162
XI. - XII.

KUNVALDSKÝ POLEDNÍK

2018

Vzácná návštěva z Lotyšska v domku Na Sboru

(Zleva: ředitel Národní knihovny ČR pan Martin Kocanda, ředitel Lotyšské
národní knihovny pan Andris Vilks, Josef Paďour – starosta městyse Kunvald)

Nejdůležitější body ze zasedání zastupitelstva městyse dne 13. 9. 2018
* Rozpočtové opatření č. 4 / 2018, vývoj
hospodaření městyse Kunvald
a) Předseda finančního výboru, pan Josef
Vágner, seznámil zastupitelstvo s návrhem Rozpočtového opatření č. 4/2018.
Rozpočtové opatření odráží změny ve
vývoji financí městyse. Na straně příjmů
je zahrnuta dotace na realizaci protipovodňových opatření ve výši 22.887 Kč,
příjem z daně z hazardních her ve výši
25.000 Kč, náhrada škody způsobené na
dětském hřišti ve výši 4.500 Kč, příjem
za příspěvky uhrazené na změnu územně
plánovací dokumentace a dále příjmy
z prodeje stavebních pozemků ve výši
400.000 Kč. Celková výše na straně příjmové činí 145.000 Kč, na straně výdajové bylo nutno posílit položky na opravu
veřejného osvětlení ve výši 40.000 Kč,
dále zvýšit předpokládaný náklad na zhotovení realizační projektové dokumentace
ve výši 105.000 Kč. Celková výše výdajů
činí 145.000 Kč.
Zastupitelstvo po dalším projednání
odsouhlasilo návrh Rozpočtového opatření
č. 4/2018.
b) Předseda finančního výboru pan Josef
Vágner seznámil dále zastupitelstvo
s vývojem hospodaření městyse Kunvald
k 31. 8. 2018 a stavem finančních prostředků na jednotlivých účtech Městyse
Kunvald:

* Povodňová prohlídka Horského potoka
Starosta seznámil zastupitelstvo se zápisem z jednání o provedení Povodňové prohlídky toky Horského potoka. Prohlídka byla
provedena za účasti zástupce správce toku
Horského potoka, Lesů ČR, Správy toků
– oblast Povodí Labe a starosty městyse.
Bylo konstatováno, že na několika místech je nutné odstranit sedimenty z koryta
toku, dále bude proveden výřez křovin
v korytě toku, a to ještě na podzim tohoto
roku. Na odstranění sedimentů bude zpracována projektová dokumentace a realizace by
měla proběhnout v roce 2019.
Dále správce toku upozornil na lokality, kde jsou v blízkosti koryta vodního toku
skladovány stavební materiál, sudy, palety,
sláma, stroje (úsek nad „mysliveckou klubovnou“ a dále v úseku toku Malého potoka
v prostoru střelnice SSK Kunvald jsou v blízkosti vodního toku skladovány pneumatiky
a pražce. Vlastníci budou vyzvání k odstranění závad.
Pan Josef Trejtnar upozornil, že by bylo
nutné pročistit rovněž koryto potoka od čp. 11
po čp. 78, kde je rovněž zanešené sedimenty.
Zastupitelstvo vzalo informace na vědomí.

Stav finančních prostředků k 31. 8. 2018
Běžný účet u KB
15.873.459,05 Kč
Spořící účet u KB
12.767.677,80 Kč
Účet u ČNB
1.601.096,39 Kč
Pokladna
42.461,00 Kč
Fin. prostř. městyse celkem: 30.284.694,24 Kč

* Žádost o nákup vybavení – Salaš
Zastupitelstvo se seznámilo se žádostí pana
Jiřího Trejtnara, nájemce Salaše o obnovu vybavení restaurační místnosti – konkrétně stolů
a židlí, které jsou již v neuspokojivém stavu.
Starosta městyse uvedl, že zařízení je
původní a skutečně již nevyhovující, nicméně
v letošním roce rozpočet městyse nepočítal
s takovou částkou (zhruba 60 – 70 tis. Kč)
a doporučil zařadit odpovídající částku do
rozpočtu městyse na rok 2019.
Zastupitelstvo návrh starosty městyse
– zařadit nákup vybavení na Salaš a s tím
i odpovídající částku do rozpočtu roku 2019,
odsouhlasilo.

Zastupitelstvo vzalo informace o vývoji hospodaření městyse Kunvald a stavu finančních
prostředků městyse Kunvald ke dni 31. 8. 2018
na vědomí.

* Smlouva o právu provedení stavby
– VaK, a.s., Jablonné nad Orlicí
Starosta městyse seznámil zastupitelstvo
s návrhem textu Smlouvy o právu k umístění

Příjmy – skutečnost
Výdaje – skutečnost
Příjmy - výdaje (saldo)

12.715.781,11 Kč
6.523.445,78 Kč
6.192.335,33 Kč

a provedení stavby a smlouvě budoucí o zřízení služebnosti, která se týká rekonstrukce
vodovodního řádu v části Stezka od čp. 229
(Martin Lyer) směrem k vodojemu na Krejsově kopci. Trasa vede částečně v kraji místní
komunikace p. p. č. 6580. Jedná se o jeden
z nejstarších úseků, který je nutné obnovit.
Komunikace bude po provedení prací uvedena do původního stavu.
Zastupitelstvo po dalším krátkém projednání odsouhlasilo text Smlouvy o právu
k umístění a provedení stavby a smlouvě
budoucí o zřízení služebnosti mezi VaK, a.s.
a Městysem Kunvald a pověřilo starostu jejím
podpisem.
* Žádost o změnu Územního plánu
Starosta městyse seznámil zastupitelstvo
s opětovnou žádostí paní Mgr. Moniky Jindrové a Ing. Alexeje Bezrukova o dodatečné
zařazení pozemkové parcely číslo 570/10,
k. ú. Kunvald do funkčního využití občanské
vybavení – komerční zařízení malé a střední.
Tato žádost byla projednávána na předchozím zasedání zastupitelstva a byla zamítnuta. Na Úřad městyse byla doručena opakovaná žádost s dodatečným vysvětlením
potřeby provést tuto změnu.
Žadatelka paní Mgr. Monika Jindrová
přednesla na jednání zastupitelstva svůj
požadavek, ve svém vystoupení uvedla, že
rozhodnutí zastupitelstva jeví známky protiprávnosti, avšak nebyla schopna na požadavek starosty městyse uvést žádné konkrétní
ustanovení právního předpisu, které by toto
její tvrzení dokládalo.
Starosta městyse uvedl, že rozhodnutí
zastupitelstva bylo v souladu s platnými
zákony a právními předpisy a zastupitelstvo může rozhodnout, aniž by bylo povinno
v této záležitosti podávat vysvětlení jednotlivým žadatelům. V původní žádosti, která
byla odsouhlasena na zasedání zastupitelstva
v červenci 2018, požádala paní Mgr. Jindrová
a Ing. Bezrukov pouze o zařazení dvou parcel,
které se nacházejí blíže k nemovitosti. Zastupitelstvo tuto žádost odsouhlasilo i s vědomím, že vzhledem k bonitaci obou pozemků
bude nutné požádat buď o změnu bonitace,
nebo o výjimku nadřízený schvalující orgán
územního plánování Krajského úřadu Pardubického kraje.
Paní Mgr. Jindrová uváděla, že na parcele
snad kromě včelína nehodlají nic stavět a dále

