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Kunvaldští členové Sokola v Praze.
Děkujeme za skvělou reprezentaci Kunvaldu!

Nejdůležitější body ze zasedání zastupitelstva městyse dne 12. 7. 2018
* Projekt k osobnosti prof. Františka Bílka
Starosta městyse úvodem přivítal hosty,
a to pana Doc. Ing. Lubora Vítka, CSc. a pana
Ing. Josefa Šrefla. Dále uvedl, že již několik
let se uvažuje o oživení povědomí o osobnosti
prof. Františka Bílka, který je do dnešních dnů
stále uznávanou osobností nejen v oblasti
zootechniky. Logickým pojítkem s osobností
prof. Bílka je jeho vila, která je ve vlastnictví
příbuzných prof. Bílka a není v dobrém stavu.
Ing. Josef Šrefl informoval o jednání
s panem Štreglem, současným majitelem „Bílkovy“ vily o možnostech získání vily či jeho případné spoluúčasti na projektu, uvedl, že pan
Štregl se nebrání jednání, avšak o prodeji prozatím neuvažuje. Je tedy otázkou zda a jak
s touto záležitostí naložit. Iniciativa vzešla od
pana docenta Vítka, se kterým sestavili informační materiál pro jednání zastupitelstva. Profesor Bílek byl jedinečnou osobností, jeho učebnice jsou unikátní a dodnes užívané. Nabízí se
zde tedy značný potenciál k propagaci osobnosti prof. Bílka i Kunvaldu. Nabízí se možnost
propojení s další osobností – malířem koní Ludvíkem Vacátkem. Ing. Šrefl dále uvedl, že v roce
2019 bude probíhat v Brně Národní výstava
zvířat, osobností této výstavy by mohl být právě
prof. Bílek a v případě jeho výběru je zde značná
možnost zvýraznění Kunvaldu.
Dále vystoupil doc. Vítek, který vyzdvihl
pedagogickou a vědecko - výzkumnou činnost
prof. Bílka. Prof. Bílek byl uznávaným obecným
zootechnikem a také specializovaným zootechnikem, osobností světově uznávanou, spoluautorem učebnic Chov koní a Chov skotu. Uvedl,
že veden snahou o oživení osobnosti prof. Bílka
vedl jednání s ministry zemědělství Ing. Jurečkou a Ing. Milkem. Ing. Jurečka přislíbil pomoc
a pověřil ředitele Národního zemědělského
muzea součinností. Nicméně NZM nemá možnost žádných prostor a rovněž není oprávněno
nakupovat nemovitosti. MZe aktuálně sdělilo, že
nemá prostředky, nicméně domnívá se, že lze
najít instituce, které by participovaly na financování projektu. Agronomická fakulta Mendelovy
zemědělské univerzity v Brně je jediným vlastníkem původní publikace třídílné Obecné zootech-

niky profesora Bílka. Tato fakulta také profesoru
Bílkovi udělila titul Dr. Honoris causa.
Starosta uvedl, že v současné době nelze
očekávat konkrétní rozhodnutí z jednání
zastupitelstva i s ohledem na nadcházející
komunální volby.
Ing. Šrefl navrhl, aby byl tedy sestaven
tým lidí, kteří se pokusí dát záměru konkrétní
obrysy a poté jej představí zastupitelstvu.
Zastupitelstvo vzalo veškeré informace,
které zazněly v tomto bodě na vědomí, a podpořilo návrh na vznik realizačního týmu.
* Změna č. 1 Územního plánu městyse Kunvald
Starosta městyse uvítal na jednání zastupitelstva pana Martina Mimru z odboru Regionálního
rozvoje a územního plánování Městského úřadu
Žamberk, který pro městys Kunvald zpracovává
veškeré nutné administrativní kroky k realizaci
změny územního plánu. Dále uvedl, že na podatelnu Úřadu městyse byly doručeny k dnešnímu
dni ještě další dvě žádosti, a to žádost Kunvaldské
a.s., Kunvald 84 a žádost pana Jiřího Michaličky,
Kunvald – Zadní důl 332.
Pan Mimra uvedl, že je nutné, aby zastupitelstvo posoudilo jednotlivé požadované žádosti
o změny ÚP a rozhodlo, zda budou zařazeny
do zadání Změny ÚP.
Zastupitelstvo se dále věnovalo jednotlivým
žádostem a návrhům na změnu s ohledem na
koncepci rozvoje městyse a v souladu s pravidly územního plánování. O každé žádosti bylo
hlasováno samostatně v následujícím pořadí:
1. Jiří Nevrlý - p. p. č. 8493 – převod do
plochy bydlení v rodinných domech – venkovské – zamítnuto.
2. Jiří Nevrlý – p. p. č. 8412 – převod do
plochy individuální rekreace – zamítnuto.
3. Lucie Knesplová – st. p. č. 78 – převod do
plochy bydlení v rodinných domech - venkovské
– odsouhlaseno včetně zařazení p. p. č. 283/3 do
plochy bydlení v rodinných domech – venkovské.
4. Pavel Kalous – p. p. č. 8292, 8293, 8354,
8355 – převod do plochy bydlení v rodinných
domech - venkovské – odsouhlasena pouze

p. p. č. 8354, ostatní parcely budou ponechány
ve stávajícím zařazení.

venkovské – odsouhlasena p. p. č. 8647,
p. p. č. 8591 zůstane v současném zařazení.

5. Aleš Trejtnar – p. p. č. 8756 – převod do
plochy bydlení v rodinných domech - venkovské - odsouhlaseno.

* Výsledky hospodaření městyse Kunvald
k 30. 6. 2018
Předseda finančního výboru p. Josef
Vágner seznámil zastupitelstvo s výsledky
hospodaření městyse Kunvald k 30. 6. 2018.
Uvedl, že hospodaření se vyvíjí podle předpokladu a očekávání a následně uvedl stavy
finančních prostředků na jednotlivých účtech
městyse.

6. Josef Krejsa – p. p. č. 6445, 6444, 6442
– převod do plochy venkovské zástavby – bydlení v rodinných domech - venkovské – odsouhlaseno.
7. Šárka Rejmanová – p. p. č. 6915 – převod
do plochy individuální rekreace – odsouhlaseno.
8. Jana Frimlová – p. p. č. 6916/2 – převod
do plochy bytové výstavby – odsouhlaseno.
9. Božena Vaňousová – p. p. č. 6601
– převod do plochy bydlení v rodinných
domech - venkovské – zamítnuto.
10. Ing. Petr Vymetálek – p. p. č. 463/1
– převod do plochy bydlení v rodinných
domech – venkovské – odsouhlaseno.
11. Jiří Hůlka – p. p. č 7748 – převod do
plochy výroba a skladování – zemědělská
výroba – výstavba zemědělských objektů –
odsouhlaseno.
12. Bohumila Krejsová – p. p. č. 6925 –
vyjmutí z ploch určených k zástavbě, převod
do ploch smíšené nezastavěné území zemědělské – odsouhlaseno.
13. Václav Bílek – p. p. č. 6359 – převod do
plochy bydlení v rodinných domech venkovské
– odsouhlaseno.
14. Monika Jindrová, Alexej Bezrukov
– p. p. č. – 570/7, 570 14 – převod do ploch
občanská vybavenost – komerční zařízení
malá a střední – odsouhlaseno.
15. Handlovi – p. p. č. – 279/1 – převod do
ploch bydlení v rodinných domech venkovské
– odsouhlaseno.
16. Rybářství Kunvald s.r.o. – p. p. č. 273/1,
687, 688, 701, 703/1, 703/2, 703/4 – převod
do ploch občanské vybavení – komerční zařízení
mala a střední – odsouhlaseno.
17. Kunvaldská a.s. – p. p. č. 7564 a část
p. p. č. 7586 – převod do plochy výroba a skladování – zemědělská výroba – odsouhlaseno.
18. Jiří Michalička – p. p. č. – 8591, 8647 –
převod do plochy bydlení v rodinných domech

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

9.364.357,27 Kč
4.416.717,06 Kč
4.947.640,21 Kč

Stavy finančních prostředků na jednotlivých
účtech k 30. 6. 2018:
Běžný účet u KB
14.777.039,45 Kč
Spořící účet u KB
12.766.401,33 Kč
Účet u ČNB
1.295.279,59 Kč
Pokladna
13.016,00 Kč
Stav finančních prostředků městyse činí
celkem 28.851.736,37 Kč.
Zastupitelstvo vzalo všechny informace,
které zazněly v tomto bodě, na vědomí.
* Různé
- Informace k opravě komunikace v místní
části Bubnov – zastupitelstvo na předchozím
zasedání schválilo opravu povrchu komunikace od křižovatky u druhé kapličky na Bubnově směrem na Malý Bubnov. Před započetím stavebních prací bylo zjištěno, že užívaná
část komunikace od rozvětvení na Vidlice je
po vytyčení mimo skutečnou p. p. č. 8625.
Z tohoto důvodu starosta doporučuje zastupitelstvu schválit opravu komunikace pouze
v úseku, kde je pozemek a cesta v nesporném
vlastnictví městyse a opravu dalšího úseku
řešit v závislosti na vyřešení vlastnických
poměrů. Zastupitelstvo návrh odsouhlasilo.
- Informace o schválení Závěrečného účtu
Sdružení obcí Orlicko za rok 2017. Starosta
městyse informoval zastupitelstvo, že Závěrečný účet Sdružení obcí Orlicko za rok 2017
vyl schválen bez výhrad na VH DSO Orlicko
dne 26. 6. 2018. Zastupitelstvo vzalo informace na vědomí.
- Informace o schválení Závěrečného účtu
svazku Rozvoj regionu obcí pod Zemskou
branou za rok 2017. Starosta městyse infor1

