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Čerty ve družině přivítali samí andělé! Tak i Vám všem přejeme,
ať v tom roce následujícím potkáváte více „andělů“ než „čertů“.
Pevné zdraví a dobrou mysl v roce 2019!

PF 2019

Rok se s rokem sešel...
Vážení čtenáři a občané městysu Kunvald,
čas je neúprosný, nedá se zastavit, je to stále se opakující koloběh a my zase stojíme na
prahu nového roku. Opět s napětím a očekáváním, jaký ten začínající rok bude. Kouzelný měšec
nikdy mít nebudeme, ten mají jen v pohádce, nám zbývá pouze realita skutečného života. Práce
a požadavků je stále hodně, ale finanční možnosti vždy mají své hranice. V tom pomyslném
měšci obecního rozpočtu nebudeme mít nikdy tolik, aby se podařilo udělat vše dle jednotlivých
požadavků a představ občanů.
Problémů k řešení a požadavků na rozpočet je každý rok několikanásobně více, než na co
nám stačí finance. Zastupitelé se vždy snaží dívat na věci z mnoha hledisek, jak těch vzešlých
z potřeby jednotlivce, tak také těch, které zohledňují zájmy více lidí. Vybrat to správné řešení
nebývá jednoduché, a pokud se proniká do problému hlouběji, mnohdy se počáteční jasná
cesta stává méně jasnou a méně správnou.
Proto je velmi důležitá i kritika, ale ta oprávněná a přímá. Tu je potřeba přijímat vždy
stejně jako dobré nápady či doporučení, protože tak či tak, kritika je potřeba.
Při vstupu do nového roku jsme si již zvykli
bilancovat, proto mi dovolte krátce zhodnotit
ten již uplynulý. Zcela jistě tou nejdůležitější
informací je celkový výsledek hospodaření. Při
psaní tohoto článku do Poledníku ještě nebyl
zcela uzavřen hospodářský rok. Již v tomto
okamžiku je však možno říci, že hospodaření
28. 10. 2018 – slovo starosty u Pomníku padlých
neskončí ztrátou. Rok 2018, takzvaný osmičkový, kdy jsme si připomněli výročí 100 let od vzniku samostatné československé republiky,
byl rovněž posledním rokem volebního období zastupitelstva městyse 2014 - 2018. Zastupitelstvo městyse bylo po celé čtyři roky pracovitým kolektivem. Každý člen pomáhal řešit potřebné
úkoly a problémy dle svých možností a profesních znalostí. Chtěl bych touto cestou vyjádřit všem
členům zastupitelstva poděkování za práci i za čas věnovaný ve prospěch městyse.
Připomeňme si tedy to podstatné, ale i menší akce uskutečněné ke zlepšení vzhledu
městyse a pro úplnost zde najdete rovněž finanční náklady s tím spojené. Začal bych realizací
„Protipovodňových opatření pro městys Kunvald“. Projekt řešil varovný informační systém
vyrozumění obyvatelstva – bezdrátový rozhlas (vysílací pracoviště, hlásiče, převaděč signálu
a elektrocentrálu). Pokrytí signálu je téměř po celém území obce včetně osad (Bubnov, Končiny, Kunačice, Zaječiny a místní části Zadní Důl). Dále lokální výstražný systém (srážkoměrné
čidlo a vodoměrná stanice). Poslední součástí je digitální povodňový plán. Projekt byl realizován v rámci „Operačního programu životní prostředí 2014-2020“ Ministerstva životního prostředí celkovým nákladem 2.158.154 Kč. V tomto případě se na nás usmálo štěstí, protože
jsme byli úspěšným žadatelem a byla nám poskytnuta dotace ve výši 1.510.707,80 Kč. Takže
opět po letech máme rozhlas.
Akce to byla opravdu náročná především ve vztahu k finanční zátěži rozpočtu. Od rozhodnutí o přidělení finanční podpory uplyne hodně času, než se k úspěšnému žadateli dostanou dotační prostředky. Mnohdy to znamená použití vlastních rezervních prostředků, nebo si
peníze na realizaci půjčit. Vzhledem ke všem okolnostem považuji za velký úspěch, že se nám
podařilo tuto akci finančně zvládnout a nemuseli jsme si žádné peníze půjčovat. Ve chvíli, kdy
píši tento článek, tak již máme peníze na účtu městyse.
Rozsáhlá péče (z pohledu financí) byla rovněž věnována opravám místních komunikací. Byl
opraven úsek cesty od bývalého pískového lomu po křižovatku pod Kunačicemi. Cena opravy

546.012,50 Kč a na tuto akci se podařilo získat dotaci ve výši 110.000 Kč z Programu obnovy venkova Pardubického kraje. Dále byla obnovena část povrchu komunikace na Bubnově v úseku od
křižovatky u kapličky po křižovatku nad čp. 21. Celkový náklad na tuto akci byl ve výši 491.811 Kč.
V této místní části byla ještě dále opravena komunikace od silnice III. třídy směrem na Malý Bubnov
v částce 331.064 Kč. V horní části obce byla opravena spojka mezi bývalým kravínem AB po silnici III. třídy. Ta nás stála 128.691 Kč. Dále byla provedena oprava povrchu komunikace od křižovatky u čp. 91 po čp. 316 nákladem 93.300 Kč. V části obce Zadní Důl byla provedena oprava povrchu komunikace od silnice III. třídy po čp. 103. Tato akce zatížila rozpočet částkou 462.175 Kč. Ve
středu obce byl vylepšen povrch komunikace od čp. 400 po čp. 1 finanční částkou 353.757 Kč.
V dolní části obce byla opravena křižovatka u čp. 347 a opraven úsek komunikace po čp. 181. Toto
nás stálo 351.164 Kč.
V rámci drobných oprav komunikací byly provedeny emulzní výspravy a opraveny výtluky
dalších úseků komunikací. Další drobné opravy komunikací se podařilo provést díky spolupráci
s majiteli nemovitostí. Městys dodal materiál a oni si sami provedli jeho uložení. Děkujeme jim za
pomoc a spolupráci. Do oprav komunikací je ještě nutno připočítat rekonstrukci mostu na Betlémě u čp. 132. Na tuto akci byl dodán pouze materiál a zajištěno ohoblování trámů, další práce
provedli zaměstnanci městyse. Všechny tyto opravy přišly obecní rozpočet na 83.320 Kč.
Součástí údržby komunikací je rovněž zajištění jejich zimní údržby a následný jarní úklid.
Plužení a posyp komunikací nás vyšel na 118.036 Kč, jejich jarní zametání pak na 25.931 Kč.
Ke komunikacím můžeme dále započítat osazení zrcadla při odbočení ze silnice III. třídy na
most u čp. 154. Toto dopravní zařízení nás stálo celkem i s montáží 13.976 Kč. Pro zvýšení
bezpečnosti provozu s ohledem na dodržení rychlosti projíždějících vozidel byly osazeny na
dvou místech měřiče. Tato akce nás vyšla na 109.340 Kč.
Průběžně jsou prováděny drobné úpravy stávající zeleně v centru, na pietních místech, místech spjatých s historií městyse a na dalších plochách. Odborné ošetření a údržbu některých
ploch provádí smluvně specializovaná firma. Rovněž je průběžně prováděna údržba travnatých
ploch v obci (hrabání a úklid listí, sečení příkopů a údržba dalších ploch). Na údržbu zeleně byla
vynaložena částka 165.188,79 Kč. Celou řadu těchto prací včetně drobných oprav a nátěrů, kterých jste si mohli všimnout, se podařilo zabezpečit díky práci zaměstnanců městyse. Děkuji jim
touto cestou za poctivě vykonanou práci.
S ohledem na stáři veřejného osvětlení bylo dále pokračováno ve výměně zastaralých výbojek,
které jsou postupně nahrazovány novými LED světelnými zdroji. Byla dokončena výměna všech
původních 150 W výbojek. Za materiál a práci spojenou s výměnou jsme zaplatili 327.391 Kč.
Na sportovišti bylo provedeno očištění a nový nátěr střechy budovy „Salaše“. Celková částka
prací včetně materiálu se vyšplhala na 114.103 Kč.
V případě zásahové jednotky Sboru dobrovolných hasičů jsme se tentokrát věnovali doplnění
potřebného materiálu a výstroje. Nejdůležitější bylo zajistit náhradu 4 ks nevyhovujících přenosných radiostanic. Na tuto výměnu jsme obdrželi dotaci z Pardubického kraje ve výši 31.214 Kč.
Z rozpočtu byla rovněž podporována činnost spolků jejich práce s mládeží a sociální služby,
které využívají naši občané. Na všechny tyto aktivity jsme přispěli částkou 219.000 Kč.
Pro udržení provozu prodejny v dolní části obce jsme v rámci smlouvy s obchodním družstvem KONZUM poskytli finanční podporu na zajištění veřejné služby pro zajištění potravinové
obslužnosti. To zatížilo rozpočet částkou 232.130 Kč. V této částce je však zahrnuta ještě polovina roku předcházejícího ve výši 73.343 Kč. Za rok 2018 to je celkem 158.787 Kč.
Dalším velkým dílem pomyslného koláče obecního rozpočtu je provoz školy. Dlouhodobě
bojujeme za udržení úplné základní školy, ale tato snaha není zadarmo. Příspěvek poskytnutý
škole na její provoz a mzdy pedagogických pracovníků z rozpočtu 2018 činil 2.559.000 Kč.
Postupně je připravován projekt rekonstrukce budovy čp. 31 (Kampelička). V tomto roce
byla zajištěna dokumentace zaměření skutečného stavu, projektová dokumentace a stavební
povolení. Za vše včetně správních poplatků jsme zaplatili 205.688 Kč.
Také se opět podařilo opravit několik drobných památek na území městyse. Sochu Panny
Marie s Ježíškem v místní části Kunačice, Pomník padlých v centru obce, dále Boží muka v osadě
Končiny a u čp. 60. Vše nás stálo 40.000 Kč, ale 28.000 Kč z této částky jsme získali z programu
„Opravy malých památek Sdružení obcí Orlicko“. Z rozpočtu obce jsme tedy zaplatili 12.000 Kč.
Z rozpočtu obce jsou rovněž hrazeny členské příspěvky Sdružení obcí Orlicko, DSO Pod
Zemskou branou a Sdružení místních samospráv. Dále dofinancování společných projektů,
které zastřešuji svazky obcí. Za tyto aktivity jsme celkem zaplatili 122.943 Kč.
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V rámci projektů Úřadu práce z Evropských sociálních fondů a národních zdrojů na vytvoření pracovních míst veřejně prospěšných prací nám byla poskytnuta podpora ve výši 15.000 Kč
měsíčně na jedno pracovní místo. Tím jsme si vylepšili rozpočet o částku 300.000 Kč.
Něco také trochu veselejšího. V roce 2018 se nám podařilo dokončit prodej stavebních
parcel po čp. 18. To vylepšilo obecní rozpočet o částku 863.338 Kč.
Uvádím zde jen ty nejdůležitější akce, které se podařilo uskutečnit, ale nelze opomenout
mnoho dalších drobných činností a akcí, které se v průběhu roku uskutečnily. Když si vezmete
tužku a papír a začnete pracovat s údaji a čísly, mnohdy se dostanete k neuvěřitelným výsledkům.
Vše, o čem jsem psal, se neudělalo samo a bez finančních prostředků. Městys nyní hospodaří
s ročním rozpočtem v objemu zhruba 16 mil. Kč. Z tohoto rozpočtu je nutné zajistit běžný chod
obce, mateřskou a základní školu, odpadové hospodářství, veřejné osvětlení, zásahovou jednotku
hasičů, opravy a údržbu majetku a naše rozvojové aktivity. Proto je velmi důležité najít způsob, jak
uskutečnit dobré věci a posunout se o kousek dále. Umět se rozhlédnout kolem sebe, nezaspat
a hlavně být připraven. Jednou z cest je trvalá snaha získat peníze z jiných zdrojů.
Děkuji touto cestou všem občanům, kteří nás podporovali a svým přístupem nám pomáhali. V neposlední řadě vyjadřuji poděkování všem zaměstnancům městyse. Spolu řešíme
potřeby a problémy každodenního života a věřte, že pokud možno bezproblémový chod je řada
úkolů, které občan často netuší.
Do nového roku přeji všem našim občanům především pevné zdraví, lásku v srdci, dobrou
mysl a hlavně štěstí na každém kroku. Zastupitelům městyse přeji, aby se dokázali vždy včas
a správně rozhodnout ve prospěch občanů a Kunvaldu.
Josef Paďour, starosta městyse

