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Den učitelů – 28. březen slaví děti z mateřské školy
již tradičně vycházkou k soše Učitele národů
– Jana Amose Komenského

Nejdůležitější body ze zasedání zastupitelstva městyse dne 14. 3. 2019
* Zadání změny č. 1 územního plánu Kunvald
Starosta městyse uvedl, že je připraveno
zadání Změny č. 1 územního plánu Kunvald, se kterým se zastupitelé měli možnost
seznámit v předstihu. Do textu zadání byly
zapracovány veškeré připomínky dotčených
orgánů státní správy. V případě, že zastupitelstvo předložené zadání změny ÚP schválí,
může projekční kancelář začít s přípravnými
pracemi na dokumentech k dalšímu projednávání.
Zastupitelstvo po kratší diskusi odsouhlasilo Zadání změny č. 1 ÚP Kunvald.
* Návrh na rozšíření chodníků v Kunvaldě
Starosta městyse požádal pana Jana
Jindru, aby zastupitelům představil svůj
návrh na rozšíření chodníků v Kunvaldě
a předeslal, že rovněž tyto materiály byly
zastupitelům k dispozici jako podklad k jednání zastupitelstva.
Pan Jindra představil svůj návrh na rozšíření chodníků v městysi Kunvald podél hlavních komunikací, který řeší možnost jejich
průběhu, ale neřeší problematiku majetkové držby. Ve svém zdůvodnění mj. uvedl,
že předpokládá, že by bylo možné spolupracovat s Pardubickým krajem v souvislosti
s uvažovanou rekonstrukcí silnice III. třídy,
dále uvedl, že jej k návrhu vedla i zvyšující se
frekvence dopravy v Kunvaldě.
Starosta městyse k návrhu uvedl, že
v současné době nemá odpovídající informace o postupu projektu na opravu silnice
III. třídy, jejíž první úsek by se dle dřívějšího vyjádření pana hejtmana Pardubického
kraje měl realizovat v roce 2019. Navrhl
proto, že se objedná na jednání se zástupcem Pardubického kraje odpovědným za
oblast dopravy, se kterým projedná možnost
případné spolupráce na projektu, pokud již
není projekt hotov. Dále uvedl, že majetkové
záležitosti jsou velmi podstatnou, ne-li stěžejní záležitostí v přípravách takovýchto projektů, protože v tomto případě by se jednalo o desítky až stovku vlastníků a v pří-

padě nesouhlasu kteréhokoli z těchto vlastníků v klíčových úsecích může celý projekt
ztroskotat. Rovněž uvedl, že s dalším rozšiřováním chodníků a veřejných prostranství
stoupá náročnost na zajištění údržby a možnosti a kapacity městyse jsou prozatím omezené.
M. Paďour uvedl, že některé části by bylo
dobré realizovat, nicméně v některých částech se domnívá, že to není nezbytně nutné.
Rovněž upozornil na finanční náročnost realizace.
J. Trejtnarová uvedla, že pokud by se
mělo přistoupit k realizaci, měly by být
zabezpečeny alespoň předběžné souhlasy
vlastníků pozemků, jichž by se stavba dotýkala.
Zastupitelstvo vzalo všechny informace
a příspěvky, které zazněly v tomto bodě, na
vědomí a pověřilo starostu jednáním s odpovědným zástupcem Pardubického kraje.
* Rekonstrukce budovy Kampeličky
Starosta městyse uvedl, že dne 26. 2. 2019
proběhlo jednání se zástupci projekční kanceláře, kteří předložili mj. i návrh na možnost jiného venkovního vzhledu. Dále uvedl,
že byly připraveny připomínky k návrhu projektantů, které budou projednány na dalším
společném jednání dne 20. 3. 2019. Aktuálně by bylo vhodné rozhodnout o venkovním vzhledu budovy.
Jana Trejtnarová připomněla, že kancelář Projecticon, s.r.o. Opočno zastoupená
panem Ing. Ježkem převzala PD od pana
Ing. arch. Kuldy, který odmítl nadále zpracovávat realizační projektovou dokumentaci. K novému návrhu venkovního vzhledu
uvedla, že se jedná o iniciativu projekční kanceláře, avšak projekční kancelář je připravena
dokončit realizační PD v duchu, ve kterém
byla zpracována a zastupitelstvem vybrána
předchozí varianta pana Ing, arch. Kuldy.
Zastupitelstvo po dalším projednání
odsouhlasilo ponechání tradičního venkovního vzhledu budovy.

* Úklid komunikací
Starosta seznámil zastupitelstvo s úseky,
které jsou každoročně plánovány k provedení
úklidu po zimní údržbě – jedná se o strojní
čištění komunikací, které na základě objednávky provádějí Technické služby města Žamberka.
Předběžně byl termín dohodnut na polovinu dubna, před velikonocemi a před poutí.
Úklid bude proveden v následujících úsecích:
Střed městyse – parkoviště u Kampeličky, Pomníku padlých k prodejně Konzumu
a chodníku ke Kunvaldské a.s.
Parkoviště u horní prodejny Konzumu,
příjezd ke škole a k sokolovně.
Komunikace od prodejny Konzumu kolem
penzionu U Lípy po křižovatku u bytových
domů, komunikace kolem fary a urnového
háje ke křižovatce u čp. 307 a čp. 15.
Komunikace od mostu čp. 78 ke kravínu
AB a k silnici III. tř u čp. 102
Komunikace od mostu u čp. 75 k Bratrské lípě (včetně zametení zámkové dlažby
u lípy a dále na Stezky k čp. 90.
Parkoviště u sv. Jána a kolem statku na
kopec k. čp. 137
Část komunikace podél klubovny mysliveckého spolku.
Parkoviště u dolního Konzumu a prostor
u autobusové zastávky.
Úsek od mostu u čp. 154 kolem čp. 147
až po značku s omezením rychl. na 40 km/h
u čp. 229.
Úsek od křižovatky u čp. 182 kolem kapličky po čp. 153.
Úsek st. silnice podél opěrné zdi u Kořínkovy nemovitosti.
Zastupitelstvo vzalo informace na vědomí,
k navrženému rozsahu nebyly vzneseny připomínky.
* Jednání se zástupci VaK-u, a.s.,
Jablonné nad Orlicí
Starosta seznámil zastupitelstvo s výsledky
jednání o možnosti rozšíření veřejné vodovodní sítě do místní části Bubnov, které bylo
vyvoláno na základě žádosti občanů Bubnova.
Sdělil, že do konce března by mělo
být zasláno písemné vyjádření společnosti VaK, a.s. k záměru. Obecně z jednání
vyplynulo, že realizace záměru je možná
s následujícími podmínkami: městys by
hradil projektovou dokumentaci a částečně