uvedla, že část pozemku se nachází pod vedením vysokého napětí, tedy zde není možné nic
stavět.
Starosta uvedl, že vedení VN – 22kV
a jeho ochranné pásmo zabírá (o šíři cca 3 m,
s ochranným pásmem 7 m (7+3+7), tj. 17 m
široký pruh o délce přechodu pozemku cca
32 m) cca 550 m2, tedy ani ne 1/3 výměry
pozemku (1.672 m2). Na zbylé části je možné
stavět.
Paní Mgr. Jindrová dále uvedla, stejně
jako ve své žádosti, že na soukromém
pozemku nelze podnikat. Nicméně pozemek
zůstane dále soukromý a paní Mgr. Jindrová
jej nebude vkládat do firmy. Následně sdělila, že pokud nebude provedena požadovaná
změna územního plánu na této parcele, nebudou moci vykazovat na této parcele podnikatelskou činnost.
Jana Trejtnarová uvedla, že se stále jedná
o ochranné pásmo lesa, které je stanoveno
zákonem 289/1995 Sb. a je zcela běžné, že
územně plánovací dokumentace na tuto skutečnost nepamatují, nebo ji ignorují. Při jakékoli výstavbě však je povinností stavebníka předložit souhlas jednak vlastníka lesa,
jednak stanovisko odborného lesního hospodáře k zamýšlené výstavbě.
Zastupitelstvo po dalším projednání
odsouhlasilo zařazení pozemkové parcely
č. 570/10, k. ú. Kunvald do územního plánu
městyse – Změny č. 1 do pozemků s funkčním využitím občanské vybavení – komerční
zařízení malé a střední.
* Malé památky Orlicka
Starosta městyse seznámil zastupitelstvo
s návrhem textu Smlouvy o poskytnutí neinvestičního příspěvku mezi Sdružením obcí
Orlicko a Městysem Kunvald.
Jedná se o příspěvek z programu Projekt
malé památky Orlicka. V rámci tohoto projektu
proběhla oprava 4 památek (Pomník padlých,
Marie s Ježíškem na Kunačicích, Boží muka
na Končinách a Boží muka u čp. 60). Celková
částka vynaložená na opravy činila 40.000 Kč,
dotace SDO Orlicka 28.000 Kč, spoluúčast
městyse činí tak 12.000 Kč.
Zastupitelstvo po krátkém projednání
odsouhlasilo Smlouvu o poskytnutí neinvestičního příspěvku Sdružení obcí Orlicko ve
výši 12.000 Kč a pověřilo starostu jejím podpisem.
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* Rating obcí
Starosta městyse seznámil zastupitelstvo s hodnocením městyse Kunvald dle
ratingu obcí ČR. Městys Kunvald si o pět let
po sobě udržuje nejvyšší ratingové hodnocení, stupeň „A“ bez rizika. Toto hodnocení
má v Pardubickém kraji pouze 5 dalších obcí.
Zastupitelstvo vzalo informace na vědomí.
* Žádost o potvrzení projektového záměru
Starosta městyse seznámil zastupitelstvo se žádostí Masarykovy základní školy
a mateřské školy Kunvald o potvrzení projektového záměru – Rekonstrukce učebny
fyziky, chemie, přírodopisu a učebny informatiky. Záměr je spojen s nutností zřízení bezbariérového přístupu a byl řešen již
v jarním období tohoto roku, kdy jej zastupitelstvo shledalo nedostatečně připraveným
k realizaci.
Paní ředitelka školy ve své žádosti
uvádí, že se jedná o projektový záměr, který
bude sloužit pro potřeby MAS Orlicko.
Následně se žádosti podávají pak v termínu
od 1. 10. 2018 – do 2. 11. 2018.
Vzhledem k tomu, že se jedná o tentýž
projekt, který byl již řešen a posléze stažen
z grantové žádosti pro nepřipravenost, dotá-

zala se Jana Trejtnarová, zda došlo k nějakému posunu v přípravě projektu. Tato informace nebyla však k dispozici.
Zastupitelstvo po dalším projednání
odsouhlasilo Projektový záměr.
* Úprava pojistné smlouvy pro Masarykovu
ZŠ a MŠ Kunvald
Starosta městyse seznámil zastupitelstvo s návrhem Živnostenské pojišťovací a.s.
– makléřské pojišťovací společnosti na sloučení pojištění městyse a školy.
Masarykova základní škola a mateřská škola měla doposud samostatné pojištění, které však v současné době již nepokrývá všechna rizika. Vzhledem k tomu, že
se jedná mj. o majetek městyse, doporučil
makléř sloučení pojištění do pojistné smlouvy
městyse. Sloučení přinese výhody pro školu
i pro městys, je zde však nutnost závazku
pojištění na období 5 let. Současně bude
rozšířeno pojištění městyse o další majetek
nabytý v uplynulém roce.
Zastupitelstvo po dalším projednání
odsouhlasilo úpravu pojistné smlouvy
a pověřilo starostu jednáním se zástupcem
ŽP, a.s. o přípravě smlouvy v rámci nabídky
a její podpis za městys Kunvald.

