Co je nového…?
Nejdůležitější body ze zasedání zastupitelstva městyse dne 14. 11. 2013
* Návrh rozpočtu na rok 2014
Starosta uvedl, že je připraven první návrh
rozpočtu na rok 2014, který projednal finanční
výbor dne 11. 11. 2013.
Mgr. Jurčanová seznámila zastupitelstvo
s požadavkem finančních prostředků na provoz
a mzdy Základní školy a mateřské školy Kunvald. Uvedla, že náklady v případě základní
školy zůstanou na stejné úrovni jako v roce
2013, mateřská škola žádá o zvýšení příspěvku
na obnovu ložního prádla v MŠ (cca 5.000 Kč),
ŠD žádá o zvýšení rozpočtu o cca 2.000 Kč,
ve školní jídelně bude nutná obnova bojlerů,
které jsou již za hranicí životnosti, a proto ŠJ
žádá o zvýšení rozpočtu na tuto položku.
Dále zastupitelstvu doporučil starosta,
aby byla do rozpočtu zahrnuta nabídka firmy
VaK, a.s. na zasíťování stavebních parcel po
čp. 18 - městys požádá VaK o spolufinancování
a pořízení infrastruktury - sítí. VaK zabezpečí
investorské činností včetně zajištění stavebního
povolení. Akce bude spolufinancována - městys
zaplatí zemní práce, VaK zaplatí materiál, montážní práce a zaměření. Podíl nákladů je pro VaK
a městys 50%.
P. Ed. Štumpf vyslovil za TJ Sokol Kunvald požadavek na finanční spoluúčast městyse
na opravu vstupního schodiště do sokolovny rozpočet na opravu činí cca 400 tis. Kč, lze požádat o grant, spoluúčast žadatele je však 30%,
Jana Trejtnarová požádala zastupitele o zvážení umístění měřičů rychlosti, a to na minimálně dvou místech na st. silnicích - ve směru
od Žamberka a ve směru od Bartošovic.
Zastupitelstvo vzalo informace a návrhy
na vědomí a na příštím jednání zastupitelstva se
bude návrhem zabývat podrobněji.
* Komunikace Záhory
Starosta městyse seznámil zastupitelstvo se
skutečností, že Státní pozemkový úřad provedl
vytyčení úseku komunikace na Záhory (úsek
v lesních pozemcích z Kunačic na Záhory). Nyní
je možno pokračovat v řešení případné opravy
tohoto úseku, a to v první fázi zajištění projektové dokumentace, dále odtěžení stromů.
V této záležitosti jednal starosta s většinovým vlastníkem sousedních pozemků, panem