moval zastupitelstvo, že Závěrečný účet svazku
Rozvoj regionu obcí pod Zemskou branou byl
bez výhrad schválen na jednání výboru svazku
dne 28. 6. 2018. Zastupitelstvo vzalo informace na vědomí.
- Projekt Malé památky Orlicka – starosta
městyse informoval zastupitelstvo, že Orlicko
obdrželo z POV Pardubického kraje finanční
podporu na opravy malých památek, žádost
městyse byla podána na opravu čtyř památek.
Cenová kalkulace prací činí celkem 40.000 Kč,
z toho podpora DSO činí 28.000 Kč, městys
dofinancuje 12.000 Kč. Zastupitelstvo vzalo
informace na vědomí.
- Rekonstrukce budovy Kampeličky – projektová
dokumentace. Starosta městyse informoval, že
firma Typos – Ing. arch Kulda sdělila, že nebude
již nadále pokračovat ve zhotovení realizační dokumentace pro provedení stavby. Jana Trejtnarová
uvedla, že předběžně jednala o možnosti vypracování realizační dokumentace s Ing. Ježkem,
který se také účastnil soutěže na vypracování
studie. Ing. Ježek sdělil, že firma by byla ochotna
i schopna realizační dokumentaci pro provedení
stavby zabezpečit. Zastupitelstvo odsouhlasilo
ukončení smlouvy s Ing. arch. Kuldou a pověřila
starostu, místostarostu a Ing. Musila jednáním

s Ing. Ježkem o realizaci dokumentace pro provedení stavby.
* Diskuse
Bc. Marta Gregušová sdělila, že ve věci
střelnice se dotázala na úřadu ombudsmanky,
zda by její úřad mohl v této věci pomoci
a zasáhnout, bylo jí odpovězeno kladně. Navrhuje tedy tuto možnost.
Jana Trejtnarová v této záležitosti uvedla,
že se opětovně dotáže na stanovisko spolku
omezení střeleb na střelnici, minimálně
v neděli. Uvedla, že spolek má všechna povolení a posouzení v pořádku, výsledek měření
hlučnosti byl proveden a za aktuálních podmínek měření byl stanoven počet střel, které
lze na střelnici v době 8 souvislých hodin
vystřelit. Dále uvedla, že tento spolek je
řádně registrován a ve své podstatě se jedná
o spolek jako kterýkoli jiný s tím, že jeho činnost a zájem jednotlivých členů je pro část
občanů, žijících především v bezprostřední
blízkosti střelnice, obtěžující hlukem. Nelze
však dle jejího názoru odpovědně říci, kolika
občanům Kunvaldu činnost spolku a provozování střelnice skutečně vadí, kolika občanům provozování střelnice nevadí.
Zastupitelstvo vzalo podnět a připomínku,
které zazněly v diskusi, na vědomí.

Nejdůležitější body ze zasedání zastupitelstva městyse dne 9. 8. 2018
* Přístup k čp. 345 – žádost pana Jiřího
Grünseisena
Starosta městyse přivítal pana Grünseisena a uvedl, že záležitost přístupu k nemovitosti se řeší již velmi dlouhou dobu, prozatím neúspěšně. Část přístupové komunikace
je mimo pozemek ve vlastnictví městyse
Kunvald. S vlastníky sousedních pozemků
se nepodařila doposud najít shoda, Vlastník nemovitosti čp. 345, pan Jiří Grünseisen seznámil zastupitele s možným návrhem
řešení.
Jako jedinou schůdnou cestu vidí odkup
části cesty do svého vlastnictví s vložením
věcného břemene pro pana Nesládka ml.
k zabezpečení přístupu k jeho parcele. Dále se
domnívá, že odkup pozemku neohrozí v přístupu žádné jiné vlastníky dalších nemovitostí. Pan Grünsesisen si dotčenou část přístupové komunikace po odkoupení opraví
na vlastní náklady a zabezpečí si tak přístup
k nemovitosti. Pan Grünseisen proto předlo2

žil žádost o odkup části pozemkové parcely
3260 a dále pozemkové parcely č. 8220.
Zastupitelstvo po dalším projednání vzalo
žádost pana Grünseisena na vědomí, žádost
o odkup uvedených pozemkových parcel
bude po zákonem stanovenou dobu vyvěšena
na úřední desce, a poté se k ní zastupitelstvo
na dalším zasedání vrátí a o žádosti rozhodne.
* Prodej pozemku pro výstavbu rodinného
domu
Zastupitelstvo se vrátilo k žádosti paní
Moniky Marvanové o odprodej stavební parcely č. 357/14, k. ú. Kunvald a po krátkém
projednání ji odsouhlasilo za podmínek,
které byly stanoveny i ostatním předchozím žadatelům o prodej stavebních parcel po
čp. 18, a to za cenu 250 Kč/m2, uskutečnění
kolaudace do pěti let, v případě nerealizace
zpětný prodej městysi za stejných podmínek
a zákaz prodeje předmětného pozemku třetí
osobě.

* Oprava povrchu účelové komunikace
k čp. 402 a čp. 1
Starosta sdělil zastupitelstvu, že po provedení zaměření skutečného stavu komunikace bylo zjištěno, že v části úseku je zaužívaná a využívaná komunikace mimo pozemek
ve vlastnictví městyse. Proto společně s paní
místostarostkou jednali s vlastníkem sousedních pozemků, panem Jiřím Kavkou o provedení opravy na nezbytně nutné části jeho
pozemků (tam, kde je nyní vyježděná a zaužívaná komunikace). Pan Kavka s realizací souhlasí za předpokladu, že po opravě budou části
jeho pozemků geodeticky zaměřeny a městys
Kunvald je odkoupí.
Zastupitelé se seznámili s návrhem textu
Smlouvy o smlouvě budoucí kupní, která
by měla být v tomto případě uzavřena mezi
Městysem Kunvald a panem Jiřím Kavkou
tak, aby plánovaná oprava mohla být realizována a pan Kavka měl zajištěno řádné vypořádání části svých pozemků.
Zastupitelstvo po dalším projednání odsouhlasilo návrh textu Smlouvy o smlouvě budoucí
kupní mezi Městysem Kunvald a panem Jiřím
Kavkou, pověřilo starostu městyse jejím podpisem.
* Odpadové hospodářství – zlepšení nakládání s odpady v městysi Kunvald
Starosta městyse připomněl zastupitelstvu Projekt úpravy stanovišť pro tříděné
odpady a rozšíření počtu nádob a dále sdělil,
že žádost, kterou městys podal Operačního programu životní prostředí, na zlepšení
nakládání s tříděnými odpady byla úspěšná.
Městys sice prozatím neobdržel Rozhodnutí
o poskytnutí dotace, ale v seznamu schválených projektů je Městys Kunvald již uveden.
Jedná se o úpravu sběrných míst a rozšíření počtu nádob na tříděný odpad. Jakmile městys obdrží Rozhodnutí a bude podepsána smlouva o poskytnutí dotace, započne
se s realizací opatření.
Zastupitelstvo vzalo všechny informace,
které zazněly v tomto bodě na vědomí.
* Žádost o změnu Územního plánu Městyse
Kunvald
Zastupitelstvo se seznámilo se žádostí
o dodatečné zařazení pozemkové parcely
číslo 570/10, k. ú. Kunvald do funkčního využití občanské vybavení – komerční zařízení
malé a střední. Žadateli jsou paní Monika Jindrová a pan Alexej Bezrukov.

Ve své žádosti uvádějí, že p. Mimra
z odboru Regionálního rozvoje a územního plánování v rámci vyřizování již předchozí schválené žádosti týkající se sousedních parcel doporučil změnit bonitaci těchto
pozemků, která neodpovídá skutečnému
stavu a tím odblokovat pozemky pro změnu
územního plánu a současně doporučil zařadit do změny územního plánu i výše uvedenou parcelu.
Jana Trejtnarová uvedla, že uvedená parcela se nachází v bezprostřední blízkosti vodního toku a především v ochranném pásmu
lesa. Nad potokem v příkré opukové stráni
je lesní pozemek ve vlastnictví městyse Kunvald, pozemek je těžko přístupný a případná
těžba je velmi obtížná a vyžaduje si speciální
technologii a rovněž specialisty na rizikové
kácení, což bude mimo jiné i velmi finančně
náročné. Rozpočet městyse Kunvald nepočítá s částkou, kterou bude nutné vynaložit
na těžbu těchto stromů. S ohledem na stav
stromů nacházejících se na skalním podloží
doporučuje tuto parcelu vyloučit z jakékoli
zástavby. I v případě, že by byla realizována
těžba vzrostlých stromů, je nutné zachovat
vegetaci rostoucí na skalnatém podloží a to
samo o sobě se i do budoucna jeví jako problém, který půjde vždy za vlastníkem.
Zastupitelstvo po dalším projednání odsouhlasilo možnost změny bonitace pozemku
s tím, že pozemek nebude zařazen do pozemků
určených k funkčnímu využití občanské vybavení – komerční zařízení malé a střední a dále
doporučilo zjistit možnosti těžby dotčeného
úseku včetně finanční nabídky a zařazení této
částky do rozpočtu následujícího roku.
* Žádost o umístění směrových šipek
Zastupitelstvo se seznámilo se žádostí paní
Moniky Jindrové a pana Alexeje Bezrukova
o souhlas s umístěním směrových propagačních šipek „Včelařství Kunvald“ o velikosti cca 30 x 60 cm na pozemky ve vlastnictví městyse Kunvald, a to pozemky 573/3
a 3350, k. ú. Kunvald. Za umístění nabízejí
žadatelé jejich pravidelnou údržbu osekáváním.
Zastupitelstvo po dalším krátkém projednání žádost odsouhlasilo.
* Žádost o změnu Územního plánu p. p. č. 8412
Zastupitelstvo se seznámilo se žádostí
pana Jiřího Nevrlého o změnu funkčního využití části p. p. č. 8412 do ploch určených k individuální rekreaci.
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Rovněž v tomto případě se jedná o vyznačenou část pozemku přiléhající k pozemkům
určeným k plnění funkcí lesa a majícím ze
zákona č. 259/1995 Sb. o lesích ochranné
pásmo ve vzdálenosti 50 m od hranice
pozemku.
Zastupitelstvo po dalším projednání žádost
o změnu funkčního využití části p. p. č. 8412
do ploch určených k individuální rekreaci
zamítlo.
* Rozpočtové opatření č. 3 / 2018
Předseda finančního výboru pan Josef
Vágner seznámil zastupitelstvo s návrhem rozpočtové změny č. 3/2018. Na straně příjmů
byly do rozpočtové změny zahrnuty finanční
prostředky z dotace poskytnuté Pardubickým
krajem na opravu místní komunikace ve výši
120.000 Kč a dále příjmy z prodeje pozemku
ve výši 170.000 Kč. Na stranu výdajovou byly
zahrnuty finanční prostředky na technické
vybavení zaměstnanců úřadu a dále v souvislosti s konáním podzimních komunálních voleb
na případné zákonem stanovené odstupné pro
starostu městyse.

