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Kunvaldské děti v „Ledové Praze“

foto Míla Kalousková

AHOJ,
vážení čtenáři Ku…ho Po...ku

Jedna z nejúžasnějších žen,
jež měla šestnáct dětí
a jejíž vláda měla vliv
ještě i po staletí...
Zrušila robotu poddaných
ta dáma osvícená,
ovšem zas přesně věděla,
jaká je platidel cena...
Tak mnohé as zas přešel smích,
když chtěla přiznání o daních!
Zavedla školní docházku
a žáčků pilné učení,
řád studijní a celní řád
a zakázala mučení...
Korunu českou přijala,
když let jí bylo dvacet šest chrám Svatovítský měl tu čest...
Však sílu měla, šarm a styl
a též dost fantazie,
ta císařovna rakouská Marie Terezie...
Maria Theresia

Také jste byli, milí čtenáři, překvapeni lehkostí veršů i šarmem nadsázky, ale i projevem laskavosti a zamilovanosti do matičky Prahy, jak popisuje její historii básnířka a malířka Inka Delevová
v roztomilé knížečce – Praha na vlnách věků? Skutečný život prvé ženy na trůnu Habsburků však tak
idylický nebyl. Od nástupu na trůn musela tvrdě bojovat o zachování říše, protože evropští panovníci nechtěli pochopit, že její nároky na trůn jsou opodstatněné stejně, jako schopnosti. K udržení
moci potřebovala silnou armádu, která stojí mnoho peněz. V prvé řadě musel být zastaven tok peněz
do ciziny prostřednictvím řeholí, které měly svá centra v zahraničí. Klášterní statky byly pod státní
kontrolou; omezila počty procesí, poutí a církevních svátků, aby se více pracovalo. Po exkomunikování nastávajícího zetě císařovny, papežem Klementem XIII., přijala panovnice projekt moravského
šlechtice Václava Kounice - „zneškodnění církve“ a 15. 6. 1768 podepsala dokument o pravomoci
Státního úřadu pro dozor nad církvemi. Majetek církví byl v podstatě zestátněn a faráři změněni
na státní úředníky, kteří dostávali plat od státu. Byla zakázána procesí do ciziny, zrušena inkvizice
a korespondence duchovních s centrem v Římě směla probíhat jen přes ministerstvo zahraničních
věcí. A ještě mnoho jiných nařízení a zákazů. I přesto žila, a možná i dosud žije, císařovna v paměti
lidu jako žena hluboce zbožná. (Také tentokrát převyprávěno ze stejných pramenů jako minule.)
Mnohé z Vás, milí čtenáři, jistě zarazí má troufalost, když si dovolím prohlásit, že nebýt Marie
Terezie nebylo by dnes ani pisatele tohoto článku. Je to k nevíře, ale paní NÁHODA je nevyzpytatelná, proto dopustila, aby se v roce 1723 narodil v Mohuči Marii a Gerhardovi Kocy jako páté dítě
syn Josef, který po dokončení studia práv odešel do Vídně s doporučujícím dopisem na samotnou
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císařovnu a stal se jedním ze správců majetku u dvora. Po velkém požáru Vídně-Meidlingu kdy přišla
jeho rodina o veškerý majetek, byl císařovnou odměněn roku 1771 nově zřízenou dědičnou poštovní
stanicí v Kameni (na trati Golčův Jeníkov – Německý /dnes Havlíčkův/ Brod). Měl tři syny, z nichž
dva se věnovali po jeho smrti též poště a třetí kněžskému povolání, kde dosáhl úctyhodného postavení želivského preláta. Starší ze synů měl však smůlu, že jeho prvorozené dítě byla dcera, která
jediná mohla dědit údělnou poštu, takže jejím sňatkem přešla do držení Voithů von Sterbetz. A jeho
třetím dítětem byl syn Franz Konrad, který zakládá lesnický rod ve službách knížecího rodu Auersperků, jehož posledním potomkem po meči byl můj dědeček Ferdinand.
Ale ta skutečnost mě opravdu napadla až při psaní o císařovně.
Milan Šebek, Varnsdorf

Co je nového…?
Nejdůležitější body ze zasedání Zastupitelstva Městyse Kunvald,
konaného dne 10. 1. 2013
* Rozpočet na rok 2013.
Zastupitelstvo projednávalo a připomínkovalo návrh rozpočtu na minulých zasedáních,
po předběžném odsouhlasení byl návrh rozpočtu vyvěšen po zákonem stanovenou dobu na
úřední desce. K návrhu rozpočtu nepřišly na úřad
městyse žádné připomínky.
V souvislosti s tímto bodem seznámil starosta městyse zastupitelstvo se žádostí Římskokatolické farnosti Kunvald, která byla doručena
na úřad městyse dne 9. 1. 2013. Farnost žádá
o příspěvek na opravu dveří sakristie a restaurování bočních dveří na jižní straně kostela
sv. Jiří v Kunvaldě. Římskokatolická farnost
podala žádost o grant na výše uvedené práce
do grantového Programu stavební obnovy
a restaurování kulturních památek a drobných
objektů památkového charakteru Pardubického
kraje.
Předpokládaná výše nákladů na uvedené činnosti je 157.320 Kč. Povinná spoluúčast vlastníka činí 38.000 Kč. Římskokatolická farnost
žádá městys o příspěvek ve výši povinné spoluúčasti vlastníka – tj. 38.000 Kč.
Starosta městyse dále uvedl, že městys vždy
přispíval na opravy kostela, ačkoli to nelze brát
jako povinnost městyse. Zastupitelstva i v minulosti rovněž vždy podporovala svými rozhodnutími poskytnutí příspěvků na opravy, údržbu i celkový vzhled kostela, neboť se jedná o významnou
kulturní památku v městysi. Vzhledem k tomu,

