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Indiánský dìtský den v Kunvaldì!
Krásné prázdniny dìti a pohodové léto, naši milí ètenáøi!

AHOJ,
vážení čtenáři Ku…ho Po...ku

O mezech, hranicech, soudu a rozepøi mezní.
Tento spis vydal roku 1600, tedy v posledním roce století 16., pan Jakub Menšík
z Menštejna na Mokropsech a Vonoklasech, místosudí Českého království. V něm upřesnil
postup jednání při tak zvaném mezním soudu. Jak patrno, již od nepaměti se lidé dovedli
svářet o každou píď matičky země. Takže se dozvídáme, jak velkou roli hrály při projednávání sporů o meze a hranice pozemků nejrůznější přírodní útvary. A při této příležitosti se
seznámíme i se slovní zásobou staré češtiny použité mezními soudy.
Soud se v podstatě vždy opíral o svědectví pamětníků, která nám přibližují v podrobnostech ráz krajiny. Svědkové kráčeli od jednoho mezního znamení k druhému a dokazovali, že kudy jsú vedli a které kopce a znamení ukazovali, že jsou to pravé meze a hranice.
Kopec se říkalo udusaným hromadám nakopané země, které byly vždy nápadně upraveny a označeny. Ukazujíc kopce, na nichž borovice, duby, jabloň zrostly, pravíc, že jsou
ty kopce vysejpány tehdáž a za hranice zdělány, kdy o ty meze porovnání se stalo. Mezní
znamení byla většinou vysekána do stromu nebo vyryta do kamene a ukazovala od jednoho buku k druhému, nebo do houští kde stál starý kříž nebo zarostlý líz. Líz nebo líza
bylo nejjednodušší mezní znamení – byly to záseky, zářezy, vruby na stromech. (etymologicky spojován s výrazem blizna, který má v některých slovanských jazycích význam
j i z v a). Někteří svědkové vyprávěli, že jejich předchůdci na těchto místech, na kamenech měli šilinky, což není nic jiného, než že zde dostali výprask, aby si zapamatovali kudy
byli vedeni. I pan Menšík ve svém spise uvádí, že pro paměť budoucí a dokonalejší lidem
mladým na těch meznících lopatky nebo i pardus dávají. Lopatka, ve staré češtině také
výraz pro metlu, takže výprask prutem nebo holí.
Podle pana Menšíka si zaslouží některé starobylé názvy bližšího vysvětlení.
Meze a hranice – sau ta místa, kde se soused od souseda grunty nebo dědinami svými dělí...
a uvádí pak jako meze užity vyvýšeniny, nebo jejich vrchy či úpatí, náspy, stráně, hřebeny,
břehy, rokle, cesty, ale i lesy a hájky či řeky a potoky, pokud jsou ovšem svědky řádně prokázány. O výrazu hranice se domnívá, že se soused jeden od druhého znameními mezními
hradí. Pravděpodobnější výklad však je odvozován od hrana, hranatý. Kameny otesané na
čtyři hrany; taktéž hrana se nazývají ramena kříže. Snad tedy hranice byl původně umělý
útvar, jehož části se protínaly v pravém úhlu a tvořily rohy a hrany. Hranice byly původně
sestavovány ze dřev a kmenů, ale taktéž byly nazývány i kopce obložené kládami a stavěny
na význačnějších místech. Hranicemi byly později nazývány i méně významné mezníky.
Dodnes se však nazývá hranicí hromada dřev naskládaných na sebe určených k zapálení. Málokdo z nás však ví, že hranice se také umisťuje v kostelních věžích a slouží k zavěšení zvonů. Je to jakési lešení, zhotovené z pevných dubových trámců, které nesmějí být
nikde zapuštěny do zdi, protože otřesy vznikající při rozhoupání zvonů by mohly způsobit porušení zdiva.
Rozdíl mezi mezníkem a hraničníkem je vysvětlován Menšíkem takto:
Hraničník – je mezní znamení zřizované na začátku a konci mezí a umisťuje se na výraznější místa a hlavně předměty. Nejčastěji mohutnější strom, nebo kámen ať již přirozený,
nebo vsazený a opracovaný. Tyto jsou pak výrazně označeny ze všech čtyř stran buď
zářezy, nebo vytesanými znameními. Mezníci - jsou znamení mezi hraničníky k rychlejší
orientaci bez dlouhého vyhledávání.

Při mezních soudech se někteří svědkové odvolávali i na jiná, tehdy v lesích, důležitá
místa a to kde byl pálen milíř. A takových míst bývalo v dřívějších dobách v lesích hodně,
protože ve středověku dřevěné uhlí bylo jediným vhodným palivem při zpracování, tavbě,
železa. Uhelné doly byly v Čechách zakládány teprve v druhé polovině 18. století, kdy také
započaly pokusy o využití uhlí v průmyslu. Není bez zajímavosti, že na milířském uhlí byl
tehdy závislý i provoz mincovny v Kutné Hoře. Dřevěné uhlí se používalo jako palivo při tavbě
stříbra k ražbě mincí. I zde narazíme na dnes již zapomenutá slova jako na příklad uhliště
nebo hromadiště. To prvé označovalo místo kde byl milíř pálen a zbyla po jeho úklidu jen
zuhelnatělá zem a hromadiště bylo místo kde se nový milíř - hromada, začal stavět. Pálením vznikaly také vedlejší produkty, které nelze opomenout: Kolomaz – kterou bychom dnes
asi těžko sháněli, a dehet, též produkt této činnosti. Takže zbývá již jen zapátrat po základu
slova milíř. Pátrání ne příliš složité, neboť jeho základem je latinské slovo mille což znamená
tisíc. Z toho pak je odvozeno latinské miliarum -tisíc kusů, tedy polen, německé Meiler a
české miléř, milíř.
Záměrně jsem se blíže nezmiňoval o technice pálení milířů, neb jsem se domníval, že
bych tím „lezl do zelí“ Vám mnohým dobře známému Mgr.Václavu Michaličkovi, synovi
Ing. V. Michaličky a mému vnukovi, který ve své knížce Jak šel Janek do světa UČIT SE,
vysvětluje celý postup pálení milířů velmi pěkně a určitě srozumitelněji, nežli bych učinil já.
Závěrem mého stručného exkurzu do vývoje našeho krásného a slovně bohatého jazyka
se v rámci tohoto tématu musím ještě zmínit o jednom ze slov jimiž naši předci pěkně ilustrují vztah k prostředí, které je obklopovalo. Jsou to brtve, zvané původně brti nebo brtě.
Jedná se o dutiny ve stromech, v nichž měly hnízda lesní včely. I tyto brtě často sloužily jako
znamení k vytyčování hranic jednotlivých pozemků. Včelaři – brtníci, kteří se začali chovem
lesních včel zabývat, brzy zjistili jak je toto řemeslo výnosné a přenášeli roje včel do uměle
vydlabaných dutin v jiných stromech. Tím jak se začalo rozvíjet včelařství, upadal význam
brtí jako součást vymezovaní hranic. A začalo vzkvétat včelařství.
Ale to již je pole působnosti pro opravdového včelařského odborníka. Protože i včelařství se zasloužilo o rozkvět našeho krásného a bohatého jazyka, který si v posledních letech
stále více zaplevelujeme nepatřičnými výrazy v domnění, že jsme tím opět postoupili o kus
vpřed???, bez ohledu na rodnou a krásnou češtinu.
Prameny: kniha Slova a dějiny, AKADEMIA PRAHA 1980

