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Včelaři si připíjejí na zdar výstavy i svého dalšího konání…,
i my všichni si takto radostně snad připijeme 31. 12. 2019
na šťastný a úspěšný nový rok 2020!
foto: T. Bém

* 30 let svobody…
Nejde to se neohlédnout… Poměrně
dost času strávím v autě, poměrně dost
také u počítače a ať již je to cesta autem,
nebo práce u počítače, mám vždy věrného
společníka. Rádio. Skýtá mi dostatek informací i podnětů k zamyšlení.
Rozděleni svobodou – tak se jmenuje
průzkum, který si nechal zpracovat Radiožurnál. Ten výzkum rozdělil nás, občany,
do čtyř skupin, dokonce jste si snad mohli
na webových stránkách vyzkoušet, do které
té skupiny patříte zrovna Vy a dost možná,
že to ještě jde.
Nezkoušela jsem to, nějak nemám ráda
škatulkování lidí, protože svět a lidé nejsou
nikdy černobílí. Přesto musím přiznat,
že některá tvrzení byla výstižná a výstupy
nebyly od věci a nezajímavé. Následně probíhaly na vlnách rozhlasu besedy s politiky
k daným zjištěním.
Také to mě přimělo k tomu, abych se
podívala do Kunvaldské kroniky roku 1989
zda a jak jsou ony dny zaznamenány pohledem tehdejšího kronikáře, lépe kronikářky,
kterou tehdy byla paní Marie Ruszová.
Kousek textu Vám tedy bez dalšího komentáře přináším.
Zavzpomínejte s námi i Vy, co se tehdy
dělo a jak moc si to pamatujeme.
A kdo z nás si uměl představit, co nás
v budoucnu čeká a zda se naše představy,
očekávání a touhy naplní?
Jana Trejtnarová
…“Díky panu řediteli naší ZŠ Jaroslavu
Jakubcovi vzniklo Občanské fórum v Kunvaldě
mezi prvními obcemi na okrese. Na jeho první
veřejné schůzi 2. 12. 1989 se sešlo v sokolovně asi 300 kunvaldských občanů. Protože
se nepočítalo s takovou účastí, připravila se
místnost vedle sálu (bývalá restaurace), jejíž
kapacita je několik desítek lidí.
Když se začaly shromažďovat davy
lidí, byli pořadatelé nuceni urychleně připravit nevytopený sál. Občanské fórum pozvalo
na tuto schůzi 3 studenty z pražských vysokých
škol, kteří nám přiblížili atmosféru v Praze. Přivezli sebou videokazetu. Shromáždění se tak
seznámili s brutálním zákrokem příslušníků
SNB a ministerstva vnitra proti studentům dne
17. 11. 89 v Praze a vyslechli reakce přímých
účastníků a herců na tento den.

V sokolovně promluvil i přímý účastník
této demonstrace ing. Hrdina, bratr občanky
Kunvaldu Pharm.Dr. Lenky Bílkové čp. 199.
Hlavními mluvčími v naší vesnici byli zvoleni ředitel ZŠ Jaroslav Jakubec, MVDr. Jaromír Bílek a Gustav Rusz za JZD. Na každé
veřejné schůzi OF může se svým příspěvkem
vystoupit každý občan.
Na závěr první schůze OF přečetl její mluvčí
J. Jakubec prohlášení občanů Kunvaldu:
Jsme obyvateli zemědělské obce, která přispívá k výživě národa.
· Pro naši práci potřebujeme klid a volnost.
Tyto podmínky družstevního hospodaření zajišťuje nejlépe program OF. Proto
se plně stavíme za požadavky OF
a žádáme všechny kompetentní orgány,
aby je co nejdříve splnily, abychom mohli
klidně pracovat, studenti klidně studovat
a herci klidně hrát.
· Vyzýváme všechny obyvatele vesnic,
aby se připojili k požadavkům OF.
· Odsuzujeme neslušné a netolerantní chování některých účastníků sjezdu JZD
vůči zástupcům OF 1. 12. 1989. Vyzýváme pracující všech JZD, aby si stejně
jako my příště rozmysleli, zda jimi zvolení
zástupci na jakékoliv jednání jsou schopni
a ochotni hájit skutečné zájmy pracujících (na zmíněném sjezdu JZD byl za naši
obec přítomen předseda JZD ing. Milan
Suchodol – pozn. kronikářky).
· Ustavujeme Občanské fórum v Kunvaldě
a dáváme svou důvěru jeho mluvčím,
které jsme si právě zvolili.
Občané Kunvaldu

Účastníci, kteří s tímto prohlášením souhlasili, se pod něj podepsali.
Druhá veřejná schůze OF se u nás konala
16. 12. 89. Sál byl již vytopen. Protože
jednou z nejpopulárnějších osob z minulosti se stal první prezident naší republiky
T. G. Masaryk, začaly se zpívat jeho oblíbené písničky. I na schůzi OF v Kunvaldě
si shromáždění při harmonice, na kterou hrál
Mirek Toman, zazpívali „Ach synku, synku“
a „Teče voda, teče“. Po přečtení prohlášení
se shromáždění odebrali na náves k Lípě
svobody z r. 1968, kde všichni zazpívali českosl. státní hymnu DP 1/89.

Prohlášení:
· Schvalujeme dopis poslanci Federálního
shromáždění Janu Jiráskovi, ve kterém
jej vyzýváme, aby odešel ze své poslanecké funkce.
· Podporujeme kandidaturu dramatika Václava Havla na funkci prezidenta republiky. V osobě Václava Havla vidíme záruku
pokračování nastoupeného vývoje v naší
vlasti.
· Žádáme navrácení jména Masarykova škola
naší základní škole. Toto čestné pojmenování naší školy bylo zrušeno bez souhlasu
občanů Kunvaldu v roce 1953.
· Trvale označíme památné lípy v Kunvaldě
vsazené v roce 1919, 1968, případně
další. Pozn. V r. 1919 byly sazeny 3 lípy
(alej od kostela ke staré škole) – lípa českosl.legionářů, Masarykova a svobody.
V r. 1968 byla zasazena Lípa svobody
na návsi před požární zbrojnicí.
Na druhé veřejné schůzi OF se sešlo
sice méně kunvaláků než na první, ale atmo-

sféra blížících se vánočních svátků
a sled uplynulých událostí napovídal,
že tyto svátky, ač úplně bez sněhu, budou
pro většinu lidí jedny z nejkrásnějších
v životě. Lidé v naší zemi trávili spoustu času
u televize, rozhlasu i čtením tisku jako nikdy
předtím. Přestávaly se poslouchat rozhlasové stanice Svobodná Evropa a Hlas Ameriky, protože všechny sdělovací prostředky
až na některé výjimky podávaly informace
objektivně a pravdivě.
Diskutovalo se na pracovištích, v dopravních prostředcích i doma. Hospodyňky
si stěžovaly, že nebudou mít na vánoce
uklizeno a upečeno, ale přece důležitější
je budoucnost naší země.
Většina národa obdivovala studenty,
kteří tak mile překvapili, vždyť ještě nedávno
se tvrdilo, jak je mládež nevychovaná
a zkažená. Jistě po právu si tato revoluce zaslouží název „sametová“ či „něžná“,
jak se jí u nás i ve světě začalo říkat….

Nejdůležitější body ze zasedání zastupitelstva městyse dne 12. 9. 2019
* Individuální dotace
Starosta městyse uvedl, že k 31. 8. 2019
skončil termín pro podání dotací do dotačního programu městyse Kunvald „Individuální
dotace“. Hodnotící komise se sešla dne 4. 9. 2019.
Na úřad městyse byly doručeny celkem tři
žádosti, a to žádost Mysliveckého spolku Kunvald
o úhradu části nákladů spojených s rekonstrukcí
sociálního zařízení – žádost komise doporučila
k poskytnutí dotace. Požadovaná výše dotace
80 tis. Kč, navržená výše finančních prostředků
k poskytnutí 40 tis. Kč.
Dále žádost TJ Sokol Kunvald o úhradu
části nákladů spojených s obnovou vodorovné hydroizolace budovy sokolovny - II. etapa
obnovy – žádost komise doporučila k poskytnutí
dotace. Požadovaná výše finančních prostředků
50 tis. Kč, navržená výše finančních prostředků
k poskytnutí 40 tis. Kč.
Žádost Českého svazu včelařů, z. s., základní
organizace Kunvald, o úhradu části nákladů spojených s uspořádáním výstavy ke 125. výročí
založení včelařského spolku v Kunvaldě – žádost