by spolufinancoval realizaci, a to konkrétně nutné zemní práce a část technologie, VaK, a.s. by hradil materiál a montáž
včetně ATS a s ohledem na profesní zkušenosti odpovědných pracovníků VaK-u, a.s.
by byla vyžadována jistá spoluúčast žadatelů, kteří by na řad byli připojeni.
Zastupitelstvo vzalo informace na vědomí.
* Ohradní zeď hřbitova u kostela sv. Jiří
Starosta a místostarosta seznámili zastupitelstvo s výsledky jednání ve věci opravy
ohradní zdi a nabídky jejího převodu na
městys Kunvald, které se uskutečnilo ve čtvrtek 7. 3. 2019 v sídle Biskupství královéhradeckého v Hradci Králové.
Kromě řešení opravy ohradní zdi byla
projednána i možnost případného získání pozemků od ŘKF Kunvald pro budoucí
výstavbu, jedná se pozemky vhodné pro
výstavbu v blízkosti „lesácké“ bytovky, které
jsou dle ÚP v zastavitelném území a bylo by je
možné zasíťovat a posléze nabídnout zájemcům o výstavbu. O záležitostech převodů
zemědělských pozemků rozhoduje vždy příslušná komise na biskupství a konečné rozhodnutí je následně ještě na panu biskupovi.
V případě převodu hřbitovů včetně ohradní
zdi je realizace převodu pouze záležitostí
místní farnosti.
Zemědělské a jiné pozemky prodává farnost prostřednictvím biskupství, a to vždy za
ceny tržní, stanovené posudky zadanými biskupstvím. Lze jednat i o směně pozemků,
pokud by byly ze strany městyse nalezeny
vhodné pozemky a druhá strana by návrh
akceptovala.
V této souvislosti starosta uvedl, že
byl mj. proveden soupis finančních prostředků, kterými se městys podílel na opravách a úpravách nemovitostí ve vlastnictví ŘKF Kunvald ze kterého vyplynulo, že od
r. 2001 vynaložil městys na výše uvedené
téměř 1 mil. Kč. V této částce není uvedena
běžná údržba hřbitovů, kterou financuje také
městys a která činí cca 90 tis. Kč/rok.
Pokud na sebe má městys převzít odpovědnost za majetek, který nebude přinášet
žádné finanční výnosy (v případě ohradní
zdi), pak by městys uvítal vstřícnost i ze
strany ŘKF a biskupství např. ve věci získání
a převodu pozemků strategických pro další
rozvoj městyse.
1

Starosta a místostarosta požádali zastupitelstvo o názor a souhlas s dalším jednáním
s biskupstvím a zasláním písemného požadavku na získání pozemků p. č. 7225, 7224,
7607/1, k.ú. Kunvald.
Zastupitelstvo odsouhlasilo zaslání požadavku na ŘKF Kunvald a Biskupství královéhradecké o převod pozemků p. č. 7225, 7224,
7607/1, k.ú. Kunvald a pověřilo starostu
a místostarostu dalším jednáním v této věci.
* Úprava prostoru na pozemcích v okolí
bytových domů čp. 381 - 386
Starosta městyse předložil zastupitelstvu
ke zvážení návrh na zpracování záměru, který
by řešil úpravu výše uvedených pozemků.
Jedná se o řešení zeleně, mobiliáře, příp. dětského hřiště.
Pokud bude znám záměr, bude osloven
projektant ke zpracování záměru do formy
projektu a následně budeme hledat možnosti
podání žádosti o finanční podporu.
Zastupitelstvo vzalo informace na vědomí,
na příštím zasedání zastupitelstva by bylo
vhodné dohodnout, jakým způsobem by měly
tyto plochy být využity tak, aby se již mohl
zadat projekt.
* Záměr Masarykovy ZŠ a MŠ Kunvald
Zastupitelstvo se seznámilo se záměrem,
který předložila paní ředitelka a který by měl
směřovat k podání žádosti o finanční podporu prostřednictvím MAS Orlicko. V případě
schválení záměru a získání dotace by musela
škola financovat projekt v plné výši a po realizaci by mohla získat zpět až 80% vynaložených způsobilých výdajů (fin. Prostředků).
Starosta k této věci uvedl, že v letošním
roce by mělo být schváleno rozdělení finančních prostředků na podpory projektů pro
zemědělce a základní služby a obnovu vesnic
ve venkovských oblastech. V současné době
se sbírají záměry, aby MAS mohla vyhodnotit zájem o jednotlivé oblasti a podle toho
nasměrovat aktivitu.
Zastupitelstvo po dalším krátkém projednání odsouhlasilo předložený záměr Masarykovy ZŠ a MŠ a podpořilo jeho zaslání na
MAS Orlicko.
* Různé
a) Informace z Úřadu práce – starosta
informoval o podání žádosti na dvě pracovní
místa na získání zaměstnanců prostřednic2

tvím programu VPP, a to od 1. 4. 2019. Situace je však velmi komplikovaná díky nedostatku vhodných uchazečů. Reálná možnost
získání jednoho zaměstnance s příspěvkem
Úřadu práce se jeví do 1. 5. 2019. Zastupitelstvo vzalo informace na vědomí.
b) Nábytek Salaš – starosta požádal
zastupitele o návrh, jak naložit s původním
vybavením (stoly, židle). Nábytek má mizivou hodnotu, zařízení je značně opotřebované, využít se dá pouze z části. Zastupitelstvo odsouhlasilo odbýt vyřazený nábytek
zájemci za odvoz, v případě, že se zájemce
nenalezne, bude nábytek zlikvidován odpovídajícím způsobem.
c) Poškození památného stromu – starosta informoval, že vichřice Eberhard, která
prošla také Kunvaldem z neděle na pondělí
(10. - 11. 3.) poškodila devastujícím způsobem
jednu z památných lip u sv. Jána. Ve spolupráci se Zářeckými došlo v následujících dnech
k sanaci nebezpečných částí stromu odbornými arboristy. Dále bude nutné připravit projekt na odborné ošetření a zabezpečení nejen
poškozeného stromu, ale i dalších dvou lip.
Jeví se možnost podat žádost o finanční příspěvek na ošetření všech památných stromů
prostřednictvím AOPK. Zastupitelstvo vzalo
informace na vědomí.
d) Návrh změnu termínu květnového
jednání zastupitelstva – starosta uvedl,
že v květnu vychází termín na čtvrtek 9. 5.
a s ohledem na skutečnost, že dne 8. 5. je
státní svátek a následuje volný den před víkendem, navrhuje posunout termín zasedání na
další týden. Zastupitelstvo odsouhlasilo termín
konání zasedání zastupitelstva na 15. 5. 2019.
* Diskuse
a) Paní Marta Gregušová informovala
o stavu zhotovení objednaných krojů. Měly
by být hotovy do velikonoc. Dále informovala o připravované akci „Pouťový koláč“.
Zastupitelstvo vzalo informace na vědomí.
b) Jana Trejtnarová informoval v souvislosti s nutností vypracovat průběžnou monitorovací zprávu na projekt OPŽP týkající se
okrasných výsadeb v centru městyse, že doba
udržitelnosti je 10 let a končí 24. 9. 2024. To
znamená, že do tohoto dala nelze do úprav
realizovaných v rámci projektu žádným způsobem zasahovat a výsadby se musí udržovat
dle projektu. Uvedla to v souvislosti se žádostí
o možnost vysazení „vánočního“ stromu.
Zastupitelstvo vzalo informace na vědomí.