Milan Šebek
Varnsdorf, listopad 2014
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Co je nového…?
Nejdùležitìjší body ze zasedání zastupitelstva mìstyse dne 12. 5. 2015
* Kronika Městyse Kunvald
Kronikářka městyse, paní Milena Bílková
představila zastupitelstvu zápisy do Kroniky
Městyse Kunvald za rok 2014 včetně dokumentačních příloh.
Starosta městyse poděkoval paní kronikářce za dosavadní práci a zastupitelstvo vzalo
všechny informace, které zazněly v tomto
bodě, na vědomí.
* Žádost o finanční dotaci
Starosta městyse opakovaně seznámil zastupitelstvo se žádostí Albertina Žamberk, odborného léčebného ústavu, o finanční
podporu na sociální služby. Tato žádost byla
podána ještě před platností novely zákona
č. 250/2000 Sb, o rozpočtových pravidlech,
avšak částka byla požadována na celý rok 2015.
V měsíci dubnu žadatel upřesnil na základě jednání a požadavku zastupitelstva údaje o klientovi. Klient – občan Kunvaldu, využíval služby
v Albertinu od 2. 12. 2014 do 11. 2. 2015.
Starosta městyse navrhl poskytnout
léčebnému ústavu Albertinu Žamberk částku
2.500 Kč.
Zastupitelstvo po dalším krátkém projednání odsouhlasilo poskytnutí částky 2.500 Kč
na úhradu sociálních služeb využívaných občanem Kunvaldu Albertinu Žamberk, odbornému
léčebnému ústavu, a to na základě uzavřené
Darovací smlouvy.
* Žádost Svazu postižených civilizačními
chorobami
Zastupitelstvo se seznámilo se žádostí
základní organizace Svazu postižených civilizačními chorobami Žamberk o finanční příspěvek pro zdravotně postižené občany z naší
obce. Dle evidence ZO SPCCH je celkem
7 občanů městyse Kunvald členy ZO SPCCH.
Zastupitelstvo vzalo žádost na vědomí
a s ohledem na schválené dotační programy
městyse doporučilo vyzvat ZO SPCCHO
o podání žádosti o dotaci z příslušného programu na schváleném formuláři žádosti. Žádost
bude projednána dle schválených pravidel.
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* Kontrola Okresní správy sociálního zabezpečení
Starosta městyse seznámil zastupitelstvo s výsledkem kontroly pracovníků Okresní
správy sociálního zabezpečení. Žádná nápravná
opatření nebyla kontrolou uložena, rovněž
tak nebyl uložen žádný sankční postih.
Zastupitelstvo vzalo informace o kontrole
Okresní správy sociálního zabezpečení a její
výsledky na vědomí.
* Žádost o koupi pozemku
Zastupitelstvo se seznámilo se žádostí
manželů Štefanidesových, vlastníků rekreační nemovitosti ev. č. 24 (u Horského potoka
a mostu silnice III. třídy směr Klášterec n. Orl.)
o odkoupení pozemku p. č. 3323/1, který je ve
vlastnictví městyse Kunvald.
Zastupitelstvo vzalo žádost na vědomí,
záměr bude vyvěšen po zákonem stanovenou dobu na úřední desce, a poté se k žádosti
zastupitelstvo vrátí.
* Žádost organizace AUDIOHELP, z.s.
Starosta městyse seznámil zastupitelstvo
se žádostí organizace Audiohelp o poskytnutí
finančního příspěvku na činnost organizace.
Společnost zajišťuje služby pro sluchově
postižené občany v okrese Ústí nad Orlicí,
rovněž zajišťuje provoz poradny v Žamberku.
V minulých letech městys přispíval
formou poskytnutí peněžitého daru částkou
1000 Kč / občana / rok. Službu dle našich
informací využívají stále 4 občané Kunvaldu.
Zastupitelstvo vzalo žádost na vědomí
a s ohledem na schválené dotační programy
městyse doporučilo vyzvat organizaci Audiohelp o podání žádosti o dotaci z příslušného
programu na předepsaném formuláři žádosti.
Žádost bude projednána dle schválených pravidel.
* Žádost Masarykovy ZŠ a MŠ Kunvald
Zastupitelstvo se seznámilo se žádostí
Masarykovy ZŠ a MŠ Kunvald o udělení
výjimky ze stanoveného počtu žáků. Zřizova-

tel je oprávněn povolit výjimku z nejnižšího
počtu žáků v souladu s § 23, odst. 4, zákona
č. 561/2004 Sb., školský zákon a prováděcím
právním předpisem, a to za předpokladu, že
uhradí zvýšené výdaje na vzdělávací činnost
školy, a to nad výši stanovenou krajským normativem.
Zastupitelstvo po krátkém projednání
odsouhlasilo udělení výjimky Masarykově
základní škole a mateřské škole ze stanoveného počtu žáků pro školní rok 2014/2015.
* Žádost nájemníků bytového domu čp. 17
Starosta městyse seznámil zastupitelstvo
se žádostí nájemníků bytů v čp. 17 o vybudování dalších parkovacích míst pro stání a parkování osobních vozidel. Nájemníci uvádějí,
že žádost je již opakovaná a dle jejich názoru
oprávněná.
Zastupitelstvo vzalo informaci na vědomí
a pověřilo starostu městyse a Ing. Musila
zpracováním návrhu včetně předběžného
odhadu finanční náročnosti vybudování dalších parkovacích míst.
* Různé
a) Nabídka společnosti Antišmejdi, s.r.o.
- služby pro seniory, Lanškroun, společnost
nabízí pomoc seniorům v oblasti služeb pro
jejich osobní ochranu a ochranu jejich majetku.
Zastupitelstvo vzalo nabídku na vědomí, doporučilo nabídku uveřejnit v Kunvaldském Poledníku a pověřilo místostarostu Janu Trejtnarovou jednáním se zástupcem společnosti
o možné spolupráci.
b) Dopis paní Libuše von Hofsten - Maryškové - dopis se týká záměru připravovaného
přístupu k nemovitosti čp. 195 (manželé
Kalousovi - Betlém). Paní von Hofsten nesouhlasí s vybudováním komunikace, odvolává
se na ochranu přírodního prostředí a svého
majetku. Starosta a místostarosta k záležitosti
uvedli, že se stav s přístupem k nemovitosti
řeší již téměř deset let a vzhledem k majetkovým poměrům a požadavkům jednotlivých
vlastníků pozemků doposud nebylo nalezeno
schůdné řešení. Toto navržené řešení využívá pozemky ve vlastnictví městyse, kromě
Kalousových nezasahuje do majetkových

práv vlastníků, finančně se jeví jako nejméně
náročné a vyhoví většině zájmů v této lokalitě. Technicky lze jistě nalézt vhodné řešení
a rovněž lze dopravu zde omezit dopravním
značením a případnými technickými opatřeními. V současné sobě zastupitelstvo odsouhlasilo zadání zpracování projektové dokumentace, vlastníci sousedních pozemků
budou účastníky územního a stavebního
řízení a budou moci vznášet své připomínky.
Zastupitelstvo vzalo dopis paní von Hofsten
na vědomí a po dalším projednání se přiklonilo k pokračování realizace projektu a dalších kroků vedoucích k zabezpečení přístupu
k čp. 195. Paní von Hofsten bude zaslána
odpověď v tomto duchu.
* Diskuse
a) Pan M. Paďour vznesl připomínku týkající se bezpečnosti provozu kotelny ve škole,
v kotelně není nainstalován náhradní zdroj
energie, který by zabezpečil bezpečný provoz
kotlů po dobu výpadku el. energie. Starosta
městyse odpověděl, že zařízení kotelny je ve
vlastnictví provozovatele kotelny p. Suchára,
který se ve smlouvě se zavázal náhradní zdroj
zabezpečit. Dále mimo jiné musí kotelny procházet revizí. Městys si tedy vyžádá revizní
zprávy kotelny a o stavu budeme informovat
na dalším zasedání zastupitelstva.
b) Pan J. Vágner se dotázal na probíhající
realizaci čištění příkopů podél st. silnice. Starosta odpověděl, že po jednání se SÚS se podařilo zabezpečit alespoň pročištění těchto několika krátkých úseků. Zástupce SÚS nebyl schopen sdělit, zda bude možné v akci pokračovat.
c) Pan Trejtnar opět upozornil na špatné
parkování aut na parkovišti v centru, auta
často parkují tak, že znemožňují autobusu
zajíždět bezpečně na parkoviště, proto opakovaně žádá, aby se v této záležitosti učinily
kroky vedoucí k nápravě stavu. Starosta odpověděl, že budeme jednat se zástupci organizátorů akcí, aby svou pořadatelskou službou
také dohlédli a usměrnili správné parkování
návštěvníků akcí.
Zastupitelstvo vzalo podněty a informace,
které zazněly v bodě Diskuse, na vědomí.
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Nejdùležitìjší body ze zasedání zastupitelstva mìstyse dne 11. 6. 2015
* Rozpočtové opatření č. 3/ 2015
Předseda finančního výboru p. Josef Vágner
seznámil zastupitelstvo s navrhovaným rozpočtovým opatřením ve výši 2.151.000 Kč jak
na straně výdajů, tak na straně příjmů, jedná
se především o posílení rozpočtu ve věci odsouhlaseného nákupu nemovitosti čp. 31 – budovy
Kampeličky, dále posílení rozpočtu na účty jednotlivých schválených dotačních programů,
opravy opěrné zdi u Konzumu, příspěvek
na projektovou dokumentaci na cyklotrasu.
Zastupitelstvo po krátkém projednání
odsouhlasilo Rozpočtové opatření č. 3/2015.
* Výsledky hospodaření městyse Kunvald za
rok 2014, Závěrečný účet za rok 2014
Starosta městyse seznámil zastupitelstvo
s výsledkem hospodaření roku 2014 včetně
stavu prostředků na jednotlivých účtech:
Stav k 31. 12. 2014
Příjmy - skutečnost
Výdaje - skutečnost
Saldo P-V