že městys s farností spolupracuje dlouhodobě
a představitelům farnosti je dobře známo, že veškeré žádosti o příspěvky a další podléhají souhlasu zastupitelstva a rovněž je známo, že rozpočet se připravuje vždy koncem roku, bylo by
vhodné, kdyby podobné žádosti byly předkládány
v době, kdy se tvoří rozpočet městyse, a nikoli až
na poslední chvíli.
S tímto příspěvkem však v sestaveném
návrhu rozpočtu nebylo počítáno, a pokud by
tento příspěvek měl být zařazen nyní do návrhu,
znamenalo by to přepracování rozpočtu a opakované vyvěšení na úřední desce po zákonem stanovenou dobu a tím minimálně další měsíc hospodaření městyse dle rozpočtového provizoria.
Starosta městyse proto navrhl, aby se žádost
řešila rozpočtovou změnou v průběhu roku v případě, že Římskokatolická farnost se žádostí
o grant uspěje.
Zastupitelstvo po projednání odsouhlasilo
návrh rozpočtu na rok 2013 a současně návrh
starosty na řešení žádosti Římskokatolické farnosti.
* Žádost pana Miroslava Vágnera, Kunvald 119.
Zastupitelstvo se vrátilo k předběžně odsouhlasené žádosti pana Miroslava Vágnera o směnu
pozemků. Záměr směny části pozemků byl vyvěšen na úřední desce po zákonem stanovenou
dobu. K záměru nebyla podána žádná připomínka.
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Zastupitelstvo po projednání odsouhlasilo
realizaci směny pozemků v návrhu varianty č. 2 tedy nezbytně nutné směny částí pozemků
k vyrovnání majetkových vztahů, za obvyklých
podmínek, tj. žadatel uhradí veškeré náklady spojené s uskutečněním směny.
* Žádost Pionýrské skupiny Kunvald.
Zastupitelstvo po krátkém projednání
odsouhlasilo příspěvek ve výši 2000 Kč na organizaci a ceny na tradiční Dětský maškarní karneval, který se bude konat dne 20. 1. 2013. Příspěvek bude poskytnut na základě předložených
daňových dokladů vztahujících se ke konání
akce.
* Sdělení ÚZSVM.
Starosta městyse seznámil zastupitelstvo se
sdělením Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, které se týká převodu pozemku
p.č. 615 v k.ú. Dolní Rokytnice.
ÚZSVM, odloučené pracoviště Rychnov nad
Kněžnou, písemně sdělilo, že dne 4. 1. 2013
byla podána na Katastrální pracoviště v Rychnově nad Kněžnou žádost o opravu chybně
zapsané nemovitosti, která se týká výše uvedeného pozemku. Město Rokytnice v Orl. horách

o vlastnictví této parcely nemá zájem a nemá
námitky proti převodu tohoto pozemku do vlastnictví Městyse Kunvald. ÚZSVM žádá o sdělení,
zda tato komunikace bude zařazena do sítě místních komunikací, nebo bude ponechána jako
komunikace účelová, aby bylo možno rozhodnout o způsobu bezúplatného převodu komunikace ve prospěch Městyse Kunvald.
Zastupitelstvo po projednání odsouhlasilo
ponechání komunikace jako komunikace účelové.
* Diskuse
P. Celerová požádala, zda by bylo možné
posypat cestičku pod vilou, která je velmi využívána, ale není zařazena v systému pravidelné
údržby, a dále pozvala všechny přítomné na
Masopust, který se bude konat 2. února 2013
se závěrečnou veselicí v sokolovně.
P. Krčmář upozornil na špatný stav kontejneru u hospody u Jedlinských – je v některých částech zcela prorezatělý (pravděpodobně
i následkem po vyhoření) a odpad z něj může
vypadávat. Starosta městyse přislíbil, že prověří, zda je kontejner skutečně kunvaldský,
a v nejbližším možném termínu by byl dán do
opravy.

Nejdůležitější body ze zasedání Zastupitelstva Městyse Kunvald,
konaného dne 14. 2. 2013
* Výběr zaměstnance pro údržbu majetku
Městyse Kunvald.
Zastupitelé měli možnost prostřednictvím písemné zprávy k programu zastupitelstva se ještě před zasedáním zastupitelstva
seznámit s informacemi o jednotlivých uchazečích. Žádosti podali: pan Jiří Trejtnar, Kunvald 391, pan Miroslav Tobeš, Končiny 6, paní
Jaroslava Faiferová, Kunvald 316, Martin Lyer,
Kunvald 372, pan Juraj Gyén, Kunvald 266,
pan Pavel Hlaváček, Kunvald 220, pan Vladimír
Hejkrlík, Kunvald 209, dále pan Václav Šeps,
Žamberk, pan Václav Bodnár, Žamberk a pan
Pavel Bodnár, Žamberk.
Vzhledem k tomu, že zastupitelstvo se již při
vypisování místa rozhodlo, že přednost budou
mít místní, kunvaldští občané a vzhledem dostatečnému počtu zájemců vybíralo zastupitelstvo
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z občanů trvale žijících v Kunvaldě. V prvním
kole získali pan Tobeš 8 hlasů, pan Hejkrlík
9 hlasů a pan Gyén 2 hlasy. Ve druhém kole
pak zastupitelé vybírali mezi panem Tobešem
a panem Hejkrlíkem. Pan Tobeš získal 5 hlasů,
pan Hejkrlík 6 hlasů.
Zastupitelstvo odsouhlasilo nabídnout uzavření a v případě souhlasu zájemce uzavřít pracovní smlouvu na dobu určitou jednoho roku
s tříměsíční zkušební lhůtou s panem Hejkrlíkem. V případě, že nebude uzavřena smlouva
s panem Hejkrlíkem, bude dále jednáno o uzavření pracovní smlouvy za stejných podmínek
s panem Tobešem.

* Výsledek hospodaření městyse Kunvald
k 31. 12. 2012.
Předseda finančního výboru pan Josef
Vágner seznámil zastupitelstvo s výsledkem hospodaření městyse Kunvald k 31. 12. 2012. Příjmy
městyse v uplynulém roce činily 11.135 tis. Kč,
výdaje 10.766 tis. Kč, hospodaření skončilo přebytkem 298.561,43 Kč.
Dále seznámil zastupitelstvo se stavem
finančních prostředků na jednotlivých účtech
k 31. 12. 2012:
KB – běžný účet
Pošt. spoř.
KB – spořící účet
ČNB – čerp.účet
ČNB – čerp.účet

2.337.219 Kč
68.760 Kč
5.126.950 Kč
1.296,60 Kč
572,20 Kč

- tyto poslední dva účty byly k 1. 1. 2013
zrušeny a částky byly převedeny na běžný účet
KB – FRR
Spoř. účet Pošt.spoř.

