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Dìti ze školní družiny na vycházce Kunvaldem.
PØEJEME DÌTEM PESTRÝ ŠKOLNÍ ROK A ŠKOLU,
KTERÁ NEJEN POUÈÍ, ALE TAKÉ BAVÍ…

AHOJ,
vážení čtenáři Ku…ho Po...ku

130 let
Proč …? Odpověď je nakonec zcela jednoduchá. Právě tolik jich uplyne letos dne
8. září od roku 1884 kdy nalezl svou smrt ve vodách divoké horské říčky v Tyrolských
Alpách u vesničky Ötz jeden z největších vlastenců, propagátorů češství, filozof a zakladatel organizovaného tělovýchovného hnutí v Čechách – Friedrich Emmanuel Tiersch,
kterého my dnes známe jako Miroslava T y r š e .

Dr. M. Tyrš

Asi jsem mnohé z Vás úvodem poněkud „vyvedl z míry“, jak se často říkávalo za našich
mladých let, ale nebojte se, vše bude hned vysvětleno a napraveno. Malý Friedrich se totiž
narodil dne 17. září 1832 do rodiny panského a lázeňského doktora v traktu děčínského
zámku určeného pro zámecký personál. Vypráví se, že sudičky, které nad ránem přízračně
připluly zámeckou barokní chodbou - Dlouhou jízdou, s ním měly pozoruhodné záměry.
Jeho otec, jak víme lékař, se však nakazí roku 1836 tehdy téměř nevyléčitelnou tuberkulózou a rodina se stěhuje k příbuzným do Döblingu u Vídně, aby zde ještě téhož roku doktor
nemoci podlehl. Matka se se synem stěhuje ke svým příbuzným do české vlastenecké rodiny
v Kropáčově Vrutici, kde i ona po dvou letech umírá. Osiřelý šestiletý hoch, neboť sestřičky
zemřely v útlém věku, se najednou ocitá v ryze českém prostředí rodiny mladoboleslavského
strýce. V českém prostředí se rozhodne změnit své jméno na nám již známého Miroslava
Tyrše. Krátký čas pobývá pak ještě se strýcovou rodinou ve Stránově, odkud odchází v roce
1841 k dalšímu strýci do Prahy. Při studiu na malostranském gymnáziu se začíná zajímat
o antickou kulturu, ale též o své nedobré zdraví. Na doporučení lékaře navštěvoval úplnou
novotu, tělocvičný ústav a později jiný ústav téhož typu Jana Malýpetra.
Ovlivněn revolucí v roce 1848 se rozhodl přestoupit na více vlastenecké akademické gymnázium. Po jeho absolvování okusil studium práv, přešel však na filozofii a věnoval se i matematice a lékařství. V roce 1855 studia ukončil a stal se vychovatelem dvou továrníkových synů
v Novém Jáchymově u Benešova a pracoval na českém tělocvičném názvosloví. Měl to štěstí,
že se seznámil v této době i s Jindřichem Fügnerem. Promoval na doktora filozofie v Praze roku
1860 a po pádu Bachova režimu se do Prahy přestěhoval. Žil z platu cvičitele soukromého tělocvičného ústavu. Stává se z něho všestranný, vzdělaný člověk, estetik a teoretik umění a zakladatel české výtvarné kritiky, i demokratický politik a poslanec.

Český národ si ho ale bude vždy pamatovat jako zakladatele Sokola (1862) a propagátora
české tělovýchovy. Až do roku 1864 byl jeho prvým placeným tělovýchovným náčelníkem.
Zorganizoval první cvičitelský sbor, dával řád cvičebním hodinám, založil knihovnu
i časopis SOKOL a čtvrt století před Coubertinem* již propagoval myšlenku olympismu a povýšil Sokol na obecně vnímané české vlastenecké sdružení.
Že by se podivná předpověď sudiček naplnila, když hledala unavená mysl Tyršova odpočinek v malé Tyrolské vesničce procházkou podél divoké horské říčky a neodolala jejímu svádivému volání ???…
Milan Šebek, Varnsdorf

* Pierre de Coubertin (Piér d Kuberten (písmeno n – nosové,
téměř nehlasné)), narozen v Paříži 1863, pedagog a historik
– zakladatel Olympijských her 1896, předseda MOV - Mezinárodního olympijského výboru 29 let (1896 – 1925).
Zemřel v Ženevě 1937

Dodatek …
I následující příspěvek poslal jako dodatek náš neúnavný a milý dopisovatel – pan Šebek
z Varnsdorfu. Myslím, že se velmi dobře hodí do našich dní, byť to na první pohled tak nevypadá a který velmi ráda připojuji, ale který právě proto jaký je, doporučuji brát s nadhledem
a vědoucí převahou – právě tak jako pan Šebek.
Neboť se jedná o klasika, který je trefný, uměl být vtipný a jeho dílo dodnes září. I my
bychom v naší literatuře nepochybně nalezli mnoho trefných postřehů a glos, dobře vystihujících dobu dnešní – tak snad příště se budeme těšit na nějaké další od našich klasiků!
Jana Trejtnarová

Prosím, čtěte!
„Znaven tím vším, já chci jen smrt a klid,
jen nevidět, jak žebrá poctivec,
jak dme se pýchou pouhý parazit,
jak pokřiví se každá dobrá věc,
jak trapně září pozlátko všech poct,
jak dívčí cudnost brutálně rve chtíč,
jak lidskou slušnost korumpuje moc,
jak zchromlá vláda na nás bere bič,
jak umění je pořád služkou mocných,
jak blbost zpupně schopným poroučí,
jak prostá pravda je všem jenom pro smích,
jak zlo se dobru chechtá do očí.
Znaven tím vším, už chci být, lásko, v hrobě,
jen nemuset tím sbohem dát i tobě.“
Pokud Vás oslovila aktuálnost básně a ptáte se, který mladý talentovaný autor dokázal tak
přesně vyjádřit naši prohnilou dobu, pak vězte, že to byl William Shakespeare a tento jeho
sonet je starý 400 let. Co z toho plyne?
Že neprožíváme žádnou krizi identity, kultury, vztahů a čehokoli dalšího. Pravda je, že lidé
jsou - alespoň soudě dle velkého mistra - pořád stejní.
Tak hlavu vzhůru. A nenechte se otrávit!
Jako prázdninový přídavek vyhledal a všem čtenářům KP posílá Milan Šebek Varnsdorf
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Co je nového…?
Nejdùležitìjší body ze zasedání zastupitelstva mìstyse dne 11. 7. 2014
* Hospodaření městyse Kunvald k 30. 6. 2014
Starosta městyse seznámil zastupitelstvo
se stavem hospodaření městyse k 30. 6. 2014.
Příjmy-skutečnost
Výdaje-skutečnost

6.194.546,61 Kč
4.633.114,55 Kč

Saldo (příjmy – výdaje) + 1.561.432,06 Kč
Běžný účet u KB
KB – spořící účet
Fond rezerv a rozvoje
ČNB