komise doporučila k poskytnutí dotace. Požadovaná výše finančních prostředků 20 tis. Kč, navržená výše finančních prostředků k poskytnutí
20 tis. Kč.
Zastupitelstvo po dalším krátkém projednání
odsouhlasilo návrh hodnotící komise o poskytnutí finančních prostředků z dotačního programu městyse Kunvald „Individuální dotace“
na základě uzavřené smlouvy, a to Mysliveckému
spolku Kunvald 40 tis. Kč, TJ Sokolu Kunvald
40 tis. Kč a ČSV ZO Kunvald 20 tis. Kč.
* Petice k nákupu Penzionu U lípy – projednání.
Starosta městyse v úvodu tohoto bodu uvedl
některé skutečnosti, které se záležitosti týkají.
Sdělil, že zastupitelé se zabývali důsledně požadavkem vyjádřeným v petici (přestože byli ve většině pod tlakem a napadáni, že se záležitostí nezabývají a je jim lhostejné mínění občanů).
Zastupitelé si jsou vědomi, že pokud chce
mít městys kontrolu nad objektem, není jiná
cesta než jej vlastnit, avšak s ohledem na možnosti městyse nelze tak přistupovat ke všem
nemovitostem nacházejícím se v centru či
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městysi. Rovněž si jsou zastupitelé vědomi toho,
že obec mimo jiné plní určité závazky k zajištění
bezpečnosti a pokoje občanů a ochrany veřejného pořádku.
Po zvážení všech okolností a faktů, která jsou
známa, po předchozích jednáních se zástupkyní realitní společnosti, která nemovitost prodává, navrhl starosta zastupitelům odkoupení nemovitosti výhradně za účelem přestavby objektu pro účely občanské vybavenosti
a předpokladem budoucího možného využití
pro potřeby školy, mateřské školy, školní družiny, případně zřízení veřejně přístupné herny pro
rodiče s dětmi, vybudování startovacích bytů, atd.
Navrhl zastupitelstvu objekt za výše uvedeným účelem zakoupit a sdělil, že byla sjednána
pevná cena 3.700.000 Kč.
Zastupitelstvo návrh odsouhlasilo.
* Žádost Společenství vlastníků bytových
jednotek čp. 383 - 384
Zastupitelstvo se seznámilo se žádostí
Společenství vlastníků jednotek pro dům
čp. 383 a 384 o rozšíření parkovacích ploch
před tímto bytovým domem.
Starosta a místostarosta sdělili, že doposud nebyla vyhodnocena anketa, která probíhala v souvislosti se zamýšlenou úpravou
celého prostoru kolem bytových domů. Žádost
bude společně s ostatními návrhy předána
paní architektce, která bude zpracovávat návrh
úprav. Obyvatelé domů budou s návrhy seznámeni.
Zastupitelstvo vzalo žádost na vědomí.
* Žádost paní Lyerové čp. 382
Zastupitelstvo se seznámilo se žádostí
paní Ivany Lyerové, Kunvald čp. 382
o možnosti zachování květinového záhonu
u čp. 382.
Zastupitelstvo vzalo žádost na vědomí.
S touto žádostí bude naloženo stejně jako
s předcházející žádostí a květinový záhon
bude zahrnut do celkových úprav prostoru.
* Žádost Mgr. Jindrové
Zastupitelstvo se seznámilo se žádostí paní
Mgr. Moniky Jindrové o zvětšení ploch pro výlep
plakátů na dolním Kunvaldě. Dále Mgr. Jindrová
žádá o zvážení možnosti o zřízení Úřední desky
na dolním Kunvaldě.
K vylepování smutečních oznámení do prostoru plakátovací volné plochy starosta uvedl,
že mj. pro tento účel byla v předchozích letech,
také na základě žádostí občanů, realizována
zasklená skříňka, kde mohou být smuteční
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oznámení důstojně vyvěšena, ovšem je nutné
se domluvit s úřadem městyse a předat oznámení k vyvěšení právě zde.
Dále se občané vyjádřili k možnosti zpoplatnění plakátovací plochy obdobně, jak je tomu
i v jiných obcích. Někteří se rovněž připojili
k požadavku na zvětšení plakátovací plochy.
Zastupitelstvo vzalo žádost i informace
na vědomí.
* Žádost o prodej pozemku pro stavbu RD
Starosta městyse seznámil zastupitelstvo
se žádostí pana Petra Dvořáka o prodej pozemku
p. č. 7329 v k.ú. Kunvald za účelem výstavby
rodinného domu. Starosta dále uvedl, že pozemek je dle ÚP v zóně možné výstavby pro bydlení, avšak není zasíťován. Dle ústní dohody
se žadatelem, je žadatel ochoten si zasíťování
parcely zajistit. V lokalitě se však nacházejí další
tři stavební pozemky.
Pan Lukáš Šejnoha navrhl, zda by nebylo
vhodné jednat se žadatelem, aby zajistil
vše potřebné k zasíťování celého prostoru.
Další možností je prodat stavební parcely
bez sítí, které si každý nový majitel pozemků
zajistí.
Starosta městyse navrhl, aby byl zpracován
znalecký posudek na cenu pozemku, ze které
bude možné vycházet při prodeji a dále uvedl,
že bude jednat ve věci zasíťování s firmou
VaK, a.s. a firmou ČEZ.
Zastupitelstvo vzalo návrh a informace,
které zazněly v tomto bodě na vědomí.
* Různé
- Přístup k nemovitosti čp. 345 – jedná se
o nemovitost pana Jiřího Grünseisena. Zde byl
odsouhlasen a je v jednání odkup části pozemků
pro přístup. V řešení je GP na oddělení pozemků
pro následný odprodej. Pan Grünseisen žádá
o povolení úpravy části přístupové komunikace.
Práce si zajistí na vlastní náklady. Zastupitelstvo
žádost odsouhlasilo.
- Komunikace Betlém čp. 195 – starosta uvedl,
že se započalo s výstavbou komunikace, avšak
byla zjištěna projekční chyba – projektant nezajistit stanovisko majitele telefonního vedení.
Je nutno provést přeložku vedení podzemní
kabelové sítě CETIN – tj. požádat o schválení
a zajistit projekt na přeložení. Zastupitelstvo vzalo
informace na vědomí.
* Diskuse
- P. Josef Vágner se dotázal na úpravu
splávku na Kunačicích s ohledem

na zimní údržbu. Starosta odpověděl,
že je záležitost v jednání s dodavatelskou
firmou pana Dlouhého.
- Paní Alena Foglová se dotázala na opravu
zábradlí u st. silnice pod Kopeckými, starosta odpověděl, že je v majetku SÚS,
dotáže se zde na termín opravy. V této
souvislosti připomněl p. Josef Trejtnar
na poškozené zábradlí na mostě přes Horský
potok.
- Pan Vl. Hejkrlík se dotázal, zda by
nebylo
možné
provést
vodorovné
značení na parkovišti u horního Konzumu,
neboť zásobovaní má díky nevhodně parkujícím autům problémy.

- Ing. Rusz se dotázal, zda by nebylo možné
provést úpravu dopravního značení v centru
městyse např. vodorovným značením na
vozovce, nebo zrušením jednosměrného
provozu. Starosta a místostarosta odpověděli, že záležitost vodorovného značeníbude projednána s DI a příslušnými správními orgány.
- Paní Alena Foglová požádala o zvážení
možnosti zařízení malého dopravního hřiště
na parkovišti u dolního Konzumu.
Zastupitelstvo vzalo všechny náměty
a připomínky, které zazněly v bodě Diskuse
na vědomí.

Nejdůležitější body ze zasedání zastupitelstva městyse dne 10. 10. 2019
* Žádost pana Ing. Karla Solničky
o zpevnění cesty k nemovitosti.
Starosta městyse požádal pana Ing. Solničku o přednesení žádosti. Pan Ing. Solnička uvedl, že žádá o zpevnění komunikace
p. č. 8356, k.ú. Kunvald, která je ve vlastnictví městyse Kunvald a která slouží jako
jediná přístupová komunikace k jeho rodinnému domu – Kunvald – Zadní důl.
V této souvislosti sdělil, že si nechal
vypracovat cenovou nabídku firmou
JD Dlouhý, s.r.o. na opravu celé komunikace v délce 450 m. Byly vypracovány dvě
varianty opravy, a to s podkladem betonovými recykláty – částka 410 tis. Kč vč. DPH,
doplnění štěrkodrtí – částka 385 tis. Kč vč.
DPH. Ing. Solnička uvedl, že je ochoten
se finančně i prací podílet na opravě.
Starosta městyse uvedl, že již v minulosti byla cesta za přispění městyse opravována, část opravy si hradil také ing. Solnička.
Dále uvedl, že v současné době nemá městys
volné finanční prostředky ve výši navrhované opravy a současně bude nezbytně
nutné – stejně tak jako v části cesty již dříve
opravované – nechat cestu vytyčit tak, aby
byla opravována na pozemcích městyse.
Nicméně v případě spoluúčasti pana
Ing. Solničky je reálná varianta výspravy nejhorších úseků.
Po kratší diskusi bylo dohodnuto, že městys
ve spolupráci s firmou JD Dlouhý, s.r.o. zabezpečí 2 soupravy štěrkodrti a uhradí práci,