Výsledky voleb 2018 v Kunvaldě
Celkový počet osob na seznamu voličů

800

Počet vydaných úředních obálek

551

Počet odevzdaných úředních obálek

550

Volební účast

68,88%

Počet hlasů

2

Pořadové číslo

Strana/kandidát

1008

1

Křesťanská a demokratická unie
- Československá strana lidová

234

1

Marta Gregušová - zvolena

130

2

Alena Foglová - zvolena

92

3

Lukáš Šejnoha

63

4

Jaroslava Tomanová

76

5

Jiří Stuchlík

98

6

Eva Müllerová

45

7

Veronika Fur Tomanová

28

8

Ladislav Taiber

107

9

Marie Macháčková
Marie Dlabková

28

10

107

11

Michal Fogl

3279

2

PRO Kunvald

370

1

Josef Paďour - zvolen

343

2

Petra Zářecká - zvolena

324

3

Josef Vágner - zvolen

336

4

Jana Trejtnarová - zvolena

347

5

Matouš Paďour - zvolen

314

6

Roman Vagner - zvolen

210

7

Daniela Bolečková - zvolena

289

8

Jiří Musil

201

9

Věra Kavková

233

10

Irena Vagnerová

312

11

Jiří Rous

779

3

Kunvald 21

72

1

Martin Mihulka

90

2

Monika Jindrová

134

3

Jan Pokálený - zvolen

78

4

Monika Michaličková

54

5

Jan Jindra

43

6

Stanislav Frydrych

60

7

Lenka Vágnerová

43

8

Andrea Mihulka Podolská

66

9

Alexej Bezrukov

54

10

Martin Kavka

85

11

Petra Divíšková

484

4

Svěží vánek z hor

85

1

Stanislav Štěpán

39

2

Ladislav Křičenský

82

3

Jiří Mihulka

101

4

Roman Rusz - zvolen

22

5

Vilém Šlesingr

30

6

Ladislav Křičenský

17

7

Karolína Hommerová

33

8

Josef Hložek

49

9

Jiří Paďour

26

10

Dana Prachařová
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Nejde jen o další čtyři roky…
Vážení spoluobčané,
opravdu rádi bychom touto cestou poděkovali za SNK Pro Kunvald za Vaši podporu a za přízeň.
Stejně tak děkujeme i panu senátorovi Petru Šilarovi, se kterým je nám ctí spolupracovat.
Pro nás, kteří i v následujícím volebním období budeme pokračovat v práci, je to nepochybně znamením, že cesta, po které jsme se vydali a směr, kterým kráčí rozvoj Kunvaldu,
jako městyse, je správný.
Přes lehce vzrušené předvolební období a mírně a obrazně řečeno „lehce podpásové“
manipulativní vyzvání kandidátů k diskusi, volby proběhly v klidu.
Jsme rádi, že v zastupitelstvu uvítáme nové tváře, snad i nové nápady a myšlenky, ale
především lidi, kteří budou ochotni na rozvoji městyse pracovat. Na druhou stranu, určitě
budeme postrádat některé kolegy, kteří svou odborností, zkušeností a prací pomáhali uplynulé čtyři roky.
Nové zastupitelstvo čeká spousta úkolů
a někdy i nelehké rozhodování. A věřte, že
často nejde jen o rozhodnutí s okamžitým
výsledkem, nebo efektem, ale o rozhodnutí,
která mají delší časový přesah, nedotýkají se
jen jednotlivých občanů, ale většiny a budou
s nimi pracovat i Ti další, v dalších volebních
obdobích, v budoucnosti.
Chceme poděkovat za předchozí zastupitelstvo také těm, kteří jeho zasedání skutečně
pravidelně navštěvovali, trávili s námi často
dlouhé hodiny, poslouchali naše diskuse
a leckdy i názorové střety a přispívali svými
postřehy a připomínkami, a to především
Starosta městyse Ing. Josef Paďour
a pan senátor Ing. Petr Šilar zdraví seniory
panu Josefu Trejtnarovi a panu Petru Krčmářovi. Patří k těm, kteří otevřeně řeknou,
pokud se jim něco nelíbí a jsou ochotni vyslechnout i argumenty a přijmout i jiný názor.
Je prací zastupitelů starat se o rozvoj městyse, zájmy občanů, posuzovat jejich žádosti
z hlediska nejen jejich přání, ale také by měli vše posoudit nezávisle, s ohledem na vytčené
zájmy městyse a dalších obyvatel Kunvaldu.
Uvědomujeme si, že některé záležitosti by bylo možné řešit rychleji a operativněji, víme,
že vždy je co zlepšovat a nikdo z nás nemá „patent na rozum“.
Přejeme proto všem našim kolegům v zastupitelstvu, nejen těm novým, ale i těm zkušenějším, dostatek informací, nadhledu, pochopení požadavků občanů, schopnost jim naslouchat, ale také dostatek rozhodnosti a síly prosadit někdy i nepopulární opatření, která mohou
být však pro budoucí rozvoj nezbytná.
A trvale dobré rozhodování o hospodaření s finančními prostředky, neboť také, a možná
především, bez toho by se některé záměry nedaly vůbec uskutečnit.
A samozřejmě, podporu občanů, jejich otevřené jednání, aktivní přístup, připomínky,
nápady, ale i oprávněnou kritiku, která může věci posunout dál a nejlépe „nejen u piva“.
Tak dobré, a nejen ty následující čtyři, roky pro Kunvald!
Jana Trejtnarová a Josef Paďour

Ustavující zasedání Zastupitelstva Městyse Kunvald proběhne
ve čtvrtek 1. 11. 2018 od 19.00 hod na Salaši.
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Čím žije naše kunvaldská škola...
Adaptační kurz
Dne 19. září 2018 jel 6. a 7. ročník na
třídenní „Adaptační kurz“ do Ústí nad Orlicí
(Sporthotel Tichá Orlice). Ve středu jsme
chodili celé odpoledne po památkách v Ústí
nad Orlicí (např. radnice, kostel, regionální
knihovna, lidová škola umění, divadlo..).
Pověření spolužáci si vždy připravili podle
internetu na každé zastávce kratičký referát o každé z památek. Po radnici nás navíc
provedla paní tajemnice, v knihovně nás její
paní ředitelka seznámila s chodem knihovny.
Večer jsme pak strávili v klubovně hotelu
a hráli všichni společně různé hry.
Druhý den dopoledne jsme hráli míčové

Z Adaptačního kurzu

hry na místním sportovišti a odpoledne jsme
šli na menší výšlap. Byli jsme se podívat na
Andrlově chlumu. Cestou jsme vyslechli
referát o tamní křížové cestě. Někteří byli
unavení už v půlce kopce, někteří měli energie na rozdávání. Na kopci jsme si odpočinuli pod rozhlednou na dětském hřišti.
Třetí a poslední den jsme dopoledne
hráli opět všichni společně hry v hotelové
klubovně a pak okolo 12. hodiny jsme šli na
autobus a jeli zpátky do Kunvaldu. Všechny
tři dny jsme se měli dobře, výborná strava
všem moc chutnala a užívali jsme si luxusní

hotelové pokoje. Adaptační kurz se nám
všem líbil a děkujeme p. učitelkám Vlaškovské a Skalické.
Andrea Mihulková

Poděkování
Dne 4. 10. 2018 nachystala pro žáky
naší školy paní učitelka Vlasta Šlezingrová
a vychovatelka školní družiny Irena Vagnerová Podzimní tvoření. Žáci vytvářeli z plodů
a přírodnin podzimní dekorace, které pak
ozdobily vestibul místní sokolovny k příležitosti komunálních voleb a k pravidelnému
setkání seniorů.
Den her pokračoval odpoledne drakiádou pro děti a jejich rodiče. Akce se konala
poprvé a všechny mile překvapila hojná
účast – do soutěže se přihlásilo 40 draků.
Po drakiádě převzali iniciativu rodiče
a bývalé žákyně naší školy. Provedli nás po
Kunvaldu s babkou Podzimkou a cestou děti
plnily různé úkoly.
Ve škole na nás čekal čaj a perník upečený od paní kuchařek.
Večerního spaní se kromě pedagogických pracovníků zúčastnila i paní účetní.
Bylo zapotřebí pomoci všech, neboť noc ve
škole se rozhodlo strávit 50 žáčků a žáků.
V pátek 5. 10. nás čekal projekt Cesta
za zdravím, připravený paní učitelkou
Mgr. Václavou Sklenářovou. Žáci se ve
skupinách vydali na pochod dlouhý asi
6 km a na jednotlivých stanovištích plnili
připravené úkoly.
Celá dvoudenní akce byla náročná jak na
přípravu, tak na realizaci, proto mi dovolte
poděkovat všem zúčastněným: hlavním
organizátorkám Podzimního tvoření, drakiády a Cesty za zdravím Vlastě Šlezingrové,
Ireně Vagnerové a Mgr. Václavě Sklenářové. Chci poděkovat hlavním organizátorkám procházky s babkou Podzimkou paní
Darině Jedličkové a jejím dcerám Adéle
a Sáře. Poděkování patří pedagogům a paní
účetní, kteří zajišťovali průběh všech akcí,
včetně spaní ve škole. A v neposlední řadě
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paním kuchařkám za výborný perník a panu
školníkovi za technickou pomoc, složenou
z celé řady drobných úkonů, a za trpělivost
při nočním klidu – neklidu.
Mgr. Kateřina Xaverová, ředitelka školy