13.185.097,14 Kč
10.655.222,45 Kč
2.529.874,69 Kč

Stav finančních prostředků k 31. 12. 2014
Běžný účet u KB
3.274.366,22 Kč
Spořící účet u KB
9.562.529,95 Kč
FRR u KB
1.674.049,97 Kč
Účet u ČNB
799.087,49 Kč
Pokladna
13.980,00 Kč
Stav finančních prostředků městyse Kunvald
celkem:
15.324.013,63 Kč
Přebytek hospodaření byl použit do rozpočtu roku 2015.
* Žádost pana Jiřího Hůlky, Končiny 38
Zastupitelstvo se seznámilo se žádostí
pana Jiřího Hůlky, Končiny 38 o poskytnutí
materiálu – štěrku na běžnou údržbu a opravu
komunikace k čp. 34 a 38 Končiny. Pan Hůlka
uvádí, že cestu si opraví svépomocí a žádá
pouze o materiál.
Starosta městyse uvedl, že zastupitelstvo
v obdobných případech, kdy si žadatelé zabezpečí úpravu komunikace vlastními silami, nebo
prostředky, vždy vycházelo žadatelům vstříc
a doporučil, aby žádost pana Hůlky byla schválena. Dále uvedl, že pan Hůlka se o komuni4

kaci dlouhodobě stará a v minulosti se mu
vždy vyšlo vstříc, cesta byla osazena funkčními splávky.
Zastupitelstvo po dalším projednání
odsouhlasilo poskytnutí požadovaného materiálu v požadované kvalitě a množství cca 7 t.
* Žádost manželů Celerových
Starosta městyse seznámil zastupitelstvo se žádostí manželů Celerových, Kunvald
čp. 98 o možnost napojení na místní komunikaci p.č. 6457, která je ve vlastnictví městyse
Kunvald. Manželé Celerovi mají záměr budovat na parcele v jejich vlastnictví č. 6367,
k.ú. Kunvald přístřešek pro stání dvou automobilů a v délce cca 7,5 se potřebují napojit
na výše uvedenou místní komunikaci.
Tuto záležitost řeší Úřad městyse, který
dle zákona vykonává státní správu ve věcech
komunikací. K vyřízení žádosti je nutné, aby
vlastníka komunikace - městys Kunvald udělil
souhlas.
Zastupitelstvo po dalším projednání odsouhlasilo žádost manželů Celerových o napojení
na místní komunikaci p.č. 6457.
* Žádost o koupi pozemku
Zastupitelstvo se opakovaně vrátilo
k žádosti manželů Štefanidesových, vlastníků
rekreační nemovitosti ev. č. 24 (u Horského
potoka a mostu silnice III. třídy směr Klášterec n. Orl.) o odkoupení pozemku p. č. 3323/1,
který je ve vlastnictví městyse Kunvald.
Žádost byla po zákonem stanovenou dobu
vyvěšena na Úřední desce a nepřišly k ní žádné
připomínky.
Zastupitelstvo po projednání žádost o prodej
pozemku p.č. 3323/1, k.ú. Kunvald odsouhlasilo za obvyklých podmínek – za cenu určenou
znaleckým posudkem a úhradu nákladů spojených s prodejem.
* Žádost Římsko - katolické farnosti Kunvald
o příspěvek na odvlhčení kostela
Zastupitelstvo se seznámilo se žádostí
ŘFK Kunvald o příspěvek na odvlhčení kostela Sv. Jiří v Kunvaldě. V žádosti je uvedeno,
že ŘKF získala v rámci Programu stavební
obnovy a restaurování kulturních památek
a drobných objektů památkového charakteru v Pardubickém kraji na rok 2015 dotaci
50 tis. Kč. Celkové náklady na odvlhčení zdiva
jsou 184.650 Kč. ŘKF žádá městys o příspě-

vek ve výši 125.000 Kč., Dodavatelem technologie odvlhčení je firma Hydropol ČR, spol.s r.o.
Holešov. V žádosti je uvedeno, že přílohou je
Položkový rozpočet, který však chybí. Na zastupitelstvo se nedostavil zástupce ŘKF Kunvald,
který by mohl podat další odpovídající informace.
S ohledem na výši požadované částky, se
kterou nebylo počítáno v rozpočtu městyse,
a dále s ohledem na skutečnost, že ani tato
žádost nebyla předběžně se zastupitelstvem projednána (např. při jejím podání, a to mj. vzhledem k tomu, že dle žádosti neměla ŘKF zajištěno financování v této době) zastupitelstvo vzalo
žádost na vědomí a požádalo o doplnění následujících informací: doplnění položkového rozpočtu, předložení kopie smlouvy či rozhodnutí
o poskytnutí dotace, zda bylo realizováno poptávkové řízení mezi více firmami, nebo byla přímo
akceptována nabídka firmy Hydropol.
* Různé
- Záležitost komunikace na Betlémě –
starosta městyse uvedl, že v této záležitosti
navštívil projektanta, vysvětlil mu námitky paní
Hofstenové a požádal jej o návrhy řešení. Sdělil
zastupitelstvu, že ve věci poškození kořenů lip
nabízí projektant takové řešení, které je vylučuje či minimalizuje (navýšení nivelety) a ve
spodní části navrhuje využít vhodnou dlažbu
namísto asfaltu, která vhodněji zapadne do
prostředí, dále v horní části bude vyloučen
zásah do pozemkové parcely paní Hosfstenové a navrhovaná cesta bude více zaříznuta
do svahu a do pozemku manželů Kalousových. P. Štumpf navrhl, zda by nebylo lépe než
penetrační makadam použít obalovanou směs,
která je sice dražší, ale vzhledem k odtokovým poměrům kvalitnější a trvanlivější. Zastupitelstvo po dalším projednání odsouhlasilo
pokračování projektu s předloženými navrženými úpravami včetně varianty použití obalované směsi.
- Opravy komunikací – starosta městyse
uvedl, že v rozpočtu byly vyčleněny cca 2 mil.
Kč na opravy místních komunikací a předlo-

žil zastupitelstvu cenové nabídky na jednotlivé
komunikace.
Zastupitelstvo po projednání odsouhlasilo realizaci opravy komunikace vedoucí od
Končin na dolní Kunvald (k Divíškovým) v krizové variantě (cca 440 tis. Kč), a to nejnutnější
výspravou jednotlivých úseků a dále realizaci
všech navržených dalších komunikací. V případě, že budou v této kapitole volné finanční
prostředky, bude zastupitelstvo dále jednat
o opravě páteřní komunikace na Stezkách,
a to v úseku od Zářeckých po „T“ křižovatku
na Stezkách.
- Obnova veřejného osvětlení – starosta
městyse uvedl, že zjišťoval další informace
k podnětu, který na minulém zasedání přednesl p. Štumpf o financování osvětlení dodavatelskou či zprostředkovatelskou firmou. Sdělil,
že dle informací z obcí, které na tento systém
přistoupily, nedoporučuje vzhledem k nepříliš
výhodným smlouvám a nejasným podmínkám
na tento systém přistoupit.
Dále starosta uvedl, že v průběhu měsíce
května došlo k dlouhodobějšímu výpadku
úseku VO od transformátoru u parkoviště na
dolním Kunvaldě po čp. 15 a v místní části
Stezka.
Doporučil, aby výměna osvětlení probíhala
po úsecích a vlastním financováním. V první
fázi bude vyměněn silně přetížený úsek právě
na dolním Kunvaldě.
Zastupitelstvo návrh odsouhlasilo.
* Diskuse
- Pan E. Štumpf se dotázal na opravu státní
silnice, která je v některých úsecích (zvláště na
dolním Kunvaldě – pod nemovitostí p. Hejkrlíka) velmi silně poškozená. Starosta městyse
odpověděl, že již žádal o opravu komunikace
a že tak učiní opakovaně.
- Ing. Musil předložil návrh řešení parkovacích míst u čp. 17 – předběžný rozpočet na
vybudování 7 stání činí 108 tis. Kč bez DPH.
Zastupitelstvo tento návrh vzalo na vědomí.
Zastupitelstvo vzalo podněty a informace,
které zazněly v bodě Diskuse, na vědomí.