1.671.148 Kč
1.000.000 Kč

Celkem se bankovních účtech městyse Kunvald
nacházelo k 31. 12. 2012:
10.105.947 Kč
Do pohledávek bylo zařazeno celkem
582.402 Kč - částka na rekonstrukci cest na
Bubnově přiznaná grantem ze SFŽP byla v průběhu ledna uhrazena na účet městyse. Dále je
evidována pohledávka za úhradu el. energie ve
výši 100.000 Kč. Část této pohledávky činí účet
za spotřebovanou el. energii v ordinaci, kterou
lékaři odmítli platit s poukázáním na havárii,
díky které nemohli více než půl roku v ordinacích pracovat. Pohledávka je v jednání.
Zastupitelstvo vzalo informace na vědomí.
* Úprava centra městyse – akceptace žádosti
o grant ze SFŽP.
Starosta a místostarosta městyse seznámili
zastupitelstvo se skutečností, že závěrem ledna
2013 bylo na Úřad městyse doručeno Rozhodnutí o poskytnutí podpory ze SFŽP na projekt
Návrh úprav centra městyse Kunvald (jedná
se dokončení úprav v centru osázením keři
a rostlinami navrženými dle projektu Ing. Zápotocké). Tento projekt zastupitelstvo projednávalo
a odsouhlasilo již téměř před dvěma roky. V této
době byla rovněž podána žádost o grant, která

byla posléze zařazena do zásobníku projektů
SFŽP. Nyní byl poskytnut příslib dotace a akce
se může realizovat.
Vzhledem k tomu, že se jedná o zakázku,
která musí být realizována v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek, navrhl starosta zastupitelstvu uzavření mandátní smlouvy
s firmou Hudeček, s.r.o., Ústí nad Orlicí na realizaci výběrového řízení. Zastupitelstvo po projednání odsouhlasilo uzavření mandátní smlouvy
s firmou Hudeček, s.r.o. na zajištění výběrového
řízení
Dále se zastupitelstvo seznámilo s návrhem mandátní smlouvy na zabezpečení autorského a technického dozoru, který by měla provádět autorka projektu Ing. Klára Zápotocká.
Tuto smlouvu by bylo vhodné uzavřít již s ohledem na to, že je nutné zabezpečit odborný
a trvalý dohled nad prováděním prací a plněním parametrů vyplývajících z projektové dokumentace – počty vysázených jedinců, dodržení
rozmístění rostlin a dřevin atd. Částka za autorský a technický dozor je součástí částky grantu.
Zastupitelstvo po projednání odsouhlasilo uzavření mandátní smlouvy na autorský a technický
dozor a paní Ing. Zápotockou.
V souvislosti s realizací veřejné zakázky je
nutno odsouhlasit členy komise pro otevírání
obálek a hodnocení nabídek. Bylo navrženo
následující složení komise pro otevírání obálek
a komise pro hodnocení nabídek:
1. Jiří Hudeček, náhradník Jana Brandejsová
– firma Hudeček, s.r.o.
2. Jaroslav Zach, náhradník Bc. Eva Frnková
– firma Hudeček, s.r.o.
3. Ing. Klára Zápotocká, náhradník Ing. Alena
Rabasová – projekční kancelář
4. Ing. Josef Paďour, náhradník Eduard Štumpf
5. Ing. Jana Trejtnarová, náhradník Miroslava
Celerová
Zastupitelstvo schválilo výše navrženou komisi
včetně náhradníků.
Ing. Trejtnarová seznámila zastupitelstvo
s výběrem firem na realizaci zakázky, které
budou přímo osloveny k účasti do výběrového
řízení. Výběrové řízení je však veřejné a zadávací dokumentace bude uveřejněna na portálu
zadavatele a přihlásit se může kterákoli firma
s oprávněním k činnosti, jež je předmětem
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zakázky. Zastupitelstvo po projednání odsouhlasilo výběr následujících firem:
- Dřeviny Svoboda, Martin Svoboda, Polsko
Žamberk
- Tomáš Uchytil, Letohrad
- Coniferia Michl, Ing. Pavel Michl,
Houdkovice – Trnov
- Petr Forejtek, Kvasiny 343
- Irena Fleglová – Zahrada Rychnov nad Kněžnou
- Jan Vavřín, ARS Litomyšl
- Tomáš Rajnert, Zahrady RASL, Choceň
- Jiří Tlustý - T - Zahradní servis, Kostelec nad Orlicí
* Žádost Kunvaldské a.s.
Zastupitelstvo se seznámilo se žádostí Kunvaldské a.s. o prodej pozemků, které se nacházejí v areálu a.s. a jsou zapsány na LV Městyse
Kunvald. 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.
Zastupitelstvo vzalo žádost na vědomí,
záměr bude vyvěšen na úřední desce po záko-

nem stanovenou dobu a zastupitelstvo se
k němu vrátí na příštím zasedání zastupitelstva.
* Různé.
Starosta městyse přednesl zastupitelstvu
návrh na podporu budoucích žáků 1. třídy místní
Masarykovy základní a mateřské školy Kunvald
(školní rok 2013 – 2014). V příštím školním roce
nebudou již školy dostávat příspěvek od státu na
poskytnutí nutných pomůcek, škola hradí učebnice a rodiče hradí dále pracovní sešity, písanky
apod. Dle nové úpravy by rodiče museli hradit
další pomůcky (barvy, čtvrtky, další nutné pracovní sešity apod.) v celkové výši cca 500 Kč.
Starosta městyse proto navrhl, aby tato částka –
500 Kč na žáka byla poskytnuta škole, která za ni
nakoupí nutné potřeby prvňáčkům. Částka bude
městysi vyúčtována dle počtu žáků v první třídě
a nakoupených věcí. Zastupitelstvo tento návrh
odsouhlasilo.
Zastupitelstvo se opakovaně vrátilo k žádosti
AKTIV Opava s.r.o. o použití znaku městyse
na plastové butony. Na předchozích dvou zastupitelstvech nedošlo zastupitelstvo ke shodě. Po krátkém projednání zastupitelstvo žádost odsouhlasilo.

Další zasedání zastupitelstva Městyse Kunvald proběhnou ve čtvrtek 21. března a 11. dubna 2013.
Vždy od 19.00 hodin v zasedací místnosti Úřadu Městyse Kunvald.

