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AHOJ,
vážení čtenáři Ku…ho Po...ku

Poèápelský høbitùvek
Pokud, milí čtenáři, marně hledáte v paměti proč právě on, tak si zbytečně nelamte
hlavu, protože málo kdo z nás zná tak dopodrobna životní osudy našich velikánů, mezi
něž zcela neodmyslitelně patří i básník spisovatel Jan Neruda.
Jsou totiž velikáni, o jejichž milostném životě se mluví zcela nepokrytě, neb žili
spořádaným rodinným životem; jiní měli své životy bohaté, plné smyslných dobrodružství i erotických zážitků, které pronikaly do jejich tvorby. Jsou však i takoví,
o kterých co psát nebylo. Z jejich života proniklo do biografické literatury jenom to, co
mohlo být příkladem pro dívky a chlapce z padesátých let devatenáctého století. A takovým mužem byl i Jan Neruda, o němž řekl Přemysl Pražák, že - vůbec neměl mnoho
štěstí v životě, ale nejméně ho měl v životě citovém – I když si dovoluji tvrdit, že to
není tak docela pravdou jak dobře známe z literatury. Bylo mu již dvacet osm let, když
poznal patnáctiletou Terezii Marii Macháčkovou, které osud určil kratičký život, ale veliké
poslání. Stala se největší láskou Jana Nerudy, na kterou nikdy nezapomněl.
Macháčkova rodina, podle vyjádření Nerudova, byla ta rodina – elegantní reprezentací našeho češství. Josef Macháček, poslanec českého sněmu, spolu s Ladislavem Riegrem předložili císaři známé memorandum, zdůrazňující politické a kulturní požadavky
českého národa. Macháček na tu eleganci měl dost peněz, neboť vlastnil cukrovar ve
Zdicích a jeho manželka, rozená Sklenářová, měla bratra Josefa, jehož manželkou nebyl
nikdo menší, nežli herečka Otilie Sklenářová – Malá, která umožnila Terezii Marii jednak
vstup na jeviště a jednak si mohl jejím prostřednictvím Neruda nejen dopisovat se slečnou Macháčkovou, ale snad se i stýkat.
Terezie Marie nebyla jediným dítětem Macháčkových, ba naopak se svým dvojčetem,
sestrou Marií Terezií, jména dostala podle babičky a maminky, byly nejen od malička nepříliš zdravé, ale tak si podobné, že Neruda je rozeznával ne očima, ale srdcem. O jejich
podobě napsal Neruda Terezii báseň, končící verši:
Dvě v jedné hodině nám zrodily se děvy dvě? Či jedna to? - to zrak můj dlouho neví
a srdce dlouho tuší, až ret bledna
v bojácném zapěl sobě šepotání:
Jste obě stejny – avšak jsi ty jedna
mně milejší o celé milování!!
K dvojčatům pak přibylo ještě dalších osm sourozenců.
Nelze zde vypsat celý ten kratičký život Terezie Marie protkaný vždy jen letmými
setkáními obou zamilovaných a tak se spokojme alespoň výstižným popisem tohoto
období od Přemysla Pražáka:
Pro celkový svůj ráz mohla by tato láska být jen epizodou, a přece byla zážitkem tak hlubokým
a silným, že svými důsledky poznamenala Nerudu skutečně na celý život. Necelý rok byl určen
za časový rámec jejího rozhoření a i tato krátká doba skrývá v sobě jen drobné útržky písemného styku milenců, kteří se k sobě nepřiblížili jinak než neviditelnými vlákny citové příbuznosti
a vroucí náklonností srdcí. Tato skutečnost dodnes zvláště dojímá a právě nenaplnění lásky
Nerudovy a Rézinčiny, lásky, která pro oba zůstala jen krásným snem, v jehož snění Rézinka
zemřela a Jan se z něho probudil v trvalou citovou poušť, povznáší ji na něco nadčasově tklivého
a živého.
Terezie Marie se s Janem setkala snad jen dvakrát třikrát. Snad na šibřinkách Sokola
pražského, snad ještě i na Vyšehradě a pravděpodobně ji doprovázel, když odjížděla v polovině května 1865 z Prahy a již se do ní nikdy nevrátila. Jen se vracela k jeho dopisům, které
opětovala. Ale každý dopis nemocné Terezii jen přitížil, až lékař doporučil dopisování přerušit. Stav nemocné dívky se zhoršuje, až nadejde devátý den měsíce října …

Ze zámečku v Králově Dvoře je to na počápelský hřbitůvek jenom kousek. Zdaleka
přitahuje pohledy turistů; je rozložen kolem kostelíka na kopci kde stával přemyslovský
lovecký hrádek, kde v roce 1253 zemřel Václav I.
Svatební roucho oblékli Terezii Marii do rakve, která byla vystavena v sále zámku na
katafalku pokrytém šarlatovým suknem. U rakve držel čestnou stráž Jindřich Fügner.
Na hřbitůvku, někde až docela vzadu, stranou všech smutečních hostů, stál Jan
Neruda a loučil se. S milenkou i láskou.
Doufám, milí čtenáři, že jsem Vás příliš nezklamal tímto vzpomínáním, neboť věřím,
že Vy starší jste se rádi zasnili a současná generace, že pochopí, jak je důležité znát literární velikány našeho národa, neboť nebýt jich, nebylo by možná dnes ani naší krásné
češtiny, se kterou v poslední době tak nešetrně zacházíme až se často zdá, že se za ni
stydíme a nahrazujeme si ji všelijakými ..izmy, abychom byli více IN.
Varnsdorf léto 2014
Inspirace: Jan Šmíd – Oživené krásy vlasti; Olympia1979
Pražák Přemysl *1908 právník, hudební spisovatel, kritik a redaktor; syn Alberta Pražáka (1880-1956),
literárního historika, profesora české a slovenské literatury na UK Praha.
Sklenářová – Malá Otýlie (1844-1912) – herečka, členka Národního divadla, profesorka pražské konzervatoře.
Fügner Jindřich *12. 9. 1822 - +15. 11.1865 – všestranně vzdělaný podnikatel, spoluzakladatel Sokola
a jeho první starosta. Jeho dcera Renata se stala manželkou Miroslava Tyrše.
Rieger František Ladislav *1818 v Semilech +1903 v Praze – český politik, publicista a spoluzakladatel Národní strany,
nazývané STAROČESKÁ. Oženil se s dcerou Františka Palackého. Roku 1858 začal psát Slovník
naučný (první českou encyklopedii) - poslední 11. díl vyšel 1874 a potom ještě tři svazky doplňků.
Milan Šebek, Varnsdorf

Co je nového…?
Nejdùležitìjší body ze zasedání zastupitelstva mìstyse dne 27. 11. 2014
* Opěrná zeď u čp. 128
Starosta městyse seznámil zastupitelstvo,
že na základě pověření zastupitelstva ze dne
9. 10. 2014 byl zúčastněným všem stranám
zaslán dopis s výzvou, aby se pokusili najít
smírné řešení vzniklé velmi nebezpečné situace
– rozpadající se opěrné zdi nad silnicí u čp. 128.
V této záležitosti bylo doručeno na Úřad
městyse Kunvald vyjádření Správy a údržby
silnic Pardubického kraje a příslušného silničního správního úřadu při Městském úřadě
v Žamberku. Starosta připomněl, že městys je
v této záležitosti pouze nestranným účastníkem,
avšak má snahu napomoci řešení nebezpečného stavu, ohrožujícího majetek i životy osob.
Zastupitelstvo se seznámilo s oběma
písemnými stanovisky obou výše zmiňovaných subjektů.
Na zasedání zastupitelstva se dostavili
také manželé Všetičkovi, vlastníci nemovitosti
čp. 128 a detailně vysvětlili své stanovisko
a podpořili je několika dokumenty – mj. dokladem

o tom, že opěrná zeď nestojí na pozemku, který
je v jejich vlastnictví, znaleckým posudkem
a dalším. Uvedli, že kanalizační propustek pod
opěrnou zdi je ucpán a téměř nepropustný, několikráte se jej snažili pročistit i členové zásahové
jednotky místní organizace SDH. Neodtékající
voda tak narušuje statiku zdi. Následně po několika upozorněních, která zaslali na SÚS a po zřícení části zdi SÚS propustek částečně opravila, avšak příkop je nefunkční a nepročištěný.
V závěru rovněž uvedli, že v průběhu počátečních
jednání nabídli SÚS spolupráci, která však byla
odmítnuta.
Manželé Všetičkovi požádali, zda by městys
nevytvořil komisi, která by situaci posoudila
a zhodnotila na místě samém.
Starosta v závěru uvedl, že všichni zastupitelé si díky skutečnostem, se kterými byli seznámeni, mohli utvořit vlastní názor. Městys má
i dále snahu pomoci vyřešení neutěšené situace.
Zastupitelstvo vzalo všechny informace,
které zazněly v tomto bodě, na vědomí.
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* Hospodaření městyse k 30. 9. 2014
Předseda finančního výboru p. Josef
Vágner seznámil zastupitelstvo s výsledkem
hospodaření městyse Kunvald k 30. 9. 2014.
Stav finančních prostředků na jednotlivých účtech:
Běžný účet - KB
4.170.844,68 Kč
KB – spořící účet
9.560.139,92 Kč
KB fond rezerv a rozvoje
1.674.188,12 Kč
ČNB
141.138,34 Kč
Stav pokladny:
28.559,00 Kč
Celkem finanční prostředky městyse:
15.574.870,06 Kč
Stav konta na humanitární sbírce:
13.500,58 Kč
Příjmy k 30.9.2014:
Výdaje k 30.9.2014:
Příjmy – výdaje:

9.658.275,00 Kč
6.648.458,88 Kč
3.009.816,12 Kč

Zastupitelstvo vzalo informace a výsledky
hospodaření městyse k 30. 9. 2014 na vědomí.
* Dílčí přezkoumání hospodaření městyse
Kunvald.
Starosta městyse seznámil zastupitelstvo
s výsledkem dílčího přezkoumání hospodaření,
který provedli dne 14. 10. 2014 pracovníci odboru
kontroly Krajského úřadu Pardubického kraje, a to
za období od 1. 1. 2014 do 14. 10. 2014. Závěr
dílčího přezkoumání hospodaření – nebyly zjištěny
závažné chyby a nedostatky.
Zastupitelstvo vzalo Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření a jeho závěry na vědomí.
* Návrh rozpočtu na rok 2015.
Starosta městyse uvedl, že na příští zasedání zastupitelstva bude připraven detailní návrh
rozpočtu, který bude obsahovat všechny mandatorní a další nutné výdaje – veřejné osvětlení,
zimní údržby, odvoz a likvidace odpadů včetně
návrhu rozpočtu a nákladů na provoz, které
předložila Masarykova základní škola a mateřská škola. Vždy zbývá nějaká část finančních
prostředků, které může zastupitelstvo rozdělit
na jednotlivé projekty a práce či pořízení věcí.
Zastupitelé obdrží návrh rozpočtu v předstihu.
Starosta dále požádal zastupitele, aby si
připravili případně návrhy na využití „volných“
finančních prostředků a uvedl, že tradičně je
tlak na opravy místních komunikací a dále jsou
připraveny některé projekty, o kterých by měli
zastupitelé rozhodnout.
Zastupitelstvo vzalo informace, které zazněly
v tomto bodě jednání, na vědomí.
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* Inventury majetku městyse.
Starosta městyse seznámil zastupitelstvo
s Plánem inventur na rok 2014. Dále podal návrh
na jmenování jednotlivých inventarizačních komisí
– hlavní a dílčích. Uvedl, že inventury budou jako
vždy provedeny na veškerý majetek městyse –
kancelář ÚM, městys, sportoviště-Salaš, ordinace
lékaře, knihovna, sklad v centru, SDH.
Zastupitelstvo odsouhlasilo Plán inventur na
rok 2014 včetně obsazení a složení hlavní inventarizační komise a dílčích inventarizačních komisí.
* Koupě pozemku
Zastupitelstvo se seznámilo s návrhem textu
Kupní smlouvy č..j. UZSVM/HUO/6996/2014
– HUOM Sp 15/2013 JIN na prodej pozemku
p.p.č. 4029 v k.ú. a obci Kunvald - ostatní plocha,
výměra 8 m2 z majetku ČR s právem hospodaření pro ÚZSVM do vlastnictví městyse Kunvald. Jedná se o pozemek pod autobusovou
zastávkou u pomníku J. A. Komenského. Doposud měl tento pozemek Městys Kunvald pronajat od státu v zastoupení Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových. Jedná se o vypořádání pozemku pod stavbou občanské vybavenosti.
Zastupitelstvo po krátkém projednání odsouhlasilo návrh textu Kupní smlouvy č.j. UZSVM/
HUO/6996/2014 – HUOM Sp 15/2013 JIN a pověřilo starostu jejím podpisem.
* Smlouva o poskytnutí účelové dotace
Zastupitelstvo se seznámilo s návrhem textu
Smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace
v požární ochraně na výdaje jednotky sboru dobrovolných hasičů obce pro rok 2014 – ostatní části
dotace, který poskytuje pardubický kraj městysi
Kunvald dotaci ve výši 7.600 Kč na odbornou přípravu velitelů a strojníků jednotek SDH, na úhrady
nákladů za uskutečněné zásahy jednotky SDH
a věcné vybavení neinvestiční povahy, které
zůstává majetkem obce.
Zastupitelstvo po krátkém projednání odsouhlasilo návrh textu výše uvedené Smlouvy 2014
a pověřilo starostu jejím uzavřením.
* Dodatek ke smlouvě
Starosta městyse seznámil zastupitelstvo s návrhem na uzavření Dodatku k Nájemní
smlouvě o pronájmu pozemků mezi Městysem
Kunvald a Líšnickou a.s. Líšnická a.s. měla pronajaty části pozemků parcelní čísla 7760 a 7633,
které zemědělsky využívá. Na základě jednoduché pozemkové úpravy došlo ke směně pozemků
v úseku hraniční cesty a pozemek p.č. 7760 již
není ve vlastnictví městyse. Nadále tedy bude pronajímána pouze část pozemku 7633, kterou stále

zemědělsky využívá Líšnická a.s.
Záměr uzavřít Dodatek bude vyvěšen na
úřední desce. Zastupitelstvo bere návrh na uzavření Dodatku na vědomí a vrátí se k němu na
svém dalším zasedání.
* Žádost o přesun finančních prostředků
Masarykova základní škola a mateřská
škola Kunvald žádá o změnu závazných ukazatelů mezi jednotlivými kapitolami rozpočtu,
a to takto:
15.000 Kč - ŠJ dlouhodobý majetek přesunout do ŠJ ostatní 13.000 Kč a do ŠJ opravy
a údržba 2.000 Kč
2.000 Kč – MŠ dlouhodobý majetek do kapitoly MŠ ostatní
Zastupitelstvo po krátkém projednání
odsouhlasilo výše uvedený přesun finančních prostředků mezi jednotlivými kapitolami majetku Masarykovy ZŠ a MŠ.
* Žádost Babybox pro odložené děti
Zastupitelstvo se seznámilo se žádostí společnosti Babybox pro odložené děti – STATIM,
z. s. o finanční příspěvek na výměnu babyboxu
v Orlickoústecké nemocnici.
Starosta městyse uvedl, že žádost chodí
každým rokem a každoročně také zastupitelstvo
přispívá symbolickou částkou 1000 Kč.
Zastupitelstvo po projednání odsouhlasilo
poskytnutí příspěvku společnosti Babybox pro
odložené děti – STATIM, z. s. ve výši 1000 Kč
na základě řádně uzavřené Darovací smlouvy
a pověřilo starostu jejím podpisem.
* Žádost o koupi pozemku
Zastupitelstvo se seznámilo se žádostí pana
Zdeňka Hofmana o koupi pozemku parcelní
číslo 3322 v k.ú. Kunvald, který je ve vlastnictví
Městyse Kunvald. Jedná se o pozemek těsně přiléhající k nemovitosti v jeho vlastnictví.
Zastupitelstvo vzalo žádost na vědomí,
žádost bude vyvěšena na úřední desce po zákonem stanovenou dobu a poté se k ní zastupitelstvo vrátí a o žádosti rozhodne.
* Žádost o údržbu komunikace
Zastupitelstvo se seznámilo se žádostí pana
Jiřího Hůlky o údržbu komunikace na Končinách
k domům čp. 34 a 38. Pan Hůlka žádá o uzavření
smluvního vztahu na zimní údržbu komunikace
a jako důvod uvádí péči o seniora pana Josefa
Hůlku.
Starosta městyse uvedl, že komunikace není
zařazena v systému trvalé zimní údržby. V uplynulých letech si pan Hůlka udržoval komunikaci

sám na základě smlouvy a dohody s městysem
Kunvald.
Zastupitelstvo po projednání odsouhlasilo
opětovné uzavření smluvního vztahy s panem
Jiřím Hůlkou na provádění občasné zimní údržby
(dle potřeby) komunikace k nemovitostem čp. 34
a 38 – Končiny.
* Žádost o finanční příspěvek
Zastupitelstvo se seznámilo se žádostí Šachového oddílu Kunvald o příspěvek ve výši 2.000 Kč
na organizaci, zabezpečení a ceny na tradiční turnaj
žáků, který se bude konat dne 26. 12. 2014 v penziónu U Lípy.
Zastupitelstvo po projednání odsouhlasilo
poskytnutí příspěvku Šachovému oddílu Kunvald
ve výši 2.000 Kč na organizaci, zabezpečení a
ceny na tradiční turnaj žáků, který se bude konat
dne 26. 12. 2014 v penziónu U Lípy na základě
předložených řádných daňových dokladů vztahujících se ke konání akce.
* Volba členů výborů – finančního a kontrolního.
Starosta městyse seznámil zastupitelstvo
s návrhem na obsazení členů jednotlivých výborů:
a) Návrh členů finančního výboru (předseda
Josef Vágner): Mirka Celerová, Matouš
Paďour, DiS – zastupitelstvo odsouhlasilo
tento návrh.
b) Návrh členů kontrolního výboru (předseda
Bc. Marta Gregušová): Marie Křenová, Jaroslava Tomanová - zastupitelstvo odsouhlasilo tento návrh.
* Návrh na zřízení výboru pro místní rozvoj
Starosta městyse navrhl zřízení dalšího
výboru, který by garantoval činnost městyse na
poli kulturním, životního prostředí, staveb apod.
Po projednání odsouhlasilo zastupitelstvo
zřízení Výboru pro místní rozvoj včetně odsouhlasení předsedy – paní Aleny Foglové a členů
paní Petry Zářecké a Ing. Jiřího Musila.
* Žádost o finanční příspěvek - SDH
Zastupitelstvo městyse Kunvald se seznámilo se žádostí SDH Kunvald o finanční příspěvek na organizaci, zabezpečení a drobné odměny
pro děti na akci Rozsvěcení vánočního stromu,
které se bude konat dne 29. 11. 2014.
Zastupitelstvo po krátkém projednání odsouhlasilo poskytnutí příspěvku ve výši 2.200 Kč
SDH Kunvald na organizaci, zabezpečení a drobné
odměny pro děti na akci Rozsvěcení vánočního
stromu, které se bude konat dne 29. 11. 2014,
a to na základě předložených řádných daňových
dokladů vztahujících se ke konání akce.
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* Různé
a) Územní plán městyse Kunvald – starosta
městyse uvedl, že na úřední desce byla vyvěšena Vyhláška o veřejném projednávání
územního plánu městyse Kunvald, které se
bude konat v restauraci Sokolovny v Kunvaldě dne 15. 12. 2014 od 17 hodin. Zastupitelstvo vzalo informaci na vědomí.
b) Starosta městyse seznámil zastupitelstvo
krátce s činností MAS Orlicko a Orlicko-Třebovsko a průběhem valné hromady. Zastupitelstvo vzalo informace na vědomí.
c) Starosta městyse seznámil dále zastupitelstvo s jednáními, která vedl v záležitosti nové
expozice na Domku Na Sboru a dále v záležitosti budovy Kampeličky, kterou by městys
rád získal do svého vlastnictví a využíval pro
potřeby Úřadu městyse. Zastupitelstvo vzalo
informace na vědomí.
d) Jana Trejtnarová informovala zastupitelstvo
o doposud ústní žádosti o pokácení vzrost-