Zasedání Zastupitelstva Městyse Kunvald proběhnou
ve čtvrtek 9. 7. 2015 a ve čtvrtek 13. 8. 2015 vždy od 19 hod,
a to v zasedací místnosti Úřadu městyse Kunvald.
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Čím žije naše kunvaldská škola...
Podìkování paním uèitelkám a dìtem
mateøské školy.
V sobotu 16. 5. 2015 se konalo představení dětí z naší mateřské školy, které připravily pro své maminky a další příbuzné. Každý,
kdo toto představení zhlédl a má alespoň
minimální zkušenost s nacvičováním podobných programů, si dokáže představit, kolik
času a energie stála paní učitelky příprava
tohoto vystoupení.
Celé pásmo musely nejprve vymyslet,
poté nacvičit a pak už jen s trémou čekat na
to, zda vložené úsilí přinese ohlas a úspěch.
Chtěla bych celému pedagogickému sboru
poděkovat za trpělivou a náročnou práci
na tomto projektu. Jmenovitě paní učitelce Kalouskové a Spančokové za přípravu
a nácvik pásma básniček a písniček, paní
Michaličkové za choreografii tanečků.
Především pak vedoucí paní učitelce Jirešové za nápad zhudebnit pohádku O Červené
karkulce, který dokázala zrealizovat náročným
nácvikem s dětmi. Zároveň děkuji i našim
malým účinkujícím za nádherné výkony každého z nich. Museli se totiž nejen naučit texty
básniček a písniček, naučit se choreografii
tanečků, ale museli také překonat obrovskou
trému z vystoupení před publikem, kde seděli
jejich blízcí i pro ně neznámí lidé.
A pro ty všechny se postavili statečně na
jeviště, zpívali a tancovali. Všem nám tak připravili krásné odpoledne. Proto ještě jednou
děkuji dětem i jejich paním učitelkám.
Mgr. Kateřina Xaverová,
ředitelka Masarykovy základní školy a mateřské školy.

Technohrátky
Ve středu 27. května 2015 se žáci osmého
a sedmého ročníku zúčastnili projektu zvaného TECHNOHRÁTKY (podpora technického
vzdělávání Pardubického kraje). Akci hostilo
Střední odborné učilišti opravárenské Králíky.
V tamní tělocvičně proběhlo zahájení celé
akce, na kterém promluvila řada významných hostů, poté byli žáci rozděleni do skupin
a procházeli jednotlivá stanoviště (zámečnická dílna, strojní dílna, svařovna, pneubox,
kovárna, autoškola) a mohli si na nich prak6

Svařovna

ticky vyzkoušet manuální činnosti a na cokoliv se zeptat.
Na jednotlivých stanovištích také odpovídali na otázky, a plnili úkoly, za které sbírali
body do celkového hodnocení. Celá akce byla
zakončena v tělocvičně vědomostním kvízem.

Bìh údolím J. A. Komenského
18. 5. 2015 se vybraní chlapci z druhého
stupně zúčastnili běhu údolím Jana Amose
Komenského v Brandýse nad Orlicí.
V kategorii 2002 - 2003 nás reprezentoval
Jan Šejnoha a svým výkonem 4:41 na 1200 m
obsadil pěkné 16. místo z 34 účastníků. V kate-

gorii 1999 - 2001 byla konkurence podstatně
větší. Nejlépe si z našich studentů vedl Lukáš
Kalous, který časem 7:19 na 1600 m obsadil
36. místo z celkových 48 účastníků.
Dále nás v této kategorii reprezentovali
Josef Hruška a Lukáš Šlesinger. Celkovým
vítězem se stalo Letohradské soukromé gymnázium, které podávalo obdivuhodné výkony.

Den Zemì na ZŠ Kunvald
Dne 21. dubna 2015 se uskutečnil Den
Země. Jako námět nám posloužila publikace
neziskové organizace ARPOK, která ukazuje,
jak začleňovat globální rozvojové vzdělávání
do výuky.
Náplní byl tematický den „Den Země“,
který provedl žáky dobrodružnou cestou po
čtyřech kontinentech naší planety. Na stanovištích se seznamovali s jednotlivými kontinenty, a to prostřednictvím vybraných živočichů, kteří v nich žijí. Formou hry byli postaveni před konkrétní environmentální problém,
jemuž daný kontinent čelí.
Žáci byli namícháni napříč ročníky a rozděleni do čtyř skupin, ve kterých pracovali po
celý den. Vystřídali čtyři stanoviště, která prezentovala vybraný globální problém: Asie –
znečištění moří a oceánů, Afrika – nedostatek vody, Austrálie – desertifikace, Amerika
– kácení tropických deštných lesů.
Velmi nás překvapilo, jak hra simulující
daný problém dokázala děti vtáhnout do dané
problematiky, jak ji prožívaly a jaké pocity
si z ní odnášely. Den Země umožnil žákům
komplexní pohled na globální environmen-

tální problémy a to zábavnou a přitom naučnou formou. Velkým přínosem bylo vytvoření
skupin žáků prvňáků až deváťáků, kdy starší
žáci účinně pomáhali žákům mladším a svými
znalostmi zprostředkovávali poznání spolužákům nižších ročníků.
Na závěr dne žáci druhého stupně podnikli výpravu do některých částí obce, kde
zlikvidovali odpadky povalující se a hyzdící
okolí našich domovů. Provázela je zaměstnankyně obecního úřadu, která dětem zdůraznila nutnost a význam třídění odpadu.
Zařazením tohoto tematického dne byla
naplňována průřezová témata RVP – Environmentální výchova (Ekosystémy, Lidské aktivity a problémy životního prostředí), Výchova
k myšlení v evropských a globálních souvislostech (Evropa a svět nás zajímá), témata
vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět (Rozmanitost přírody, Lidé kolem nás) a témata
Národní strategie globálního rozvojového
vzdělávání (Globální problémy, Lidská práva,
Globalizace a vzájemná závislost jednotlivých
částí světa).
Mgr. Lenka Příkopová

Odznak všestrannosti olympijských
vítìzù
5. 5. 2015 se žáci naší školy zúčastnili
okresního kola závodů (Odznak všestrannosti
olympijských vítězů) ve Vysokém Mýtě. Soutěžilo se v šesti disciplínách (sprint 60m, přeskoky přes švihadlo, hod medicinbalem, trojskok, kliky, dribling). Naši školu reprezentovali: Adéla Brůnová, Pavlína Bílková, Lucie

Odznak všestrannosti olympijských vítězů
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Nutzová, Karolína Píčová, Erika Stašová, Vlodymyr Makarov, Radek Lakomý, David Šlesingr a Lukáš Šlesinger.
Kvůli dlouhému cestování jsme vyrazili
den předem 4. 5. 2015 linkovým autobusem
směr Sloupnice, kde bylo zajištěno přespání
v místní tělocvičně. V podvečer žáci vyrazili
na procházku po obci, opekli buřty a fandili
našim hokejistům.

5. 5. 2015 v 7.00 h jsme nasedli na autobus a vydali se na městský stadion ve Vysokém Mýtě. Jako nováčci jsme si nekladli
vysoké cíle. Potěšením pro nás bylo zlepšení
osobních výkonů z tréninků na tyto závody
a nabrání cenných zkušeností do příštích let.
Všechny výsledky jsou k nahlédnutí zde:
http://ceskosportuje.cz/sazkaolympijskyviceboj/
ovov/okresni-a-krajska-kola-ovov/detail?id=43

Orlický pohár 2015
Šestý ročník soutěžní přehlídky červenostrakatého skotu z podhůří Orlických hor se
letos konal 4. června v rámci chovatelského
dne na farmě HORAL, a.s. Hláska. Orlický
pohár tak zamířil poprvé na okres Rychnov
nad Kněžnou a pořadatelský podnik, který
jsme vám představili v minulém čísle časopisu Chov skotu, vzal přípravu akce opravdu
„od podlahy“. V blízkosti farmy vznikl areál
připravený na mokrou i suchou variantu
výstavy.
Mezi chovateli si už Orlický pohár vybudoval pevné místo v kalendáři, o čemž svědčí
jejich skutečně hojná účast. Na letošním ročníku bylo předvedeno 33 krav z deseti zemědělských podniků okresu Ústí nad Orlicí
a Rychnov nad Kněžnou. Také letos jsme
měli jednoho nováčka – Podorlicko a.s. Mistrovice, který přijel se vzorně připravenými
kravami. Pozornost si určitě získala jejich