Co je nového…?
Nejdůležitější body ze zasedání zastupitelstva městyse dne 22. 11. 2018
* Rozpočtové opatření č. 6/2018
Pan Josef Vágner seznámil zastupitelstvo
s návrhem rozpočtového opatření č. 6/2018.
Jedná se přesuny finančních prostředků mezi
jednotlivými kapitolami rozpočtu, které reagují
na skutečně získané a čerpané finanční prostředky.
Na straně příjmové jsou zařazeny daňové
příjmy, příjmy za odpady, místní poplatky,
dotace na protipovodňová opatření, na stanu
výdajovou byly zařazeny náklady na volby do
obecního zastupitelstva, na pojištění majetku,
umístění dopravních značek a zrcadla, dále
dotace na protipovodňová opatření a dotace
na digitální povodňový plán a dále příspěvek
škole na mzdy. Celková výše na straně příjmové i výdajové činí 18.252 Kč.
Vzhledem k tomu, že do Rozpočtového
opatření č. 6/2018 byla zařazena i dotace
Masarykově ZŠ a MŠ, zastupitelstvo odložilo hlasování v tomto bodě po projednání
žádosti Masarykovy ZŠ a MŠ Kunvald o zvýšení příspěvku na mzdy pedagogických pracovníků.
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* Inventury majetku městyse Kunvald
Starosta městyse uvedl, že dle zákona
o účetnictví a vyhlášky o inventarizaci majetku
a závazků je nutno provést inventury majetku
městyse. Zastupitelům byl rozeslán s předběžným programem zasedání zastupitelstva
rovněž Plán inventur na rok 2018 a návrh složení inventarizačních komisí.
Zastupitelstvo po projednání odsouhlasilo
Plán inventur na rok 2018 včetně návrh obsazení hlavní inventarizační komise a jednotlivých dílčích inventarizačních komisí.
* Přezkum hospodaření městyse Kunvald
Starosta městyse seznámil zastupitelstvo
se zápisem z dílčího přezkoumání hospodaření městyse Kunvald. Kontroloři z oddělení
přezkumu hospodaření Pardubického kraje jej
provedli dne 5. listopadu 2018 se závěrem, že
v rámci přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Zastupitelstvo vzalo informace na vědomí.

* Zimní údržba komunikací
Zastupitelstvo projednalo Operační plán
zimní údržby chodníků a místních komunikací
na zimní období 2018/2019. Ing. Roman Rusz
vznesl připomínku, že by bylo dobré doplnit Operační plán grafickou přílohou, ve které
budou jednotlivé komunikace zakresleny.
Zastupitelstvo po dalším projednání odsouhlasilo Operační plán zimní údržby chodníků a místních komunikací pro zimní období
2018/2019 s tím, že grafická část bude doplněna v nejkratším možném termínu.
* Individuální dotace
Starosta městyse uvedl, že konečný termín
pro podání žádostí je v Programu Individuální
dotace stanoven na 31. 10. 2018. Do tohoto
termínu byly podány 2 žádosti TJ Sokola Kunvald, Komise projednala došlé žádosti a připravila návrh. V rozpočtu městyse Kunvald na rok
2018 byly vyčleněny prostředky na individuální
dotaci ve výši 100 tis. Kč.
Zastupitelstvo se seznámilo s doporučením komise pro hodnocení žádostí. Vzhledem k tomu, že TJ Sokol Kunvald vzal zpět
žádost o příspěvek na účast na Všesokolském
sletu v Praze, je možné pokrýt druhou žádost
TJ Sokola Kunvald o příspěvek na obnovu
hydroizolace budovy sokolovny. Komise proto
doporučila poskytnout částku na opravu hydroizolace ve výši 100.000 Kč.
Zastupitelstvo po projednání odsouhlasilo
doporučení komise pro hodnocení dotačních
programů městyse Kunvald – v programu Individuální dotace poskytnutí částky TJ Sokolu
Kunvald ve výši 100 tis. Kč na opravu hydroizolace budovy sokolovny v souladu s podmínkami Programu městyse Kunvald Individuální
dotace pro rok 2018.
* Žádost Masarykovy ZŠ a MŠ Kunvald
o navýšení příspěvku
Zastupitelstvo městyse se seznámilo se
žádostí Masarykovy ZŠ a MŠ Kunvald o navýšení příspěvku na chybějící mzdové prostředky na platy zaměstnanců, a to ve výši
251 tis. Kč. V žádosti byl uveden i podrobný
rozklad nákladů.
Starosta dále uvedl, že s ohledem na udělení výjimky z počtu žáků se zřizovatel, kterým
je městys Kunvald, se zavazuje k dofinancování prostředků, které chybí na mzdy pedagogických zaměstnanců příspěvkové organizace.
Zastupitelstvo po dalším projednání odsouhlasilo žádost Masarykovy základní školy

