skupin do
finále. V dusné a zaplněné hale zimního stadionu předvedli v pozdním odpoledni neuvěřitelný tanec a v dramatickém souboji porazili jak mistry Čech z Berouna, tak mistry
Moravy z Ostravy a zaslouženě zvítězili. Bylo
to vrcholné zakončení jejich kariéry v dětské
věkové kategorii.
Jak víte, před dvěma lety skončili na mistrovství ČR třetí, loni po vítězství na mistrovství Čech si z Brna odvezli pouze páté místo
a letos svým nadšením a uměním převálcovali daleko početnější a profesionály vedené

Tanečníci - mistři republiky
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soupeře. Radost a nadšení v autobuse
cestou domů neznalo mezí, ale mísila se i se
smutkem, že tato krásná éra veselého kolektivu končí, neboť v příštím roce děti budou
zařazeny už do juniorské kategorie.
Držíme jim palce, aby se v ní neztratily
a pokračovaly stejně úspěšně. Mistři děkujem!

Proto děkuji moc všem, kteří všechny
pohádky sehráli a pomohli tak s organizací celé akce. Velké díky patří také Úřadu
městyse Kunvald, který přispěl na ceny pro
děti. Snad se příští rok na nás zase usměje
sluníčko a všichni vyrazíme po místních cestičkách za pohádkou.

Hrdé matky Blanka a Lenka

Za pořadatele PS Kunvald Mirka Celerová

Z pohádky do pohádky

Ráno nic moc...

Další ročník pochodu pro děti jsme připravili na sobotu 3. května t.r. Jak se bohužel
ukázalo, neměli jsme šťastnou ruku. Zrovna
tento den se předpověď počasí vyplnila a nás
přepadlo deštivé počasí. Proto jsme museli
volit variantu mokrou a „pochod“ přemístit
do sokolovny a částečně i do školy.
I tak naše nejmenší vítaly víly, děti plnily
úkoly s čertem a Káčou, včelkou Májou
a Vilíkem, s kohoutem a se slepičkou a zpívali se smutnou princeznou. V perníkové
chaloupce na ně čekala opravdu hrůzostrašná čarodějnice, v liščí noře Budulínek
a na závěr Robin Hood. Pohádek byla spousta
a malí účastníci i jejich rodiče odcházeli rozveselení a spokojení.

Zato zbytek dne předčil naše očekávání
a tak se výlet – náš důchodcovský – opět
vydařil. Samozřejmě díky roky osvědčené
režii a výbornému řidiči, který si dovedl
poradit v situacích, které nás překvapovaly na každém kroku. Naší krásnou krajinou jsme vyjeli do Vamberka, kam jinam
– muzeum Vamberecké krajky. Že jsou ve
Vamberku muzea dvě, co se krajkou zabývají z nás moc lidí nevědělo, pak že není co
objevovat.
Jedeme dále až do Hradce Králové, Baarova ul. - Obří akvárium. Kdo neviděl, určitě
nebyl zklamán. Poměrně při chuti a z radosti, že jsme nebyli ohlodáni chtivými příšerkami z akvaria, dorazili jsme, co si budeme
povídat, na oběd do restaurace U Královny
Elišky na Malém náměstí v Hradci Králové.
Chuťové buňky dostaly vše potřebné k dalšímu výkonu a tím byl výšlap do Jiráskových
sadů. Zde bych použil vyprávění kamarádů
a kamarádek, výšlap se vydařil, já ho prožil
na lavičce, ale taky se mi vydařil, když má
člověk oči a uši, je stále co obdivovat.
Dostávám se ke “zlatému hřebíčku”
našeho cestování: ROZARIUM Kukleny,
mezinárodní soutěž novinek růží o nejkrásnější růži města Hradec Králové. Zde se
nezlobte, nebudu komentovat, to chce vidět,
je to opravdu pastva pro oči člověka, který
má pochopení pro cit, slzy, lásku, chvění se
ve větru i vánku, kdo umí vnímat to, co nám
příroda nabízí.
Jedeme k Památníku bitvy 1866 Na
Chlumu. Tady bych jen k úctě těch, co položili to nejcennější, co máme, řekl, že majitel památky měl by být o hodně citlivější
k památce těch, o kterých by měl místo pár
minut, které uběhly k jeho “padla” a když už
nic, citlivější přístup.

foto M. Kalousková
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Z pohádky do pohádky

A jsme “U Lípy”- vzorná obsluha, pro nás
muže obsluha k jídlu patří, vše na jedničku.
Přátelé, mějte se co nejlíp, končím své
neumělé řádky v minutě Šlágru “Ave Maria”,
buďte zdrávi, mám Vás rád.