Upozornění občanům - informace České pošty, s. p.
Na základě předchozích jednání a v souvislosti s přechodem zabezpečení poštovních služeb
obchodním družstvem Konzum, a to od 1. 5. 2013, obdržel Městys Kunvald návrh rozložení
úředních hodin pro přijímání zásilek, a to následovně:

PO, ÚT, ST, PÁ
ČT			

9.00 – 12.00 hod (příp. 8.30 – 11.30 hod)
13.30 – 16.30 hod

Výdej zásilek by byl zabezpečen průběžně po celou otevírací dobu prodejny Konzumu na horním
Kunvaldě.
V souvislosti s tímto přesunem zabezpečení poštovních služeb pro občany do horní prodejny
Konzumu proběhnou v této prodejně nutné stavební úpravy tak, aby byl vytvořen prostor pro
nově převzatou službu.
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Nový územní plán
Vážení spoluobčané,
Městys Kunvald zahájil v roce 2013 práce
na novém územním plánu. Jako zhotovitel byla
vybrána firma Ing. arch. Petr Kulda - TIPOS
z Ústí nad Orlicí. V současné době se v rámci
průzkumů a rozborů shromažďují veškeré
dostupné informace a podklady o celém území
a začínají se formulovat požadavky na řešení
jednotlivých problémů a záměrů v území.
Chcete-li, pak „moderní územní plán“ a současně platný se řešil před několika lety, tehdy
o územním plánu, jeho úkolech a obsahu občané
mnoho nevěděli, panovala stále nedůvěra
a obava. Avšak téměř bezprostředně po jeho
dokončení dorazilo na úřad – tehdy ještě obce
– několik žádostí o jeho změnu. Rádi bychom se
tohoto stavu vyvarovali a i tímto krátkým sdělením se obrátili na Vás – na občany.
Totiž právě Vás, široké veřejnosti, se
územní plán dotýká vždy, když se rozhodujete např. o koupi a prodeji pozemku, o koupi
a prodeji domu a dalších budov. Samozřejmě
se to týká i záměru jakékoliv stavby, tedy
stavby pro bydlení, stavby hospodářské i podnikatelské. Protože územní plán stanovuje
využití každého pozemku v katastru městyse,
řeší i hospodaření na zemědělské půdě, zalesňování nebo cestní síť.
Ustanovení a regulativy územního plánu
jsou závazné a udělování výjimek z nich není
možné. Při neznalosti těchto ustanovení se
tedy občan vystavuje nebezpečí, že nezíská
pro svůj záměr územní rozhodnutí a stavební

povolení dle svých představ, nebude moci pro
svůj záměr použít zakoupený pozemek, bude
muset přistoupit k rozsáhlým úpravám připravené projektové dokumentace, podnikatelského záměru apod.
Z výše uvedeného je zřejmé, že nový územní
plán se přímo dotkne nejen téměř každého
občana Kunvaldu, ale i všech vlastníků nemovitostí na území městyse.
Proto se vedení městysu rozhodlo zapojit do jeho přípravy občany, vlastníky pozemků
a staveb a každého, kdo má zájem vyjádřit svůj
názor na potřebu provedení změn v současném využití jednotlivých parcel nebo kdo chce
uplatnit požadavek na zařazení svého záměru do
územního plánu.
Pro získání těchto informací jsme připravili anketu, která bude jedním z podkladů pro formulování potřeb městyse. Anketní formulář lze
získat na internetových stránkách městyse nebo
přímo na úřadu městyse.
Veškeré technické podrobnosti o připravovaném územním plánu poskytne buď úřad
městyse nebo přímo zpracovatel územního
plánu Ing. arch. Petr Kulda, projektová kancelář TIPOS, Husova 888, 562 01 Ústí nad Orlicí,
telefon 465 523 086, mobil 602 305 538,
e-mail: kulda.petr@atlas.cz.
Předem děkujeme za konstruktivní spolupráci a náměty.
Za úřad městyse: starosta Ing. Josef Paďour
Za zpracovatele ÚP: Ing. arch. Petr Kulda

Mateřská škola informuje o „zápisu“ dětí do MŠ na školní rok 2013/2014:
* Zájemci o přijetí dítěte do MŠ si během dubna 2013 opatří Žádost o přijetí – buď přímo v MŠ nebo
na www.zskunvald.cz – Mateřská škola.
* Žádost o přijetí je třeba odevzdat nebo poslat do MŠ nejpozději do 30. 4. 2013.
* Přijmeme děti až do počtu 40 ! Pokud by počet žádostí o přijetí převyšoval uvedený počet, ředitelka
školy rozhodne o přijetí dítěte podle stanovených kritérií.
* Rozhodnutí o přijetí dítěte vydá ředitelka školy do 14 dnů po 30. 4. 2013. Rodič / zákon. zástupce
převezme Rozhodnutí o přijetí osobně při „zápisu“ do MŠ, na který obdrží pozvánku.
* Rozhodnutí o nepřijetí dítěte obdrží rodič / zákonný zástupce poštou doporučeně.
* Další informace o MŠ získáte na:
tel.: 465 619 170
e-mail: ms.kunvald@seznam.cz
www.zskunvald.cz – Mateřská škola
Mgr. Jurčanová Z., ředitelka školy
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My tři králové jdeme k vám ...
Tato píseň se nesla Kunvaldem v sobotu
5.1. již od rána. Koledovat vyrazili dvě tříkrálové
skupiny a po celodenním putování vybrali pro
charitu slušnou částku 12.209 Kč.
Díky všem za finanční příspěvek a díky
i tříkrálovým skupinám za jejich ochotu. Letos
bylo bohužel velmi špatné počasí a v dešti se
králům nechodilo zrovna nejlépe.
1. tříkrálová skupina - Johanka Ulrychová,
Marie Flekrová, Kateřina Kavková, dozor Marta
Gregušová
2. tříkrálová skupina - Vojtěch Kavka, Vojtěch
Flekr, Petr Krejsa, dozor Jarda Flekr
Vybraná finanční částka poslouží například
na provozní náklady OP v Ústí nad Orlicí, dále
na provozní náklady služby Šance pro rodinu,
na stavební úpravy pro Charitní ošetřovatelskou
službu Ústí nad Orlicí, na materiální dovybavení CSS v Lanškrouně,...
Luděk Dlabka