Parishem. Pan Parish souhlasí s případnou
opravou komunikace, která bude spočívat
v opravě povrchu, kvalitním odvodnění komunikace, případně vyhloubení příkopů, avšak požaduje, aby odtěžení stromů ve vytyčeném prostoru provedla Správa Parisových lesů, včetně
jejich zpracování a zobchodování, neboť se
domnívá, že stromy v minulosti (před pozemkovou úpravou) patřily k lesnímu porostu, tedy
byly jeho majetkem. Žádá k tomuto kroku souhlas zastupitelstva.
Jana Trejtnarová uvedla, že jedná o značné
množství stromů, na které - vzhledem k tomu,
že se nyní nachází nikoli na lesním pozemku
bude nutné vystavit povolení ke kácení. Právně
jsou nyní stromy majetkem městyse. Vypracování projektové dokumentace je předběžně
domluveno s Ing. Vopatou, který zpracovával
PD již na cesty na Bubnově, počítá se s řešením
úseku i podél lesa, který již nyní vykazuje částečné poškození povrchu vodou.
Zastupitelstvo vzalo informace na vědomí
a doporučilo předběžně změřit množství dřevní
hmoty k těžbě a odhadnout předpokládaný zisk
z prodeje dřevní hmoty a dále jednat s panem
Parishem o částečné kompenzaci např. formou
příspěvku na opravu.
* Řešení vlhkosti v bytovém domě čp. 17
Zastupitelstvo se seznámilo s výsledky kontrolního měření vlhkosti zdiva v bytovém domě
čp. 17. Naměřené hodnoty překračují hodnoty
stanovené dle normy ČSN.
Objekt vykazuje zvýšenou vlhkost zdiva,
způsobenou vzlínáním vody z podloží objektu
- destrukci zdiva, plíseň. Firma Elektroosmóza
Petr Novotný navrhuje vysoušení zdiva a hydroizolaci objektu technologií „AKTIVNÍ ELEKTROOSMÓZA“. Doporučuje instalaci pulzního
vysílače, který je na principu elektrofyzikálního
jevu - tzv. ELEKTROOSMÓZU. Využívá elektromagnetické pole země, kdy ionty putují podle
elektromagnetických siločar k - a + pólu. Tím
je z objektu vytlačována voda a v ní rozpuštěné
soli.
Cena za dodávku a osazení přístroje dle
nabídky činí 45.375 Kč. Je to záležitost dlouhodobá, ale nedestruktivní a bez zásahu
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do budovy. Reference z okolí, kde je tento přístroj umístěn, jsou velmi dobré.
Zastupitelstvo po projednání odsouhlasilo předloženou nabídku a instalaci přístroje
do bytového domu čp. 17.
* Rybník na Horském potoce
Zastupitelstvo se dále zabývalo řešením
převodu pozemků souvisejících se stavebním záměrem retenčního prostoru na Horském
potoce. K pokračování záměru je nutné Schválení smlouvy o smlouvě budoucí kupní. Záměr
prodeje byl vyvěšen po zákonem stanovenou
dobu na úřední desce - bez připomínek.
a) Zastupitelstvo odsouhlasilo uzavření
Smlouvy o smlouvě budoucí kupní na pozemky
p.č. 3257, 3289/2, 8225 a 8226, vše v k.ú. Kunvald, mezi LČR, s.p. a městysem Kunvald.
Dále starosta uvedl, že je nutno řešit vlastnictví stavby - hráze rybníka s příslušenstvím.
Vzhledem ke všem již známým okolnostem
navrhuje bezúplatný převod, realizovaný darovací smlouvou. V případě převodu vlastnictví se městys zbaví velmi problematického
a nebezpečného majetku. Navíc v současné ani
dohledné době nemá městys možnost na řešení
této záležitosti získat žádné dotační prostředky,
akci by městys musel realizovat z vlastních prostředků. Lesy ČR, s.p. tuto možnost mají.
b) Zastupitelstvo po projednání odsouhlasilo převod stavby - hráze rybníka darovací
smlouvou bezúplatným převodem na LČR, s.p.
* Smlouva o poskytnutí dotace
Městys obdržel účelovou neinvestiční dotaci
z Pardubického kraje, která je určena pro zásahovou jednotku SDH obce. Dotace je ve výši
63.100 Kč a je určena na věcné vybavení neinvestiční povahy, které zůstane majetkem
městyse, a neinvestiční opravy, revize, technické prohlídky požární techniky a věcných prostředků požární ochrany zásahové jednotky SDH
městyse.
Zastupitelstvo odsouhlasilo uzavření
smlouvy s Pardubickým krajem o poskytnutí
výše uvedené účelové neinvestiční dotace pro
zásahovou jednotku SDH.
* Žádost o opravu komunikace
Zastupitelstvo se seznámilo se žádostí
občanů v dolní části Kunvaldu o odstranění staré
mostovky na parcele č. 3379/8. Stará mostovka
brání zprůjezdnění komunikace vedoucí přes
mostek a napojení na cestu na pozemcích
p.č. 3378/1 a dalších. Žádost byla projednávána již v minulosti a občané tehdy měli zájem
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na likvidaci mostovky svépomocí. Avšak vzhledem ke konstrukci mostovky si tento zásah
vyžaduje těžkou techniku, proto požádali zastupitelstvo o vyřešení. Starosta městyse navrhl,
aby požadavek byl zařazen do rozpočtu roku
2014.
Zastupitelstvo vzalo žádost na vědomí
a bude se jí dále zabývat při tvorbě rozpočtu
na rok 2014.
* Různé
-		starosta městyse informoval o nabídce
LED svítidel pro veřejné osvětlení - světelné zdroje tohoto typu mají budoucnost,
v současné době klesá postupně rovněž
jejich cena. Stále však je pořizovací náklad
cca 6.500 až 8.000 Kč za kus - dle výkonu.
Tyto světelné zdroje mají řadu výhod - dlouhou životnost, nízkou energetickou náročnost, spolehlivost, téměř nulovou údržbu,
atd. Doporučuje zvážit odzkoušení 1 až 2 ks.
-		informace o odpadech - starosta informoval zastupitelstvo, že 12. 11. 2013 proběhlo
jednání starostů Žamberecka s vedením
f. EKOLA Ćeské Libchavy. Předmětem jednání bylo seznámení s výhledem na další
roky. Pro příští rok budou ponechány
ceny na úrovni roku 2013 - odvoz a likvidace odpadů. Záměrem f. EKOLA je v příštích letech přejít na jiný systém kontejnerů
- velkoobjemových. V případě vývozu plastů
- přechod od zvonů na nádoby o objemu
1.100 l -velké nádoby na kolečkách s odklopným víkem.
-		Jmenování členů školské rady - ředitelka
školy Mgr. Jurčanová seznámila zastupitelstvo s výsledkem voleb do nové školské rady
(konec volebního období původní školské
rady). Zřizovatel školy musí na zákl. zákona
jmenovat 3 členy školské rady. Doposud tyto
funkce vykonávali Ing. Kopecký, paní Petra
Zářecká a paní Dana Píčová. Zastupitelstvo
navrhlo ponechat ve funkcích paní Petra
Zářeckou a paní Danu Píčovou, které se jmenováním souhlasí, s Ing. Kopeckým je nutné
záležitost projednat.
Zastupitelstvo vzalo informace, které zazněly
v bodě Různé na vědomí.
* Diskuse
-		Jana Trejtnarová seznámila zastupitelstvo
s nabídkou p. Martina Šilara na ošetření
stromů na zahradě školy a na urnovém háji
(mj. dle požadavku paní Bartošové z minulého jednání zastupitelstva). Nabídková cena