lého smrku na urnovém háji za hřbitovní zdí.
Strom je však zdravý, hluboce zavětvený,
neprojevuje žádné známky prosychání. Žádost
vznesla majitelka hrobu na horním hřbitově,
která má obavy z poškození hrobu v případě
pádu větve či stromu. Vzhledem k tomu, že
strom je zdravý, není zákonný důvod k jeho
pokácení. Strom roste na pozemku ve vlastnictví městyse, což mimo jiné znamená
i značné finanční náklady na jeho kácení
(nutná stromolezecká technika – odhad cca
8 - 10 tis. Kč). Zastupitelstvo vzalo informace
na vědomí.
e) Josef Vágner informoval, že se jeví možnost získat jisté prostředky z titulu provedených pozemkových úprav na vybudování či
opravu některé z místních komunikací – např.
na Záhory. Starosta uvedl, že o této možnosti
je informován a že je nutné připravit projekt.
Zastupitelstvo vzalo informace na vědomí.

Nejdùležitìjší body ze zasedání zastupitelstva mìstyse dne 11. 12. 2014
* Návrh rozpočtu na rok 2015
Starosta městyse uvedl, že zastupitelům byl
v předstihu zaslán návrh rozpočtu na rok 2015,
ve kterém jsou zahrnuty všechny nutné výdaje,
k rozdělení prostředků na jednotlivé akce zbývá
cca 1.400.000 Kč. Rozpočet byl postaven jako
vyrovnaný – tedy bez předpokládaného přebytku
či ztráty. K rozpočtu dále uvedl, že aktuálně je na
úřadě městyse evidováno několik žádostí občanů
o opravy místních komunikací, např. od čp. 64 –
p. Trejtnar J. po če. 53 – p. Hrubý, dále na Končinách – p. Jireš, p. Kacálková – Sykáčkovi,
p. Mlynář – od Vágnerů k trafostanici, dále propojení od hranice katastru u čp. 3 Končiny po hlavní
komunikaci Končiny - Zaječiny.
Dále starosta uvedl, že v letošním roce byly
zasíťovány stavební parcely po čp. 18, je tedy
žádoucí řešit také přístupovou komunikaci
(na její stavbu je vydáno platné stavební povolení). Na úřadě městyse je také evidován požadavek na opravu části asfaltové komunikace
od VKK pod „polní letiště“, který je ve velmi
špatném stavu.
V kapitole odpadové hospodářství je nutné
počítat s částkou na odkup nádob na bioodpad
od města Žamberk ve výši 7.000 Kč.
K dalším námětům patří také oprava veřejného osvětlení, a to náhradou starých výbojkových světel LED světelnými zdroji, rekonstrukce by vzhledem k finanční náročnosti
4

a stavu osvětlovacích těles měla probíhat po
částech, Ing. Paďour navrhl počítat v této kapitole s cca 120.000 Kč.
Rovněž připomněl otázku MAS Orlicko –
s ohledem na možnosti získávání finančních
prostředků z dotací a grantů EU prostřednictvím této organizace doporučuje, aby byla MAS
podpořena a s částí prostředků bylo počítáno
i na tento účel, kromě pravidelných příspěvků do
obou svazků, kterých je Kunvald také členem.
Ing. Musil podpořil výstavbu komunikace
k parcelám po čp. 18 – je na zvážení, zda budovat komunikaci s finální asfaltovou úpravou,
nebo pouze vybudovat zpevněnou podkladovou vrstvu tak, aby byl možné realizovat případné stavby a finální úpravu ponechat po realizaci staveb. Jana Trejtnarová v této souvislosti připomněla, že minulé zastupitelstvo nedošlo k rozhodnutí o cenách, za které se budou
jednotlivé parcely nabízet a prodávat a uvedla,
že je nutné se touto otázkou zabývat, aby bylo
možné prodej těchto parcel zveřejnit a podpořit např. inzercí apod. Dále se Ing. Musil dotázal na otázku cesty na Betlémě – starosta odpověděl, že v rozpočtu je zahrnuta částka na zpracování PD a získání stavebního povolení, předpoklad realizace vlastní stavby je v roce 2016.
Jana Trejtnarová připomněla, že by bylo
nutné také počítat s nějakou částkou na tvorbu

nových webových stránek městyse a jejich průběžné spravování a aktualizaci.
Zdena Jurčanová uvedla, že by bylo také
nutné počítat s nějakou částkou na větší údržbu
umělého povrchu na sportovišti, který postupně
ničí mech.
Starosta městyse uvedl, že by bylo vhodné,
aby zastupitelstvo na příštím zasedání dospělo
k dohodě o konečné podobě rozpočtu, který
bude vyvěšen po zákonem stanovenou dobu
na úřední desce a poté by mohl být na dalším
zasedání schválen. Do doby schválení rozpočtu
může městys hospodařit výhradně dle rozpočtového provizoria.
Zastupitelstvo vzalo všechny informace
a připomínky, které zazněly v tomto bodě na
vědomí.
* Rozpočtové opatření č. 4
Předseda finančního výboru pan Josef
Vágner seznámil zastupitelstvo s návrhem Rozpočtového opatření č. 4/2014. Na straně příjmové jsou mimo jiné následující položky: příjmy
městyse plynoucí z odvodů DPH, odvodů daní
fyzickým a právnických osob – 680.000 Kč,
280.000 Kč, 50.000 Kč, dále příjem ve výši
483.062 Kč a 34.504,00 Kč – příspěvek z grantu
SFŽP na úpravu zeleně v centru městyse. Celkem
je na straně příjmů 1.637.566 Kč.
Na straně výdajů jsou výdaje na realizaci projektu úpravy zeleně v centru městyse,
náklady na zaměstnance z programu veřejně
prospěšných prací, projektová dokumentace
na mostek přes říčku Hvězdná, odvoz tříděných odpadů, volby do zastupitelstva městyse
a další položky. Na straně výdajové je tedy
rovněž 1.637.566 Kč.
Dále pan Vágner uvedl, že vývoj rozpočtu
a finančních prostředků městyse je velmi příznivý a ke koci listopadu je rozpočet v přebytku
částkou zhruba 1.200 tis. Kč.
Zastupitelstvo po dalším krátkém projednání
odsouhlasilo Rozpočtové opatření č. 4/2014.
* Žádost Masarykovy ZŠ a MŠ Kunvald
Zastupitelstvo se seznámilo se žádostí
ředitelky Masarykovy základní školy a mateřské školy Kunvald o přidělení bytu v čp. 17
pro nastupující paní učitelku. Pan Kotlařík,
který byt aktuálně užívá odchází k 31. 1. 2014
z rodinných důvodů a byt uvolní. Zastupitelstvo po projednání odsouhlasilo žádost s tím,
že byt bude přidělen za stejných podmínek, za
kterých jej měl přidělen pan Kotlařík, tedy užívání bytu bude podmíněno trváním pracovního
poměru v základní škole.

