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„Krojované“ velikonoce v Kunvaldě – tentokráte bílé, ale i tak veselé a s harmonikou a zpěvem

Foto: Jaromír Bílek

AHOJ,
vážení čtenáři Ku…ho Po...ku
Rekvizice českých zvonů za 2. světové války
Jako každým rokem i letos budeme vzpomínat 8. května 1945 na osvobození našich zemí
spojeneckými armádami od německých okupantů. A stejně jako tehdy budou vyzvánět na počest
tomuto památnému dni i zvony a bude jich jistě mnohem více, nežli jich mohlo zvonit tehdy před
68 lety. Mnozí mladí se budete ptát proč? Protože ani zvony nebyly ušetřeny válečné hysterie
a musely dát svá těla do její služby. Byly sejmuty ze svých výšin a odvezeny na různá shromaždiště
dle pokynů vydaných v březnu roku 1940, kdy vyšel v Německu zákon o čtyřletém hospodářském
plánu na shromáždění neželezných kovů, jehož realizací byl pověřen Hermann Göring. Podle tohoto
zákona měly být shromážděny bronzové zvony a měděné části budov z území celé Říše a poskytnuty
jako materiál pro budoucí potřeby zbrojního průmyslu.
Zvony z Protektorátu Čechy a Morava měly samostatné vládní nařízení z roku 1941
o odevzdávání zvonů. Za jeho plnění odpovídalo především ministerstvo průmyslu, obchodu a živností
ve spolupráci s ministerstvem školství a národní osvěty. Zároveň vyšla prováděcí vyhláška nazvaná
Pokyny pro odevzdání zvonů. Ta upřesnila, že se nařízení vztahuje na všechny zvony z bronzu a že
druh a účel zvonu nerozhodují. Nařízení zahrnulo „zvony kostelní a klášterní, zvony na hřbitovech,
v sadech, ve školách a jiných profánních* a církevních budovách“. Rekvizice zůstaly ušetřeny pouze
zvony nezbytně potřebné k signálním účelům a zvony uložené ve veřejných muzeích již před vydáním nařízení o odevzdání zvonů. V každé náboženské obci či farnosti mohl být ponechán jeden zvon,
užívaný k vyzvánění. Vyhláška stanovila, že se mělo jednat zpravidla o nejmenší zvon ve farnosti.
Označení zvonů prováděly památkové ústavy, které ve formuláři u každého zvonu, popřípadě
hodinového cimbálu, vyznačily příslušnou kategorii. Zmíněná prováděcí vyhláška roztřídila zvony do
čtyř kategorií, označených A, B, C, D, přičemž zvony kategorie D byly umělecky a historicky nejcennější a jako takové měly zůstat na svých místech. Pokud měl vlastník zvon kategorie D, nevztahovalo se na něj nařízení o zachování nejmenšího zvonu. Prováděcí vyhláška nařídila, aby zvony kategorie A, převážně zvony z první poloviny 20. století, určené k okamžitému zpracování, byly označeny zeleným pruhem, kategorie B pruhem žlutým a kategorie C červeným. Pruh měl být 10 cm
široký a 20 cm dlouhý. Za každý zvon či soubor zvonů vystavil okresní úřad stvrzenku ve třech kopiích. Jednu obdržel vlastník, druhá zůstala na okresním úřadě, třetí se zaslala ministerstvu obchodu,
průmyslu a živností.
Odvoz zvonů po Vltavě a po Labi do Německa řídila instituce s názvem Říšský úřad pro železo
a kovy. V době od července 1942 do srpna 1942 odplulo z přístaviště Praha-Maniny pět lodí s nákladem 9801 zvonů o celkové hmotnosti 1562,926 tuny. Náložné listy udávají místo určení Hamburg-Wilhelmsburg – Veringkanal. Na základě archivních dokladů a řídké české i německé tematické literatury lze tedy konstatovat, že v průběhu poměrně krátké doby necelého roku, proběhla na příkaz
říšských úřadů rekvizice, shromáždění a transport téměř 10 000 zvonů z Protektorátu do Německa
a likvidace tak podstatné části zvonového inventáře Čech a Moravy. V roce 1942 byla „zvonová
akce“ skončena.
Hrubým odhadem, na základě dílčích soupisů a přesných údajů o zvonech z Protektorátu, lze
dospět k počtu 10 000 zde odebraných zvonů a cca 3 500 až 4 000 zvonů odebraných z obsazeného
pohraničí. Celkem tedy bylo použito pro potřeby německých podniků 13-14 tisíc českých zvonů.
Zvonům a jejich obnově, až na krátká tři poválečná léta, moc doba nepřála a s velkými obtížemi
a velmi pomalu se navracely na svá původní místa jejich nástupci. Ale již jsou tu a tentokrát snad
s konečnou platností. Takže si můžeme opět vychutnávat jejich krásných hlasů táhnoucích se v podvečer tichou krajinou i bouřících radostí ve dnech květnových slavných dnů.
Milan Šebek, Varnsdorf
Prameny: náhodně získaný rozsáhlý a podrobný výpis s odkazy na velké množství dílčích studií a materiálů různých institucí i jedinců.
*profánních = světských
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Co je nového…?
Nejdůležitější body ze zasedání Zastupitelstva Městyse Kunvald,
konaného dne 21. 3. 2013
* Schválení výsledku inventur.
Zastupitelstvo se seznámilo a projednalo
výsledek inventur majetku Městyse Kunvald
k 31. 12. 2012, který je následující:
Stav nemovitého majetku
81.830.142,21 Kč
Bankovní účty celkem
10.105.947,18 Kč
Ceniny				
15.144,00 Kč
Zásoby				
28.262,10 Kč
Závazky				
206.360,00 Kč
(mzdy, pojištění zdravotní + sociální, faktury)
Pohledávky			
756.315,52 Kč
(582.402 Kč dotace komunikace Bubnov,
dlužníci – za poplatky, nájem placený zpětně)
Zálohy				
110.940,00 Kč
(el. energie)
Zastupitelstvo po projednání odsouhlasilo výsledek inventur.
* Zrušení účtu u Poštovní spořitelny.
Starosta městyse seznámil zastupitelstvo se
skutečností, že úroky na spořícím účtu u Poštovní
spořitelny jsou minimální, poslední zúčtování kladných úroků, které přišlo s datem 18. 3. 2013, bylo
8,32 Kč. Proto navrhl zrušení termínovaného účtu
u Poštovní spořitelny a převod finančních prostředků na spořicí účet u KB.
V současné době má městys u KB celkem tři
účty: běžný účet, účet FRR, čerpací účet (centrum).
Proto navrhuje první dva ponechat, čerpací
účet převést na spořicí a na něj rovněž uložit
finanční prostředky z účtu u Poštovní spořitelny,
který navrhuje zrušit. KB nabízí výhodnější podmínky k tomuto spořicímu účtu.
Zastupitelstvo po projednání odsouhlasilo
navržený postup, tedy zrušení účtu u Poštovní
spořitelny a převedení prostředků z tohoto účtu
na spořicí účet u KB.
* Žádost o prodej pozemků.
Zastupitelstvo se vrátilo k žádosti Kunvaldské a. s. o odprodej pozemků, které jsou v jejím
areálu a jsou doposud ve vlastnictví městyse.