a mateřské školy Kunvald o navýšení finančních
prostředků závazného ukazatele Mzdy včetně
odvodů a přídělu FKSP o 251.000 Kč.
Zastupitelstvo se poté vrátilo k bodu č. 2 –
Rozpočtové opatření č. 6/2018 a odsouhlasilo jej.
* Střelnice SSK Kunvald
Starosta městyse uvedl, že Sportovně střelecký klub Kunvald požádal o seznámení zastupitelů s Protokolem o výsledku kontroly nad
dodržováním zákona č.119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších
předpisů a zvláštních právních předpisů vydaných k jeho provedení, která byla provedena
Krajským ředitelství Policie ČR Pardubického
kraje, Odborem služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, oddělením dohledu a dozoru,
na základě pravomoci svěřené §75a odst. 2
písm. b) zákona o zbraních u provozovatele
střelnice. Kontrolní orgán neshledal nedostatky.
Starosta a místostarosta městyse připomněli průběh předchozích jednání, na kterých
nebylo dosaženo shody. Zastupitelstvo vzalo
všechny informace na vědomí a doporučilo
zaslat dopis statutárnímu zástupci a výboru
SSK Kunvald s výzvou k úpravě Provozního
řádu střelnice směřující k vyloučení nedělí
a svátků z provozu střelnice.
* Převod pozemků od ÚZSVM
Starosta městyse seznámil zastupitelstvo
s informacemi o jednání s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, které se
týkají přípravy převodu pozemku parcelní číslo
368/2, k. ú. Kunvald – mezi bytovkami.
Dále má městys možnost získat od ÚZSVM
pozemky parcelní čísla 366/2 a 368/6, k. ú. Kunvald - také u bytových domů (pozemek kolem
řadových garáží mezi komunikací pod bytovkou
čp. 380 a čp. 385 - 386, dále cca 50 m pozemku
pod komunikací mezi čp. 380 a řadovými garážemi).
Zastupitelstvo po krátkém projednání
odsouhlasilo podání žádosti na ÚZSVM o bezúplatný převod pozemků p. č. 368/2, 366/2
a 368/6, k. ú. Kunvald.
* Havarijní stav hřbitovní zdi
Zastupitelstvo se seznámilo se žádostí
občanů o řešení havarijního stavu ohradní zdi
u horního hřbitova. Zeď je zapsanou kulturní
památkou a je v majetku Římskokatolické farnosti Kunvald.
Starosta městyse seznámil zastupitelstvo
s návrhem textu dopisu, který by měl v této
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věci být zaslán Římskokatolické farnosti Kunvald a v kopii Biskupství královéhradeckému.
Zastupitelstvo vzalo informace na vědomí.
* Volba členů Finančního výboru
Starosta městyse uvedl, že je nutné doplnit členy Finančního výboru, jeho předsedou
byl na ustavujícím zasedání zvolen pan Matouš
Paďour, DiS a dále bylo na ustavujícím zasedání odsouhlaseno, že výbor bude tříčlenný.
Starosta navrhl jako další členy pana Josefa
Vágnera, který v předchozím období vykonával funkci předsedy Finančního výboru a dále
paní Mgr. Evu Skalickou, která má zkušenosti
z komunální politiky a financování samosprávných úřadů. V této souvislosti uvedl, že bylo
osloveno více občanů, avšak nikdo nabídku
pracovat ve výboru neakceptoval. Pan Vágner
i paní Mgr. Skalická souhlasili s prací v tomto
výboru.
Zastupitelstvo odsouhlasilo dalšími členy
Finančního výboru pana Josefa Vágnera a paní
Mgr. Evu Skalickou.
* Volba členů Kontrolního výboru
Starosta městyse uvedl, že je nutné doplnit členy Kontrolního výboru, jeho předsedou
byla na ustavujícím zasedání zvolena paní
Bc. Marta Gregušová, DiS, která v této funkci
pracovala již v uplynulém volebním období,
a dále bylo na ustavujícím zasedání odsouhlaseno, že výbor bude tříčlenný.
Starosta navrhl jako další členy paní Jaroslavu Tomanovou a paní Marii Křenovou – obě
s prací v Kontrolním výboru souhlasily.
Zastupitelstvo odsouhlasilo dalšími členy
Kontrolního výboru paní Jaroslavu Tomanovou a paní Marii Křenovou.
* Zřízení výboru pro Rozvoj obce
Starosta městyse uvedl, že v minulosti se
osvědčilo zřídit ještě výbor, který se bude zabývat jak kulturními záležitostmi, tak záležitostmi
životního prostředí, spoluprací se spolky a dále
je nezbytné, aby se někdo zabýval rovněž záležitostmi spojenými s rozvojovými aktivitami a stavebními záležitostmi. Výbor by měl být tříčlenný.
Jako předsedu tohoto výboru navrhl paní
Petru Zářeckou, která pracovala v této funkci
i v uplynulém období. Dále navrhl, aby členem
výboru byl rovněž Ing. Jiří Musil, který by měl
svými zkušenostmi a kvalifikací dohlížet na stavební záležitosti. Jako dalšího člena výboru
navrhl pana Jana Jindru, který souhlasil s prací
ve výboru.
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Zastupitelstvo po diskusi odsouhlasilo
zřízení tříčlenného výboru Rozvoj obce a současně odsouhlasilo jeho složení: předseda
– paní Petra Zářecká, členové – pan Ing. Jiří
Musil a pan Jan Jindra.
* Prodej pozemkové parcely číslo 8220,
k. ú. Kunvald
Starosta a místostarosta seznámili zastupitele s vývojem situace kolem průběžně se
řešící žádosti pana Jiřího Grünseisena o odprodej pozemkové parcely č. 8220 v k. ú. Kunvald,
následně o odprodej části této pozemkové
parcely požádali i pan Ing. Josef Egrt a paní
MUDr. Jana Podzimková.
Po jednání s oběma žadateli a provedeném místním šetření bylo dohodnuto rozdělení přístupového pozemku ve vlastnictví
městyse p. č. 8220 tak, aby nedošlo k omezení přístupu žádnému ze žadatelů. Nyní se
tedy jedná o prodej jednotlivých částí žadatelům. Celá záležitost byla vyvolána zabezpečením přístupnosti k nemovitosti čp. 345,
kterou vlastní pan Jiří Grünseisen.
Zastupitelstvo předběžně odsouhlasilo
prodej částí pozemkové parcely č. 8220, k. ú.
Kunvald za standardních podmínek – cenu
stanovenou znaleckým posudkem a úhradu
nákladů spojených s rozdělením pozemku a realizací prodeje a doporučilo před objednáním GP
a znaleckého posudku získat písemný souhlas
obou stran k navrženým podmínkám.
Zastupitelstvo vzalo všechny informace,
které zazněly v tomto bodě na vědomí.
* Diskuse
• Paní Daniela Bolečková informovala, že letos
již po desáté pojedou jako „čerti“ a rovněž
sdělila, že naposledy.
• Paní Mgr. Monika Jindrová vznesla požadavek, zda by nebylo možné řešit třídění
hřbitovních odpadů – starosta městyse
vysvětlil, že touto otázkou se zabývalo
zastupitelstvo již v minulosti, nicméně
s ohledem na zkušenosti z okolních obcí
a zavedenou praxi (těžko třiditelný odpad
všemi uživateli i mimo občanů Kunvaldu)
a dále s ohledem na výši nákladů jak na
vývoz, tak na možné třídění, k tomuto
řešení nepřistoupilo.
• Paní Mgr. Jindrová se dále dotázala, zda
má městys zpracován Plán komunitního
rozvoje městyse. Starosta městyse odpověděl, že takovýto dokument městys zpracovaný nemá, zastupitelstvo se zabývá

konkrétními záležitostmi a takovéto dokumenty obecného charakteru nejsou příliš
přínosné. Názor podpořila J. Trejtnarová,
která uvedla, že z minulých období je zřejmé
směřování městyse, a to jak v oblasti podpory bydlení, školství, spolkové činnosti,
životního prostředí, služeb poskytovaných
občanům. Řeší se postupně jednotlivé
konkrétní záležitosti a projekty, a pokud

nejsou lidé, kteří tyto konkrétní záležitosti
budou realizovat, žádný obecný dokument,
jakkoli nazvaný, není přínosný. V současné
době je mnoho takových „moderně“ nazvaných dokumentů, které však jsou jen zbytečnými, nic neříkajícími slovy na papíře.
Zastupitelstvo vzalo připomínky podněty
a návrhy, které zazněly v bodě Diskuse na
vědomí.

Nejdůležitější body ze zasedání zastupitelstva městyse dne 13. 12. 2018
* Rozpočtové opatření č. 7/2018
Pan Matouš Paďour seznámil zastupitelstvo
s návrhem Rozpočtového opatření č. 7/2018.
Jedná se přesuny finančních prostředků mezi
jednotlivými kapitolami rozpočtu, které reagují
na skutečně získané a čerpané finanční prostředky.
Na straně příjmové jsou zařazeny daňové
příjmy, příjmy za odpady, místní poplatky,
dotace na protipovodňová opatření, na stanu
výdajovou byly zařazeny náklady na opravy
místních komunikací, opravy autobusových
zastávek, elektronický zabezpečovací systém
na budově skladu materiálu, dílny a garáže,
náklady na opravu techniky a automobilu.
Celková výše na straně příjmové i výdajové
činí 609 tis. Kč.
Po krátkém projednání odsouhlasilo zastupitelstvo Rozpočtové opatření č. 7/2018.
* Rozpočtové provizorium pro rok 2019
Starosta městyse seznámil zastupitelstvo
se skutečností, že do doby schválení nového
rozpočtu na rok 2019 je nutné, aby byla schválena pravidla rozpočtového provizoria.
Čerpání výdajů je povoleno ve výši 1/12
upraveného rozpočtu roku 2018 za kalendářní
měsíc. Čerpání investičních výdajů je povoleno
na investiční akce přecházející z roku 2018 a let
minulých do roku 2019.
Zastupitelstvo odsouhlasilo pravidla Rozpočtového provizoria do doby schválení rozpočtu na rok 2019.
* Zajištění potravinové obslužnosti –
Konzum, o. d., prodejna na dolním Kunvaldě
Starosta a místostarosta městyse seznámili zastupitelstvo se skutečností, že v roce
2017 byla uzavřena s Konzumem smlouva,
která řeší poskytnutí dotace Konzumu na
provoz prodejny na dolním Kunvaldě. Smlouva
byla uzavřena na dobu určitou do 31. 12. 2018.
Jedná se o zajištění potravinové obslužnosti.