Nejdůležitější body ze zasedání zastupitelstva městyse dne 11. 4. 2019
* Hospodaření městyse k 31. 3. 2019
Pan Matouš Paďour, DiS. – předseda
finančního výboru seznámil zastupitelstvo
s výsledkem hospodaření za 1. čtvrtletí roku
2019. Aktuální výsledek hospodaření odpovídá počátku roku, nebyly ještě započaty ve
větší míře akce plánované na rok 2019.
Stavy finančních prostředků městyse Kunvald
k 31. 3. 2019:
Příjmy			
Výdaje			
Saldo (příjmy – výdaje)

4.187.011,76 Kč
2.378.415,05 Kč
1.808.596,71 Kč

Stav finančních prostředků
BÚ – KB			
14.955.375,95 Kč
KB – spořící		
12.769.912,07 Kč
BÚ – ČNB
3.298.554,79 Kč
Pokladna
131.942,00 Kč
Celkem finanční prostředky městyse Kunvald: 31.155.784,81 Kč.
Zastupitelstvo vzalo informace, které
zazněly v tomto bodě na vědomí.
* Opravy a údržba komunikací
Starosta městyse uvedl, že v uplynulých
dnech byl proveden úklid komunikací po
zimní údržbě. Zametací stroj z TS Žamberk
prováděl úklid celkem 3 dny, obsluha pracovala na 2 směny, tomu bude odpovídat také
fakturovaná částka za provedené služby.
V případě, že rozsah údržby bude v příštím
roce obdobný (především množství posypového materiálu), bude zřejmě nutno objednat větší stroj.
Dále požádal zastupitelstvo o zvážení
a návrhy na úseky komunikací, které budou
zařazeny do oprav pro letošní rok – některé
návrhy jim jsou: komunikace po Betlémě,
Bubnov, udržovací nátěr na Končinách,
úsek komunikace od čp. 17 po nemovitost
Kopeckovych, komunikace kolem rybárny
bude řešena formou reklamace, problematické místo u kravína AB, cesta od silnice za
mostem u p. Hejkrlíka k nemovitosti Krásných, úsek k nemovitosti p. Zdobnického na
dolním Kunvaldě. Na výše uvedené návrhy
budou připraveny finanční kalkulace a další

návrhy budou projednány na příštím zasedání zastupitelstva.
Starosta rovněž zmínil, že v rozpočtu na
tento rok je plánována částka na novou komunikaci na Betlémě k čp. 195. Na tuto akci je již
vydáno stavební povolení, je nutné připravit
s ohledem na částku podklady pro výběrové
řízení (poptávka minimálně tří firem).
Pro opravu mostu na Betlémě (u Kalousových) vyžaduje speciální stavební úřad
projektovou dokumentaci, je nutno zajistit
zhotovitele.
Zastupitelstvo vzalo informace, které
zazněly v tomto bodě, na vědomí.
* Rozšíření vodovodu v místní části Bubnov
Starosta městyse seznámil zastupitelstvo s výsledkem jednání v této záležitosti
s firmou VaK, a.s., Jablonné nad Orlicí.
Projektant společnosti VaK Jablonné
nad Orlicí zaslal návrh na zpracování projektové dokumentace. Návrh počítá se 3 stavebními objekty – SO 01 – Vodovod (vodovod cca 850 m, automatická tlaková stanice
s hydrovary, SO 02 – ASŘ a elektroinstalace
pro ATS, SO 03 – vodovodní přípojky (investorem přípojek budou vlastníci připojených
nemovitostí – dle žádosti občanů celkem
9 přípojek). Předpokládané náklady na tuto
akci se odhadují ve výši 2 – 2,2 mil Kč bez
DPH.
Nabídková cena na vypracování PD činí
135.000 Kč bez DPH – tato cena předpokládá účinnou spolupráci ze strany městyse
Kunvald při projednání majetkoprávních
vztahů a uzavření příslušných smluv s vlastníky dotčených pozemků. V případě, že se
započne se zpracováváním PD co nejdříve, je
předpoklad realizace vodovodu do podzimu
2020, případně jaro 2021.
Městys Kunvald by měl hradit projektovou dokumentaci a dále se částečně podílet
na investičních nákladech.
Zastupitelstvo vzalo všechny informace,
které zazněly v tomto bodě na vědomí, a pro
případné odsouhlasení zadání projektové
dokumentace si vyžádalo písemné souhlasy
vlastníků nemovitostí, kteří o vybudování
vodovodu požádali. Nejlepším řešením se jeví
svolání jednání za účasti všech žadatelů se
zástupci firmy VaK, a.s. a městyse Kunvald.
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* Informace obchodního družstva KONZUM
Zastupitelstvo se seznámilo s dopisem
Konzumu, o.d., ve které informuje o předpokládané výši dotace na rok 2019, která bude
Konzumem vyúčtována dle platné smlouvy
v listopadu roku 2019, na zajištění potravinové obslužnosti a provoz prodejny Konzumu
na dolním Kunvaldě (čp. 94). Předpokládaná
částka činí 168.876 Kč za rok 2019.
Zastupitelstvo vzalo informace na vědomí.
* Jednání s ČCE - Domek Na Sboru
Starosta seznámil zastupitelstvo s výsledkem jednání s Českobratrskou církví evangelickou. ČCE požaduje úhradu elektrické energie za rok 2017, spotřebované v Domku Na
Sboru, jedná se celkem o 39.602 Kč. Společenství křesťanů Kunvald přislíbilo uhradit
polovinu požadované částky (formou přefakturace) vzhledem k tomu, že objekt využívalo
ke svým aktivitám
S ohledem na již velmi letitou smlouvu,
která je pro městys nevýhodná, doporučil
starosta zastupitelstvu smlouvu vypovědět.
Nový návrh, který zaslala ČCE je obsahově
totožný, pouze je přizpůsoben NOZ.
Jana Trejtnarová podpořila starostu
s ohledem na dlouhodobé zkušenosti nepříliš uspokojivé spolupráce s ČCE. Ing. Roman
Rusz vyslovil opačné stanovisko – Domek na
Sboru funguje, má obavu, že jej ČCE zavře.
Starosta k tomu uvedl, že prázdninový provoz
je zajišťován úřadem městyse.
Zastupitelstvo po dalším projednání
odsouhlasilo vypovězení uzavřené smlouvy
s ČCE.
* Různé
a) Starosta navrhl změnu termínu červnového jednání zastupitelstva – uvedl, že posun
je žádoucí z důvodu změny termínu auditu
hospodaření, který je 6. 6. 2019, zpráva auditorů je součástí závěrečného účtu. Nový
termín jednání ZM – čtvrtek 27. 6. 2019.
Zastupitelstvo po krátkém projednání
odsouhlasilo změnu termínu zasedání zastupitelstva na 27. 6. 2019.
b) Ohradní zeď kostela sv. Jiří – starosta
uvedl, že Rada Pardubického kraje schválila dotaci ŘKF Kunvald na zpracování pro4