Ing. Solnička uhradí 1 soupravu štěrkodrti a dále
finančně přispěje odpovídajícím podílem.
Zastupitelstvo tento návrh odsouhlasilo.
* Rozpočtové opatření č. 5 /2019.
Předseda finančního výboru pan Matouš
Paďour, DiS. seznámil zastupitelstvo s návrhem Rozpočtového opatření č. 5 /2019, které
řeší aktuální vývoj finančních prostředků
městyse a nutné přesuny finančních prostředků dle skutečnosti.
Uvedl, že na straně příjmové tohoto rozpočtového opatření je dotace škole ve výši
866 930,28 Kč a 152 987,72 Kč poskytnuté
Krajským úřadem Pardubického kraje, která
byla převedena do rozpočtu Masarykovy
základní školy a mateřské školy Kunvald.
Dále jsou na straně výdajové tyto položky:
DPP – výpomoc sečení 5.000,- Kč, oprava
chyby v účtování ve výši 25.000,- Kč, dotace
kaplička Zaječiny ve výši 10.000,- Kč. Částka
na straně výdajové ve výši 15.000,- Kč byla
dorovnána přebytkem hospodaření.
Zastupitelstvo odsouhlasilo Rozpočtové
opatření č. 5 / 2019.
* Finanční výbor – rezignace Mgr. Skalické
a volba nového člena výboru.
Zastupitelstvo se seznámilo s dopisem
paní Mgr. Skalické, ve kterém rezignuje
na funkci členky finančního výboru. Zastupitelstvo vzalo rezignaci paní Mgr. Skalické
na vědomí.
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Starosta městyse navrhl do funkce členky
finančního výboru slečnu Kateřinu Trejtnarovou, která pracuje jako vedoucí účetní
soukromé firmy a která by byla ochotna
ve finančním výboru pracovat.
Zastupitelstvo po další diskusi odsouhlasilo novou členkou finančního výboru slečnu
Kateřinu Trejtnarovou.
* Převod nemovitostí čp. 392 do vlastnictví městyse.
Starosta městyse uvedl, nákup nemovitosti včetně kupní ceny byl odsouhlasen již
na minulém zasedání zastupitelstva. Nyní
je nutno odsouhlasit text Kupní smlouvy
a dále text Smlouvy o advokátní úschově.
Dále uvedl, že všichni zastupitelé měli
možnost seznámit se podrobně s textem
obou smluv již v pondělí na pracovním jednání.
Zastupitelstvo po dalším krátkém projednání odsouhlasilo návrh textu Kupní
smlouvy a Smlouvy o advokátní úschově
a pověřilo starostu jejich podpisem a realizací nákupu.
* Žádost o prodej pozemku pro stavbu RD
Starosta městyse požádal zastupitelstvo, aby opakovaně projednalo žádost pana
Petra Dvořáka o prodej pozemku p. č. 7329
v k.ú. Kunvald, o výměře 1086 m2 za účelem
výstavby rodinného domu.
Starosta dále uvedl, že na pozemek byl
zpracován znalecký posudek ke stanovení
ceny obvyklé, Cena dle tohoto posudku
činí 133 Kč/ m2. Záměr prodeje byl vyvěšen
po zákonem stanovenou dobu na Úřední
desce. K záměru nepřišly na Úřad městyse
kunvald žádné připomínky.
Dále starosta uvedl, že jednal se společností ČEZ o připojení, které je možné
ze dvou stran a rovněž jednal s firmou
VaK, a.s.. Žadatel je ochoten si zajistit sítě
na své náklady. Starosta sdělil, že i sousední
pozemek byl poptáván ve stavu, v jakém
se nachází, tedy bez sítí.
Ing. Rusz uvedl, že dle jeho názoru
by bylo žádoucí všechny stavební pozemky
zasíťovat na náklady městyse a poté takto
zhodnocené prodávat,
Jana Trejtnarová uvedla, že vzhledem
ke zkušenostem se síťováním parcel v lokalitě po čp. 18 se jeví investice jako nevratná
a pokud jsou nyní zájemci, kteří mají zájem
co nejdříve stavět a sítě si zajistí sami,
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je názoru, že tyto parcely by se měly prodat
bez sítí. Navrhla cenu 150,- Kč/m2.
Zastupitelstvo po další diskusi nejprve
hlasovalo o návrhu Ing. Rusze na zasíťování
pozemků. Návrh byl většinou hlasů zamítnut.
Zastupitelstvo hlasovalo o návrhu
J. Trejtnarové prodej parcely č. 7329,
k.ú. Kunvald panu Petru Dvořákovi v současném stavu bez sítí, a to za cenu 150 Kč/ m2.
Návrh byl většinou hlasů schválen.
* Žádost o prodej pozemku p. č. 391,
k.ú. Kunvald – manželé Paďourovi.
Zastupitelstvo se seznámilo se žádostí
manželů Paďourových, Kunvald čp. 400
o prodej pozemku p. č. 391, k.ú. Kunvald.
Zastupitelstvo vzalo žádost na vědomí,
záměr bude vyvěšen po zákonem stanovenou dobu na úřední desce a zastupitelstvo
se k němu vrátí na svém dalším zasedání.
* Žádost pana Chládka o prodej části
pozemku p. č. 8100.
Zastupitelstvo se seznámilo se žádostí
pana Václava Chládka, Kunvald č. p. 347,
o prodej části pozemku p. č. 8100, k.ú. Kunvald.
Zastupitelstvo vzalo žádost na vědomí,
záměr bude vyvěšen po zákonem stanovenou dobu na úřední desce a zastupitelstvo
se k němu vrátí na svém dalším zasedání.
* Zimní údržba komunikací.
Starosta městyse seznámil detailně
zastupitelstvo s úseky zimní údržby a dodavateli, kteří službu pro městys zajišťují.
Zastupitelům bude poskytnut detailní soupis
komunikací zahrnutý do Operačního plánu
údržba zimních komunikací v městysi Kunvald včetně zákresů do orientační mapy tak,
aby mohl být na dalším zasedání zastupitelstva schválen.
Zastupitelstvo vzalo informace na vědomí.
* Školská rada – doplnění členů.
Starosta městyse uvedl, že v první polovině listopadu proběhnou volby do školské
rady, ve které má zřizovatel ze zákona své tři
jmenované zástupce.
Doposud ve školské radě pracovali tito
zástupci jmenovaní zřizovatelem, a to paní
Zdeňka Jurčanová, paní Petra Zářecká a pan
Pavel Tátoš. Pan Tátoš již dále pokračovat
ve školské radě nechce, ostatní souhlasí.

Starosta městyse navrhl jmenovat jako
třetího člena školské rady za zřizovatele
pana Romana Vagnera, který s prací ve školské radě souhlasí.
Zastupitelstvo odsouhlasilo jmenování
pana Romana Vagnera členem školské rady
pro následující období.
* Různé
- Plakátovací plochy a zpoplatnění
výlepu plakátů – starosta městyse seznámil zastupitele se způsoby a systémy, které
v této otázce mají sousední obce. Sdělil,
že jednal také s panem Rotem, který tuto
službu zajišťuje v některých sousedních
obcích, avšak pro Kunvald již tuto službu
zájem zajišťovat nemá. Činnost tedy budou
muset zajišťovat zaměstnanci městyse.

Po dalším projednání odsouhlasilo
zastupitelstvo návrh paní Aleny Foglové,
a to takto: cena za vylepení 1 plakátu formátu A3 po dobu 14 dní se stanoví
na 20,- Kč, cena za vylepení 1 plakátu
formátu A4 po dobu 14 dní se stanoví
na 10,- Kč. Místní zájmové organizace budou
od poplatku osvobozeny.
- Cenová nabídka techniky (adapterů) –
dovybavení traktoru Kubota – starosta
městyse seznámil zastupitele s cenovou
nabídkou firmy 26B na dovybavení traktoru Kubota sněhovou frézou a válečkovým sypačem. Paní Bolečková požádala,
zda by nebylo možno zjistit ještě jinou
cenovou nabídku např. firmy Agrokonzulta
pro srovnání a rovněž zohlednit dodací
dobu zařízení. Zastupitelstvo vzalo informace
na vědomí.

Další zasedání Zastupitelstva Městyse Kunvald proběhnou
ve čtvrtek 14. listopadu 2019 a ve čtvrtek 12. prosince 2019 vždy od 19.00 hod. v zasedací
místnosti Úřadu městyse Kunvald.

Čím žije naše kunvaldská škola...
Dne 6. 9. 2019 se v naší škole konala
beseda se známým cestovatelem
Tomášem Kubešem
Zúčastnily se jí nejprve první dvě vyučovací hodiny děti z prvního stupně a po svačině pak žáci druhého stupně ZŠ. Beseda
nesla téma „Africká mozaika“. Toto téma
bylo vybráno proto, že zejména žákům sedmého a osmého ročníku připomněla, doplnila i rozšířila poznatky získané v uplynulém
školním roce v hodinách zeměpisu.
V besedě dětem cestovatel ukázal záběry
z různých zajímavých koutů Afriky, seznámil je s celou řadou odlišností, neobvyklých
zvyků a pro nás nepochopitelných situací.
Vyprávění bylo rozvrženo do několika oddílů:
Afričané, jak se cestuje, oběd v Africe, supermarkety, škola, víra v Africe, masky a kouzelníci a také pochopitelně příroda Afriky.

Z přednášky T. Kubeše

Beseda byla plná vlastních cestovatelských zážitků a cestovatelských zkušeností
pane Kubeše.
Jeho poutavé vyprávění děti rozhodně
zaujalo, na závěr pak odpovídal na dotazy
dětí.
Mgr. Eva Skalická
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Pernštejni
Dne 12. 9. 2019 k nám do školy přijeli Pernštejni, aby nám přiblížili formou interaktivního
divadelního představení, co se dělo během třicetileté války a něco nám o ní pověděli.
Po svačině se celá škola vydala do sokolovny, aby se mohla podívat na představení,
které velmi vtipně začalo a také tak pokračovalo. Pernštejni nám ztvárnili různé scénky
ze třicetileté války. Někteří velmi odvážní žáci
si v představení zahráli vojáky, jezdce
na koních a další…
Představení trvalo asi jednu hodinu,
a i když to byl krátký čas, mnoho jsme
se toho dozvěděli a myslím si, že jsme se
hodně nasmáli a pobavili.
Kateřina Kavková