Jedná se o následující pozemky: p.č. 332/4 – jiná
plocha o výměře 24 m2, p.p.č. 413/5 – jiná plocha
o výměře 2m2, p.p.č. st. 759/2 o výměře 55 m2
– zastavěná plocha a nádvoří, p.p.č. 759/3 st.
o výměře 1m2 – zastavěná plocha a nádvoří
a p.p.č. 405/9 o výměře 38 m2 – jiná plocha
v obci a katastrálním území Kunvald.
Záměr byl vyvěšen na úřední desce po zákonem stanovenou dobu, po tuto dobu nepřišly
k záměru žádné připomínky.
Zastupitelstvo po krátkém projednání odsouhlasilo žádost o odprodej pozemků za standardních podmínek, tedy prodej za odhadní cenu
a úhradu nákladů spojených s převodem.
* Informace o pokračujícím projektu úpravy
centra městyse.
Starosta městyse seznámil zastupitelstvo
se skutečností, že firma Hudeček, s.r.o. ve spolupráci s městysem a paní Ing. Zápotockou
připravila kompletní zadávací dokumentaci,
která bude odeslána k odsouhlasení na SFŽP.
Následně, po schválení ZD firma Hudeček zajistí
výběrové řízení, osloví vybrané firmy a uveřejní
ZD na veřejném portálu. Zastupitelstvo vzalo
informace na vědomí.
Dále starosta seznámil zastupitelstvo se skutečností, že bylo vydáno stavební povolení na
stavbu další části chodníku v centru – od schodů
k parkovišti. Rozpočtovaná cena je do 500.000 Kč
včetně DPH. Před stavbou chodníku je nutné
provést přeložku dešťové kanalizace v úseku
od parkoviště k čp. 6 (Fogl Josef). Dle zprávy
z prohlídky provedené monitorovací kamerou je kanalizace na několika místech poškozena (zborcena). Kanalizace není součástí stavební akce chodník. S ohledem na to, že v tomto
místě vede souběžně hlavní vodovodní řád, dále
je zde několik přípojek a další sítě, doporučuje
tuto záležitost zadat firmě VaK, a.s. Jablonné
nad Orlicí.
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Zastupitelstvo po projednání odsouhlasilo
zadat provedení přeložky dešťové kanalizace
firmě VaK, a.s. Jablonné nad Orlicí.

budovy, kde je umístěna knihovna. Zde sokolové provedli zateplení svépomocí.

* Informace LČR, s.p. – Správy toků Povodí
Labe v záležitosti rybníka na horním Kunvaldě.
Starosta městyse informoval zastupitelstvo
o jednání se správcem toku panem Muškou.
Lesy ČR pokračují v řešení záležitosti rybníka.
Dle informací, které pan Muška na jednání
poskytl, začínají s přípravou projektové dokumentace.
Jakmile to dovolí počasí, realizuje se vypuštění rybníka a budou provedena měření včetně
odběru vzorků půdy. Majitel části parcel pod rybníkem pan Zientek s tímto postupem souhlasí.
MO ČRS bude včas informována o vypouštění.
Zastupitelstvo vzalo informace na vědomí.

35.080 Kč

* Výpověď ze smlouvy - TS Žamberk.
Technické služby Žamberk s.r.o. vypověděly
smlouvu o poskytování služeb v psím útulku Žamberk. Starosta seznámil zastupitelstvo s textem
výpovědi. TS Žamberk navrhly dvě varianty dalšího postupu:
Varianta 1: uzavření nové smlouvy o stálé
rezervaci konkrétního počtu volných míst v útulku
za stanovených cenových podmínek (paušální
platba 600 Kč vč. DPH / měsíc / 1 ubytovací místo)
+ v případě umístění psa další poplatky za krmení
a péči).
Varianta 2: bez smlouvy a paušální platby
za rezervaci ubytovacího místa (v případě ubytování
psa je hrazena denní sazba za ubytování a stravu
za celý pobyt psa v útulku + veterinární péči.)
Zastupitelstvo po projednání odsouhlasilo
postup dle navrhované varianty č. 2, tedy platbu
pouze v případě umístění psa.
* Žádost TJ Sokol.
Zastupitelstvo se seznámilo se žádostí TJ Sokol
Kunvald o příspěvek ve výši 50 tis. Kč na zateplení stropu sokolovny. V žádosti je dále uvedeno,
že se jedná o mimořádnou nabídkovou akci firmy
IP Polná, která platí pouze do poloviny dubna 2013.
Zateplení bude provedeno do dutiny stropu foukanou izolací o síle zhruba 25 cm. Přípravu půdy pro
uvedené práce a její vyklizení zajistí členové Sokola
brigádnicky.
Starosta městyse pro porovnání uvedl rozdíl
ve spotřebě elektrické energie v zadní části
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Spotřeba 2010-11 před zateplením:
		
14,17500 MWh
Spotřeba 2011-12 po zateplení:
		
9,61600 MWh
Rozdíl:
4,55900 MWh

28.840 Kč
6.240 Kč

Zastupitelstvo po projednání odsouhlasilo poskytnutí příspěvku na zateplení stropu sokolovny ve výši
50 tis. Kč na základě sepsané Smlouvy o účelovém
poskytnutí příspěvku. Částka bude uvolněna z rezervního fondu.
* Nabídka na odkup pozemku.
Starosta městyse seznámil zastupitelstvo
s nabídkou paní Moniky Šlezingrové na prodej
pozemku p.č. 700/2, jehož je v současné době
vlastnicí, městysu. Na uvedeném pozemku je
postavena autobusová zastávka (čekárna).
Zastupitelstvo po projednání odsouhlasilo
nákup tohoto pozemku za standardních podmínek, tj. za odhadní cenu a úhradu nákladů spojených s prodejem.
* Různé.
a) návrh na pomoc v tíživé životní situaci
– starosta městyse navrhl zastupitelstvu
formu výpomoci rodině Rollerových, a to veřejnou sbírkou formou zřízení zvláštního bankovního
účtu. Účet je bezpoplatkový, správcem účtu bude
městys. Sbírka bude probíhat po předem určenou
omezenou dobu. Její vypsání po schválení Krajským úřadem a po zařízení účtu v bance bude zveřejněno v Kunvaldském Poledníku, dále na webových stránkách městyse a dalšími obvyklými formami.
Zastupitelstvo po projednání odsouhlasilo
založení a vypsání veřejné sbírky na pomoc rodině
Rollerových a pověřilo starostu městyse vyřízením
všech potřebných úkonů k založení sbírky.
b) informace o změně jízdních řádů
– jedná se o linku č. 902 z Ústí nad Orlicí do
Rokytnice v Orlických horách a zpět. Od 15. 3. 2013
je v platnosti nový jízdní řád, ve kterém došlo
ke změnám, se kterými nebyli zástupci měst
a obcí na společném jednání ve Vamberku seznámeni. Změny se týkají výrazného omezení spojů
v období hlavních školních prázdnin. S takovým
rozsahem omezení – především v dopoledních
hodinách městys nesouhlasí. Starostovi městyse