4.258.802,17 Kč
7.546.915,82 Kč
1.674.242,37 Kč
513.817,14 Kč

Finanční prostředky na účtech celkem:
13.993.777,50 Kč
Stav pokladny
2.491,00 Kč
Účet humanitární sbírky
13.500, 58 Kč
Zastupitelstvo vzalo informace na vědomí.
* Rozpočtová změna č. 2
Starosta městyse seznámil zastupitelstvo
s návrhem rozpočtového opatření, které reaguje na vývoj příjmů a výdajů v průběhu běžného roku a na změny v jednotlivých kapitolách rozpočtu – na straně příjmů a výdajů je
46.000 Kč. Do rozpočtové změny jsou zahrnuta např. přeplatky z vyúčtování el. energie,
dále dotace na volby do EP a změny v pojištění majetku městyse. Zastupitelstvo po krátkém projednání odsouhlasilo Rozpočtovou
změnu č. 2/2014.
* Závěrečný účet Sdružení obcí ORLICKO
Starosta městyse seznámil zastupitelstvo s výsledkem hospodaření Sdružení obcí ORLICKO za rok 2013. Informoval o Závěrečném účtu sdružení za rok 2013
včetně výsledku přezkumu hospodaření
za rok 2013. Hospodaření svazku skončilo
schodkem 2.087.196,79 Kč, který je pokryt
z rezerv sdružení. Závěr - dobrovolný svazek
obcí v roce 2013 hospodařil v souladu se
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schváleným rozpočtem a rozpočtovými změnami, schválenými Správní radou a Valnou
hromadou. Přezkum hospodaření potvrdil
výsledky hospodaření bez výhrad. Zastupitelstvo vzalo informace na vědomí.
* Závěrečný účet svazku Rozvoj regionu
obcí pod Zemskou branou
Starosta městyse informoval zastupitelstvo
o hospodaření dobrovolného svazku obcí
Rozvoj regionu obcí pod Zemskou branou
a závěrečném účtu hospodaření svazku za
rok 2013 včetně výsledku přezkumu hospodaření za rok 2013. Hospodaření svazku
skončilo přebytkem ve výši 414.000 Kč,
přezkum hospodaření schválil bez výhrad.
Zastupitelstvo vzalo informace na vědomí.
* Operační program životní prostředí – úprava
centra městyse
Jana Trejtnarová seznámila zastupitelstvo
s postupem žádosti o dotaci z Operačního
programu životní prostředí. Ze SFŽP ČR byly
na Úřad městyse Kunvald zaslány Smlouvy
o poskytnutí podpory ve výši 507.890 Kč
včetně Rozhodnutí o poskytnutí dotace na
akci dokončení úprav v centru městyse provedením výsadeb stromů, keřů a květin, úpravou trávníků atd. Tato částka činí 70% způsobilých (uznatelných) nákladů na realizaci
akce. Neuznatelné náklady činí 118.000 Kč.
Zastupitelstvo odsouhlasilo uzavření
Smlouvy č. 11096426 o poskytnutí podpory ze
Státního fondu životního prostředí ČR v rámci
Operačního programu Životní prostředí a pověřilo starostu městyse jejím podpisem.
* Ratingové hodnocení obcí
Starosta městyse seznámil zastupitelstvo s výsledkem jednání se zástupcem společnosti CRIF – Czech Credit Bureau, a.s.
Praha, která mimo jiné aktivity zpracovává
ratingové hodnocení obcí a měst. Jednou
jeho součástí je i hodnocení obcí na základě

zpracování databáze údajů, které je založeno
na hodnocení 20 finančních a 7 nefinančních
ukazatelů za poslední tři roky. Tato společnost za úplatu vystavuje certifikáty o vystaveném ratingu.
Jedná se především o známku kvality
hospodaření obce z pohledu jejího finančního zdraví, která vypovídá o schopnosti
obce hradit své závazky, splácet včas a řádně
úroky i jistiny úvěru a realizovat své budoucí
záměry rozvoje. Doposud jsme se však nesetkali s tím, že by nějaká instituce ať již z bankovního sektoru či sektoru státní správy tento
certifikát požadovala.
Zastupitelstvo vzalo informace na vědomí.
* Stanovení počtu členů zastupitelstva
Starosta seznámil zastupitelstvo s nutností
stanovit počet členů zastupitelstva na nové
volební období, a to na základě § 67 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích. Počet členů zastupitelstva musí být stanoven nejpozději 85 dní
před termínem konání komunálních voleb,
které byly vyhlášeny na 10. – 11. října tohoto
roku.
Zastupitelstvo po projednání odsouhlasilo
počet členů zastupitelstva na volební období
2014 – 2018 na 11, tedy stejný počet, jako
v tomto volebním období.
* Pronájem zařízení Salaše
Starosta městyse připomněl, že již na
minulém jednání se zastupitelstvo seznámilo
s výpovědí pana Borka z pronájmu objektu
„Salaš“, a to k 31. 7. 2014.
Smlouva upravující užívání a pronájem sportovního areálu pod Kampeličkou
byla uzavřena v únoru 2007 mezi Městysem
– Milanem Borkem – AFK Kunvald (výpovědní lhůta 30 dní počínaje dnem po obdržení
písemné výpovědi musí být doručena všem
účastníkům).
Na základě rozhodnutí zastupitelstva
z minulého jednání proběhla dne 1. 7. 2014
prohlídka objektu: za městys Kunvald se
zúčastnili Ing. Paďour a Ing. Musil, za AFK
pan Miroslav Šrefl, pan Jiří Rous a nájemce
pan Borek. Byla provedena předběžná
inventura zařízení a majetku městyse, která
odsouhlasila všechny položky inventurních
soupisů. Pan Borek ještě neměl odvezeny
všechny své věci, opakovaně nabídl odprodej části vybavení.