Podzimní Cesta za zdravím
Po čtvrtku, který byl naplněn akcemi až
do večera a pro spoustu dětí kunvaldské
školy pokračoval spánkem ve třídách, se žáci
a učitelé sešli ráno před školou, kde následovalo přivítání paní ředitelkou, rozřazení
do šesti družstev, ve kterých byly zastoupeny všechny věkové kategorie a seznámení
s programem pátečního dopoledne.
Následoval přesun všech účastníků
na Pustinu, kde jednotlivá družstva vyrážela po desetiminutových intervalech na
vyznačenou trasu, dlouhou asi šest kilometrů. Každé družstvo čekalo plnění úkolů na
sedmi stanovištích. Žáci si vyzkoušeli práci
s mapou a buzolou, trojskok, hod granátem na cíl, poznávali stromy a jejich listy,
zamysleli se u vodního poldru nad významem vody pro člověka, zkusili si rozluštit přísloví napsané morseovkou či přenést
raněného pomocí takzvané stoličky.
Na stanovištích získalo každé družstvo
za splnění úkolu několik písmenek, ze kterých v cíli u školy složilo tajenku. Následovala sladká odměna a zasloužený oběd.
Závěrem bych chtěla poděkovat paní Vlastě
Šlesingrové, paní Ireně Vagnerové a celému
učitelskému sboru naší školy za přípravu
a hlavně za práci na stanovištích.
Mgr. Václava Sklenářová

Cesta za zdravím – postřehy žáků čtvrtého
a pátého ročníku kunvaldské školy
- Druhý den, když jsme se vyspali ve škole,
čekala na nás Cesta za zdravím. Jupí!
- Mně se nejvíc líbilo, jak jsme se procházeli, nikam nespěchali. A také se mi moc
líbily ty úkoly.
- Líbilo se mi, že jsem poznal část Kunvaldu,
o které jsem ani nevěděl a bylo to pěkný.
- Nejvíc se mi na procházce líbil trojskok do
dálky a když jsme přišli na zahradu, vyluštili jsme tajenku, která byla super. ( MASARYK, ČESKOSLOVENSKO)
6

Spaní ve škole

Podzimní den
První říjnový čtvrtek nás ve třídě přivítala
nejenom paní učitelka, ale i velké množství
přírodnin. Všichni jsme věděli, že nás čeká
dlouhý netradiční den. Nejprve nás přivítala
paní ředitelka s paní vychovatelkou a seznámily nás s dopoledním i odpoledním programem. První třída – tvorba s papírem, druhá
a třetí – výroba draků zdobených přírodninami, čtvrtá a pátá – zdobení dýní, brambor,
cuket a řepy. Druhý stupeň – příprava zeleninových a ovocných salátů a vydlabávání velkých dýní. My čtvrťáci a paťáci jsme si dopoledne velmi užívali, protože jsme si mohli
sami určit, s jakou přírodninou budeme pracovat. Dělali jsme třeba sněhuláky, svatbu
nebo lyžaře.
Odpolední program nebyl povinný, ale
i tak se na drakiádě sešlo velké množství
draků, dětí, rodičů a prarodičů. Bylo to na
kopci velmi fajn, škoda že vítr víc nefoukal.
Poté následovala vycházka s babkou
Podzimkou, nebyla jsem na ni, ale děti, které
se jí účastnily, byly velmi spokojené.
Nejvíc jsem se těšila na spaní ve škole.
Sešli jsme se tam v devatenáct hodin, ochutnali jsme perník od našich paní kuchařek, povídali jsme si, hráli si a hodně se
smáli. Potom jsme šli na stezku odvahy,
ale nebyla až tak strašidelná. Paní vychovatelka ze školní družiny nám přečetla pohádku
a usnuli jsme.
Celý den byl super, a proto moc děkuji
všem, kteří pro nás programy na tento den
připravili.
Svatava Ruszová,
žákyně 5. ročníku

Podzim u nás v mateřské škole
První den nového školního roku přivítalo všechny děti loutkové divadlo Kozlík klasickou pohádkou Perníková chaloupka a po
ní následovalo slavnostní pasování předškoláků, aby všechny děti věděly, kteří kluci
a holčičky se budou po celý rok společně
připravovat na školu.
Během září na všechny děti čekaly pestré
společné aktivity. Seznámily se například
s různými druhy ovoce z našich sadů, poznávaly jejich barvy, tvary a chutě, dokonce si připravily i vlastní jablečný kompot. Při tématu
o zvířátkách slovně představily a popsaly své
domácí mazlíčky. Vyprávěly, čím je krmí a jak
doma pomáhají s péčí o ně. Také se dozvěděly, co nám říká pranostika: O svatém
Matouši, vlaštovka nás opouští a Svatý František zahání lidi do chýšek. Starší děti se také
pilně připravovaly na první veřejné vystoupení
na setkání důchodců.
Pro podporu celkového posílení zdraví
děti absolvovaly deset terapií v solné jeskyni Krystal v Žamberku. Mimo Kunvald také
vyjely do Divišova divadla za kulturou. Předškolní děti zahájily projekt České obce sokol-

Děti ze školky v solné jeskyni

Podzim u nás v MŠ

ské Cvičíme se zvířátky, který potrvá celý
školní rok.
Do mateřské školy za dětmi přijela
zástupkyně Českého červeného kříže s naučným pořadem o péči o zdraví a pan Hladík
z Hradce Králové děti seznámil se základy
muzikoterapie.
Při plnění všech činností také nezapomínáme na dostatek pohybu na čerstvém
vzduchu, užíváme si krásný, barevný podzim
a doufáme, že nám to babí léto ještě chvilku
vydrží.
Kolektiv MŠ

Podzimní hraní v naší škole
Léto už je nenávratně pryč a podzim se
začíná vybarvovat v celé své kráse. Proto
jsme se tentokrát ve škole rozhodli, připravit netradiční podzimní akci.
Ve čtvrtek 4. 10., od samého rána, bylo
ve škole velké hemžení. Dýně, dýničky,
suché větve, různé podzimní plody, barevné
listí a další materiál se stěhoval po chodbách. Celé dopoledne ve všech třídách
probíhalo podzimní tvoření podle předem
určeného harmonogramu. Prvňáci tvořili
dýně z barevných papírů, druháci a třeťáci
vymýšleli draky z podzimních plodů, čtvrťáci a páťáci aranžovali na dýničky, brambory, řepu, šesťáci a sedmáci se věnovali
podzimnímu vaření a receptům a osmá
a devátá třída měla za úkol z velkých dýní
vytvořit dekorace na večerní osvětlení
(dýně dodala paní Křivohlávková a paní
Dlabková). Práce se žákům dařila a velmi
rychle vznikla spousta originálních výtvorů.
Některé jste mohli vidět v části vestibulu
sokolovny.