bylo přislíbeno jednání o další úpravě jízdních řádů
na počátku června.
Zastupitelstvo vzalo informace na vědomí.
c) informace o projektu VPP
– starosta městyse informoval zastupitelstvo,
že rovněž v letošním roce bude pokračovat projekt Úřadu práce ČR „Veřejně prospěšné práce“
– městys má aktuálně schválenou dohodu na 2 pracovní místa od 1. 4. 2013.
Zastupitelstvo vzalo informace na vědomí.
* Diskuse.
- P. Vágner tlumočil žádost paní Skalkové
o opravu cesty na Záhory k její nemovitosti a penzionu. Starosta městyse uvedl, že písemná žádost

na úřad městyse prozatím nedorazila, do této cesty
k jedné nemovitosti jednoho trvale žijícího obyvatele byly v minulosti investovány značné prostředky,
spolupráce majitelky penzionu však prozatím nebyla
zaznamenána. Městys každoročně věnuje značné
prostředky do údržby komunikací, avšak jsou zde
komunikace, na které se doposud nedostalo a jsou
v havarijním stavu, těm je nutné dát přednost. Oprava
této komunikace by mohla být provedena dle vývoje
finanční situace městyse.
- P. Mgr. Zd. Jurčanová informovala zastupitelstvo o havárii na vodoinstalaci ve školní budově
a dotázala se na možnosti financování. Havárie bude
zafinancována z rezervního fondu a městys zabezpečí veškeré zednické práce včetně materiálu.
Zastupitelstvo vzalo informace na vědomí.

Nejdůležitější body ze zasedání Zastupitelstva Městyse Kunvald,
konaného dne 11. 4. 2013
* Hospodaření městyse k 31. 3. 2013.
Předseda finančního výboru pan Josef Vágner
seznámil zastupitelstvo s vývojem hospodaření
městyse Kunvald k 31. 3. 2013 a stavem finančních prostředků na jednotlivých účtech:
Příjmy			
Výdaje			
Saldo 			

3.611.446,96 Kč
1.748.599,70 Kč
1.862.847,26 Kč

Stav finančních prostředků na jednotlivých účtech:
BÚ KB			
4.276.211,81 Kč
BÚ KB centrum		
5.026.950,07 Kč
FRR KB			
1.672.265,44 Kč
ČNB				
9.978,67 Kč
Termínovaný ČSOB
1.069.191,85 Kč
Peněžní prostředky městyse Kunvald celkem
činí 12.054.597,84 Kč
Zastupitelstvo vzalo informace na vědomí.
* Závěrečný účet za rok 2012 a výsledek přezkumu hospodaření.
Starosta městyse seznámil zastupitelstvo se
závěrečným účtem městyse Kunvald za rok 2012.
Závěrečný účet městyse Kunvald za rok 2012:
Příjmy			
Výdaje 			
Saldo (Příjmy-Výdaje)

11.065.135,51 Kč
10.766.574,08 Kč
298.561,43 Kč

Stav nemovitého majetku 81.820.142,21 Kč
Bankovní účty celkem
10.105.947,18 Kč
Dále se zastupitelstvo seznámilo se Zprávou
o výsledku přezkoumání hospodaření městyse
Kunvald za rok 2012.
Přezkum hospodaření provedli pracovníci
odboru kontroly Krajakého úřadu Pardubice v termínech 10. 9. 2012 a 22. 3. 2013.
Závěr z přezkumu hospodaření městyse Kunvald:
- při přezkoumání hospodaření územního celku
za předchozí roky: nebyly zjištěny chyby a nedostatky
- při dílčím přezkoumání : nebyly zjištěny chyby
a nedostatky
Zastupitelstvo odsouhlasilo Závěrečný účet
městyse Kunvald za rok 2012 a výsledky přezkumu hospodaření.
* Žádost občanského sdružení BabyBox.
Starosta městyse seznámil zastupitelstvo
se žádostí Občanského sdružení BabyBox pro
odložené děti – STATIM o příspěvek na budování, inovace a servis „babyboxů“. V našem okolí
je nejbližší babybox v nemocnici v Ústí nad Orlicí.
Zastupitelstvo po projednání odsouhlasilo
návrh poskytnout symbolický příspěvek ve výši
1000 Kč.
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* Žádost střediska pro nedoslýchavé v Ústí
nad Orlicí.
Zastupitelstvo se seznámilo se žádostí Českého klubu nedoslýchavých HELP o finanční příspěvek na služby poskytované ve středisku Ústí
nad Orlicí.
Vzhledem k tomu, že zastupitelstvo nemá
dostatečné informace, zda naši občané a kolik
občanů služby střediska v Ústí nad Orlicí využívá,
vzalo žádost prozatím pouze na vědomí. Po zjištění dalších skutečností se k žádosti vrátí na svém
dalším zasedání.
* Žádost Šachového oddílu Kunvald.
Zastupitelstvo se seznámilo se žádostí
Šachového oddílu Kunvald o příspěvek na ceny
pro XXIII. ročník šachového turnaje družstev
– Memoriálu Mirka Kodytka, který se bude konat
dne 20. dubna 2013. Turnaj je velkou propagací
činnosti šachového oddílu mezi širokou šachovou veřejností přesahující rámec kraje.
Zastupitelstvo po krátkém projednání odsouhlasilo příspěvek ve výši 2000 Kč, který bude
poskytnut na základě předložených daňových
dokladů vztahujících se k výše uvedené akci.
* Žádost Pionýrské skupiny Kunvald.
Zastupitelstvo se seznámilo se žádostí PS
Kunvald na uspořádání a organizaci tradičního
pochodu pro děti Z pohádky do pohádky, který se
bude konat dne 1. 5. 2013.
Zastupitelstvo po projednání odsouhlasilo
příspěvek ve výši 2000 Kč, který bude poskytnut
na základě předložených daňových dokladů vztahujících se k výše uvedené akci.
* Rekonstrukce kotelny v budově ZŠ.
Zastupitelstvo projednávalo návrhy textů
smluv, které zaslal pan Petr Suchár, a to:
Smlouvu o dodávkách tepelné energie
a Smlouvu o nájmu nemovitosti (část budovy
– stávající kotelny). Návrhy smluv byly v předstihu zaslány k prostudování zastupitelům. Dále
starosta informoval o vlastním postupu prací
v této akci: v současné době se připravuje projektová dokumentace k přestavbě a úpravám kotelny
tak, aby bylo možno nainstalovat nové kotle.
Zastupitelstvo projednávalo návrhy obou
smluv, které shledalo pro daný případ jako nedostatečné a nezaručující řešení všech rizik, které
taková zásadní obměna znamená. Zvláště proto,
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že se jedná o budovu školy – tedy o zabezpečení dětí, které navštěvují školu a mj. majetek
městyse. Zastupitelstvo na jednom z minulých
zasedání odsouhlasilo realizaci akce s firmou
EkoJoule Orlické Záhoří, za které jedná pan Petr
Suchár.
Po projednání tedy vzalo zastupitelstvo
návrhy textu obou Smluv na vědomí a shodlo
se na následujícím postupu:
- je nezbytné, aby smlouvy posoudil a případně o některé body doplnil právník (zajištění,
sankce při neplnění, možnost odstoupení od
smlouvy, možnost nahlížení do účetnictví atd.).
- je nutné získat reference z objektů, kde
firma, případně pan Suchár tímto způsobem
kotelny již provozuje.
- je nutné, aby byl nejdéle do konce dubna
předložen projekt, který by bylo možné posoudit
i za účasti nezávislého odborníka.
- je nutné prověřit právní vztahy mezi firmou
EkoJoule a panem Petrem Suchárem.
Po zjištění všech těchto a případně dalších
skutečností se zastupitelstvo k záležitosti vrátí
na svém dalším zasedání.
* Žádost manželů Kalouskových.
Zastupitelstvo se seznámilo se žádostí Miloslavy a Václava Kalouskových, Kunvald čp. 276
o odprodej pozemku p.č. 610/2, který je ve
vlastnictví Městyse Kunvald a který dlouhodobě
udržují.
Zastupitelstvo po projednání vzalo žádost
na vědomí a předběžně odsouhlasilo za podmínky zřízení věcného břemene práva vstupu
pro ČEZ a Městys Kunvald.
Záměr prodeje bude vyvěšen po zákonem
stanovenou dobu na úřední desce a zastupitelstvo se k žádosti vrátí na svém dalším zasedání.
* Rozšíření chodníku v centru.
Starosta městyse informoval zastupitelstvo
o průběhu a výsledcích jednání s výrobně-technickým náměstkem firmy VaK, a.s. Jablonné
nad Orlicí Ing. Fiedlerem, které se konalo dne
11. 4. 2013 ve věci přeložky dešťové kanalizace
pod plánovaným chodníkem. Bylo dohodnuto,
že do konce dubna VaK, a.s. předloží cenovou
kalkulaci. S ohledem na aktuální stav bude záležitost řešena jako havárie. Rovněž SÚS Pardu-