Zastupitelstvo se dále vrátilo k žádosti
paní Zuzany Borkové o pronájem objektu,
ke které byly doručeny doplňující informace
– podnikatelský záměr. Na Úřad městyse
Kunvald byla dále v této záležitosti doručena
žádost pana Jiřího Trejtnara, Kunvald 391,
rovněž o pronájem objektu se záměrem provozování objektu. Pan Trejtnar žádost doložil kopiemi oprávnění k podnikání v této činnosti. Oba zájemci rovněž nabízejí správcovství víceúčelového sportoviště.
Zastupitelstvo se seznámilo se všem
dostupnými podklady, konstatovalo, že je
nutné zrevidovat původní smlouvu. Po delším
projednávání a s ohledem na zájem o otevření
zařízení pro veřejnost v co nejkratším termínu
přikročilo k hlasování o jednotlivých žádostech v pořadí, ve kterém byly doručeny na
Úřad městyse Kunvald.
Při hlasování o pronájmu paní Borkové
nebyl dosažen dostatečný počet hlasů pro
schválení (6), ani zamítnutí (6), proto hlasování o další žádosti pana Trejtnara bylo dále
bezpředmětné.
Zastupitelstvo po dalším projednání
odsouhlasilo následující postup – bude vypracován návrh nové smlouvy, bude zaslán zastupitelům k připomínkování, dále bude návrh
smlouvy projednán s oběma zájemci a zastupitelstvo se sejde dne 25. 7. 2014 na mimořádném zasedání zastupitelstva, na kterém o pronájmu zařízení rozhodne.
* Nabídka příslušenství pro komunální
traktor KUBOTA BX 2350
Starosta městyse seznámil zastupitelstvo
s výsledky poptávky na doplňující vybavení
komunálního traktůrku Kubota. Na základě
předchozího rozhodnutí zastupitelstva byly
osloveny tři firmy, a to obdobně jako při realizaci výběrového řízení na komunální techniku
(komunální traktor Kubota): ŽIVA, zemědělská obchodní a.s. Klášterec nad Orlicí, Daniš
DavazTechnik, s.r.o. Přerov a Agriimport,
s.r.o. Dolní Bělá. Jednalo se o poptávku na
následující příslušenství: ramenová sekačka,
kabina, a to včetně nutných součástí. Jako
nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka
firmy Živa s cenou 320.750 Kč, firma Daniš
DavazTechnik nabídla dodání příslušenství za
cenu 353.300 Kč a firma Agriimport nabídla
cenu 358.100 Kč.
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Zastupitelstvo po projednání odsouhlasilo
nákup poptávaného příslušenství za nejnižší
nabídkovou cenu od firmy Živa, zemědělská
obchodní, a.s. Klášterec nad Orlicí.
* Opravy místních komunikací
Starosta městyse požádal zastupitelstvo
o zvážení oprav místních komunikací, a to
především s ohledem na nakoupený materiál
(frezing), který je nutno co nejdříve zpracovat
tak, aby nedošlo k jeho znehodnocení. Navrhl
proto provést dlouho požadovanou opravu
povrchu části úseku komunikace na Dolních Končinách, dojde tak k dokončení propojení celé části úseku komunikace. Předložil
zastupitelstvu zpracovanou cenovou nabídku
na výše uvedenou opravu. Zbývající materiál
bude použit k opravě výtluků na komunikaci
od VKK na Končinách směrem k „letišti“.
Zastupitelstvo po krátkém projednání
odsouhlasilo provedení navrhované opravy
komunikace na Dolních Končinách a dle možností výspravu výtluků na komunikaci od VKK
Končiny směrem na dolní Kunvald.
* Retenční prostor na Horském potoce
Starosta městyse informoval zastupitelstvo o vývoji záležitosti rybníka na horním
Kunvaldě. V souladu s rozhodnutím zastupitelstva byla uzavřena smlouva o smlouvě
budoucí kupní s manželi Zientkovými, dále byl
zadán geometrický plán pro oddělení dotčených pozemků. Vytyčení na místě samém
proběhlo dne 2. 7. 2014 za účasti Ing. Lánského (Geodézie RK), pana Mušky, zástupce
Lesů ČR a Ing. Paďoura za městys Kunvald,
manželé Zientkovi se omluvili. V současné
době je k dispozici pracovní návrh GP, který
byl zaslán LČR a Zientkovým k odsouhlasení.
Pozemeky budou odděleny ve vzdálenosti
cca 50m od tělesa hráze. Po odsouhlasení
bude vypracovaný GP zaslán na KN k potvrzení, poté bude sepsána a zrealizována kupní
smlouva s manželi Zientkovými.
Zastupitelstvo vzalo informace na vědomí.

* Žádost TJ Sokol Kunvald
Zastupitelstvo se seznámilo se žádostí
TJ Sokol Kunvald o finanční příspěvek na
uspořádání závodů v triatlonu Kunvaldský
železný muž a dále na uspořádání závodů
Kunvaldský půlmaraton. TJ Sokol Kunvald
chce na tyto a podobné akce pořídit 200 ks
nových startovních čísel pro závodníky v předběžné ceněn 4.000 Kč. TJ Sokol Kunvald žádá
o příspěvek na pořízení startovních čísel a cen
pro vítěze obou závodů.
Zastupitelstvo po krátkém projednání
odsouhlasilo poskytnutí příspěvku ve výši
4.000 Kč na pořízení startovních čísel a cen pro
vítěze na oba závody. Příspěvek bude vyplacen
na základě předložených platných daňových
dokladů vztahujících se k pořízení startovních
čísel a cen na obě výše uvedené akce.
* Jmenování ředitelky Masarykovy ZŠ a MŠ
Zastupitelstvo městyse Kunvald vzalo na
vědomí, že v souladu s ustanovením §166
odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání – školský zákon, ve znění
pozdějších předpisů a na základě výsledku
konkursního řízení, jmenoval Ing. Josef Paďour,
starosta městyse Kunvald dne 7. 7. 2014 k datu
1. 8. 2014 na pracovní místo ředitelky Masarykovy základní školy a mateřské školy Kunvald,
okres Ústí nad Orlicí paní Mgr. Kateřinu Xaverovou.
* Různé
- starosta městyse informoval zastupitelstvo o provedené přestavbě dopravního automobilu zásahové jednotky hasičů
- dále starosta informoval o projektu „Aktivizačních pracovních příležitostí“, který otevřel Úřad práce ČR, z tohoto programu je
možné zaměstnat dva zaměstnance na dobu
tří měsíců (40 hodin měsíčně), místa jsou
plně hrazena z prostředků ÚP. Zastupitelstvo
vzalo informace, které zazněly v bodě Různé na
vědomí.

Další zasedání zastupitelstva Městyse Kunvald proběhnou
ve čtvrtek 11. září 2014 v Penzionu U Lípy
a ve čtvrtek 9. října 2014 v zasedací místnosti Úřadu Městyse Kunvald.
Vždy od 19.00 hod.
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Upozornìní!
Úřad městyse Kunvald upozorňuje všechny poplatníky, kteří doposud neuhradili
místní poplatky, stanovené místní vyhláškou (odpady, psi…), že jejich splatnost uplynula dnem 31. 8. 2014. Proto žádáme všechny – dnes již bohužel dlužníky, aby se zastavili na Úřadě městyse poplatky uhradit. V opačném případě může městys vůči dlužníkům sáhnout k jiným, méně příjemným opatřením.
Děkujeme všem občanům Kunvaldu, kteří poplatky uhradili ve stanoveném termínu
a věříme, že se k nim neprodleně připojí i všichni, kteří doposud nezaplatili.
Úřad městyse Kunvald

„Komunální volby“
Volby do zastupitelstva městyse proběhnou ve dnech 10. a 11. října 2014. Volební
místností bude jako vždy „restaurace“ v sokolovně, která bude otevřena v pátek
od 14.00 hod do 22.00 hod a v sobotu od 8.00 hod do 14.00 hod.

