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Blahopøejeme k obrovskému úspìchu v mezinárodní soutìži
– Jirka Prachaø v prùbìhu velké mezinárodní vèelaøské soutìže!

Jirkovi a všem dìtem a studentùm pøejeme úspìšný školní rok!

AHOJ,
vážení čtenáři Ku…ho Po...ku

Z mých žamberských vzpomínek
(tentokrát na záøí roku 1937)
Na 14. září, den smrti pana prezidenta T. G. Masaryka, nikdy nezapomenu. Bylo krásné
slunečné téměř ještě letní ráno, těsně po sedmé hodině, kdy jsme všichni seděli u snídaně,
když se domem rozlehla dutá rána. Přicházela kdesi od vchodových dveří a zněla celou
úzkou dlouhou chodbou. Všichni jsme vstali a proběhli jí až k otevřeným dveřím do otcovy
kanceláře. První běžela maminka, která vykřikla: „Podívejte se co se stalo“. V kanceláři
ležel na zemi veliký obraz, kopie proslulého díla Václava Brožíka - Mistr Jan Hus před koncilem Kostnickým. Obraz v těžkém sádrovém zlaceném rámu ležel před námi na zemi bez
jediného sebemenšího porušení. A nejen to, ale i obě skoby pevně držely ve zdi a kované
kruhové úchyty byly též neporušeny. Obraz jsme jen postavili na zemi, opřeli o starodávný
psací pult nad kterým visel a šli pokračovat ve snídani. Zapnuté rádio právě oznamovalo,
že před několika málo minutami zemřel pan prezident.
Tento misteriosní zážitek jsme se rozhodli, že nebudeme nikomu vyprávět. Jednak se
udál vlastně v kanceláři farního úřadu Československé církve a právě ve chvíli smrti pana
prezidenta, což by mohlo budit dojem, že snad se chtěl otec nebo sama církev nějak zviditelňovat. A tak jsme o tom řekli jen v rodině a ještě pouze povrchně. Dvěma mužům, kteří
museli přijít obraz pověsit zpět na místo se otec svěřil, že chtěli obraz řádně očistit a podařilo se jim ho sejmout, ale na zavěšení, že rodina sílu sama nemá.
A tak jsem vždy v září vzpomínal na tuto příhodu, ale i na osud onoho krásného
obrazu. Až po mnoha letech jsem využil jedné neděle, kdy jsem byl v Žamberku na
návštěvě a v kostelíku Církve československé, dnes s přídavkem husitské, i když by jí
určitě lépe slušelo jen Husově, protože o nápravě v církvi, kterou Mistr Jan kázal, nebylo
ještě o husitství ani slechu, byla právě bohoslužba. Obraz v jedné malé místnosti kostelíku skutečně tehdy visel. Avšak připraven o to nejcennější. O onen mohutný zdobný
zlacený rám, který dodával obrazu hloubku významu onoho zobrazeného děje. Krátce
řečeno, dočkal se chudák stejného osudu, jako jedna z nejstarších synagog na našem
území, v níž našel umístění. A město bylo ochuzeno o jeden stavební a jeden historizující unikát. Zato však má dvě památky na dobu socializmu. Znehodnocenou synagogu
a v ní „oškubaný“ obraz.
Milan Šebek, Varnsdorf

Co je nového…?
Nejdùležitìjší body ze zasedání zastupitelstva mìstyse dne 9. 7. 2015
* Sdružení obcí Orlicko – Závěrečný účet 2014,
hospodaření svazku
Starosta městyse Ing. Josef Paďour seznámil zastupitelstvo s výsledky hospodaření
svazku, Závěrečným účtem svazku za rok 2014
a Zprávou o přezkoumání hospodaření za rok
2014. Oba materiály byly schváleny Valnou
hromadou Sdružení obcí Orlicko.
Dále informoval, že městys Kunvald získal
z dotačního programu „Malé památky Orlicka“
příspěvek ve výši 25.500 Kč na opravu dřevěné
kapličky v osadě Bubnov. Celkové náklady na
opravu činí 36.500 Kč, částka ve výši 11.000
Kč je příspěvkem městyse z vlastních zdrojů.
Zastupitelstvo vzalo informace na vědomí.
* Závěrečný účet svazku Rozvoj regionu obcí
pod Zemskou branou za rok 2014
Starosta městyse seznámil zastupitelstvo se
Závěrečným účtem svazku za rok 2014, hospodaření svazku přezkoumal také Pardubický kraj,
který neshledal v hospodaření svazku žádné
chyby a nedostatky. Zastupitelstvo vzalo informace na vědomí.
* Rybník na Horském potoce na horním
Kunvaldě
Starosta městyse informoval zastupitelstvo, že pozemkové parcely včetně příslušenství č. 3257 a 3259/2 (parcely pod hrází) byly
Katastrálním pracovištěm v Ústí nad Orlicí
zapsány na LV Česká republika s právem hospodaření pro LČR, s. p., LČR, s.p. – Správa
toků oblast povodí Labe nechala v rámci zpracování projektu na opravu hráze a vybudování retenčního prostoru geometricky oddělit pozemky ve vlastnictví městyse Kunvald
v úrovni oddělení pozemků odkoupených
městysem od manželů Zientkových. Následně
bylo zadáno zpracování znaleckého posudku
na odkoupení těchto nově vzniklých parcel
LČR, s.p. od městyse Kunvald.

Dále starosta informoval o pokračujících jednáních mezi LČR, s.p. a Kunvaldskou
a.s. o uložení vytěžených sedimentů v odhadovaném množství 1,5 tis. tun na zemědělské pozemky ve vlastnictví Kunvaldské a.s..
Zastupitelstvo vzalo informace na vědomí.
* Nákup nemovitosti čp. 31 v Kunvaldě Kampelička
Starosta městyse informoval zastupitelstvo o průběhu elektronické dražby nemovitosti. Městys vydražil objekt do vlastnictví
za vyvolávací cenu 1.900.000 Kč, dále musí
uhradit 11.000 Kč za náklady spojené s přípravou prodeje (znalecký posudek, energetický štítek). Uvedl, že po uhrazení celé částky
bude ze strany České pošty, s.p. podán návrh
na vklad do KN a objekt bude zapsán na LV
Městyse Kunvald.
Dále požádal zastupitele, aby zvážili využití objektu s tím, že je žádoucí využít možných dotačních programů na získání maximálního množství finančních prostředků na rekonstrukci objektu. Do příštího zasedání zastupitelstva budou mít zastupitelé k dispozici půdorysy jednotlivých podlaží, aby získali představu
o prostoru k využití. Paní Petra Zářecká navrhla,
aby se zastupitelstvo do objektu podívalo.
Ing. Musil navrhl, aby bylo provedeno
zaměření skutečného stavu budovy a jeho současného prostorového uspořádání. Zastupitelstvo vzalo informace na vědomí.
* Žádost o odkoupení pozemků
Zastupitelstvo se seznámilo se žádostí
slečny MgA. Veroniky Fialové o možnost
odkupu pozemkových parcel 241/7 o výměře
7 m2 a 241/8 o výměře 8m2, o které se její
rodina dlouhodobě stará a které přímo navazují na pozemky v jejím vlastnictví.
Zastupitelstvo vzalo žádost na vědomí,
žádost bude vyvěšena po zákonem stanove1