jektové dokumentace a nutných průzkumů
k opravě hřbitovní zdi ve výši 120.000 Kč.
Celkový předpokládaný náklad na zhotovení PD a realizaci průzkumů je dle technika
ŘKF 177.000 Kč, spoluúčast žadatele je tedy
57.000 Kč. ŘKF při podání dotace požádala
městys o spolufinancování ve výši spoluúčasti žadatele – tj. 57 tis. Kč.
Zastupitelstvo po projednání odsouhlasilo 10 hlasy poskytnutí příspěvku ŘKF (na
zhotovení projektové dokumentace a realizaci průzkumů) na financování povinné spoluúčasti ve výši 57.000 Kč. Tato částka bude
poskytnuta na základě darovací smlouvy.
c) Informace z Úřadu práce – starosta
seznámil zastupitelstvo se skutečností, že
3. 4. 2019 byla zaměstnanci ÚP ÚO provedena kontrola na VPP (smlouvy, odvody,
výpočty mezd, včasnost vyplácení, vyúčtování podávaná na ÚO, odvody pojištění,
převody na BÚ – 2017, 2018, I a II – 2019).
Kontrola proběhla bez závad.
Veřejně prospěšné práce – od 1. 4. nebyl
městysi Kunvald poskytnut žádný uchazeč, pravděpodobně stejný stav bude od
1. 5. 2019. Městys má žádost na 2 pracovní
místa, ale nejsou vhodní uchazeči. Je možné
žádat o uchazeče na Veřejnou službu.
Zastupitelstvo vzalo informace na vědomí.
d) Starosta informoval zastupitelstvo
o jednání na odboru dopravy Pardubického kraje, které se týkalo opravy komunikace III/31911 a III/31910. Jednal s vedoucím odboru dopravy Pk Ing. Umbraumem,
který uvedl, že v minulých letech dostávaly
kraje na opravy a rekonstrukce komunikací
v jejich vlastnictví mj. finanční prostředky ze
SFDI. Pro letošní rok však dosud není jasné,
zda nějaké finanční prostředky z tohoto fondu
dostanou. Do provozního plánu jsou tedy
zařazeny pouze prostředky Pardubického
kraje (250 mil. Kč), SÚS má 80 mil. Kč na
opravy komunikací, dále 70 mil. Kč provozních prostředků na drobné opravy a výspravy.
Nositelem aktivit je SÚS, investiční odbor
Pardubického kraje řeší pouze evropské projekty. Nicméně dne 26. 4. přijede na místní
šetření do Kunvaldu Ing. Umbraum a technický náměstek SÚS Ing. Synek.
Zastupitelstvo vzalo informace na vědomí.

* Diskuse
a) Jana Trejtnarová sdělila, že objednané
kroje byly zhotoveny a dovezeny do Kunvaldu a jsou tedy k dispozici.
b) Paní Alena Foglová se dotázala, jak
postupuje realizace veřejného osvětlení

v úseku od Všetičkových po Šreflovy. Starosta odpověděl, že je nutno projednat projekt s vlastníky pozemků, na kterých budou
zařízení VO umístěna.
Zastupitelstvo vzalo informace, které
zazněly v bodě Diskuse na vědomí.

Další zasedání Zastupitelstva Městyse Kunvald proběhnou
ve středu 15. 5. 2019 a ve čtvrtek 27. 6. 2019, vždy od 19.00 hod.
v zasedací místnosti Úřadu městyse Kunvald.

Čím žije naše kunvaldská škola...
Kyberšikana a šikana

Přednáška o alkoholu a cigaretách

Dne 6. 3. 2019 navštívila naši školu
Miriam Seidlová, která pro 6. a 7. ročník připravila přednášku o šikaně a kyberšikaně.
V první hodině jsme diskutovali o šikaně.
Rozdělili jsme si šikanu na fyzickou a psychickou. Fyzická znamená slovní napadání jiného
člověka až úplný fyzický útok – přehrabování
aktovky, ničení osobních věcí, tahání za oblečení, facky, kopance apod. psychické násilí je
v podstatě vyhrožování a vydírání.
Slečna nám pak vyprávěla příběhy, které
zažívá ve své práci. Pracuje jako streetwork
v krizovém centru v Rychnově nad Kněžnou.
Při své práci vyhledává především mladé
lidi, kteří fetují, potulují se, případně žijí na
ulici, a pomáhá jim v jejich nelehké situaci.
Druhou hodinu jsme si rozebrali kyberšikanu, což je šikana páchaná přes počítačovou techniku, mobilní telefony a chytré telefony. Největším problémem je, že lidé nemusí
v tomto prostředí přiznat svou pravou identitu,
mohou vystupovat pod jiným jménem a cizí
fotografie vydávat za vlastní.
Oběť pak neví, s kým komunikuje a komu
se svěřuje. Samozřejmě také neví, co dotyčný
s jejími informacemi udělá.
Přednáška byla velice zajímavá a moc se
nám líbila.

Dne 6. 3. 2019 se žáci 8. a 9. ročníku
zúčastnili přednášky o alkoholu a cigaretách.
Po druhé hodině jsme se přesunuli do
třídy, kde se konala přednáška o alkoholu
a cigaretách. V první hodině jsme si povídali o alkoholu. Poučili jsme se o tom, co
nastane, když se alkoholu vypije mnoho
a jaké to má následky, které si člověk někdy
ani neuvědomí. Přednášející nám také pověděla různé příběhy, které kvůli alkoholu
nedopadly dobře.
Ve druhé hodině jsme si povídali o cigaretách. Dozvěděli jsme se například, že v cigaretách je asi 4000 škodlivých látek. Znovu jsme
si poslechli nějaké příběhy a zkušenosti, které
naše přednášející měla. Ukázala nám také, jak
vypadají plíce kuřáka jen po 60 cigaretách.
Přednáška byla velmi poučná.

Karolína Faiferová, žákyně 7. ročníku

Kavková Kateřina, žákyně 8. ročníku

Vojenská přednáška
Dne 7. 3. 2019 se pro žáky základní školy
a školní družiny konala přednáška v místní
knihovně, kde je voják Jiří Všetička seznámil
s organizací Československé armády, hodnostmi, druhy vojsk a zbraněmi, které armáda
používá.
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Přednáška pana Jiřího Všetičky

Pan Všetička přednášku obohatil i o zážitky,
které zažil na misích a v armádě. V průběhu
přednášky předvedl i některé zbraně využívané armádou. Měli jsme možnost si vyzkoušet i výzbroj. To se líbilo nejenom klukům, ale
i dívkám.
Přednáška byla velice zajímavá, přiblížila nám práci vojáků a pochopili jsme, že
při chránit nás i naší země mnohdy opravdu
nasazují vlastní životy a zdraví, především ti,
kteří se účastní zahraničních misí.
Ostatně české vojáky na zahraniční misi
v Afghánistánu podpořili žáci 1. stupně naší
školy už v době předvánoční, kdy jim zaslali
obrázky, které sami namalovali. Jako odpověď
pak od vojáků přišel potěšující dopis od jejich
velitele a jejich fotografie s obrázky od našich
dětí. Ze zaslaných fotografií je v budově školy
nainstalována nástěnka.
Petra Mrázková, žákyně 9. ročníku