Není dýně jako dýně…
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Po dobrém obědě školní ruch utichl
a hlučno bylo jen ve školní družině, kde děti
při hrách odpočívaly a těšily se na další program podzimního dne.
Po třetí hodině začínala před školou Drakiáda, kde jsme si vysvětlili pravidla soutěže
a společně odešli na louku za Štumpfovy.
Zde probíhalo létání draků doma vyrobených
(a to byly nádherné kousky) i draků koupených a rozhodčí (Kalousková M., Šlezingrová V., Sklenářová V., Števková V.,Vagnerová I.) vše pečlivě sledovali. Větřík pravda
moc nefoukal, ale všichni draci se s menším
či větším úsilím vznesli a někteří se drželi
i pěkně vysoko.
Po soutěži jsme se vrátili ke škole. Rozhodčí odešli spočítat body za létání a ostatní
netrpělivě vyhlíželi babku Podzimku. Ta se
neobjevila. Místo ní přišlo Léto (Adéla Jedličková) a vyzpovídalo děti, komu že to předá
vládu. Všichni odešli Podzim hledat, cestou
potkali i babku Podzimku (Darina Jedličková) a dýni Agátu (Sára Jedličková) a vrátili se až se západem sluníčka. Podzim (Věra
Kavková) je už čekal v krásném převleku na
školní zahradě se sladkou odměnou.
Následovalo ještě vyhodnocení nejlepších draků a šupky dupky do hajan. Nocovalo se totiž ve škole. Ještě malá večeře
z vlastních zásob spolu s nadýchaným perníkem od našich kuchařek ze školní jídelny,

Výtvarníci ve škole

maličká zkouška odvahy při večerní procházce a krásná pohádka na dobrou noc.
A sladké sny všem dětem a pedagogům,
kteří zde nocovali.
A také velké poděkování všem, kteří
pomáhali netradiční podzimní den připravit.
Vagnerová Irena

Drakiáda za Štumpfovými
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Činnost kunvaldských zahrádkářů
Blíží se konec roku a je třeba bilancovat.
Jednou z hlavních náplní je péče o mládež.
O kroužek mladých zahrádkářů a floristů se
starají především Míla Kalousková a Vlasta
Šlezingrová. Každoročně se zúčastňují soutěží "Mladý zahrádkář" (MZ) a floristických
soutěží.
23. 5. 2018 okresní kolo MZ v Kunvaldě:
ml. kat. - 1. Bohumila Matyášová Kunvald,
2. Tomáš Halbrštát Lukavice, 3. Karolína Halbrštátová Lukavice. St. kat. - 1. Adéla Brůnová
Kunvald, 2. Eliška Šípková Lukavice, 3. Kateřina Kavková Kunvald.
15. - 17. 6. národní kolo MZ v Šumperku:
Ml. kat.-12. Bohuška Matyášová, st. kat.
- 27. Adéla Brůnová.
4. 5. okresní kolo floristické soutěže
v Kunvaldě: žáci - 1. Karolína Fajferová Kunvald, jun. - 1. Marie Flekrová Kunvald, sen.
- 1. Vlasta Šlezingrová Kunvald.
25. 5. zemské kolo v Praze: Žáci - 8. Karolína Fajferová, sen. - 1. Vlasta Šlezingrová.
13. 7. celostátní kolo v Lysé n. L.:
3. Vlasta Šlezingrová. Blahopřání patří především Vlastě Šlezingrové za reprezentaci městyse Kunvald a Územního sdružení
Ústí n. Orl.
O výstavě u pana Hejkrlíka 21. - 22. 7.
jsme informovali v minulém poledníku. Dnes
zveřejňujeme výsledky soutěže o nejlepší
sirup, která probíhala na výstavě. Zúčastnilo
se 18 vzorků.
1. místo Vlasta Šlezingrová citronovo
-bezová šťáva za studena - 25 ks suchých

nepraných květů bezu černého zalijeme 1,5 l
studené převařené vody, necháme 24 hod
vyluhovat, scedíme a smícháme s 2 kg cukru,
přidáme šťávu z 1-2 citronů a 5 dkg kys.
citr. Po rozpuštění cukru slijeme do vypařených, ale suchých lahví. Skladujeme v chladu
a temnu.
2. místo Hana Jindrová - levandulový
sirup. 1 kg cukru svaříme s 1,5 l vody. Do
mírně vychlazeného vložíme 100 g levandule
nastříhané na kousky i se stonky, 2 lžičky
kys. citr., 2 citrony nakrájené na plátky bez
kůry, nejlépe do sklen. nádoby. Necháme
louhovat 48-72 hod, každý den promícháme.
Hotové nalijeme do lahví, navrch lžičku rumu
pro konzervaci.
3. místo Blanka Mûhlová - sirup z Aloe
Vera a letních jablíček. 2 kg jablek pokrájet spolu s 1 střed. vel. aloi, přidat 2 l vody
a vařit do rozvaru. Poté zcedit přes plátno,
vymačkat, přidat do hrnce 1-2 kg cukru
a rozmíchat, přidat 1 lžičku kys. citr. nebo
rumu, nebo obojí, pak naplnit do steril. lahví.
Nezapomeňte příští rok sbírat suroviny.
Naše organizace je malá, má pouhých
32 členů, a to převážně seniorů. Je to však
vynikající kolektiv a všichni rádi přiloží ruku
k dílů. Na VČS v březnu příštího roku budou
volby a já doufám, že všichni členové výboru
a KK budou opět kandidovat. Krom uvedeného pořádáme různé přednášky, besedy,
výlety na výstavy a do přírody, podílíme se
na akcích městyse a dalších organizací. Jedinou slabinou je, po zavření restaurace U lípy,
kde pořádat tyto akce jakož i schůze výboru,
členské schůze atd.
Všem děkuji za spolupráci a do příštího
roku všem kunvaldským občanům a příznivcům přeji hodně zdraví a ať se všem daří.
Ing. Václav Michalička, předseda ČZS
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Společenská kronika
Blahopřejeme našim spoluobčanům,
kteří oslaví významná životní jubilea:
91 let
Štefková Miroslava
87 let
Jindrová Jitka
86 let
Novotný Ladislav
85 let
Junková Vlasta
83 let
Podivínová Miloslava
80 let
Kacálková Věra