nou dobu na úřední desce a poté se k ní na
dalším zasedání zastupitelstvo vrátí.
* Projednání poskytnutí příspěvků na základě
žádostí do grantových programů městyse
Kunvald
Paní Petra Zářecká a Ing. Jiří Musil seznámili zastupitelstvo s výsledky jednání komise
pro hodnocení žádostí a výsledky projednání
jednotlivých žádostí včetně doporučení jejich
vyřízení:
a) Program č. 4 - Podpora poskytování
sociálních služeb občanům městyse Kunvald: žádost společnosti Audiohelp Ústí nad
Orlicí o příspěvek ve výši 4.000 Kč na poskytování pomoci neslyšícím občanům Kunvaldu.
Komise seznámila zastupitelstvo s vyhodnocením žádosti a doporučila vyhovět žádosti
v plné výši. Zastupitelstvo po dalším krátkém
projednání odsouhlasilo poskytnutí příspěvku
ve výši 4.000 Kč na základě uzavřené smlouvy.
b) Program č. 1 - Podpora a rozvoj spolkové činnosti v městysi Kunvald: žádost
ZO Českého svazu zahrádkářů Kunvald o příspěvek na uspořádání podzimní výstavy ve
dnech 12. - 14. září 2015 a doplnění cenového fondu ve výši 3.000 Kč. Komise seznámila zastupitelstvo s vyhodnocením žádosti
a doporučila vyhovět žádosti v plné výši.
Zastupitelstvo po dalším krátkém projednání
odsouhlasilo poskytnutí příspěvku ve výši
3.000 Kč na základě uzavřené smlouvy.
c) Program č. 1 - Podpora a rozvoj spolkové činnosti v městysi Kunvald: žádost
TJ Sokol Kunvald o příspěvek na ceny a na
uspořádání tradičního triatlonového závodu
Kunvaldský železný muž ve výši 5.000 Kč,
který se bude konat dne 28. 7. 2015. Závod
byl zařazen do Přeborů České obce Sokolské.
Komise seznámila zastupitelstvo s vyhodnocením žádosti a doporučila vyhovět žádosti
v plné výši. Zastupitelstvo po dalším krátkém projednání odsouhlasilo poskytnutí příspěvku ve výši 5.000 Kč na základě uzavřené
smlouvy.
d) Program č. 1 - Podpora a rozvoj spolkové činnosti v městysi Kunvald: žádost
TJ Sokol Kunvald o příspěvek na dopravu
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na turistický výlet na Zelenou horu ve výši
5.000 Kč. Komise seznámila zastupitelstvo
s vyhodnocením žádosti a doporučila vyhovět
žádosti v částečné výši 2.000 Kč. Zastupitelstvo po dalším krátkém projednání odsouhlasilo poskytnutí příspěvku ve výši 2.000 Kč na
základě uzavřené smlouvy.
e) Program č. 1 - Podpora a rozvoj spolkové
činnosti v městysi Kunvald: žádost TJ Sokol Kunvald o příspěvek ve výši 5.000 Kč na ceny a na
organizaci Půlmaratonu, který se bude konat dne
31. 10. 2015. Komise seznámila zastupitelstvo
s vyhodnocením žádosti a doporučila s ohledem na výši prostředků v tomto programu přesunout rozhodnutí o žádosti na zastupitelstvo
v říjnu 2015, kdy již bude zřejmé, kolik prostředků bude v příslušném programu zbývat.
Zastupitelstvo po dalším krátkém projednání
návrh na přesunutí rozhodnutí odsouhlasilo.
* Žádost Římskokatolické farnosti Kunvald
Administrátor ŘKF Kunvald žádá městys,
aby byla uhrazena voda používaná k zalévání
hřbitovů, která byla v důsledku chybného fakturování účtována ŘKF. Jedná se o období od
roku 2012 do roku 2014, celková částka, která
byla dle odečtů a vyúčtování v jednotlivých
letech uhrazena ŘKF činí celkem 6.605,50 Kč.
S ohledem na skutečnost, že je prokazatelné, že částka za vodu byla účtována ŘFK
a měla být účtována městysi, navrhl starosta
vyplatit tuto částku ŘKF na základě uzavřené
dohody.
Dále starosta vysvětlil, že již byla přijata opatření, která podobným nedopatřením zabrání. Na vodovodní řad vedoucí na
oba hřbitovy a urnový háj byl ve spolupráci
s VaKem namontován samostatný vodoměr,
který je evidován na Městys Kunvald.
Zastupitelstvo po kratším projednání
odsouhlasilo návrh starosty na úhradu částky
6.605,50 Kč za vodu spotřebovanou na zalévání
hrobů na obou hřbitovech a na urnovém háji
a účtovanou v letech 2012 - 2014 ŘFK, a to na
základě uzavřené dohody.
* Přístup k čp. 195 – postup řešení
Zastupitelstvo se opakovaně vrátilo k řešení
přístupové komunikace k čp. 195, projektant na
základě žádosti starosty zpracoval několik variant řešení včetně finančního vyčíslení. Jedná se

o kombinaci uložení dlažby (kamenivo zpevněné cementem, kamenivo uložené do štěrkového lože) a řešení povrchu spádného úseku
(penetrační makadam, asfaltobeton).
Zastupitelstvo po projednání odsouhlasilo
v případě položení dlažby variantu I. – kamenivo zpevněné cementem (lože pro dlažbu,
dlažba) a v případě spádného úseku použití
asfaltobetonu.
* Cyklistické propojení Žamberk - Kunvald
Starosta městyse seznámil zastupitelstvo
s kalkulací a harmonogramem plnění finančních příspěvků na realizaci projektu cyklistického propojení Žamberk – Rokytnice v Orlických horách, na jehož podpoře realizace se
zastupitelstvo shodlo již na dřívějších zasedáních zastupitelstva.
V současné době je v realizaci projektová
dokumentace, jejíž náklady budou 1.013.427 Kč
včetně DPH, z toho příspěvek města Žamberk
činí 405.371 Kč (2/5 celkových nákladů), příspěvek městy Rokytnice v Orlických horách činí
405.371 Kč (2/5 celkových nákladů), příspěvek
Městyse Kunvald činí 202.685 Kč (1/5 celkových
nákladů).
Městys Kunvald by tedy měl uhradit v roce
2015 k 31. 7. 2015: 53.905 Kč, k 30. 9. 2015
56.820 Kč, k 31. 1. 2016: 14.520 Kč, k 30. 4. 2016:
67.760 Kč a k 31. 7. 2016: 9.680 Kč. S těmito částkami bylo již počítáno v rozpočtu městyse Kunvald
na rok 2015 a rovněž s potřebnou částkou bude
počítáno i v rozpočtu na rok 2016. Zastupitelstvo
vzalo informace na vědomí.

* Různé
Informace o přípravě projektu rekonstrukce cesty Kunačice – Záhory. Starosta
a místostarosta městyse informovali zastupitelstvo o postupu příprav na rekonstrukci
cesty z Kunačic na Záhory, mělo by se jednat
o úsek od křižovatky na Kunačicích po křižovatku za Skalkovými, oprava by měla být provedena asfaltobetonem a únosná i pro těžkou
dopravu. Projektovou dokumentaci bude
hradit Městys Kunvald, vlastní realizaci Státní
pozemkový úřad. Akce by měla být realizována, podaří-li se vše dle plánu, v roce 2016.
Zastupitelstvo vzalo informace na vědomí.
* Diskuse
- P. Petr Krčmář se dotázal, zda by bylo
možné prořezat stráň spadající k areálu Kunvaldské a.s. v „Parkánu“ – Jana Trejtnarová
uvedla, že prořezání by mělo být realizováno
v letošním roce.
- Starosta městyse uvedl, že k žádosti ŘFK
z minulého zastupitelstva o příspěvek ve výši
125.000 Kč na odvlhčení kostela byl zástupce
ŘKF na základě žádosti zastupitelstva vyzván
písemně k doplnění informací, avšak bez reakce
ze strany ŘKF. Paní Marta Gregušová uvedla, že
o záležitosti hovořila s administrátorem farnosti,
který přislíbil kontaktovat pana starostu.
Zastupitelstvo vzalo informace a podněty,
které zazněly v bodě Diskuse na vědomí.

Nejdùležitìjší body ze zasedání zastupitelstva mìstyse dne 13. 8. 2015
* Hospodaření městyse k 30. 6. 2015
Předseda finančního výboru, pan Josef
Vágner, seznámil zastupitelstvo s výsledkem
hospodaření městyse Kunvald za první pololetí roku 2015. Hospodaření městyse za prozatím vyvíjí příznivě, i přes úhradu částky za nákup
nemovitosti čp. 31 – Kampeličky nebylo nutno
prozatím sáhnout od rezerv a vše se daří hradit
z běžného účtu.
Stavy finančních prostředků na jednotlivých účtech k 30. 6. 2015:
Běžný účet u KB a.s.
5.553.053,92 Kč
Spořící účet u KB a.s.
10.073.678,22 Kč
Fond rozvoje a rezerv
1.673.727,62 Kč
Účet u ČNB
470.898,99 Kč