Zprávičky z mateřské školičky
Přišlo jaro do vsi…
Přišlo jaro do vsi,
Kde jsi, zimo? Kde jsi?
Byla zima mezi námi, ale už je za horami,
Hů, hů, hů, jaro už je tu!
Touto a mnoha dalšími básněmi jsme
v březnu ve školce společně přivítali jaro.
První jarní den jsme také odemkli naši
zahradu, uklidili a připravili.
Každý pátek se předškoláci účastnili projektu Sokol a vždy ve středu jsme si pod vedením paní Michaličkové zatancovali a naučili
se spoustu nových pohybů. 19. 3. proběhlo
fotografování dětí, které bylo ozvláštněno
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zapůjčenými dobovými kostýmy a klobouky.
25. 3. jely Žabičky a výjimečně i Sluníčka na
výlet do Žamberka, kde je čekala „Čarodějnická pohádka“. 28. 3. jsme se všichni vydali
k pomníku J. A. K., dozvěděli jsme se něco
o jeho životě a na památku jsme se vyfotografovali – a tak jsme oslavili Den učitelů.
Jak jistě víte, u nás ve školce je spoustu
šikovných dětí, které mají rády legraci. A právě
s legrací jsme započali duben, tedy apríl.
V průběhu měsíce nás stejně jako
v březnu čekalo mnoho zajímavých událostí.
Učili jsme se mluvit anglicky na lekcích angličtiny. Naši předškoláci navštívili prvňáčky
a porozhlédli se u nich. Také jsme se učili
plavat v Ústí nad Orlicí.

Kdo si hraje, nezlobí…

12. 4. jsme absolvovali pořad ke Dni
Země zvaný E-liška. 15. 4. jsme k nám do
školky pozvali rodiče a tvořili s nimi velikonoční výrobky. 16. 4. navštívily Žabičky divadlo v Žamberku a zhlédly pohádku „Nosáčova dobrodružství“. 25. 4. proběhla společná akce obou tříd, jež se nesla v duchu
pohádek. Děti se vydaly na dobrodružnou
cestu plnou zábavy, při níž plnily nejrůznější
úkoly. Na konci je čekal Večerníček, který si
pro ně připravil sladkou odměnu.
Eva Severová, učitelka třídy Sluníček

Maškarní karneval
Po úspěšném loňském Country mejdanu
jsem letos pro děti připravila Maškarní karneval.
Ve středu 20.2. se sešlo ve školní družině 16 masek a 4 klauni, organizátoři. Karneval jsme zahájili překážkovou dráhou, kde se

Maškarní karneval ve školní družině

naše těla dostatečně protáhla za doprovodu
veselých písniček. Dále jsme pokračovali
už v sedě na židličkách a snažili se nafukovat balonky, až konečně praskly (zde pomohl
špendlík). Řádně vyčerpaní jsme se těšili na
tombolu, ale výhry nebyly nikde vystavené.
Naopak byly ukryté v plátěném sáčku
a každý si sám „něco“ vytáhl. Následovalo
představení masek, které odměnila naše cukrářka (Sára Jedličková). Závěrečná hra s obyčejnou tužkou a lahví od kečupu se nakonec
všem dětem podařila.
Velkou žízeň jsme zaháněli domácí bezovou šťávou a malý hlad chlebíčkovým občerstvením s tradičními pomazánkami (řepová,
mrkvová, celerová).
Karneval se nám líbil a moc děkujeme
Darině, Adéle a Sáře Jedličkovým a paní Věře
Kavkové. Už teď se těšíme na čarodějnice.

Výsledky:
Kategorie 4. – 5. ročník
1. místo		
Svatava Ruszová
2. místo		
Ivana Keprtová
3. místo		
Klára Křivánková
4. místo		
Rozálie Tátošová

Irena Vagnerová, vychovatelka ŠD

Výsledky recitační soutěže
Dne 28. 3. 2019 se na základní škole
v Kunvaldu konalo školní kolo recitační soutěže u příležitosti Dne učitelů. Zúčastnili se
ho vítězové třídního kola recitační soutěže ze
4. a 5. ročníku a žáci 2. stupně.
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Kategorie 6. – 7. ročník
1. místo		
Linda Hájková
2. místo		
Andrea Mihulková, Kryštof Hájek
3. místo		
Nikola Křičenská

Kategorie 8. – 9. ročník
1. místo		
Martin Šulc
2. místo		
Petra Mrázková
3. místo		
Kateřina Kavková

Kůrovec ohrožuje a ničí naše lesy!

Základní informace o lýkožroutu smrkovém:
Za normálních podmínek má zpravidla 2 generace, za příznivých podmínek
(dlouhé teplé a suché období) může mít
i 3 generace.
Jarní rojení začíná zpravidla koncem
dubna, letní rojení (2. generace) nastává
zhruba po 8 týdnech po začátku jarního rojení.
Kladení vajíček trvá zhruba týden, z vajíček líhnou larvy, jejichž vývoj trvá i několik týdnů - podle teplotních podmínek, poté
se zakuklí, noví brouci vylíhlí z kukel jsou
z počátku bílí, postupně žloutnou, hnědnou
a dále tmavnou a pohlavně dozrávají.

Vážení vlastníci lesů,
dlouhotrvající suché a teplé počasí
vytváří příznivé podmínky pro rozvoj kůrovců
a velmi oslabuje obranyschopnost smrkových porostů. Proto je nezbytně nutné věnovat porostům se zastoupením smrku ztepilého zvýšenou pozornost.
V případě, že zjistíte stromy napadené
kůrovcem ve Vašem lese, nebo obdržíte
výzvu od Vašeho odborného lesního hospodáře, je třeba jej kontaktovat a ve spolupráci
s ním co nejdříve provést opatření k zamezení dalšího šíření kůrovce. Přemnožený
kůrovec může dále hubit smrky ve Vašem
lese, ale i v lese Vašich sousedů.
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Celkový vývoj tak trvá zpravidla podle
klimatických podmínek 6 – 10 týdnů.

Příklad:
- 1 samička naklade cca 40 vajíček, 1 průměrný smrk obsadí cca 2000 samiček
- 2000 x 40 = 80 000 nových brouků z jednoho napadeného stromu
Příznaky napadení smrků kůrovcem:
Prvním příznakem mohou být výrony
pryskyřice (ronění pryskyřice však může mít
i jiné příčiny).
Potvrzujícím příznakem napadení jsou
závrty do kůry stromu, ze kterých vypadávají
drobné rezavé drtinky, ty lze zjistit při patě
stromu, na ležících stromech jsou hromádky
drtinek vždy vedle závrtů.
Dalším příznakem jsou barevné změny
na jehličí (rezavění) a jeho silný opad, zpravidla krátce před dokončením vývoje lýkožrouta smrkového.
Následuje opadávání kůry ze stromů
v místě prvotního náletu brouka, který
dokončil vývoj a začíná opouštět strom.
Co je třeba dělat preventivně a co v případě zjištění napadení:
Pravidelně a často kontrolovat stav
porostů, průběžně odstraňovat z lesa veškerý atraktivní materiál vhodný pro namnožení lýkožrouta smrkového (zlomy, vývraty,
čerstvé vytěžené dříví, případně i výrazně
oslabené stromy). Umístit kontrolní opatření.
V případě zjištění výskytu kůrovcem
napadených stromů je nutné je co nejdříve
vytěžit a vyklidit z lesní porostů, případně
účinně asanovat v závislosti na roční době
a stadiu vývoje kůrovce (poradí odborný
lesní hospodář). Umístit kontrolní opatření.
Kontrolní a obraná opatření:
Lapače s feromonovou návnadou –
velmi důležité je jejich správné umístění (nejméně 10 a nejvýše 25 m od prvního zdravého stromu), dále je nezbytné je pravidelně
(zhruba každých 10 dní) kontrolovat, vysypávat kůrovce z misky do uzavřených nádob,
ve kterých se zlikvidují, a rovněž je třeba dbát
na účinnou dobu působení feromonu.
Lapák – pokácený průměrný strom
smrku ztepilého, odvětvený, poté pokrytý
odřezanými větvemi. Umístění: zpravidla
v porostní stěně, v polostínu. Nutná je pra-