Roční příspěvky dle této smlouvy jsou stanoveny vzorcem, který zohledňuje tržby provozovny
a mzdové náklady. Prodejna je dlouhodobě ztrátová, nicméně Konzum má zájem ve spolupráci
s městysem prodejnu zachovat. V roce 2017 činil
příspěvek městyse 142 tis. Kč, v roce 2018 je
příspěvek 158 tis. Kč. Předpoklad pro rok 2019
je 172 tis. Kč. Prostředky kopírují nárůst průměrné mzdy a jdou primárně na pokrytí mezd
zaměstnanců prodejny. Uvedli, že je nutno projednat, zda bude smlouva obnovena a uzavřena
na další období. Dále seznámili s průběhem jednání s vedením obchodního družstva Konzum
s panem Ing. Hlavsou a panem Ing. Šemberou.
Starosta uvedl, že Pardubický kraj vypisuje dotační program, který řeší tyto příspěvky, avšak pro obce, nebo samostatné
místní části obcí s počtem obyvatel menším
než 600 občanů. Městys Kunvald se tedy
nesplňuje podmínky pro přidělení dotace a do
tohoto programu se nemůže přihlásit. Uvedl,
že prodejna dobře funguje, využívají ji občané
i z jiných částí Kunvaldu a jiných obcí, prodejna
má i značný sociálně společenský význam,
v osobě paní Věry Kavkové vidí velmi spolehlivou a ochotnou vedoucí prodejny, která má
zájem na dobrém provozu prodejny. Rovněž
zmínil připomínky některých občanů k prodejní době – je zde požadavek prodloužit otevírací dobu do 17 hod. K tomu paní Věra Kavková uvedla, že v letním období vidí prodloužení otevírací doby do 17 hod. smysluplné,
nikoli však v zimním období.
Paní Zdena Kavková uvedla, že Konzum
byl nucen z různých důvodů (ztrátovost, personální obsazení) v regionu uzavřít 9 prodejen
v menších obcích. Paní Alena Foglová poděkovala paní Věře Kavkové za vynikající dlouhodobou spolupráci a celkově za práci a služby,
které odvádí v prodejně pro občany.
Zastupitelstvo po dalším projednání odsouhlasilo uzavření nové smlouvy s Konzumem na
období 4 let (volební období) a pověřilo starostu
jednáním o nové smlouvě.
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* Odpadové hospodářství
Starosta městyse seznámil zastupitelstvo
s Rozhodnutím o přidělení dotace ze SFŽP na
zlepšení nakládání s odpady v městysi Kunvald,
a to konkrétně na Projekt úpravy a rozšíření stanovišť pro sběr tříděných odpadů z Operačního
programu životní prostředí - celkové náklady
předloženého projektu činí 671.550 Kč, výše
dotace 570.817,50 Kč, tj. (85%).
Zastupitelstvo vzalo informace na vědomí.
* Protipovodňová opatření pro městys Kunvald
Starosta informoval zastupitelstvo o průběhu realizace a ukončení tohoto projektu.
Žádost o proplacení byla podána, odsouhlasena
a dotační prostředky byly již připsány na účet
městyse.
Celkové náklady na projekt činily 2.158.154 Kč,
dotace byla poskytnuta ve výši 1.510.707,80 Kč,
tj. 70%. Uvedl, že městys tímto projektem také
zabezpečil Digitální povodňový plán, který bude
v dohledné době povinný pro všechna města
a obce, dále vyzdvihl rovněž možnost a výhodu
veřejného rozhlasového vysílání a zmínil propojení s hasičským záchranným systémem.
Někteří zastupitelé a občané vznesli připomínku k funkčnosti hlásičů veřejného rozhlasu
– některé jsou umístěny tak, že se vzájemně
ruší a není hlášení rozumět.
Zastupitelstvo vzalo všechny informace,
které zazněly v tomto bodě na vědomí.

* Převod pozemků od státu – smlouva
s ÚZSVM
Zastupitelstvo se seznámilo s návrhem
Smlouvy o bezúplatném převodu mezi Úřadem
pro zastupování státu ve věcech majetkových
a Městysem Kunvald, týkající se pozemků parcelní číslo 366/2, 368/6 a 368/2 u bytových
domů. Starosta dále uvedl, že se tak završilo
několikaleté úsilí o získání těchto pozemků,
které jsou pro městys strategické.
Zastupitelstvo odsouhlasilo Smlouvu
o bezúplatném převodu mezi Úřadem pro
zastupování státu ve věcech majetkových
a Městysem Kunvald, týkající se pozemků
parcelní číslo 366/2, 368/6 a 368/2, k. ú. Kunvald, a pověřilo starostu jejím podpisem.
* Různé
• Údržba komunikací – doplnění Operačního plánu zimní údržby – starosta uvedl,
že v loňském roce byly na základě žádostí
občanů a odsouhlasení zastupitelstvem
dodatečně zahrnuty také komunikace
k čp. 186 (p. Novotný), dále k p. Petrovičové a čp. 221 (Mgr. Jindrová) a komunikace na horním Kunvaldě k Zastoupilovým
a Vrbovým. Nedopatřením nebyly doplněny do Operačního plánu zimní údržby
komunikací pro období 2018/2019. Zastupitelstvo odsouhlasilo zařazení výše uvedených komunikací do OP zimní údržby
pro období 2018/2019.

Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s.
Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. (dále jen
VAK) na svém zasedání dne 4. 12. 2018 posoudilo všechny závazné podmínky cenotvorby,
jimiž je společnost vázána a současně i sociální dopady zvýšení cen vodného a stočného,
a rozhodlo o úpravě cen pro rok 2019 takto:
bez DPH (Kč/m3)

včetně 15 % DPH (Kč/m3)

Vodné

35,70

41,06

Stočné

38,70

44,51

Celkem vodné a stočné

74,40

85,57

Zdůvodnění úpravy cen služeb
Vyžadovaná finanční analýza dříve vybudovaných vodohospodářských staveb s dotační
podporou, vypracována v souladu s dotačními podmínkami Státního fondu životního prostředí ČR, stanovuje vývoj cen služeb v následujících letech tak, aby byla zajištěna tzv. „udržitelnost projektu“. Nedodržení tvorby ceny dle finanční analýzy je závažným porušením podmínek dotace, které může mít za následek krácení dotace.
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Dalším zákonným parametrem, který musí společnost VAK dodržovat, je průběžná
obnova stávajícího vodohospodářského majetku. Plán financování obnovy infrastrukturního
majetku vyžaduje, abychom v roce 2019 investovali 54 mil. Kč do již existujících infrastrukturních systémů. Plnění plánu financování obnovy infrastrukturního majetku ukládá zákon
č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu všem vlastníkům zařízení
vodovodů a kanalizací. Dodržování plnění obnovy infrastrukturního majetku zaručuje dlouhodobou udržitelnost vysoké kvality potrubních rozvodů a technologických zařízení, a tím snižování počtu poruch a ztrát vody. Do kalkulace cen se promítlo také zvýšení cen materiálu,
chemikálií, energií a zvýšení osobních nákladů zaměstnanců společnosti.
Oproti roku 2018, po zohlednění výše uvedených okolností, dochází ke zvýšení ceny
u vodného o 1,57 Kč/m3 (včetně DPH) a u stočného o 2,07 Kč/m3 (včetně DPH). Celkově
dochází pro odběratele obou služeb ke zvýšení o 3,64 Kč/m3 (včetně DPH). Odběratel s průměrnou spotřebou 88 litrů/den, tj. 32 m3/rok, kterému je účtováno vodné i stočné, tedy
zaplatí o 116 Kč za rok více. Jsme přesvědčeni, při důležitosti vodárenských služeb pro život
každého z nás, že ceny vodného a stočného budou v porovnání s některými takzvaně zbytnými službami stále přijatelné.
Spotřeba k 31. 12. 2018 bude v souladu se zákonem a odběratelskými smlouvami stanovena výpočtem z denních spotřeb fakturovaného období. Odběratel má také možnost
stav vodoměru k 31. 12. 2018 nahlásit. Z důvodů nutnosti okamžitého zpracování tak však
musí učinit nejpozději do 2. ledna 2019, a to výhradně prostřednictvím webových stránek
www.vak.cz / RYCHLÉ ODKAZY / ODEČET VODOMĚRU.
Ing. Bohuslav Vaňous v. r.

Další zasedání Zastupitelstva Městyse Kunvald proběhnou
ve čtvrtek 10. 1. 2019 a ve čtvrtek 14. 2. 2019, vždy od 19.00 hod.
v zasedací místnosti Úřadu městyse Kunvald.

Čím žije naše kunvaldská škola...
Oslavy 100. výročí vzniku Československé republiky
Oslavy 100. výročí vzniku samostatné Československé republiky se na řadě škol pouze
zmiňují. Nastoupil jsem na Kunvaldskou
základní školu právě v den, kdy zde tyto oslavy
probíhaly.
Žáci měli možnost zhlédnout výstavu se
sokolskou tématikou, s příjemným výkladem
autorky, paní Zdeny Jurčanové.
Nebylo to však jen založení republiky, které
se připomínalo. Vzpomínky zúčastněných patřily především místním, kteří padli během
první světové války, v boji za naši vlast.
Celou akci ukončilo položení věnce a zapálení svící u pomníku věnovanému právě oněm
padlým. Je hezké vidět, že i zde zůstává úcta
k naší národní historii stále živá.
Bc. Václav Kodytek

Mateřská škola a adventní čas
Pestrý a teplý podzim je už za námi. Rozloučili jsme se s ním několika většími akcemi.
V první děti obou tříd společně soutěžily se
strašidýlky a hledaly poklad ve strašidelném
keři na školní zahradě.
Druhou akci pro děti a veřejnost připravila paní Vanda Hlaváčková s pomocí učitelek.
Byla to tajuplná podvečerní procházka se světýlky a lampionky, která se jmenovala Uspávání pavoučků.
Přírodu a pavoučky děti uspaly, samy
však byly stále aktivní a cestovaly do Divišova
divadla v Žamberku na Malostranskou zimní
pohádku.
Další aktivitou byla taneční školička.
V pěti lekcích si osvojovaly taneční a pohybové dovednosti pod vedením paní Hany
Michaličkové.
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První prosincovou sobotu předškoláci
zpívali u vánočního stromu. Kdo z Vás tam
byl, určitě nepřehlédl malé sněhuláčky, za
které byli převlečeni.
Pátého prosince přišel do mateřské školy
Mikuláš s andělem a čerty. Děti se nebály
a odvážně zazpívaly a zarecitovaly. Odměnou
jim byla bohatá nadílka pořízená z výtěžku
z podzimní akce a od místních hasičů.
Rodiče jsme pozvali do mateřské školy na
předvánoční schůzku s přednáškou o školní
zralosti, nahrávkami vánočních přání dětí
a občerstvením.