Slovo senátora
Vážení čtenáři Kunvaldského Poledníku,
dovolte mi několik řádek, abych mohl
poděkovat za spolupráci v uplynulém období
s obecními zastupiteli a zvláště s panem starostou. Jako senátor za náš region spolupracuji s vedením sdružení Orlicko i s místní
„MAS-kou“. Jsem velmi rád, že se podařilo podpořit i na úrovni kraje několik projektů ke zlepšení života ve Vaší obci.
Zvláště Vaše centrum je skutečným
středem obce s vyřešením dopravní situace a se zajištěnými službami. Pravidelně
dostávám Váš Poledník a vždy se divím,
když čtu usnesení zastupitelstva, kde na
všechny aktivity bere vedení obce peníze
a chuť i vůli něco popostrčit kupředu.
Protože se blíží konec volebního období,
chtěl bych i poděkovat za synodní radu ČCE,
jak dobře funguje spolupráce při správcovství Domku na sboru. Měl jsem za církev
dosti dlouho tento domek na starosti a teď
jsem rád, že budeme znovu jednat o nové
expozici a dalším spravování Domku ve spolupráci i s novým zastupitelstvem.
Na podzim si znovu v Kunvaldu i ostatních obcích vyberete své správce obecního majetku, jak já říkám zastupitelům. Volte spoluobčany, kteří jsou ochotni
věnovat čas pro svoji obec, kteří se osvědčili, ale i ty kteří dokáží pracovat pro ostatní
lidi ve svém okolí. Hlavně ale jděte k volbám.
Dneska se i u nás na vesnicích objevují
někteří radilové a kritici, ale kromě řečí toho
moc neudělají pro obec.

Dovolte mi vyslovit prosbu, abyste podpořili současné vedení obce a starostu
Josefa Paďoura. Jak je znám, tak oni se
chlubit neumějí, ale dělají svojí práci dobře.
Zdraví Vás Petr Šilar, senátor

Rating obcí
Vážení čtenáři Kunvaldského poledníku
a občané městysu Kunvald, s pojmem
Rating, nebo také iRating, se asi řada
z Vás setkává poprvé. Co to vlastně je?
Ve své podstatě je to hodnocení. Komplexní
známka kvality hospodaření obce z pohledu
jejího finančního zdraví, která vypovídá
o schopnosti obce hradit své závazky, splácet včas a řádně úroky i jistinu úvěru a realizovat své budoucí záměry rozvoje.
Systém pro hodnocení obcí, který je
použit, vychází z veřejně dostupných údajů
o podmínkách, za jakých obce hospodaří. Přidělení jednoho z ratingových stupňů obci (používá se odstupňovaná škála sedmi stupňů, nejlepší je A a nejhorší C-) závisí na mnoha faktorech. Stanovení jednotlivých stupňů vyplývá
z hodnocení 20 finančních a 7 nefinančních
ukazatelů.
K nejdůležitějším finančním ukazatelům
patří dluh, a to jak v přepočtu na obyvatele,
tak ve vztahu k hodnotě pasiv, saldo rozpočtu,
zejména běžných příjmů a výdajů, výše dluhové služby, vypovídající o schopnosti obce
splácet půjčky a likvidita odrážející schopnost
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obce dostát svým závazkům. Do skupiny nefinančních ukazatelů se řadí základní informace
o vybavenosti či infrastruktuře obce nebo
věková skladba obyvatel, která ovlivňuje řadu
výdajů obce.
Obvykle je rating důležitý pro stanovení finanční „udržitelnosti“ rozvoje obce.
V mnoha zemích ho využívají banky, či obecněji věřitelé obcí, jako významný ukazatel při
stanovení podmínek půjčky či úvěru obci
(výše úroků, doby splatnosti apod.). Poskytuje mj. informace o tom, zda současný dluh
obce neohrozí její budoucí aktivity.
Jednotlivé stupně a jejich hodnocení
A
bez rizika
B+ téměř bez rizika
B
velmi nízké riziko
B- nízké riziko
C+ střední riziko
C
vyšší riziko
C- vysoké riziko
Za nejlepší hodnocení jsou považovány
stupně A, B+, do střední skupiny jsou zařazeny stupně B, B-, C a nejhorší hodnocení
stupně C, C-. Městys Kunvald byl v roce
2013 hodnocen stupněm A, tedy bez rizika.
V předcházejícím roce 2012 byl stupeň hodnocení B+, téměř bez rizika. Hodnocení obcí
v rámci Pardubického kraje v roce 2012 – A,
B+ - 9% obcí, B, B-, C – 75% obcí, C, C- –
16% obcí (hodnoceno 453 obcí). V rámci
celé České republiky bylo hodnoceno v nejlepších stupních 16% obcí, 71% ve střední
skupině hodnocení a 13% obcí se zvýšeným
rizikem. Finální rating naší obce se v nejlepších stupních hodnocení pohybuje již několik
let. Dle informace společnosti CRIF – Czech
Credit Bureau, a.s., která se zabývá touto problematikou, uvádím přehled hodnocení od
roku 2006 (2006 – B+, 2007 – A, 2008 – A,
2009 – A, 2010 – B+, 2011 – B+, 2012 – B+,
2013 – A).
Metoda použitého ratingu zachycuje
pouze uplynulý vývoj obce a nebere v potaz
možnosti obce na řádné vyrovnání se se
svými závazky v budoucnu, např. výnosy
z investice financované cizími zdroji. Odhaduje de facto nejhorší variantu. V případě
špatného ratingu může tato informace sloužit především jako upozornění, že by obec
měla věnovat svému hospodaření zvýšenou
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pozornost při uvažování o budoucích možnostech svého rozvoje.
Přeji všem našim občanům, aby se vývoj
zdravého finančního hospodaření podařilo
udržet i v následujících letech.
Budoucím zastupitelům městyse přeji
šťastnou volbu při rozhodování, aby se jim
vždy dařilo minimalizovat rizika a předcházet finančním obtížím tak, že obec vždy včas
a řádně dostojí svým závazkům.
Josef Paďour, starosta městyse

Vážení rodièe, pøátelé školy,
před námi je školní rok, který přinese
dětem mnoho nových informací, nejrůznější
aktivity a zážitky.
Výuka bude probíhat podle stávajících
školních vzdělávacích programů Žijeme
v horách pro mateřskou školku a Škola pro
tebe pro základní školu. Samozřejmě s nástupem nové ředitelky školy dojde i k některým
změnám.
Ve výuce se zaměříme na častější využívání informačních technologií, skupinovou
práci a individuální přístup k žákům. Posilovat budeme i projektovou výuku, a to jak
v rámci jednotlivých předmětů, tak v mezipředmětových vztazích. Důraz bude kladen
na výuku cizích jazyků, informatiky a přírodovědných předmětů. Zapojíme se do soutěží na regionální i celostátní úrovni, abychom změřili své „síly“ s žáky ostatních škol.
V odpoledních hodinách nabídneme dětem

Děti ze školní družiny na vycházce Kunvaldem.

smysluplné využití volného času v zájmových kroužcích.
Budeme pokračovat v technickém vybavování tříd i celé školy.
Protože nám záleží na tom, aby děti trávily čas ve škole v příjemném a útulném pro-

středí, zaměříme se na estetický vzhled školního interiéru. Pro výzdobu školy chceme
využít hlavně výrobky, výkresy a projektové práce dětí, aby se tu naši žáci cítili „jako
doma“ a rodiče tak měli možnost více nahlédnout „pod pokličku“ naší práce.
Přibude také užší spolupráce s rodiči.
Připravíme více společných aktivit a uvítáme zapojení rodičů jak formou nápadů, tak
i účastí na akcích.
Závěrem bych ráda popřála žákům,
pedagogům a zaměstnancům školy hodně
pracovní pohody a hodně úspěchů, rodičům
radost z výsledků dětí a spokojenost s prací
naší školy.
Přeji všem úspěšný školní rok 2014/2015.
Mgr. Kateřina Xaverová, ředitelka školy

„Post scriptum“ redakční rady
Přejeme naší nové paní ředitelce vždy pevný krok, jasný pohled do budoucna i na věci
současné, radost z práce a podporu kolegů, rodičů a veřejnosti při jejím úsilí.
Ať se Vám, paní ředitelko, daří!

MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ, ELEKTROODPADŮ, OSOBNÍCH PNEUMATIK,
VELKOOBJEMOVÝCH ODPADŮ PROBĚHNE DNE
10. 9. 2014.
Stanoviště sběru:

U Jirků

15.45 hod

Parkoviště u dolní prodejny Konzumu

16.00 hod

Parkoviště u Zářeckých

16.15 hod

Parkoviště u horní prodejny Konzumu

16.30 hod

Plocha mezi bytovkami a starou školou

16.45 hod

Plocha u Jedlinské hospody

17.00 hod

Horní Kunvald – plocha u Pérovny

17.15 hod

Zadní důl – autobusová zastávka

17.30 hod

Bubnov – autobusová zastávka

17.45 hod

Zaječiny – odbočka na Končiny

18.00 hod

Končiny – u VKK

18.15 hod
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Døevina roku 2014 - Douglaska
tisolistá:

8

dlouhověká dřevina – v Severní Americe
se dožívá i více než 1000 let!
Douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii) je stálezelený jehličnatý strom z čeledi
borovicovité (Pinaceae). Před poslední dobou
ledovou byla domácí dřevinou jak v Severní
Americe, tak i v Evropě. Po ní se však její
výskyt uchoval jen v západní části Severní
Ameriky. K opětovnému rozšíření douglasky
do dalších částí Severní Ameriky, Evropy,
ale i jiných oblastí mírného pásma naší planety došlo zásluhou člověka. Do Evropy byla
novodobě dovezena v roce 1827. Dnes je zde
považována za jednu z produkčně nejperspektivnějších dřevin. V řadě zemí, zejména v sousedním Německu a Rakousku, ale například
i ve Francii, je již považována za zdomácnělou
dřevinu, která dobře roste a zmlazuje se spolu
s domácími dřevinami, aniž by je potlačovala.
Věk nejstarších jedinců douglasky
v Severní Americe je udáván na více než
1000 let. Na svých přirozených stanovištích dosahují výjimečně výšky až 100 metrů
a obvodu přes 5 metrů. K prvnímu vysazení douglasky u nás došlo ve školce okrasných dřevin v Chudenicích v roce 1842. Naše
douglasky proto zatím nedosáhly věku ani
rozměrů jedinců téhož druhu na americkém
kontinentu. Přesto nabývají již dnes někteří
u nás rostoucí jedinci zajímavých parametrů.
Mezi deseti nejvyššími významnými
stromy Lesů ČR (s výškou 48 metrů a více)
evidovanými ve webové aplikaci Lesů ČR na
http://www.lesycr.cz/pece-o-les/ochranaprirody-u-lcr/Stranky/vyznamne-stromy-lcr.
aspx se vyskytují vedle sedmi smrků a jedné
jedle také dvě douglasky. Po svém dovozu
na naše území byla douglaska vysazována
nejprve jako vzácnost jednotlivě či v malých
skupinkách v parcích, u hájoven a podél lesních cest. Výsadeb do lesních porostů se
dočkala až později.

tru široké a rozložené do stran. Po rozemnutí
voní po citrusech.
Šišky jsou převislé, nerozpadavé, krátce
stopkaté (7 - 10 milimetrů), podlouhle vejčité, 5 - 10 centimetrů dlouhé a 2 - 3 centimetry široké. Po dozrání mají světle hnědé
zabarvení. Snadno je lze poznat podle typických trojcípých krycích šupin, které vyčnívají
ze šišky. U poddruhu Pseudotsuga menziesii var. menziesii (zelená) směřují ke špičce
šišky, u poddruhu glauca (sivá) se ohýbají
zpět směrem ke stopce.
Má cenné dřevo pro dřevozpracující průmysl, zejména pro výrobu nábytku. Vlastnosti
jejího dřeva jsou v mnoha ohledech lepší než
dřeva nejžádanější evropské dřeviny - smrku.
Douglasce se daří především na hlubokých, kyselých, vlhčích, hlinitopísčitých
půdách. Nesnáší naopak půdy mělké, vápnité, podmáčené nebo příliš suché. V našich
podmínkách se pěstuje zejména v nadmořských výškách do 500 metrů. Stejně jako
u většiny jiných lesních dřevin se jeví jako
nejvhodnější její pěstování ve směsi s jinými
dřevinami.

Popis

Stabilizační dřevina

Kůra douglasky má v mládí šedozelenou
barvu, s viditelnými pryskyřičnými kanálky.
S přibývajícím věkem se obvykle mění na hluboce rozpraskanou borku. Jehlice douglasky
jsou v mládí měkké, později tvrdší, ploché,
15 - 25 milimetrů dlouhé, jen 1 až 1,5 milime-

Douglaska je v současnosti v celé Evropě
široce diskutovaným druhem i v souvislosti
s klimatickými změnami. Domácí i zahraniční
výzkumy dokazují, že je právem počítána mezi
stabilizační dřeviny s příznivým vlivem na statickou i ekologickou stabilitu lesních porostů.

Více než stoletý porost douglasky tisolisté

Vzhledem ke svému kořenovému systému je
na hlubokých půdách odolnější proti větru než
jiné dřeviny. Dospělí jedinci jsou rovněž známi
svojí odolností proti požárům.
V České republice je na některých vhodných stanovištích řazena mezi tak zvané meliorační a zpevňující dřeviny. Za oněch více než
150 let opětovné přítomnosti na našem území
si bezpochyby zaslouží pozornost. Její potenciál u nás není (např. ve srovnání s Francií,
Rakouskem či Německem) dosud dostatečně
využíván.
Z hlediska zákona o ochraně přírody a krajiny je k ní přistupováno jako ke geograficky
nepůvodnímu druhu, pro jehož záměrné rozšíření je nutný souhlas příslušného orgánu
ochrany přírody. V současné době je její zastoupení v našich lesích na úrovni cca 0,2 procenta
(tedy například o polovinu méně než borovice kleče). Jakožto přínosná dřevina může
být vhodnou náhradou za smrk na vhodných
stanovištích v nižších nadmořských výškách,
zejména v oblastech, kde dochází k chřadnutí
smrku.
Z dostupných materiálů sestavila Jana Trejtnarová

Ještì k jabloním
V minulém čísle Poledníku jsme slíbili,
že přineseme krátké informace k onemocnění jabloní.