Pokladna (hotovost k 30. 6.) 53.677,00 Kč
Finanční prostředky městyse Kunvald
k 30. 6. 2015 celkem:…….17.825.035,75 Kč.
Zastupitelstvo vzalo informace včetně stavu
finančních prostředků na jednotlivých účtech na
vědomí.
* Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 – o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí
Starosta městyse seznámil zastupitelstvo s návrhem obecně závazné vyhlášky
č. 1 / 2015 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí. Legislativní odbor KÚ
Pardubického kraje a Finanční úřad upozor3

nili na skutečnost, že pokud vyhláška zůstane
v současném znění – tj. bude zachován rozdílný koeficient pro osady a vlastní Kunvald,
bude městys nucen doložit veškeré podklady
pro výpočet daní v jednotlivých případech.
Obě instituce doporučily sjednocení koeficientu pro celé katastrální území, změna tedy
nastane pro vlastníky nemovitostí v osadách
(celkem se to týká 32 nemovitostí), u kterých
dojde sjednocením koeficientu ke zvýšení
daně v řádu stokorun. Dále byl v návrhu textu
vyhlášky vypuštěn článek o navýšení daně
pro stavební pozemky.
Zastupitelstvo po projednání odsouhlasilo
obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015. Vyhláška
nabyde platnosti po 15 denní lhůtě, po kterou
bude vyvěšena na úřední desce a účinnosti od
1. 1. 2016.
* Kontrola provedená společností EKO-KOM, a.s.
Zastupitelstvo se seznámilo s protokolem
o průběhu auditu plnění „Smlouvy o zajištění
zpětného odběru a využití odpadů z obalů“,
uzavřené mezi autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, a.s. a obcí Kunvald, který
se týkal především plnění podmínek výše uvedené „Smlouvy“.
Závěr auditu: Při auditu nebyly zjištěny
nedostatky – v kontrolovaném období nebylo
shledáno porušení „Smlouvy“.
Zastupitelstvo vzalo informace a výsledky
auditu na vědomí.
* Kampelička – nemovitost Kunvald čp. 31
Starosta městyse informoval, že částka
za nemovitost byla již zaslána na účet České
pošty, s.p. a zastupitelstvo se rovněž seznámilo
s plány budovy a jednotlivých podlaží. Starosta
dále uvedl, že jakmile bude nemovitost přepsána na katastru nemovitostí a bude provedena fyzická předávka budovy, bude si zastupitelstvo moci objekt prohlédnout (budova má
celkem tři podlaží, jedno podzemní a dvě nadzemní. V 1 PP se nachází garáž, sklepní prostory a nebytové prostory (provozovna bývalého kadeřnictví). V přízemí se nachází nebytové prostory sloužící k podnikání (pošta, ordinace, telefonní ústředna). Ve 2 NP jsou dva
byty. Zastavěná plocha – 193 m2, obestavěný
prostor – 1.434 m3, nosné konstrukce – kombinace kamene a cihel.
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Budova by měla být využita především
pro potřeby městyse a úřadu městyse, včetně
knihovny, archivu, stavebního archivu, zasedací místnosti, technického zázemí atd.
Starosta a místostarosta městyse požádali zastupitele, aby zvážili, co vše by mělo být
v budově umístěno s tím, že následně bude
vypsána poptávka na architekta, který by měl
zakomponovat všechny potřeby do stávající
budovy.
Zastupitelstvo vzalo všechny informace
i podněty a požadavky na vědomí.
* Žádost o koupi pozemku
Zastupitelstvo se vrátilo k žádosti
MgA. Veroniky Fialové o koupi pozemkových
parcel č. 241/7 – výměra 7 m2 a č. 241/8 – výměra
8 m2. Záměr byl vyvěšen po zákonem stanovenou dobu na úřední desce, k záměru nepřišla žádná připomínka.
Zastupitelstvo odsouhlasilo prodej
pozemků za standardních podmínek, tedy
za cenu dle znaleckého posudku a úhradu
nákladů spojených s prodejem.
* Žádost o pronájem části obecního pozemku.
Zastupitelstvo se seznámilo se žádostí pana
Libora Křivánka a pana Milana Bartoše o pronájem části pozemkové parcely ve vlastnictví městyse Kunvald č. 386/3 o výměře 50 m2.
Jedná se o část pozemku mezi bytovkou čp. 386
a silnicí na Bartošovice. Na tento pozemek chtějí
umístit montované přenosné eurogaráže.
Zastupitelstvo vzalo žádost na vědomí
a požádalo o zjištění dalších podrobností
týkajících se žádosti, a to např. vzhled garáží
(typ), umístění s ohledem na výjezd z garáží
a ovlivnění rozhledových poměrů.
Záměr bude vyvěšen po zákonem stanovenou dobu na úřední desce a poté se k němu
zastupitelstvo vrátí.
* Žádost o spoluúčast na zpevnění přístupové cesty
Starosta městyse seznámil zastupitelstvo
se žádostí pana Ing. Karla Solničky ml. o spoluúčast při zpevnění komunikace na pozemku
parcelní č. 8356. Pozemek je ve vlastnictví městyse a vede mj. k jeho nemovitosti na
Kunačicích (p.p.č. 289 – st.). Ve své žádosti
uvádí, že dům hodlá rekonstruovat a trvale

v něm žít. Dále uvádí, že tato cesta je jedinou
přístupovou komunikací k jeho nemovitostem,
neboť dohoda o využívání soukromé cesty není
možná.
Uvádí, že žádá o poskytnutí a úhradu techniky k rozhrnutí a zhutnění štěrkodrti, kterou
zakoupí a uhradí i dopravu materiálu.
Zastupitelstvo vzalo žádost na vědomí
a s ohledem na délku komunikace doporučilo
provést místní šetření za účasti pana Ing. Solničky a rovněž zjistit jeho představu o množství materiálu a způsobu opravy, neboť se
jedná o travnatou cestu.
* Žádost o spoluúčast na opravu přístupové
cesty
Zastupitelstvo se seznámilo se žádostí
slečny Alžběty Skalkové, o spoluúčast na opravě
komunikace k čp. 50 – Kunvald – Záhory.
Slečna Skalková rovněž žádá o poskytnutí techniky k rozhrnutí a zhutnění štěrkodrti, kterou
včetně dopravy uhradí.
S ohledem na projekt, který by se měl
realizovat ve spolupráci s SPÚ v příštím roce
a který se týká celkové rekonstrukce a opravy
uvedené cesty, vzalo zastupitelstvo žádost
prozatím na vědomí a doporučilo odpovědět
slečně Skalkové v tomto duchu.
* Finanční výpomoc při mimořádné kalamitní
situaci
Starosta a místostarosta městyse navrhli
zastupitelstvu s ohledem na vážné poškození střechy bytovky čp. 383 – 384 způsobené vichřicí dne 8. 7. 2015 zvážení finanční
pomoci společenství vlastníků bytů. Finanční
výpomoc by byla poukázána na základě darovací smlouvy na účet společenství vlastníků a měla by sloužit především k pokrytí
nákladů, spojených s opravou střechy, které
nehradí pojišťovna, která mimo dále uvedené
zřejmě nebude hradit plnou výši opravy střechy a společenství vlastníků bude muset část
opravy uhradit ze společného účtu.
Jedná se především o úhradu částky za stavební povolení (10 tis. Kč) a dále úhradu nákladů
na stavební a technický dozor (cca 32. tis. Kč).
Jedná se o občany Kunvaldu, kteří byli nezaviněně postiženi nepředvídanou událostí, která je
značným způsobem ovlivnila.
Zastupitelstvo po projednání odsouhlasilo poskytnutí finanční výpomoci podložené