Orlický pohár na Hlásce
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Klára, která mela ze všech zúčastněných
krav nejvyšší maximální i průměrnou laktaci
(ML: 2. 10.371 / 4,04 / 3,64; Ø 2/2 10.066 /
4,19 / 3,65).
Role rozhodčího se ujal Ing. Luboš
Novotný, zkušený bonitér CMSCH, který
z šestnácti prvotelek a patnácti starších krav
vybíral ta nejlepší zvířata. Plemenářská společnost CRV Czech Republic, která je spolupořadatelem Orlického poháru, na výstave
představuje dcery po býcích ze svého programu. V letošním roce zde poprvé v rámci
výstavy proběhla přehlídka potomstva.
Třetí kolo prvotelek tak patřilo dcerám
Jaspera RAD-411. Tento býk pochází také
z podhůří Orlických hor, jeho rodištěm
je KLAS Nekoř. V kontrole dědičnosti má
vynikající hodnoty nejen indexu SIC (127),
ale i GZW 124. Návštěvníci si mohli prohlédnout šest jeho dcer, ta z Ohnišova postoupila dokonce do finále prvotelek. Představena byla i jedna z prvních dcer Jacketa
RAD-415, kterému nabíhají také velice zajímavé výsledky. Mezi staršími kravami sklidila zasloužený obdiv a potlesk veteránka
Orlických poháru – Hraběnka z ZDV Tutleky. Na své 11. laktaci je stále ve formě a
jelikož je z ledna opět březí, tak rozhodne do
kravského nebe nechvátá. Letos se na Orlickém poháru představila i její dcera, tak že
by se chystalo předání žezla? Putovní pohár
pro šampionku zůstal u loňského majitele,
a pokud by se Bláže podařilo vyhrát i potřetí,
tak by se v Horalu Hláska zabydlel natrvalo.
Soutěžní přehlídku ukončila již tradiční
divácká tipovací soutěž, která měla letos

Orlický pohár

rekordní účast. A že Luboš Novák vybral tu
správnou, potvrdilo i 51 hlasů pro Blážu.
Po loňské soutěži o nejrychlejší spermii
letos měli finalisté divácké soutěže za úkol
přenos vajíčka do připravené krávy. Nejrychleji se s „embryotransferem“ vypořádala

paní Vykydalová, která si také odnesla voňavou uzenou kýtu. Zájemci si potom mohli
prohlédnout farmu a posedět či si zatancovat při živé hudbě. I letos jsme si pochutnali
na skvělých bramborácích, masíčku, klobáskách, gulášku a pivečku.
S potěšením mohu konstatovat, že chovatelská komora ve východních Čechách má
pevné kořeny a presto (nebo právě proto?),
že skončily výstavy v Litomyšli, Orlický
pohár si chovatelé vzali za svůj a účastníci
i návštěvníci se na něj rádi vracejí. Je to akce
pořádaná chovateli pro chovatele a to je znát
z přátelské atmosféry, která zde panuje.
Velký dík všem, kteří přispěli ke zdárnému průběhu letošního ročníku, který byl
málem na poslední chvíli ohrožen. Stále platí
to známé: „Když se chce, všechno jde!“. A že
jste to letos nestihli? Máte šanci zase příští
rok začátkem června!
Danuše Kolárová

Společenská kronika
Blahopøejeme našim spoluobèanùm,
kteøí oslaví významná životní jubilea:
92 let
15. 07.

Vladimír Bílek

89 let
19. 08.

Valerie Trejtnarová

88 let
30. 07.

Marie Šreflová

86 let
27. 07.

Jaroslava Pešáková

84 let
09. 07.

Karel Zastoupi

81 let
28. 07.

Anna Zastoupilová

75 let
20. 08.

Josef Vagner

70 let
12. 08.

Marie Kopecká

60 let
25. 07.
31. 08.

Pavel Friml
Marie Trejtnarová

50 let
31. 08.

Petr Hložek

Vítáme do života novì narozené
obèánky:
13. 04.
14. 04.
26. 04.
03. 05.

Saskia Zaira Zímová
Veronika Žabková
Kristýna Vrbová
Viktorie Vacková

Zlatou svatbu oslaví:
17. 07.

Marie a Jaroslav Hlochovi

Vzpomínáme na obèany, kteøí již
nejsou mezi námi:
14. 05.

Vlasta Trejtnarová
9

Okénko farnosti
První sv. pøijímání
V neděli 7. 6. si mnozí z nás zavzpomínali
na svá mladá léta, při prvním sv. přijímání
K. Kavkové, A. Šlesingrové a B. Matyášové.
Na tento den se děvčata chystala od začátku
školního roku a týden předem nacvičovala
slavnostní ceremoniál, aby v neděli při mši,
v klidu prožila svůj velký den. Slavnostní ráz
umocnila i bílá barva - bílé šaty, bílé květiny,
bílé svíce, bílé potahy na židlích, na nichž se
vyjímaly zelené věnečky z myrty.
M. Gregušová

První přijímání

Stále se něco děje...!
Z pohádky do pohádky
Na pátek 1. května t. r. připravila PS Kunvald již 18. ročník pochodu pro malé i velké
„Z pohádky do pohádky“.
Předpověď počasí neslibovala nic pěkného ale i přes
pár menších dešťových přeháněk mohli účastníci vyrazit na čtyřkilometrovou trať
rozkvetlým Kunvaldem. Na
startu před školou se sešlo
asi tři sta dětí i dospělých.
Cestou je čekalo dvanáct
pohádkových zastávek, byla
tu např. Princezna s dlouhým nosem, Červená Karkulka, Králíci z klobouku,
Kocour Mikeš, Princezna ze
mlejna, pohádka O koblížkovi a o Veliké řepě.
Děti pomáhaly plnit
pohádkovým bytostem roz10

ličné úkoly a za to dostávaly drobné odměny
a v cíli na ně čekal samozřejmě diplom. Atmosféra byla veselá a k úplné spokojenosti chy-

A co tahle pohádka? Poznáte ji?

bělo jen více sluníčka. Snad ho přinese rok
příští.
Děkujeme moc všem, kteří pomohli
s touto akcí a za finanční přispění také Úřadu
městyse Kunvald.

Mirka Celerová
Fotografie Míla Kalousková, Martin Vojtěch

Byl 14. kvìten – byl výletu èas!
A tak jsme my, důchodci z Kunvaldu,
Žamberka, ale i okolí vyrazili na tradiční
důchodcovský výlet. A že tradice nebyla
porušena, za to vděčíme nové vedoucí
zájezdu Petře Zářecké, která pro nás s přispěním osvědčených ”mazáků” dnešní
lahůdku připravila.
Přesně v 7.01 vyrážíme, nabíráme směr
Olomouc, včas jsme odbočili na Loštice
a jsme zde, na první naší zastávce. Vykročili jsme do výrobny tvarůžků, oblíbených
syrečků. Skvělá průvodkyně nás provedla,
seznámila s historií a současností provozu,
se vším, co k této tradiční dobrotě patří.
Takže od hromady tvarohu až po známé
balíčky v propustné folii čekající v obchodech
na toho, kdo je slupne. Když jsme viděli v jaké
polorozpadlé chaloupce se s výrobou začínalo a shlédli dnešní moderní nový závod,
musíme smeknout a držet palce rodině, která
závod v restituci dostala zpět a udělala z něj

to, čím dnes je. Po nákupu dobrot v prodejně
tvarůžků, nebo dokonce v tvarůžkové cukrárně, zamířili jsme do Muzea A. Kašpara.
Tady se nám dostalo možnosti seznámit
se s tímto naším velkým malířem a hlavně ilustrátorem. Shlédli jsme jeho obrazy a hlavně
ilustrace pečlivě nainstalované rodinou kreslíře. Kdo má dnes třeba “Babičku” ilustrovanou A. Kašparem, má malý poklad. V přízemí
muzea byla instalována výstava starých a nejstarších el. domácích spotřebičů a výstava
věnována praní – od valchy k pračce.
Bude se blížit 13. hodina, přesunujeme
se k důležitému bodu výletu. Oběd je pro nás
připraven v restauraci ”Na Růžku” v Lošticích. My, co jsme baštili, víme své – polévka
(pravá hospodská nudlačka) a následuje,
nevím jak nazvat druhý chod, snad – báseň
psaná v próze, tak výborná byla měkoučká
kuřecí kapsa. K odvalení se od stolu je třeba
trochu odvahy.
Velmi dobře byla zvolená návštěva arboreta v Bílé Lhotě. Náš organizmus to po
dobrém obědě potřeboval. Náš průvodce
byl perfektní, jeho výklad byl příjemný a profesionální. Nevěděl ale kde je a kde leží náš
Kunvald. Tuto mezeru jsme zaplnili krátkým
výkladem o našem městysu a jeho slavné
historii. Prohlídka arboreta byla potěšením
duše pod krásnými stromy, keři a všemožnou květenou.