Požádali jsme zástupce Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského
o prověření a ti naštěstí spálu nepotvrdili. Jedná
se o moniliový úžeh a moniliovou hnilobu. Ani
tuto chorobu však nelze brát na lehkou váhu.
Moniliový úžeh a moniliová hniloba
nenapadá jen již zmiňované jabloně, ale
další ovocné stromy. Poznáte ji tak, že květy
a malé plochy hnědnou a zasychají. Listy
zavadají a spolu s postiženými větévkami
usychají. K napadení plodů dochází v období
dozrávání a zralosti. Nejprve vznikají na plodech měkká hnědnoucí místa, která se rychle
rozšiřují, až zachvátí celý plod. Napadené
plody opadávají nebo mumifikují a zůstávají
v korunách stromů.
A jak se tedy chorobě bránit? Podle
rady znalců napadené větve ostříhat a spálit,
rovněž zlikvidovat napadené plody. Ošetření chemickými prostředky se provádí na
počátku květu a při dokvétání při vlhkém
počasí a teplotě pod 13oC. Doporučené přípravky jsou např. Lynx, Ornament 250EW,
Talent, Teldor 500 SC a Sporgon 50 WP.
Toto onemocnění se prý letos hodně rozšířilo díky mírné zimě. Podle sdělení kontrolního a zkušebního ústavu máme letos „ Anti
zahrádkářský rok.“ Tak snad příští rok bude
pro naše zahrádkáře lepší.
Děkuji moc zástupcům uvedeného úřadu
za rychlé odhalení choroby a sdělené informace.
Mirka Celerová

Společenská kronika
Blahopøejeme našim spoluobèanùm,
kteøí oslaví významná životní jubilea:

50 let
02.09.
05.10.

Jaroslava Tomanová
Marie Dlabková

Kunvald 214
Kunvald 393

89 let
03.09.

Božena Tomková

Kunvald 177

87 let
16.10.

Vítáme do života novì narozené
obèánky:

Marie Trejtnarová

Kunvald 71

82 let
21.09.

06.07.
10.07.

Marie Burešová

Kunvald 187

Vzpomínáme na obèany, kteøí již
nejsou mezi námi:

80 let
04.10.

Věra Mihulková

Kunvald 311

14.07.
19.07.

Petr Vymetálek
Anna Vymetálková

Marie Urbanová
Jiří Bílek

Kunvald 177
Kunvald 177

Kunvald 340
Končiny 12
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Okénko farnosti
Misijní den
V těchto dnech vrcholí přípravy na
Misijní den, který se bude konat 13. 9. 2014
v Chocni. Jde o setkání dětí a mládeže nejen
z Misijních klubek.
Program pro děti a jejich rodiče připravují
vedoucí jednotlivých klubek už od června tak,
aby se nikdo nenudil a všichni si odnesli zajímavé zážitky a poznatky.
Připraveno je například povídání a promítání kameramana Martina Rýznara o životě
dětí a mládeže v Keni, jak začíná jejich školní
rok…
Během celého dne budou probíhat
výtvarné dílny, zpívání, divadélko a další překvapení. Kunvaldské klubko nebude chybět
a určitě nepřijede do Chocně s prázdnou.
Marta Gregušová

Francouzský hudební veèer
Kdo by čekal takový večer právě
v našem kostele, nespletl by se. Své o tom
ví návštěvníci koncertu, kteří se rozhodli
v sobotu 5. 7. dorazit do kostela Sv. Jiří.
Přivítaly nás dvě dámy se svými hudebními nástroji a úctyhodným hlasovým
fondem. Duo Nos Dames – Martina Forejtková (klavír, zpěv) a Kateřina Prokešová
(violoncello, zpěv), potěšilo přítomné patnácti skladbami a několika přídavky. V profesionální kvalitě zazněly šansony Édith Piaf,
Jacquese Brela, Francise Cabrela, Francoise
Hardy a jiných.
Velmi děkujeme za krásný hudební večer
oběma umělkyním a paní Haně Michaličkové za zprostředkování.
Do příštího čísla Poledníku se s Nos
Dames připravuje rozhovor, o který jsem
požádala v závěru koncertu. V období dovo-
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lených však nebyl na setkání dostatek času,
proto se uskuteční na podzim.
Marta Gregušová

Kostelní dveøe
Rád bych vás seznámil s aktivitami
kolem kostelních dveří.
Před prázdninami proběhla schůzka
na faře s panem farářem, zástupci farnosti
a diecézním stavebním technikem, jež nás
informoval, o možnosti získání grantu na
opravu, restaurování dvou dveří a výrobu
dveří do sakristie, částku 75 tisíc korun za
předpokladu, že farnost přispěje 12 300
korunami.
Po poutní mši jsme před kostelem prodávali farnicemi napečené koláče a 4. 5. se
v kostele konal benefiční koncert skupiny
Pick ń Bow. Z obou akcí jsme nastřádali
6 300 korun. O zbylých potřebných 6 tisíc
korun jsme požádali zastupitelstvo městyse,
jež nám vyšlo vstříc a na svém červnovém
zasedání částku schválilo.
V těchto dnech památkáři restaurují
dveře bočního vchodu kostela. Po prázdninách truhlář, p. Brůna z Klášterce, dveře
hlavního vchodu opatří novým nátěrem
a vyrobí nové dveře do sakristie, které kováním osadí místní kovář Jan Celer. Do zimních měsíců bychom měli mít všechny dveře
na místech ve stejném barevném odstínu.
Velké poděkování patří našim zastupitelům za schválení částky z obecního rozpočtu, panu Šejnohovi za získání grantu
i našim šikovným hospodyňkám za napečení výborných pouťových cukrovin.
Za farnost J. Flekr

Stále se něco děje...!
Vážení pøátelé,
po jednoroční přestávce kunvaldští
zahrádkáři uspořádali opět výstavu, tentokrát již po páté u pana Jana Hejkrlíka na jeho
zahradě a v myslivecké klubovně. Celkem to
bylo od r. 2002 již devátá výstava.
V zahradě pana Hejkrlíka bylo možno
shlédnout na 40 druhů lilií a 40 druhů denivek. Kromě těchto poskytla zahrada nepřeberné množství známých i neznámých květin.
To vše bylo doplněno výstavou muškátů,
sbírkou bonsají a vazbami květin z kunvaldských zahrádek a prodejem okrasných rostlin.