bického kraje s navrženým řešením souhlasí.
Akci včetně dopravní značení zabezpečí VaK,
a.s. Jablonné nad Orlicí.
Dále starosta informoval, že je nutné postoupit se záležitostí budování nového chodníku
od nemovitosti Foglových po prodejnu Konzumu. Vzhledem k tomu, že se jedná o zakázku
malého rozsahu, která nepodléhá režimu zákona
o veřejných zakázkách, ani na tuto akci nejsou
vázány dotační prostředky, navrhl zastupitelstvu, aby bylo vypsáno jednoduché poptávkové
řízení s jediným kritériem hodnocení – nejnižší
cenou. Dále navrhl oslovit v tomto poptávkovém
řízení následující firmy: MADOS MT s.r.o. Lupenice, Chládek a Tintěra Pardubice a.s., SaM Litomyšl a.s..
Rovněž byli navrženi členové komise pro
otvírání obálek a hodnocení nabídek: Ing. Paďour,
Ing. Trejtnarová, p. Eduard Štumpf.
Zastupitelstvo po projednání odsouhlasilo
zabezpečení realizace přeložky dešťové kanalizace firmou VaK, a.s. Jablonné nad Orlicí na
základě objednávky, dále vypsání jednoduchého
poptávkového řízení s jediným kritériem - cenou
a oslovení tří výše uvedených firem. Dále zastupitelstvo odsouhlasilo navržené složení komise pro
otevírání a posouzení nabídek.
* Různé.
- informace obchodního družstva KONZUM - starosta informoval zastupitelstvo, že od 1. 5. 2013
dochází ke zrušení provozovny České pošty, s.p.
v Kunvaldě. Poštovní služby od tohoto data
budou zabezpečovány formou služby PARTNER
v prodejně Konzum čp. 100, a to konkrétně od
2. 5. 2013. Zopakoval navrženou otvírací doba
pro poskytování poštovních služeb a to:
Po, Út, St, Pá: 9.00 – 12.00, Čt: 13.30 – 16.30.

Dále sdělil, že dle informace Ing. Motyčky
(vedoucí technické skupiny) dojde k přestavbě
horní prodejny Konzumu - čp. 100. Prodejna
bude uzavřena od 28. 4. 2013 do 20. 5. 2013.
Nově upravená prodejna bude otevřena 21. 5.
2013 v 8.00 hodin.
Zastupitelstvo vzalo informace na vědomí.
- informace k rekonstrukci komunikace na Pustinu - starosta městyse k této záležitosti uvedl,
že žádost na opravu této cesty je evidována na
úřadě již téměř 10 let. Pro rok 2013 požádal
městys na tuto akci o dotaci z Programu obnovy
venkova Pardubického kraje. Bude tedy nutno
zajistit projektovou dokumentaci ke stavbě
v rozsahu požadovaném pro stavební povolení. Vypracování projektové dokumentace bylo
zadáno firmě OPTIMA Vysoké Mýto za předpokládanou cenu cca 30 tis. Kč.
Zastupitelstvo vzalo informace na vědomí.
- průkazy energetické náročnosti budov - starosta informoval zastupitelstvo, že na základě
novely zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření
s energií, má každý orgán veřejné moci jako
vlastník, nebo provozovatel povinnost mít zpracovaný „Průkaz energetické náročnosti budovy“
(týká se budov s celkovou vztažnou plochou
větší než 500 m2). V případě městyse Kunvald
se jedná o následující budovy – škola, hasičská
zbrojnice, bytový dům čp. 17 a budova sportoviště. Starosta městyse předběžně jednal o zpracování těchto průkazů s osobou oprávněnou
tyto průkazy zpracovávat. O dalším vývoji bude
starosta zastupitelstvo informovat na dalším
zasedání zastupitelstva.
Zastupitelstvo vzalo informace na vědomí.

Další zasedání zastupitelstva Městyse Kunvald proběhne
ve čtvrtek 9. května 2013 od 19.00 hod - toto zasedání zastupitelstva proběhne
v Penzionu U Lípy a paní kronikářka Městyse Kunvald na něm představí zápisy do Kroniky
městyse za rok 2012.
Zasedání zastupitelstva v červnu se bude konat ve čtvrtek dne 13. 6. 2013, a to od 19.00 hod
v zasedací místnosti Úřadu Městyse Kunvald.
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Informace České pošty s.p.
Od 1. 5. 2013 dochází ke zrušení pošty 561 81 Kunvald, poštovní směrovací číslo městyse však
zůstává beze změny.
Příjem zásilek a výdej uložených zásilek bude nově zajišťován formou služby Partner,
a to v horní prodejně Konzumu od 2. 5. 2013.
Rozsah hodin této služby pro veřejnost (příjmu a výdeje uložených zásilek):
Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