Prehistorické malby
Přednášející: Mgr. Tomáš Zelenka
Dne 26. 9. 2019 proběhla v Masarykově
základní škole Kunvald přednáška ředitele
Muzea a galerie Orlických hor v Rychnově nad
Kněžnou, Mgr. Tomáš Zelenky, s názvem Prehistorické malby. Přednáška byla svým obsahem určena pro 2. stupeň školy.
Přednáška byla věnována francouzské oblasti nazývané Périgord. Pan Zelenka
ji navštívil dvakrát v roce 2018. Tento kraj
zosobňuje ten typický poklidný francouzský venkov, ale zároveň je velmi bohatý
na památky a historii. Díky svým četným prehistorickým i historickým památkám je vyhlášenou turistickou oblastí. Krom úžasných
pravěkých jeskyní je zde údajně okolo tisíce
hradů a zámků. Pro tuhle oblast jsou prý
například typické střechy z nasucho skládaných kamenů. Pan Zelenka vyprávěl o nejznámějších městech Périguieux a Sarlat.
Ovšem nejvíce tuto oblast proslavilo
období starší doby kamenné, konkrétně
mladšího paleolitu, s bohatými nálezy štípaných kamenných nástrojů, ale především úžasnými jeskynními malbami.
Právě v Périgordu se nalézá pravděpodobně
neslavnější jeskyně vyzdobená těmito malbami, jeskyně Lascaux, která je spolu se španělskou Altamirou špičkou mladopaleolitického umění.
Dozvěděli jsme se, že jeskyně Lascaux
se nachází poblíž městečka Montignac, a byla
objevena zcela náhodně 12. září 1940 čtyřmi
dětmi, které zde hledaly svého psa po pádu
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do skalní pukliny. Při jeho vyprošťování děti
spatřily výzdobu jeskyně. Objev okamžitě obletěl svět a doslova během pár dní byly zahájeny první archeologické výzkumy lokality.
Z jeskyně se stala senzace.
Od té doby sem prý začaly proudit obrovské zástupy návštěvníků - až 1200 lidí denně.
A to se poměrně rychle ukázalo jako problém
– oxid uhličitý vydechovaný návštěvníky,
spolu s teplem z jejich těl, začal rapidně měnit
mikroklima jeskyně, což se začalo neblaze
projevovat na malbách. Proto byla jeskyně
už v roce 1963 veřejnosti uzavřena. Malby
byly následně restaurovány a jsou pod stálým
dohledem - jeskyně je uzavřená i dnes a jsou
do ní pouštěni pouze ti nejlepší světoví badatelé a i ti pouze na několik málo minut.
Dále pan Zelenka zdůraznil, že zájem
o jeskyni neutuchal, proto byla vybudována
replika, tzv. Lascaux II, která byla otevřena
v roce 1983. Tato již tak podařená replika byla
časem nahrazena novou prakticky dokonalou
replikou Lascaux IV, která je návštěvníkům
přístupná.
Pavla Skalická

Deník adaptačního kurzu
Datum konání: 23. – 25. 9. 2019
Místo konání: České Petrovice – Penzion Na
Rozcestí
Pondělí 23. 9. 2019

Sraz jsme měli ve škole po včelařské
výstavě. O půl 10. jsme si navlékli vestičky,
poučili se o bezpečnosti pohybu na komunikacích a zahájili pěší pochod Kunvald, škola –
Klášterec nad Orlicí – České Petrovice. Vedoucí
pochodu byla paní ředitelka, která udávala
briskní tempo. U sv. Františka v údolí před
Kláštercem už jsme nemohli a snědli si svačinu. Po cestě jsme se učili orientovat v terénu,
například podle orientace kostelů oltářem
k východu, krátce jsme se vždy zastavovali
u pískovcových památek, křížů – kalvárií.
P. učitelka Skalická vysvětlovala atributy svatých, paní ředitelka Xaverová reliéf krajiny
a jednotlivé kopce na výhledech po okolí.
Okolo 12. hodiny jsme přišli na místo
a ubytovali jsme se. Krásně připravené pokoje
se jmenovaly podle květin Sedmikráska, Sněženka, Růže, Petrklíč a Konvalinka. Poslední
zmíněný byl pro pedagogy, v ostatních se ubytovali žáci, chlapci a dívky zvlášť.

Paní učitelka Hlaváčková nám autem přivezla batohy, abychom je nemuseli nést celou
cestu na zádech. Do 13:00 jsme si všichni
odpočinuli, vybalili si a připravili se na oběd.
Ve 13 hodin byl připraven oběd. Svíčková
omáčka, knedlíky, bylo to moc dobré. Přivítali
jsme se s paní vedoucí penzionu i navzájem,
prohlédli si penzion, poslechli si pokyny k ubytování a stravování. Potom jsme se seznámili
také s programem adaptačního kurzu.
Následoval do půl 3. polední klid na pokojích, ubytovali jsme se, vybalili si věci, sdělili
dojmy, osprchovali se po pochodu. Někteří již
začali hrát stolní tenis v hale penzionu.
- Vybíjená na hřišti za penzionem

Odpoledne jsme si hráli. Z nabízených
aktivit se žákům nejvíce zamlouvala vybíjená
a vydrželi ji hrát až do svačiny.

- Stolní tenis

Ti, co už byli vybiti, případně odpadli
z jiného důvodu, hráli neúnavně stolní tenis
s panem učitelem Buráněm.
Paní
učitelka
Skalická
poučila
všechny o BEZPEČNOSTI pobytu venku
na sportovišti, pohybu v přírodě, jízdě hromadným dopravním prostředkem, pohybu
po silnici, užívání bobové dráhy, na kterou
jsme se chystali.
Svačina byla připravena okolo 16. hodiny.

- Reportéři

Potom jsme si zase hráli venku, tentokrát
některé dívky zvolily raději hru na reportéry, při
které se navzájem vyzpovídaly, zjistily o sobě
to nejdůležitější a vzájemně si pak vytvořily
profily včetně kreseb.

- Bavlnky

Ostatní mezitím pletli náramky z bavlnek,
které si žáci sami přivezli. Všichni, kdo projevili zájem, nějaký dostali. Bavlnky ale pro velký
úspěch rychle došly.
Potom jsme se odebrali k večeři, špagety
voněly až do pokojů. Těšili jsme se zase ven,
bylo sice pod mrakem, ale teplé večerní počasí.
- Hmatové hry

- navzájem jsme se poznávali se zavázanýma očima. Nejprve podle hlavy,
potom podle kotníků. Největší legrace byla,
když místo žáků byl zjištěn učitel.

- Turnaj v nohejbalu

s panem učitelem Buráněm sklidil obrovský úspěch. Kluci se střídali, soutěžili, před-

váděli. Někomu to šlo více, někomu méně
ale všichni se výborně bavili. Kdo nekopal,
koučoval.
Okolo 8. večer jsme se všichni odebrali
na pokoje a vystřídali se v koupelnách, připravili jsme se ke spánku. Všichni měli povoleno si do 9 povídat na pokojích a potom
už večerka, klid. Dozor nad dodržováním
nočního klidu měla paní učitelka Skalická.
Bylo ticho, musíme se pochválit, žádné komplikace nenastaly.
Úterý, 24. 9. 2019

Přesně o půl osmé byl budíček,
po domluvě nás budil jeden z žáků. Dvě
slečny zaspaly a nestihly včas doběhnout
na rozcvičku, za trest musely předcvičovat.
Po snídani se šlo organizovaně
do obchodu s panem učitelem Buráňem,
nakoupili jsme si nějaké pamlsky na cestu
do Pastvin. Potom jsme si sbalili batůžky
na půldenní výlet. Paní majitelka nám
nachystala výborný oběd s sebou, řízky
s chlebem a jablko. O půl desáté jsme
si dali sraz před penzionem a vyrazili
po zelené turistické značce do Pastvin. Bylo
to 6,2 km, po cestě jsme mnohokrát zastavili, sbírali houby, obdivovali mlýn.
Asi v 11 hodin jsme přišli do Pastvin
a paní Brůnová, maminka jedné z žákyň, pro
nás připravila piknik u nich na terase, bydlí
v Pastvinách hned nad mostem. Počasí
vyšlo krásně, ideální výletové. Okolo půl 12.
jsme přišli k bobové dráze.
- Bobová dráha

Zpočátku se tři žáci zdráhali, ale po prvních kolech spolužáků to nakonec zkusili
všichni. Někteří jednou, jiní sedmkrát. Někdo
neměl váhu a moc mu to nejelo, jiní zase
zelenali rychlostí.
Obecně ale vládla dobrá nálada.

K Vejdovým lipám nakonec nikdo
jít nechtěl, vozili jsme se pořád dokola,
kdo už nechtěl, dal si nanuka na terase.
Snědli jsme si zbytky oběda a přesunuli
jsme se na polévku do restaurace na mostě
v Pastvinách. A odtamtud stejnou cestou
zpátky, opět jsme ji proložili houbařením,
celou cestu s námi šel z Pastvin pes, odpojil
se až u penzionu a mazal zpátky. Do svačiny
jsme si léčili bolavé nohy, prováděli hygienu.
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Po svačině se hrál NOHEJBAL
a STOLNÍ TENIS, pro velký úspěch se pan
učitel Buráň opět celé odpoledne nezastavil.
Ti, kteří nekopali nebo nepinkali,
se vydali s paní učitelkou Skalickou na průzkum ke kapli sv. ANNY na kopci Adam hned
nad sjezdovkou za penzionem.
Přečetli jsme si o její historii a zapojili
se do hry zvané GEOCACHING, kdy se hledají schránky umístěné v různých skrýších
v přírodě. Schránku jsme našli, zalogovali
a vyměnili v ní „keš“. Dolů jsme váleli SUDY
jako malé děti.
Po návratu jsme hráli hru
KDO, KDE, KDY, S KÝM, CO DĚLAL
Několik papírů A5 jsme rozstříhali
na dvě půlky. Každý hráč dostal vzniklou
půlku. Pravidla: Každý napíše KDO: jakékoliv podstatné jméno, vlastní jméno, slovní
spojení, věc, zvíře,... třeba: kamzík, hlupák,
smradlavá ponožka, fantazii se meze nekladou. Přehne papír nápisem na stůl, to znamená dozadu a pošle ho po směru hodinových ručiček. Zprava mu přijde papír
druhý, tentokrát napíše S KÝM: opět platí
to samé jako u kdo, jméno, věc,... třeba:
s marmeládou, s tátou... Opět pošle papír
po směru hodinových ručiček a přijde mu další,
na něj napíše CO DĚLALI: jakékoliv slušné
sloveso, např.: smažili, tancovali, radovali
se,... Na další papír napíše KDE: jakékoliv
místo, třeba ve škole, na pánských záchodcích, v muzeu,... Na další papír napíše
KDY: To je jakýkoliv časový údaj, Poslední
co, hráči napíší je PROČ: Protože se mají