Tímto Vám kluci ještě jednou blahopřejeme a děkujeme.
Za MS Kunvald Vlasta Šlezingrová

Pepa od Vlasty.

Úspìch mladých myslivcù
Letos se již po 41. konalo okresní kolo
soutěže "O Zlatou srnčí trofej".
Mladí myslivci z Kunvaldu se této soutěže
zúčastňují pravidelně a dosahují velmi dobrých výsledků. V tomto roce se nám zadařilo
především ve střelbě. Do Kunvaldu jsme přivezli všechny poháry. Za první místo Filip Trejtnar, druhý byl Vojta Flekr a třetí Lukáš Kalous.
Při účasti 47 střelců je to skutečně mimořádný
úspěch a výborná reprezentace Kunvaldu.

Zlatá srnčí trofej 2014
- s úsměvem jde i při testech vše lépe...

Sport
ŠACHY
ŠO K. a. s. Kunvald má v současné době
celkem registrováno 30 aktivních hráčů,
z toho 10 hráčů do 15-ti let. Má celkem
4 vyškolené rozhodčí (R. Hodek, J. Tobiška,
E. Dvořák, G. Rusz), kteří musí být povinně
k dispozici při mistrovských domácích
zápasech a 2 vyškolené trenéry (G. Rusz,
E. Dvořák).
Abychom drželi krok s mnoha silnými
oddíly v kraji, začali jsme se více věnovat práci
s mládeží. V Kunvaldě při ZŠ se jim věnuje
J. Tobiška (mladší žáci) a nově G. Rusz
(st. žáci) a v Klášterci n. Orl. E. Dvořák, kde
kroužek navštěvuje pravidelně cca 20 dětí.
Registrovaní žáci v oddíle (dle abecedy):
Bém Tadeáš, Břízová Žaneta, Haas Matouš,
Hebr František, Hrdina Filip, Kotizová Lucie,
Michalička Patrik, Řehák Jan, Šejnoha Jan,
Zlatník Jiří.
Žáci se od března 2013 pravidelně účastní
soutěží v rámci Pardubického kraje, a to

včetně dalších - neregistrovaných a během
roku absolvovali na 20 turnajů. K dobrým
výsledkům je třeba zařadit 2. místo J. Řeháka
na Chvaletické šachové olympiádě v dubnu
2014, dále 15. místo T. Béma na KP HD 14
v lednu 2014 za účasti 86 hráčů.
Na Krajském přeboru družstev mladších
žáků 2. 3. 2014 v Poličce obsadil Kunvald v silné
konkurenci 10. místo v sestavě: Bém T., Šejnoha J., Haas M., Hebr Fr., Kotizová L., Zlatník J.
V přeboru škol okresu Ústí nad Orlicí v kategorii 1. - 5. třída postoupila ZŠ Klášterec n. Orl.
z 2. místa do krajského finále a celkem obsadila 7. místo v Pardubickém kraji ze všech ZŠ!
Díky tomu si již někteří z nich zajistili registraci
v našem oddíle.
Za velice prospěšné považuji účast našich
šesti žáků, díky finanční podpoře rodičů,
na šachovém táboře v Deštném v O. h.
v srpnu 2014, které pořádá Královéhradecký kraj. Ač náležíme k jinému kraji, jsme
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jediný oddíl, který se vešel mezi 50 vyvolených dětí. K šachovému růstu jim jistě napomohou renomovaní trenéři (J. Nun, bývalý
trenér reprezentace mužů ČR a M. Petr,
mj. moderátor pořadu V šachu na ČT sport).
ŠS ČR a MŠMT připravují projekt „Šachy
do škol“ od nového školního roku. Náš ŠO je
ZŠ v Kunvaldě a v Klášterci n. Orl. nápomocen tento projekt podpořit a podílet se na něm
v zájmu rozvoje šachu v ŠO K. a. s. Kunvald.
(edv)

pání, které si všichni „pochvalovali“ a celkové převýšení okolo 1200 m.
Mezi účastníky byl opět i pan Josef Trejtnar z Kunvaldu, který se jako jediný zúčastnil
zatím všech jednatřiceti ročníků.
Děkujeme všem příchozím za účast, pořadatelům za vysoké pracovní nasazení a jsme
rádi, že se vybrané trasy líbily a občerstvení
chutnalo.
Příští rok ve stejném termínu a za každého počasí zas vyrazíme jinam!
Za výbor TJ Sokol - Eda Štumpf

Mufloní stopa se vydaøila!
Za ideálního turistického počasí pořádal,
již tradičně 8. května, Sokol Kunvald 31. ročník
pochodu Mufloní stopou. Na startu se zaregistrovalo celkem 689 účastníků, z nichž 130 se
vydalo na cyklotrasu. Tím byl pokořen účastnický rekord z předloňského roku! Napsat
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Anièka potvrdila oprávnìní výbìru
do reprezentace dorostu ÈR
a odlétá do Makedonie