9.00 – 12.00
9.00 – 12.00
9.00 – 12.00
13.30 – 16.30
9.00 – 12.00

Pracovníci Konzumu však budou ochotni a schopni Vám uloženou zásilku vydat kdykoli, výše
uvedené hodiny se týkají především příjmu zásilek.
I nadále však bude podání a dodávání poštovních zásilek zajišťováno prostřednictvím motorizovaného doručování, následně je uveden přehled některých služeb poskytovaných motorizovaným doručováním:
Přijímá vnitrostátní a mezinárodní obyčejné zásilky, doporučené zásilky, balíky, cenná psaní
Přijímá poštovní poukázky A (hotovost – účet), podací doklady – poštovní poukázky B (účet –
hotovost), poštovní poukázky C (hotovost – hotovost), poštovní poukázky D (hotovost – hotovost, expresní dodání), mezinárodní poštovní poukázky, platební doklady SIPO
Po dohodě zajistí příjem i ostatních služeb České pošty, s. p. (EMS, obchodní balík, Postfax)
Doručuje listovní a balíkové zásilky
Provádí výplatu důchodů a poukázaných peněžních částek
Prodává poštovní známky
Prodává dopisnice, obálky o velikosti C5,C6 a DL, bezpečnostní obaly na cenná psaní
V případě, že chcete zásilku podat na své adrese, je nutné kontaktovat pracovníky České pošty,
s.p. na telefonním čísle +420 465 519 825. Na tomto telefonním čísle Vám také zodpoví případné
nejasnosti či dotazy.

Informace Konzumu, o.d.
V souvislosti s převzetím poskytování některých poštovních služeb formou služby Partner
poskytlo obchodní družstvo Konzum Úřadu městyse Kunvald harmonogram úprav a přestavby
„horní“ prodejny Konzumu, Kunvald čp. 100:
Prodejna Konzumu na horním Kunvaldě bude zcela uzavřena od 28. 4. 2013 do 20. 5.
2013, náhradní prodej je zajištěn v prodejně na dolním Kunvaldě.
Poštovní služby budou zabezpečeny v upraveném prostoru u vstupu do prodejny Konzumu
ve stanovených hodinách ( viz výše Informace České pošty, s.p.) již od 2. 5. 2013, přesto,
že v prodejně bude probíhat rozsáhlá rekonstrukce
Slavnostní otevření zrekonstruované prodejny Konzumu proběhne dne 21. 5. 2013 od 8.00 hod.
Věříme, že nová prodejna bude moderní a bude plně vyhovovat současným potřebám zákazníků, že bude zlepšena kultura prodeje a v neposlední řadě se touto formou podaří na dlouhou dobu
zabezpečit kvalitní poskytování poštovních služeb pro naše občany.
Úřad městyse Kunvald
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Něco málo z historie ZO ČZS v Kunvaldě
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu oslavila v loňském roce 50. výročí
svého založení. Byla založena 8. dubna 1962.
Zpočátku pracoval přípravný výbor a na první
členské schůzi byl zvolen řádný výbor a první
předseda.
Nově vzniklá organizace se zprvu zabývala
nákupem hnojiv, osiv, ovocných stromů a keřů,
bramborové sadby a dalších potřeb pro zahrádkáře. Organizovaly se různé tematické přednášky.
Členové založili 2 ovocné sady (na dolním Kunvaldě na Krejsově kopci a na Končinách).
V dalších letech činnost spočívala v pořádání zájezdů se zahrádkářskou tématikou a náplní
v pořádání tanečních zábav, posezení u táboráků
a vlastních výstav.
V současné době jsou to především vlastní
výstavy, návštěvy zahrádkářských výstav a akcí
v ČR i v zahraničí individuálně nebo společně
s okolními organizacemi. Též se spolupodílíme
květinovou výzdobou na některých akcích pořádaných obcí a dalšími zájmovými organizacemi,
kterých se i aktivně zúčastňujeme. Též se věnujeme mládeži v kroužku Mladý zahrádkář.
Prvním předsedou ZO ČZS byl zvolen Antonín
Keprta. Působil v letech 1962-1967. Dále Antonín
Divíšek 1968-1969, Antonín Keprta 1970-1971,
Anna Hovorková 1972-1975, Karel Zastoupil 19761977, Jan Hejrklík 1978-1979, Bohumil Kurka
1980-2000, Vlasta Žabková 2001 a Ing. Václav
Michalička 2002 dosud (2013).
Dlouholetými jednateli organizace byli přítel
O. Jirucha, J. Faltus, M. Pálková a M. Kalousková
(dosud). V letech 1994-2004 byly pořádány „ Narciskové taneční zábavy “ – celkem 11x. Pořádání
bylo ukončeno pro malý zájem veřejnosti.
Od založení organizace bylo uspořádáno
11 zahrádkářských výstav – 7 výstav bylo
v sokolovně. V roce 2009 vznikl zajímavý nápad
a postupně každý rok byly uspořádány 4 výstavy
ve spolupráci s p. Janem Hejkrlíkem na jeho soukromé zahradě.

Výstavy:
11. - 14. 10. 1964 - Výstava ovoce, zahrádkářských potřeb a bramborových odrůd
- 450 exponátů, 384 návštěvníků + škola
22. - 25. 10. 1967 - Výstava ovoce a zeleniny
- 266 návštěvníků
11. - 12. 8. 1973 - Výstava květin a zeleniny
- 988 dospělých a 187 dětí
14. - 16. 9. 2002 - Výstava květin, ovoce a zeleniny - 50 vystavovatelů + zájmové organizace
(včelaři, myslivci), asi 300 exponátů
- 720 návštěvníků
24. - 26. 9. 2005 - Výstava jiřin a ostatních
podzimních květin
- 42 vystavovatelů a 490 návštěvníků
13. - 15. 9. 2008 - Výstava ovoce, zeleniny
a květin z kunvaldských zahrádek - 540 exponátů, 42 pěstitelů, 17 dárců květin, 13 pořadatelů - 554 návštěvníků + práce dětí ZŠ a MŠ
18. 7. 2009 - Výstava lilií u p. J. Hejkrlíka
a výstava orchidejí v myslivecké klubovně
- 130 lilií, 45 orchidejí - 200 návštěvníků
10. - 11. 7. 2010 - Výstava lilií, orchidejí, letniček a pokojových květin v zahradě p. J. Hejkrlíka, 23 vystavovatelů - 140 lilií, 20 bonsají,
48 orchidejí - 330 návštěvníků
16. - 17. 7. 2011 - Výstava lilií, letniček a balkonových květin u p. J. Hejkrlíka a v myslivecké klubovně, 23 vystavovatelů - 88 lilií,
25 fuksií, 48 pokojových květin
- 548 návštěvníků + 18 pořadatelů
21. - 22. 7. 2012 - Výstava lilií, letniček, balkonových květin a léčivých bylin u p. J. Hejkrlíka - 55 lilií + 13 velkých aranžmá z lilií
- 558 návštěvníků + 13 pořadatelů
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22. - 24.9 2012 - Výstava květin okrasných,
balkonových, pokojových, ovoce a zeleniny
- vystaveno přes 250 výpěstků, z toho více jak
50 odrůd jablek, hrušek, švestek, 35 vazeb
z jiřinek, 30 velkých vazeb z podzimních řezaných květin a 29 bonsaí - 46 kunvaldských pěstitelů a 19 pořadatelů.
Výstava byla zpestřena návštěvou přítele
RNDr. Stanislava Pelešky, který uspořádal zajímavou a poutavou besedu. Hodnota výstavy
byla především v tom, že vše, co bylo možno
vidět a sníst, bylo dílem kunvaldských pěstitelů
a nadšených zahrádkářů a žáků MŠ a ZŠ.
Při ZO pracuje velmi dobře kroužek „Mladý
zahrádkář“.
Pracuje již 28 let, neboť byl založen v r. 1984
př. Miloslavou Kalouskovou, jako jeden z oddílů
Pionýra. Od založení pracuje pro ZO ČZS. Míval
stále okolo 20 členů, nyní tak, jak ubývá žáků ve
škole, má okolo 10 členů, většinou děvčat. Po
celou dobu svého působení se věnuje zahrádkaření – dříve děti pracovaly na zahradě ZŠ (pěstovaly zeleninu a květiny) a pečovaly o veřejnou
zeleň.