* Nádoby na bioodpad
Starosta městyse uvedl, že Městys Kunvald
je již několik let zapojen do sběru biologicky rozložitelných odpadů. Nádoby – compostainery,
které používají občané, jsou doposud v pronájmu od města Žamberk, které je získalo v grantovém projektu. Město Žamberk navrhuje po ukončení doby udržitelnosti projektu odkup nádob za
zůstatkovou cenu, která činí 5.724 Kč za 50 nádob
(z tohoto počtu mají občané zapůjčeno na základě
smlouvy cca 40 nádob). Zastupitelstvo by mělo
dále zvážit, jak s těmito nádobami naloží, zda je
ponechá i nadále v pouze v užívání občanům, nebo
jim je za nějakou částku odprodá.
Zastupitelstvo po dalším projednání odsouhlasilo odkup nádob od města Žamberk na základě
předložené Kupní smlouvy a pověřilo starostu
jejím podpisem.
* Žádost občanů
Zastupitelstvo se seznámilo se žádostí
44 občanů, kterou na Úřad městyse doručila
paní Věra Müllerová, o skácení vzrostlého smrku,
který roste za ohradní zdí horního hřbitova na
urnovém háji. Občané v žádosti uvádějí, že dle
jejich názoru smrk svou velikostí, stářím a množstvím spadaného jehličí ohrožuje i aktivně ničí
náhrobky.
Informace o ústní žádosti paní Müllerové
zazněla již na minulém zasedání zastupitelstva.
Jana Trejtnarová uvedla, že v případě, že se najde
zákonný důvod, pro který je možné kácení smrku
odsouhlasit, se jedná o nemalé finanční prostředky, které budou muset být vynaloženy na jeho
kácení. Nelze jej skácet běžným způsobem a jeho
kácení bude muset být provedeno stromolezeckou
technikou. Nejedná se také o jediný smrk v prostoru urnového háje, který potencionálně ohrožuje
náhrobky, případně i samotnou budovu kostela,
další smrky rostoucí v tomto prostoru mohou být
potencionálně o mnoho větší hrozbou.
Zastupitelstvo vzalo prozatím žádost na
vědomí, požádalo o stanovisko odborníka – znalce
z oboru dendrologie a zákona 114/1991 Sb., na
jehož základě je kácení dřevin rostoucích mimo les
povolováno.
* Žádost o finanční příspěvek
Zastupitelstvo se seznámilo se žádostí Pionýrské skupiny Kunvald o finanční příspěvek na organizaci, a ceny pro děti na Dětský maškarní karneval, který se bude konat dne 11. 1. 2015. Starosta
městyse uvedl, že v loňském roce městys přispěl
částkou 2.000 Kč.
Zastupitelstvo po projednání odsouhlasilo
příspěvek ve výši 2000 Kč, který bude vyplacen na základě předložených řádných daňových
dokladů, vztahujících se ke konání akce.
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Zasedání zastupitelstva Městyse Kunvald proběhne ve čtvrtek 15. 1. 2015 od 19 hod
v zasedací místnosti Úřadu městyse Kunvald a ve čtvrtek dne 12. 2. 2015 od 19 hod,
opět v zasedací místnosti Úřadu městyse Kunvald.

Rok se s rokem sešel ...
Vážení čtenáři a občané městysu Kunvald.
Čas je neúprosný, nedá se zastavit, je
to stále se opakující koloběh a my zase stojíme na prahu nového roku. Opět s napětím
a očekáváním, jaký ten začínající rok bude.
Kouzelný měšec nikdy mít nebudeme, ten
mají jen v pohádce, nám zbývá pouze realita skutečného života. Práce a požadavků je
stále hodně, ale finanční možnosti vždy mají
své hranice. V tom pomyslném měšci obecního rozpočtu nebudeme mít nikdy tolik, aby
se podařilo udělat vše dle jednotlivých požadavků a představ občanů.
Problémů k řešení a požadavků na rozpočet je každý rok několikanásobně více, než na
co nám stačí finance. Zastupitelé se vždy snaží
dívat na věci z mnoha hledisek, jak těch vzešlých z potřeby jednotlivce, tak také těch, které
zohledňují zájmy více lidí. Vybrat to správné
řešení nebývá jednoduché, a pokud se proniká do problému hlouběji, mnohdy se počáteční jasná cesta stává méně jasnou a méně
správnou. Proto je velmi důležitá i kritika, ale
ta oprávněná a přímá. Tu je potřeba přijímat
vždy stejně jako dobré nápady či doporučení,
protože tak či tak, kritika je potřeba.
Při vstupu do nového roku jsme si již
zvykli bilancovat, proto mi dovolte krátce
zhodnotit ten již uplynulý. Zcela jistě tou nejdůležitější informací je celkový výsledek hospodaření. Při psaní tohoto článku do Poledníku ještě nebyl zcela uzavřen hospodářský rok. Již v tomto okamžiku je však možno
říci, že hospodaření neskončí ztrátou. Rok
2014 byl rovněž posledním rokem volebního
období zastupitelstva městyse. Zastupitelstvo městyse bylo po celé čtyři roky pracovitým kolektivem. Každý člen pomáhal řešit
potřebné úkoly a problémy dle svých možností a profesních znalostí. Chtěl bych touto
cestou vyjádřit všem členům zastupitelstva
poděkování za práci i za čas věnovaný ve prospěch městyse.
Připomeňme si tedy to podstatné, ale
i menší akce uskutečněné ke zlepšení vzhledu
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městyse a pro úplnost zde najdete rovněž
finanční náklady s tím spojené. Začal bych
záležitostí úpravy zeleně v centru. Po komplikacích v roce 2013 jsme se konečně posunuli
dále k vlastní realizaci. Předmětem projektu
byla úprava ploch po provedené rekonstrukci
centra, které bylo pro větší přehlednost rozděleno do čtyř částí. Plochy kolem hasičské
zbrojnice, zeleň u Kampeličky, svah pod parkovištěm a svah nad hřištěm. V rámci Operačního programu životní prostředí se podařilo získat podporu ve výši 75% z celkových
způsobilých výdajů. Přeneseno do řeči čísel
to vypadá následovně: Celková částka výdajů
projektu se vyšplhala na 885.638 Kč. Z toho
nám byla uznána částka 690.089 Kč jako způsobilé výdaje projektu. Přiznaná výše podpory činí 517.567 Kč, pro náš rozpočet to
znamená doplnit částku 368.071 Kč. Akce to
byla opravdu náročná především ve vztahu
k finanční zátěži rozpočtu. Od rozhodnutí
o přidělení finanční podpory uplyne hodně
času, než se k úspěšnému žadateli dostanou
dotační prostředky. Mnohdy to znamená použití vlastních rezervních prostředků, nebo si
peníze na realizaci půjčit. Vzhledem ke všem
okolnostem považuji za velký úspěch, že se
nám podařilo tuto akci finančně zvládnout
a nemuseli jsme si žádné peníze půjčovat.
Rozsáhlá péče (z pohledu financí) byla
rovněž věnována opravám místních komunikací.
Byl opraven úsek cesty Na Vrše za mostem přes
Rokytenku. Cena opravy 202.814 Kč a na tuto
akci se podařilo získat dotaci ve výši 100.000 Kč
z Programu obnovy venkova Pardubického
kraje. Dále byla zrekonstruována část povrchu
komunikace na dolních Končinách v úseku od
čp. 27 po křižovatku u čp. 29. Celkový náklad na
tuto rekonstrukci byl ve výši 352.744 Kč. Dále
byla provedena stabilizace havarijního stavu
opěrné zdi u čp. 15 v celkové částce 351.960 Kč.
V rámci drobných oprav komunikací
byly provedeny emulzní výspravy a opraveny výtluky na následujících úsecích: komunikace v křižovatce pod Kunčicemi u čp. 311,

v horní části obce od kravína AB k silnici
III. třídy, od mostu u čp. 14 k pérovně, na Stezkách, od mostu u čp. 154 na dolním Kunvaldě
k čp. 229, u bytovek a řadových domků. Na
Stezkách byly vybrány dva úseky, kde narušení povrchu zasahovalo celou šíři komunikace, proto byla provedena celoplošná stabilizační výsprava. Další drobné opravy komunikací se podařilo provést díky spolupráci s majiteli nemovitostí. Městys dodal materiál a oni
si sami provedli jeho uložení. Děkujeme jim
za pomoc a spolupráci. Do oprav komunikací
je ještě nutno připočítat rekonstrukci mostu
u paní Petrovičové. Všechny tyto opravy přišly
obecní rozpočet na 395.665 Kč. Mimo vlastních oprav byla zpracována projektová dokumentace na rekonstrukci mostu přes říčku
Hvězdná v místní části Záhory za 98.191 Kč.
V případě zásahové jednotky Sboru dobrovolných hasičů jsme se tentokrát věnovali původním hasičským zbrojnicím v horní
a dolní části obce, kde je uložen materiál a historická technika. Horní zbrojnice má opraveny
dveře a střechu, na které je nová krytina včetně
oplechování, okapů a svodů. S ohledem na
stav trámoví dolní zbrojnice byla nutná celková
rekonstrukce střechy. Nový krov, bednění, krytina, plechování, žlaby a svody. Taktéž byly
opraveny dveře a zhotovena nová podlaha.

Do oprav hasičských zbrojnic jsme investovali
celkem 230.890 Kč.
Plynule pokračovaly práce na novém
územním plánu. Tento pro obec velmi důležitý dokument dospěl až do stádia veřejného
projednávání návrhu. Na zpracování návrhu
byla vynaložená částka 200.000 Kč. V rámci
podpory na pořízení územních plánů byla
z grantových prostředků Pardubického kraje
poskytnuta částka 90.000 Kč.
Ve spolupráci s firmou Vodovody a kanalizace jsme pokračovali v zasíťování stavebních
parcel po čp. 18. Na stavbu inženýrských sítí
měl městys platné stavební povolení. Na základě
smluvního ujednání převzal VaK investorskou
činnost s tím, že se bude spolupodílet na financování stavby. Celkové náklady akce byly ve
výši 744.103 Kč, z toho se VaK podílel částkou
346.177 Kč a městys částkou 397.926 Kč.
Průběžně je prováděna údržba zeleně a její
drobné úpravy, v centru, na hřbitovech, místech spjatých s historií městyse a na dalších
plochách. Odborné ošetření a údržbu některých ploch provádí smluvně odborná firma.
Rovněž je průběžně prováděna údržba travnatých ploch v obci (hrabání a úklid listí, osekávání příkopů a údržba dalších ploch). Stromolezeckou technikou bylo provedeno ošetření lip
na školní zahradě a lípy u čp. 246. Na údržbu
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zeleně byla vynaložena částka 155.312 Kč.
Celou řadu těchto prací včetně drobných oprav
a hlavně nátěrů, kterých jste si mohli všimnout,
se podařilo zabezpečit díky práci zaměstnanců
městyse. Děkuji jim touto cestou za poctivě
vykonanou práci.
Pro zlepšení údržby majetku městyse
byla zakoupena nová technika. Komunální
traktor KUBOTA s příslušenstvím především
pro údržbu travních porostů. Mezinápravové
sečení včetně sběrného koše s hydraulickým
výsypem, příkopové rameno a kabina. Celkové náklady na pořízení technického vybavení představují částku 1.131.136 Kč.
V rámci projektů Úřadu práce z Evropských sociálních fondů na vytvoření pracovních míst veřejně prospěšných prací nám byla
poskytnuta podpora ve výši 11.000 Kč měsíčně
na jedno pracovní místo. Řada z Vás si určitě
všimla toho, že na údržbě obecního majetku
pracovaly osoby přidělené Úřadu městyse
v rámci projektu aktivizačních pracovních příležitostí politiky zaměstnanosti. Tato dohoda
byla uzavřena rovněž prostřednictvím Úřadu
práce. Poskytnutý příspěvek ve výši 14.400 Kč
plně pokryl náklady na tato pracovní místa.
Uvádím zde jen ty nejdůležitější akce,
které se podařilo uskutečnit, ale nelze opomenout mnoho dalších drobných činností a akcí,
které se v průběhu roku uskutečnily. Když
si vezmete tužku a papír a začnete pracovat
s údaji a čísly, mnohdy se dostanete k neuvěřitelným výsledkům.