činí celkem 39 tis. Kč. Zastupitelstvo zváží
zahrnutí do rozpočtu na rok 2014

telé k dispozici na příštím zasedání zastupitelstva

-		P. Celerová se dotázala na nádobu na bioodpad, kterou měli na základě smlouvy poskytnuti manželé Galbavých, kteří se ale již
z Kunvaldu odstěhovali - starosta uvedl, že
bude následně řešeno

-		Jana Trejtnarová poděkovala všem za pomoc
s tradiční podzimní výstavou, která byla
podle ohlasů úspěšná, k tomu paní Dana
Píčová uvedla, že na plakátech nebylo jednoznačně uvedeno místo konání a mnoho, především „mimokunvaldských“ návštěvníků
tato skutečnost zmátla.

-		Ing. Musil se dotázal na výsledky ankety,
která byla vypsána současně s volbami starosta uvedl, že anketa nebyla doposud
vyhodnocena, výsledky budou mít zastupi-

Zastupitelstvo vzalo informace a připomínky,
které zazněly v bodě Diskuse na vědomí.

Nejdůležitější body ze zasedání zastupitelstva městyse dne 12. 12. 2013
* Návrh rozpočtu na rok 2014
Zastupitelé měli možnost si návrh rozpočtu
prostudovat v předstihu tak, aby na zasedání
mohl být předběžně odsouhlasen.
Dále starosta uvedl, že na straně příjmů
dojde k většímu přebytku hospodaření cca
o 500.000 Kč. Na výdajové straně proto dále
navrhl zařadit údržbu stromů dle cenového
návrhu f. Šilar - 40.000 Kč, zasíťováním pozemků
po čp. 18 ve spolupráci s f. VaK, a.s. Jablonné 200.000 Kč, opravu střech na starých hasičských
zbrojnicích - výměna krytiny - 250.000 Kč, zbytek
583.020 Kč na opravy komunikací.
V rámci svazku Rozvoj regionu Pod Zemskou branou podáváme žádost o grant odpadové hospodářství. V případě úspěšné žádosti
je podpora až 90% z uznatelných nákladů.
Finanční krytí navrhuje řešit z rámce rezervních
prostředků.
Zastupitelstvo po projednání vzalo návrh
rozpočtu na vědomí. Rozpočet bude vyvěšen
po zákonem stanovenou dobu na úřední desce
a zastupitelstvo se k němu vrátí na svém dalším
zasedání.
* Rozpočtová změna č. 9 a 10 / 2014
Předseda finančního výboru pan Josef
Vágner seznámil zastupitelstvo s obsahem
obou rozpočtových změn, které zohledňují vývoj
hospodaření městyse, a to především neočekávané příjmy a výdaje. Rozpočtová změna
č. 9/2014 ve výši 110 tis. Kč zohledňuje příjmy
z dotací na VPP a následně výdaje v této kapitole. Rozpočtová změna č. 10/ 2014 zohledňuje
na straně příjmové především výnosy z DPH,
DPPO a DPZVČ, příjem od firmy Eko-kom,
dotaci SDH a dotaci na uspořádání voleb do PS
P ČR a na straně výdajů zohledňuje především
výdaje na energie (např. veřejné osvětlení), dofi-