Z výstavy zahrádkářů

V myslivecké klubovně probíhala výstava
pokojových květin. Zde bylo možné se také
občerstvit výrobky, které připravily členky
výboru. Za krásného letního počasí navštívilo výstavu 320 spokojených milovníků
květin a dobré pohody. Bylo to o něco méně
než v minulých letech, avšak výstavu lze opět
hodnotit jako mimořádně zdařilou, neboť
v dnešní uspěchané době, kdy lidé k sobě
mají stále dále, se najde ještě hodně těch,
kteří si najdou chvíli a přijdou i ve velkém
vedru se pokochat krásami, které nám příroda stále nabízí a najít klid v duši.
Chtěl bych poděkovat těm, kteří se na
tomto velmi pěkném víkendu podíleli. Především všem členům výboru, starostovi

městyse Kunvald, panu Janu a Jaroslavu Hejkrlíkovi, paní Štěpánkové, Tomanové, Holubářové, Hotmarové, panu Šlezingrovi a těším
se s vámi se všemi opět na nějaké výstavě.
Ing. Václav Michalička, předseda ČZS

Lesy, kde jsme spoleènì pracovali
Neobyčejní lidé – neobyčejné setkání…
alespoň tak mi to připadalo onoho časného sobotního odpoledne a velmi mě
mrzelo, že jsem s hosty nemohla pobýt déle.
Ale berouc vše jaksi z té lepší stránky – měla
jsem štěstí, že jsem se s nimi vlastně vůbec
mohla setkat a snad maličko přispět tomu
úžasnému setkání.
Setkání lidí, kteří se po padesáti letech
vrátili do míst, kde se poprvé potkali se společným cílem a se společnou vírou. V tehdejší nepříliš lehké době, nepříliš přející jiným
názorům i myšlenkám, našli cestu i způsob,
jak je zachovat a prohloubit. A to je určitě
hodno naší úcty. A co více – prospěli nepochybně nejen své duši a svému tělu, ale také
přírodě a lesům, kam i my mnozí dnes tak
rádi chodíme. Přečtete si tedy, prosím, co
nám napsala organizátorka setkání, paní Rut
Vesecká z Miroslavi.
Jana Trejtnarová

50. výročí česko - německých lesních
brigád v Kunvaldu
V sobotu 21. 6. 2014 navštívili Kunvald
pamětníci a účastníci lesních brigád v polesí
Zaječiny.
Přijel nás plný autobus, další účastníci
přijeli „po vlastní ose“.
Nejstarším hostem byl 89 letý farář Gerhard Lerchner z Chemnitz, který vedle faráře
Vladimíra Kaluse z Miroslavi byl jedním z iniciátorů těchto společných brigád. Německou
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stranu zastupovali účastníci např. z Chemnitz,
Hamburku, Kasselu, Drážďan, od Bodamského jezera. My Češi jsme byli např. z Miroslavi, Ostravy, Prahy, Sobotína, Olomouce,
Ústí nad Labem - zkrátka z míst, kam nás
život zavedl.
Setkání jsme zahájili společným výborným obědem v Penzionu Pod Lípou.
Potom jsme navštívili Domek na Sboru,
kde první účastníci brigád ještě v letech
1962 a 1963 bez německé účasti bydleli.
Odtud jsme „po svých“ chodili se zpěvem do
práce v Zaječinách.
V Domku jsme si připomenuli historii
brigád, někteří z nás usilovně hledali svoje
podpisy v Knize návštěv, aby se ujistili, kdy
jsem tady vlastně byl/a.
Do svých lesů nám laskavě povolil
vstup pan Parish. Takže poté jsme autobusem vyjeli na polesí v Zaječinách. Prohlédli
jsme si vzrostlý les, kde jsme kdysi pracovali. Stromy jsou krásné a naši péči přežily!
Vzpomněli jsme i na pana lesního Egrta,
hajné pány Patočku a Marvana.
Ještě jsme šli k domku na Bubnově,
kde jsme také bývali ubytováni. Těší nás, že
majitel se o dům dobře stará. Další domek
na Vidlici je bohužel v oboře a tak jsme jen
vzpomínali.

Přední strana pozvánky na setkání účastníků
česko-německého setkání (česká část)

Celý den bylo krásné počasí, dostalo se
nám milého přijetí a přivítání paní místostarostkou, byly i sváteční fanfáry.
Kunvalde - Zaječiny - děkujeme za krásné
vzpomínky na mládí, vzniklá přátelství a za
letošní pobyt u Vás.
Vězte, že když se v mnoha rodinách jak
u nás, tak v Německu vysloví jméno KUNVALD
- všem se na tvářích a v očích objeví úsměv
a radost.
Děkujeme.
Za návštěvníky Rut Vesecká z Miroslavi

První účastníci lesní brigády – rok 1961 – na schodech ke kunvaldské škole.
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Sport
Kunvaldský železný muž
Pořadatel: TJ Sokol Kunvald
Datum konání: 26.7.2014
Disciplína: plavání 500 m
jízda na kole 23 km
běh 4 km
Teplota vody: 21oC
Teplota vzduchu: 30oC
Počasí: Slunečno

Železnému muži dominoval Doleček
Při letošním 13. ročníku Kunvaldského
železného muže se na trať vydalo celkem
93 závodníků. Start je rozdělen na dvě
vlny, nejprve odstartují muži nad 40 let
se ženami, a poté následují mladší muži
a štafety. Po plavání se vedoucích pozic
ujali Václav Glaser a Veronika Hanušová
a mezi mladšími Michal Šebek, ten byl ale
na cyklistické části dostižen skupinou pronásledovatelů. Do cíle se doběhl v nejlepším čase Josef Doleček ze Fort SMC Ústí
nad Orlicí následovaný Michalem Šebkem.
V kategorii mužů nad 40 let vyhrál Václav
Glaser a v ženách nenašla přemožitelku
teprve sedmnáctiletá Veronika Hanušová.
Soutěž štafet ovládli závodníci Těchonína.
Letos se zúčastnilo celkem 11 kunvaláků
v kategoriích jednotlivců, ve štafetách bohužel nikdo.
Pořadatelé závod zvládli organizačně
dobře, za což jim patří veliký dík a už se
pomalu připravují na příští ročník.

Výsledky v kategoriích:
muži do 40 let:
1. Josef Doleček - 1:05:46,
2. Michal Šebek - 1:06:48 (oba Fort SMC),
3. Martin Růžička - 1:07:36 (CTB Brandýs),
6. Eda Štumpf, 29. Filip Lux, 32. Vojta Kavka,
33. Petr Vymetálek, 34. Michal Rek,
35. Jarda Tobiška (všichni Kunvald)

muži nad 40 let:
1. Václav Glaser - 1:07:07 (Fort SMC),
2. Miroslav Capoušek - 1:10:20,
3. Tomáš Strnad - 1:11:12 (oba 3D Fitness
Race Team),
10. Oldřich Kopecký (Kunvald)
muži nad 50 let:
1. Luděk Novotný - 1:12:53 (3D Fitness Race
Team),
2. Jaroslav Trkal - 1:16:35 (SK US Choceň),
3. Ludvík Dlabka - 1:16:57 (3D Fitness Race
Team),
6. Roman Hodek (Kunvald)
ženy:
1. Veronika Hanušová -1:20:11 (Choceň),
2. Alena Kalousová - 1:21:49 (SPV-beton
Žamberk),
3. Martina Zvěřinová - 1:22:22 (OK Lokomotiva
Pardubice),
6. Eliška Kopecká,
7. Anna Kopecká (Kunvald)
štafety:
1. Těchonín 1 - 1:05:12 (Liebich, Martínek),
2. Fitness Žamberk - 1:05:58 (Hartman, Fajfr,
Krátký),
3. Sokol Klášterec n. Orlicí -1:08:00 (bratři
Šrolerové)