Zastupitelstvo po krátkém projednání
odsouhlasilo návrh Rozpočtového opatření
č. 3/2018.
* Komunikace Betlém k čp. 195
Starosta městyse uvedl, že na Úřad
městyse Kunvald bylo na počátku týdne
doručeno datovou schránkou stavební
povolení s nabytím právní moci na výstavbu
komunikace k čp. 195.
V případě realizace stavby je nutno rozhodnout o financování, neboť cena dle zpracovaného položkového rozpočtu v PD pro stavbu
činí 912.879 Kč a s touto položkou nebylo
počítáno v rozpočtu pro rok 2018. Finanční
pokrytí stavby by vyžadovalo využít rezervních
prostředků městyse.
Dále – vzhledem k výši ceny na výstavbu
– je nezbytně nutné oslovit více dodavatelů
a uskutečnit poptávku, při které se předpokládá snížení ceny.
Zastupitelstvo po dalším podrobném projednání odsouhlasilo zahrnutí stavby do rozpočtu příštího roku (2019) s tím, že bude mimo
jiné i časový prostor pro realizaci poptávky
a výběr stavební firmy.

Zasedání Zastupitelstva Městyse Kunvald proběhne ve čtvrtek 13. 9. 2018
v zasedací místnosti Úřadu městyse Kunvald od 19 hod, termín a místo konání Ustavujícího
zasedání nově zvoleného zastupitelstva bude zveřejněno obvyklými způsoby.
Slovo senátora Petra Šilara
Vážení obyvatelé městyse Kunvaldu,
čtenáři Kunvaldského poledníku, jehož stránky pravidelně a s oblibou pročítám… Čtyři
roky opět uběhly jako voda a vlastně už zanedlouho, v pátek 5. a sobotu 6. října 2018, proběhnou v České republice volby do zastupitelstev obcí - komunální volby 2018. Nová samospráva
se tak bude volit ve více než 6000 obcích po celé zemi…
Říká se: „Kam směřuje naše pozornost, tam jde naše energie.“ A to plně platí zejména
pro řízení obecních záležitostí, potažmo pro práci vámi zvolených zastupitelů, vedení městyse.
Jejich každodenní aktivity a hemžící se myšlenky (často dlouho do noci), se zaobírají tím, jak
dobře plnit všechny požadavky, které jsou na ně kladeny, ať už od vyšších orgánů státní správy,
kterých neustále přibývá, nebo od svých spoluobčanů, kteří jim na dané období dali svou
důvěru. Každý z vás má rovněž své představy o tom, jak by chtěl, aby se jeho městys nadále
rozvíjel, které služby je nutné zachovat a které by si přál rozšířit. Jsou tu i spolky a sdružení,
které si zaslouží všeobecnou podporu.
Je třeba investovat do místní infrastruktury, ale i pořádat akce, vzájemně se setkávat, slavit.
Je třeba brát ohled na mnohé a při tom vše vyvažovat tak, aby nic v mezilidských vztazích
neskřípalo. Zkrátka, aby to i nadále v Kunvaldě jaksepatří žilo.
Jsem tu častým hostem. Tak mám tu čest s vedením vašeho městyse už po několik volebních období spolupracovat, vidět s jakým zájmem a obětavostí o obecní záležitosti pečují. Proto,
vám tímto svým dopisem chci doporučit, dejte jim znovu svůj hlas. Myslím si totiž, že právě
během příštího funkčního období, budou moci plně zúročit své léty nabyté zkušenosti a k tomu
jim zcela jistě pomůže, když budou mít od vás silný mandát. Mandát, který sice zavazuje, ale především posiluje.
S díky,								
Váš Petr Šilar, senátor
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Dobré zprávy
Rating obcí - městys Kunvald si pět let po sobě udržuje nejvyšší ratingové hodnocení „A“
– bez rizika.
Vážení čtenáři Kunvaldského poledníku a občané městysu Kunvald,
S pojmem rating, nebo také iRating, se řada z Vás možná nesetkává poprvé. Co to vlastně je?
Ve své podstatě je to hodnocení. Komplexní známka kvality hospodaření obce z pohledu jejího
finančního zdraví, která vypovídá o schopnosti obce hradit své závazky, splácet včas a řádně úroky
i jistinu úvěru a realizovat své budoucí záměry rozvoje.
Systém pro hodnocení obcí, který je použit, vychází z veřejně dostupných údajů o podmínkách, za jakých obce hospodaří. Přidělení jednoho z ratingových stupňů obci (používá se odstupňovaná škála sedmi stupňů, nejlepší je A, nejhorší C-) závisí na mnoha faktorech.
Stanovení jednotlivých stupňů vyplývá z hodnocení 20 finančních a 7 nefinančních ukazatelů. K nejdůležitějším finančním ukazatelům patří dluh, a to jak v přepočtu na obyvatele, tak ve vztahu k hodnotě
pasiv, saldo rozpočtu, zejména běžných příjmů a výdajů, výše dluhové služby, vypovídající o schopnosti
obce splácet půjčky a dále likvidita odrážející schopnost obce dostát svým závazkům.
Do skupiny nefinančních ukazatelů se řadí základní informace o vybavenosti či infrastruktuře
obce nebo věková skladba obyvatel, která ovlivňuje řadu výdajů obce.
Obvykle je rating důležitý pro stanovení finanční „udržitelnosti“ rozvoje obce. V mnoha zemích
ho využívají banky, či obecněji věřitelé obcí, jako významný ukazatel při stanovení podmínek půjčky
či úvěru obci (výše úroků, doby splatnosti apod.). Poskytuje mj. informace o tom, zda současný dluh
obce neohrozí její budoucí aktivity.
Jednotlivé stupně a jejich hodnocení: A bez rizika, B+ téměř bez rizika, B velmi nízké riziko,
B- nízké riziko, C+ střední riziko, C vyšší riziko, C- vysoké riziko.
Společnost CRIF – Czech Credit Bureau, a. s., ohodnotila hospodaření městysu Kunvald za
rok 2017 nejvyšším iRatingovým stupněm „A“ a udělila obci čestný Certifikát.
Stupeň „A“ vypovídá o finanční stabilitě ekonomických ukazatelů, jejichž hodnoty výrazně
převyšují ukazatele obcí se srovnatelným počtem obyvatel. Dlouhodobě úspěšné finanční vedení
městysu potvrzuje i fakt, že stejný ratingový stupeň si obec drží již od roku 2013.
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Zpráva společnosti CRIF – Czech Credit Bureau, a.s.
Městys Kunvald se nachází v okrese Ústí nad Orlicí v Pardubickém kraji a patří do velikostní kategorie 500 – 999 obyvatel. V této velikostní kategorii je v České republice celkem
1.374 obcí, z nichž na stejně dobré hodnocení jako Kunvald dosáhlo pouze 5 % z nich, v Pardubickém kraji pak již pouze 7 dalších obcí.
Městys hospodaří bez dluhů a díky trvalému každoročnímu přebytku rozpočtu kumuluje
na svých bankovních účtech likvidní prostředky, které pak slouží jako jeden ze zdrojů financování investičních aktivit rozvoje bez přispění úvěrů, Význačným rysem jeho hospodaření
jsou podstatně nižší výdaje na spotřebu promítající se do úspor při nákupu služeb a materiálu a také bezmála třikrát nižší výdaje na nákup vody, paliv a energií.
Přeji všem našim občanům, aby se vývoj zdravého finančního hospodaření podařilo udržet
i v následujících letech, aby se vždy dařilo minimalizovat rizika a předcházet finančním obtížím
tak, že obec vždy včas a řádně dostojí svým závazkům.
Josef Paďour, starosta městyse