Z adaptačního kurzu
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rádi, protože bagr, protože venku prší...
Hra je zakončena vhozením papírů
do klobouku a slavnostním přečtením.
Bylo to obrovsky zábavné.
Po večeři jsme si povídali o adapťáku, ještě hráli, sdělovali plány na příští
den. Potom jsme šli uklidit a provést hygienu, nachystali jsme se na spaní a dívali
se na Superstar na pokojích. Večerka proběhla v poklidu v 9 večer. Dozor měl
pan učitel Buráň.
Středa, 25. 9. 2019

Budíček, hygiena a snídaně proběhly
ve stejném duchu jako předešlý den. Rozcvičku vedli pro změnu chlapci.
- Kreslení

Po snídani všichni kreslili dojmy z celé
akce a okolo deváté jsme všichni začali balit
a chystat pokoje k odevzdání paní majitelce.
Svlékli jsme povlečení. Paní učitelka Hlaváčková nám přijela podle domluvy pro batohy,
vytrvale pršelo.
Sraz před penzionem jsme měli
po tři čtvrtě na 11 a přesunuli jsme se pár
metrů na autobusovou zastávku. Protože
hodně pršelo, rozhodli jsme se absolvovat
celou cestu raději autobusem. Nachodili jsme
se přece jen už za dva dny dost a nechtěli
jsme nastydnout. Autobus jel v 10:58 přes
Klášterec do Žamberku, tam jsme si dali
něco na zub v cukrárně. 12:46 jsme přijeli
na zastávku Kunvald, Kampelička.
Paní učitelka Hlaváčková nám předala
zavazadla a plní dojmů jsme se rozešli domů.

Z adaptačního kurzu

Stále se něco děje...!
Včelaři v Kunvaldě slavili
125. výročí založení spolku
Byl podzimní listopadový den roku 2018,
období, kdy se scházíme ke své pravidelné
schůzce včelařů. Bilancujeme stavy zazimovaných včelstev, úspěchy i nezdary uplynulé včelařské sezóny, plánujeme, ostatně,
jako každý rok. Tentokrát však trochu s větším
napětím a netrpělivostí, vždyť již ta příští
se bude pojit s významným výročím našeho
spolku, 125. výročím jeho založení.
Citujeme z pamětí našich předchůdců:

„Dne 18. 11. 1894 o půl osmé večer
v hostinci pana Josefa Zejška byl ustaven
Včelařský spolek pro politický okres Žamberk
v Kunvaldě".
V tento slavnostní večer si 25 zakládajících členů sepsalo stanovy a zvolilo svého
prvního starostu p. faráře Matěje Kubku,
tajemníka - kaplana Josefa Pleštila a pokladníka p. učitele Adolfa Simona.
Byl to vskutku historický počin,
který nebylo možné přehlédnout. Vždyť v královských českých zemích byly dosud založeny
spolky, které se tehdy daly spočítat téměř
na prstech jedné ruky. Událost, zasluhující
si bezesporu i důstojnou oslavu a připomenutí práce mnoha generací našich předků
a rozvoje včelařství v našem kraji.
Jedna věc je přání a něco jiného je,
jak to celé zorganizovat a zhmotnit. Včelařské
spolky se většinou skládají ze starší garnitury
zkušených, ale stále velmi činorodých včelařů, jejichž hlavním zájmem jsou však především jejich bzučící poklady v úlech. Naštěstí
náš spolek před nedávnem posílil o několik mladých včelařů a včelařek, které mohli
dodat celému tomuto výročí patřičnou dávku
odvahy a energie.
Jednoznačná volba výboru padla na dvě
dámy. Včelařky, které svoji rozhodností,
odhodláním a svým osobním nadšením
mohly strhnout ostatní k heroickému výkonu,
př. Moniku Jindrovou a př. Ivu Bémovou.
Naše očekávání a volba padla na úrodnou
půdu a začala rychle klíčit do nebývalých rozměrů. Na jaře děvčata připravila koncept pěti-

denní včelařské výstavy pro děti i dospělé,
pro včelaře i laiky, včetně doprovodného,
vzdělávacího a kulturního programu. Bylo
domluveno zapůjčení mnoha exponátů, rezervovány výstavní prostory v sokolovně a kontaktována paní Chantal Poullain na koncert
v kostele sv. Jiří. A jak samy říkají: „Cuknout
zpět už jsme nemohly a tak jsme se vrhly
do práce."
Každý, kdo něco organizoval, od běžných
rodinných oslav, sňatků či výročí, dobře ví,
co je vše nutné zařídit, aby společná akce
dobře dopadla. Dokážete si tedy také dobře
představit, jak vypadá taková příprava
na akci pro bezmála 1.500 účastníků (tolik jich
na oslavu skutečně přijelo), aby se toho
všichni co nejvíce dozvěděli, viděli a bylo
také postaráno o jejich občerstvení i kulturní
zážitky. Zkrátka, aby všichni byli obohaceni
a spokojeni.
Organizátorky pracovaly na výstavě
celých devět měsíců a týden před zahájením
měly již popsaný tři metry dlouhý seznam,
kdo, kde, co, jak a s kým má zařídit.
Týden před výstavou byli již včelaři
na nohou, jejich rodiny a také mnoho externích pomocníků. Vše klapalo jako promazané hodinové soustrojí. A tak díky odvážným
organizátorkám bylo možné zahájit oslavy
125. výročí vzniku včelařského spolku v Kunvaldě.
Stylové aranžmá výstavy má na svědomí,
včetně našich včelařek, paní Markéta Kaczynská, paní Hana Jindrová a slečna Gabriela Gyénová. Všechny se s vervou pustily do instalace, převezly z domů svůj historický nábytek a doplňky, aby jejich mužové přežili týden
bez nočních stolků, místo do křesla usedli
večer na židli, klíče od auta museli odkládat
na zem místo na odkládací stolek, máslo měli
v obale místo v máslence, místo oblíbeného
hrnéčku museli pít kávu ze sklenky z Ikey.
U postele chyběl koberec, doma zmizely
obrazy, knihy, vázy, ubrusy a mnoho dalších drobností a ještě ke všemu tohle harampádí (jak tomu s láskou říkají) museli dovézt
do sokolovny. Pan Kristejn, chudák, celý
týden obědval na štokrleti, protože jsme
u něj vyškemrali stůl i s židlemi. Ženy nebyly
týden doma, místo večeře si muži denně
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mazali chleba. Děkujeme aranžérkám, že věnovaly tolik času a dokázaly náš sen přenést
ve skutečnost. Děkujeme i jejich mužům,
že to přežili.
V pátek 20. 9. byly oslavy slavnostně
zahájeny odborným programem pro včelaře, které nejdříve uvítal předseda spolku př.
Jan Lyer. Starosta městyse p. Josef Paďour
vyzdvihl význam včelaření a poděkoval všem
za jejich píli a péči o včelstva. Jednatel spolku
př. Zdeněk Lux předal našemu dlouholetému
členu př. Slavomírovi Divíškovi čestné uznání
a odznak Vzorný včelař. Poté již následovala
přednáška o racionalizaci při včelaření v průběhu celého roku od našeho předního českého velkovčelaře př. Miroslava Sedláčka
z Bučovic. Přednáška trvala téměř čtyři hodiny
a vyslechlo si ji se zájmem šedesát včelařů od
nás i ze širokého okolí. V předsálí sokolovny
byl toho večera a celou dobu akce naaranžován doprovodný prodej květin ze zahradnictví
p. Svobody v Žamberku.
Sobotní program 21.9. byl zahájen ranní
mší svatou v kostele sv.Jiří. Ta byla sloužena za kunvaldské včely a včelaře. ThDr.
Pavel Nowatkowski posvětil včelařské náčiní
a včelí produkty. Kostel krásně vyzdobila paní
Jaruška Štěpánková, mši pěkně doprovodila
kapela Jiná Doba a soubor dětí v čele s paní
Martou Gregušovou. Děkujeme!
Již před desátou první hosté netrpělivě postávali u dveří sokolovny a od té doby
až do nedělního večera se dveře netrhly. Zájem
o výstavu byl obrovský, přišlo o 50% více lidí,
než bylo naše očekávání. Velký zájem bylo
o medové pivo, medovinu i medový destilát
ve výčepu.
Tematicky byla výstava rozdělena do čtyř
ročních období.
Jaro – ložnice, která symbolizuje velikonoční zrození a jarní práce včelaře, včetně
chovu matek.
Léto – kuchyně a hlavní činnost včelaře,
vytáčení medu a zpracování včelích produktů.
Podzim – špajz, kde byla ukázka krmení
včel a získávání vosku.
A nakonec zima – parádní pokoj, kde byla
předvedena zimní zaměstnání včelaře, příprava rámků, výroba svíček a vánoční pečení
perníčků.
Uprostřed sálu byl sad se včelnicí a množstvím historických úlů, rojáčků, oplodňáčků,
… včetně živých rostlin a samozřejmě i živých
včel v prosklených úlech.
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Obdiv návštěvníků si rovněž zasloužily dekorativní kláty - „Svatý Jan Křtitel“
a „Kristus na hoře Olivetské". Tyto exponáty
jsou starší než samotný spolek a zapůjčil
je Františkánský klášter v Hostinném.
S historickými materiály si dal práci př.
Jiří Jindra, kterému se dokonce podařilo získat
z pražského archivu originály zřizovacích listin.
Jedná se o dokonalé unikáty.
Přitažlivou částí výstavy byla rovněž ukázka
léčení včelými produkty – apiterapie, medové
masáže a použití voskových obkladů, dále také
využití dalších včelých produktů jako propolis
a mateří kašičku předvedla členka České apiterapeutické společnosti př. Monika Jindrová.
Včelaření v americké Montaně zajímavě
prezentoval př. Jiří Hůlka, který měl možnost
si za mořem vyzkoušet včelařskou profesi
na vlastní kůži.
Maketu apidomku s typickými úly-ležany, uzpůsobenými pro spaní, z nichž
od včel vychází léčivé vyzařování, prezentoval
př. Alex Bezrukov.
Mnoho návštěvníků překvapil rozsáhlý
sortiment prodávaných exponátů a včelích
produktů.
Kromě medu tu byl v různých aplikačních
formách např. i propolis, fermentovaný pyl,
mateří kašička či málo známé trubčí mléko,
zakonzervované v medu, či voskové obklady.  
Ve 14 hodin se konalo slavnostní zahájení
výstavy. Řeči se ujali předseda Jan Lyer, místopředseda Jiří Jindra a vzácná návštěva, paní
Chantal Poullain, jejíž koncert se konal večer
ve zcela zaplněném kostele sv. Jiří. Ve svých
proslovech mezi písničkami byla Chantal velmi
vtipná a koncert věnovala všem včelám i včelařům z Kunvaldu. Trio hudebníků ji velmi působivě doprovodilo při francouzsky zpívaných
šansonech. Velmi teplý večer i slavnostní
atmosféra působila na přítomné až démonicky...
Paní Chantal s námi potom ještě strávila večer v atmosféře výstavy. Nemůžeme
si odpustit slova chvály klavíristy na trubičky
paní Vlasty Žabkové, které si odvezl s sebou
i do Prahy.
Vyjasněná neděle 22. 9. byla s návštěvností opět skvostná, davy proudily a proudily.
Slova chvály nás těší ještě dnes.
Pondělí a úterý patřilo dětem. Výstavu
si přijelo prohlédnout na 150 žáků z okolních
škol. Prohlédli si nejen historii, ale i moderní
náčiní, včetně experimentálního úlu flowhive
z Austrálie od Ivy Bémové. Využili možnost