Vše, o čem jsem psal, se neudělalo samo
a bez finančních prostředků. Městys nyní hospodaří s ročním rozpočtem v objemu zhruba
11 mil. Kč. Z tohoto rozpočtu musíme zajistit běžný chod obce, mateřskou a základní
školu, odpadové hospodářství, veřejné osvětlení, zásahovou jednotku hasičů, opravy
a údržbu majetku a naše rozvojové aktivity.
Proto je velmi důležité najít způsob, jak uskutečnit dobré věci a posunout se o kousek dále.
Umět se rozhlédnout kolem sebe, nezaspat
a hlavně být připraven. Jednou z cest je trvalá
snaha získat peníze z jiných zdrojů. Za uplynulé čtyři roky se podařilo z různých grantů
a dotací získat více jak 9 mil. Kč. V rozvoji
Kunvaldu jsme určitě pokročili. Vynaložené
úsilí je dílo a zásluha velkého kolektivu lidí.
Děkuji touto cestou všem občanům,
kteří nás podporovali a svým přístupem nám
pomáhali. V neposlední řadě vyjadřuji poděkování všem zaměstnancům městyse. Spolu
řešíme potřeby a problémy každodenního
života a věřte, že pokud možno bezproblémový
chod je řada úkolů, které občan často netuší.
Do nového roku přeji všem našim občanům především pevné zdraví, lásku v srdci,
dobrou mysl a hlavně štěstí na každém kroku.
Zastupitelům městyse přeji, aby se dokázali vždy včas a správně rozhodnout ve prospěch občanů a Kunvaldu.
Josef Paďour, starosta městyse

UPOZORNĚNÍ FINANČNÍHO ÚŘADU - DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ 2015
Upozorňujeme poplatníky, u kterých došlo v roce 2014 ke změně okolností
rozhodných pro vyměření daně z nemovitých věcí nebo ke změně poplatníka daně z nemovitých věcí (např.: nákup, prodej, dar, dědictví, výstavba, přístavba, kolaudace, změna
užívání, digitalizace území, pozemkové úpravy, převody bytů do osobního vlastnictví…),
že mají dle § 13a zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, povinnost
podat daňové přiznání do 2. 2. 2015.
Nepodá-li poplatník přiznání, ačkoliv měl tuto povinnost, vystavuje se nebezpečí sankce
pokuty za opožděné podání (dle § 250 zákona č.280/2009 Sb., daňový řád).
Bližší informace je možné získat na internetu http://www.financnisprava.cz nebo
na Finančním úřadě pro Pardubický kraj, Územní pracoviště v Žamberku,
tel.: 465 678 111.

Ing. Miroslav Buryška
ředitel územního pracoviště
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Sbìr plastù v roce 2015
Vážení spoluobčané,
i v letošním roce jsme pro Vás ve spolupráci
se společností EKOLA České Libchavy, s.r.o.
připravili možnost přispět k recyklaci
a opětovnému využívání plastových odpadů
a nápojových kartonů. Sběr plastů bude
i nadále probíhat způsobem, kterým byl
provozován v loňském roce tzn., že si na
Úřadě městyse Kunvald vyzvednete pytel
na jejich odkládání, naplníte jej sešlápnutými
PET lahvemi a jinými plastovými odpady
a v určený den jej naplněný odložíte na
místa uvedená v tomto letáku nebo vytříděné plastové odpady budete průběžně ukládat do přistavených kontejnerů, které jsou
pro jejich shromažďování určeny.
Oranžové pytle s nápojovými kartony je
možno odkládat rovněž na stanoviště uvedená v tomto letáku v termínech odvozu
plastových odpadů, protože budou sváženy
s nimi. Oranžové pytle na sběr nápojových
kartonů si je možno vyzvednout rovněž na
Úřadě městyse Kunvald.
Do pytlů na plasty patří: sešlápnuté PET
lahve, kelímky od jogurtů, pomazánkových
másel a pokrmových tuků (bez hliníkových
víček), plastové obaly od šampónů, saponátů a kosmetiky, obalovací fólie ze skupinových balení výrobků (smršťovací a transportní fólie např. z nákupu nábytku), mikrotenové sáčky, polyetylenové obaly od mléka.
Do pytlů na plasty nepatří: obalové fólie ze
siláží, linoleum, obaly od krabicového mléka.
Do pytlů na nápojové kartony patří: vymyté
obaly od čerstvého a trvanlivého mléka, mléčných výrobků, ovocných šťáv, vína apod.
Místa pro odkládání naplněných pytlů s plasty
v Kunvaldě jsou následující:
1. u Jirků
2. u dolní prodejny Konzumu
3. parkoviště u Zářeckých
4. u horní prodejny Konzumu
5. plocha mezi bytovkami a starou školou
6. plocha u Jedlinské hospody
7. plocha u pérovny na horním Kunvaldě

8. Zadní důl u autobusové zastávky
9. Bubnov u autobusové zastávky
10. Zaječiny u odbočky na Končiny
11. Končiny u VKK
Termíny odvozu pytlů z těchto míst jsou v roce
2014:
21. 1.
13. 5.
2. 9.
23. 12.
18. 2.
10. 6.
30. 9.
18. 3.
8. 7.
28. 10.
15. 4.
5. 8.
25. 11.
Svozový den je vždy středa.
Dovolujeme si Vás požádat, abyste pytle
na určená místa odkládali nejdříve jeden
den před uvedeným termínem a nejpozději
v 7.00 hod v den sběru.
Místa, na kterých jsou v Kunvaldě trvale přistaveny kontejnery na shromažďování plastů:
1. u dolní prodejny Konzumu
2. u horní prodejny Konzumu
3. bytovky a stará škola
4. plocha u Jedlinské hospody
Další informace o třídění odpadů, ale i dalších službách lze získat: na www.ekola.cz,
přímo ve společnosti EKOLA České Libchavy, s.r.o. na tel. čísle 465 461 500 nebo
na Úřadě městyse Kunvald na telefonním
čísle 465 619 160.
Všem občanům, kteří pravidelně odpad
třídí, děkujeme!

Městys Kunvald

TERMÍNY SVOZU BIOODPADŮ PRO ROK 2015:
duben
2. 4.
květen
14. 5.
červen
11. 6.
červenec 9. 7.
srpen
6. 8.
září
3. 9.
říjen
1. 10.
listopad 12. 11.

16. 4.
30. 4.
28. 5.
25. 6.
23. 7.
20. 8.
17. 9.
15. 10. 30. 10. pátek!
26. 11.
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Společenská kronika
Blahopøejeme našim spoluobèanùm,
kteøí oslaví významná životní jubilea:
86 let
21. 01.
22. 01.
05. 02.
16. 02.
85 let
03. 02.
84 let
26. 01.
26. 02.
82 let
05. 01.
80 let
10. 02.
75 let
25. 01.
06. 02.

Drahoslava Šlesingrová
Miloslava Hložková

70 let
03. 01.
60 let
11. 01.
23. 01.
24. 01.
20. 02.
50 let
30. 01.