Velmi očekávaná byla tradiční besídka
plná vůní, zpěvu, dobrot, malých i velkých
překvapení.
K Vánocům patří také návštěvy. Našimi
hosty byly dětí z Mateřské školy v Bartošovicích. Společně s kunvaldskými dětmi si u stromečku zazpívaly koledy.
Vánoční atmosféra se v mateřské škole
prolínala všemi činnostmi – hudebními, výtvarnými, pracovními, logicko-matematickými,
rozumovými i jazykovými.
Přejeme Vám hodně spokojenosti a zdraví
v roce 2019.
Kolektiv MŠ

Dokud nám teče z kohoutků…
Připadá mi, že dokud nám teče z kohoutků
voda - ta životodárná tekutina – neuvědomujeme si jaksi její vzácnost, a to že nám teče,
kdykoli tím kohoutkem otočíme, bereme jako
naprostou samozřejmost.
Poslední léta a především končící rok
nám však dává jasné signály, že tomu tak
nemusí být vždy. Sleduji prameny a studánky po lesích Suchého vrchu, které už
zdaleka nejsou tak vydatné a v letošním roce
přestaly mnohé prameny téci vůbec. O přehradní nádrži v Pastvinách je řeč na jiném
místě tohoto periodika. Nevím jak Vy, ale
já bych se raději v létě koupala v čistých
vodách rybníků a nádrží plněných čistou
tekoucí vodou, než v bazénech upravovaných chemií. Ráda bych viděla zase Horský
potok plný vody a pstruhů (vím, že na
jejich stavu se také podepisují volavky, čápi
a další). Třeba to tak jednou bude, nevím.
O tom, že na současném stavu naší přírody
– z mého pohledu nepříliš dobrém – má
značný podíl i lidská populace, není pochyb,
stejně tak jako o tom, že klima se mění v průběhu staletí. Vždyť i Sahara prý bývala kdysi
zelená a plná života.
Také jsem si vzpomněla, co nás učil
a hlavně jak nám ve vyučovacích školních
hodinách vyprávěl pan učitel Dvorský na
téma voda a požádala kolegyni Martu Gregušovou o malý rozhovor s ním na toto téma.
Ten můžete nalézt dále – moc děkuji.
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Požádala jsem také pana Ing. Fiedlera
z VaK-u Jablonné nad Orlicí o slovo z pohledu
odborníka z dodavatelské sféry, jak je to
s vodními zdroji v Kunvaldě a tímto mu za příspěvek děkuji a věřím, že to není naposledy,
kdy můžeme číst příspěvek odborníků na
dané téma.
Jana Trejtnarová

Několik málo známých i neznámých
faktů o vodovodu Kunvald
Vodovod Kunvald stále zůstává jedním
z několika gravitačních vodovodů, který si
svou původní podobu a funkčnost zachoval
až do současnosti, a to i v období probíhajícího klimatického sucha. Je pro nás dobrou
zprávou, že zatím úspěšně „odolává“ působení vysušování krajiny, které provází masivní
poklesy zásob podzemních vod v celé ČR.
Vodárenská infrastruktura, kterou stát
v roce 1993 převedl na obce a města, se privatizovala v rámci České republiky různými
způsoby. U nás byla k 1. 1. 1994 vytvořena
akciová společnost, do které tento majetek
obce a města vložily. Tento krok učinila i obec
Kunvald, která je její součástí dodnes. Vodárenský majetek společnosti je provozován
způsobem, aby z něho vytvořené prostředky
byly vkládány do jeho údržby a byla tak zajištěna jeho funkčnost i do budoucna. Současně
je pro obec výhodou regionální cena vody,
která se nákladově liší u obce nebo města.

Dovolím si zmínit několik faktů, které
budou jistě znát pamětníci, ale již nebudou
příliš známé pro mladší generaci občanů Kunvaldu. Odkud městys vlastně získává pitnou
vodu a jaká je její kvalita?
Pokud se z městyse vydáte směrem do
žambereckých lesů proti proudu Horského
potoka, narazíte na jeho dva prameny. Jeden
vede do lokality Hladová Voda, druhý do Vidlice pod Zaječinami.
Je to krásná zalesněná oblast, ve které je
dnes obora pro zvěř. Právě onomu zalesnění
vděčíme za to, že voda, která je jímána prostřednictvím několika pramenních jímek, poskytuje
i v těchto suchých obdobích potřebné množství vody. Pro vodovod je ji potřeba cca 2,5 l/s,
což je asi 1/3 ze zásob vody, které se v tomto
území tvoří. Celkem je to cca 6 l/s/km2, přičemž
velikost tohoto infiltračního povodí kvartérního
kolektoru vodních zdrojů Hladová Voda a Vidlice je max. 1 km2. Z uvedeného je jasné, jak
vysoce rizikové by bylo pro funkci vodovodu
odlesnění na větší ploše v blízkosti jímacích
objektů a zářezů.
V lokalitě Hladová Voda se nachází celkem
3 pramenní jímky se zářezy, které svádí vodu
do vodojemu. Je to velmi krásná historická
stavba v lese, která byla v roce 2014 komplexně zrekonstruována, a to včetně kamenických prací na svém plášti. Dostala také zcela
novou střechu.

Vodojem Hladová Voda

Druhým jímacím objektem je pramenní
jímka na Vidlici, která infiltruje vodu z jímacích zářezů i břehovou infiltraci z blízkého
potůčku. Dodnes je možné v terénu narazit
na pískovcové patníky, kterými naši předkové označovali uložení zářezů a jejich vedení
v terénu. Bez tohoto bychom nebyli schopni

tyto jímací zářezy v 90 letech opravit, jelikož
stupeň prorostení kořenového systému lesa
téměř ucpal perforace v potrubí a omezil tok
vody. Ale podařilo se a dnes je tato jímka se
zářezy nejvydatnějším zdrojem.
Jakost pitné vody je dána především
povahou jejího mělkého jímání v lesním
porostu. Voda vykazuje mírně kyselou reakci,
snad možná podle toho byl odvozen i název
lokality Hladová Voda.
Můžeme se domnívat, že právě pojem „hladová“ charakterizuje její vlastnost, že jde tedy
o vodu, která hledá něco, co by mohla v sobě
rozpouštět. Prostě je žádostivá se obohacovat o vápník a hořčík, který přirozeně neobsahuje. Tím je více agresivní na své okolí, což
je vlastnost, která není z vodárenského hlediska dobrá pro litinové potrubí, kterým je do
obce přiváděna a kterým je také po obci rozváděna. Občas musíme „bojovat“ s její jakostí
v parametru zákal, což je složka železitých usazenin, tvořících se působením vody na vnitřku
litinového potrubí. S tím máme jako provozovatelé velké starosti a musíme síť častěji
a intenzivněji odkalovat. Odběratelé nás za to
moc nechválí, což je pochopitelné. Jinak je ale
voda v Kunvaldu velmi vysoké kvality. Vykazuje
minimální obsah dusičnanů (od 10 - 20 mg/l),
je velmi málo mineralizovaná a prostá od všech
limitovaných nežádoucích látek, jako jsou např.
kovy a organické sloučeniny. V tom jsou obě
jímané lokality Hladová voda a Vidlice totožné.
Podrobné údaje o jakosti pitné vody může
odběratel nalézt na www.vak.cz v sekci Rychlé
odkazy - Kvality vody.
VAK a.s. má na tyto vodní zdroje vyhlášena ochranná pásma, a to podle nové legislativní úpravy platné od roku 2001. Území
ochranného pásma II. stupně zahrnuje celou
infiltrační plochu, a to samostatně pro Hladovou Vodu i Vidlici. Tento nástroj, pro ohlídání
si podmínek zajišťující udržení jakosti a vydatnosti, je pro nás velmi důležitý. Pravidelně
se dodržování režimu hospodaření v těchto
pásmech kontroluje a případné nedostatky
se s vlastníky pozemků řeší. Naštěstí se zde
jedná o lesní pozemky, které jsou hospodářsky využívány s citem a rozumem bez větších
problémů.
Vodovod jako takový sestává ze dvou
hlavních tlakových pásem, která jsou limitována nadmořskou výškou vodních zdrojů
a pásma pod vodojemem na Felcmanově
kopci. Členitost obce je také faktorem pro
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potřebu vyššího tlakového pásma pod Bubnovem, který zásobuje horní část obce směrem
na Bartošovice. Tento vodojem je plněn
z akumulace a přečerpávací stanice u kostela.
Pro zástavbu v nejvýše položené lokalitě pod
vodojemem Bubnov slouží samostatná automatická tlaková stanice, kterou obec vybudovala v roce 2005.
Vodovod, jehož celková délka činí
21,31 km je zhotoven převážně z litinového
potrubí, jehož délka je 14,24 km a plastových potrubí v délce 7,31 km. Je na něho
napojeno téměř 98 % trvale bydlících obyvatel. Roční fakturovaná spotřeba vody byla

dle podkladů fakturace za rok 2017 celkem
35 200 m3.
Pokud bychom se podívali blíže na
hlavní ekonomická data vodovodu za rok
2017, vykazuje provoz vodovodu náklady
ve výši 1,291 mil. Kč, výnosy z vodného
1,155 mil. Kč což značí hospodářský výsledek ztrátou ve výši - 136 tis. Kč.
Společnost VAK a.s. provozuje v Kunvaldě také kanalizaci a jednu malou ČOV.
Jedná se sice jen odkanalizování a čištění odpadních vod ze středu obce, ale také
o jedinou kanalizační veřejnou soustavu
v městysu. O tom ale zase někdy příště.
Za VAK a.s. Lubomír Fiedler