řádnou smlouvou, která pokryje doložené
výdaje na vydání stavebního povolení a technický dozor stavby ve výše uvedené předpokládané částce (cca 42.000 Kč), maximálně
však ve výši do 50 tis. Kč.
* Výměna svítidel veřejného osvětlení
Starosta městyse seznámil zastupitelstvo
s dalšími informacemi o doplněné nabídce na
výměnu současných výbojek veřejného osvětlení: dodavatel nabízí možnost nákupu většího
množství (dodávka cca 50 ks) výbojek s rozložením platby na roky 2015, 2016 a 2017.
Dodána by byla všechna světla najednou, platby
by bylo možno sjednat dle dohody bez navýšení
ceny (roční splátky, měsíční splátky…).
Zastupitelstvo vzalo informace na vědomí
a pověřilo starostu městyse získáním dalších
informací (např. záruční lhůty) a zajištěním
konkrétní cenové nabídky na obnovu výbojek
nejstarší větvi osvětlení. Dále se zastupitelstvo
domnívá, že by bylo vhodné získat následně
srovnatelné nabídky od dalších firem zabývajících se touto problematikou.
* Souhlas se vstupem na pozemky
Zastupitelstvo se seznámil se žádostí firmy
2G Geologická kancelář se souhlasem vjezdu,
vstupu na pozemky ve vlastnictví městyse
Kunvald za účelem provedení inženýrskogeologického průzkumu v rámci projektu Cykloturistické propojení Žamberk – Kunvald – Rokytnice v Orlických horách. Při průzkumu budou
provedeny sondy za účelem zjištění složení
podloží pro potřeby projektu.
Zastupitelstvo odsouhlasilo uvedenou
žádost s tím, že pozemky po provedení sond
budou uvedeny do původního stavu.
* Kaplička - dolní Kunvald
Starosta městyse uvedl, že Městys Kunvald
získal dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj
na stavební úpravy kapličky na dolním Kunvaldě. Rozpočet opravy byl stanoven na 186 tis.
Kč, částka určená Rozhodnutím o poskytnutí
dotace činí 130.704 Kč.
S ohledem na podmínky stanovené v Rozhodnutí je nutno realizovat poptávku na zhotovitelskou firmu.
Zastupitelstvo po projednání odsouhlasilo,
že jedinou podmínkou v tomto případě bude
nabídková cena, osloveny budou tři místní
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firmy, a to STAPS, s.r.o., Rekos Ševčík, s.r.o.
a Agrostav Žamberk, a.s. a dále stanovilo
komisi pro hodnocení nabídek ve složení: Ing.
Josef Paďour, Ing. Jana Trejtnarová, paní Alena
Foglová.
* Komunikace na Záhory
Starosta a místostarosta městyse seznámili zastupitelstvo s nabídkou Státního pozemkového úřadu na realizaci rekonstrukce komunikace z Kunačic na Záhory za následujících
podmínek:
Městys Kunvald bude financovat projekt,
který by měl být do konce roku 2015 vypracován (předpoklad ceny projektu dle parametrů SPÚ včetně geologických průzkumů, zaměření atd. bude cca 100 tis. Kč a více. SPÚ bude
investorem stavby, stavba by měla být realizována v roce 2016).
Navrhovány k rekonstrukci jsou dva úseky,
první od křižovatky pod Kunačicemi ke křižovatce za čp. 50 (Skalkovi), druhý od křižovatky
za čp. 50 po „Salaš“.
Zastupitelstvo po projednání odsouhlasilo
financování projektu, doporučilo dále jednat
s SPÚ o možnosti rozšíření obou úseků o část
již dříve zbudované komunikace od křižovatky
na Kunačicích a dále od hranice lesa p. Parishe
po Salaš a pověřilo tímto jednáním starostu a
místostarostu. Současně zastupitelstvo schválilo rovněž firmy, které budou poptávány na
zhotovení projektu: Agroprojekce Litomyšl,
Sella &Agreta Choceň, GAP Pardubice a ID
projekt Vamberk a složení komise pro hodnocení nabídek: Ing. Josef Paďour, Ing. Jana
Trejtnarová, pan Josef Vágner.
* Různé
Informace o jednání se zástupci Římskokatolické farnosti o příspěvku na odvlhčení kostela (ŘKF požádala v červnu 2015
o dotaci městyse ve výši 125.000 Kč) – starosta a místostarosta městyse informovali
zastupitelstvo o jednání se zástupci ŘKF –
panem administrátorem farnosti a stavebním
technikem. Uvedli, že při jednání zastávali stanovisko městyse o ochotě výpomoci, avšak za

standardních a průhledných podmínek. ŘKF
neměla k dispozici stanovisko „památkářů“
k zamýšlenému projektu, neprovedla si ani
předběžnou poptávku mezi více firmami (která
je mimo jiné podmínkou přidělení dotace)
a vychází pouze z nabídky jediné firmy, kterou
má od ledna tohoto roku. Zástupci ŘKF nedodali přes požadavky zastupitelstva další doplňující informace, o které požádalo v červenci,
ani žádný zástupce nepřišel na zastupitelstvo.
Prodlevy ŘKF mohou způsobit potíže při vlastním profinancování dotace ze strany Pardubického kraje. Bylo dohodnuto, že RKF provede
po získání stanoviska „památkářů“ poptávku
mezi firmami, které se na tuto technologii specializují a mají potřebná osvědčení pro
realizaci v památkových objektech, zástupci
městyse budou s ohledem na výši požadovaných prostředků také členy komise pro hodnocení nabídek. Zastupitelstvo odsouhlasilo jako
členy komise pro hodnocení a výběr nabídek
Ing. Josefa Paďoura a Ing. Janu Trejtnarovou.
Bc. Marta Gregušová v této souvislosti sdělila,
že dle informací, které jí poskytl stavební technik vikariátu je na Pardubickém kraji dohodnut
termín doložení všech potřebných dokumentů
do 24. 8. 2015 (původní termín dle Rozhodnutí o přidělení dotace z 5. 5. 2015 byl stanoven na 30. 6. 2015).
Odpadové hospodářství – starosta městyse
vyzval zastupitele ke spolupráci a zvážení nutné
změny systému odpadového hospodaření.
Pokud městys zůstane u systému kontejnerů,
je nutné počítat s finančně náročnou výměnou
nádob, je možné také přejít na systém popelnic. Zastupitelstvo vzalo informace a žádost na
vědomí.
* Diskuse
Paní Bc. Marta Gregušová přednesla požadavek obyvatel čp. 17 o přemístění kontejneru,
který zapáchá. Zastupitelstvo po projednání
vzalo ústní žádost na vědomí s tím, že kontejner není možné přemístit, je však žádoucí, aby
se do kontejneru nedostávaly zbytky potravin
a věci, které zápach působí.

Zasedání Zastupitelstva Městyse Kunvald proběhnou
ve čtvrtek 10. 9. 2015 a ve čtvrtek 8. 10. 2015 vždy od 19 hod,
a to v zasedací místnosti Úřadu městyse Kunvald.
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Čím žije naše kunvaldská škola...
Lanový park Øíèky
16. 6. 2015 se uskutečnil výlet s partnerskou školou z Německa do lanového parku
Říčky v Orlických horách. Zájemci z druhého
stupně tak mohli prověřit svoji fyzickou i psychickou odolnost.
V 8.30 nás vyzvedl autobus před školou
a dovezl nás společně se žáky z Německa až
na parkoviště ski areálu. V lanovém parku už
na nás čekali instruktoři, kteří žáky proškolili a oblékli je do lezeckých postrojů. Většina
žáku nepočítala s tím, že se pustí do nejnáročnější trasy, avšak postupem času někteří
žáci získávali větší jistotu a s chutí se pustili
do jejího zdolávání. Společně s partnerskou
školou jsme tak příjemně strávili dopoledne
a myslím, že jsme si to všichni užili. Za organizaci a dopravu patří dík partnerské škole
z Německa.
Mgr. Renata Holcová

Zájezd do Krkonoš
V pondělí 15. června 2015 jsme se společně vydali na poznávací zájezd do Krkonoš.
Výletu se zúčastnili žáci 2. stupně s naší partnerskou školou z Německa.
Odjezd byl v 8 hodin od Kampeličky.
Cestou jsme se zastavili pro německé žáky
a do Pece pod Sněžkou jsme dorazili půl

hodiny po desáté. Z autobusu děti viděly tato
města: Vamberk, Kostelec nad Orlicí, Třebechovice pod Orebem, Josefov, Jaroměř,
původně hrad Kuks přestavěný na zámek,
Dvůr Králové nad Labem a proslulé turistické letovisko Pec pod Sněžkou. Tam jsme
vystoupili a vydali se k lanovce na Sněžku.
U lanovky byla mapa regionu, kde jsme
žákům ukázali cestu, kudy půjdeme ze Sněžky.
Lanovka nás odvezla nejprve na Růžovou Horu
(1533 m), odtud jsme pokračovali v jízdě na
Sněžku (1602 m).
Krajina se dětem velmi líbila, proto většina natáčela videosekvence anebo fotografovaly, aby se mohly o krásu Krkonoš podělit
s rodiči. Čím výš jsme se přibližovali k vrcholu
hor, tím méně jsme viděli kvůli husté mlze.
Na Sněžce jsme se vyfotili s německými žáky
a pokračovali v sestupu po červené turistické
značce. Na rozcestí jsme odbočili na modrou
turistickou značku a pokračovali směrem
k Luční Boudě, která v různých obměnách
existuje již od 17. století. Zde jsme se nasvačili, prohlédli si pramen Úpy a Bílého Labe
a potom se vydali k chatě Výrovka, kde si děti
daly čaj, horkou čokoládu, někdo i polévku,
ale hlavně jsme si odpočinuli a nabrali síly.
Při této etapě cesty se již naši žáci spřátelili s německými a o zábavu bylo postaráno.
Komunikovali v německém, anglickém jazyce

Na výletě v Krkonoších s partnerskou německou školou a na Sněžce
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a někteří použili ruce i nohy, aby si sdělili společné zážitky.
Do Pece pod Sněžkou jsme došli okolo
páté hodiny odpoledne. Zašli jsme si do
malého obchodu pro suvenýry a vydali se
autobusem na zpáteční cestu do Kunvaldu.
Návrat byl mnohem rychlejší, než jsme očekávali. Domů jsme dorazili kolem sedmé
hodiny večer. Sice jsme byli bolaví a unavení,
ale plní úžasných zážitků.