nancování komunikace na Pustinu a další drobnější nutné výdaje.
Zastupitelstvo po projednání odsouhlasilo
Rozpočtovou změnu č. 9/2014 a č. 10/2014.
* Rozpočtové provizorium
Starosta městyse seznámil zastupitelstvo se
skutečností, že do doby schválení nového rozpočtu musí být schválena pravidla rozpočtového provizoria, což znamená možnost čerpání
výdajů ve výši 1/12 upraveného rozpočtu na rok
2013 s tím, že čerpání investičních výdajů je
povoleno pouze na investiční akce přecházející
z minulých let.
Zastupitelstvo odsouhlasilo Rozpočtové
provizorium.
* Žádost Masarykovy ZŠ a MŠ Kunvald
Starosta městyse seznámil zastupitelstvo se
žádostí Masarykovy základní školy a mateřské
školy Kunvald o přesun finančních prostředků
mezi závaznými ukazateli. Jedná se o přesun
finančních prostředků mezi účetními kapitolami
jednotlivých organizačních součástí školy - ŠJ
a ZŠ.
Zastupitelstvo odsouhlasilo žádost ZŠ a MŠ
Kunvald.
* Územní plán městyse Kunvald
Starosta městyse uvedl, že pan Mimra
z odboru regionálního a územního plánování
MěÚ Žamberk připravil návrh textu Zadání
územního plánu. Vyhláška o zadání ÚP Kunvald
byla vyvěšena po zákonem stanovenou dobu,
k vyhlášce nepřišly žádné připomínky.
Po projednání odsouhlasilo zastupitelstvo
hlasy návrh Zadání územního plánu městyse
Kunvald.
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Nařízení městyse č. 1/2013 - Tržní řád
Zastupitelstvo se zabývalo návrhem Nařízení městyse č. 1/2013 - Tržním řádem, kterým
se upravují pravidla podomního obchodu
na celém území městyse. Zastupitelé se s návrhem textu měli možnost seznámit ještě před
konáním zastupitelstva. Tržní řád bude vyvěšen
na úřední desce a nabývá účinnosti patnáctým
dnem po jeho vyhlášení.
Městys Kunvald tím získá možnost regulovat a postihovat - případně i ve spolupráci
s Městskou policií Žamberk - nelegální a nevyžádaný podomní prodej.
Zastupitelstvo po projednání odsouhlasilo
Nařízení městyse č. 1/2013 Tržní řád.
* Žádost Orlickoústecké nemocnice
Zastupitelstvo se seznámilo se žádostí
Orlickoústecké nemocnice - projektem nadačního fondu S námi je tu lépe! o finanční příspěvek na zvýšení provozní a přístrojové vybavenosti Orlickoústecké nemocnice. Dále se seznámilo s veřejným dopisem obce Oucmanice
- Výzva zastupitelstvům obcí a měst okresu Ústí
nad Orlicí na podporu Nadačního fondu Orlickoústecké nemocnice „S námi je tu lépe“. Obec
Oucmanice pravidelně Orlickoústecké nemocnici přispívá - v loňském roce částkou 15 Kč
na občana.
Zastupitelstvo po projednání zamítlo žádost
o příspěvek s odůvodněním, že se nejedná
o příspěvek cílený na konkrétní věc či pomoc
a v těchto případech obce a městy suplují
působnost státu a přerozdělování prostředků
získaných ze zdravotního pojištění, které si
každý občan platí.
* Žádost Albertina Kunvald
Starosta městyse seznámil zastupitelstvo
se žádostí odborného léčebného ústavu Albertinum Žamberk o poskytnutí příspěvku na pobyt
uživatele sociální služby v Albertinu. Léčebný
ústav poskytuje mj. sociální službu dle zákona
o sociálních službách 108/2006 Sb., § 52.
V souvislosti s touto službou požádal léčebný
ústav o příspěvek z rozpočtové daňové výtěžnosti na uživatele této služby zpětně za rok
2013. Příspěvek je vztažen na občany Kunvaldu,
kteří této sociální služby využívají.
Zastupitelstvo vzalo žádost na vědomí s tím,
že rozpočet na rok 2013 je již vyčerpán a o záležitosti lze jednat dále v souvislosti s tvorbou
a vývojem rozpočtu na rok 2014.
* Stížnost na volný pohyb psů
Zastupitelstvo se seznámilo se stížností
na volný pohyb psů pana Štěpána na Konči4