70 let
Vagner Jiří
Kršek Jaroslav
Štěpán Stanislav
Šlezingr Miroslav
Labíková Magda
60 let
Štumpfová Zdeňka
Frimlová Jana
50 let
Trejtnar Josef
Šlesingr Josef
Kopecká Romana
Vzpomínáme na občany,
kteří již nejsou mezi námi:
Miroslav Pachel

Klub ALFA-OMEGA
Oblastní charita Ústí nad Orlicí otevírá prostor pro setkávání lidí, kteří se vyrovnávají se
ztrátou blízkého člověka.
Naše společnost vytěsnila z veřejného prostoru smrt, její projevy i prožívání smutku.
Svůj zármutek často potlačujeme a skrýváme. Ztráta blízkého člověka je pro pozůstalé vždy
bolestná. Tyto zkušenosti jsou nepřenosné, a je důležité sdílet je s těmi, kteří nám rozumí,
protože podobnými zážitky sami prošli. Právě mluvení a naslouchání druhým je hojivé.
Domácí hospic ALFA-OMEGA, který provozuje Oblastní charita Ústí n.Orl., otevírá prostor, kde si žal můžeme dovolit – místo, kde je možné o těchto věcech mluvit, pochopit je
a třeba i pomoci druhým, kteří jsou na začátku truchlení.
Klub ALFA-OMEGA je otevřen všem, kdo potřebují sdílet prožité. Jednou měsíčně se
scházíme v Klubu u stolu s kávou nebo čajem nad tématy kolem umírání, zármutku či odpuštění. Každý se zapojí do té míry, do jaké sám chce.
Místo:
Kdy:
Čas:

Oblastní charita Ústí nad Orlicí, ulice 17. listopadu 69
18. října, 22. listopadu, 13. prosince
od 15:30 do 17:30 hod

Bc. Martina Procházková, tel.: 731 402 331, e-mail: martina.prochazkova@uo.hk.caritas.cz
Renáta Prokopcová, tel.: 739 383 597, renata.prokopcova@uo.hk.caritas.cz,
informace o domácí hospicové péči
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Okénko farnosti
Pěší pouť k hrobu Anny Bohuslavy
Tomanové a mše na zahájení
školního roku
V září děti z Misijního klubka podnikly
svoji první pěší pouť na poutní místo v Klášterci. Hrob Anny Bohuslavy Tomanové není
pro všechny úplně známým poutním místem,
ale věřící k němu putují už mnoho let. Vyšli
jsme jedno zářijové sobotní odpoledne
s batůžky na zádech a předsevzetím, že dorazíme tam i zpět. Trasa do Klášterce vedla bočními cestami a cestičkami do kopce i z kopce.
Děti sice mínily, že je to více do kopce, ale to
je nezvykem chodit pěšky.
V Klášterci nás před kostelem Nejsvětější Trojice čekala paní Břízová a zavedla nás
k hrobu Anny Bohuslavy Tomanové. Vyprávěla nám o Aničce, kterou ona sama pamatuje
ze svého dětství. Vzala nás i do kostela, kde
nás provedla a rozdala dětem obrázky. Pak už
jsme se vydali na zpáteční cestu. Ta nejprve
ubíhala docela rychle, ale pak se díky puchýřům na patách výrazně zpomalila. Nakonec
jsme ale všichni do Kunvaldu došli.
Příjemným závěrem bylo posezení při
opékání párků, také přišlo vhod doplnění
vypocených tekutin a cukrů (sladkosti). Veškeré občerstvení sponzoroval pan senátor
Petr Šilar, za což mu velmi děkujeme.
Hned druhý den, s krásným datem 9. září
jsme se sešli v kostele na mši. Byla věnovaná všem školákům a studentům. I přes
únavu z pochoďáku na ni dorazila většina dětí.
Čekalo na ně, mimo jiné, i sladké překvapení
sponzorované opět panem senátorem Petrem
Šilarem. Prvňáčci ještě dostali stolní kalendáře, které si mohou postavit na svůj psací
stůl.
Marta Gregušová

Posvícení a Misijní jednohubky
Letos se opět termín posvícení našeho
kostela sešel s termínem Světového dne
misií. Ten je celosvětově slaven v každé die-

cézi, farnosti, či jiné instituci katolického
světa, jako den podpory misií.
U nás je známý pod názvem Misijní
neděle a v roce 1926 ho ustanovil papež
Pius XI. Především pro děti zapojené v Misijních klubkách, je tato neděle velmi významná
a vyžaduje mnoho příprav. Naštěstí v Kunvaldě na to nejsme sami. S pomocí Jiné
doby a ostatních farníků, se zvládl připravit
slavnostní hudební doprovod mše, misijní
průvod, dožínkový průvod, posvícenské
koláče i misijní dary. Nechybělo ani hraní
dětí na akordeon, housle, kytaru, varhany
a také společná píseň s názvem Misijní neděle.
Neopomněli jsme ani každoroční posvícenskou aktivitu Misijní jednohubky, při
které nabízíme lidem nejen jednohubky
k jídlu, ale především jednohubky knižní.
Letos jsme nabídli k zakoupení knihu o stigmatizované Anně Bohuslavě Tomanové
s názvem Chudobka z Orlických hor, životní
píseň lásky a oběti. K četbě nás inspirovala
pěší pouť k jejímu hrobu v Klášterci. Knihu je
možno zakoupit v našem kostele do konce
listopadu.

Srdce pro Václava Havla
Reagovali jsme na výzvu s názvem „Více
Srdce pro Václava Havla,“ o které jsme se
s dětmi dočetli v novinách. Jde o iniciativu
výtvarníků Lukáše Gavlovského a Josefa
Pleskota, kteří v roce 2013 vytvořili voskové
srdce pro Václava Havla.
Odlili ho z vosku svíček, které po Havlově
smrti lidé přinášeli na pietní místa naší země.
Hotová plastika je již téměř pět let instalována ve sklepení zámku v Litomyšli a je symbolem víry, že pravda a láska zvítězí nad lží
a nenávistí.
Tento odkaz se bohužel postupem času
ze společnosti stále více vytrácí a proto se
oba umělci a vedení města Litomyšle rozhodli, že ho podpoří další výzvou. Lidé
mohou posílat, či osobně donést svá zrcátka
a připojit se tak k počinu „Více Srdce pro
Václava Havla.“
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Autoři mají představu, že ze všech získaných zrcátek vytvoří ve sklepení litomyšlského zámku jakýsi obrácený krystal, který
bude ve svém středu odrážet Srdce a Člověka.
Uzávěrka přijímání zrcátek byla 18. října.
To naše je tedy už nejspíš v rukou výtvarníků,

kteří s ním budou dále pracovat. Jsme rádi,
že jsme se této výzvy zúčastnili, protože je to
velmi originální nápad s hlubokým podtextem a také příležitost, jak děti hravou formou
seznámit s poselstvím a osobností jednoho
z našich nejoblíbenějších prezidentů.
Marta Gregušová