Hejtmanùv pohár
Hejtmanův pohár byla soutěž, ve které
spolu zápolily jednotlivé školy a jejich žáci
ve zdolávání tzv. opičí dráhy plné kreativních
překážek, které prověřily všestranné sportovní
nadání zapojených žáků. Dráha měla unifikovanou podobu a bylo ji možné plnit během
druhého pololetí. Zapojit se mohly všechny
základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií z každého kraje České republiky. Cílem
soutěže bylo podpořit zdravý životní styl
a pozitivní vztah k pohybovým aktivitám.
Žáci soutěžili ve 4 kategoriích. Titul nejlepší krajské školy, finanční odměnu 10 000 Kč
a originální pohár hejtmana získala škola s nej-

IMYB 2015 - Velký mezinárodní
úspìch mladých èeských vèelaøù
na Slovensku
Ve dnech 8. až 12. července 2015 bylo
v rámci mezinárodního projektu IMYB
(International Meeting of Young Beekeepers) uspořádáno největší setkání včelařské
mládeže v historii. Šestého ročníku, který
tentokráte uspořádala Stredná odborná
škola Pod Bánošom v Banské Bystrici, se
zúčastnilo rekordních 57 účastníků, a to
z 20 zemí (Albánie, Anglie, Bělorusko, Česká
republika, Dánsko, Irsko, Izrael, Kazachstán, Libanon, Lichtenštejnsko, Litva, Moldávie, Německo, Nizozemí, Polsko, Rakousko,
Rumunsko, Slovensko, Slovinsko a Ukrajina). Svojí návštěvou podpořilo setkání
i mnoho významných státních a včelařských
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větším počtem bodů v každém kraji. O ceny
nebyly ochuzeny ani školy na druhém a třetím
místě.
Akce se zúčastnilo cca 157 škol z celé
České republiky. Naší základní škole se podařilo obsadit 6. místo mezi všemi těmito školami. V Pardubickém kraji nebyla konkurence
už tak velká, zapojilo se jen 6 škol, o to větší
souboj byl o první místo, kdy naše základní
škola dosáhla stejného bodového zisku jako
základní škola z Moravan. Rozhodly tak jednotlivé časy nejlepších žáku, které zvrátily
výhru na naši stranu. Díky tomu získá naše
škola finanční odměnu 10.000 Kč a originální Hejtmanův pohár. Ceny by nám měly být
předány na začátku školního roku 2015/2016.
Velký dík patří všem žákům naší školy,
kteří během hodin tělesné výchovy, ve školní
družině a při suplovaných hodinách dráhu
tak natrénovali, že se můžeme chlubit titulem
Nejlepší škola Pardubického kraje v Hejtmanově poháru.
Podrobnější informace o soutěži, jednotlivé časy všech žáků, fotky a videa ze soutěže
najdete na adrese: http://hejtmanuvpohar.cz/
Mgr. Renata Holcová

představitelů, např. všichni účastníci právě
probíhající valné hromady Apislavia.
Již tradičně si výborně vedli čeští
účastníci. V jednotlivcích se na prvním
místě umístil Matěj Brzica (Stříbro, vedoucí
kroužku Oldřich Koubek), na čtvrtém místě
Jakub Raus (České Budějovice, vedoucí
kroužku Mgr. Jarmila Ichová) a na místě
šestém Jiří Prachař (Žamberk, vedoucí
kroužku Jana Bíba). V týmové soutěži
český tým získal vynikající první místo. Za
tyto výsledky si zaslouží všichni i se svými
vedoucími velkou gratulaci stejně tak jako
veliký dík za výbornou reprezentaci. Velké
poděkování za uspořádání této náročné
akce patří i slovenským pořadatelům. Další
informace a fotografie získáte na webových
stránkách IMYB.sk.

Celkové umístění - jednotlivci:
1. místo: Matěj Brzica - Česká republika
2. místo: Rusu Ion - Moldávie
3. místo: Jana Kienzle - Německo
Celkové umístění – týmová soutěž:
1. místo: Česká republika
2. místo: Slovensko
Poděkování panu Vladimíru Bílkovi
a panu Slavomíru Divíškovi
Vážení čtenáři,
dovolte mi důležité doplnění článku o úspěších mladých českých včelařů a konkrétně
Jirky Prachaře z Kunvaldu.
Jirku potkalo velké štěstí, když se od
malinka mohl potkávat s panem Vladimírem
Bílkem a s panem Slavomírem Divíškem.
Oba dva se mu bezpodmínečně věnovali.
Oba dva k němu byli štědří, a to nejen, co se
týče svých včelařských znalostí a zkušeností.
Děda (jak smí Jirka oběma říkat) Bílek Jirkovi věnoval tři včelstva do začátku a dovolil mu užívat jeho včelín. Na dědu Divíška se
obrací stále a on je mu nápomocný ve všem,
s čím ho Jirka osloví.
Patří jim velké poděkování, že Jirku přivedli k oboru tak zajímavému a přírodě prospěšnému, jakým včelaření bezesporu je.
Když slyším Jirku o dědech vyprávět, tak je
cítit, jak silný vztah k oběma chová a že jim
nikdy nepřestane být vděčný.
S úctou,

Vichøice a Bratrská lípa
V roce 1930 se přehnala Kunvaldem
vichřice, která svou silou dokázala odlomit jeden z kmenů památné Bratrské lípy –
stromu, na nějž můžeme být právem hrdí.
Byla to tehdy velká a smutná událost. Vzpomínám-li si dobře, náš věrný dopisovatel
pan Šebek před časem na stránkách Poledníku psal, že schraňuje kalíšek vyřezaný ze
dřeva z odlomeného kmene.
Od té doby se mnohé změnilo, ale vichřice svou sílu nemění. Udeří rychle a zanechávají po sobě spoušť. Ta letošní, která se
prohnala Kunvaldem nad ránem 8. července,
také zanechala škody.
Kunvaldu se sice dotkla jen svým okrajem, ale chybělo málo a z naší Bratrské lípy
zbylo pouhé torzo. Plocha, do které se vítr
díky olistění stromů může opřít plnou silou
je několikanásobná, než v zimních měsících,
kdy stromy podobným větrům bez obtíží
odolávají. Naši památnou lípu tentokráte
zachránily před rozlomením jen bezpečnostní vazby, které jsou v koruně lípy instalovány, průběžně se kontrolují a i lípa samotná
se pravidelně ošetřuje odlehčujícími a zdravotními řezy. Po této větrné události jsme
zjistili na jedné z hlavních kosterních větví
dlouhou a hlubokou trhlinu. Ke stromu byli
přizváni odborníci – arboristé, kteří se ošet-

Jana Bíba, vedoucí včelařského kroužku

Pan Divíšek s Jirkou Prachařem u včel

Bratrská lípa – prasklina
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řováním stromů zabývají profesně, aby lípu
posoudili, zabezpečili a následně uvádíme
jejich stanovisko:
"Při vichřici v předešlém dni (8. 7. 2015)
došlo u této lípy k prasknutí jednoho z kosterních větvení. Úplnému selhání a pádu
větve zabránily již dříve nainstalované dynamické vazby. Aby byl strom zabezpečený
alespoň dočasně, než bude vyjednáno další
opatření, nainstalovali jsme statickou podkladnicovou vazbu na prasklé větvení a doplnili jednu vazbu dynamickou (o nosnosti 8t)
držící odlamující se kosterní větev.
Vzhledem k situaci doporučujeme jako

další zásah provést obvodovou redukci
s výrazným odlehčením odlamující se větve,
což je z hlediska fyziologie stromu ideální provést v době vegetačního klidu. Dále navrhujeme doplnění dalších 2 statických vazeb do
spodní třetiny koruny a výměnu stávajících
dynamických vazeb (vzhledem k jejich stáří),
aby se předešlo dalšímu rozpadu stromu."
V podzimních měsících tedy bude
nutné provést další zabezpečení památného
stromu, který ke Kunvaldu a jeho historii
neodmyslitelně patří.
Za Úřad Městyse Kunvald Jana Trejtnarová