videlná kontrola – především v době rojení
(jsou patrné závrty, drtinky) a zhruba po čtyřech týdnech je nutné zjistit odloupnutím
kůry stadium vývoje kůrovce, a poté lapák
účinně asanovat a vyklidit z lesních porostů.
V případě, že je lapák po jarním rojení velmi
silně napadený (více než 1 závrt na 1 dm2),
pak je nutné přikácet další strom (lapák)
a dále postupovat stejně.
Otrávený lapák – pokácený, průměrný
strom smrku ztepilého (nebo silnější část
jeho kmene), který je po celém povrchu
ošetřen schváleným insekticidem a je na něj
umístěn feromonový odparník, který zvyšuje
jeho atraktivitu. Umístění otráveného lapáku
– nesmí být blíže než 6 – 8 m od prvního
zdravého stromu, v opačném případě (bližším umístění) je riziko napadení zdravých,
okolo stojících stromů, velmi vysoké. Jako
otrávený lapák lze využít i trojnožku sestavenou ze tří smrkových polen rovněž ošetřených po celém povrchu schváleným insekticidem o délce 1 – 1,5 m s umístěným feromonovým odparníkem.
Způsoby asanace:
Mechanická asanace - odkornění – provádí se do stadia vývoje larvy, nejefektivnější
způsob asanace, v pozdějších stadiích lze
použít pouze odkorňování adaptery na motorovou pilu - zde dochází současně k rozdrcení jednotlivých vývojových stadií kůrovce.
Chemická asanace – celoplošný postřik
schváleným insekticidem v odpovídající
koncentraci, mají pouze požerový účinek,
tj. k uhynutí brouka dochází pouze při
pozření ošetřené kůry, nikoli pouhém kontaktu. Správně použitý insekticid by měl být
účinný po celou dobu vývoje kůrovce, avšak
při velmi teplém nebo příliš deštivém počasí
může být doba jeho účinnosti zkrácena.
Asanace odvozem – okamžité řešení,
které má však za následek přemístění brouka
do jiné lokality, která tím může být ohrožena.
Právní předpisy:
zákon 289/1995 Sb. o lesích v platném
znění, vyhláška MZe č. 101/1996 Sb. v platném znění
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Podrobnější informace k problematice lze získat na níže uvedených odkazech:
http://www.silvarium.cz/images/letaky-los/2007/2007_lykozrout_smrkovy.pdf
http://www.silvarium.cz/sklad/Kalamitni_kurovcove_desatero_A4.pdf
http://www.silvarium.cz/los/letaky-los
Kde lze získat lapače, feromony, insekticidy:
http://www.ridex.cz/
http://www.lescr.cz/
a dále po domluvě v prodejnách zemědělských potřeb.

Rozhovory Poledníku
Rozhovor s panem Jiřím Všetičkou
Je čtvrtek 6. března krátce po obědě.
Mířím do místní knihovny, kde se má konat
beseda s panem J. Všetičkou pro žáky naší
základní školy. Tu iniciovalo Misijní klubko
dětí, které se každý rok snaží uspořádat
pro své spolužáky nějakou zajímavou akci
v knihovně.
V jubilejním roce 2018 byla ústředním
tématem historie našeho národa, tu si děti
zopakovaly formou „poznávačky“ významných osobností našich dějin.
Válečného období jsme se tenkrát dotkli
jen okrajově, proto jsem letos přizvala ke
spolupráci pana Všetičku, který má o tomto
tématu podrobné znalosti. Na přání paní
ředitelky Mgr. Kateřiny Xaverové byla beseda
rozšířena ještě o téma Armáda ČR.
Je 12.45 a my vynášíme po schodech
tašky a velký batoh.
Co v nich vlastně neseme?
Je tam část výstroje a výzbroje vojáka aktivních záloh. A dále některé věci z mojí sbírky
z období II. sv. války: uniformy, přilba, sumky,
nosný postroj, barety, polní lahev, bodák,
revolver, atd. Vše z Velké Británie a naší obrněné brigády.
Blíží se čas, kdy má do knihovny dorazit
první skupina žáků prvního stupně. Jirka je při-
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praven a já otevírám dveře, vítám děti a zahajuji dnešní odpoledne v knihovně.
Jirko, prosím, představ dětem sebe a témata
dnešní přednášky.
Jsem příslušníkem aktivní zálohy KVV Pardubice. Téma dnešní přednášky je současná
AČR a západní spojenecký odboj včetně
Čechoslováků za II. sv. války v Anglii.
Hrál sis jako malý kluk na vojáky?
Samozřejmě, za nás nebyl internet ani
mobilní telefony. Většinu času jsme trávili
venku a hry typu fašisti proti partyzánům
byly běžnou součástí našeho klukovského
světa.
V kolika letech jsi začal číst válečnou literaturu?
Asi v 10 letech mě otec seznámil se svým
kolegou z práce, který se přistěhoval do
Vlčkovic, odkud pocházím, a měl úžasnou sbírku modelů letadel a vojenské techniky z období druhé sv. války. A také starých časopisů a knih, které v sedmdesátých
letech nebyly dostupné.
Jak Tě ovlivnila?
Na celý život. Jako kluk jsem znal naše
válečné letce, letouny Spitfire i Messerschmitt.
Německé tanky Tiger, Panther, sovětské T-34,
americké M 4 Sherman, britské Cromwelly.