Stále se něco děje...!
Vážení spoluobčané,
v předchozích vydáních Kunvaldského poledníku byla opakovaně řešena otázka střelnice
– provoz, hygienické normy hluku, bezpečnost, právní předpisy. Padlo již dost ostrých
slov, domněnek a nepodložených výroků
o našem sportovně střeleckém klubu. Věnujeme proto následující řádky reálným statistikám, které se týkají provozu střelnice.
V měsíci srpnu 2017 zajistila obec
z veřejných prostředků na žádost občanů
měření hluku. Výsledek šetření náš spolek
do jisté míry omezuje. Stanoví nám totiž
maximální denní počet výstřelů, při jehož
dodržení nedojde k překročení hygienického
limitu pro chráněný venkovní prostor staveb.
Je také možno využít procentuální kombinace v použití jednotlivých zbraní během jed-

Počet dnů střeleb za rok

noho referenčního intervalu, tj. 8 souvislých
hodin denní doby. Toto směrodatné nařízení
striktně dodržujeme, zároveň očekáváme
respekt k normám i od spoluobčanů, kteří
podali podnět k této věci.
V červenci na naši žádost a na náklady
spolku proběhla na střelnici kontrola PČR
- Oddělení pro zbraně a bezpečnostní materiál. Mimo jiné byl zkontrolován i Provozní
deník střelnice, který jsme povinni vést. Kontrolním orgánem nebyly nalezeny nesrovnalosti, chyby nebo prohřešky.
Následující tabulka, která je sestavena na
základě údajů v Provozním deníku schváleným PČR, zaznamenává počty dnů a hodin
skutečně strávených na střelnici. Zvolili jsme
roční provoz od září do září (2016-2017
a 2017-2018).

Září 2016-2017

Září 2017-2018

63

46

Doba mezi střelbami

5,7 dne

7,9 dne

Střelby průměrně

1 x za 6 dní

1 x za 8 dní

Počet hodin střeleb za rok

Září 2016-2017

Září 2017-2018

1 hodina

5x

5x

2 hodiny

52 x

36 x

3 hodiny

6x

4x
1x

4 hodiny
Hodiny celkem

12

127

93

Z tabulky jasně vyplývá, že tento rok je
střelnice v provozu v průměru 1 x za 8 dní
a čas strávený střelbou je něco málo přes
dvě hodiny na jeden den střeleb.
Očekáváme příležitost dalšího setkání
spolku s občany. Věříme, že za jasně stanovených pravidel pro efektivní komunikaci
můžeme diskutovat.
Pojďme si říct, že jsme soudem zaregistrovaný spolek, který má polyfunkční využití,
o kterém se chceme zmínit v příštím vydání
Kunvaldského poledníku.
Za SSK Kunvald Jiří Všetička
hospodář a správce střelnice

Podzimní výstava
Jaká byla? Snad můžeme říci, že úspěšná
a ne nezajímavá.
V loňském roce městys vystřídali místní
„zahrádkáři“, za což jsme jim byli opravdu
vděčni, protože příprava oslav 100. výročí
narození pluk. Františka Trejtnara nám
zabrala hodně času i ubrala sil. Nicméně tradice je tradice a ty dobré se rozhodně nemají
opouštět.
V letošním roce jsme tedy v Kunvaldě
přivítali tvorbu Stanislava Hlinovského, již
přijeli představit jeho syn Jiří a manželka,
paní Jiřina Hlinovská. Obrazy výtvarníka
původem z jižních Čech doplnil přítel Jiří
Miřijovský z nedalekých Jeníkovic u Třebechovic pod Orebem svými dřevořezbami.
A svou „trochou do mlýna“ přispěli
rovněž dva místní – mladičká Johanka Ulrychová, takto studentka střední umělecko-

Momentka z výstavy

Káťa Kavková se svým akordeonem

Momentka z výstavy

průmyslové školy svou tvorbou a své velkoformátové fotografie představil pan Vladimír
Hejkrlík. Za vše buďme vděčni.
Nesmím zapomenout s díky na paní Jaroslavu Štěpánkovou a Vlastu Šlesingrovou za
květinovou výzdobu, která je vždy velmi krásná,
kterou oceňují nejen vystavující, ale všichni
návštěvníci a která vždy pozvedne výstavu
o řád výše.
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Městys si rozhodně neklade ambice
výstavních síní, ale považujeme za důležité
alespoň jedenkrát za rok přinést našim občanům i lidem z okolí blízkého i vzdáleného
zážitek snad kulturní.
Chci poděkovat všem, kteří přišli výstavu
shlédnout (bylo Vás více než dvě stovky)
a zvláště těm, kteří nelitovali času a přišli
na slavnostní zahájení, které oživila svým
hudebním doprovodem Káťa Kavková.
A rozhodně nesmím zapomenout poděkovat nadšené Sokolce Zdence Jurčanové,
která připravila do vestibulu sokolovny na
několika panelech expozici o vzniku naší
republiky, úloze sokolů v této historické
kapitole našich dějin i o legionářích.
Tak se tedy zase za rok, s tvorbou jiných
výtvarníků a umělců, těšíme s Vámi na viděnou!

Moderátorky Marta a Hanka

Jana Trejtnarová

Tradiční setkání seniorů
– Sama doma!
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Tak tenhle článek, vážení a milí přátelé,
patříval vždy Pepovi od Vlasty. Nu, nevím,
zda se mi jej podaří dostatečně zastoupit, ale
pokusím se.
Setkání se konalo první říjnovou sobotu
a neúnavnou současnou organizátorku
Petru, momentálně nepřítomnou, s přehledem zastoupila dcera Lída. Vestibul byl
vyzdoben panely s připomínkou vzniku naší
republiky a také barevnou podzimní tvorbou
dětí z naší školy.
Petra společně s Martou pečlivě připravovaly program dlouho dopředu, aby vše kla-

Ve víru kankánu

Ochutnávka netradičního pokrmu

Ochutnávka dýňového mojita

Paní Věra Tatošová se svým sborem

palo a Vám, seniorům se líbilo a odcházeli jste
s pocitem pěkně stráveného odpoledne.
Program v duchu pořadu „Sama
doma“ zvládly moderátorky Marta a Hanka
myslím s přehledem. O hudební doprovod
se výborně postarala skupina Pružná těla
a závěr ve stylu kankánu v provedení děvčat
z Nekoře nenechal nejspíš nikoho v klidu.
Chyběl snad jen pan Karel Fiala v roli Limonádoveho Joe a úžasná paní Květa Fialová
v roli Arizonské pěnice - Tornádo Lou,…
vzpomínáte?
A jako většinou na nás nezapomněl
pan senátor Ing. Petr Šilar, který spolu
s panem starostou zhodnotil nejen vše, co
se v Kunvaldě událo, ale i volby, které proběhly den předem. Nesměli chybět samozřejmě ani naši nejmenší, ale ani ty větší děti.
Tedy snad vše, co vzbuzuje dobrou náladu
a vykouzlí úsměv na tváři. Poučení přinesli
paní Dagmar Serbousková a pan Ing. Vladimír Hulman z klubu Senior v Rychnově nad
Kněžnou.
Pokud se nám tedy podařilo alespoň
trochu to, co se většinou daří našim dětem
– tedy vykouzlit úsměv na rtech, a pokud jste
opravdu odcházeli s pocitem příjemně stráveného odpoledne, pak nás to opravdu těší
a jsme rádi.