Úřad Městyse Kunvald pro Vás připravil ve spolupráci s firmou EKOLA České Libchavy, s.r.o.

mobilní sběr odpadu,
který proběhne dne 9. 9. 2015 a bude proveden zastávkovým způsobem, při kterém dvě sběrná
vozidla zastaví v určený čas na několika stanovištích v obci, kde budete moci odpady obsluhám vozidel
odevzdat. Odpady odložené na stanovištích před příjezdem sběrných vozidel nebudou odvezeny !!!
Přehled stanovišť v obci:
1.
U Jirků
2.
Parkoviště u dolní prodejny Konzumu
3.
Parkoviště u Zářeckých
4.
Parkoviště u horní prodejny Konzumu
5.
Plocha mezi bytovkami a starou školou
6.
Plocha u Jedlinské hospody
7.
Horní Kunvald – plocha u pérovny
8.
Zadní důl – autobusová zastávka
9.
Bubnov – autobusová zastávka
10.
Zaječiny – odbočka na Končiny
11.
Končiny – u VKK

15.45 – 15.55
16.00 – 16.10
16.15 – 16.25
16.30 – 16.40
16.45 – 16.55
17.00 – 17.10
17.15 – 17.25
17.30 – 17.40
17.45 – 17.55
18.00 – 18.10
18.15 – 18.25

Druhy přebíraných odpadů:

1. Vozidlo MERCEDES Atego

Nebezpečné odpady - baterie všeho druhu, oleje, plechovky od barev,
Mobilní sběrna nebezpeč- rtuťové zářivky a výbojky, zbytky ředidel, čistící hadry, rtuťové teploných odpadů
měry, pesticidy, fotochemikálie, léky, nádoby se zbytky škodlivin apod.

2. Vozidlo AVIA

Elektroodpad - vyřazené televizory a lednice, elektrošrot
Osobní pneumatiky bez disků

3. Vozidlo BOBR PRESS

Velkoobjemové odpady - starý nábytek, matrace, části automobilů - autosedačky, přístrojové desky, čalounění, odpady za zeleně,
staré oděvy a hadry apod.

V zájmu hladkého průběhu celého sběru Vás žádáme o respektování výše uvedeného rozdělení sběrných
vozidel a přebíraných odpadů.
Všechny odpady lze odevzdat bezplatně, akci pro Vás financuje Úřad Městyse Kunvald.
Další informace o sběru:
Úřad Městyse Kunvald
EKOLA České Libchavy, s.r.o.
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465 619 160
465 461 500, 724 369 013 (dispečer)

Společenská kronika
Blahopøejeme našim spoluobèanùm,
kteøí oslaví významná životní jubilea:
90 let
03. 09.

Božena Tomková

Blahopøejeme
Dne 3. září 2015 oslaví své významné životní
jubileum naše drahá maminka, babička
a prababička, paní Božena Tomková.
Milá maminko.
Děkujeme za lásku, kterou jsi nám dala,
děkujeme za to, že jsi nás vychovala.
Děkujeme za život, do kterého jsi nás uvedla.
Život nás naučil milovat,
život nás naučil děti vychovat.
Dal nám poznat, co jsou radosti,
ale taky, co jsou bolesti.
Dneska tu stojíme před Tebou,
maminko milá.
Přejeme Ti dlouhé žití,
Ať Ti sluníčko do sta let svítí.
Máme Tě všichni moc rádi.
Všechno nejlepší přejí
dcery Renata a Broňa s rodinami.

88 let
16. 10.

Marie Trejtnarová

81 let
04. 10.

Věra Mihulková

80 let
28. 09.

Slavomír Divíšek

75 let
24. 10.

František Holubář

70 let
18. 10.

František Fajgl

60 let
12. 10.
17. 10.
21. 10.

Jiří Mihulka
Stanislav Matyáš
Jana Krčmářová

Vítáme do života novì narozené
obèánky:
04. 07.
18. 07.

Veronika Haňavcová
Magdaléna Fúrová

Vzpomínáme na obèany, kteøí již
nejsou mezi námi:
08. 06.
20. 06.

Anna Janebová
Vladimír Mihulka

Okénko farnosti
Koncert Guitar4mation
Bylo to snad poprvé, co kunvaldský kostel
přivítal zahraniční hudební hosty. Stalo se tak
jedné červnové neděle odpoledne.
Kytarový kvartet Guitar4mation, složený ze

čtyř velmi sympatických a talentovaných muzikantů, rozezněl své nástroje a nám tím zabrnkal
na struny blaženosti. Pánové Petr Saidl (Česká
republika), Michal Nagy (Polsko), Martin
11

Plni dojmů a vědomostí z ukončeného
ročníku, se děti sešly na
mši 5. 7. a protože se
jim už nechtělo tahat se
školní aktovkou, namalovaly si ji na výkresy
a ty si přišpendlily na
záda. Takto děti (z Kunvaldu i Dobrouče) kráčely v průvodu středem kostela a každý si
sám pro sebe hodnotil
ten uplynulý školní rok.
V přímluvách, které si
děti samy napsaly, přečetly prosby i díky tak,
Guitar4mation s nadšením a plným nasazením. jak to cítily. Nechyběly
tedy ani návrhy na tříSchwarz a Martin Wesely (Rakousko) nám měsíční prodloužené prázdniny, a jiné povepředstavili hudbu 20. a 21. století v nové, netra- dené zlepšováky, které nás dospělé rozediční formě. Jejich repertoár obsahoval skladby smály. Děti zase rozesmála vidina volných
impresionismu, hudbu španělskou, latinskoa- dnů a z kostela se rozeběhly vstříc prázdnimerický folklór, jazz i popové aranže. Celý kon- novým radovánkám.
cert provázeli milým slovem a kladně přijali
Už jsme zase na začátku. Tentokrát však
i výkresy dětí, které jim jako poděkování nakres- nezačínají prázdniny, ale školní rok. Děti si
lily 4 kytary.
povzdechly a šly hledat věci do školy. Vzápětí
Velmi si vážíme toho, že se tento svě- si vzpomněly, že mají v kostele na nástěnce
toznámý kytarový kvartet, koncertující vyvěšené své papírové aktovky, které tam
v mnoha zemích Evropy, na pódiích prestižních festivalů a v celé řadě koncertních síní, na ně čekají celé prázdniny. Odnesou si je
rozhodl zahrát i v našem kostele. Věříme, že začátkem září, kdy bude mše za nový školní
to nebylo naposledy a už teď se těšíme na rok, spojená s požehnáním pro školáky.
Tak ať se v tom začínajícím školním roce
jejich další návštěvu.
daří nejen dětem, ale i rodičům.

Zemìpisný úkol pro dìti:
Od svého založení v roce 1993 koncertovalo kvarteto Guitar4mation v mnoha zemích
Evropy, navštívilo prestižní festivaly a zářilo
v řadě koncertních síní: Koncerthaus Wien,
Bad Aibling, Allegro Vivo, Bratislava, Filharmonia Narodowa Warszawa, Wien, Kaluga,
Stuttgart, Mikulov, Bad Aibling, Gevelsberg,
Pordenone aj.
Vyhledej na mapě koncertní místa Guitar4mation!
Marta Gregušová

Konec a zaèátek
Před dvěma měsíci jsme se radovali
z konce školního roku a už nám začíná další.
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Marta Gregušová

Duo Nos Dames
V neděli 5. července k nám opět zavítalo
Duo Nos Dames se svým repertoárem. Tyto
dvě dámy koncertovaly v Kunvaldě přesně
před rokem.
Co je vedlo k tomu, zopakovat si po roce
koncert v našem kostele? Na tuto a další
otázky, se obou sólistek chystám zeptat
během podzimních měsíců, jelikož během
léta jsem je nechtěla rušit o dovolené. Rozhovor s nimi bude tedy otištěn v dalším čísle
Poledníku.
Marta Gregušová