5. 1. 2013 Tři králové

Sběr plastů v roce 2013
Vážení spoluobčané,
i v letošním roce jsme pro Vás ve spolupráci
se společností EKOLA České Libchavy, s.r.o.
připravili možnost přispět k recyklaci a opětovnému využívání plastových odpadů a nápojových kartonů.
Sběr plastů bude i nadále probíhat způsobem, kterým byl provozován v loňském roce
tzn., že: si na Úřadě městyse Kunvald vyzvednete pytel na jejich odkládání, naplníte jej
sešlápnutými PET lahvemi a jinými plastovými
odpady a v určený den jej naplněný odložíte
na místa uvedená v tomto letáku nebo vytříděné plastové odpady budete průběžně ukládat do přistavených kontejnerů, které jsou pro
jejich shromažďování určeny. Oranžové pytle
s nápojovými kartony je možno odkládat rovněž
na stanoviště uvedená v tomto letáku v termínech odvozu plastových odpadů, protože budou
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sváženy s nimi. Oranžové pytle na sběr nápojových kartonů si je možno vyzvednout rovněž
na Úřadě městyse Kunvald.
Do pytlů na plasty patří:
sešlápnuté PET lahve, kelímky od jogurtů,
pomazánkových másel a pokrmových tuků (bez
hliníkových víček), plastové obaly od šampónů,
saponátů a kosmetiky, obalovací fólie ze skupinových balení výrobků (smršťovací a transportní fólie např. z nákupu nábytku), mikrotenové sáčky, polyetylenové obaly od mléka
Do pytlů na plasty nepatří:
obalové fólie ze siláží, linoleum, obaly od
krabicového mléka

Do pytlů na nápojové kartony patří:
vymyté obaly od čerstvého a trvanlivého
mléka, mléčných výrobků, ovocných šťáv, vína
apod.
Místa pro odkládání naplněných pytlů s plasty
v Kunvaldě jsou:
1.
u Jirků
2.
u dolní prodejny Konzumu
3.
parkoviště u Zářeckých
4.
u horní prodejny Konzumu
5.
plocha mezi bytovkami a starou školou
6.
plocha u Jedlinské hospody
7.
plocha u pérovny na horním Kunvaldě
8.
Zadní důl u autobusové zastávky
9.
Bubnov u autobusové zastávky
10. Zaječiny u odbočky na Končiny
11. Končiny u VKK
Termíny odvozu pytlů z těchto míst jsou v roce
2013:
23.1. - 20.2. - 20.3. - 17.4. - 15.5. - 12.6. - 10.7.
7.8. - 4.9. - 2.10. - 30.10. - 27.11. - 25.12.
Svozový den je vždy středa, stejně jak to bylo
v loňském roce.
Žádáme Vás, abyste pytle na určená místa
odkládali nejdříve jeden den před uvedeným
termínem a nejpozději v 7.00 hod. v den sběru.
Místa, na kterých jsou v Kunvaldě trvale přistaveny kontejnery na shromažďování plastů:
1.
u dolní prodejny Konzumu
2.
u horní prodejny Konzumu
3.
bytovky a stará škola
4.
plocha u Jedlinské hospody
Další informace o třídění odpadů, ale i dalších službách lze získat:
na www.ekola.cz , přímo ve společnosti EKOLA
České Libchavy, s.r.o. na tel. čísle 465 461 500
nebo na Úřadě městyse Kunvald na telefoním
čísle 465 619 160.
Všem občanům, kteří pravidelně odpad
třídí, děkujeme.
Městys Kunvald

Termíny svozu bioodpadu v roce 2013
Svozy budou vždy ve čtvrtek, výjimečně jen
jednou v pátek 3.5.
4. a 18. dubna
3., 16. a 30. května
13. a 27. června
11. a 25. července
8. a. 22. srpna
5. a 19. září
3., 17. a 31. října
14. a 28. listopadu