Policie ČR informuje a radí.
Je přesně polovina prázdnin. Před měsícem obdrželi školáci hodnocení své celoroční práce
ve formě vysvědčení. I já jsem od některých z vás obdržela hodnocení mé práce. Ta jsou vesměs
pozitivní, za což jsem ráda. Nicméně jsem dostala i vyčiněno za občasné chyby a šotky, kteří se
mně vloudí do textů. Upřímně musím přiznat, že většinou se zápalem kontroluji a hodnotím především obsah svého sdělení, než jazykovou stánku, což chápu, že některé z vás u tiskové mluvčí
hrubě pohoršuje. Jsem však také jen člověk a člověk chybuje. Proto prosím mé občasné nepřesnosti
omluvte. Dobré rady a připomínky uvítám na e-mailu marketa.janovska@pcr.cz
Nyní pojďme k dnešnímu tématu, kterým jsou „houbaři“ a potažmo i turisté. Letos tomu naštěstí
zatím tak není, nicméně vloni jsme během měsíce srpna a září evidovali téměř denně jednoho ztraceného houbaře nebo „výletníka“ v lese. Jednalo se převážně o starší občany, kteří si vyrazili do jim
známých míst na houby, ale v zápalu sběru plodin se zamotali a ztratili. Scénáře byly často totožné
– pohřešovaní u sebe neměli ve většině případů mobilní telefon. Nabitý a puštěný mobilní telefon
je často jediným záchytným bodem, který mohou policisté při hledání místa výskytu pohřešované
osoby využít. Telefon, ale musíte mít u sebe!!! Ne doma, ne v autě u lesa nebo na kole v košíku.
U sebe! Věřte mi, že vám to může opravdu zachránit život. A případná škoda za ztrátu mobilního telefonu určitě není tak velká, jako když vás policisté nenajdou včas.
Pokud se pohybujete v nepřehledném terénu, v lesích nebo v polích s vysokým porostem, policie vám radí:
· pokud je to možné, choďte ve dvojici
· vybírejte si místa, která znáte, kde se prostorově orientujete
· sdělte někomu z rodiny, kam se chystáte
· nejdůležitější rada je – berte si s sebou nabitý mobilní telefon, neboť ten vám v případě vyhlášení
pátrací akce může „zachránit život“; policisté mohou pomocí něj najít místo vašeho výskytu; pro
seniory jsou užitečným pomocníkem mobilní telefony s tzv. SOS tlačítkem - tyto mobilní telefony
v případě zmáčknutí tísňového tlačítka automaticky odešlou SMS zprávu až na pět telefonních čísel;
pokud někdo obdrží tuto tísňovou zprávu, může zavolat zpět a vysílající mobilní telefon automaticky
hovor přijme a přepne ho na hlasitý reproduktor, což je výhoda v případě, že osoba, která o pomoc
žádala, již není schopna hovor přijmout sama
· dalším užitečným pomocníkem je i aplikace „Záchranka“, kterou leze stáhnout zdarma do chytrých
mobilních telefonů, kterou využití nejen senioři, ale všichni, kdo potřebují především zdravotnickou
pomoc
Občané si možná leckdy ani neuvědomují, jaký se u policie roztočí kolotoč, když je zahájena pátrací akce. Což zde nepíšu proto, abyste se báli zavolat na linku 158, ale pro představu, co taková pátrací akce obnáší. Po občanech proto chceme alespoň nezbytné minimum – již několikrát zmiňovaný plně nabitý mobilní telefon. Pokud ho u sebe nemáte a ani rodina neví, kam jste šli nebo jeli, je
pro nás pátrání obzvláště těžké. Pátrací akci není problém zorganizovat, ale musíme vědět, do jaké
oblasti pátrání zacílit tak, aby bylo efektivní. Do pátrací akce bývají zapojeni nejprve operátoři linky
158, jejichž úkol je poměrně důležitý, neboť od jimi zjištěných důsledných, detailních a přesných
informací se odvíjí další činnost všech zúčastněných složek. Pak přichází na řadu operační důstojníci,
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velící policejní důstojníci, uniformovaní policisté, případně pořádková jednotka, psovodi a policisté
ze zvláštních útvarů například s termovizí a jinými podpůrnými prostředky. Důležitou roli v tomto
řetězci hrajeme i my, tiskoví mluvčí. Rychlá, přesná a věcná informovanost veřejnosti prostřednictvím sociálních sítí, televize, rozhlasu a jiných médií se nám několikrát vyplatila. A můžu vám říct, že
je to pocit k nezaplacení.
Jako příklad můžu uvést pátrání po 11letém chlapci z Vysokého Mýta, který byl s rodinou na písníku v Mělicích. Byla srpnová neděle roku 2015. Rodina nahlásila, že pohřešuje chlapce někdy v podvečer. Přímo u písníku jsme si vytvořili improvizovaný „štáb“ kde se velelo, a rozdělovaly se úkoly. Do
pátrání se automaticky přizvala i policejní letka. Během několika málo minut vzlétl v Praze do vzduchu
vrtulník. Do něj pak na místě nastoupil policista, který má dobrou místní znalost a naváděl tak piloty na
přesná místa k průzkumu. Nesmím zapomenout ani na velkou pomoc hasičů, kteří pátrali mimo jiné
na vodní hladině na člunech. Každý přesně věděl, co má dělat. Všechno klapalo, jak mělo a i můj úkol
tiskové mluvčí byl jasný. Okamžitě a co nejrychleji dostat chlapcovu fotku na sociální sítě, weby, do
rádií a do večerních zpráv, což se nám podařilo. Některé z hlídek jely i podél hlavní silnice z Mělic, přes
Valy a Pardubice směrem na Vysoké Mýto. Za dvě, možná tři hodiny pátrání přišla radiostanicí ta nejlepší zpráva, co jsme si mohli přát – chlapce policisté našli nedaleko Sezemic, jak jde po silnici domů,
směrem na Vysoké Mýto. Unaveného, ustrašeného, ale šťastného jsme ho předali rodičům a nám všem
spadl kámen ze srdce…
To je krátká ukázka toho, co každé pátrání obnáší. Proto vás prosíme, dodržujte výše uvedené
zásady a neprodlužujte si sami čas, za který vás můžeme najít.
Hezké léto a příjemné dovolenkové dny Vám přeje
por. Ing. Markéta JANOVSKÁ
tisková mluvčí policie Pardubického kraje

Čím žije naše kunvaldská škola...
Poděkování
Jeden školní rok nám skončil a další
pomalu začíná. Proto bych ještě ráda poděkovala za sebe, ale i za děti ze školní družiny
ochotným lidem, kteří nám v loňském roce
velmi pomáhali.
Nejprve to byl pan Hynšt, který nám přes
zimu vyrobil několik dřevěných překážek na trénování jízdy zručnosti při dopravce. Před dvaceti lety to byl pan Boleček a já jsem dnes ráda,
že v Kunvaldě máme šikovné a obětavé truhláře.
Dále děkuji panu F. Keprtovi, který nám
do družiny věnoval několik balíků kancelářského papíru na kreslení.
Velké díky patří naší stále partě žen, jmenovitě Darině Jedličkové, Věře Kavkové, Lence
Vágnerové, Lence Maixnerové, Lence Mihulkové a Lence Suchomelové. Několikrát přišly
před vánočním jarmarkem do družiny, kde
pomáhaly s vánočními dekoracemi. Darina
a Věrka ještě jako vždy obohatily náš Mikulášský program, Country mejdan a samozřejmě i
Den dětí. Moc děkujeme, bylo to skvělé!

Na závěr děkuji i všem ostatním lidičkám,
kteří svým úsměvem nebo dobrým slovem
nám fandí a podporují nás.
Děkujeme Vám!

Vychovatelka ŠD, Irena Vagnerová

P. S.: Na akci „Loučení s létem“ mi Petr Kavka ml. předal
krásné jablko z jabloně, kterou si kdysi (před 16 lety) odnesl
ze školní družiny. Jadýrka jsme zasadili do kelímků od jogurtu
a pak už se doma každý staral. Petr, jak je vidět, se staral velmi
dobře a já byla nad míru potěšená, jak na družinu vzpomíná.

Přejeme všem školákům a studentům
vykročení do nového školního roku "pravou..."!
Jejich pedagogům hodně trpělivosti, optimismu a klidu na vzdělávání našich dětí.
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Králíci
Tak nevím… opravdu nevím, co si mám
myslet o spoluobčanech, kteří se chovají zcela
lhostejně a bezohledně vůči ostatním. Řeknete
si, jak to souvisí s názvem příspěvku. Souvisí.
Slušní a odpovědně se chovající lidé by tohle
totiž neudělali.
Starosta městyse přijal telefonát Vymetálkových o tom, co nalezli v obecní stráni
nad potokem naproti jejich domu. Nález
nedobrý. Několik uhynulých králíků domácích. Jen tak bez ničeho, pohozených do
stráně nad potokem.
Vymetálkovi tedy učinili to, co měl bezpochyby učinit jejich majitel – zdráhám se říci
chovatel. Zakopali je a zabránili tak dalšímu
zbytečnému šíření nákazy. Králíci totiž uhynuli na mor (přenášený také hmyzem), který
tou dobou dělal vrásky mnoha dalším kunvaldským občanům chovajícím tato domácí
zvířata. Za to Vymetálkovým opravdu velmi
děkujeme.
A co na to zákon? Tedy zákon 166/99 Sb.
o veterinární péči mj. říká v §40:
(1) Chovatelé a osoby zacházející se
živočišnými produkty jsou povinni zajistit
neškodné odstranění vedlejších živočišných
produktů, které vzniknou v souvislosti s jejich
činností nebo v jejich zařízení;
a dále
(4) Nerozhodla-li Státní veterinární správa
z nákazových důvodů jinak, může chovatel
sám na vlastním pozemku neškodně odstranit kadáver zvířete v zájmovém chovu, pokud
tento kadáver nepochází ze zvířete náležejícího
mezi přežvýkavce nebo prasata, anebo ze zvířete nemocného nebezpečnou nákazou nebo
podezřelého z této nákazy. Neškodným odstraněním se v tomto případě rozumí zahrabání
na místě vhodném z hlediska ochrany zdraví
lidí a zvířat a ochrany životního prostředí,
a to do hloubky nejméně 80 cm s použitím
dezinfekčních prostředků.
Spoluobčan si tedy vyřešil problém Kam
s nimi? (tedy s uhynulými králíky), po svém,
jednoduše je zahodil. Jak prosté. A jak špatné.
Jana Trejtnarová
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Sběr rostlinných olejů a tuků
z domácností
Problém s ucpanou kanalizací v domácnosti již potkal řadu z nás. Není to zrovna příjemné a mnohdy opětovné zprovoznění může
být i nákladné. Jednou z příčin jsou oleje a tuky,
které se používají v domácnostech.
Městys Kunvald proto uzavřel smlouvu
s firmou, která se zabývá likvidací použitých
rostlinných olejů a tuků. Na některých stanovištích, kde jsou umístěny nádoby na tříděný
odpad, budou od září umístěny rovněž nádoby
na sběr použitého oleje. Tímto projektem se
chceme připojit ke zkvalitnění životního prostředí, napomoci snížit zatížení kanalizací oleji,
snížit znečištění vod a odevzdat také tyto produkty k dalšímu zpracování.
Použité rostlinné oleje a tuky je nutné
slít do plastových uzavíratelných lahví a ty
následně vhazovat do nádob na sběr použitého oleje - černých nádob s otvorem pro
vhoz lahve, které budou označeny polepem
s návodem. Budou uzamčeny, aby se zamezilo vhazování nepatřičného odpadu, ale také
manipulaci s obsahem.
Umístěny budou prozatím na čtyřech stanovištích: u čp. 17 - Stará škola, u prodejny Konzum
v centru obce, na parkovišti u sv. Jána a za autobusovou zastávkou u dolního Konzumu.
A jak se dále použité oleje využívají? Tento
sebraný odpad je využíván po vytřídění jako
druhotná surovina i přes svou již sníženou
kvalitu v chemickém průmyslu.
Jeho aplikace je možná při výrobě některých hmot nahrazujících ropné produkty, dále
ve stavebnictví jako složky pro náhražku ropných maziv. Taktéž v dřevařském průmyslu pro
podobný účel a zvlášť tam, kde je vyžadován
vysoce ekologicky šetrný výrobek. Důležité je
využití tohoto materiálu jako jedné ze složek
pro výrobu ekologických paliv a přídavků do
paliv. Nově se přistupuje k využití oleje pro
výrobu ekologické energie.
Úřad městyse Kunvald