Stále se něco děje...!
Úspìchy mladých
Na sklonku minulého školního roku
proběhly soutěže mladých myslivců a mladých zahrádkářů.
V pátek 17. 4. 2015
se 14 dětí z mysliveckého kroužku utkalo
v základním kole
soutěže „O zlatou
srnčí trofej“. První
tři s největším bodovým
hodnocením
z kategorie mladších
i
starších
žáků
postoupili do okresního kola, které se
konalo 9. 5. t.r. v Říčkách u Ústí nad Orlicí
s tímto výsledkem: v kategorii mladších žáků
na 5. místě skončila Bohuška Matyášová, na
8. místě Roman Urban a na 11. místě Karolína Faiferová z 22 účastníků.
V kategorii starších žáků se Karolína
Píčová umístila na 8. místě, Lukáš Kalous na
11. a Anežka Flekrová na 19. místě z 23 soutěžících. Ve střelecké soutěži Lukáš Kalous obsadil 4. místo.
Zahrádkáři soutěžili následně: 12. 5. 2015
se konalo Okresní kolo floristické soutěže
v Kunvaldě, zúčastnilo se 5 děvčat z Kunvaldu
a 1 dívka z Lukavice. Zvítězila Daniela Žabková,
která postoupila do Zemského kola soutěže
v Praze. Tohoto Zemského kola, které se
konalo 29. 5. t. r. se též zúčastnila Gabriela
Gyénová za juniory a Vlasta Šlezingrová za
seniory.
V pátek 22. 5. 2015 se konalo Okresní kolo
soutěže Mladý zahrádkář v kunvaldské škole.
Zúčastnila se za mladší kategorii 3 děvčata
z Kunvaldu, 2 žáci z Líšnice, 4 žákyně z Lukavice a 2 žáci z Klášterce nad Orlicí. V kategorii
starších bojovala pouze 3 děvčata z Kunvaldu.
Na soutěži bylo přítomno 10 hostů, nechyběl pan starosta Kunvaldu, paní starostka

Zlatá srnčí trofej 2015 – Říčky – střelba ze vzduchovky

z Lukavice, zástupce územní rady ČZS, předseda zahrádkářů Kunvaldu Ing. Michalička a
někteří rodiče soutěžících dětí. Soutěž vyhrála
obě děvčata z Kunvaldu - za mladší kategorii
Adéla Brůnová a za kategorii starších Daniela
Žabková. Obě postoupila do Národního kola
v Rakovníku, které se konalo 12. - 14. 6. t. r.
Tam se Adélka umístila na velice pěkném 9.
místě z 39 účastníků z celé republiky, Daniela
Žabková ve své kategorii skončila na 24. místě
z 38 soutěžících.
Za tyto krásné úspěchy patří velké díky
oběma vedoucím oddílů, paní Vlastě Šlezingrové a paní Miloslavě Kalouskové, které se pravidelně s dětmi schází a zasvěcují je do tajů přírody.
Děkujeme také Úřadu městyse Kunvald,
který pomohl zajistit ceny pro soutěžící na
Okresní kolo soutěže Mladý zahrádkář.
Za PS Kunvald Mirka Celerová

Dìtské rybáøské závody
8. srpen byl dalším z těch horkých letních dnů, kdy bylo nejlépe u vody. Takže
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spolek rybářů z Kunvaldu pro naše i děti
z okolí uspořádal dětské rybářské závody.
Na II. ročníku byla nečekaná účast oproti
loňsku, kdy se utkalo 15 závodníků letos
již 30. Všichni dokázali do svého zápolení
zapojit své srdíčko a dětská radost z úlovku
byla pro nás dospěláky odměnou, že se
vyplácí pro děti udělat co je v našich silách.
A teď to nejdůležitější a to je umístění našich závodníků: I. místo Josef Uhrín,
II. místo Kristýna Tschöpová,a o III. a IV. místo
se podělila Gábina Baťková a Daniel Ulrych.
Všem srdečně gratulujeme a těšíme se na
další ročník.
Spokojení účastníci Dětských rybářských závodů

Sport
Memoriál Miroslava Kodytka
18. dubna 2015 se konal v Kunvaldě již
25. ročník Memoriálu Miroslava Kodytka
v rapid šachu čtyřčlenných družstev. Za
účasti 12 týmů a cca 50 hráčů v sedmikolovém turnaji v časovém limitu 2x30 minut
obhajovali loňské prvenství Dravci z Letohradu. Tentokrát se jim tolik nedařilo a obsadili celkové 5. místo.
Se ziskem 20,5 bodů si prvenství odvezli
hráči Slávie Hradec Králové v sestavě M. Krása,
V. Tsapanidis, J. Zvěřina a J. Vochozka. Na
2. místě skončili hráči Ústí n. Orl. II, když jim
1. místo uniklo o půl bodu. Turnaj odehráli
v sestavě V. Kalousek, M. Poslušný, D. Kameník a P. Kylar. 3. místo získali domácí ŠO K. a. s.
Kunvald I se ziskem 18 bodů v sestavě V. Chládek, M. Petrůň, E. Dvořák a R. Hodek.
Oceněni byli i nejúspěšnější hráči jednotlivých šachovnic. Na 1. šachovnici se ziskem
5,5 bodů ze 7 partií se dělili o prvenství V. Chládek z Kunvaldu I a P. Mareš z Ústí n. Orl .I.
2. šachovnici zvládl nejlépe M. Poslušný
z Ústí n. Orl. II se 6 body. 3. šachovnici opanoval J. Zvěřina ze Slávie Hradec Králové se
7 body a jako jediný hráč z celého startovního
pole získal 100%. 4. šachovnice se rovněž
dělila mezi 2 hráče, kteří získali 6 bodů a to
P. Kylar z Ústí n. Orl. II a J. Vochozka ze Slávie
Hradec Králové.
Celodenní turnaj se odehrál již tradičně
v Penzionu U Lípy, který je zapojený do pro14

Sál Kunvadlského penzionu U Lípy plný šachistů - to se jen tak nevidí

jektu Pražské šachové společnosti „Tady se
hrají šachy“. ŠO K. a. s. Kunvald již od roku
1990 zde hraje svá mistrovská utkání. Poděkování patří manželům Borkovým, kteří se
postarali o účastníky turnaje tak, aby nestrádali hladem a řádně dodržovali pitný režim
a Městysu Kunvald za finanční podporu turnaje.
(edv)

ŠACHY - Krajský pøebor II východ
Poslední utkání sezóny 2014/15 jsme
odehráli 19. dubna v Letohradě, který ještě
2 kola před koncem soutěže vedl tabulku. Po
prohře v Litomyšli měl však již teoretickou
šanci na postup, ale i tu jsme mu sebrali.

Spartak OEZ Letohrad – ŠO K. a. s.
Kunvald 4:4
Do utkání jsme vstoupili pouze s 2 hráči
ze základní sestavy, ale i náhradníci domácím nic nedarovali. Brzy jsme vedli 2:0 díky
výhrám na prvních dvou šachovnicích St. Keprtou a R. Hodkem. Pak sice domácí
nás přetlačili a postupně se ujali vedení,
avšak téměř po 6 hodinách hry srovnává na
4:4 Tomáš Bém. Remízu uhráli G. Rusz a St.
Štěpán.
A tak jsme v tabulce KP skončili na 6. místě,
což nikdo z nás nepamatuje. Drželo se nás
štěstí, avšak šli jsme mu naproti a z 11 utkání
jsme hořkost prohry pocítili pouze 3x a to ještě
s posledním sestupujícím (inu jako Jánošík).
V přeboru zasáhlo do boje celkem 17! hráčů
našeho oddílu.
Konečná tabulka

počet
výher

body

1.ŠK Svitavy

11

920

50

29

2.ŠK Ústí n.Orl. B

11

911

48

28

3.TJ Spartak Letohrad

11

821

37

26

4.TJ Jiskra Litomyšl

11

623

38

20

5.TJ Spartak Choceň

11

614

30

19

6. ŠO K.a.s. KUNVALD

11

353

27

14

7.TJ Lanškroun B

11

407

19

12

8.TJ Štefanydes Polička C

11

407

22

12

9.Proplast Česká Třebová B 11

317

21

10

10.SK+Sokol Žamberk B

11

218

18

7

11.ŠK Dolní Čermná

11

218

17

7

12.Sokol Horní Čermná

11

209

20

6

Z mládežnického šachu
Krajský přebor v rapid šachu pro rok 2015
se hrál 16. 5. 2015 v Ústí nad Orlicí. Ve 4 kategoriích hrálo celkem 11 našich nadějí, z nichž
někteří dosáhli velmi dobrých výsledků.
Kateg. HD do 14 let:
- Tadeáš Bém 16. místo (celkem 28 hráčů) - 4,5
bodů, tj.50 %
Kateg. HD do 10 let:
Lucie Kotizová - 19. místo (celkem 48 hráčů) - 5 bodů
Jiří Zlatník - 22. místo - 4,5 bodů
David Šlesinger - 26. místo - 4,5 bodů.
Lucka se mezi děvčaty umístila na 2. místě
a získala diplom a stříbrnou medaili a jen jeden
bod ji dělil od postupu na mistrovství ČR, které
se uskuteční v září 2015 v Doksech.