Věděl jsem o našem odboji na západě včetně
pozemní obrněné brigády a znal její historickou anabázi.
Které předměty Tě ve škole bavily?
Tak samozřejmě tělesná výchova a sport celkově. A kupodivu dějepis.
Na stole vidíme spoustu Tebou donesených předmětů a rekvizit, popiš alespoň
některé.
Jedná se o uniformy: Československá obrněná brigáda, British Airborne Pegasus
- česky Britská výsadková divize, Oxfordshire and Buckinghamshire Light Infantry
- jedena z nejstarších Britských jednotek,
jejíž historie sahá až do roku 1881 a bojovala slavně v 1 i 2 sv. válce. Dále baret SAS,
revolver Enfield No. 2MkI, kal. 38 W s přejímacími značkami RAF a těch u nás opravdu
moc není.
Vysvětli, prosím, smysl a cíl aktivních
záloh.
Aktivní záloha (AZ) je jednou z forem dobrovolného převzetí výkonu branné povinnosti
v době míru. Zájemce o službu v AZ dále
musí absolvovat Kurz základní přípravy AZ
v délce šesti týdnů organizovaný Velitelstvím
výcviku - Vojenskou akademií ve Vyškově (to
se netýká bývalých vojáků z povolání, absolventů vojenské základní či náhradní služby).
Podmínkou zařazení do aktivní zálohy je:
zdravotní způsobilost občana, minimálně
středoškolské vzdělání zakončené výučním
listem a splnění podmínek podle zákona
o službě vojáků v záloze - tj. trestní bezúhonnost, předložení čestného prohlášení,
že občan nepodporuje, nepropaguje nebo
nesympatizuje s hnutím, které prokazatelně
směřuje potlačování práv a svobod člověka, nebo hlásá národnostní, náboženskou
anebo rasovou zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob.
Uchazeč plní základní přípravu u Velitelství
výcviku – vojenská akademie Vyškov (složení předepsané sdružené zkoušky).
Do aktivní zálohy zařazuje vojáka Ředitel krajského vojenského velitelství svým rozhodnutím zpravidla na dobu 3 let. Legislativa platná
od 1. 7. 2016 umožňuje operační nasazení
vojáků v AZ až na 7 měsíců za rok mimo ČR
jen s výslovným souhlasem vojáka v AZ.

Kdy Tě napadlo zapojit se aktivně do aktivních záloh?
Hned při jejich vzniku u KVV Pardubice
v roce 2004.
Kolik let v nich působíš?
V letošním roce to bude již 16 let.
Svým příkladem jsi jistě inspiroval i dceru
Romanu, pověz nám, jak to tenkrát bylo?
To je na delší vyprávění. Každopádně jsem
ji na začátku spíše odrazoval, protože nevěděla, do čeho jde. Když už se ale rozhodla,
měla samozřejmě moji plnou podporu.
A protože byly první výcvikový kurz AZ po
nové legislativě v. r. 2016, tak si to celkem
i užili. Kdo by chtěl vědět více, ať se podívá
na http://www.aktivnizaloha.army.cz/, tam je
odkaz na Kurz základní přípravy AZ - pohledem ženy, týden po týdnu. Napsala ho spolu
s Romčou její kamarádka z výcviku, jsou tam
i jejich fotky z výcviku.
Jak probíhá cvičení, jak dlouho trvá a kolikrát ročně se koná ?
Rozsah cvičení vojáků v AZ stanoven takto:
DO 12 týdnů v prvním roce služby v AZ
(zpravidla jen KZP v délce 6 týdnů).
DO 6 týdnů v dalších letech služby v AZ.
Na jaře 2016 proběhlo historicky největší
cvičení aktivních záloh HRADBA 2016, na
které bylo povoláno 1090 příslušníků aktivních záloh ze všech 14 pěších rot při KVV,
rota AZ VP a četa AZ 72.mpr. Cílem cvičení bylo prověřit schopnost a připravenost vojáků AZ v rámci organických jednotek k jejich operačnímu nasazení na území
České republiky. Cvičení bylo zaměřeno na
střežení objektů důležitých pro obranu státu
(ODOS) a na střežení státní hranice.
V čem vidíš největší problém současné
Armády ČR, a v čem její největší přednost?
Přednost - profesionalita, to znamená, že
zde slouží lidé, kteří si toto povolání zvolili dobrovolně a ne z donucení. A problém?
Jen můj osobní názor. Než nakoupíme
novou moderní a pochopitelně i drahou
techniku vybavme nejdřív kvalitně jednotlivého vojáka bojovníka vším potřebným.
Moderní výstrojí, výzbrojí, kvalitními technickými pomůckami atd. A na všech úrovních včetně AZ.
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Jakým směrem se má podle Tebe ubírat
výcvik a technika Armády?
Nejsem odborník na vyzbrojování armády.
Avšak výcvik je prováděn kvalitně. O tom
svědčí i to, že máme nejméně mrtvých
a raněných v misích ze všech států NATO.
Naše jednotka AZ se již několik let úspěšně
podílí na závěrečném týdenním přezkoušení
vojáků AČR ve Vyškově, kteří se chystají
na zahraniční misi. A je to pro ně opravdu
velmi náročný týden.

Lze dnes s dostatečným předstihem předvídat velké vojenské hrozby?
Hrozba typu 3. sv války snad v nejbližší době
nehrozí. Myslím si, že světové velmoci si
uvědomují, že by nebylo vítězů.
Ale malé lokální konflikty a teroristické útoky
nám hrozí neustále.
Odpoledne krásně plynulo. Po odchodu
první skupiny přišla školní družina a po nich
žáci druhého stupně, tak dnes prošla knihovnou celá škola. Myslím, že tato jarní přednáška byla pro děti zajímavá a nevšední,
zvláště když si mohly některé rekvizity osahat.
Děkuji Jirkovi za přípravu přednášky i za
rozhovor.
Marta Gregušová

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

80 let
Martinek Ladislav

91 let
Jiruchová Marie

75 let
Hubálková Jaroslava

88 let
Nunová Marie

70 let
Foglová Miloslava
Rusz Gustav

86 let
Novotná Jarmila
Píč Jaroslav
83 let
Papáčková Marie
Bílková Milena
Hovádková Elka
Kodytek Jan
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50 let
Svoboda Vladislav
Marvanová Květoslava
Divíšek Stanislav
Vítáme do života nové občánky:
Johana Pokálená
Anežka Žabková

82 let
Bílková Františka

Stříbrnou svatbu oslaví:
Jaroslav a Marie Flekrovi

81 let
Tobišková Alena
Keprtová Marta

Vzpomínáme na občany,
kteří již nejsou mezi námi:
Marie Šreflová

Vzpomínka
Děkujeme všem, kteří si u příležitosti nedožitých
60. narozenin vzpomenou s námi na Miroslava Hrabáčka.
Věnujte mu společně s námi tichou vzpomínku.
Maminka Vlasta, manželka Lída,
synové Michal a Tomáš s rodinou
a další přátelé.

Okénko farnosti
Velikonoce a pouť našeho kostela

Obilí se zelenalo

Boží hod velikonoční letos připadl na
neděli 21. dubna, kdy církev oslavovala Kristovo vítězství nad smrtí. Sváteční atmosféru
umocnily velikonoční písně v podání Jiné
doby a zahrály i děti, tentokrát na klávesové
nástroje. Na akordeon zanotovala K. Kavková
a za varhanami se vystřídala děvčata I. Keprtová, A. Kalousová a T. Zářecká.
O týden později slavil svůj svátek patron
všech skautů a našeho kostela. Skautská mše
se tradičně konala v pátek a sloužil ji pan farář
ze Žamberka. Nedělní poutní mši s námi prožila Mgr. Bronislava Halbrštátová (ředitelka
PMD), která slavnostně přijala do kunvaldského Misijního klubka tři nové děti.
Poutní den vyvrcholil akcí Pouťový koláč,
kterou jsme po letech obnovili. Výtěžek z ní
bude použit na financování opravy hřbitovní
zdi. Bližší informace přineseme v příštím čísle
Poledníku.