Rozhovory Poledníku
Rozhovor
s Jaroslavem Dvorským
Zeptala jsem se pana Jaroslava Dvorského
na několik otázek týkajících se měření stavu
vody, která před lety prováděl pro Český hydrometeorologický ústav. Na léta dávno minulá,
jak sám říká, zavzpomínal se svojí manželkou
paní Milenou Dvorskou.
Jako pan učitel jste rád propojovat učivo
s praxí, to si dobře pamatuje mnoho absolventů naší ZŠ, mezi které se také řadím. Souvisela s tím i Vaše angažovanost v práci pro
Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ)
v Praze?
Na kunvaldské ZŠ jsem vyučoval, mimo
jiné, matematiku, fyziku a chemii, tyto obory
byly mým koníčkem a zajímal jsem se o ně od
mládí. Tenkrát musel mít každý kantor nějakou
tu veřejnou aktivitu a ČHMÚ sháněl dobrovolníky pro měření vody. Byl jsem tedy osloven
a nabídku jsem přijal.
Jak a kde měření probíhalo?
Chodil jsem do Zaječin ke dvěma pramenům, se stopkami a kalibrovanou nádobou,
provádět měření jejich vydatnosti jednou týdně
po celý rok. Jeden byl nedaleko za zaječinskou
myslivnou a druhý na Bubnově u Samohelovy chalupy. Výsledky jsem zaznamenával do
tabulek a pravidelně je odesílal do Prahy. Svým
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žákům ve škole jsem o tom občas vyprávěl.
Zajímavé totiž bylo nejen měření, ale i cesta do
Zaječin. Obzvlášť v zimě, když napadlo hodně
sněhu.
Stalo se někdy, že jste nemohl měření
provést?
Velmi zřídka, ale když už jsem třeba onemocněl, bez problémů mne zastoupila moje
žena. Ta jezdila do Zaječin i na běžkách.
Měl jste tedy podporu celé rodiny?
Ano, manželka mi pomáhala a brávali
jsme s sebou i naše syny. Byli tenkrát ještě
malí.
Kolik let jste měření prováděl a náležela
dobrovolníkům nějaká finanční odměna?
Finanční odměna byla opravdu jen symbolická. Takovéto věci nejde dělat pro peníze,
musí to člověka bavit. Já byl nadšeným měřičem asi zhruba šest let, pak přišel pan baron
Parish a oplotil oboru. Skončil jsem, protože
můj přístup k prameni už nebyl povolen.
Kdo po Vás měření přebral?
Mým nástupcem se stal tehdy nový hajný
v hájovně na Zaječinách, pan Bílek. Měření
bylo součástí jeho pracovních povinností.
Děkuji za rozhovor i za roky práce pro vodu.
Marta Gregušová

Společenská kronika
Blahopřejeme našim spoluobčanům,
kteří oslaví významná životní jubilea:

81 let
Věra Műllerová

90 let
Drahoslava Dvořáková

80 let
Anna Divišková
František Krejsa

88 let
Drahoslava Šlesingrová

70 let
Eva Lenderová

86 let
Josef Tobiška

60 let
Marie Hložková

84 let
Miroslav Nun

50 let
Blanka Dušková
Jaroslav Dittert

83 let
Jaruška Tomanová
Marie Vágnerová
Bohuslav Veverka

Vzpomínáme na občany,
kteří již nejsou mezi námi:
Slavomír Divíšek
Božena Tomková
Milan Boleček
Milan Šebek, Varnsdorf

82 let
Marie Paďourová
Vlasta Hrabáčková
Vážení čtenáři Kunvaldského Poledníku,

AHOJ,
vážení čtenáři Ku…ho Po...ku
pod tímto titulkem jsme se od čísla 62 – III/IV 2002 do čísla 150 – XI / XII 2016 Kunvaldského Poledníku (celých 14 let) mohli setkávat s příspěvky pana Milana Šebka. V následujícím čísle (151.) jsem
se s jeho příspěvky loučila těmito slovy, na kterých bych rozhodně ani dnes nic neměnila:

Opravdu hezkých pár let jsme zde na tomto místě Poledníku čítávali příspěvky stručně podepsané: Milan Šebek, Varnsdorf.
Nevím jak Vás, ale mě tyhle příspěvky ve své velké většině nejen bavily, ale oživovaly mi také
třeba dávno zasuté vědomosti, inspirovaly, nebo pro mě byly zdrojem poučení. Pan Šebek se
důsledně věnoval věcem především „českým“, ale rád zabrousil občas i do našeho sousedství.
Obdivovala jsem jeho neuvěřitelnou vytrvalost, odhodlání objevovat pro ostatní nové skutečnosti, rozhled, invenci, vytříbený sloh i cit pro jazyk český, náš jazyk mateřský, který bychom
měli bez výjimek precizně ovládat a kterému někdy dáváme opravdu „zabrat“. Stalo se, že svým
příspěvkem vyprovokoval i reakci. Ale tak to má také být, diskuse a polemika – je-li slušná
a věcná, posunuje věci dále a otevírá nové pohledy.
Nyní jsme obdrželi na úřad městyse smutnou zprávu o odchodu pana Šebka. A tak mi snad nezbývá
než říci: pane Milane Šebku z Varnsdorfu – děkujeme! Ahoj – neboli: Ad HOnorem Jesu!
Jana Trejtnarová
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Dobrý den, kunvaláci!
Zdravím Vás sice z teplé, ale už moc protivné nemocniční postele.
Skrze moji pobočnici Vlastu Jsem se dostal k přečtení Poledníku. Pár věcí mi uvízlo v mém
oslabeném mozku a chtěl bych Vám je sdělit.
Především bych chtěl pogratulovat všem kunvaldským voličům za to, že další 4 roky nám
v Kunvaldu bude dobře pod vedením našich osvědčených matadorů. Nepatřím sice dle
seznamu voličů do Kunvaldu, nikde se ale necítím tak dobře jako mezi Vámi – doma.
Všem Vám, od kterých se mi donesly pozdravy, moc děkuji a dělám vše, abych mohl brzy
dýchat s Vámi náš vzdoušek…
Na závěr z jiného soudku. Strava stejná jako v nemocnici, sestřičky pohledné, u mne vítězí
z nejmenované nemocnice – uniforma tu končí 27 cm nad koleny.
Váš Pepa od Vlasty

Okénko farnosti
Ohlédnutí za nejkrásnějšími
svátky v roce
Adventní čas začal, jako každoročně, svěcením adventních věnců o první neděli adventní.
V ten den děti v kostele vyrobily adventní misijní
věnec a donesly lidem „adventní kolíčky“.
Šlo o originální malá adventní přáníčka
připevněná na prádlových kolíčcích tak, aby
se dala lehce sundat a kolíčky mohly sloužit ke svému původnímu účelu, tedy k věšení
prádla. Jak se svíčky na adventním věnci
postupně zapalovaly, krátil se čas na přípravu
všeho, co v kostele k Vánocům neodmyslitelně
patří. Tedy vánočních písní, vánočního divadla,
úklidu a výzdoby celého kostela, včetně instalace betléma. Všichni měli plné ruce práce.
Jiná doba pilně nacvičovala nový repertoár
na půlnoční mši a první svátek vánoční. Děti
to měly o něco snazší, ty trénovaly koledy jen
na 25. prosince. Na ten samý den však musely
stihnout doladit divadlo s názvem Vánoce za
sto let. Přestože název naznačuje, že se děj
odehrává v budoucnosti, není to tak docela
pravda. První skupina herců totiž zahrála, jak
se slavil Štědrý večer dříve. Děti zpívaly koledy
a doprovázely se na hudební nástroje, pod
stromečkem čekaly dárky v podobě oříšků,
jablíček a jiných drobností a místo sledování
televize se dodržovaly lidové zvyky.
Druhá skupina dětí představila 24. prosinec dnešních dnů. Koledy se pouštěly převážně
z CD a dárky v podobě oříšků a jablíček už nikoho
nedojaly. Spíše vedly mobily a jiná elektronika.
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No a co třetí skupina herců? Těm postačila jen jediná rekvizita – mobil. Rodina se sice
sešla u jednoho stolu, ale komunikovala spolu
pouze přes textové zprávy. Koledy si každý
pouštěl do sluchátek a stromeček byl virtuální.
Hrozná představa. Nikdo z nás sice neví, jak se
budou Vánoce slavit za sto let, věříme však, že
z nich nikdy nevymizí to krásné kouzlo vzájemného setkávání a souznění, které je na těchto
svátcích nejkrásnější.
Aby však nebyl konec divadla tak smutný,
sešly se na závěr všechny děti u zdobení stromečku. Za zvuku písně Kdoví co bude dál za sto
let, zavěsily na stromeček trikolórové ozdoby,
čímž pomyslně uzavřely rok oslav stoletého
Československa.
Na závěr si všichni lidé přáli krásné svátky
a nabídli si slané cukroví, které děti upekly při
náboženství.
Marta Gregušová

Tříkrálová sbírka
Letošní rok vychází svátek Tří králů (Zjevení Páně) na neděli 6. ledna. Termín tříkrálové obchůzky tedy bude od pátku 4. ledna
do neděle 6. ledna.
V těchto dnech můžete ve svých domovech očekávat návštěvu koledníků a jejich
dospělých doprovodů. Tři králové připutují
i do kostela, kde zazpívají na nedělní mši.
Doufáme, že nám bude počasí přát
a všechny skupinky zdárně obejdou své
naplánované trasy.
Marta Gregušová

X-tet po letech opět v Kunvaldě
Je tomu už dlouhých šest let, co naposledy v našem kostele zazpíval pěvecký sbor
X-tet z Rychnova nad Kněžnou.
Tříkrálový koncert v jejich podání byl
tenkrát opravdu nevšedním zážitkem, který
by stálo za to prožít znovu. V prosinci se
tedy vše domluvilo a smíšený pěvecký sbor
se k nám chystá druhou lednovou neděli.
Původně bylo u nás plánováno koncertování na neděli 6. ledna, ale jelikož by tím
byly narušeny tříkrálové obchůzky, určil se
termín o týden později.
Tříkrálový koncert si tedy budete moci
vychutnat v neděli 13. ledna od 15h odpoledne v kostele sv. Jiří.

stále si můžete tuto knihu v kostele zakoupit
za 225 Kč, a to až do 13. 1. 2019.
Pak máme s dětmi z Misijního klubka
v plánu, po domluvě s farností Klášterec
nad Orlicí, tyto a další výtisky distribuovat
do okolních farností.
Marta Gregušová

Marta Gregušová

Knihy poputují dál
Patnáct výtisků životopisu Anny Bohuslavy Tomanové, bylo v našem kostele k dispozici od poloviny října loňského roku. Ještě

Děti na náboženství zdobí svíčky, které dají
na opuštěné hroby místního hřbitova.