Společenská kronika
Blahopřejeme našim spoluobčanům,
kteří oslaví významná životní jubilea:
93 let
Tomková Božena
91 let
Trejtnarová Marie
83 let
Divíšek Slavomír
82 let
Kopecká Františka
60 let
Bureš Ladislav
Hommerová Milena
Mihulková Věra

50 let
Kreuz Jan
Michalička Jiří
Suchomelová Lenka
Müllerová Martina
Zlatou svatbu oslaví:
Marie a Jaroslav Zářeckých
Vzpomínáme na občany,
kteří již nejsou mezi námi:
Tschöpová Jaroslava

Domácí hospic ALFA-OMEGA zahajuje 20. září otevřená setkávání lidí, kteří se vyrovnávají
se ztrátou blízkého člověka.
Domácí hospic ALFA-OMEGA doprovodil v loňském roce 90 pacientů a jejich počet stále roste.
Ztráta blízkého člověka je pro pozůstalé vždy bolestná. Prožívají ve svém životě pocity a okamžiky,
které neznají a nedá se na ně zcela připravit. Udělali významný skutek pro své blízké, kteří s nimi
mohli zůstat až do konce života. Sami ale potřebují tyto prožitky zpracovat a odpovědět si na otázky:
„Bylo vše správně? Proč se to stalo? Co bude teď se mnou?“
Tyto zkušenosti jsou nepřenosné. Je však velmi užitečné sdílet je s těmi, kteří nám rozumí,
protože podobnými zážitky sami prošli. Mluvit a naslouchat je hojivé. Naše společnost vytěsnila
z veřejného prostoru smrt, její projevy i prožívání smutku. Svůj zármutek často potlačujeme a skrýváme. Klub ALFA-OMEGA 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. Prožitek ze
ztráty může lidi spojovat.
Klub ALFA-OMEGA otevírá 20. září 2018 v 15.30 hod pravidelná setkávání lidí, kteří ztratili
blízkého člověka. Skupina je otevřená Vám všem, kdo potřebujete sdílet prožité. Jednou měsíčně
se budeme scházet 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.
Klub ALFA-OMEGA
Čas:
od 15:30 do 17:30 hod
Místo: Oblastní charita Ústí nad Orlicí, ulice 17. listopadu 69
Termíny:
Rok 2018 - 20. září, 18. října, 22. listopadu, 13. prosince
Rok 2019 - 10. ledna, 14. února, 21. března, 11. dubna, 9. května, 13. června
Bc. Martina Procházková, tel.: 731 402 331, e-mail: martina.prochazkova@uo.hk.caritas.cz
Oblastní charita Ústí nad Orlicí, www.uo.charita.cz
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Okénko farnosti
Cyklovýlet
Letos jsme vyrazili na cyklovýlet už v polovině června. Počasí bylo vyloženě letní a tak
se nám startovalo od Kampeličky do kopce
na Kunačice dost obtížně. Odměnou však byl
krásný výhled na Kunvald.
Kopcům však rozhodně konec nebyl.
Stoupalo se dál a dál (ke kaštánku) a po Jiráskově stezce na Haničku. Odtud už to bylo do
kopce jen kousek a vítal nás náš cíl – Anenská rozhledna.
K ní jsme všichni statečně vystoupali
a někteří vystoupili i na rozhlednu, aby se pokochali krásným výhledem. Cesta zpět vedla
z kopce až do Rokytnice k penzionu Rokytenka.
Po lehkém osvěžení jsme vyrazili směr Kunvald,
kde nás na Salaši čekalo občerstvení sponzorované KDU-ČSL a rodinou Gregušovou.
Marta Gregušová

Dnes máme svůj den svatební,…
O letošních prázdninách vyšlo krásné datum
7. 7. na sobotu, pro mnoho snoubenců o důvod
víc k uspořádání veselky.
V tento den se svatby v mnoha kostelích
i obřadních síních doslova střídaly a svatební
zvony se nezastavily. Letní sobotu s tímto
datem si ke sňatku vybrali i Sylva Píčová
a Josef Žabka.
Manželský slib a první manželský polibek
si dali v neratovském kostele, svatební mši
celebroval Mons. Josef Suchár.
V druhém prázdninovém měsíci zněly svatební zvony i v kunvaldském kostele. Na společnou cestu životem se zde rozhodli vykročit
Tereza Ptáčková a Ondřej Krejsa.
Pod dohledem ThDr. Pavla Nowatkowskeho
si v sobotu 11. 8. řekli své ano před plným kostelem sv. Jiří.
Oba svatební obřady doprovodila hudební
skupina kostela sv. Jiří Jiná doba, která oběma

novomanželským párům přeje mnoho lásky,
trpělivosti a tolerance.
Marta Gregušová

Pěší pouť k hrobu
Anny Bohuslavy Tomanové
Ještě před koncem školního roku
2017/2018 jsme si s dětmi z Misijního klubka
plánovali, na jaké poutní místo bychom
o prázdninách vyrazili pěšky. Nabízel se Neratov, nebo klášter Hedeč u Králík, ale pro dětskou pěší pouť jsou obě poutní místa daleko.
Zvolila se proto zlatá střední cesta a los
padl na poutní místo v Klášterci nad Orlicí.
Mnoho lidí ani netuší, že i tam je významným poutním místem hrob stigmatizované
Anny Bohuslavy Tomanové, která se narodila
v roce 1907 v Pastvinách a v roce 1957 byla
pohřbena na kláštereckém hřbitově.
Od té doby k jejímu hrobu putuje mnoho lidí
z blízka i z dáli. I my se k nim rádi připojíme.
Bohužel, díky velmi horkému počasí a mnoha
dalším letním aktivitám dětí, jsme během prázdnin tuto pěší pouť nestihli uskutečnit. Realizovat
ji tedy budeme na podzim.
Marta Gregušová

Dětská mše na zahájení
školního roku
Prázdniny utekly jako voda a jde se opět
do školy. Někdo se těší více, někdo méně,
někdo vůbec. Zvláštní pocity zažívají prvňáčci, pro které je všechno nové. Nová pro ně
byla i mše pro školáky na zahájení školního
roku. Po vzoru starších dětí si pro požehnání,
s aktovkou na zádech, přispěchali i prvňáčci
Liduška Matyášová a Vilém Dlabka.
Všem školákům přejeme klidný a úspěšný
školní rok a rodičům i učitelům pevné nervy.
Marta Gregušová
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Rozhovory Poledníku
Historie organizovaného šachu
v Kunvaldu - III. část
Navazuji na předcházející článek o zmínce
pořádání šachového turnaje družstev. Myšlenku =FAIR PLAY=, vždy se chovat slušně ke
svému soupeři a vyhrávat povoleným způsobem nadále zůstává. Proto přišel ing. Michalička
s podnětem uspořádat šachový turnaj družstev
jako vzpomínku na M. Kodytka. Sám si vzal na
starost celou organizaci a hmotní zajištění. Jako
termín pořádání byl zvolen den 4. 4. 1987 (nejbližší datum výročí narození M. K.)
Zúčastnilo se 8 družstev složených z pracovníků v zemědělství. Horácko-Opatov, Umonín,
Skalička, Čermná, Krmelín, Potěhy, Kunvald
(Keprta František, Rusz Gustav, Křehký František a Bílek Václav) a na doplnění sudého počtu
složené družstvo Kunvaldu Suchodol František,
Nekoranec Rudolf, Ing. Kavka Antonín a Keprta
Stanislav. Zvítězilo dr. JZD Skalička, druhé JZD
Čermná, třetí SD Kunvald a čtvrté JZD Kunvald.
Hrálo se dvoukolově systém každý s každým
tempem 5 min na partii a hráče. Rozhodčí
Tobiška Jar. Hrálo se v jídelně JZD Kunvald.
Druhý ročník se konal až 6. 4. 1991. Hlavní
organizaci jsem převzal osobně a provedl podstatné změny v pravidlech. Turnaj se otevřel
všem hráčům, tempo RAPID 30 min. na partii
a hráče, hodnocení Olympijským systémem
(součet všech bodů za odehrané partie). Účast
osm družstev. Kunvald „A“ 4 místo. Konáno
v restauraci penzionu „U lípy“ v Kunvaldě.
Třetí ročník 4. 4. 1992 započal éru získávání popularity a regionálního významu. Účast
13 družstev. Kunvald “A“ (Chládek, Kalous,
Keprta a Nekoranec) 2. místo.
Čtvrtý ročník 3. 4. 1993 14 družstev, Kunvald sedmý v mimořádně silně hráčsky obsazené
1 VT, 21 - 2 VT, 16 - 3 VT a 6 4 VT, 1 - bez VT.
Pátý ročník 2. 4. 1994 12 družstev Kunvald
„A“ páté místo. Jako zajímavost vstup počítače
do sestavování výsledkových tabulek (R. Hodek).
Šestý ročník 1. 4. 1995 12 družstev, Kunvald čtvrtý.
Sedmý ročník 13. 4. 1996 16 družstev,
Kunvald čtvrtý.