A já pevně doufám, že příště pod tímto
příspěvkem bude zase podepsán Pepa od
Vlasty, jehož příspěvky je, alespoň pro mě,
vždy radost číst!
Jana Trejtnarová

Kunvald přivítal vzácnou návštěvu
z Lotyšska
V úterý 16. října navštívil Kunvald ředitel Lotyšské národní knihovny pan Andris
Vilks v doprovodu ředitele Národní knihovny
České republiky pana Martina Kocandy.
Lotyšsko má historickou vazbu na Jednotu bratrskou a jedním z přání pana ředitele bylo navštívit právě Kunvald. Po krátkém uvítání na Úřadě městyse si oba ředitelé v doprovodu starosty prohlédli domek
Na Sboru s expozicí Jednoty bratrské včetně
dalších míst na naučné stezce Po stopách
Jednoty bratrské.
Poslední zastavení vzácné návštěvy bylo
symbolické, protože proběhlo, před odjezdem do Prahy, u památné Bratrské lípy.
Tak, jak se zde loučili Čeští bratři před
odchodem z vlasti, tak se právě zde také rozloučili oba ředitelé se starostou městyse.
Úřad městyse Kunvald
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Sport
Sokolský výlet do Jizerských hor
15. 9. 2018
Opravdu brzké zazvonění budíku nás
trochu vyděsilo, jestli náhodou nejdeme do
práce.
Hurá, nejdeme a už tu bylo správné výletové naladění.
Autobus přijel přesně, jak bylo domluveno, a za doprovodu mírného mrholení
jsme nastoupili a pokračovali v blahodárném
spánku, vždyť nás čekaly tři hodiny cesty. Bylo
pod mrakem a šero. Občas zamrholilo. Po
zastávce na pumpě, kde byly ucpané odpady,
jako by sluníčko říkalo: „Nic si z toho nedělejte,
já se na Vás budu celý den usmívat…“. A tak
se také stalo. Paprsky naší žluté planety rozhrnuly zamračené nebe a celý den nás zahřívaly.
Konečná zastávka byla v obci Plavy.
Všichni se už těšili, jak svá rozlámaná těla
rozhýbou.
Po mírném zabloudění ve středu obce
jsme úspěšně našli tu správnou turistickou
značku. Ta nás dovedla na Palackého stezku
podél řeky Kamenice.
Tady nás provázelo klidné a dnes už
vzácné bublání vody. Výšlap na zříceninu
hradu Navarov nás trochu zadýchal. Bohužel zřícenina je v opravě, tak jsme se museli
spokojit s pohledem přes pletivo.
Po krátkém odpočinku a patřičném
posilnění jsme pokračovali nad řeku Jizeru
na Riegrovu stezku. Ta nás nad korytem
řeky dovedla až do Semil na náměstí, kde
nás čekal poslední výstup na vyhlídkovou
věž. V místním pivovaru jsme se nabaštili
a pivko nám natočili. Spokojení jsme se
vydali hledat autobus, který na nás čekal
u sportovního areálu.
Bohužel jsme neslyšeli pohádky místního kraje, protože autobus měl porouchaný
mikrofon. Přesto po dobře prožitém dni
jsme spinkali jak neviňátka.
Člověk nemá mimo zdraví nic dražšího
a vzácnějšího než je čas. Proto užívejte zdraví
celý příští rok a věnujte nám svůj čas zas na
příští výlet. Těšíme se na Vás.
Za Sokoly Alena Foglová
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ŠACHY
Nová sezóna je opět tady.

V říjnu obvykle začínají šachové soutěže
a nejinak tomu je letos. V krajském přeboru II. hraje naše „Ačko“, v krajské soutěži
sever jsou přihlášena naše rezervní družstva – B, C a D.
Hrací místností pro tuto sezónu se stala
restaurace Salaš, kde jsme našli azyl.
Naše ambice pro tuto sezónu se nemění.
Zachovat příslušnost v KP pro Kunvald
a v soutěži dát příležitost mladším hráčům.
Přes nepatrné oslabení by naše sestava měla
stačit na udržení v přeboru za předpokladu,
že hráči budou nastupovat pokud možno
v základní sestavě. Ani los k nám nebyl přívětivý, čekají nás nejdelší cesty a to do Svitav,
Moravské Třebové a Poličky.

KP II. - 14. 10. 2018 - 1. kolo
CHOCEŇ - KUNVALD 6:2
Hned na úvod jsme prohráli výrazně.
Ze základní sestavy nám chyběli 4 hráči
a tak domácí byli favorité, což také potvrdili.
A tak jedinou výhru zaznamenal P. Havrlík,
remízovali St. Keprta a St. Krčmář.
Šachy mládeže
Mistrovství ČR v rapid šachu se hrálo
1. víkend v září 2018 ve Žďáru nad Sázavou, kam postoupila vítězka přeboru Pardubického kraje v kategorii D10, naše hráčka
Eliška Vágnerová. V devíti kolovém turnaji
hrané tempem 2 x 15 minut s přídavkem
5 sec. za každý tah se mezi nejlepšími hráčkami neztratila. Podařilo se jí 3x zvítězit.
Eliška zaslouží uznání za přístup
k šachové hře a má jistě předpoklady
dosáhnout dalších dobrých výsledků, které
uplatní i v dalším životě. A to i díky tomu,
že navštěvuje šachový kroužek při Základní
škole v Kunvaldě. Málo škol šachový kroužek má v nabídce.
(edv).

TJ Sokol Kunvald
-ka Zdenka J. vás zve na

Cvičení pro ženy a muže 60+
Trochu se protáhnout, narovnat záda…
cvičení převážně v sedu a v lehu,
pomalým tempem, přiměřeně k našemu věku.
První cvičení se bude konat v úterý 13. 11. 2018
od 16 hodin v sokolovně.

PS Kunvald připravuje tradiční

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL.
Proběhne v neděli 13. ledna 2019
od 14 - ti hodin v sokolovně Kunvald.

Pravidelné cvičení život v štěstí promění.

Máte prkna nebo trámy blízko u komína?
Provádím odřezání prken nebo výměnu trámů.
Telefon: 732 377 495

Přejeme všem našim čtenářům, všem obyvatelům Kunvaldu
a jeho příznivcům, zkrátka všem lidem dobré vůle
krásné a klidné Vánoce!

Redakční rada

1. Z Adaptačního kurzu
2. Ze sokolského výletu
3. Děti z MŠ zpívají pro seniory
4. Kankánové tanečnice z Nekoře
5. Průvodkyně podzimní procházkou
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