Geny a chuť - to je záruka úspěchu, říká
Josef Doleček.
Na první pokus se Josefu Dolečkovi Kunvaldského železného muže zdolat nepodařilo.
Vrátil se tedy o rok později, aby si napravil
reputaci. Výsledek předčil očekávání a sportovec zvítězil v kategorii Muži do 40 let s časem
1:05:46.
Minulý rok jste také měl ambice na vítězství?
Myslím, že do třetího místa bych se umístil. Bohužel jsem ale boural a závod nedokončil.
Letos jsem si to skvěle vynahradil.
Je vaše příprava v něčem zvláštní?
Ale vůbec ne. Jako každý pracující sportovec se snažím najít si volný čas, ale nic velkého
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to není. Na kolo si rád sednu po práci, trochu
plavu, ale nic extrémního.
V čem tedy tkví tajemství úspěchu?
To budou geny a vůle posunovat práh
bolesti. V jedné zatáčce tam taky vyběhl větší
pes, to mě myslím popohnalo.
Objevili se při závodu nějaké jiné potíže?
Musím říct, že vůbec ne. Voda byla skvělá,
běželo a jelo se mi pěkně. Musím přiznat, že
na kole jsem si vybojoval to první místo, když
jsem předjížděl v kopci. To bych do sebe ani
sám neřekl, že se takhle seberu. Organizace
jinak byla skvělá, jen by mohlo být o nějaký ten
stupeň méně. Příští rok se určitě rád vrátím.
Byl to hezký závod.
Tereza Paďourová

Na kole přijela z Chocně pro výhru v Kunvaldském železném muži teprve sedmnáctiletá Veronika...
Plavání, jízda na kole a běh. To jsou tradiční disciplíny Kunvaldského železného
muže. Letošního třináctého ročníku se teprve
sedmnáctiletá Veronika Hanušová z Chocně
účastnila poprvé. A v kategorii žen rovnou zvítězila s časem 1:20:11.
Jak jste se až z Chocně dostala právě do
Kunvaldu?
Je to kousek, asi jen třicet kilometrů. Přijela jsem na kole, byla to taková rozcvička
před závodem.
Sportu se věnujete pouze rekreačně?
Dřív jsem dělala atletiku, ale pak jsem se
zranila a přešla jsem na triatlon. Tohle je zatím
můj druhý závod. Pravidelně zatím netré-

nuju, ale denně najedu asi padesát kilometrů
na kole a zhruba dva kilometry uplavu. Běh
v oblibě moc nemám.
Dnes to tedy poznat nebylo.
Nejlepší bylo plavání. Někteří sice nadávali na studenou vodu, ale mě to naopak probralo. Na kole se mi pak jelo samo a ten běh
už jsem jednoduše přežila. Celkově se mi tu
líbilo a za rok přijedu znovu.
Tereza Paďourová

Hlavní partneři závodu:
Městys Kunvald, KPI diamantové vrtání a řezání:
www.kpihk.cz,
Zemní práce Zdenek Peichl www.peichl.cz,
Další partneři závodu:
Kunvaldská a. s. Pérovna,
Stylová hospoda Imrvere Žamberk,
Hubnutí, vnitřní výživa, sportovní výživa
www.hubnutiprovytizene.cz,
VIKTOR STRNAD - JÍZDNÍ KOLA ŽAMBERK,
Marta Stuchlíková MIKULOV,
KAVKA JIŘÍ KUNVALD,
PAĎOUR JOSEF KUNVALD,
HOSPODA U KŘEMÍLKA - JIŘÍ KŘEN KUNVALD,
ŽELEZNÉHO MUŽE PRO VÍTĚZE VYROBIL:
UMĚLECKÝ KOVÁŘ JAN CELER Z KUNVALDU
TJ Sokol Kunvald tímto děkuje všem
závodníkům za účast na našem triatlonu.
Doufáme, že se Vám všem závody líbily a za
rok se zase těšíme na shledanou !!!

Sláva vítězům – Kunvaldský železny muž
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Sokol Kunvald připravuje pro nový tělocvičný rok následující vyžití v Sokolovně:
Od středy 10. 9. v 17.00 hod zahájí tréninky mladí florbalisté.
Nový zájemci z řad dětí od 7 let jsou vítáni.
Každou neděli se scházejí od 17.00 hod florbalisté starší 15 let.
Kdo chce, může se přidat.
Každý pátek od 18.00 hod volejbal pro volně příchozí, hrajeme pro zábavu.
Cvičení rodičů s dětmi pod vedením Báry Novákové začne
v pondělí 8. 9. 2014 od 17.00 hodin.

TJ Sokol Kunvald pořádá
celodenní turistický výlet

- KAŇON DOUBRAVY –
na okraji Železných hor
v sobotu 13. září 2014
Odjezd z Kunvaldu od Kampeličky v 6.30 hodin,
doba návratu není stanovena, závisí na počasí a fyzické kondici účastníků.
Délka pěší trasy jako vždy do 20 km. Mapa KČT č. 46.
Závazné přihlášky přijímá Alena Morávková, tel.: 465 619 160.
Cena dopravy do 300 Kč.

Slámožrouti Kunvald
pořádají
v sobotu 18. října 2014 od 20.00 hodin

Slámožroutskou zábavu
v kunvaldské sokolovně
Hraje: Bladex Rock
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Kunvaldská a. s. přijímá objednávky na naturálie do konce září 2014
na tel.: 465 677 749 – paní Píčová nebo 465 677 740 – účtárna.

TANEČNÍ 2014

Kurz tance a společenského chování pro Žamberk a okolí
Informace a přihlášky:
Hana Michaličková – 731 305 021, Michal Brůna – 725 101 980,
Petra Brůnová – 731 249 284, Petra.Brunova@seznam.cz

Tradiční podzimní setkání důchodců připravujeme
na neděli 5. října 2014 od 14 hod v sokolovně.
Opět pro Vás bude připraven pestrý program i občerstvení.
Všichni jste srdečně zváni!

II. Kunvaldský půlmaratón
V neděli 2. listopadu 2014 zazní startovní výstřel a závodníci se vydají
na vytrvaleckou trať vedoucí po Kunvaldě.
Tímto zveme všechny příznivce pohybu, přijďte to také zkusit.
Kdo si netroufne na celých 21 kilometrů,
má možnost vyzkoušet 10 kilometrový lidový běh.
A Vás ostatní zveme, abyste podpořili závodníky na trati.
V loňském roce se zúčastnilo téměř devadesát závodníků,
letos bychom chtěli pokořit stovku.
Prezentace bude připravena v neděli 2. 11. od 8.45 hod v sokolovně.
Start proběhne v 10.00 hod.
Tým Sokola Kunvald

1. Účastníci česko-německého setkání před Domkem Na Sboru 21. 6. 2014,
zadní strana pozvánky na setkání účastníků s výsekem lesnické porostní mapy oblasti Zaječin.
2. Účastníci Kunvaldského železného muže
3. Děti z naší mateřské školy na předprázdninovém vystoupení v Neratově
4. Z výstavy zahrádkářů
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4.

3.
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