Josef Tobiška

Vítáme do života novì narozené
obèánky:

Anna Janebová
Josef Hůlka
Drahoslava Dvořáková
Marie Tomková
Marie Krčmářová

Miroslav Nun
Ester Marková
Jaroslav Zářecký

08. 09. 2014
17. 11. 2014

Soběslava Korejtková
Miroslav Dudek
Miroslav Křen
Božena Píčová
Zdenka Jurčanová
Martina Svatáková

Šimon Pavlík
Jiří Musil

Vzpomínáme na obèany, kteøí již
nejsou mezi námi:
25. 11. 2014

Libuše Egrtová

Okénko farnosti
Adventní 4 Kè
Den po Rozsvícení vánočního stromu
u hasičárny se na adventním věnci zapálila
jedna ze čtyř svící. První neděle adventní je
vždy něčím zvláštní, začíná předvánoční čas,
světí se adventní věnce a vše je jakési tajemné.
Misijní klubko letos také vyrábělo svůj
věnec. Přímo v kostele si ho děti, před zraky
přítomných, ozdobily a odstartovaly misijní
sbírku s názvem ADVENTNÍ 4 Kč.
Jde o projekt, který vymyslelo kunvaldské misijní klubko a postoupilo ho k realizaci
na Biskupství královehradecké. Můžete tak
v našem kostele i v dalších kostelích naší diecéze, každou adventní neděli přispět 1Kč, která
Vám třeba zbyde z nákupu dárků. Věnujete-li
tedy každou adventní neděli 1 Kč, jsou z toho
na konci adventu ony ADVENTNÍ 4 KČ.
Jde o nejnižší možnou částku, ale i ta velmi
pomůže. Tato sbírka se bude opakovat každo10

ročně ve farnostech s fungujícími misijními
klubky, která ji zaštiťují.
To však nebyl v adventu jediný misijní počin.
O třetí neděli adventní rozdávaly děti pečené cukrovinky z lineckého těsta. Šlo o kousky ve tvaru číslic
od 1 až 4, což symbolizovalo adventní neděle.
Marta Gregušová

Ohlédnutí
Štědrý den by nebyl opravdu štědrý, kdyby
nevrcholil půlnoční mší svatou.
Krásně vyzdobený kostel, betlém, vánoční
zpěvy, to vše mohl zakusit každý, kdo navštívil nejen půlnoční, ale i ostatní vánoční svátky.
O hudební doprovod se na Štědrý den
postarala Jiná doba a druhý den se přidaly děti,
nejen z Kunvaldu. Velmi tak sváteční den obohatily a všichni jejich výkony kladně hodnotili.

Mladí muzikanti při mši zahráli několik skladeb
a zazpívali koledy známější i méně známé.
Hned po mši začalo již tradiční divadlo.
Letos se hrál příběh „O zatoulané ovečce“.
Muzikanti odložili notičky a navlékli pastýřské a ovčí kožíšky. Třešničkou na dortu byly
dárečky, které si mohl každý odnést a pěkně si
je doma v teple vychutnat. Ve skleničkách se
skrýval pečený čaj, za jehož výrobu moc děkujeme rodině Kavkových. Děti už jen sklenky
dozdobily dekoračními uzávěry a těšily se, jak
bude čaj lidem chutnat.

Děkuji všem dětem a jejich rodičům za
ochotu a těším se na další spolupráci.
M. Gregušová

Zakonèení doby vánoèní v Rokytnici
Během ledna navštíví Jiná doba Rokytnici,
kam byla pozvána k zakončení vánočního období.
V ten den se také bude konat mše za
Domov na Stříbrném vrchu, kterou hudebně
doprovodí Jiná doba a pěvecký kroužek Stříbrňák (z Domova na Stříbrném vrchu).
M. Gregušová

Stále se něco děje...!
Rozsvícení vánoèního stromu
Adventní čas vítáme v Kunvaldě již tradičně
rozsvícením vánočního stromu před hasičskou
zbrojnicí. Tato milá akce pořádaná hasičským
sborem ve spolupráci s místní školou a úřadem
městyse proběhla v sobotu 29.11.
Tentokrát jsme se sněhové nadílky nedočkali, ale počasí nám přálo více než před
rokem. Místo závějemi se přítomní mohli
kochat nově upraveným a osázeným centrem
obce. Vůně čerstvého chvojí na nové výsadbě
růží se vánočně prolínala s vůní vynikajícího
cukroví, perníčků a punče přichystaných pro
všechny šikovnými hasičkami.
Zahrádkáři a děti ze školní družiny umocnili sváteční náladu krásnými vánočními dekoracemi, které bylo možno zakoupit. Chráněné
dílny z Bartošovic ve svém stánku prodávaly

dárečky pro Ježíška. Starosta obce přivítal hojný
počet přítomných a po jeho krátkém proslovu
nastoupily děti ze školky a školy s roztomilými
básničkami a veselými koledami. Pod taktovkou
paní učitelky Kodytkové a za doprovodu Jany
Frimlové rozezpívaly celé náměstíčko.
Na ně navázala svými koledami i skupina
Nová doba a vystupňovala vánoční atmosféru
k vrcholnému bodu programu. Malí hasiči
s lampičkami obstoupili stromeček, zarecitovali svá přání a tisíc světýlek rozzářilo nejen
krásný smrk, ale i všechny dětské oči. Dva
veselí sobíci odměnili každého zpěváčka koledou plnou dobrůtek.
Větší přítomní si pak smlsli na výborných
bramborácích, grogu a pivečku, což pozvedlo
jejich vánoční radost. Čas radosti veselosti byl
odstartován a už teď se těšíme, že se v tomto
čase sejdeme v novém roce 2015 zase.
Blanka Mühlová

Lampionová stezka Betlémem

Děti z MŠ na rozsvícení vánočního stromu

V pátek 31. 10. 2014 jsme se vydali s lampionovým průvodem včele s posledním biskupem jednoty bratrské Matějem z Kunvaldu od
parkoviště u Zářeckých do tmavého podvečera
po stopách českých bratrů.
Dobrodružná stezka lemovaná hořícími
svíčkami nás vedla kunvaldským Betlémem,
kde musely děti i jejich dospělácký doprovod
překonat svítící pavoučí síť, která dočista zata11

rasila vstup do Modlivého dolu. Pro děti to
byla hračka, zato dospěláci se celkem zapotili.
Svíčky a tajná zpráva nás zavedly až k Domku
Na Sboru. Tam jsme spatřili spícího starce.
Dětem se ho podařilo probudit zpěvem tří lidovek. Neznámý o sobě řekl několik informací
a děti hned správně poznaly, že je to Jan Ámos
Komenský, poslední biskup jednoty bratrské.
Ten je, jako správný učitel, jednoho po druhém
vyzkoušel z vědomostí o našem nejbližším
okolí a po zásluze je za správné odpovědi
a odvahu odměnil. A že to byl učitel!!! Stihl
prozkoušet kolem 60 dětí během chviličky.
Později se nechal slyšet, že si může jít opět
užívat zasloužilého odpočinku, že děti jsou
stále stejně hravé, bystré, zvídavé a mají dobré
povědomí o místě, kde žijí.
Rodiče, přátelé školy a učitelky z MŠ měli
radost z hojné účasti.
Městysi Kunvald velice děkujeme za
finanční příspěvek, díky kterému nevedla naše
stezka úplnou tmou, účastníci se mohli občerstvit teplým čajem a sušenkami a na závěr
mohly děti dostat sladkou odměnu a neonová
světélka, z nichž měly největší radost.
Barbora Nováková

Jaká byla?
Ptáte-li se co, pak odpovím: Přece tradiční
podzimní výstava! A napadá mě, že bychom se
měli ptát spíše my – my z úřadu, kteří ji jaksi
„máme na svědomí“.
Jako vždy chci poděkovat všem, kteří nabídli
svou pomoc při přípravě a pomohli s její instalací, uspořádáním a výzdobou. Musím říci, že,
také již tradičně, květinové aranže paní Jaroslavy
Tomanové sklidily veliký úspěch. Je neuvěřitelné, jak květiny pozvednou atmosféru a celkový dojem! Děkujeme i za to. Stejně tak chci
poděkovat paní učitelce Frimlové a dětem za
školy za milé vystoupení na zahájení výstavy.
Naši vystavovatelé byli všichni amatérští
umělci z našeho blízkého okolí, mohu-li to tak říci.
Paní Marie Grimová, vždy plná entuziasmu,
začala s malováním až s ukončením své pracovní kariéry (opravdu mi nějak v jejím případě
nejde přes jazyk s odchodem do důchodu)
a zdá se, že si to malování opravdu užívá. Pan
Jaroslav Tichý, jehož fotografie nás mohly
okouzlit, je naturelu podobného a opravdu
velmi pomohl s instalací výstavy. Přejeme mu
spousty krásných fotek a úspěšnou výstavu
v roce 2015, kterou, jak víme, připravuje ve
městě F. L. Věka – Dobrušce!
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Momentka z výstavy

I tvorba pana Jana Polanského zaujala
nejednoho návštěvníka – zvláště jeho portréty
a drobnosti paní Věry Polanské se těšily úspěchu u dam a dívek. Pro pana Polanského naní
malování koníčkem, pro pana Polanského je
to, zdá se, „kůň“, který se povedl.
A tak posouzení jaká byla, ta loňská tradiční podzimní výstava, nechám skutečně na
Vás, kteří jste nelitovali kroků a přišli se podívat. Já jen myslím, že je důležité, že byla, tedy
že výstava vůbec byla…Svět by se rozhodně
nezastavil, kdyby výstava nebyla, ale určitě by
to byla škoda.
Tak se snad zase příští rok, až přijde dušičkový čas, sejdeme v naší sokolovně s dalšími
umělci a budeme se moci potěšit jejich díly.
Jana Trejtnarová

Vánoèní recept ...
Tak se nazývá zadání letošní soutěže
Deníku+ o nejlepší recept letošních vánoc.
Mohlo se jednat o jakoukoli dobrůtku. V loňském roce se soutěž nesla v duchu nejlepšího
Vánočního cukroví.
Nevadí, ani letos neodešel soutěžící
z Kunvaldu s prázdnou – naopak! Loňské
vítězství letos paní Jitka Šejnohová stvrdila
prvním místem v Pardubickém kraji. A čímže
nás Jitka letos překvapila? Jde o perníčky
potřené nejmenovanou zavařeninou a polité
čokoládou. Cítíte tu vůni? Ano, dává všem
na vědomí, že s Kunvaldem v této soutěži je
nutno počítat.
A tak i když letošní vánoce zřejmě nedají
moc naděje nám, co se těší na bílou nadílku,
radujme se z perníčků, kterými Jitka ozdobila
Kunvald.
Moc blahopřejeme a hezké vánoce všem,
přátelé!
Pepa od Vlasty