Hospodaření s odpady v roce 2012
„Odpady“ - téma, které je stále diskutované
a stále živé. Neustálý rozvoj průmyslové výroby,
vývoj nových technologií a materiálů má za
následek vyspělou obalovou techniku. Orientace společnosti na konzumní způsob života je
doprovázena vznikem vedlejších negativních
jevů. Významným negativem je vysoká produkce odpadů.
Odpady, zejména nebezpečné, jsou ohrožujícím faktorem pro životní prostředí. A ačkoliv jsou vedlejším produktem procesu zvyšování životní úrovně společnosti, jejich existence
přináší stupňující ekonomickou zátěž nezbytně
vynakládanou na řešení odpadového problému.
Velké množství odpadů způsobuje a logicky
bude způsobovat stále větší problémy. Snížit
množství vzniklých odpadů je vzhledem ke způsobu života velmi málo pravděpodobné, protože
životní styl se vyznačuje dramatickým nárůstem produkce odpadů z domácností. Reálná je
však možnost snižovat podíl odpadů předaných
k likvidaci a zvyšovat množství i podíl odpadů
předaných k využití. Pokud budeme lhostejní
a nebudeme chtít tuto záležitost řešit, tak si
musíme uvědomit, že stroj času je neúprosný.
Ale jak je známo, na všem se má hledat něco
kladného a zavírat oči před problémy stejně nic
neřeší.
Hospodaření s odpady v minulém roce:
Celková produkce odpadů za rok 2012 se vyšplhala na 299,243 tun. Podařilo se nám těsně
udržet pod hranicí 300 tun, kterou jsme v roce
2010 překonali. V přepočtu na jednoho občana
připadne 297,46 kg odpadu za rok. V porovnání s loňským rokem je to o 7,88 kg více.
Z toho největší podíl má směsný komunální odpad
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(SKO). Vloni bylo odvezeno celkem 247,250 tun
tohoto odpadu. Tato hromada skončí bez užitku
na skládce v Českých Libchavách. Velkoobjemové kontejnery na SKO se vyvážely 157x za rok.
Na jednoho obyvatele připadlo 245,76 kg - je to
hodně a stále je co zlepšovat. Číslo, které představuje množství odpadů je opravdu alarmující.
Další věcí je, že i přes oddělení další složky od
SKO, nedošlo k významnému snížení poměru
tohoto odpadu. Snažíme se působit na svědomí
původců odpadu, aby se zamysleli nad tím, co
se někdy děje kolem kontejnerů na směsný
komunální odpad. Bohužel někteří si to stále
vykládají po svém a vše končí ve velkoobjemových kontejnerech.
Snahou všech, kteří provozují systém odpadového hospodářství, je snížení procenta směsného komunálního odpadu a zvýšení poměru
tříděných odpadů. Určitě si všichni přejeme, aby
se nám dařilo postupně zvyšovat procento tříděných odpadů. K tomu je ovšem nezbytná spolupráce všech, kteří jsou do tohoto systému zapojeni. V roce 2010 jsme využili nabídku města
Žamberk a jejich Technických služeb a zahájili
sběr bioodpadu. Ten vzniká v domácnostech
po celý rok a v námi produkovaném odpadu je
jeho procento velmi vysoké. Důležité je, že se
dá opětovně využít. Z této cenné složky komunálního odpadu je možné při správném zacházení získat kvalitní, dobře využitelný kompost
nebo jiné substráty pro zemědělství, zahrádkářství či rekultivace. Při svozech bylo sebráno
celkem 14,87 tun bioodpadu. Dalších 12,61 tun
bylo odvezeno ke zpracování na kompostárnu
z údržby obecních pozemků.
Od roku 2002 jsme zapojeni do systému zpětného odběru a využití odpadů spol. EKO-KOM.
V roce 2007 jsme začali se tříděním skla na
bílé a barevné. Snažíme se tím v rámci spolupráce se spol. EKO-KOM postupně zlepšovat
podmínky pro třídění odpadů. Jedním z důvodů
jsou rovněž zpřísňující opatření v oblasti hospodaření s odpady. Bílé sklo, se na rozdíl od
barevného, dá dobře a snadno recyklovat, a to
i opakovaně. Své pevné místo v systému sběru
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odpadů má rovněž svoz nebezpečných odpadů,
který probíhá dvakrát ročně.
Třídění odpadů v roce 2012 dopadlo následovně: plastů bylo vytříděno a odvezeno 9,633 t,
skla 11,750 t (z toho barevného 6,340 t a bílého
5,410 t), papíru 3,130 t. Díky všem, kterým není
celá věc lhostejná, za tyto výsledky.
Pro porovnání uvádíme množství SKO
a vytříděných odpadů za předchozí dva roky:
netříděný odpad za rok 2011 - 253,660 t,
za rok 2010 - 261,200 t;
plasty r.2011 - 8,966 t, r.2010 - 8,990 t;
sklo r.2011 - 11,860 t, r.2010 - 14,930 t;
papír r.2011 - 3,470 t, r.2010 - 3,520 t.
Kolik nás to vše stálo? Při cenách roku 2012
jsme za odvoz a likvidaci směsného komunálního odpadu zaplatili 621.445 Kč, za odvoz tříděných odpadů 139.002 Kč, za odvoz nebezpečných odpadů 53.735 Kč. K těmto částkám ještě
musíme připočítat náklady na opravu kontejnerů
ve výši 12.208 Kč. Po odečtení částky, kterou
nám poukazuje spol. EKO-KOM za to, že jsme
zapojeni v systému třídění odpadů – 38.786 Kč
(v r. 2011 - 63.860 Kč, v r. 2010 – 74.592 Kč), když
vše sečteme a podtrhneme, je to 787.604 Kč.
Dle stanovených poplatků bylo vybráno
466.638 Kč. Městys doplatil do systému
odvozu a likvidace odpadů částku 320.966 Kč
- tato částka pak chybí někde jinde. Skutečností
zvyšujících se nákladů na likvidaci odpadů se
bude muset rovněž zabývat zastupitelstvo. Stále
je dost těch, kteří sice kontejnery využívají, ale
horší je to s jejich platební kázní. Ještě jednou
touto cestou děkujeme všem, kteří se do systému třídění odpadů zapojili.
Co z těchto číselných údajů vyplývá. Stále
to samé – je to na nás všech. To, zda budeme
s odpady „plýtvat“ a budeme za ně platit více
nebo jestli budeme uvažovat v této věci hospodárněji a odpady třídit. Celou řadu věcí nedokážeme ovlivnit, nebo jen velmi zřídka a omezeně,
ale tuto můžeme.
Tolik k záležitosti odpadů, uvidíme, co se
změní za rok.
J. Paďour, starosta městyse

Okénko farnosti
Tříkrálový koncert
Letos vyšlo datum konání tříkrálového koncertu přesně na neděli 6. ledna, kdy se slaví
liturgický svátek Zjevení Páně - příchod tří králů.
Tento koncert se plánoval velmi dlouhou
dobu, přesněji řečeno od doby, kdy byl kostel
sv. Jiří opatřen novou omítkou (v roce 2009).
V té době se dovršilo pětileté období benefičních koncertů, které dopomohly k dosažení
potřebné finanční částky na opravu. A právě na
několika beneficích vystoupil i pěv. sbor Orlička
ze ZŠ Klášterec a ženský pěv. sbor Orlice. Vše
pod vedením paní Mgr. Věry Milerové.
No a jak to souvisí s letošním tříkrálovým
koncertem? Paní Milerová už v té době plánovala stěhování do Vysokého Mýta a protože
jsem ji dobře znala z pěv. sboru Orlice, tušila

jsem, že bez hubební aktivity dlouho nevydrží. No a povedlo se, smíšený pěvecký sbor
Otakar se stal pro Věru ve Vysokém Mýtě novou
hudební rodinou.
Po letech jsme se spolu tedy opět sešly
6. ledna v kunvaldském kostele a zavzpomínaly
na staré časy,....na společné zážitky z Orlice, na
společné zpívání s Jinou dobou. Koncert proto
zahájila několika vánočními písněmi Jiná doba
a pak už měl slovo pouze pěv. sbor Otakar.
Všichni jsme si vychutnávali jejich vystoupení a po koncertě společné povídání o hudebních projektech. Dle slov přítomných se setkání
po letech velmi vydařilo a domácí přátelská
atmosféra byla hmatatelná.
Marta Gregušová