Kunvaldští důchodci na zájezdu.
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Přátelé, budeme pomalu přistávat. Zbývá
nám ještě známá “Kocanda”, kde si každý
dal k večeři, na co mu zbyla chuť a místo
po dobrém obědě. Krásné počasí, ani vedro
ani zima, dobrá parta v autobuse, co víc si
přát, snad jen, abychom už opět někam vyrazili. Doufáme, že se našemu řidiči, panu Blechovi z Písečné, podařilo vyvětrat autobus
od dobrot z Loštic dříve než za týden, jak
prohlašoval.
Jen ještě osobní poznámku mi dovolte.
Když jsem začal článek psát, nechtělo se mi
do něj. Vy jste mi pomohli, byli jste výborní.
Tak AHOJ!
Pepa od Vlasty

Indiánský dìtský den
V sobotu 13. 6. se v Kunvaldě na fotbalovém hřišti objevila skupina indiánů, aby strávila s místními indiány odpoledne, seznámila se s nimi a tím zajistila zachování míru
pro budoucí generace. Neméně důležité bylo
i prověřit pohybové schopnosti a dovednosti
nejmenších indiánů v několika úkolech.
Malí i velcí zahájili odpoledne v kruhu
indiánským tancem a vyzkoušeli si indiánský
způsob běhu. A aby děti nemusely jen běhat,
vyrobily si vlastní koně, kteří je pak vozili
k jednotlivým úkolům. Mezi nejtěžší zkoušky
patřilo překonání území nebezpečných hadů,
ulovení bizona, poznání přírodních materiálů jen hmatem, zapamatování si symbolů
a nakreslení vlastní mapy. Během zdolávání
úkolů získávali děti od šamanů části mapy.
Poté, co dokázaly přenést ve družstvech
pro sebe i své koně dostatek vody a zvládly
překážkovou dráhu plnou nástrah, dostaly
za odměnu i poslední část mapy, která je
dovedla k pokladu. V truhlici nechybělo
zlato, ani sladká odměna. A po velké námaze
jsme se všichni sešli u ohně a naplnili jsme
vyhladovělé žaludky buřtíky, z čeho jiného,
než z ulovených bizonů, jejichž zuby byly trofejí na každém dětském krku.
Odpoledne se moc vydařilo, zúčastnilo
se asi 45 malých indiánů.
Děkujeme Městysi Kunvald za financování
akce, Martě Gregušové za organizaci a moderování, Kunvaldské a. s. za finanční příspěvek,
manželům Trejtnarovým za výbornou obsluhu
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na Salaši, Jiřímu Rousovi za umožnění vstupu
na fotbalové hřiště.
Velký dík patří všem rodičům, kteří se do
příprav a organizace zapojili a vám, co jste
s námi přišli odpoledne prožít a přispěli jste
dobrovolným vstupným. Těšíme se na další
výpravu za dobrodružstvím!
Žijte v míru!
Zdraví náčelníci Rychlá Nožka, Hata Šunka
a jejich indiánské kmeny .

SEZÓNA 2015 na Statku Za kopcem
Už tomu je 3 roky co Statek Za kopcem
znovu ožil. Pro mnohé je tam života až příliš
a tak se kolikrát kolemjdoucí mohou stát
pozorností našich Evropských saňových
psů. Stojí ale za to obyvatele Kunvaldu informovat o úspěších na domácích i světových
šampionátech.
Zima už je sice dávno pryč. Zůstává ale
spousta vzpomínek. Je také na co. Jednalo
se o spoustu náročných dní. Průměrná tréninková hodina se u nás pohybovala okolo
10 hod večerní a vše se nejčastěji odehrávalo
na hřebeni Orlických hor či Panském poli.
Letos jsme vsadili na zahraniční závody.
Právě díky skvělým závodům v Německu
a Rakousku se nám podařilo získat patřičné
zkušenosti a závodní formu, kterou se nám
podařilo zúročit na MS v německém Bernau
a Todtmoos.
Absolvovali jsme Mistrovství Rakouska
pořádané v Angerbergru v termínu 31.1. - 2.1.
Čekala nás zde dokonale připravená trať se
skvělou diváckou kulisou. První větší závod
sezóny jsme zvládli s úspěchem na 1. místo.
Hned následující víkend jsme vyrazili na závod
Mistrovství Bavorska v německém Inzellu.
Zde byla konkurence výrazně pestřejší a do
závodu jsme nastupovali s velkým respektem.
I z tohoto velmi vyrovnaného klání jsme vyšli
vítězně a domů si vezli 1. místo.
Vyvrcholením celé závodní sezóny pro
nás byl šampionát Mistrovství světa konaný
20. - 21. 3. 2015 v německém Bernau a Todtmoos nedaleko švýcarských hranic. Byla to
náročná akce téměř 1000 km od domova.
Celý náš team byl v ideální formě vypořádat
se co nejlépe se světovou konkurencí.

Bernau, místo dějiště závodu s hromadným startem. To je ten pravý adrenalin na
8 km. Nevyzpytatelný závod, v kterém se
může přihodit ledacos. Bez ostrých loktů
se tam člověk ani psi neobejdou. Hned od
startu jsme se dostali do vedoucí čtveřice
závodního pole a v ní jsme se drželi až do
posledního kilometru tratě. Dlouhý táhlý
sjezd posledních 200 m do cíle ukázal skvělou připravenost našich psů. Dostali jsme se
na 3. pozici a průjezd cílovou čárou byl úžasným pocitem. Podařil se nám velký výsledek.
Neznámý team, team, který zdaleka nemá
ideální psy do čtyřspřeží, dokázal poctivým tréninkem ukořistit bronzovou medaili
z Mistrovství světa 2015.
Následující víkend jsme se přemístili do
Toodtmos na etapový závod. 30 závodníků
ve startovním poli naší kategorie bylo vyhlídkou tří velmi náročných dní. Po prvním dni
jsme obsadili 9. příčku. Konkurence byla tak
vyrovnaná, že za námi až do 14. místa bylo
rozmístění po vteřinkách. Druhý den jsme se
nečekaně posunuli o příčku výše na místo 8.
Třetí nedělní etapa byla ve znamení deštivého počasí. Trať se stala náročnější. To
našim psům menšího vzrůstu nevyhovovalo
a propadli jsme se zpět na 9. místo.
Třetí místo ze závodu MS s hromadným startem. TOP 10 z etapového závodu
MS a spousta nových zkušeností. To vše
je pro nás motivací pracovat nadále se psy
v tomto sportovním odvětví. Získávat nadále
zkušenosti, radovat se z úspěchů a přijímat
prohry. Nejen to nás vede k výchově mladých svěřenců, k přípravě na další sezónu
a navázat tak na předešlé úspěchy z Itálie,
Francie a Německa
Je spousta těch co mají na našem úspěchu podíl. Především je to krmivo FITMIN,
které umožňuje našim pesanům dostat se do
tak skvělé kondice, dále Oční Optika Mencák
resp. moji rodiče a jejich pomoc a přízeň,
hotelu Panský dům, obchodu Panské delikatesy a nejvíce moje žena s naším malým
synem. Dík, že to se mnou všechno zvládají.
Dík také patří obyvatelům Kunvaldu
a místnímu mysliveckému spolku za jejich
shovívavost a za upřímné, urovnané vztahy.
VŠEM MOC S PESANAMA A RODINOU
DĚKUJEM 
Mencákovi, ze statku Za kopcem

Oprava stolù v sokolovnì.
Chtěli bychom Vás seznámit s další činností Sokola Kunvald. Věřte, že to nejsou jen
sportovní akce, které pořádáme. Je to i starost o zázemí všech účastníku těchto akcí.
Domovským stánkem je naše sokolovna.
Tady najdou za nepříznivého počasí všichni
sportovci či jen ti co se přijdou podívat teplé
útočiště.
Letos se nám podařilo díky Jaroslavu
a Lukáši Frimlovým opravit stoly. Stoly byly
už ve špatném stavu, ulámané rohy, rozklížené desky, atd. Nyní po opravě budou
sloužit další léta, a to nejen nám, ale i všem
ostatním spolkům a organizacím, které si je
zapůjčí. A věříme, že se k nim budou chovat,
tak jako by byly jejich vlastní, aby co nejdéle
vydržely.
Nesmíme zapomenout na účastníky
masopustního průvodu, kteří vybrali a přispěli třetinovou částkou z celkové ceny.
Tímto bychom chtěli všem velmi poděkovat.
Máme z toho upřímnou radost. A jsme tuze
rádi, že v naší vesnici stále funguje spolupráce mezi spolky a organizacemi a platí tu
stále to „werichovské“: Ten umí to a ten zas
tohle a všichni dohromady uděláme moc!
Ještě jednou děkujeme.
Za Sokol Kunvald Alena Foglová