Sport
Volejbalový turnaj Cecilky
Opět po roce, byl náš Volejbalový oddíl
pozván na tradiční volejbalový turnaj žen
„Cecilky“ v Jablonném nad Orlicí. Samozřejmě jako správní sportovní fanoušci jsme
s velkou chutí pozvání přijely a zabojovaly
jsme mezi osmi ostatními družstvy.
Hrálo se celý den, vyčerpané síly střídal
pot a bolest, ale výsledek stál za to. Obsadily
jsme pěkné třetí místo a s výsledkem jsme
byly nad míru spokojené. Děkujeme organizátorům a všem protihráčkám za pěknou hru.
Určitě se vynasnažíme příští rok opět nezklamat a za fanoušky a podporu budeme vděčné.
Volejbalu zdar!
Bc. Celerová Kateřina

Vítìz Kunvaldského pùlmaratónu
je letos z Vysoèiny
Na neděli 2. 11. pozval Sokol Kunvald vyznavače vytrvalostních běhů na 2. ročník Kunvaldského půlmaratonu. Závod byl letos součástí
seriálu běžeckých závodů Iscarex cup. Mezi
účastníky byli jak běžci z širší domácí špičky,
tak naprostí nováčci, kteří si chtěli vyzkoušet, co
s nimi takováto vzdálenost udělá.
Boj o triumf v hlavni kategorii byl letos
nesmírně vyrovnaný. Na poslední obrátce
se pokusil odpoutat z vedoucí pětice Martin
Moravec, ale neuspěl. Až dva kilometry před
cílem se začalo čelo závodu trhat. U Bratrské lípy Jiří Žák z Nového Města na Moravě
nastoupil obhájci loňského prvenství Martinu Moravcovi z Letohradu a svůj malý
náskok uhájil až do cíle u sokolovny. Třetí celkově doběhl Jan Chlubna z Nového Města
na Moravě. Ženský závod suverénně ovládla
Martina Vévodová.
Ovšem nejen vítězové, ale všech 73 startujících si zaslouží obdiv. Kunvaldská trať,
svým kopcovitým profilem a několika prudkými stoupáními a klesáními, patří k nejnáročnějším v republice. Každý z běžců si otestoval hranice svých schopností. Za všechny
zmiňme Barboru Novákovou z Kunvaldu,

která tak dlouhou trať běžela poprvé v životě
a přesto se umístila na stupních vítězů.
Neskonalý obdiv si zaslouží dva Jindřichové. Jindřichovi Tomíškovi je 75 let a na
závod vyjížděl už kolem třetí ráno od Přerova.
A jeho výkon? Neuvěřitelných 2:11:38. Jen
11 vteřin za ním skončil 74 letý Jindřich Bielčík z Lichkova. Zkrátka i láska k běhání může
kvést v každém věku.
Doprovodným závodem byl běh na poloviční trati, do kterého odstartovalo 36 závodnic a závodníků. Mezi muži zvítězil František
Fajfr a mezi ženami pak Dora Novotná. Oba
ze Žamberka.
V obou závodech se představilo celkem
sedm místních vytrvalců včetně již zmiňované
Báry Novákové. Půlmaratón běželi ještě tři
muži. Roman Hodek byl sedmý a Jirka Jindra
desátý v kategorii C. Filip Lux byl 15. v kategorii A. Navíc časem 1:41:26 překonal obecní
traťový rekord. V lidovém běhu obsadila
Eliška Kopecká sedmé místo a Pavel Krejsa
doběhl pátý a Roman Lehký dvanáctý.
Dle reakcí se průběh závodu i jeho organizace všem běžcům líbily. Klobásy a napečené buchty z talířů zmizely i pivo se kupodivu vypilo. Závěrečný potlesk po vyhlášení výsledků byl pro všechny organizátory
velkým poděkováním i motivací pro pořádání
dalších ročníků.

Borci v akci - Kunvaldský půlmaraton
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Výsledky:
Půlmaraton:
Muži A: 1. Moravec Martin (Vencl tým Ústí)
1:20:11, 2. Chlubna Jan (TJ Nové Město na
Moravě) 1:20:35, 3. Kouřil Tomáš (AC Vysoké
Mýto) 1:20:52,
Muži B: 1. Žák Jiří (Žakisova škola běhu)
1:20:06, 2. Krejčí Jaromír (SKI klub Pastviny) 1:21:21, 3. Kouřil Karel (AC Vysoké
Mýto)1:26:33,
Muži C: 1. Ožana Václav (Žakisova škola
běhu) 1:28:15, 2. Orlich Petr (Fort SMC Ústí)
1:29:19, 3. Hanuš Petr (Chládek a Tintěra Pardubice) 1:31:42

Půlmaraton:
Ženy A: 1. Vévodová Martina (AK Perná)
1:36:23, 2. Nováková Barbora (Sokol Kunvald) 1:48:44, 3. Michalová Zuzana 1:54:27,
Ženy B: 1. Tobišková Tereza 1:38:08, 2. Pirklová Markéta (Solnice) 1:54:06, 3. Hyláková
Dana (AK Drnovice) 1:55:11
Lidový běh (10,5 km):
Muži: 1. Fajfr František (3D Fitness race
team) 43:27, 2. Bielčik Petr (JR sport Letohrad) 44:19, 3. Břinčil Radek (SPV Těchonín)
46:52,
Ženy: 1. Novotná Dora (Biatlon Letohrad)
52:14, 2. Šafářová Lenka (AK Hulvát Hylváty)
58:06, 3. Svobodová Martina 58:20
Eda Štumpf

Sezóna 2014 v oddíle orientaèního
bìhu
Výsledky jednotlivců byly v uplynulé
a počtem závodů opět bohaté sezóně uspokojivé. Převedeno však do čísel algebraických by to bylo zřejmě dobré, čili taková troječka. Sem tam i nějaká ta vlaštovka přilétla
v podobě dvojky, snad i jedna méně. Souhrnně tedy řečeno výsledky jednotlivců Vás,
naše čtenáře, neobohatím.
Co se k velkému překvapení ale po celou
dlouhou sezónu dařilo, byly všechny starty
družstva, respektive štafet.
V součtu výsledků jsme tento
rok neměli slabého místa. Pokud
někde nastalo drobné zaváhání
na některém z úseků, tak tento
výpadek dokázal zpětně nahradit
další člen štafety.
Těmito vyrovnanými výkony
jsme při žádném startu nespadli
pod stupně vítězů. Osobně mám
velice rád tento druh závodů,
který vhodně doplňuje zbytek
individuálních startů. Jedná se
zde o kolektivní výkon, je to více
o odpovědnosti, narůstá motivace, přichází více emocí a také
zároveň jde o větší psychickou
zátěž na jednotlivce v závislosti
na úspěchu či neúspěchu štafety. Ne každý jednotlivec se
s tímto vyrovnává, jsou i velmi

dobří orienťáci, kteří prostě tento druh závodu
nejdou.
Letos právě při závodě štafet nám navíc
velmi silně pomohl medializovat orienťák bodavý hmyz - sršni. V druhé polovině sezóny jsme celkem třikrát zavítali do
oblasti hořického chlumu, který vystupuje za
Jaroměří a svažuje se před Jičínem u obce
Konecchlumí a pokaždé jsme se, byť na jiném
místě setkali. Nejvýrazněji hnedle poprvé, kdy

Anička a její úspěšná štafeta
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v září se tu běžel Český pohár štafet. Devět
sanitních vozů, dvě policejní Octavie a dvakrát
přílet vrtulníku se postarali o zájem TV Nova.
No naopak o naši pozornost se s úspěchem
postaral „šéf záchranné mise“, když nechybělo mnoho, aby nakonec nemusel být sám
hospitalizován vzhledem k traumatu s organizací záchranných prací.
K odlehčení celého příběhu přispěl i kolega
ze Žamberka Pepa Šponar, který putoval do
Fakultní nemocnice v Hradci Králové pod modrými světly rychlé sanity a dle jeho slov si to
užil. Ve finální fázi kdyby však přiznal o jedno
bodnutí více mohl i letět.
Na těchto závodech Českého poháru štafet
jsme skončili druzí za štafetou Mariánských
Lázní. Dařilo se prvnímu úseku, který rozbíhal
Zdeněk Šroler a životně zaběhl první předávku
a tím druhý úsek Zdeněk Lux. Na posledním
třetím úseku to již byl v podání Pavla Trejtnara
docela zmar, úplně špatný den, hrubá chyba
v postupu a některé další. Prostě hlava byla
někde jinde pod tíhou možného úspěchu, jelikož v tu dobu byli Marijánky za námi. Rozbor
po závodě byl docela zdrcující. Přesto jsme
díky prvnímu a druhému úseku těsně obhájily titul v oblastním přeboru východních Čech
před Jilemnicí, který byl zároveň součástí
tohoto klání.
Druhým dnem je neděle 14. září 2014
a nás všechny oddíly orientačního běhu premiérově čekal ve Smiřicích za pořadatelství
Slavie Hradec Králové nově závod sprintových
štafet a to hned Mistrovství České republiky.
Běží se celkem čtyři úseky v městské zástavbě,
případně částečně v městském parku podle
toho, jak konkrétní město umožní. Jednotlivý
úsek se běží přibližně na15 minut a systém je
stanoven tak, že první a třetí úsek běží ženy,
druhý a poslední pak muži. Tak jsme pod hlavičkou Sokola Kunvald si vypůjčili děvčata ze
Žamberka, abychom reprezentovali ve složení
Dana Kalousová, Zdeněk Šroler, Dagmar Nožková a Pavel Trejtnar a ve finále se radovali
ze třetího místa, když silné Mariánské Lázně
zvítězily před druhou Lokomotivou Pardubice
a třetím Sokolem Kunvald.
Pozorný čtenář se však bude ptát, jak si
vedla Anička Kopecká první rok v reprezentaci dorostu České republiky a především na
té EVROPĚ v Makedonii. Tak prosím vězte, že
excelentně. Deváté místo v závodě na klasické
trati je obrovským úspěchem při vstupu do
„velké politiky“. Být do jedenáctého místa, to
je jako hrát fotbal v základní sestavě. Aničce