nách. Majitel psů byl písemně vyzván k nápravě
a záležitost s ním byla panem starostou projednána. Pokud by nedošlo k nápravě, záležitost by
musela být řešena jako občanskoprávní spor.
Zastupitelstvo vzalo stížnost i řešení na vědomí.
* Žádost šachového oddílu Kunvald
Zastupitelstvo se seznámilo se žádostí
Šachového oddílu Kunvald o příspěvek na tradiční vánoční turnaj v šachu, který se bude
konat dne 26. 12. 2013 v penzionu U Lípy, a to
na ceny a občerstvení účastníků.
Zastupitelstvo po projednání odsouhlasilo,
poskytnutí příspěvku ve výši 1500 Kč na základě
předložených daňových dokladů vztahujících se
ke konání akce.
* Žádost Pionýrské skupiny Kunvald
Zastupitelstvo se seznámilo se žádostí Pionýrské skupiny Kunvald o poskytnutí příspěvku
na uspořádání tradičního Dětského maškarního
karnevalu, který se bude konat dne 12. ledna
2014.
Zastupitelstvo po projednání odsouhlasilo
poskytnutí příspěvku ve výši 2000 Kč na základě
předložených daňových dokladů vztahujících se
ke konání akce.
* Komunikace Záhory
Zastupitelstvo se opakovaně vrátilo k záležitosti odtěžení stromů ve vytyčeném prostoru
pro opravu komunikace. Jedná se celkem o 43
stromů - hmota 65 m3 (smrk, buk, modřín).
Průměrný zisk s ohledem na špatnou kvalitu
dřevní hmoty (stromy u cesty jsou z velké části
poškozené) je odhadován na 900 Kč/m3 po odečtení nákladů na práce.
V tomto případě je možno uznat vlastnické
právo k porostu na pozemku p.č. 8838 v obci
a kú Kunvald ve prospěch pana Parise, a to
z důvodu, že městys se stal vlastníkem citovaného pozemku pouze na základě pozemkových
úprav.
Avšak právně jsou nyní stromy ve vlastnictví městyse. Pan Parish při své hospodářské
činnosti ve značné míře využívá místní i účelové
komunikace ve vlastnictví městyse a na jejich
opravy přispěl za celou dobu svého hospodaření pouze minimálně.
Zastupitelstvo městyse Kunvald proto pověřilo starostu a místostarostu jednáním s panem
Parishem o příspěvku na opravu komunikace.
* Žádost TJ Sokol Kunvald
Zastupitelstvo se seznámilo se žádostí
TJ Sokol Kunvald o dotaci ve výši 50 tis. Kč
a bezúročnou půjčku ve výši 50 tis. Kč. TJ Sokol