Pěvecký sbor Otakar z Vysokého Mýta v kunvaldském kostele

Misijní jarmark, aneb slepice na paprice
Kunvaldské misijní klubko chystá na neděli 31. 3. misijní jarmark.
Po úspěšné gurmánské vánoční akci VAŘILI OVCI VALAŠI (konala se v kostele na svátek
Sv. Štěpána), jsme se rozhodli pokračovat projektem SLEPICE NA PAPRICE.
Nebude se však tentokrát jednat o vaření, jak by mohl název naznačovat. Vše se ponese spíše
v zahrádkářském duchu. Podrobnosti Vám přineseme po konání jarmarku, tedy v dalším čísle Poledníku.
Marta Gregušová

Pouť sv. Jiří bude v neděli 28. 4. 2013, zpívaná mše v 8.30 h.
Velikonoční bohoslužby:
28. 3. Zelený čtvrtek a 29. 3. Velký pátek - mše v Kunvaldě v 17.00 h.,
31. 3. Boží hod velikonoční - zpívaná mše v 8.30 h., po mši misijní jarmark,
1. 4. pondělní ranní mše v 8.30 h.
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Společenská kronika
Blahopřejeme našim spoluobčanům,
kteří oslaví významná životní jubilea:
90 let
29. 04.

Marie Olbrichová

Kunvald 263

50 let
20. 04.

Jiří Bílek		

Končiny 12

Vítáme do života nově narozené občánky:

Jaroslava Chadimová

Kunvald 138

86 let
01. 04.
83 let
04. 03.
23. 03.

Věra Keprtová
Josef Trejtnar

Kunvald 197
Kunvald 391

70 let
17. 03.

Josef Kalous

Kunvald 103

60 let
15. 03.
07. 04.
25. 04.

Jiří Křen		
Zdeňka Pechová
Božena Trejtnarová

Kunvald 204
Kunvald 143
Kunvald 108

20. 01.

Robin Hájek

Kunvald 319

Vzpomínáme na občany, kteří již nejsou
mezi námi:
30. 12.
11. 01.
18. 01.

Bohuslava Šejnohová
Martin Roller
Jaroslav Morávek

Kunvald 382
Končiny 13
Kunvald 234

Poděkování
Děkujeme moc za finanční podporu Úřadu městyse Kunvald a všem občanům, kteří nás podpořili
při masopustu. Velice si toho vážíme a děkujeme.
Lenka, Lucka, Lenička a Vojtíšek Rollerovi

Ledová Praha
Bylo 1. února a naše skupina dětí i dospělých vyráží vlakem z Letohradu v 9,05 hod.
do Prahy. Máme toho hodně k vidění, a tak se
těšíme. V poledne už jsme tam byli a rychle jsme
spěchali na metro a jeli na Pankrác, kde jsme
byli ubytovaní na škole. Najedli jsme se a hurá
zpět na metro a autobusem na letiště. Průvodce
nám udělal přednášku a přes tunery jsme prošli
na letiště k autobusu. Provezli nás kolem hangárů, mnoho letadel, která odlétala a přistávala.
Bylo to moc zajímavé.
Večer jsme šli do kina na film „Pí a jeho život“
– moc se nám líbil. Druhý den ráno už jsme se
nemohli dočkat toho, co uvidíme. Vyšlápli jsme
po Starých zámeckých schodech a podívali se
do Zlaté uličky, na Loretu, do Loretánské kaple
a U černého vola jsme šli na oběd. Na Kampě
jsme navštívili nově otevřené muzeum Karla
Zemana. Výstava se jmenovala „Cestou do
12

fantazie Karla Zemana.“ Na Staroměstském
náměstí jsme stihli masopustní průvod a zůstali
jsme tam čekat než odbije orloj 15.00 hod.
Potom jsme vyšlapali až nahoru na věž, byl to
moc pěkný výhled. Od orloje jsme šli na Václavské náměstí, kde jsme se chvíli dívali na bubeníky, a pak spěchali na metro a jeli na koncert
Děti dětem do Kongresového centra – byl pěkný.
A už tu byla neděle, honem jsme si pobalili
věci a šli na metro a rovnou na vlakové nádraží.
Tam jsme batohy dali do úschovny a metrem jeli
na Vyšehrad. Pak přes Nuselský most do Policejního muzea, tam se všem líbilo ze všeho nejvíce – policie nám předvedla zásah při chytání
narkomanů i se psem. Pěšky jsme šli kolem
nemocnice u Apolináře do metra a na vlak. Unavení, ale plní zážitků se těšíme domů.
Ahoj Praho!
Gabča Gyénová

Stále se něco děje...!
Dětský maškarní karneval

Masopust

V neděli 20. ledna t.r. se v naší sokolovně
konal tradiční Dětský maškarní karneval.
Letos mezi nás zavítaly opravdové čarodějnice
na létajících košťatech. Po čtrnácté hodině
všechny přítomné ve strašidelné sokolovně
přivítala nejhlavnější čarodějnice se svými
pomocnicemi a rej masek mohl začít. Děti
tančily, soutěžily, nechyběly sladké odměny,
bohatá tombola i vyhodnocení masek.
Vyhodnocení bylo jako vždy náročné, protože všechny masky byly opravdu krásné.
Byli tu skřítkové, Rumcajs s Mankou, vodníci, piráti, muchomůrky, čarodějnice ale
i princezny. A aby si každý z malých účastníků něco odnesl, opět nám pomohli naši
sponzoři. Touto cestou jim moc děkujeme.
Byli to podnikatelé i firmy místní i z okolních měst a také zájmové organizace.
Velkým dílem přispěl i Úřad městyse Kunvald.
Dík patří samozřejmě také všem, kteří nám
s karnevalem pomohli. Naši nejmenší opouštěli sokolovnu s rohlíkem na puse, a to je pro
nás pro všechny ta největší radost.