Největší úspěchy:
1991 Hana Trejtnarová 3. - 4. místo,
1999 Eva Příkopová 7. místo,
2003 Veronika Tomanová 6. - 7. místo,
2004 Veronika Tomanová 3. místo,
2005 Alena Taiberová 7. místo,
2009 Veronika Hájková 7. místo,
2010 Veronika Hájková 9. místo.
V roce 2012 se Gabriela Gyenová probojovala do zemského kola floristické soutěže, obsadila 2. místo a postoupila do národního kola, kterého se však pro nemoc nezúčastnila. Zastoupila ji Daniela Žabková a obsadila
4. místo. Zásluhu na z těchto úspěších mají Míla
Kalousková a Vlasta Šlezingrová.

Kunvaldští zahrádkáři dnes

Každý rok mladí zahrádkáři před vánocemi vyrábí svícny a adventní věnce. V zimě
se zúčastní akce Ledová Praha. Sami pořádají různé zájezdy, pomáhají při každoročním
pochodu „Z pohádky do pohádky“ a připravují
program na výroční schůzi ZO ČZS a další akce.
Za tuto bohatou činnost a především za
pořádání výstav a práci s mládeží byla naše
organizace oceněna těmito vyznamenáními:
Rok 1992 – zahrádkáři (B. Kurka, M. Pálková, J. Kopecký
a J. Kotlář) přejí svému bývalému předsedovi A. Keprtovi
k jeho 80. narozeninám

V posledních letech záhony opustily a věnují
se zahrádkaření pouze teoreticky – navštěvují
různé výstavy, přednášky a účastní se soutěže „ Mladý zahrádkář “ a vloni (2012) poprvé
i floristické soutěže. Místní kola pořádají sami
a účastní se pravidelně národního kola v Jihlavě,
Táboře, Kroměříži nebo v Klatovech, celkem již
23x a dosahují pravidelně dobrých výsledků.
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1987 - Diplom za zásluhy a rozvoj zahrádkářství
a dobré výsledky a práci s dětmi
1992 - Čestné uznání I. stupně za zásluhy a rozvoj
zahrádkářství
1993 - Čestné uznání za zásluhy a práci s dětmi
2005 - Čestné uznání I. stupně
2010 - Zlatá medaile za zásluhy a rozvoj zahrádkářství od republikové rady
2008 - Ing. Michalička - bronzová medaile republikové rady
2012 - Míla Kalousková - zlatá medaile republikové rady

ZO ČZS má v současné době (2013) 31 řádných a 9 čestných členů. Čestné členství uděluje ZO ČZS v Kunvaldě členům starších 80 let
za dlouholetou práci v organizaci.

V roce 2012 obdržel čestné členství v ZO
ČZS Městys Kunvald za velmi dobrou spolupráci
a rozvoj zahrádkářství v obci.
Ing. Václav Michalička

Ze starých kunvaldských kronik
Zřízení poštovního úřadu
Paní Josefa Režná, zdejší poštmistrová v.v.
pro kroniku o zdejší poště podala tuto zprávu:
Zřízení poštovního úřadu 1896
Dne 6. července 1896 vstoupilo v platnost
nařízení ministerstva obchodu o zřízení poštovního úřadu v Kunvaldě. Úřednicí ustanovena
sleč. Josefa Novotná z Vamberka.
Poštovní úřad umístěn v č.p. 15 (výměnku
čp. 13 = hostince u Müllerů, dříve u Fričů). Spojení nového poštovního úřadu obstarával dosavadní přespolní listonoš František Michalička,
který byl ode dne otevření úřadu i místním doručovatelem v Kunvaldě. Týž bydlel v Žamberku
a dopravoval došlou poštu denně v 8 hodin
k poštovnímu úřadu v Kunvaldě, podanou
odnášel, případně na dětském kočárku odvážel k poštovnímu úřadu v Žamberku ve 4 hodiny
odpoledne.
Doručování do osad Bubnova, Kunačic a Zaječin, které vzhledem k rozlehlosti rayonu i dříve přespolním listonošem ze Žamberka mohlo se vykonávati jen příležitostně, bylo zrušeno, a občané z osad
si museli odnášeti poštu sami.
V roce 1904 byl doručovací obvod zdejšího
poštovního úřadu rozšířen o Klášterec.
Doprava pošty poté dopravována ze Žamberka karou neb dostavníkem koňmo. Dopravníků mohlo býti použito k jízdě 4-6 cestujícími.
Tato jízdní pošta jezdila ze Žamberka až do
Bärnwaldu (dnešního Neratova) a to dle ustáleného jízdního řádu. Bylo možno takto použiti
cestujícím dopravníku až do Bärnwaldu Kunštátu s přestoupením v Bärnwaldě na vůz pošty
Rokytnice – Kunštát.

Pro Klášterec a osady Kunvaldské ustanoven přespolní listonoš.
Roku 1905 zřízen poštovní úřad v Klášterci
pro Klášterec a Pastviny a Kunvaldské Končiny.
Z knihy Kroniky č. II pana Adolfa Simona

Trocha nostalgie
Nedalo mi a opět jsem nahlédla do kunvaldských kronik pana Simona. Tentokráte
proto, abych se podívala, jak to bylo v Kunvaldě
s poštou. Jaké byly tady její začátky. Teď, když
po 117 letech tady v Kunvaldě již nebude…
Tedy, abych byla přesná, Česká pošta již
nebude, bude služba Partner.
Pro běžného občana bude služba zachována
(a to je velmi dobře) a možná to většině bude
tak nějak jedno. Doba jde kupředu, doba si to
žádá – máme vyspělou techniku a na tradice si
moc "nehrajeme". Ale mě dovolte říci, že je mi
tak trochu líto. Myslím, že česká pošta k českému venkovu patřila, patří a patřit by měla.
Kolik jen to bylo poštmistrů, poštmistrových,
listonošů, kolik osudů?
Dnes máme poštu motorizovanou a službu
Partner. A téměř anonymní doručovatele. A musím
se usmát, vzpomenu-li si na současnou televizní
reklamu, kterou jsem v nedávné době zaznamenala a ve které vystupuje pošťák jdoucí cestou
necestou, doručující pěšky poštu na samoty a do
vzdálených obydlí… Musím se usmát a říci si: tak
nevím… ?!
Těch 117 let si však zaslouží úctu.
Jana Trejtnarová
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Okénko farnosti
Recitál Slávka Klecandra
Známý zpěvák a hudebník Slávek Klecandr
pořádal v neděli 14. 4. svůj koncert v našem
kostele sv. Jiří a jako hosty programu si pozval
klienty Domova na Stříbrném vrchu. Velmi rádi
jsme jeho pozvání přijali a vážíme si ho, protože
pan Klecandr je profesionál a jeho hudba oslovuje všechny generace již mnoho let. Na úvod
koncertu jsme s dramatickým kroužkem našeho
Domova sehráli představení „O vamberecké
krajce.“ K volbě tohoto tématu nás inspirovalo
bydliště Slávka Klecandra – Vamberk. Další část
koncertu už patřila Slávkovým písním.
Zazněly skladby nové i starší a samozřejmě
také Žalmy, jež jsou v jeho podání nepřekona-