Osmý ročník 5. 4. 1997 16 družstev, Kunvald osmý.
Devátý ročník 4. 4. 1998 18 družstev, Kunvald „A“ čtvrtý.
Desátý ročník 1999 14 družstev, Kunvald
12 místo.
Jedenáctý roč. 2000, 16 družstev, Kunvald 12.
Dvanáctý roč. 7. 4. 2001, 22 družstev,
Kunvald “A“ 15 místo. Pořádáno v Žamberku
v restauraci „V kotli“. Kvalita hráčů 1 - MF,
18 - KM, 28 – 1 VT, 33 - 2 VT, jediný hráč bez
VT Kubíčková Eva získala na turnaji 3 VT.
Třináctý roč. 6. 4. 2002 24 družstev Kunvald
“A“ 10 místo. 98 hráčů z nich 27 přes 2000 ELO,
celkový průměr 1800. Hráno opět v Kotli. Pro nás
pořadatele třináctka šťastná a asi již těžko překonatelná.
Čtrnáctý roč. 5. 4. 2003 16 druž. Kunvald “A“
4. místo!
Patnáctý roč. 3. 4. 2004 16 družstev, Kunvald “A“ 4. místo.
Šestnáctý roč. 9. 4. 2005 13 družstev, Kunvald “A“ 7. Místo.
Sedmnáctý roč. 8. 4. 2006, 12 družstev,
Kunvald 7. místo. Vracíme se zpět do Kunvaldu
(penzion „U lípy“). Konáno poprvé jako otevřený přebor Pardubického kraje. Od věcných
cen přecházíme na finanční odměny.
Osmnáctý roč. 6. 4. 2007 8 druž. Kunvald “A“
3. místo.
Devatenáctý roč. 5. 4. 2008 10 druž, Kunvald 6. Místo.
Dvacátý roč. 4. 4. 2009 11 družstev, Kunvald 5. místo.
Dvacátý prvý roč. 3. 4. 2010 16 druž, Kunvald 6. místo.
Dvacátý druhý roč. 2. 4. 2011 20 družstev,
Kunvald “A“ 13. místo. V penzionu byl opravdu
plno na maximum.
Dvacátý třetí roč. 20. 4. 2013, 12 druž. Kunvald
“A“ 10. místo. Končí etapa ručního nasazování.
Děkuji dvěma nejbližším pomocníkům
Ing. Michaličkovi a Romanu Hodkovi, bez
kterých by to nešlo zvládnout. Další ročníky
budou již řízeny za pomocí počítačového
programu otec a syn Ruszovi, kteří takto již
úspěšně zvládli pět turnajů.
Tobiška Jar.
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Stále se něco děje...!
Prázdniny začínají – čím? No přece
koncertem dua Nos Dames…
Další v řadě báječných koncertů francouzských šansonů dvou obdivuhodných mladých
žen konaných již tradičně vždy na začátku
prázdnin v kostele sv. Jiří v Kunvaldě.
Jejich jména jsou Martina Forejtková a Katřina Prokešová. Tentokráte si však ke spolupráci pozvaly i mladého muže jménem David
Jandl, který svým zpěvem a hlasem skvěle
doplnil vystoupení.
Děkujeme opět za krásný zážitek, těšíme
se zase za rok a děkujeme i Hance Michaličkové, neúnavné organizátorce těchto koncertů v kunvaldském kostele.
Jana Trejtnarová

Jak jsem prožila sletovou Prahu
Sobota 30. 6.
Sokolové se houfují k odjezdu do Prahy!
Východočeská župa zařídila účastníkům sletu
dopravu vlakem, do něhož se mohlo přistoupit
v ÚO. Beru tedy auto, na nádraží ho nechám,
abych se mohla v noci na úterý dostat domů co
nejrychleji. Z odjezdu jsem totiž na nervy, mám
na chaloupce rozkuchanou střechu.
Podle domluvy mám vzít na nádraží Alenu F.,
Juru S. a Jirku K. K mému překvapení přicházejí
na místo srazu ještě Anička K. a Pavel K.! Trochu
improvizace a je to vyřešené - Aničku K. vezme
jiné auto. Vyrážíme.
Těsně před odbočením k nádraží se Pavel K.
jakobynic zmiňuje, že „náš“ vlak staví na ÚO
město! Ještě že to Pavel K. věděl a že v tu chvíli
seděl v autě vedle mě! Na správném nádraží se
pak připojujeme k houfu kunvaldských a letohradských sokolů, kteří postávají opodál. Společně
čekáme na mezinárodní rychlík, Ex Petr Bezruč,
má ale více jak 20 minut zpoždění. Konečně je tu
a my nastupujeme do určených vagónů. Cesta
rychle ubíhá, povídáme si s letohradskými sokolkami, jedou do Prahy na týden s hromadnou sletovou skladbou, a už vystupujeme na nádraží
Praha-Libeň. Příprava nad mapou Prahy se mi
vyplatila - bez problémů se přesouváme na autobus. stanici směrem k místu ubytování. Je to jen
jedna zastávka na Náměstí OSN. Gymnázium Špi12

tálka je nadohled. Teď ještě najít klíče v útrobách
mého zavazadla. Mám je! Vstupujeme do ztichlé,
opuštěné školy a v tělocvičně si každý hned hledá
své místečko. Zaléhám před půlnocí, máme před
sebou náročný den.
Neděle 1. 7.
Ráno vylézám ze spacáku poněkud rozlámaná, ale ranní káva mě jistě narovná. Uvařím
si ji v malé kuchyňce na chodbě blízko tělocvičny. Začínám se chystat na slavnostní průvod.
Romana V. přehlíží naše polní ležení okem velitele jednotky a střelí do vzduchu otázku: „Bereme
si do průvodu taky ty šály, co máme na cvičení?“
Zatrnulo mi, tep mám 200/min. Uvědomila
jsem si, že šálu jsem zapomněla v tom zmatku
doma. Hlavně že jsem ušila ještě jednu navíc,
kdyby někdo zapomněl…Co teď? Přesně stejnou nekoupím v celé Praze! Ani nemám čas lítat
po obchodech, v 9:15 h se musíme řadit dole na
Václaváku! Horečnatě přemýšlím…a už to mám.
Prostě z jedné šály udělám dvě!
Právě za námi dojíždí Jana F., Nikolka U.
a Adam S., museli si pořádně přivstat, aby
stihli průvod. Po chvíli pak společně vyrážíme
k metru Vysočanská a hned jsme na Můstku.
Na seřadišti mám dost času k provedení mého
záměru. Nikolka U. mi půjčila svou šálu, Vojta
F. svůj proklatě ostrý kapesní nůž a já jsem šálu
nařízla uprostřed, škub a je to, půlku Nikolka,
půlku já. Děláme jakoby nic.
Čelo průvodu se pohnulo v 10 hodin, my
asi po půl hodině. Průvod se sune k Národnímu
divadlu, dál po nábřeží k Rudolfinu a Pařížskou ulicí na Staroměstské náměstí. K pochodu
vyhrávají kapely snad na každém rohu, lidé
na chodnících nás zdraví, mávají, prostě nám
fandí. A já si to užívám. Před námi je ale zkouška
na vystoupení, a tak volím nejkratší pěší trasu
k Tyršovu domu. Přidala se celá skupina, a tak
v poledním vedru kličkujeme uličkami Starého
Města k Vltavě, ovšem s „povinnou zastávkou“ u Betlémské kaple, přes most Legií a jsme
tu cobydup. Celí vyprahlí míříme ke stánkům
s občerstvením (pivo tu pro nás mají za 25 Kč).
Rozhlížím se kolem…a neubráním se vzpomínkám na má studentská léta na FTVS UK, která
zde před sametovou revolucí sídlila. Na cvičební
ploše se už zkouší. Za chvíli jdem na řadu. Je

trochu problém s hudebním doprovodem, ale
Eda Š. s dýdžejem ho ihned řeší. Od toho je
přece zkouška, aby se vychytaly problémy.
Do zahájení odpoledního programu zaplnili
diváci celou tribunku i její okolí v bezprostřední
blízkosti cvičební plochy. Ani mé dcery si to nenechaly ujít a přijely, mám radost. Ale už zní hymna
sletu, uvítací projev a program začíná. Cvičení
„vojáků a legionářů“ se zbraněmi a v dobových
uniformách, které předvedli vojáci Hradní stráže,
mně doslova vyrazilo dech! Tak silný zážitek
a hned na začátku? Co ještě bude následovat?
A co my a naše cvičení? Nebude to propadák?
Asi hodinku po zahájení programu jdeme
na plac. Soustředím se jen na sebe, na cvičení,
na držení těla, na úsměv…hudební doprovod je
bezchybný, doufám, že my také…a pak už slyším
kromě - stáli sokolíci, stáli sokolíci v dlouhých
hustých řadách - velký potlesk, doslova ovace
diváků. Nechápu, prostě jsme obstáli i tady,
v programu s bohatou mezinárodní účastí.
Sedíme v chládku na lavičkách v parku na Petříně a každý ze sebe hrne své prožitky z vystoupení, při cestě nahoru lanovkou a dolů pěšky se
kochám výhledy na Prahu a je mi fajn. Ten příjemný pocit s trochou nostalgie mi pak umocnilo
posezení dole na Kampě v kavárně Čas. Stmívá se,
je čas jít. Směřujeme k metru Malostranská, vtom
mě napadlo pozdržet ten hezký čas procházkou na
Pražský hrad po Starých zámeckých schodech.
Těstě před 22. hodinou ostraha Hradu dovoluje
vstoupit mně, Aleně F. a Michalu F. do „míst kudy
kráčela historie“. Teď je tu klid, jsem okouzlená
a současně dojatá, zvolna kráčím a naplno vnímám
atmosféru místa a okamžiku. Nevyprchala pak ani
během Královské cesty přes Karlův most. Metro
Můstek ani nevnímám.
Po návratu do reality se dozvídám, že Nikolce
U. je tak špatně, že leží jako mrtvá a ožívá jen
proto, aby co nejrychleji doběhla na záchod zvracet. Marie F. se bez váhání ujala pomoci bližnímu svému. Jde asi o úpal. Všichni věříme, že
jí zítra bude líp a zvládne ta dvě vystoupení. Přestože je skoro půlnoc, nechce se mi spát. Někteří
jsou na tom stejně, a tak v nočních úborech
sedíme v naší minikuchyňce a povídáme o všem
možném. Do spacáku lezu ke 2. hodině. Ráno si
přispím, vystoupení jsou až večer.
Pondělí 2. 7.
Stejně jsem se vzbudila před 7. hodinou,
ale hned nevstávám a pozoruji vedle Nikolku
U., stále nehybně leží, ale zvracení prý ustoupilo. Rodina F. už kmitá po tělocvičně, Maruška
F. zůstane dopoledne u Nikolky. Po chvíli se