V sobotu 2. února 2013 projížděl na vozech
s koňmi Kunvaldem masopustní průvod. Počasí
sice dopoledne moc nepřálo, ale k polednímu
se konečně umoudřilo a tak maškary tančily
a dováděly a navštívily nejedno stavení. Masopustní rej byl odpoledne ukončen pochováním
basy v sokolovně, ale všichni ještě dlouho zpívali a tančili. Přítomní mohli ochutnat jitrnice,
kroupy, tlačenku ale i výbornou prdelačku.
A samozřejmě to všechno zapít zlatavým mokem.
Ráda bych poděkovala všem hospodyňkám a hospodářům za milé přijetí a občerstvení.
Rovněž všem, kteří se masopustu zúčastnili
a pomáhali s jeho organizací. A také všem, kteří
přispěli do kasičky. Peníze, které byly vybrány,
byly předány mladé rodině, která náhle zůstala
bez tatínka a manžela.
Mirka Celerová

Za pořadatele PS Mirka Celerová

Masopust

Čarodějnice

foto Jarča Štěpánková

foto Míla Kalousková
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Sport
První místo jsme neobhájili
V letošním roce jsme hráli opět turnaj
„O žambereckou orlici“. Turnaj hrálo sedm mužstev, odehráli jsme tedy 12 utkání. V letošním
roce se nám nedařilo sbírat body do tabulky jako
v jiných letech. Možná to bylo i tím, že nás už od
začátku ničila drobná i těžší zranění a chřipky
či angíny. I když nás je na soupisce celkem
17 tak jsme v jednom utkání museli povolat
v několika utkáních hráče ze Žamberka a Predátorů Potštejn, za které naopak hrají někteří z nás
soutěž v Rychnově nad Kněžnou.
Soutěž jsme začali porážkou od Staré gardy
Žamberk 3:5. Poté jsme vyhráli dvě utkání,
a to nad Sokolíky Rokytnice 3:2 a nad Sokolem
Klášterec 7:1. V dalším zápase jsme remizovali Bleskosvody Žamberk 3:3. Následovala jednoznačná výhra nad Letohradskými jeleny 9:0.
Poté přišlo zaváhání a těsná prohra s SKOAL
Líšnice v poměru 4:5. První kolo jsme ztratili
5 bodů a bylo jasné, že k prvnímu místu v turnaji
nás dovede jen bezchybný výkon v kole druhém.
Jenže hned v prvním zápase jsme utrpěli
těsnou porážku 3:4 s Letohradskými jeleny.

Následně jsme si ale poradili s Bleskosvody
Žamberk a vyhráli 7:2. Další zápas s vedoucím
mužstvem turnaje s HC SKOAL Líšnice se nám
povedl a dovedli jsme ho do vítězného konce
s výsledkem 4:3.
Jenže hned vzápětí nás překvapil posílený
Klášterec nad Orlíci a doslova nás drtil. Sice
jsme se dokázali zmátořit a výsledek otočit,
jenže konec opět patřil soupeři, který si odvez
vítězství 9:7. Chuť jsme si vzápětí spravili na
Sokolících Rokytnice a porazili je 6:1. Poslední
zápas proti nevyzpytatelné Staré gardě Žamberk se nám podařil a odnesli jsme si oba body
za vítězství 5:2. Tento zápas nastoupil poprvé
na brankářském postu kunvalák Míra Křen
a odchytal výborný zápas.
Jak jsme dopadli celkově v době uzávěrky
nevím, ale se ziskem 15 bodů budeme bojovat
o umístění na 2. až 4. místě. Nezbývá nám než
poděkovat fanoušků za podporu a pozvat je na
příští sezónu.
Slámožrouti Kunvald

Slámožrouti

CROSS COUNTRY OPEN DOLNÍ KUNVALD V BĚHU NA SKI 2013
Je patnáct roků hodně nebo málo? V případě běžeckých závodů se dá říci, že je to již tradice. A tak se stalo, že 17. 2. 2013 se již po patnácté sešli lížařští nadšenci, aby se přes rokle
i lesy vydali na trať. Navzdory sychravému počasí se závod opět vydařil. První místo mezi muži
vybojoval Eda Štumpf a mezi ženami Anička Kopecká.
Nashledanou v roce 2014.
Jiří Jindra
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AFK Kunvald Vás zve na
Maškarní bál
v sobotu 16. března 2013
od 20 hodin v sokolovně
hudba 4-Watty

Tělocvičná jednota Sokol Kunvald
zve všechny své členy a příznivce na
VÝROČNÍ VALNOU HROMADU,
která se bude konat
v sobotu 23. března 2013 od 15.00 hodin
v restauraci sokolovny
Hlavní body programu :
zprávy o sportovní a kulturní činnosti v roce 2012
zpráva o hospodaření v roce 2012
přehled činností plánovaných na rok 2013
volná diskuse a přátelské posezení
Občerstvení zajištěno.

Farnost Kunvald Vás srdečně zve
na koncert Slávka Klecandra,
který se uskuteční v místním kostele
v neděli 14. dubna 2013
Bližší informace budou uvedeny na plakátech.

Harmonikáři
se konají
v sobotu 20. dubna 2013
v kunvaldské sokolovně.
Začínáme v 16 hodin.

SDH Kunvald pořádá
v sobotu 27. dubna 2013
rockovou zábavu.
Hrají 4-Watty.
Občerstvení zajištěno.

PS Kunvald připravuje 16. ročník pochodu pro malé i velké

Z POHÁDKY DO POHÁDKY.
Čekáme Vás v sobotu 4. května 2013.
Start mezi 9 až 11 hodinou před školou.
V případě špatného počasí se akce bude konat v sokolovně.

Vážení důchodci!
I letos uskutečníme výlet za poznáním a pobavením, a to ve čtvrtek dne 16. května 2013. Naším
cílem bude tentokrát Broumov, kde navštívíme klášter a pivovar. Pro zpestření pojedeme jednu
cestu Polskem, kde plánujeme další zastavení.
Odjezd: Zadní důl – 6.45 hod, Kampelička 7.00 hod a dále směrem na Žamberk.
Hlásit se můžete v obou prodejnách Konzumu. Záloha 300 Kč. Oběd a večeře zajištěna!
Účastníci budou opět rozmístěni podle zasedacího pořádku, proto při přihlašování uvádějte,
prosím, adresu a případné požadavky (s kým chcete sedět apod.).
Těší se pořadatelé!
Kunvaldský Poledník č. 128 březen – duben 2013
Vydává Úřad městyse Kunvald, řídí redakční rada, tel.: 465 619 160.
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Motiv zvonu na titulní straně nakreslil J. Tschöpa.
Tisk Set servis Helvíkovice.
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Příspěvky jednotlivých autorů jsou ponechávány v původním znění a nejsou redakční radou
jazykově ani fakticky upravovány.

16