telné. Všichni jsme si užili libých tónů zpěvu
i hry na kytaru.
Strunných nástrojů zde bylo hned několik
a Slávek zmínil, že kytar má doma ještě mnohem
víc. V závěru jarního odpoledne si se Slávkem
zazpívalo dvě písně několik klientů z pěveckého
kroužku Stříbrňák. Byl to pro ně velký zážitek.
Koncert se velmi vydařil a my jsme prožili nezapomenutelné odpoledne. Díky Slávku
a těšíme se na tvoji další návštěvu.
Za dramatický a pěvecký kroužek
Domova na Stříbrném vrchu
Bc. Marta Gregušová, DiS.

Svátky jara v kostele sv. Jiří
Letošní dvě jarní neděle (Květná a Boží hod
velikonoční) byly typickou ukázkou pravé zimy.
Zpěváci a hudebníci na kůru mrzli jako o půlnoční a lidé v lavicích se choulili v teplých kabátech a rukavicích.
Radost z velikonočního poselství nám to však
nezkazilo a svátky jsme se snažili duchovně plně
prožít. Krom toho si mohl každý, kdo byl tyto dvě
neděle v kostele, odnést domů malý dárek od dětí
z misijního klubka.
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Ty si na Květnou neděli připravily zdobení
vánočního stromečku velikonočními ozdobami,
které vyrobily. Jednalo se o barevné zápichy do květináčů, jimiž si mohl každý vyzdobit domácnost, ale
nezapomněli jsme ani na výzdobu kurníků. Snad
každý chovatel slepic má zájem, aby bylo dost vajíček. Je tedy na místě kur domácí vhodně motivovat.
No a nic nenadělá větší práci, než taková barevná
vajíčka na prádlovém kolíčku. Pohodlně se umístí
do kurníku a slípky okamžitě pochopí, jaké svátky se

nám blíží. Všemi těmito výrobky, včetně opět tolik
poptávaných úklidových rukavic s jarními motivy,
děti v kostele zdobily stromeček. Trochu zvláštní
akce na Květnou neděli, ale nastalé zimní počasí nás
k tomu inspirovalo.
O týden později, na Boží hod velikonoční, se
misijní klubko představilo opět. Tentokráte byl
program dětí pojat teologicko - zahrádkářsky. Toto
netradiční spojení jsem zvolila proto, že teologii
a zahrádkářství je třeba v dnešní době mládeži více
přiblížit. Zinscenovali jsme tedy pořad pro zahrádkáře – Receptář. Přemek Podlaha si do tohoto dílu
pořadu pozval krom zkušených pěstitelů a zahrádkářů i kněze a dvě řádové sestry. Mládež (v těchto
rolích) společně diskutovala nad biblickými výroky
i radami pro šlechtění zahrady. Bylo zajímavé sledovat, jak se zdánlivě nesouvisející prolíná a doplňuje. To byla teoretická část programu.
V té praktické šlo o představení konkrétních
pěstitelských výsledků dětí a mládeže. Zprvu jsem
sice u mládeže nadšení pro zahrádkářskou činnost
nezaznamenala, ale recept - slepice na paprice bez

Děti a „Slepice na paprice“

vaření – je celkem motivoval. Všichni se doma
o zasazená semínka vzorně starali a výsledkem
bylo 40 kelímků se vzrostlými sazenicemi papriky
červené, nad nimiž se na špejli tyčilo 40 slepiček
z papíru = tedy „SLEPICE NA PAPRICE.“ Společně
jsme tak zažili očekávání i radost z každé zelenající se sazeničky. Ty si lidé odnášeli po představení
domů a starost o ně už ponecháváme na nich.
Bc. Marta Gregušová, DiS.

Společenská kronika
Blahopřejeme našim spoluobčanům,
kteří oslaví významná životní jubilea:
87 let
24. 05.
14. 06.

75 let
Božena Štumpfová
František Bukovský

Kunvald 321
Kunvald 55

Marie Jiruchová

Kunvald 256

Vladimír Mihulka

Kunvald 311

60 let

Marie Nunová

Kunvald 180

18. 05.
31. 05.
24. 06.

Slavomíra Páchová

Kunvald 221

85 let
26. 06.
84 let
12. 06.
82 let
17. 05.

06. 05.
15. 05.

Alena Tobišková
Marta Keprtová

Kunvald 56
Kunvald 229

Josef Fogl		

Kunvald 6

Kamil Kotrlý
Antonín Jireš
Miroslava Vagnerová

Kunvald 143
Končiny 9
Kunvald 119

Jaroslav Friml
Hana Doležalová
Blanka Krčmářová
Dana Píčová
Radomír Celer

Kunvald 394
Kunvald 176
Kunvald 184
Kunvald 123
Kunvald 98

70 let
11. 05.

81 let
31. 05.
80 let
23. 05.
04. 06.
27. 06.

Jarmila Novotná
Jaroslav Píč
Ladislav Hájek

Kunačice 21
Kunvald 123
Kunvald 67

50 let
11. 05.
12. 05.
27. 05.
22. 06.
18. 05.
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Stále se něco děje...!
Zateplení stropu nad sálem sokolovny
Zateplení půdy (drceným polystyrenem)
nad knihovnou, které brigádnicky provedl
Sokol v roce 2010, přineslo úsporu za vytápění zhruba šest tisíc korun ročně. Proto jsme
se rozhodli zateplit i strop nad sálem a přísálím. To už bychom svépomocí jako knihovnu
nezvládli, a tak jsme úkol zadali specializované
firmě.
Půda musela být během deseti dnů vyklizena a připravena, abychom mohli uplatnit
akční slevu, která platila jen do začátku dubna.
Dvě odpoledne jsme snášeli notně zaprášené
poklady, které od postavení sokolovny našly
během uplynulých devadesáti let na půdě své
poslední útočiště. Staré kulisy, nábytek, prvomájová hesla, knihy a spoustu dalších krámů.
Pak jsme ještě museli odstranit část záklopové
podlahy, aby firma měla kudy izolaci nafoukat,
a vyčistit prostor mezi podlahou a stropem.
Vlastní zateplení pak firmě díky moderní
technice trvalo zhruba čtyři hodiny. I přes
akční slevu vyšly práce a materiál na přibližně