Kunvald plánuje na rok 2014 rekonstrukci schodiště k hlavnímu vchodu do budovy sokolovny
včetně vybudování bezbariérového přístupu
a výměnu vchodových dveří. Celková projektovaná cena činí zhruba 425 tis. Kč TJ Sokol Kunvald požádal v listopadu tohoto roku o dotaci
z grantu Pardubického kraje ve výši 65% celkových nákladů. V případě úspěchu žádosti
o dotaci bude muset TJ Sokol dofinancovat
opravu z vlastních prostředků Z tohoto důvodu
žádá předběžně o dotaci a bezúročnou půjčku.
Starosta městyse navrhl, aby v případě
poskytnutí dotace TJ Sokol o této žádosti zastupitelstvo znovu jednalo a pokrylo ji případně
mimo rozpočet běžného roku z rezervních prostředků.
Zastupitelstvo vzalo žádost na vědomí
a odsouhlasilo návrh starosty městyse. Zastupitelstvo je si vědomo důležitosti žádostí, má
zájem na udržování budovy sokolovny v dobrém
stavu a podobné žádosti vždy podporovalo.
* Různé
- informace o omezení provozu RLP Žamberk
- starosta městyse informoval zastupitelstvo o rozhodnutí Pardubického kraje, které
nebylo vůbec projednáno s ORP oblasti ani se
zástupci obcí a měst, většina měst a obcí zaslala
nesouhlasné stanovisko odpovědným osobám
Pardubického kraje, starosta rovněž jednal
o situaci s panem senátorem. Rozhodnutí je
vnímáno pouze jako politické a nikoli zohledňující potřeby občanů. O této záležitosti se bude
jednat i nadále.
- anketa – starosta městyse seznámil zastupitelstvo s výsledky ankety, jejímž cílem bylo získat
názory občanů na dění v městysi, či návrhy

na využití veřejných prostředků. Anketní lístky
byly distribuovány společně s volebními lístky
a ve stejnou dobu byly na veřejných místech
umístěny schránky pro vhazování anketních
lístků. Městys Kunvald má zhruba 800 oprávněných voličů, kterým byly anketní lístky zaslány.
Z tohoto množství se vrátilo celkem 35 anketních lístků, které se týkaly především následujících oblastí:
* zimní údržba komunikací (kvalita, včasnost, lokalizace)
* odpadové hospodářství (sběrné místo,
popelnice)
* rozšíření veřejného osvětlení v některých
místech
* výsadba zeleně v centru, údržba zeleně
(výzvy těm, kteří ponechávají neudržované travní porosty)
* kamerový systém v obci
* možnost rozvozu obědů pro občany
Zastupitelstvo vzalo informace, které zazněly
v bodě Různé na vědomí.
* Diskuse
* P. Mirka Celerová vznesla připomínku,
zda by nebylo možné jednat se SÚS
o umístění reflexních prvků podél silnice v městysi. Některé úseky jsou velmi
špatně, nebo vůbec neoznačené.
* P. Mgr. Zdenka Jurčanová vznesla připomínku k špatnému parkování osobních
automobilů před školou a sokolovnou
Zastupitelstvo vzalo informace, které zazněly
v bodě Diskuse na vědomí.

Další zasedání zastupitelstva Městyse Kunvald proběhne
ve čtvrtek 9. ledna 2014 a ve čtvrtek 13. února 2014.
Vždy od 19.00 hodin v zasedací místnosti Úřadu Městyse Kunvald.

Ohlédnutí za rokem 2013
Vážení čtenáři Kunvaldského Poledníku
a občané městysu Kunvald. Čas plyne jako
voda, nedá se zastavit. Stojíme na prahu nového
roku a nevíme, co nás čeká. Všichni si jistě přejeme, aby byl lepší než ten uplynulý. Připravujeme rozpočet a zastupitelstvo se zamýšlí
jak a kam vynaložit finanční prostředky. Jak to
tak bývá, práce je stále dost, ale finanční možnosti mají své hranice. Při této příležitosti bych
rád krátce zhodnotil rok 2013. Při psaní tohoto