Vzpomínka na staré èasy.
Dne 13. 6. 2015 byl Městys Kunvald poctěn milou návštěvou překrásných
„dam“ z období první republiky. Ony dámy
měli společnou značku Aero. Pamětníci už
vědí, že to byla první osobní auta vyráběná
v letech 1929 -1937 v továrně v Praze Libni.
Bohužel výroba byla ukončena a závod opustilo už jen pár náhradních dílů. Rozjela se tu
výroba nákladních vozů.
„Aerovek“ bylo vyrobeno kolem 13 tisíc,
obsah válců se pohyboval od 500 až 2000,
dnes v naší republice víme asi o 6 stovkách
a možná je ještě několik kousků někde ve
stodolách pod senem.
Díky milovníkům a nadšencům získala
tato auta opět svůj lesk a slávu. Pan Štěpán
Zapadlo se rozhodl pokračovat v krátké, ale
půvabné tradici Brandýského okruhu, který
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se jel v letech 1934 až 1936 měřil 11,5 km
a vedl okolo města Brandýse nad Orlicí.
V roce 2007 se rozhodl tradici okruhu
obnovit. A podařilo se. Jen už se nezávodí, přeci jen dámy v letech už těžko zvládají kopce našich Orlických hor. Odstartovala série spanilých jízd, která na nás dýchá
klidem, pohodou a neskutečným kouzlem
starých časů „tatíčka Masaryka “.
Letošní spanilá jízda byla zahájena v naší
vesničce – velká pocta pro nás. Náš starosta
Ing. Josef Paďour odstartoval 18 nablýskaných vozů do oné spanilé jízdy, která vedla na
Brandýs a byla ukončena v Kostelci nad Orlicí.

Za zmínku stojí, že jedna z posádek
dorazila po vlastní ose z naší bratrské
republiky – Slovenska, což svědčí o neuvěřitelné kvalitě těchto aut. Důležitá je i informace, že tu byl vůz ze Spolkové republiky
Německo! Sice přijel na podvalu, ale potvrdil jen slávu této akce. Ovšem okruh absolvoval po své ose.
Celý den byl prošpikován sluníčkem a skvělou náladou. Díky za každý takový dobrý den.
A proto nezapomínejte pro nové věci na staré
a věřte i ony mají své kouzlo a umí pohladit.
Alena Foglová

Sport
Mufloní stopa 8. 5. 2015
Ptáte se, co je to? Pochod pořádaný
Sokolem Kunvald pod úpatím Orlických
hor, lemovaný Divokou Orlicí, který dovede
turisty a cyklisty třeba i do Polska či na hřebeny Kačenčiných hor. Každý rok vymýšlíme
nové trasy, což se pro účastníky stává určitým magnetem.
Letošní už 32. ročník přilákal 788 sportu
chtivých lidiček a i psíků. Ti všichni si mohli
vybrat ze tří pěších tras - 7, 15, 25 km a pro
cyklisty dvě trasy 30 a 50 km. Každý kdo
se zúčastní může obdivovat třeba Zemskou
bránu, Modlivý důl, Bratrskou lípu...
Věřte, že v Kunvaldě a v jeho blízkém
i vzdálenějším okolí je opravdu co poznávat.
Letos byl hlavním tahákem pro pěší výstup
“Na hrad“, to je místo kousek od Rokytnice
v Orlických horách, kde po starém hradě
zbyla už jen rovinka po základech, ale kopec
je to pořádný. Je jen o 20 metrů nižší, než
je kopec Velká Suchá s nadmořskou výškou
558 mm.
Dalším lákadlem pro cyklisty byla Horákova kaple, která je usazená kousek nad
Dolní Dobroučí. Je to kouzelné místo s kří14

žovou cestou a léčivým pramenem. A od
ní cesta lesem na hrad Lanšperk. Sluníčko
a dobrá nálada nás provázela celý den. Jen
jsme všechny chtěli poprosit, nenechávejte
v naší krásné přírodě za sebou odpadky,
papírek nic neváží a vždy ho odnesete k nejbližšímu odpadkovému koši. V této souvislosti mě napadá opět jedno velmi pravdivé
moudro. "Chceme-li pro přírodu něco udělat,
musíme ji nejdříve dobře poznat a chcemeli něco zlepšit, musíme začít sami u sebe".
Děkujeme. Určitě to pro nikoho nebude
žádný problém, každý máme v baťůžku
místo na papírky.
Žízeň a hlad jsme všichni zahnali v místní
kunvaldské sokolovně. Vůně grilovaného
masa a točeného piva, každého lákala už
několik metrů před cílem.
Přijeďte si prohlédnout další krásná
místa, která jsou kousek za humny, a přesto
je neznáte.
Důkazem toho, kdo chce neustále
poznávat okolí naší vesničky je pan Josef
Trejtnar, který nevynechal ani jeden ročník,
zasloužil si od nás čestné uznání. Jsme

moc rádi, že s námi vydržel. Přejeme mu
zdraví a vitalitu do následujících let.
Další ročník bude opět 8. 5. 2016 zveme
vás všechny kdo má chuť objevovat krásy
našeho okolí.
Zdrávi došli!
Přejí Sokolové Kunvald

Orlice cup 2015 v Chocni
Na startu druhého ročníku extrémního
závodu štafet se letos koncem dubna objevily hned tři štafety s kunvaldskou účastí.
Závod není tak extrémní jako obdobný Bobr
cup v Litovli, ten je zpestřený několikerým
broděním přes řeku Moravu, ale i tak 15 km
běhu, 25 km na kole a 5 km v kajaku v náročném terénu důkladně prověří síly závodníků na začátku sezóny. Kajakářská pasáž je
dokonce drsnější než v Litovli. Specialitou
Orlice cupu je kategorie jednotlivců. Naštěstí
nikdo z nás nevlastní kajak. Díky tomu máme
dostatečnou výmluvu, proč do toho nemůžeme.
Nejrychlejší z „našich“ byla i letos štafeta Harrisarts tattoo extrem team s běžcem
Edou Štumpfem, jež obsadila 7. místo
v hlavní kategorii. Veteráni v barvách žambereckého 3D Fitness Race Teamu, běžec
Roman Hodek a biker Luděk Dlabka, neobhájili loňské bronzové medaile ani ne tak
kvůli horší výkonnosti, ale to víte, mladší
stárnou, a tak z nižší věkové kategorie přibývají další konkurenti. Letos jen bramborová
medaile.
Vítězství ovšem slavili kluci Jindrovi
coby JJJ Gang ve studentské kategorii. Především Jirka si coby student zaslouží velký
obdiv.
Roman Hodek

Duatlon Krušnoman
Už po druhé se dva kunvaláci zbláznili a vydali napříč republikou do Krušných hor na nejtěžší dlouhý duatlon
v Evropě. V lyžařském areálu Klíny na ně
čekala trať v délkách 5 kilometrů běhu,
80 kilometrů silniční cyklistky a na závěr
15 kilometrů běhu. Běžecká část se odehrá-