sto dvacet tisíc. Chtěl bych poděkovat zastupitelstvu městyse, že přislíbilo poskytnutí příspěvku na zateplení ve výši 50 tisíc Kč, i když
se tato akce zrodila hodně narychlo.
Chtěl bych poděkovat i všem brigádníkům,
kteří pracovali několik hodin v silně zaprášeném, špinavém prostředí a neúnavně běhali
z půdy do sklepa a zpět nahoru. Bez jejich
nezištné pomoci bychom zateplení nestihli včas
připravit. Jelikož se bude zateplovat ještě přísálí a dávat zpátky částečně rozebraná podlaha
půdy, chtěl bych zároveň vyzvat i další sokoly,
kteří se brigád nemohli zúčastnit nebo o nich
nevěděli, aby se k nám přidali. O budoucích brigádách se je pokusíme včas informovat.
Věřím, že zateplení stropu nejenže sníží
náklady na vytápění, ale povede i k udržení
vyšší teploty v sokolovně především v zimních
měsících a tím i příjemnějšímu pobytu všech,
kteří do sokolovny zavítají.
Za TJ Sokol Kunvald - Roman Hodek

MĚSTYS KUNVALD VYHLAŠUJE
veřejnou finanční sbírku

NA POMOC RODINĚ ROLLEROVÝCH – KUNVALD, KONČINY
Finanční příspěvky můžete poukazovat na bankovní účet číslo:

107-4689350227/0100
u KB Žamberk.
Sbírka je vypsána na dobu trvání 2 let, účet je veden Komerční bankou
jako bezpoplatkový, správcem účtu je Městys Kunvald.
Věříme, že i malou částkou pomůžete rodině, která se ocitla v tíživé životní situaci
a těžce bojuje o zachování svého domova.
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Městys Kunvald vyhlašuje

II. ročník otevřené amatérské fotografické soutěže na téma

TAK TO JE NÁŠ KUNVALD!
Pravidla a podmínky soutěže:
Kdo se může zúčastnit?
Zúčastnit soutěže a předložit své fotografie do soutěže mohou pouze amatérští fotografové, kteří jsou přihlášení
k trvalému pobytu v Kunvaldě, nebo vlastní v Kunvaldě rekreační nemovitost.

Kolik fotografií a jakých lze do soutěže přihlásit?
- Jeden účastník soutěže může přihlásit do soutěže maximálně 3 fotografie (tedy nejméně 1 a nejvýše 3 fotografie)
o rozměru 20 x 30 cm, případně fotografie vytištěné v tiskárně na formátu A4,
- Do soutěže budou přijímány pouze fotografie, které budou pořízeny během roku 2013 a jejich cílem a účelem je
představit a přiblížit Kunvald návštěvníkům či turistům, představit typická, památná či jinak významná místa v Kunvaldě
nebo budou dokumentovat tradiční kunvaldské akce pořádané během roku.

V jakých kategoriích se soutěží?
- děti a mládež do 15 let
- „mladí“ fotografové do 30 let
- „zkušenější“ fotografové nad 30 let
Do kdy a kam je nutné soutěžní fotografie dodat?
- Přijímání fotografií do soutěže bude ukončeno dne 4. října 2013.
- Soutěžní fotografie je nutné do výše uvedeného data dodat, zaslat či donést na Úřad městyse Kunvald,
561 81 Kunvald 40, tel. 465 619 160, k rukám Jany Trejtnarové (tel. 724 524 314), která je garantem soutěže za Úřad
Městyse Kunvald.
- Fotografie budou dodány v zalepené obálce, na které bude uvedeno jméno, adresa, rok narození soutěžícího,
počet fotografií v obálce.
- Fotografie budou na rubu očíslovány a do obálky bude vložen list s uvedením čísla/čísel a názvu fotografie/fotografií.

Kdo a jak bude fotografie hodnotit?
Samozřejmě odborná, erudovaná, citlivá a nestranná porota ve složení:

paní Hana Sklenková - pan Martin Sklenka - pan Jaromír Bílek
paní Petra Zářecká - pan Jaroslav Dvorský
Hodnotit se budou jednotlivé fotografie, nikoli soubory fotografií! Porota bude hodnotit fotografie pouze podle čísel,
nebude znát do doby konečného rozhodnutí autora! Hodnoceno bude jednak technické provedení fotografií,
dále originalita námětu, zachycení okamžiku, atmosféra místa, celkový dojem z fotografie.

Kdy budou vyhlášeny výsledky a kde se na fotografie (nejen vítězné) všichni podívají?
Slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen soutěžícím, kteří se umístí se svými fotografiemi na prvních třech místech
v jednotlivých kategoriích, proběhne po vernisáži tradiční podzimní výstavy pořádané Městysem Kunvald
v předpokládaném termínu 26. října 2013, fotografie budou vystaveny současně s výstavou tak, aby se jimi mohli všichni potěšit…
Všichni účastníci soutěže jsou tímto požádáni o souhlas s použitím všech fotografií pouze pro účely Městyse Kunvald,
jeho kroniky, Kunvaldského Poledníku.
V případě komerčního využití některé z fotografií (např. pro kalendáře, pohlednice, brožury atd.) bude výtěžek použit
vždy ve prospěch kulturních aktivit městyse a jméno autora bude s jeho souhlasem vždy uvedeno.

Tak tedy - vážení a milí spoluobčané, mladší či starší – DOBRÉ SVĚTLO!
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TJ Sokol Kunvald Vás zve
ve středu 8. května 2013
na XXX. ročník pochodu
MUFLONÍ STOPOU.
Start mezi 8.00 a 9.00 hodinou u sokolovny.
Trasy pro pěší 7, 15, 25 km; cyklotrasa 50 km.
Podrobnosti budou uvedeny na plakátech.

MATEŘSKÁ ŠKOLA KUNVALD
VÁS ZVE NA
JARNÍ BESÍDKU
SOBOTA 11. 5. 2013 VE 14 HODIN
SOKOLOVNA KUNVALD

Želvy Ninja

zvou všechny děti od 7 – 15 let na prázdninovou počítačovou družinu do Žamberka.
Společně se naučíme ovládat PC (MS Word, MS Excel), Skype, vytvoříme si vlastní webovou
stránku, budeme chodit na výlety s digitálním fotoaparátem a vytvořené fotky si dále upravíme.
Celý týden budeme soutěžit o zajímavé ceny, dívat se na filmy, pohádky a hrát společně počítačové hry – prostě užijeme si kupu zábavy. Denní program je zajištěn od 8:00 do 16:00 hod
(začátek družiny od 7 h, obědy svačiny a nápoje jsou zahrnuty v ceně)
Tak neváhejte a přijďte si k nám užít „želví prázdniny“ v jednom z těchto termínů
(1. běh: 8. 7. – 12. 7. 2013, 2. běh: 15. 7. -19. 7. 2013).
Více informací na tel.: 465 67 67 65, e-mail: ideahelp@ideahelp.cz

Farnost Kunvald
připravuje již
tradiční cyklovýlet !
Datum a popis trasy budou uveřejněny na plakátech.
Všichni jste zváni!
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