Stále se něco děje...!
Vysazení Sokolské lípy svobody
Ráno dne 28. 10. 2018 nás probudil silný
vítr, ale čekala nás radostná událost a tak
jsme se nenechali odradit počasím. Nasadili
jsme kulichy, rukavice, kabáty a šály, Mnozí
z nás poprvé letos obuli i zimní obuv.
Jsme velice rádi, že našeho sokolského
starostu, Edu Štumpfa napadla skvělá myšlenka, že k výročí Československé republiky, zasadíme Lípu svobody. Vím, že můžete
namítnout, že Československo už neexis-

tuje, ale ten kdo pamatuje trabanty i tanky na
našich cestách a co vše jsme prožili s našimi
bratry ze Slovenska, tak pro toho jakoby rozdělení republiky nebylo.
Po domluvě s Ondrou, který nám dovolil
zasadit lípu na jeho pozemek, se rozjel vlak
událostí. Nejdříve pokácet staré a nemocné
stromy, uklidit, a pak teprve jsme mohli
vsadit naši lípu.
Silný vítr nás donutil přesunout celý
obřad do kostela svatého Jiří v Kunvaldě.
Opět se potvrdilo staré pravidlo, že nás

28. 10. 2018 – čestná stráž hasičů
u položení věnců u Pomníku padlých

28. 10. 2018 – čestná stráž sokolů a zástupce skautů
u položení věnců u Pomníku padlých
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Vážený pane starosto,

28. 10. 2018 – v kunvaldském kostele

kostel má chránit před živly. Tímto děkujeme farnosti v Kunvaldě, že nám to umožnila. Zúčastnili se též zástupci kunvaldského hasičského sboru, v čele se starostou
městysu Kunvald Josefem Paďourem. Mezi
pozvané hosty patřil i Petr Čada zástupce
KDU - ČSL.
Po zasazení Sokolské lípy svobody,
kdy si každý, kdo chtěl mohl přihodit tu
svoji kupku hlíny, se celý průvod přesunul k Památníku padlých na našem malém
náměstí. Tady opět potvrdil vítr svoji sílu.
Poryv byl tak silný, že i hasičům létaly čepice
vzduchem.
Byla to klidná a příjemná akce, a protože
nám počasí zrovna nepřálo, překvapila nás
velká účast našich spoluobčanů,
Tímto jim děkujeme a nesmíme zapomenout i na naše patrony - Městys Kunvald
a KDU - ČSL Kunvald.
Loučíme se s Vámi s jednou z mnoha pravd
z dob Československa: „Masaryk i Beneš zdůrazňovali, že Československo je západní země
a je součástí západní civilizace, na rozdíl od
některých dalších států v této oblasti. V tomto
duchu také nový stát formovali. Masaryk si
rozhodně nemyslel, že Československo má být
mostem k Rusku.“
Radostné Vánoce přejeme všem lidem
dobré vůle a v novém roce 2019 přejeme
zdraví a lásku k naší zemi, která je krví naší
a vzduchu, který je naší vodou.
Jen kdo to ještě neví, Pastviny se opět po
půl roce plní vodou. Radostný pohled.
Hodně zdraví v Novém roce 2019
přejí sokolové Kunvald
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chtěla bych Vám touto cestou poděkovat
za velmi pěkný zážitek při Oslavě 100 let vzniku
samostatného Československého státu v Kunvaldě.
V neděli 28. října jsme se měli možnost
s manželem zúčastnit nejprve projevů v místním kostele, zasazení lípy a následně položení věnce a uctění památky padlým vojákům
v první světové válce.
Navzdory nepřízni počasí a velkému větru
byl celý akt opravdu velmi pěknou a důstojnou vzpomínkou na dobu před sto lety. Velice
hezky a poutavě udatnost místních sokolů
připomněla paní Jurčanová, které bych tímto
také chtěla poděkovat.
Jsem opravdu ráda, že jsme byli přítomni tomuto slavnostnímu okamžiku.
Srdečně Vás tímto zdravím a přeji Vám,
ať se Vám i nadále v Kunvaldě daří.
S pozdravem z Brna,
Gabriela Vágnerová

Vzpomínka na vojáky Velké války
obcí Studené a Bořitov
V den válečných veteránů 11. listopadu
2018 si obyvatelé Studeného, Bořitova a blízkého okolí připomněli vojáky Velké války.
Před celou akcí se začali sjíždět nejen místní
dobrovolní hasiči a vojáci v slavnostních uniformách, ale i obyvatelé z blízkého okolí.
Akce začala ve 13 hodin v kostele sv. Anny
na Studeném, kde se konala mše svatá. Farář
všem připomněl, jak je válka krutá, smutná
a jakou bolest v srdcích válka způsobuje. Po
mši svaté se konalo žehnání obnoveným

Účastníci oslav Dne válečných veteránů ve Studeném

sochám, které vandalové před několika lety
poničili. Velkou důležitost této akci dodalo
sázení pamětní lípy, na které se podílely i děti
ze Studeného.
Po zasazení pamětní lípy se hasiči a vojáci
vydali v průvodu pochodem k pomníku
padlým první a druhé světové války, kde
všichni uctili jejich památku položením kytic
a zapálením pamětních svíček.
Tímto bych chtěla poděkovat nejen všem
organizátorům akce, obci Studené a dobrovolným hasičům, ale i panu Jiřímu Všetičkovi a jeho přátelům, kteří tuto akci podpořili svou návštěvou ve slavnostních vojenských uniformách a uctili památku položením kytice a zapálením svíček s vlčími máky,
které jsou symbolem zesnulých vojáků.
Celá tato akce dále pokračovala v místním kulturním domě, kde se konala dobová
módní přehlídka a prezentace pana Čady,
který vydal knihu s názvem „Válka našich
dědů. Muži ze Studeného, Bořitova ve Světové válce“.
Bc. Eliška Jandejsková – zastupitelka obce Studené

Sladká soutěž
Jako už tradičně, proběhnul i letos již
sedmý ročník předvánoční soutěže o nejlepší
vaječný likér. Datum letošního klání připadlo
na 24. listopadu. Akce se konala v pohostinství
Na Salaši, jehož provozovatelé, manželé Trejtnarovi, byli také i mezi soutěžícími. Každý ze
soutěžících si podle pravidel připravil půllitrový
vzorek likéru a v pozdních odpoledních hodinách s ním zamířil na místo konání soutěže.
Jelikož akce rok od roku získává na popularitě, sešlo se letos celkem deset soutěžících
s deseti půllitrovými vzorky. Jakmile byly vzorky
anonymně očíslovány a všichni soutěžící, kteří
jsou zároveň členy hodnotící komise, měli
nalito, začala degustace a náročné posuzování
vlastností jednotlivých produktů, po kterém se
účastníci opět shodli na tom, že nechtějí vaječný
likér vidět nejméně do Velikonoc.
Po sečtení všech bodů se letos vítězkou
stala paní Marie Citová z Rokytnice v Orlických
horách, takto zpěvačka trampského hudebního uskupení „Tuláci“, kteří při této příležitosti
hráli, zpívali a udržovali příjemnou atmosféru
až do pozdních nočních hodin, za což jim patří
náš dík.

Vítězka letošního ročníku soutěže M. Citová s hlavní cenou.

Zájemci o účast v příštím ročníku soutěže se mohou hlásit do konce října 2019
u organizátorů na následujících telefonních
číslech: Jiří Stuchlík 724 929 413,
Alena Morávková 728 614 891.
J. S.

Již po čtrnácté v Kunvaldu ...
Rozsvěcení stromečku se stalo pro nás tradicí. V dnešní uspěchané době je tohle jedna
z mála chvil, kdy se dokážeme zastavit a naladit
na vánoční vlnu pohody.
Vystoupení školky, školy a mladých hasičů
se určitě líbilo. Vždyť ty naše malé poklady co
máme doma, dokážou rozzářit úsměv na tváři
u každého z nás. Dále přidala své koledy i Jiná
doba. Nechybělo ani pohoštění. Z jarmarku si
určitě každý odnesl kousek vánoc domů.
Co na závěr. Poděkování všem, kteří se
účastnili příprav a věnovali svůj volný čas
dobré věci.
Přeji krásné prožití vánočních svátků
a v novém roce pohodu a radost ze života
a hlavně hodně zdraví.
Eliška Barnetová vedoucí MH