hrabu ze spacáku a začínám fungovat. Zajedu
za maminkou na hřbitov, když už jsem v té
Praze. Vracím se kolem 13. hodiny a s úlevou
sleduji, že Nikolka U. sedí, cosi čte a vypadá
skoro normálně!
Asi za hodinku vyrážím na Malostranské
náměstí. Je tu „pódium“ a stejně jako na Staroměstském náměstí a v OC Eden zde probíhá program sestavený z malých pódiových
skladeb. Některé skladby jsou fakt humorné,
jako ta, co předvedly „babičky “ sokolky s trekovými holemi. Před 17. hodinou se přemisťuji na Újezd a k Tyršovu domu, je to jen
jedna zastávka, ale proč nevyužít městskou
dopravu, když jako účastník sletu ji mám
zdarma. Dnešní dvouhodinový program začíná
v 18 hodin a my, jako jediná česká skupina,
tento program zahajujeme a ve 20 hodin ho
také ukončíme! Dost si toho považuji, vždyť
hájíme „české barvy“ mezi Dánskem, Slovenskem, Spojenými státy americkými, Srbskem,
Slovinskem. Na ta dvě dnešní vystoupení se
opravdu těším, včerejší tréma je zapomenuta,
vím, že „to dáme“ i tentokrát, naposled.
Při zpáteční cestě na Špitálku nešlo nezastavit se v oblíbené kavárničce Čas. Tak, tady pro
mě končí ta naše sletová akce. Až je mi to líto.
Ale zpátky na zem z těch nadoblačných výšin
úspěchu, rychlík nepočká! Sice neradi opouštíme rozjařenou společnost, ale situace doma si
to žádá, odjíždí i Jana F. a Láďa F. Rx. Moravan
jede tentokrát načas, ale zásek je v ÚO. Auto na
mě totiž čeká na ÚO město! Takže následuje můj
rychlý noční přesun pro auto (bez plné polní, tu
vláčejí moji spolucestující k hotelu Avion, kde je
pak naberu). Po půlnoci jsem doma. Ve svitu
měsíce vidím ruinu chaloupky, práce za mé
nepřítomnosti pokročila podle plánu. Skácím se
do postele a spokojeně usínám. Vždyť to byl tak
krásný čas!
Sokolka Zdenka J.

Kunvaldští Sokoli cvičí v Praze
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Kunvaldská lávka
aneb S trakařem napříč
koupalištěm…
A jak je dobře známo, nejenom s ním. Ani
letos jsme si tuhle oblíbenou akci neodpustili
a opět jsme se společně sešli na koupališti, abychom si dali něco dobrého k jídlu a pití, pokusili se strhnout si záda při hodu sudem anebo
zdolat lávku přes koupaliště pěšky, na kole či na
trakaři. Pokud už jste se z jakéhokoliv důvodu
disciplín spojených s rizikem vykoupání nezúčastnili, minimálně pohled na všechny odvážlivce stál za to. Zkrátka nepřišly ani děti, pro
které jsme nachystali skákací hrad, trampolínu
a různé soutěže.
Počasí nám přálo po celé odpoledne, pivo
a limonáda přišly vhod a kluci u grilu se otáčeli, seč jim síly stačili. K večeru se na scénu
nachystali pánové z kapely Bladex a svým repertoárem provázeli celou akci až do pozdních nočních hodin. Za to jim nezbývá než poděkovat.
A stejně tak upřímné díky patří všem organizátorům, kteří se na Kunvaldské lávce podíleli, sponzorům, kteří akci jakýmkoliv způsobem podpořili, a hlavně vám všem za to, že jste
se přišli nebo přijeli podívat a zúčastnit. Rok od
roku se těšíme větší návštěvnosti, která je pro
nás tou největší odměnou a motorem pro to,
abychom se stále snažili zlepšovat a vymýšleli
pro vás nové věci. A také abyste nás rádi navštívili zase za rok, ten další a další. Ještě jednou mi
tedy dovolte jménem SDH Kunvald poděkovat
za podporu a příští rok na viděnou!.
Matouš Paďour

Poděkování
Vítáme možnost napsat pár řádků do Kunvaldského Poledníku o činnosti našeho střeleckého klubu Kunvald.
V úvodu našeho příspěvku chceme poděkovat obecnímu zastupitelstvu, hlavně paní
Ing. Trejtnarové Janě za přístup ke stížnostem pár občanů ohledně hluku tím, že zajistila
měření hluku akreditovanou laboratoří z Ústí
nad Orlicí. Výsledkem měření je stanovení denního limitu hluku (počtu střel), které nemůže
ohrozit zdraví občanů.

14

V letošním roce probíhá úprava střelnice na
střelbu v rozsahu 150 m, na základě projektu
doc. Ing. Komendy, znalce v oboru balistiky.
Pro veřejnost pořádáme kurzy na získání
zbrojního průkazu, základní výcvik ve střelbě
z ručních zbraní, zábavnou i sportovní střelbu.
Chceme pracovat s mládeží v rámci programu
POKOS, který organisuje ministerstvo obrany.
V posledních dvou letech jsme spolupracovali na sjednocení s novou legislativou pro
provoz střelnic. Vše se podařilo dát do souladu.
Výbor SSK Kunvald

Pozn.: Pozorný čtenář Poledníku si jistě
vzpomene, že měření provedli pracovníci
Národního zdravotního ústavu v Ostravě, pracoviště Ústí nad Orlicí, kteří se mj. specializují
na tento typ hluku. Protože jsou poměrně velmi
zaneprázdnění, nebylo možné si příliš vybírat ani
termín, natož počasí a podmínky, zástupci SSK
Kunvald vyšli vstříc a měření umožnili a spolupracovali, jakkoli jim tuto povinnost nic neukládá. Dlužno podotknout, že objednání měření
bylo odsouhlaseno na základě žádosti občanů
rozhodnutím zastupitelstva. Protokol s výsledky
obdrželi jak zástupci občanů, kteří žádali zastupitelstvo o zásah, tak zástupci SSK.
Jana Trejtnarová

Výstava květin
Ve dnech 21. - 22. 7. 2018 pořádala
ZO ČZS výstavu květin na zahradě p. J. Hejkrlíka a v myslivecké klubovně.
V myslivecké klubovně byla výstava dětských aranžmá z různých květin a soutěž
"O nejlahodnější sirup".
Na zahradě p. Hejkrlíka bylo umístěno
velké množství kvetoucích květin a byly zde
naaranžovány květiny v různých nádobách pod
názvem "Květinám to sluší všude."
Výstavy se zúčastnilo 360 zapsaných návštěvníků. Pořadatelé děkují především p. J Hejkrlíkovi,
obecnímu úřadu, mysliveckému spolku a dále
všem, kteří nám zapůjčili své výpěstky a pomohli
nám s organizací výstavy.
Míla Kalousková

Sport
Sokolské retro
Již v minulém čísle Poledníku jste se
v článku „Let sokolů pokračuje“ dozvěděli
o našem secvičování pódiové, pohybové
skladby a účasti na Východočeských sletových
slavnostech v Pardubicích.
A cože to vlastně secvičujeme a s čím vystupujeme? Jedná se o pohybovou skladbu pro
21 lidí se cvičebními a tanečními prvky na známé
sokolské písně, které reprezentují poslání Sokola.
Vystoupení vzniklo v roce 2012 u příležitosti
130. výročí založení TJ Sokol Kunvald. Kdyby
nám tehdy někdo řekl, že se s ním dostaneme
až na sokolský slet, asi bychom jen těžko uvěřili. Nyní, o 6 let později, jsme byli k našemu velkému překvapení vybráni mezi účastníky pódiových skladeb, a proto Vám můžeme napsat, jaké
to je zažít největší sokolskou akci v České republice - všesokolský slet, který se koná jednou za
6 let v Praze. Tentokrát to byl XVI. ročník konaný
v termínu od 1. 7. 2018 do 6. 7. 2018 a zároveň připomínal 100. výročí vzniku našeho státu.
Po téměř roce, ne vždy lehkého secvičování,
jsme obtěžkáni spoustou manuálů o průběhu akce
vyrazili vstříc Praze. Naším zázemím se na několik dnů stala tělocvična gymnázia ve Vysočanech.
Účastnili jsme se spolu s téměř 13 000 členy Sokola
z celé České republiky, ale i ze zahraničí, slavnostního zahájení průvodem z Václavského na Staroměstské náměstí. Řadili jsme se pod Pardubický
kraj a jeho Východočeskou župu – Pippichovu.
Atmosféra průvodu doprovázeného několika soubory dechových kapel a procházejícího pražskými
ulicemi, které byly plné zvědavých lidí, je nepopsatelná! Plni nadšení jsme se proto přemístili na trénink, kde jsme mohli již před zraky ostatních cvičenců doladit sestavu. Celkem nás během dvou dnů
čekala 3 vystoupení před Tyršovým domem. Do sletového programu byla naše skladba pro svůj charakter zařazena pod názvem „Sokolské retro“. A jak
to nakonec dopadlo? Jedním slovem skvěle! Každé
vystoupení jsme si maximálně užili, odezva početného publika mluvila za vše. A jak řekl náš starosta
sokola Eda Štumpf v rozhovoru pro Českou televizi:
„Dali jsme do toho duši“. Ve volných chvílích jsme
podpořili výborná vystoupení ostatních sportovců.
Ale samozřejmě jsme se po celou dobu nevěnovali
jenom cvičení. Pro účastníky sletu byla připravena
celá řada akcí na nejznámějších místech Prahy.
A tak jsme se během našeho pobytu stihli vypravit
např. na večerní výstup na Petřín, prošli tzv. Králov-

skou cestu, navštívili Senát ČR, Vyšehrad a spoustu
dalších míst. To vše jsme poslední den zakončili
prohlídkou Národního divadla.
Na závěr bych ráda poděkovala především
Aleně Kalousové, která je autorkou choreografie
naší pohybové sestavy a moc nás těší, že se na
nás přijela podívat až do Prahy! Další osobou, bez
které bychom nic nesecvičili, ale ani bychom se
sletu nezúčastnili, je náš neúnavný organizátor Eda
Štumpf. Zvláštní poděkování patří Vladimíru Modráčkovi, který nejen že zajistil ubytování na gymnáziu, ale po celou dobu dojížděl na nácviky z Prahy,
aby doplnil sestavu kunvaldských cvičenců.
A takto bych mohla děkovat téměř každému
členovi, protože bez lidí, kteří se postarali o cvičební úbory, kteří nám pomohli orientovat se po
Praze, kteří skočili do „rozjetého vlaku“, aby nahradili odpadlé cvičence, kteří se postarali o unavené
členy apod. a také bez finančních prostředků
Sokola a poskytnutých Sokolu obcí, bychom měli
celou organizaci akce daleko složitější. Komu
však patří největší dík, to je celé sestavě cvičenců! Ti obětovali svůj volný čas i dovolenou
a během naší „společné cesty“ utvořili skvělou
partu lidí, díky níž jsme si mohli slet naplno užít.
Myslím, že se nám tím podařilo alespoň částečně
naplnit myšlenku Sokola, která poukazuje na to,
že není pouhou tělovýchovnou organizací, ale
že uznává i hodnoty jako je vzájemná pomoc
a sounáležitost.
Bylo pro nás velikou ctí a nezapomenutelným
zážitkem reprezentovat Kunvald na tak velké akci!
Za účastníky sletu Anna Krejsová