se po celou sezónu dařilo držet sportovní
formu na vysoké úrovni. Skvěle ji vyšly, tak
jako oddílu, všechny štafety, kde snad ani
jednou nezaváhala a byla nesmírně platnou
členkou velmi silné pardubické štáfle společně se Simonou Chládkovou a Eliškou Kulhavou. Asi mírné rozčarování přišlo hned
v úvodu Mistrovství Evropy při sprintu, které
Anička jinak umí, možná daň z prvního většího závodu. Následně však skvěle zaběhnutá
klasika, která ji vydatně chutnala.
A v roce 2015 ji opět budeme sledovat
a držet palce v reprezentaci dorostu ČR.
Souhrnem lze tedy říci, že sezóna 2014
byla především výsledkově v síle kolektivu.
Za oddíl orientačního běhu Sokola Kunvald
-pt-

ŠACHY
Na 64 šachových polích se již bojuje
naplno a start se našemu oddílu vcelku vydařil (Ačku v krajském přeboru a Déčku na Královéhradecku).
Krajský přebor II V.
1. kolo ŠO K. a.s. KUNVALD – SK + Sokol
Žamberk B - 4,5:3,5
Ačkoliv ze základní sestavy nastoupili pouze
4 hráči, výhra se proti favoritovi v derby nečekala. Celý zápas jsme dotahovali, ale závěr
utkání patřil nám. Body – Dvořák E., Vaníček
J., Rusz G., Krčmář S.-1, Keprta St. -0,5.
2. kolo ŠK Dolní Čermná – ŠO K. a.s. KUNVALD - 4:4
V loňském roce jsme rovněž zajížděli k tomuto
soupeři a dostali nakládačku, letos jsme přivezli bod, stále jsme vedli, na výhru to nakonec nestačilo. Body- Hodek R., Vaníček
J., Šlesingr V.-1,Keprta S., Vymetálek P.-0,5.
3. kolo ŠO K. a.s. KUNVALD - ŠK Svitavy
- 2,5:5,5
Jeden ze tří celků, který myslí na postup
do vyšší soutěže, přijel kompletní, na výhru
se nadřel více, než se čekalo. Nic jsme mu
nedali zadarmo, po 5ti hod. hry si hosté body
odváží.1 výhra-Štěpán S., 3 remízy - Keprta
S., Vaníček J., Šlesingr V.
4. kolo jsme zajížděli na TJ Sp. Choceň (hráno
14. 12., po uzávěrce tohoto čísla, výsledek
v příštím Poledníku).
Krajská soutěž – východ
V krajské soutěži byly již odehrány 4 kola,
a jak Béčku, tak Céčku se moc nedaří. Obě
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

TABULKA po 3.kole
TJ Sp.OEZ Letohrad
3
300
ŠK Ústí n.Orl. B
3
210
ŠK Svitavy
3
210
Proplast Č.Třebová B
3
201
TJ Sp.Choceň
3
201
ŠO K.a.s. Kunvald
3
111
TJ Jiskra Litomyšl B
3
102
TJ Lanškroun B
3
102
TJ Štefanydes Polička C
3
102
TJ Horní Čermná
3
102
ŠK Dolní Čermná
3
012
SK+ Sokol Žamberk B
3
003

družstva uzavírají 12ti člennou tabulku. A tak
jediným pozitivem je, že ač sporadicky, tak
přece jen se začínají adaptovat v soutěžích
naší mladí hráči, a to především v Déčku.
V 1. kole se odehrálo utkání mezi našimi
B:C .Béčko potvrdilo roli favorita a zvítězilo
3,5:1,5.Za B tým bodovali Rusz G., Michalička
V., Šejnoha Jan, za C tým Bém T., o půl bodu
se rozdělil Tobiška J. s Dvořákem E..
2. kolo Ústí C - KU C 4:1,remízy Dvořák E.,
Krčmář S.
Letohrad B- KU B 3,5:1,5, výhra Rusz G.,
remíza Tobiška J.
3. kolo KU B - Jablonné n.O. 1,5:3,5, 3 půlky Rusz G., Michalička V., Pácha L.
KU C - Letohrad B 1,5:3,5, výhra Bém T.,
remíza Krčmář S.
4. kolo Mistrovice - KU B 3:2, výhra Tobiška J.,
remízy Rusz G., Křehký R.
Jablonné n.O. - KU C 3:2, výhra Mlynář M., remízy Dvořák E., Krčmář S.
Regionální přebor – východ (Královéhradecko)
Déčko ve skupině osmi mužstev je na
5. místě po 4. kole a získalo 5 bodů, což je zatím
příjemným překvapením, přestože za soupeři
musí urazit hodně km.
1. kolo Broumov B - KU D 2,5:2,5 výhra Šlesingr V., Hodek R., remíza Řehák Jan
2. kolo Sp.Rychnov B - KU D 4,5:0,5 remíza
Řehák Jan
3. kolo KU D – Červ. Kostelec B 3,5:1,5 výhra
Řehák Jos., Šlesingr V., Křehký R.,
remíza Štěpán St.
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16:8
14,5:9,5
12,5:11,5
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11:13
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11:13
10:14
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4. kolo Hronov B – KU D 2,5:2,5 bod Šlesingr
V., remízy Řehák st. a ml., Biedla V.
Ze žákovských soutěží
V 1. kvalifikačním krajském turnaji v kategorii do 10 let (Polička 18. 10. 2014) si v konkurenci
33 hráčů vedli úspěšně naší nejmladší. Jakub
Valenta skončil 16.(4 body ze 7 partii), Michal
Skoták 23., 24. David Šlesinger a 27. Jakub Nekoranec. Pro Jakuba Valentu to byl teprve 2. turnaj
a ostatní hráli vůbec svůj první turnaj v životě.
V kategorii do 12 let si úspěšně vedl Jirka
Zlatník a skončil 20. (3,5/7,37 hráčů).
8. 11. 2014 v Lanškrouně se konala krajská
soutěž družstev mládeže registrovaných hráčů.
Ze 14 družstev si žáci ŠO K. a.s. Kunvald přivezli diplom za 3. místo, které těsně uhájili před
smečkou pronásledovatelů. Oddíl reprezentovali: 1. šachovnice Bém Tadeáš, 2. Šejnoha
Jan, 3. Haas Matouš a 4. Hrdina Filip.
Krajské finále Základních škol 1.- 5.tř. se
konalo v úterý 2. 12. 2014 ve Svitavách. Ani
neskutečná ledovka na silnicích nezabránila
tomu, že žáci ZŠ Klášterec n. Orl (registrováni
v našem oddíle),kteří si vybojovali postup
z okresního kola, si nenechali ujít příležitost,
poměřit se s nejlepšími hráči v kraji ze všech
ZŠ v Pardubickém kraji. Do finále se probojovalo celkem 8 škol ze 4 bývalých okresů
UO, SY, PA a CR. Klášterecká škola vybojovala skvělé 5.místo.O úspěch se zasloužili
1. šachovnice Jirka Zlatník, 2. Lucka Kotizová,
3. Sam Novotný a 4. Zdenda Kalous.
Za ŠO K. a.s. Kunvald E. Dvořák

Farnost Kunvald Vás srdečně zve na
TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT,
který se bude konat v neděli 4. 1. 2015 od 14 hodin
v kostele Sv. Jiří.
Vystoupí Sbor z hor z Rokytnice.

Masarykova základní škola a mateřská škola Kunvald Vás zve na

KLOBOUKOVÝ PLES
který se koná 10. ledna 2015 od 20 hodin v sokolovně v Kunvaldě
k poslechu a tanci hraje kapela Letrando, vstupné 70 Kč
Během celého večera na Vás bude kromě dobré nálady čekat dobré pohoštění,
bohatá tombola, a nějaké to překvapení.
Vítány jsou dámy a páni, kteří svoji večerní róbu vylepší nápaditými klobouky
a cylindry, z nichž nejnápaditější bude odměněn.

PS Kunvald Vás zve na

Dětský maškarní karneval

Tříkrálová sbírka

v neděli 11. ledna 2015 ve 14 hodin
v sokolovně Kunvald.
Soutěže, vyhodnocení masek, tombola.

Návštěvu Tří králů můžete
očekávat o víkendu
10 - 11. 1. 2015
v dopoledních i odpoledních hodinách.

SDH Kunvald
Vás zve na

TJ Sokol Kunvald
připravuje na únor

TANEČNÍ ZÁBAVU

s kapelou Plazma Rock
a hudbou z přelomu 80. a 90. let
21. února 2015
od 20.00 hodin v sokolovně.

Masopustní průvod s posezením
v sokolovně.
Bližší informace budou včas
uvedeny na plakátech.

1. Orientační běh – kunvaldští na stupních vítězů
2. Hrajeme volejbal za Kunvald!
3. Z výstavy - z leva Marie Grimová, Jaroslav Tichý s vnučkou a starosta městyse Josef Paďour
4. Kunvaldský půlmaraton – na startu
5. Rozsvícení vánočního stromu
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