XXI. ročník mládeže - Věž města Lanškrouna se hrál 6. června 2015 ve dvou kategoriích.
Z našeho oddílu hrálo celkem 7 hráčů.
Z velmi dobrých výsledku vyjímáme:
Kateg.do 19 let:
Jan Řehák - 3 body a 6. místo z 12 účastníků.
Kateg.do 13 let:
Tadeáš Bém - 5 bodů a 5. místo z 27 hráčů
Dominik Kaplan - 4 body a 9. místo.
(edv)

14. roèník Kunvaldského železného muže.
Výstřel poslal železné muže a ženy dne
25. 7. 2015 do příjemně vyhřáté požární
nádrže. A už bylo slyšet pouze povzbuzování a šplouchání vody. Počasí nám velmi
přálo, palčivě horké dny dokázaly ohřát naši
vodičku na příjemných 23 stupňů Celsia.
Po uplavání 500 metrů vyběhli „železňáci„ z vody a naskočili na svá kola. Šlápli
do pedálů a směřovali směr Klášterec nad
Orlicí, Pastviny, Lišnice a odsud směr Kunvald. Trasa je dlouhá 23 km, řeknete si, to
není moc, ale připočteme-li převýšení, hned
na začátku trasy je skoro 100 m nadmořské
výšky, je to pro spoustu účastníků náročné.

Běžci - železní muži v cíli
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I přes několik karambolů, všichni úspěšně
dojeli do konce další etapy.
Právě tato část rozhodla o vítězích ve
všech kategoriích, kteří si zde vytvořili rozhodující náskok. Všichni závodníci a závodnice odložili svá kola na připravené stojany
a hned po té vyběhli na trasu dlouhou 4 km.
Cestou je ochladil příjemný deštík a tak celý
závod měl osvěžující konec. Neuvěřitelně nás
potěšily štafety, tito účastníci nemají ve své
sbírce mistra republiky, ale chtěli si zkusit,
co vydrží. A věřte, že se spoustou energie
a sil to absolvovali bez úhony. Nesmím zapomenout na Jardu Tobišku a Milana Bednaříka, kteří se zúčastnili a vůbec nejsou reprezentanti na jakékoli úrovni, ale dokázali, že
náš železný muž není o super výkonech, ale
o účasti a o tom, jak se pobavíme a nestrávíme den třeba u počítače.
A opět mě v této souvislosti napadá
jedno trefné přísloví. „Kdo vítězí nad lidmi,
je mocný. Kdo vítězí nad sebou je nejmocnější. „Obrovsky fandíme těmto nadšencům
a doufám, že za rok se sejdeme zas!!!
A už je tu výsledková listina:
Muži do 40 let:
1.
Josef
2.
Pavel
3.
Tomáš
9.
Eduard
32.
Jan
33.
Jaroslav
Muži 40 - 49 let:
1.
Jiří
2.
Jiří
3.
Josef
Muži nad 50 let:
1.
Petr
2.
Miroslav
3.
Ludvík
Ženy do 34 let:
1.
Simona
2.
Eva
3.
Lenka
4.
Eliška
5.
Martina
Ženy nad 34 let:
1.
Alena
2.
Hana
Štafety:
1.
Těchonín 1
2.
Sokol Klášterec n. O. A
3.
Klášteráci
5.
Šachisti Kunvald

Zaslouženě na stupních vítězů

Doleček
Münster
Řehák
Štumpf
Řehák
Tobiška

SMC Fort ÚO
Labe Tri CLUB
Lukostřelba Jablonné
Sokol Kunvald
Kunvald
Mimoň Kunvald

1:04:35
1:07:45
1:09:04
1:12:40
2:01:23
2:04:36

Mařík
Vencl
Suchodol

3D Fitness Race Team
VENCL - SERVIS
3D Fitness Race Team

1:10:42
1:16:39
1:17:02

Hanuš
Hájek
Dlabka

Pardubice
SK P. Bezruč
Sokol Kunvald

1:14:54
1:15:14
1:15:21

Maříková
Remtová
Flídrová
Kopecká
Křenová

3D Fitness Race Team
Veterina Jablonné
Česká Třebová
Sokol Kunvald
Sokol Kunvald

1:22:27
1:29:57
1:32:16
1:32:33
1:49:32

Kalousová
Fojtíková

Run Sport team
Žamberk

1:30:29
1:35:35

Jaroslav Martínek & Petr Liebich
Daniel Šroler, Zdeněk Šroler, František Fajfr
Filip Moravec & Jaroslav Brůna & Martin Sabota
Petr Vymetálek & Tomáš Hodek

Podrobné výsledky a fotogalerii najdete na http://sokol-kunvald.wz.cz/
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1:03:59
1:08:24
1:18:06
1:27:04
Tým Sokola Kunvald

Kunvaldská a.s. upozorňuje,

že do 30. 9. 2015 je třeba hlásit zájem o naturální obilí a brambory na zimní uskladnění.
Kdo z našich důchodců nechce využít slevu na tyto produkty,
může využít poukázku na nákup v prodejně Konzumu.
Hlaste se v účtárně a.s.

TJ Sokol Kunvald připravuje pro nový tělocvičný rok
následující vyžití v Sokolovně:
Každou středu od 17.00 budou probíhat tréninky mladých florbalistů.
První trénink proběhne 9. 9. Noví zájemci z řad dětí od 7 let jsou vítáni.
Vedoucí: Eda Štumpf tel.: 606 626 715
V neděli se scházejí od 17.00 florbalisté starší 15 let.
Kdo chce, může se přidat na věku nezáleží. Vedoucí: Martin Kavka tel.: 739 760 790
Pátky od 18.00 volejbal pro volně příchozí, hrajeme pro zábavu.
Cvičení rodičů s dětmi pod vedením Báry Novákové začne v pondělí 7. 9. od 17.00 hod
Přijďte si zacvičit nebo zahrát, noví zájemci jsou vítáni!!!

TJ Sokol Kunvald pořádá
celodenní turistický výlet

- ŽĎÁRSKÉ VRCHY - ZELENÁ HORA,
ŽÁKOVA HORA -

v sobotu 19. září 2015
Odjezd z Kunvaldu od Kampeličky v 6.30 hod,
doba návratu není stanovena, závisí
na počasí a fyzické kondici účastníků.
Délka pěší trasy jako vždy do 20 km.
Mapa KČT č. 48.
Závazné přihlášky přijímá Alena Morávková,
tel.: 465 619 160.

Přijďte se pobavit
dne 17. 10. 2015 od 20 hod

na Slámožroutskou zábavu
hraje Bladex rock

Podzimní setkání důchodců

připravujeme na neděli 4. října 2015
od 14 hod v sokolovně.
Opět pro Vás bude připraven
pestrý program i občerstvení.
Věříme, že si najdete chvíli a přijdete
na společné setkání.
Všichni jste srdečně zváni!
TJ Sokol Kunvald pořádá
dne 31. 10. 2015

Sokolský půlmaraton

tratě 21 a 10 km
startovné 150 Kč předem přihlášení na
http://sokol-kunvald.wz.cz /
v den startu 200 Kč
prezentace od 9.00 do 10.40 hod
více informací na: //sokol-kunvald.wz.cz
Přijďte si zazávodit
nebo podpořit závodníky podél tratě!

Tradiční podzimní výstava

se bude konat ve dnech 14. - 17. 11. 2015.
Těšit se můžete tentokráte na kreslené vtipy známého humoristy a kreslíře
pana Pavla Kotyzy, doplněné užitou keramikou paní Věry Coufalové z Linhartic.
Slavnostní zahájení výstavy proběhne v sobotu 14. listopadu v odpoledních hodinách.
Podrobnosti budou uveřejněny v příštím čísle Kunvaldského Poledníku a na plakátech!

1. Guitar4mation v kunvaldském kostele
2. Železní muži – cyklisté – v cíli
3. Děti z kunvaldské školy na výlete do Prahy
4. Odvážná kunvaldská školačka v lanovém parku v Říčkách
5. Část koruny Bratrské lípy, která hrozila odlomením

1.

4.

2.

5.

3.
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