Lví silou, vzletem sokolím…
(úryvek ze stejnojmenné knihy Vladimíra Mertlíka)
…Zásadní událostí doby se historicky ukáže být
založení tělovýchovného spolku Sokol…Založení Sokola v roce 1862, organizace, jež bude
ovlivňovat život českého národa dalších osmdesát let a za jejíhož zakladatele jsou považování Miroslav Tyrš a Jindřich Fügner. V letech
1867 až 1868 právě Tyrš vytvořil české tělocvičné názvosloví a později českou tělocvičnou
soustavu, vydanou v roce 1873 v díle Základové
tělocviku. Oba zakladatelé od počátku propagovali apolitičnost spolku a kladli si za cíl fyzický
a morální růst českého národa…
Poděkování
Tímto bych chtěl poděkovat všem, kteří se
účastnili našeho sokolského cvičení od roku
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2012 do letošního července. S naší skladbou jsme vystupovali v Kunvaldě na oslavách
130. výročí od vzniku Sokola a hasičů a také při
podzimním setkání důchodců. Dále jsme cvičení dvakrát předvedli v Lukavici (slavnostní
otevření hřiště a oslavy 25 let od vzniku Sdružení obcí Orlicko), v letošním roce 1x na župním
sletu v Pardubicích a 3 x na největší sokolské
akci – Všesokolském sletu. Mezi vystoupeními
jsme však měli 5-ti letou pauzu, při které jsme to
stihli zapomenout, a tak jsme se sestavu museli
částečně znovu učit a opakovat. Jak už to bývá,
původní partu 21 lidí jsme neudrželi a řada cvičenců se prostřídala. Všichni jsme na nácvicích
strávili mnoho desítek hodin svého osobního
volna. Sice jsem už všem poděkoval osobně, ale
chci to také provést veřejně. Nejprve bych chtěl
poděkovat té nejdůležitější, a to Aleně Kalousové, která toto celé cvičení zkomponovala
a vymyslela.
Dále chci poděkovat všem, kteří se cvičení
věnovali. Ze stálých cvičenců, kteří vydrželi po
celou dobu, to jsou Jiří Kavka, Jan Kalous st.,
Jana Frimlová, Zdeňka Jurčanová, Michal Fogl,
Anna a Pavel Krejsovi, Maruška, Anežka, Vojta
a Jarda Flekrovi a Alena Foglová. Další, kteří
nahradili vypadnuvší cvičence a během posledních dvou let byli střídavě součástí naší sestavy:
Láďa Fur, Maruška Flekrová st., Romana Všetičková, Alena Taiberová, pražský kunvalák Vladimír Modráček (Houpy) s přítelkyní Ivou, Nikolka
Urbanová, Katka Kavková, Adam Suchomel, Jiří
Stuchlík, Martina Křenová, Jan Šejnoha a Alex
Bezrukov. Nakonec chci poděkovat i těm, kteří
s námi ve cvičení začínali, a to Lucka Matějková,
Anička a Eva Šlesingrovi, Roman Hodek, Honza
Příhoda, Jakub Šejnoha a Petr Žabka.
Jsem rád, že jsem mohl být součástí tohoto
uskupení skvělých lidí. Všude, kde jsme vystupovali, jsme sklidili slova uznání, mnoho pochval
a potlesku. Děkuji Vám všem jmenovaným, že
jsme všichni dohromady skvěle reprezentovali
nejen Sokol Kunvald, ale hlavně celý náš městys.
Eda Štumpf

Kunvaldský železný muž
Již po sedmnácté připravili sokolové triatlonový závod. Od rána se začali sjíždět účastníci
závodu a jak u sokolovny, tak u koupaliště na ně
čekala připravená cyklistická depa. Po prezentaci
jsme věděli, že se na start postaví 93 sportovců.
Účast to byla malinko slabší než v minulých letech,
ale byla částečně ovlivněna triatlonovým svátkem
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Challenge Prague Triathlon, kterého se účastnili
závodníci, kteří pravidelně jezdí do Kunvaldu.
Příroda pro závodníky i pořadatele připravila další z horkých dnů, takže ani úvodní plavání
v našem koupališti závodníky moc neosvěžilo.
Průzračná voda v něm měla totiž 24 °C. Tímto bych
chtěl všem, kteří se před třiceti lety na výstavbě
koupaliště podíleli a po celou dobu se o něj starali, moc poděkovat. Je skvělé, že se v parných letních dnech máme kde osvěžit v krásné čisté vodě.
Závod jsme zahájili jako vždy startovním
výstřelem v 10:00. Nevím, jestli se na závodnících
podepsalo parné počasí, ale někteří se nemohli
dopočítat správného počtu koleček v bazénu
a buď si trať zkrátili, nebo prodloužili. Jenže v takovém počtu závodníků je to obtížné uhlídat. Každopádně po plavání se všichni vydali na cyklistickou část. Stoupání na Končiny vždy prověří síly
závodníků a ukáže, komu to v závodě pojede a kdo
se bude trápit. Závěrečná běžecká část se odehrávala po rozpálených Stezkách s doběhem u sokolovny. Veliký boj se od začátku odehrával mezi
prvními třemi družstvy ve štafetách. Ta bojovala
o první místo až do samého konce běhu. Nakonec první skončil CZECH OUTDOOR EXTREM
TEAM s časem 1:02:06. Pouhých 6 vteřin ztratil
tým CHLEBA S MÁSLEM a třetí skončil TĚCHONÍN 1 s časem 1:02:27. Celkovým vítězem triatlonu se stal Mirek Capoušek z 3D Fitness
race teamu v čase 1:07:36. Druhý skončil, a to
i s jedním plaveckým kolem navíc (což činí
zhruba 1,5 minuty), Josef Doleček a třetí Václav
Glaser (oba FORT SMC Ústí). Mezi ženami na
prvním místě stanula účastnice Olympijských
her v Soči v běhu na lyžích Klára Moravcová (SKI
KLUB JABLONEC) v čase 1:13:00. Druhá skončila Dana Hyláková (AK DRNOVICE) a třetí Daniela Tylšová (LOKO TRUTNOV).
Mezi závodníky se objevili letos pouze čtyři
závodníci z Kunvaldu. Bára Nováková absolvovala svůj první triatlon a obsadila 4. místo v kategorii a 5. mezi ženami celkově. V mužích se
zúčastnili tito kunvaláci: Eda Štumpf, který skončil celkově 14., protože se mu nepovedla cyklistická část. Petr Vymetálek, který druhým rokem
trénuje prací na stavbě svého rodinného domu,
skončil 51. A Jarda Tobiška, který se řídí heslem:
“Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se!“, vybojoval předposlední místo.
Tímto bych chtěl poděkovat všem pořadatelům za pomoc! A rád bych Vás pozval na podzimní běžecké a koloběžkové závody, které se
budou konat 20. října.
Za Tým Sokola Kunvald
Eda Štumpf

ŠACHY
Šachy – letní turnaj
Dne 21. 7. 2018 hostil Pepa Řehák doma
ve své pergole 2 ročník letního turnaje, tentokrát jako přípravu na nadcházející mistrovství
ČR seniorů pro naše seniory. Hrálo se každý
s každým. Turnaj vyhrál Tobiška Jar. 6,5 b.,
druhý Bém T.6b, (18 Sb.), třetí Vaníček J. 6b.
(17 Sb.) čtvrtý Dvořák E.5,5b. Další dle pořadí
Řehák Jos., Řehák Jan Hejkrlík, Rusz V.,
A. Štelbaský.
Mistrovství ČR v šachu seniorů
Konalo se v Rychnově nad Kněžnou od
28. 7. do 5. 8. 2018. v kategorii nad 60 let

75 hráčů. E. Dvořák získal 3,5b. A umístil se
na 55 místě. Měl nevýhodu v nasazení soupeřů vyšším hodnocením. To se projevilo
nárůstem jeho FDE ELO o 27 b.
Druhému účastníku Mlynářovi se nedařilo.
Získal 1 bod. Pokles v hodnocení FIDE ELO
o 40 b.
Věřme, že se mu bude více dařit příští
rok, kdy přestoupí do kategorie nad 70 let,
kde letos startoval Tobiška Jar. S nasazovacím číslem 65 postoupil na celkové 59 místo
ziskem 3 b. Hendikepem byla nepřízeň při
nasazování – 5 x černé figury a na poslední
kolo nejsilnější z tříbodových soupeřů.

Taneční 2018

TJ Sokol Kunvald připravuje

na sobotu 15. 9. 2018

další turistický výlet.

Udělejte si čas a pojeďte s námi.
Bližší informace budou včas zveřejněny.

Městys Kunvald Vás srdečně zve na

tradiční podzimní výstavu

Stanislav Hlinovský - oleje - kresby - grafika
Jiří Miřijovský - dřevořezby
Sokolovna Kunvald 28. – 30. 9. 2018
Otevřeno 10 – 17 hod
Slavnostní zahájení proběhne 28. 9. 2018
ve 14 hodin

– kurzy tance a společenského
chování pro mládež
Září – prosinec 2018, cena 1200 Kč
Přihlášky na e-mail: tanecni.zamberk@seznam.cz
nebo na tel.: 731 249 284
www.kurzytance.unas.cz

Vážení kunvaldští důchodci,
srdečně Vás zveme

na každoroční podzimní setkání,
které se uskuteční v neděli dne 7. října
od 14 hodin v kunvaldské sokolovně.
Opět pro Vás bude připraven bohatý program.
Občerstvení bude jako vždy zajištěno.
Těšíme se na setkání s Vámi!
Zastupitelé městyse Kunvald.

1. Cyklovýlet
2. Ukončení koncertu francouzských šansonů slovem starosty a velký potlesk!
3. Kunvaldský železný muž a stupně vítězů
4., 5. Výstava květin
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