V cíli Mufloní stopy…

Sportovní dráha Aničky Kopecké i v letošním roce pokračuje výkonnostním vzestupem
a otevírá tak postupně další cíle její slibně rostoucí kariéry. Domnívám se, že je to velmi příjemné zjištění nejen pro její mateřský oddíl
či vedoucí funkcionáře svazu orientačního
běhu, ale i pro naší vesnici (tímto se omlouvám panu starostovi, ale slovo městys nějak
není u srdíčka).
Hlavním vrcholem letošní sezóny dorostu
je Mistrovství Evropy. Tím, že Anička byla
vybrána do reprezentace ještě neznamenalo její nominaci na tento podnik. Ten si
musela vydobýt v jarní části sezóny úspěšným splněním čtyř nominačních kritérií a na
„Evropu“ odjíždí jen ta nejlepší špička.

skoro 700 diplomů, pro každého účastníka
jeden, to byl pro naše šikovné „písmomalíře“
doopravdy tvrdý úkol. Ani obsluha u občerstvení si po celý den neodpočinula. Maso,
klobásy a pivo – vše mizelo závratnou rychlostí.
Pěší trasy o délkách 7, 15 a 25 kilometrů
vedly směrem k Žamberku. Po cestě určitě
mnoho účastníků, hlavně na delších trasách,
prošlo některými místy poprvé v životě.
Cyklisté se tentokráte vydali na dvě
náročné trasy – 30 a 60 km - za hranice
republiky, ty je vedly přes hory a doly zanikajícími vesnicemi v Polsku až do Miedzylesie.
Zvlášť šedesátka měla vybranou lahůdku, za
Rožánkou pěkné táhlé pětikilometrové stou-

Anička na sběrné kontrole

Celkem se jednalo o běžecký test na dráze
a po jednom vybraném závodě ve sprintu,
krátké trati a klasice. Pro zajímavost vybírám
právě tu dráhu, kde se jednalo o běh na 3 km
a Anička to dala za 11:30,1 minuty (podotýkám je ročník 99), tak to třeba také vyzkoušejte. Sprint běžela ve Znojmě dne 8. května
při Mistrovství ČR ve sprintu a bylo z toho
vynikající druhé místo v kategorii D 16.
Mimochodem ČT 4 sport odvysílala tento
závod dvouhodinovým přímým přenosem
z hlavních kategorií.
Aničce tedy přejeme pohodový let na
Řecký poloostov. V Makedonii se poběží
v oblasti Strumica na jihovýchodě země v blízkosti hranic z Řeckem a Bulharskem. A Ani,
nezapomeň tam na obyčejnou vesnici z Čech,
budeme Ti tu držet palce na dobrý výsledek. Následně dalším programem reprezentace dorostu ČR bude prázdninový zájezd do
Norska a Švédska – užij si to.
Velmi příjemný i úspěšný víkend
24. a 25. května 2014 strávili take orientační
veteráni Kunvaldu při závodech Českého

poháru štafet. Ti ve své kategorii v sobotu ve
složení Zdeněk Lux, Zdeněk Šroler a Pavel
Trejtnar obsadili 1. místo, aby se v neděli
v dramatickém závodě opět dostali na stupínky těch lepších, tentokrát to bylo příznivé 2. místo za štafetou Nového Boru. Naší
štafetu tento den rozbíhal Roman Rusz, pro
nejdelší část úseku byl nominován Jaromír
Bílek a závěr doběhl Pavel Trejtnar.
Mezitím jsme ještě sobotní odpoledne
zpestřili městským sprintem a také drobnou oslavou štafety, nedá se nic dělat, již si
musíme takových to chvil take umět užít.
Pro zajímavost ještě uvádím, že po celý
víkend nám také dělala společnost reprezentace Saudské Arábie. ‘’Saudi“ jak se krásně
těmto lidičkám říká, byli take velmi příjemným
zpestřením zhruba půldruhého tisíce učinkujících. Petrolejáře lukrativně trénuje jeden
Moravák, ale nevím jestli poznají třebas borovici od břízy, za to při městském sprintu na
hromadě kamení jim očička zářila.
-pt- za oddíl orientačního běhu Tj Sokol Kunvald

Takto se v lese umí orientovat a ještě při tom nesmírně rychle
běhá za Kunvald parťák Zdenda Šroler z Klášterce nad Orlicí

Zdeněk Lux dobíhá do cíle 2. úseku

Roman Rusz rozběhl štafetu v neděli
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Duo Nos Dames
Vás zve na

FRANCOUZSKÝ
HUDEBNÍ VEČER

který se koná
5. července od 18.30 hod.
V kostele Sv. Jiří v Kunvaldu, během večera
zazní šansony Édith Piaf, Jacquèse Brela,
Francise Cabrela, Francoise Hardy a jiných.
Vstupné dobrovolné.