Před Velikonocemi vrcholila příprava
některých školáků na křest. Současně se další
děti připravovaly a stále připravují na své
První Svaté přijímání, které proběhne v polovině června.
Práce tedy bylo opravdu dost, a proto
jsme velikonoční divadlo letos nenacvičovali.
Zároveň však děti přemýšlely nad nějakým
jednoduchým velikonočním výrobkem, který
by lidem udělal radost.
Času nebylo nazbyt a tak to chtělo něco
rychlého, nenáročného. Osvědčilo se setí obilí
do kelímků. Jako ozdoba posloužilo malované
vajíčko na špejli.
Takovouto jarní dekoraci si lidé odnášeli
domů na svůj velikonoční sváteční stůl.
Marta Gregušová

Marta Gregušová
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Sport
Poděkování
Děkujeme Sokolu Kunvald, že to umožnil,
ale hlavně děkujeme paní Zdeně Jurčanové za
její ochotu a vlídné vedení nás 60+.
Přes zimu, vždy každé druhé úterý se
snažila protáhnout a rozhýbat naše již opotřebovaná těla. Dělala to výborně a těšíme
se, že i příští zimu si najde na nás čas. Prospělo by to i těm mladším. Zdeno, děkujeme,
bylo to fajn, ženy 60+.

ŠACHY
Krajský přebor II
9. kolo 24. 02. 2019
Kunvald - Proplast Česká Třebová 3:5
Ani naše poměrně slušná sestava nestačila na
hosty, kteří nic neponechali náhodě a odvezli
si všechny bod. Přesto dlouho nebylo jasné,
jak utkání dopadne. Za hosty nyní nastupuje
náš odchovanec - Martin Klatka.
Výhra: J. Vaníček, remízy - St. Keprta, P. Vymetálek, R. Hodek a T. Kalous.
10. kolo 17. 03. 2019
Sokol Mistrovice - Kunvald 5,5 : 2,5
Dlouho vyrovnaný zápas rozhodli pro sebe
domácí a nás odsoudili k boji o sestup. Ani
daleko lepší pozice jsme neproměnili ve výhry.
Remízovali: W. Wiesinger, P. Havrlík, P. Vymetálek, J. Vaníček, St. Štěpán.
11. kolo 31. 03. 2019
ŠO K.a.s. Kunvald – ŠO Horní Čermná 7:1
V utkání pravdy nastoupila obě družstva
téměř kompletní. Bylo zřejmé, že kdo prohraje-sestoupí. Tentokrát se nám dařilo
a hosté si, ač nezaslouženě, odvezli debakl.
6x výhra a 2 remízy je dobrá vizitka.
Body: 1 - W. Wiesinger, B. Verdiyan, J. Vaníček, R. Hodek, E. Dvořák, T. Kalous.
Remízy: P. Vymetálek, K. Kacálek.
Kunvald s 9 body skončil na 10. místě, postoupil TJ Lanškroun B.
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ŠACHY MLÁDEŽE
Eliška na Mistrovství ČR
Od 9. do 16. března 2019 se Eliška Vágnerová zúčastnila M ČR v klasickém šachu
v kategorii D 12. V konkurenci 28 dívek v 9ti
kolovém turnaji získala 4 body a umístila se
ve středu tabulky. Týdenní republikový turnaj
se konal v hotelu Dlouhé stráně na Šumpersku a Eliška skvěle reprezentovala Kunvald.
Orlická šachovnice
Již 49. ročník Orlické šachovnice se konal
6. dubna 2019 v sále hotelu Poprad v Ústí
nad Orlicí.
Souběžně se hrál Krajský přebor dětí do 8 let,
tzv. přípravka. První turnaj nejmladších nadějí
-celkem 28 hráčů, z toho za náš ŠO hrálo
5 dětí!! Poprvé se museli rozhodovat sami
a dařilo se všem vcelku velmi dobře.
Umístění:
11. Bastík Koukol 4/7
13. Míra Šlezingr 4/7
16. Vítek Vrba 3,5/7
18. Marek Fajgl 3/7
20. Eliáš Kučírek
V Orlické šachovnici nám hrálo 9 dětí (roč.
narození 2004 a mladší) v jednom turnaji za
účasti celkem 119 hráčů. Tradičně se hrálo
9 kol tempem 2x 12min.+ 3 sec. za každý tah.
Ve výsledku uvádím pouze naše hráče, kteří
získali 50 a více %.
30. S. Novotný 5,5/9
31. P. Fajgl 5,5/9
33. L. Kotizová 5,5/9
40. D. Šlesinger 5/9
49. L. Suchodol 5/9
60. E. Vágnerová 4,5/9
62. M. Rous 4,5/9
Eliška Vágnerová získala stříbrnou medaili
v kategorii ml. dívek. S ohledem na věk tak
za rok všichni budou mít možnost si zahrát
jubilejní 50 ročník.
E. Dvořák
ŠO K. a. s. Kunvald
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Tělocvičná jednota
Sokol Kunvald
Vás srdečně zve

na XXXVI. ročník turistického pochodu

MUFLONÍ
STOPOU
ve středu

8. května 2019
Start a cíl je u sokolovny.
Start : 8.00 - 10.00 hodin .

Trasy pro pěší : 8, 15 a 25 km.
Cyklotrasy : 50 a 30 km.

Trasa není vhodná pro silniční kola.
Trasy vedou nedalekým i vzdálenějším okolím obce .
Popis cesty včetně mapky obdržíte na startu.
Malé občerstvení na trase je zajištěno.
Startovné: dospělí 40 Kč, děti 20 Kč.
Přijďte všichni na jarní procházku nebo projížďku!
Pochod podpořil :
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Mateřská škola Kunvald
Vás zve na

Jarní besídku

Sobota 11. 5. ve 14 hodin
sokolovna Kunvald

Vážení senioři,
ve čtvrtek dne 16. 5. 2019
Vás srdečně zveme na tradiční

ZÁJEZD DUCHODCŮ
Cílem bude návštěva Semenářského závodu Lesů ČR v Týništi nad Orlicí,
zámku a sýpky v Doudlebách nad Orlicí
a odpolední návštěva firmy KOS v Jablonném nad Orlicí.
Oběd i večeře jsou zajištěny.
ODJEZD:
Zadní důl 6.50 hod., Kampelička 7.00 hod. a dále směrem na Žamberk.
Hlásit se lze v prodejnách Konzumu.
Záloha – 300 Kč
Účastníci budou v autobuse rozmístěni podle zasedacího pořádku,
proto při přihlašování uvádějte čp., případně požadavek, s kým chcete sedět.
Bližší informace na tel.: 739 074 094
Těší se pořadatelé!

Duo Nos Dames
Vás zve na

6. francouzský hudební večer
29. 6. 2019 od 18.00 hod.
v kostele sv. Jiří v Kunvaldu.

Cyklovýlet
MO KDU – ČSL a farnost Kunvald plánuje tradiční cyklovýlet.
Bližší informace o termínu konání a trase budou uvedeny na plakátech.

1. Děti z MS před Divišovým divadlem v Žamberku.
2. Pro děti s radostí a úsměvem.
3. Karneval ve školní družině. Jaký byl? No přece veselý!
4. Pan Jiří Všetička.
5. Lípa u sv. Jána poničena vichřicí, dříve instalované vazby zabránily větším škodám.

1.

4.

5.
2.

3.
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