vala na sjezdovkách a trasách pro sjezdy
na horských kolech.
Každý 5 kilometrový běžecký okruh nabídl
200 metrů stoupání a klesání. Pro cyklistiku připravili organizátoři dva 40 kilometrové okruhy vedoucích přes Český Jiřetín
a německý Neuhausen se stoupáním 1300
výškových metrů. Celková délka 100 kilometrů s 2100 nastoupanými a sklesanými
metry se nevyrovná žádnému jinému závodu
v Evropě.
Na start Krušnomana se mezi 130 závodníků a závodnic postavili Luděk Dlabka, Eda
Štumpf a kompletní česká triatlonová špička
v čele s nezničitelným Petrem Vabrouškem.
Již první metry závodu rozhodli o výsledku
obou účastníků z Kunvaldu, zatímco Luděk
si běžeckou část užíval a líbila se mu, tak
Edovi nesedla. Do prvního depa vbíhal
Eda 78 a Luďkovi patřila 112 pozice.
Po první běžecké spíše zahřívací části
následovala bezháková cyklistika, to znamená, že každý závodník jede za své a nesmí
se schovávat za jiného závodníka do tzv. větrného pytle. Na náročné trati plné rychlých
sjezdů a dlouhých stoupáních a občas skrápěné deštěm oba postupovali výš startovním
polem. Eda se prokousal na 60. místo a Luděk
poskočil do první stovky. Tím, ale závod pro
Edu skončil, protože na posledních kilometrech cyklistické části začal cítit náběh na
křeče, které vygradovaly na druhém kilometru běhu, kdy nepomohlo žádné protahování
a závod musel vzdát.
Zato Luděk si závěrečný běh doslova
užíval a s úsměvem doběhl do cíle v čase
5:25:38 na 94. místě celkově. Ale v kategorii 55 - 59 let vyhrál a stal se mistrem republiky, k čemuž mu gratulujeme nejen my, ale
na stupních mu potřásl rukou držitel Himálajské Koruny a držitel Ceny Jiřího Stanislava
Gutha-Jarkovského, český horolezec Radek
Jaroš.
Zároveň bychom Vás, čtenáře Poledníku,
chtěli pozvat na 14. ročník Kunvaldského
železného muže. Jsou připraveny jak kategorie jednotlivců, tak štafety. Veškeré podrobnosti a odkaz na předběžné přihlášky najdete
na http://sokol-kunvald.wz.cz/
Sokol Kunvald
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AKTUÁLNÌ Z MAS
ORLICKO, z. s.
Kolektiv zaměstnanců MAS ORLICKO, z. s.
nepřetržitě, od loňského roku pracuje na
zdárném splnění požadovaných standardů
pro získání Standardizace pro nové programové období 2014 – 2020, díky kterým prokážeme, že jsme schopni se podílet na realizaci programů financovaných z evropských
fondů. Velkou část požadavků již máme splněnou a v současnosti již dolaďujeme drobné
nedostatky. Koncem srpna bychom se měli
dozvědět, jak jsme byli úspěšní. Vzhledem
k těmto okolnostem a časové prodlevě
schvalování programů Evropskou komisí,
nejsou v současné době vyhlášeny nové
výzvy pro žadatele. Dá se ale předpokládat,
že v druhé polovině letošního roku budeme
již schopni podat zájemcům bližší informace.
Přesto nezahálíme a nabízíme služby
v oblasti poradenství, prostřednictvím
seminářů pro NNO.
MAS ORLICKO, z. s. v minulém roce
uspořádala 6 seminářů na pomoc spolkům
(dříve občanská sdružení) při přizpůsobení jejich základních dokumentů novému
občanskému zákoníku. V návaznosti na to
v současné době připravujeme další semináře, které se budou zabývat tématy - neziskové organizace uzavírá smlouvy, nezisková
organizace jako nájemce/pronajímatel, v roli
spotřebitele, pořadatele akcí pro veřejnost
nebo jako žadatel o dotace. Na první semináře se budete moc těšit již v červnu 2015.
Přednášejícím těchto seminářů bude paní
Mgr. Miroslava Bednářová. Podrobnější informace budou zveřejněny na webových stránkách MAS ORLICKO, z. s., facebookových
stránkách, rozeslány emailem na všechny
obce v území MAS ORLICKO, z. s. a neziskovým organizacím.
V rámci příprav podpor pro neziskové
organizace aktuálně vyzýváme neziskové
organizace k předkládání projektových
záměrů na investice do zázemí a technického vybavení v souvislosti s technickým
a přírodovědným vzděláváním. Potřebujete
vybavit zázemí pro Váš včelařský kroužek,
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nebo pro dílnu modelářů? Zašlete své projekty na strategie@mas.orlicko.cz, nebo si
sjednejte konzultaci u slečny Alice Brožkové.
Uvedené projekty budou využity také
pro agendu místních akčních plánů, kterou
bude MAS ORLICKO realizovat ve spolupráci
s ORP Žamberk a Ústí nad Orlicí a která přinese mimo jiné více služeb pro školy v území
(doučování, vzdělávání, asistenty, výměnu
zkušeností a další aktivity).
Aktuálně přijímáme také projektové
záměry na pořízení vybavení pro rozvoj mikropodniků do 10 zaměstnanců s méně než
3letou historií. Předběžnou výzvu k předkládání projektů vyhlásila agentura Czech Invest
a MAS ORLICKO nabídne zájemcům konzultační podporu a pomoc při zpracování projektů ve spolupráci s Agenturou. Bližší informace podá Ing. Tomáš Vacenovský.
V rámci aktivit projektu „MAS jako nástroj
spolupráce obcí pro efektivních chod úřadů“
probíhá aktuálně práce na tvorbě dodatku
strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS. Tématem tohoto dodatku je spolupráce obcí navzájem a kooperace s místní
akční skupinou. Tento dokument by měl být
dokončen v průběhu měsíce června.
Následovat bude druhý kulatý stůl pro
starosty obcí, na němž budou dodatky strategií všech zapojených MAS projednány včetně
tzv. Paktů spolupráce obcí v regionu MAS.
Dodatky i Pakty o spolupráci budou poté
schváleny na nejbližší valné hromadě.
Stejně jako loni, v rámci projektu Jedeme
všichni – projela další cyklojízda naším
územím.
O státním svátku 8. 5. vyrazil peloton cyklojízdy z Opavska a 10. 5. dorazil na naše území
v oblasti pod Králickým Sněžníkem. Z dalších
akcí na tento rok chystáme dvě představení
cyklotrenažeru.
Realizace projektů žadatelů úspěšně
pokračuje. Do posledního termínu podání
žádosti o proplacení (30. 6. 2015) zbývá
dokumenty podat pouze posledním 5 žadatelům. Tím bude minulé období v realizační
fázi ukončeno. Stále ještě máme v kanceláři
několik volných výtisků Knihy všech podpořených projektů. Máte-li zájem, můžete si je
u nás zdarma vyzvednout.
Pro více informací sledujte naše webové
stránky www.mas.orlicko.cz.
Srdečně zdraví
Kolektiv zaměstnanců MAS ORLICKO, z. s.

Duo Nos Dames
Vás zve na

2. FRANCOUZSKÝ HUDEBNÍ VEČER

který se koná
5. července od 18.00 hod.
v kostele Sv. Jiří v Kunvaldu
Během večera zazní šansony
Édith Piaf, Jacquese Brela, Francise Cabrela,
Charlese Aznavura a jiných
vstupné dobrovolné
Martina Forejtková (klavír, akordeon, zpěv)
Kateřina Prokešová (violoncello, zpěv)

Kunvaldská lávka

aneb
„S TRAKAŘEM NAPŘÍČ
KOUPALIŠTĚM“

Hasiči Kunvald Vás srdečně zvou
na 21. ročník
V sobotu 11. července od 14.00 hod
„Kunvaldské koupaliště“
Soutěže, zábava, hudba, tanec
i něco dobrého k tomu.
K tanci a poslechu hraje Lerion.

Myslivecké sdružení Kunvald
pořádá

XXVI. ročník „LOUČENÍ S LÉTEM“
dne 22. srpna 2015
na myslivecké chatě v Kunvaldu

· prodej grilovaných kuřat od 16.00 hodin
· prodej zvěřinových specialit od 17.00 hodin
· k tanci a poslechu hraje od 20.00 hodin
skupina „Free´s“

Vstupné dobrovolné.
Těšíme se na Vaši návštěvu.

Chcete skutečně snížit náklady na domácnost či firmu?
My Vám tuto možnost nabízíme a to formou elektronické aukce,
pořádané společnosti eCENTRE, a.s.
Stejným způsobem vybírá i Vaše obec.
Kolik Vás to bude stát? Nic
Budete s tím mít starosti? Ne, administrativu zařídíme
Zajímají Vás podrobnější informace? Využijte kontakt:
Ondřej Blahovec, tel. 602132739, e-mail: blahovec@uvazujte.cz
nebo nahlédněte na: www.ecentre.cz

1. Vytrvalý účastník Mufloní stopy – pan Josef Trejtnar a Eda Štumpf.
2. Aerovky v Kunvaldě – radost pohledět! (foto Darina Jedličková)
3. Jakpak chutnají Olomoucké tvarůžky? No přece báječně!
4. Kunvaldský Krušnoman Ludvík Dlabka
5. Jakápak je to asi pohádka? Hádejte děti! (foto Míla Kalousková)
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