TJ Sokol Kunvald Vás zve na triatlon

XIII. ročník
Kunvaldského železného muže

v sobotu 26. července 2014
Prezentace závodníků od 8.45 hodin
u sokolovny v Kunvaldě.
Start v 10.00 hodin.
Startují jednotlivci a 3 - členná družstva.
Ve 13 hodin bude odstartován závod
odrážedel pro nejmenší děti.
Bližší podrobnosti na plakátech.

SDH Kunvald Vás zve na
jubilejní 20. ročník

Kunvaldské lávky

Dne 26. 7. 2014 od 13.30 hod.
Požární nádrž – koupaliště Kunvald.
Soutěže: kolo – trakař,
dále soutěže pro nejmenší, malé i velké.
Občerstvení zajištěno.

Český rybářský svaz MO Kunvald pořádá

42. ročník
tradičních Rybářských závodů

dne 2. srpna od 13.00 hod.
občerstvení a hodnotné ceny zajištěny
a dne 9. srpna 2014
1. ročník dětských rybářských závodů
Pro účastníky do 15 let.
Start v 8.00 hodin.

Myslivecké sdružení Kunvald
pořádá

XXV. ročník „LOUČENÍ S LÉTEM“
dne 16. srpna 2014
na myslivecké chatě v Kunvaldu

· prodej grilovaných kuřat od 16.00 hodin
· prodej zvěřinových specialit od 17.00 hodin
· k tanci a poslechu hraje od 20.00 hodin skupina „Free´s“
Vstupné dobrovolné.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
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Tradiční podzimní setkání důchodců připravujeme
na neděli 5. října 2014 v sokolovně Kunvald
Podrobnější informace najdete
v dalším čísle Poledníku.

Pozvání od sousedů:

LÉTO PROUDEM!

Když zahájení letní sezóny, tak jedině skvělou akcí!
Obec Pastviny si Vás dovoluje pozvat 5. 7. 2014 na společné zahájení léta.
Areál hospody Na Vleku od 20.00 hodin s žambereckou kapelou E-band.
V repertoáru kapely můžeme najít písně od kapely Pearl Jam, REM, Oasis, U2,
Foo Fighters nebo starší klasiku od Rolling Stones, Beatles či Led Zeppelin.
Hospoda bude v plném proudu a také výborné občerstvení na grilu!
Vstupné 90 Kč.

BLUEGRASS NA PASTVINÁCH

Tropické počasí začátkem června a vzdutá hladina Pastvinské přehrady
byly výzvou k návštěvě Pastvin.
Poněkud mírnější počasí bychom si přáli 5. 7., 9. 8. a 16. 8. 2014, a to proto,
aby všichni kdo se zúčastní XVI. ročníku Pastvinského triatlonu, XIII. ročníku Pastvinské
noty a Závodů dračích lodí, tyto tři oblíbené akce ve zdraví přežili.
Letošní Pastvinská nota nabídne návštěvníkům mix bluegrassové, country a folkové muziky. Přijedou k nám rozeznít svá banja, kytary, mandolíny, housle a kontrabasy
skvělé kapely těchto žánrů.
EARLY TIMES, hrají tradiční bluegrass, lehce staromódní a pohodový z dob kdy slavný
Bill Monroe na své banjo dobyl celou západní polokouli.
GRASS ROAD, bluegrass podaný ostřílenými muzikanty se zkušenostmi z mezinárodních
slavných festivalů např. ve francouzském La Roch.
BG-FLASTR, poetický bluegrass s převážně českými texty nejlepších amerických bluegrassových skupin.
BLACK-JACK, prezentují bluegrass na pomezí tradičního a moderního stylu.
Jednoznačně patří ke špičce české a evropské scény. Např. první místo v celoevropské
soutěži v La Roch. První cena publika na European Word of Bluegrass v Holandsku.
Večerním koncertem oslaví své 40. narozeniny hradecká LOKÁLKA. Celým festivalem
Vás bude provázet mistr slova novinář, muzikant a moderátor pan Václav Souček.
Tak si tento VII. ročník přijďte užít a klidně vezměte i své ratolesti,
neboť v areálu Na Vleku je dětské hřiště.

1. Den dětí v Kunvaldě - 7. června 2014
2. Orientační běh - vyhlášení výsledků kategorie H 165
3. Orientační běh - Míra vybíhá na prostřední úsek
4. Zlatá srnčí trofej 2014 - kunvaldští vítězové soutěže ve střebě ze vzduchovky

1.

3.

2.

4.
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