vyzkoušet si být včelou i včelařem a odnesli
si odměnu v podobě perníčků od Sáry Jedličkové.
Z tohoto místa děkujeme i nejmladšímu
členovi našeho spolku př. Jirkovi Prachařovi, který přivezl velké množství historických artefaktů a pomůcek pro včelaření i originální vzpomínku na našeho bývalého předsedu
př. Vladimíra Bílka, jeho lavičku. Hodí se připomenout, že př. Vladimír byl předsedou našeho
spolku neuvěřitelných 39 let.
Jirka se svou maminkou Danou nám byli
velkou měrou nápomocni po celou dobu příprav a samotné výstavy. Děkujeme!
Samozřejmě, že velké poděkování patří
také zastupitelstvu Městyse v Kunvaldě, které
nám celou akci v tomto rozsahu umožnilo
uskutečnit a finančně nás podpořilo. Městys
Kunvald tak úspěšně šíří své dobré jméno.
Děkujeme!
Zvláštní dík patří i paní ředitelce ZŠ a dětem
v čele s paní Vagnerovou a paní Šlesingrovou,
které připravily tematickou výzdobu na ochoz
a do předsálí a všem službám, které se staraly o děti v dětské expozici, dále panu Václavu Michaličkovi za krasopisně ručně psané
popisky výstavních exponátů i panu Jiřímu
Rábovi z Kandely, že nám půjčil osvětlení
a Muzeu Sýpka za zapůjčení vitrín.
Úklid výstavy už byl rychlý a bylo nám líto,
že už do sokolovny musíme pustit sportovce,
protože telefonáty s dotazy, zdali výstava
nebude prodloužena, se množily. Bohužel,
to co se v sále instalovalo celý týden, bylo
za šest hodin uklizeno a nikdo by nepoznal,
že se zde nějaká akce konala.
Organizátorky chtějí touto cestou poděkovat svým partnerům, Tomáši Bémovi a Alexovi
Bezrukovovi, váží si jejich podpory a pomoci,
stejně tak jako svým rodičům Zemanovým
a Jindrovým, kteří prostřednictvím svých dcer
byli nejvíce zainteresováni na přípravách.
Obrovský dík patří všem nejmenovaným,
kteří se zasloužili o zdárný průběh oslav, organizátorky, aranžérky, grafičky, ale i těm, kteří
všechny exponáty svezli a zase v pořádku vrátili zpět svým majitelům. Děkujeme všem,
co pomáhali při výstavbě výstavy a instalaci
koncertu ve všech profesích, našim ženám,
které pekly, vařily, ohřívaly a servírovaly veškeré občerstvení (včetně výborných klobás
od př. Jaroslava Zemana), Míle Kalouskové,
Zdeně Kavkové, Vlastě Šlesingrové, Vlastě
Žabkové a také Manuele Zemanové, Daně Pila-

řové, Líbě Luxové, Romaně Kopecké a Radce
Krčmářové. Jsme vděční všem místním cukrářkám, které nám napekly medové i nemedové dobroty. Všechny zmizely jak mávnutím
proutku.
Z tohoto místa bychom chtěli sdílet
radost z toho, jak výstava dokázala semknout
občany Kunvaldu, jak bylo milé, když lidé,
kteří nemají se včelaři nic společného, telefonovali a nabízeli svou pomoc. Bylo to až dojemné
a nesmírně si toho vážíme. Můžeme Vám také
říct, že kunvaldští umí něco udělat pro obec,
dokonce se vzdají cestovních výloh, upečou
dezert darem, přiloží ruku k dílu a může
tak vzniknout něco krásného a radost přinášejícího všem. Děkujeme Vám, včelařům i nevčelařům, všem návštěvníkům a milým hostům.
Děkujeme a věříme, že se nám podařilo
tímto zážitkem důstojně oslavit a vzpomenout
na velké zásluhy našich dědů a otců, kterým
ležela na srdci starostlivost o zdraví svých
rodin a přírodního bohatství, ve kterém žijí
a vyrůstají jejich děti a všichni obyvatelé obce.
Proto i my chraňme, každý svým dílem,
své okolí, zbytečně neporážejme vzrostlé
stromy, jenom proto, že stíní nebo pod nimi
musíme na podzim hrabat listí, nádherné lípy
a javory, které jsou chloubou Kunvaldu, připravili bychom tak o živobytí někoho, na kom nám
velmi záleží, naše VČELKY.
Zdeněk Lux, Monika Jindrová

Z včelařské výstavy foto - T. Bém

Včelařská výstava
20. 9. 2019 jsem navštívil výstavu konanou ke 125. výročí založení včelařského
spolku v Kunvaldu. Po jejím zhlédnutí mám
další důvod proč být na Kunvald pyšný.
Ten, kdo přišel, rozhodně nemohl odejít zklamán. Bylo na co se dívat a co obdivovat.
A proto díky našim včelařům a včelkám, kteří nám dovolili nahlédnout
do života těchto neúnavných pracantů.
Díky - za nás všechny!
Pepa od Vlasty.
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Kunvaldské dopoledne 2v1

Jen samé superlativy bych musela použít,
kdybych měla hodnotit Včelařskou výstavu
v našem městysu. Věřte, že udržet pozornost našich dětí je hodně náročné. Paní
Monice Jindrové a paní Ivě Bémové se to
však povedlo, a to dokonce na neuvěřitelnou
hodinu, během které se naši žáci proměnili ve
včelky dělnice, létavky a včelaře.
Velkým zážitkem byl prosklený úl,
ve kterém se to jen hemžilo, a užaslé oči
dětí byly přilepené na skle. Díky skvěle zorganizované výstavě už naše děti vědí,
co je to dýmák, medomet, trubec a mnoho
dalšího. Doufáme, že třeba i díky této akci
budou zodpovědněji přistupovat k ochraně
přírody.
A odkud že pramení název článku 2v1?
Nejen úžasným organizátorkám patří náš
dík za příjemně prožité dopoledne. Poděkovat musíme i Matoušovi Paďourovi a Honzovi
Šlesingerovi, kteří s námi strávili čas zbývající do odjezdu autobusu a z našich malých
včelařů rázem vykouzlili hasiče, kterým představili vozidla a vybavení výjezdové jednotky.
Veliké díky,
za SŠ a ZŠ Žamberk, Mgr. Štěpánka Paďourová,
speciální pedagog

Setkání důchodců 29. září 2019
V místní sokolovně se po roce opět sešli
senioři ke svému tradičnímu odpoledni.
A bylo to opravdu veselé a vtipné odpoledne. Díky již tradiční dobré organizaci
záležel úspěch na nás všech. Přivítání, tradiční, celkové zpravodajství pana starosty,
a pak zábava a podívaná. O to vše se postaral taneční soubor z Lukavice.
Při dobrém občerstvení se není
co divit, že domů se moc nechtělo. Tak ať nám
ten rok do dalšího společného setkání rychle
uteče.   
Pepa od Vlasty