Dobrá nálada na Rozsvěcení vánočního stromu.
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Sport
Historie organizovaného šachu
v Kunvaldě IV. část
V této části si připomeneme náš nejstarší
šachový turnaj jednotlivců nazvaný podle termínu
konání 26. prosince 1977 jako Vánoční.
Z celé historie vyjmu ty nejzajímavější ročníky. První a další čtyři ročníky organizoval Mirek
Kodytek v místní sokolovně. Důvodem konání
bylo zpočátku získávání výkonnostních tříd, kterých jsme měli jako začínající oddíl málo, později
jako náhrada za oddílový přebor a přátelské posezení nad šachovou partií. Z těchto pěti ročníků se
mi podařilo shromáždit pouze torso informací.
II. roč. 1978 navštívilo 16 účastníků. Zvítězil E.
Junk 6,95, 2. E. Dvořák 6,78, 3. V. Michalička
6,25, 4. J. Tobiška 6,18 a 5. M. Kopecký 6,07.
Někomu se bude zdát bodové hodnocení divné,
jedná se však o řízení Švýcarským systémem
Hromádkovou variantou.
1980 1. E. Dvořák 6b, 2. M. Kalous 6b a 3. J. Tobiška
5b -14 účastníků.
1981 - 16 účastníků 1. M. Kalous 6b, 2. J. Tobiška 6b.
1984 Nová etapa. K funkci rozhodčího přebírám
organizaci turnajů s vypracováváním celkových výsledků a přesouváme s místem konání
na Salaš. Zde jsme měli lepší možnosti servisu. F. Křehký zajišťoval topení a společně
s manželkou občerstvení. Po ukončení hlavního turnaje ještě turnaj v bleskovém šachu
(5 min. na partii) o přeborníka Kunvaldu. V obou
turnajích 18 hráčů (naposledy všichni z našeho
oddílu). Dominoval M. Kalous (hl.t.) 6,5/7, druhý
E. Dvořák a třetí J. Tobiška, (blesk t.) M. Kalous
15,5b., druhý J. Tobiška 14,5b. Třetí R. Nekoranec 13,5b.
1985 (20 hráčů) opět suverénní M. Kalous,
7b.(100%) v blesku 18/19.
1986 - 23 hráčů 1. K. Kacálek 5,5b, 2. V. Sršeň 5,5b
a 3. S. Keprta 5b, blesk (16 hráčů) 1. J. Tobiška,
2. K. Kacálek, S. Keprta.
1987 - 25 hráčů v nejkvalitnějším obsazení s koeficientem 2,52 !!! Turnaj ovládli bratři Václav a Vlastimil Chládkovi (1. Václav 6b, 2. Vlastimil 5b),
3. M. Kalous 4,5b. Blesk - 20 hráčů. 1. M. Kalous
17b, 2. Vl. Chládek 17b, 3. Vác. Chládek 16,5b.
K dobré pohodě se mi za přispění rod. příslušníků podařilo připravit dvě svačiny a oběd (maso
ze čtyř nutrií).
1989 - 27 hráčů, pořadí: J. Sekanina 6b, K. Kacálek, R. Rotrekl a Vc. Chládek po 5b. Věkový
rozdíl mezi nejstarším F. Neugebaurem 88r
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(přišel na turnaj pěšky z Rokytnice v OH) a nejmladším Jiřím Tobiškou 13r byl úctyhodných
75 roků. Poslední turnaj na 7 partií, příští turnaje na 6 partí.
1993 - Přesouváme se do penzionu „U lípy“, kde
máme ten nejlepší servis. Také jsme více na
očích sponzorům, proto jsme mohli účastníkům (28) přispět na oběd. Vítězové M. Mazura
5,5b, 2. M. Kalous a 3. I. Belobrad, oba 4,5b.
1996 - rekordní účast 35 hráčů. 1. I. Belobrad 5,5b,
2. P. Dungl 5b a 3. B. Maceška.
1999 - 32 hráčů včetně čtyř zástupců rod. Kubíčkových. Vítěz M. Kalous 5,5b, 2. K. Kacálek
a 3. Maceška, oba 5b.
2002 z technických důvodů hrajeme v hospodě
u Jedlinských. Pro 23 hráčů dosti stísněné prostředí. Vítěz P. Veselý 5b, K. Kacálek a M. Slavíček, oba 4,5b.
2004 - Protože se dostavilo 8 žáků, uspořádal
jsem pro ně oddělený turnaj. Vyhrál L. Vyčítal
6b, těsně před Trejtnarem a J. Matějkou, oba
5,5b. Z 20 dospělých byli nejlepší B. Maceška
5,5b, V. Maceška 5 a J. Martinec 4,5.
2005 - Podařilo se založit tradici odděleného turnaje pro žáky. Z devíti byl suverénní L. Vyčítal 8/8,druhá a třetí I. Kubíčková a E. Kopecká
6. Dospělých 14 hráčů. Po delší době vyhrál
náš člen R. Hodek 5,5 druhý P. Veselý 5 a třetí
rozhodčí (Michalička a Tobiška polovinou) 4.
2013 - Posední turnaj dospělých v tomto termínu,
sešlo se jich pouze 10. Vyhrál E. Dvořák, druhý
B. Maceška a třetí R. Hodek. Žáků 10 mladších:
1. P. Michalička 9/9, 2. S. Novotný 7,5 b a 3. Kotizová 6b a 10 starších: 1. J. Řehák 8b, 2. J. Mrázek
a 3. Šejnoha oba 7,5b. Ke zdaru předcházejících turnajů svou pomocí přispěli V. Michalička,
P. a T. Vymetálkovi a R. a R. Ruszovi.
Tolik stručně k historii Vánočních turnajů.
Tobiška J.

Sokolský půlmaraton
Závod, vyhlášený současně jako přebor ČOS
v půlmaratonu, jsme letos uskutečnili 20. 10.
Přivítalo nás chladné a mlhavé ráno, podobné
počasí se udrželo po celý den.
Bohužel jsme se letos potýkali s menší účastí
závodníků. Byly vyhlášeny tři závody: hlavním
závodem byl půlmaraton, dalšími závody byl
čtvrt maraton a závod koloběžek na půlmaratonské trati.

20 závodníků vyrazilo v 9:00 v závodu koloběžek. S tratí se nejlépe popasoval stejně jako
loni Jakub Švéda v čase 49:10, o dvě minuty za
ním dojeli s pouhými dvěma vteřinami rozdílu
Jiří Chmelík a Radovan Maixner. V ženách zvítězila Denisa Killarová, druhá byla Radka Trejtnarová a třetí Daniela Veselá.
Na start půlmaratónu se postavilo 37 závodníků. Od začátku závodu tempo diktovala čtyřčlenná skupina, ta se roztrhala až necelé dva
kilometry před cílem. Vítězství pro sebe urval
Jaroslav Kubíček časem 1:18:55, druhý Zdeněk
Šilar a třetí Jakub Stejskal se vešli do 18 vteřin
za vítězem.
V ženách po celý závod dominovala kunvalačka Bára Nováková časem 1:29:34 a celkově
obsadila desátou příčku.
Čtvrt maratonu se letos zúčastnilo pouze 23
závodníků. Vítězství pro sebe vybojovali Radek
Hejl a Lucie Motlová.
V barvách Kunvaldu letos závodili tito
závodníci. Koloběžky: Aleš Dytrt (celkově 4.),
Aleš Talacko (8.), Martin Mihulka (14.), Vladimír Freudl (15.) a Jaroslav Tobiška (16.), na
trati čtvrt maratonu: Romana Kopecká (23.). A
na trati půlmaratonu Eduard Štumpf (8.), Barbora Nováková (10.) a Jiří Jindra (25.).

Bářin běžecký rok

Tým Sokola Kunvald

Na podzim 2017 byl otištěn článek o kunvaldské běžkyni Báře Novákové. V tu dobu
právě začínala běhat pod vedením trenéra. Ke
konci roku padlo rozhodnutí. Zkusit dlouhé,

vytrvalostní tratě. S tím se změnila i skladba
tréninků a jejich objem. Už nestačil jednofázový trénink a začalo se běhat dvakrát denně.
To znamenalo brzké vstávání a neustálé běhání
po místních silnicích. Běžný, týdenní objem se
pohyboval kolem 130 - 150km za týden. Příprava se vyplatila a Bára potvrdila, že vytrvalostní běh byla dobrá volba.
Na svém vůbec prvním maratonu v Bratislavě obsadila 3. místo mezi ženami s časem
lehce nad tři hodiny. Měsíc poté, v květnu, proběhla cílem na stejné vzdálenosti v Praze na
MČR v pořadí 6. žena s časem 2:57: 37.
V průběhu léta a podzimní sezóny následovalo několik půlmaratónů a asi 30 dalších,
kratších závodů, převážně v našem regionu
s medailovým umístěním.
Výsledkem je výhra v absolutním pořadí
mezi ženami a výhra ve věkové kategorii v celoročním běžeckém poháru Iscarex cup 2018.
„Mám z toho samozřejmě radost, ale
závodů bylo až moc. Někdy i tři za týden a to
už bývalo často na úkor kvality. V příštím roce
bych chtěla více trénovat. Méně, ale zato lépe
závodit. Jsem ráda, že se celý rok obešel bez
zranění. Těším se na další sezónu. Nikdy nevíš,
jaká překvápka ti přinese,“ říká s úsměvem
Bára.
Jménem TJ Sokol Kunvald bychom Báře
chtěli poděkovat za skvělou reprezentaci Kunvaldu. Další obrovský dík a poklona patří její
celé rodině, bez jejíž podpory by se její běžecký
sen nemohl uskutečňovat. Do příštího roku jí
přejeme, ať jí běhaní stále dělá radost a vyhýbají se jí zranění a nemoci.
Tým TJ Sokol Kunvald

-ka Zdenka J. vás zve na

Cvičení pro ženy a muže 60+
V listopadu jsme cvičení úspěšně zahájili
a budeme v něm pokračovat i v novém roce,
a to v úterý 8. 1. 2019 od 16 hodin.
V každé cvičební jednotce procvičujeme svalové
skupiny a klouby celého těla pomocí kondičního
cvičení, jež obsahuje cviky pohyblivosti,
cviky posilovací a uvolňovací, cviky dechové,
cviky nervosvalové koordinace a rovnováhy,
cviky protahovací a vyrovnávací.
Začněte i vy nový rok „nově“ a začněte cvičit
s námi! Mohou přijít i mladší zájemci.
Termíny cvičení v novém roce jsou
8. 1., 22. 1., 5. 2., 19. 2., 5. 3., 19. 3.
Pravidelné cvičení život v štěstí promění.

Tříkrálová sbírka

proběhne v Kunvaldě ve dnech 4. - 6. 1. 2019
Masarykova základní škola
a mateřská škola Kunvald Vás zve na

„PRVOREPUBLIKOVÝ PLES“
který se koná 12. 01. 2019 od 20.00 hodin
v sokolovně Kunvald.
K poslechu a tanci hraje LETRANDO

Tříkrálový koncert
se bude konat v neděli 13. ledna 2019
od 15h v kostele sv. Jiří.
Vystoupí smíšený pěvecký sbor X-tet
z Rychnova nad Kněžnou.

1. Neodolatelní sněhuláčci na Rozsvěcení vánočního stromu
2. 28. 10. 2018 – sázení Sokolské lípy svobody
3. Děti z družiny na exkurzi v kovárně Honzy Celera
4. Na Rozsvěcení vánočního stromu přiletěli i andělé
5. Sokolský půlmaraton - vítězka Bára Nováková

1.

4.

2.

5.

3.
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