Paní Alena Foglová vítá příchozí na tradičním setkání
seniorů 29.9.2019

Společenská kronika
Blahopřejeme našim spoluobčanům, kteří oslaví významná životní jubilea:
88 let
Jitka Jindrová
84 let
Miloslava Podivínová
81 let
Věra Kacálková
80 let
Vladimír Sapák
Jaroslav Hloch
75 let
Josef Žabka
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70 let
Vladimíra Provazníková
Václav Kalousek
Josef Pácha
Karel Felcman
Marie Tobešová

60 let
Milan Bartoš
Božena Čípová
50 let
Žaneta Foglová
Jiřina Keprtová
Zlatou svatbu oslaví:
Marie a Jaroslav Tobiškovi
Vzpomínáme na občany, kteří již
nejsou mezi námi:
Miroslava Štefková
Jozef Kojda
Anna Zastoupilová
Jiřina Kodytková

Okénko farnosti
Posvícení kostela sv. Jiří - Misijní
neděle

Oslavy vysvěcení našeho chrámu připadly
i letos na termín celosvětově konané Misijní
neděle. Nabízela se tedy myšlenka uspořádat
letošní posvícenskou mši více pro děti.
Hudební doprovod celé mše, čtení a průvod
s ošatkami plnými ovoce, zeleniny, dožínkovým
věncem a košíkem s medem, tedy zajistily děti
všech věkových kategorií.
Po mši následovala tradiční podzimní akce
Misijní jednohubky, při které s dětmi nabízíme
k zapůjčení knihy s křesťanskou tématikou.
Letos jsme představily tituly Papežové moderní
doby a Dynastie Ježíše Krista. Při prohlížení
těchto knih se lidé zastavovali u podzimně prostřeného stolu s jednohubkami. Toto malé
občerstvení i podzimní dekorace pro ně připravily děti z našeho Misijního klubka.
Marta Gregušová

Vánoční pořad bohoslužeb:
24. 12. 2019 (Štědrý den) o půlnoci jste zváni
na Půlnoční mši sv.
25. 12. 2019 (První svátek vánoční) mše sv. v 8:30h,
po ní tradiční divadlo dětí.
26. 12. 2019 (Druhý svátek vánoční) mše sv. v 8:30h.
1. 1. 2020 (Nový rok) mše sv. v 8:30h.
Marta Gregušová

Benefiční akce - Tříkrálový koncert

Rádi bychom touto cestou poděkovali místnímu Včelařskému spolku a všem návštěvníkům koncertu Chantal Poullain, za finanční příspěvek na opravu varhan našeho kostela ve výši
3505 Kč.
Další akcí konanou na podporu tohoto
úmyslu bude Tříkrálový benefiční koncert. Plánuje se na neděli 5. ledna 2020 od 14h a těšit
se můžete na vystoupení Sesttetu z Klášterce
nad Orlicí, pod vedením Mgr. Olgy Kaláškové.
Marta Gregušová

Tříkrálová sbírka 2020

Blíží se nám opět tradiční a velmi úspěšná
(loni se vybralo cca 26.000 Kč) Tříkrálová
sbírka. A jako tradičně se nám nedostává dospělých vedoucích skupinek. Jedná se o doprovod,
který nemusí zpívat, ale je zodpovědný za obsah
kasičky. Neměl byste někdo chuť a čas přidat
se do našeho týmu a doprovázet děti při této
sbírce?
Budeme opravdu moc rádi za další dobrovolníky, přihlaste se prosím do konce listopadu
na tel. 737 762 176 (Marta Gregušová).
Tři králové budou procházet Kunvaldem
jak je obvyklé počátkem ledna, přesný termín
bude ještě včas zveřejněn.
Marta Gregušová

Rozhovory Poledníku
Sladké povídání

Opět nadchází adventní doba plná příprav. Možná už dnes přemýšlíte, jaké druhy
vánočního cukroví letos napečete. Možností je celá řada. Kdo však dává přednost
klasickým druhům, jistě neopomene perníčky zdobené bílou polevou. No a právě na
tuto laskominu má Kunvald dvě odbornice,
oceněné porotou na Perníkářské soutěži.
Ke sladkému předvánočnímu rozhovoru
jsem pozvala Sáru Jedličkovou a Danielu
Koskovou.

Kdy nejpozději máme s přípravou perníčků
začít, aby byly na vánočním stole pěkně
měkké?
Daniela: Hodně záleží, jaký máme recept.
U spousty receptů můžeme péct perníčky
už měsíc předem a některé perníčky
jsou měkké a dobré už druhý den.
Sára: Jak říká Dája, vždy zaleží na receptu.
My máme rodinný recept, po kterém jsou perníčky měkké hned.
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Jaké další vánoční cukroví se chystáte letos
napéct?
Daniela: U nás doma cukroví vymýšlí vždy
maminka. Ale jsem si jistá, že u nás na stole
nebude chybět linecké, vosí úlky, štafetky
a spoustu dalších druhů.
Sára: S mamkou nevymýšlíme moc druhů,
naše rodina má velmi ráda kokosky nebo vanilkové rohlíčky bez těch by to nebyly Vánoce.
Mít doma cukrářku je pro vaše maminky
jistě velká pomoc. Pečete doma i během
roku, nebo toho máte dost ve škole?
Daniela: Doma peču velmi ráda a často
na nějakou oslavu a někdy i pro známe. Většinou se na tom s maminkou podílíme obě.
Sára: Určitě peču i doma. Několikrát do roka
peču perníky, dobroty na nějaké akce
nebo jen tak pro radost.
Navštěvujete Střední školu obchodu
a služeb v Žamberku, obor cukrářka.
Proč jste si právě toto zaměření vybraly
a po kom jste lásku k pečení zdědily?
Daniela: O cukrářce jsem snila už jako malá
holka, když jsem pekla s maminkou nebo
babičkou.
Přejděme nyní k perníkářské soutěži,
ve které jste získaly svá první ocenění.
V kolikátém ročníku jste se této soutěže
zúčastnily a kde a jak probíhala?
Daniela: Když jsem se soutěže účastnila, byla
jsem v prvním ročníku. Soutěž se odehrávala
v Nové Pace. Nejprve soutěžila první kategorie B a pak druhá kategorie C, v které jsem
byla já. Měly jsme 80 minut na to nazdobit
perník ve tvaru srdce.
Sára: Stejně jako Dája jsem byla v prvním
ročníku. Soutěžila jsem v kategorii B, což
byly hudební nástroje. Na nazdobení našeho
vybraného hudebního nástroje jsme měli
120 minut.
Jak velká byla konkurence?
Daniela: V této soutěži soutěžilo 10 dívek
z různých škol i z místní. Dívky byly velmi
šikovné a konkurence mi přišla vysoká.
Sára: V mé kategorii soutěžilo 5 slečen
a konkurence byla velká, myslím, že všechny
výrobky byly velmi povedené.
Čím zabodoval a oslovil porotu právě Váš
soutěžní výrobek?
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Daniela: Myslím, že u nás obou nejvíce
zabodovalo nejvíce zaplněného místa na perníku. Samozřejmě šlo i rovné a tenké linky
a textura glazury a určitě i nápad.
Sára: Podle mě to bylo celou zaplněnou plochou, jednoduchým stylem a vzorem mandaly.
Na jakých místech jste se umístily a jaké
byly ohlasy od spolužáků, kamarádů,
doma?
Daniela: Umístila jsem se na druhém místě
zlatého pásma v kategorii C. Spolužáci byli
rádi za úspěch naší školy, moji kamarádi mi
gratulovali a podporovali mě celou dobu a
doma měli největší radost, byli rádi a moc
mi úspěch přáli.
Sára: Já jsem se umístila se svou 40cm
kytarou na prvním místě.
Plánujete výhledově účast v této, nebo jiné
cukrářské soutěži?
Daniela: Chtěly bychom se zúčastnit znovu
v této soutěži i v jiných kategoriích. Záleží i
na paní mistrové kam by nás chtěla poslat.
Sára: Rozhodně ano, soutěže mě baví. Chtěli
bychom se zúčastnit této i nějaké další soutěže.
Je to sice ještě daleko, ale přemýšlíte
co po škole dál? Nějaké další studium?
Daniela: Já chci určitě pokračovat dál a udělat
si maturitu.
Sára: Po škole bych ráda pekla v nějaké
menší útulné pekárně.
Co dalšího, krom pečení, ve volném čase
stíháte?
Daniela: Já moc ráda trávím čas venku mezi
zvířaty. Chodím pomáhat na jeden statek
kousek od domu, kde se učím novým věcem.
Sára: Ve volném čase jsem ráda se svojí
rodinou, nebo podnikám něco s kamarády.

Perníková kytyra Sáry Jedličkové

Při jaké činnosti si opravdu odpočinete?
Daniela: Největší relax je pro mě malování
nebo kreslení. Moc ráda se jdu i je tak projit
ven se psem nebo si zaběhat.
Sára: Největší relax je procházka se psem,
nebo klidné posezení s rodinou.
Na závěr Vás poprosím o nějaký cukrářský
fígl ohledně zdobení perníčků. Jak a čím
docílíme pěkné tenké linky?
Daniela: Na zdobení perníčku je potřeba
dobře namíchaná poleva, která nám při
větším množství muže za nějaký čas zřídnout. Proto máme takový malý fígl, jak řídnutí zpomalit, když polevu připravujeme,
přidáme k ní i lžičku kukuřičného škrobu,
který udrží polevu déle pevnou.
Sára: Nejvíce záleží na dobře ušlehané
hmotě a výběru správného pytlíku.

Perníkové srdce Daniely Koskové

Díky moc za rozhovor a odbornou radu.
Přeji mnoho úspěchu a radosti ve Vašem sladkém oboru.
Marta Gregušová

Sport
Sokolovna Kunvald
V roce 2020 to bude 100 let od doby,
kdy byl položen základní kámen naší Sokolovny. Slavnostně byla otevřena 4. května
1922. Bohužel mnoho fotografií a to jak interiérů, tak exteriérů, a jiných materiálů se naší
sokolské jednotě nedochovalo a není ani v kronikách obce.
Proto Vás občany Kunvaldu prosíme,
prolezte půdy a alba jestli někde něco nenajdete, budeme rádi za vše, co naleznete (fotky
z výročních schůzí, karnevalů, zábav, závodů,
plakáty ze zábav, divadelních představení
a čehokoli jiného) materiály bychom si naskenovali a vrátili. Vytváříme kroniku naší jednoty
a vše bychom do ní uložili a vystavili při vybraných příležitostech. Rádi budeme i za fotografie
ze skokanských můstků nebo bývalého koupaliště na dolním Kunvaldě (dnes se tam konají
rybářské závody). Pokud něco naleznete,
doneste nám to na obecní úřad k rukám Aleny
Morávkové.
S věkem sokolovny souvisí i to že budova
není při přes veškerou snahu Sokola a obce
v nejlepším stavu. Sice každý rok jsou investovány nemalé finanční prostředky do údržby,
ale stále to není moc nikde vidět. Jen v posledních třech letech bylo investováno bezmála

900 000 Kč. Na opravy a nátěry střech nad
sálem padlo 320 000 Kč, opravy vodorovných hydroizolací stěn nás v  posledních dvou
letech stály 575 000 Kč. Toto vše bychom
nezvládli bez podpory Pardubického kraje
a Úřadu městyse Kunvald, kteří nás finančně
podpořili, ale také členů a sympatizantů Sokola,
kteří odvedli stovky hodin brigádnických hodin.
Všem bychom chtěli velice poděkovat.
Ale toto jsou stále, dá se říci jen drobné
opravy, Sokolovna nutně potřebuje generální
rekonstrukci a souvisí to i s tím, že velkou část
prostor v budově opustí po přestavbě Kampeličky Úřad městyse. Sice máme nějaké plány
co s budovou udělat, ale rádi bychom požádali
o nápady i Vás, čtenáře Poledníku.
Pokud máte nějaký nápad, napište nám
ho buď na papír a předejte ho nějakému členovi výboru Sokola nebo ho zašlete na e-mail:
sokol.kunvald@seznam.cz
Tým Sokola Kunvald

Sokolský výlet

V sobotu 14. září 2019 jsme i my, méně
zdatní turisté, vyrazili se Sokoly na výlet.
První část jsme absolvovali společně s většími
vytrvalci.
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Zřícenina hradu Lichnice, Miladina vyhlídka,
ale i cesta malebným údolím Lovětínské rokle
k Berlově vápence byly úchvatné. Většina
pak již pokračovala po připravené trase pěšky,
my jsme se spokojeně vezli autobusem
až k přehradě na Seči. Odtud jsme vykračovali
pěknou procházkou ke zřícenině hradu Oheb
a dál lesem podél přehrady až k hotelu Delta,
kde nás čekalo místní pivo a dobré jídlo.
Sice jsme neušlapali tolik kilometrů
jako ostatní, ale připravená procházka neměla
chybu.
Díky moc, že myslíte i na nás.
Mirka Celerová

Slámožroutská sezona 2019/2020
V letošní sezoně hrají Slámožrouti hokej
na turnaji v Lanškrouně pokud vše dobře
dopadne tak i na turnaji v Žamberku.
V Lanškrouně opět hraje turnaj
celkem 42 mužstev, proto jsou pro základní
část podle výkonnosti z minulých ročníků nalosovány do třech skupin po 14 mužstev. Z těchto
skupin bude podle pořadí vytvořeno 6 finálových skupin po 7 týmech. V naší základní
skupině jsme se již utkali s týmy z Tatenic,
Lanškrouna, Zábřehu, Štítů a Červené Vody.
Čekají nás ještě týmy Ostrova, Černovíru,
Dolní
Dobrouče,
Letohradu,
Udánek,
dva z Lanškrouna, ale i klasický rival z Klášterce
nad Orlicí.
Po již zatím odehraných 4 zápasech odehraných před uzávěrkou máme na kontě 7 bodů
za 3 výhry a jednu „zpackanou“ remízu. V remizovaném zápase se Zábřehem, jsme se bohužel
potýkali špatnou koncovkou. Sice jsme si vytvořili řadu šancí, ale ty jsme nedokázali bohužel
proměnit v branky.
Rádi bychom poděkovali věrným fanouškům za podporu nejen na hřišti ale i při zábavě,
která proběhla. Věříme, že pokud budeme hrát
opět v Žamberku, bude účast fanoušků větší,
protože chápeme, že dojíždět do Lanškrouna
v nočních hodinách je opravdu těžké.
Výsledky základní skupiny:

Slámožrouti Kunvald \ Tatenice
4:2
Slámožrouti Kunvald \ CGT light
6:0
Slámožrouti Kunvald \Štíty
6:1
Wild Band Zábřeh \ Slámožrouti Kunvald 4:4
Červená Voda \ Slámožrouti Kunvald byl
odehrán 26. 10.
Bohužel los dalších zápasů nebyl v době
uzávěrky známý.
Tým Slámožroutů Kunvald
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ŠACHY
KP II V - 13. 10. 2019
MISTROVICE - KUNVALD 3,5 : 4,5

V prvním kole 2. nejvyšší krajské soutěže
- přeboru, jsme měli soupeři co vracet a naše
soupiska se jevila přece jen kvalitnější. Brzy
jsme se ujali vedení (J. Šebrle) a vše se zdálo,
že bychom neměli mít žádný problém, ale po
5ti odehraných utkáních byl stav nerozhodný
a dohrávali se 3 partie, ve kterých byly pozice
přece jen lepší v náš prospěch. Ale v šachu
i 1 malá chyba může vše zvrátit. To se však
nestalo a tak si připisujeme 2 výhry (E. Dvořák
a R. Hodek). Poslední partie již na naší výhře
nemohla nic změnit. Ve vyhrané pozici náš
hráč tu chybu udělal a tak domácí nakonec
prohráli utkání tím nejmenším rozdílem. Remízovali - P. Havrlík, P. Vymetálek a St. Krčmář.
Další utkání nás čeká doma 2. listopadu
v 10 hodin proti rezervě Letohradu. Hrajeme
na Salaši.
Krajské soutěže zahajují 20. října za účasti
našeho „Béčka, Céčka a Déčka“. Hráno po uzávěrce.
Mistrovství ČR seniorů - srpen 2019 Rychnov n. Kn. Z našeho oddílu se zúčastnili 3 hráči.
V kategorii nad 70 let se dařilo J. Tobiškovi,
kde uhrál 50 %.
Memoriál gen. Krejčího - v rapid šachu
se hrálo 31. 8. 2019 v Jablonném n. Orl.
za účasti rekordních 117 hráčů, z toho rekordních 10 „Kunvaláků“. V silně obsazeném turnaji z celé ČR uhráli 2 naši hráči 50% a umístili se v polovině startovního pole (J. Vaníček
a E. Dvořák).
ŠACHY MLÁDEŽE

V sobotu 12. 10. 2019 zahájili děti sérii turnajů v rapid šachu v Lanškrouně. Z našeho
oddílu se presentovalo celkem 5 hráčů.
V nejmladší kateg. HD 10 - za účastí
25 hráčů se celkem našim dařilo. 7. místo
za 4 body ze 7 utkání obsadil Mira Šlezingr
nemladší, 11. skončil Bastík Koukol - 3,5 bodů
a 12. místo obsadil Víťa Vrba - 3,5 bodů.
Starší kategorie začínají 19. 10. 2019 v Pardubicích. Hráno po uzávěrce.
Šachové kroužky mládeže probíhají
ve středu na škole v Kunvaldě a v pátek v Klášterci n. O.
(eDv)

TJ Sokol Kunvald
-ka Zdenka J.
oznamuje, že
cvičení pro ženy a muže 60+
začne v úterý 15.10.2019 od 16 hodin v sokolovně.
Pojďte do Sokola!
Trochu se protáhnout, narovnat záda,
zacvičit si převážně v sedu a v lehu na podložce, pomalým tempem a přiměřeně
k našemu věku, to přece zvládne každý.
Pravidelné cvičení život v štěstí promění.
ermíny dalších cvičení v letošním roce:
úterý 29.10., úterý 12.11., úterý 26.11.,
úterý 10.12., úterý 17.12.
Cvičení opravdu už začalo!
Zapomněli jste a utekl Vám začátek?
Nevadí, v úterý 12.11. budeme pokračovat.

Přijdte si s námi krátce připomenout
17. listopad 1989
V neděli 17. 11. 2019 v 18 hod. u Pomníku padlých.
Jana Trejtnarová a Petra Zářecká,
Za Úřad městyse Kunvald

PS Kunvald připravuje tradiční

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL
v neděli 12. ledna 2020
ve 14 hodin v sokolovně Kunvald

SDH Kunvald a Městys Kunvald Vás srdečně zvou na

„Rozsvěcení vánočního stromu“

v sobotu dne 7. 12. 2019 od 16.00 hod.
Těšit se můžete na „vánoční jarmark“, obvyklé dobroty a veselý program.

Veselé vánoce a šťastný nový rok 2020!

1. Pohled do sálu s expozicí včelařské výstavy - foto T. Bém
2. Z včelařské mše - foto T. Bém
3. Dožínkový průvod na zahájení setkání seniorů
4. Hejtman Pardubického kraje JUDr. Martin Netolický Ph.D. na pracovní návštěvě v Kunvaldu dne 3.9.2019
5. Beseda začíná...taneční soubor z Lukavice
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