článku do zpravodaje ještě nebyl uzavřen hospodářský rok. Můžeme však odpovědně říci, že
hospodaření roku 2013 neskončí ztrátou.
Loňský rok byl posledním rokem programového období 2007-2013. Připravuje se nové
na roky 2014-2020. Nevíme, v jaké výši budou
finanční prostředky z Evropské unie, ale především táké to, kdy vůbec bude možno začít
čerpat. Dle vývoje situace se dá předpokládat,
že to nebude v roce 2014. Z tohoto pohledu je
velmi dobré, že jsme zapojeni v rámci územní
působnosti MAS Orlicko. Je to jedna z dalších
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možností, kde žadatelé mohou získat finanční
podporu.
Postupně jak ubíhá čas, už ani moc nevzpomínáme na to, co a jak bylo a jediné, co je skutečně vidět, je to, co se podaří vylepšit, vybudovat, nebo opravit. Problémů k řešení a požadavků na rozpočet je každý rok několikanásobně více, než na co nám stačí finance. Každá
koruna, kterou se podaří získat nad rámec obecního rozpočtu je velkým přínosem, protože je to
stále složitější. Žadatelů o různé granty a podpory je hodně a finančních prostředků není
tolik, aby bylo možno uspokojit všechny žadatele, proto není zcela rozhodující, komu se prostředky podaří získat, důležité je především to,
že se je vůbec podaří získat a že tady zůstanou,
nikdo je neodnese a jsou využity ku prospěchu
občanů, kteří tu žijí. S tohoto důvodu je velmi
důležitá vzájemná dobrá spolupráce mezi obcí,
zájmovými organizacemi, spolky, sdruženími
a podnikateli, která má svůj význam a prospěch
pro městys.
Začal bych jednou z těch pro nás velmi důležitých, a to řešením kotelny budovy Masarykovy
základní a mateřské školy. Výměnou stařičkých
kotlů, které v této budově léta dobře a poctivě
sloužily, ale již je nebylo možno dále provozovat.
Akce spočívala v zásadní rekonstrukci kotelny,
kde bylo nutno provést demontáž původního
zařízení, potřebné stavební úpravy, osazení
nové technologie, vyvložkování komína a regulaci a nastavení topného systému v budově.
Veškeré vnitřní zařízení kotelny včetně projektové dokumentace a vyvložkování komína zainvestovala firma, která bude kotelnu provozovat.
To vše představuje finanční prostředky ve výši
téměř 1.500.000 Kč. Obec hradila potřebné
stavební úpravy, projekt na regulaci systému
budovy, výměnu ventilů u topných těles, osazení termoregulačních hlavic a také potřebný
energetický průkaz budovy. Celkem na všechny
tyto záležitosti byla vynaložena částka
453.429 Kč. Tato zásadní modernizace kotelny
je dalším důležitým krokem ke snížení nákladů
na vytápění objektu.
Rozsáhlá péče (z pohledu financí) byla
opět věnována opravě místních komunikací.
Bylo dokončeno propojení cest za Krejsovým
kopcem kolem nemovitostí čp. 285, 286 a 293.
Oprava povrchu v celkové ceně 567.365 Kč.
Na tuto akci se podařilo získat dotaci ve výši
200.000 Kč v rámci projektů komunikační
dostupnosti našeho svazku Pod Zemskou
branou z Programu obnovy venkova Pardubického kraje. Dále byla provedena rekonstrukce
povrchu komunikace Na Pustinu v částce
1.117.427 Kč. Na tuto akci se podařilo získat
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dotaci ve výši 100.000 Kč z Programu obnovy
venkova Pardubického kraje.
V rámci drobných oprav komunikací byly
opraveny na některých úsecích výtluky, upravena křižovatka komunikací u Bratrské lípy
a příjezd ke škole, kde bylo rozebráno úložiště
na koks. V rámci těchto drobných oprav byly
ještě osazeny svodnice povrchové vody na cestě
na Končinách k čp. 34 a 38. Na tuto akci obec
dodala svodnice a osazení splávků zajistili uživatelé cesty - rodina Hůlkova. Tyto různé opravy
a úpravy přišly obecní rozpočet na 280.986 Kč.
Rovněž některé další opravy se podařilo provést
díky spolupráci s majiteli nemovitostí. Městys
zajistil materiál, nebo jeho určitou část a oni
sami si provedli uložení, případně některé další
práce po vzájemné dohodě. Děkujeme jim touto
cestou za pomoc a spolupráci.
Další významnou akcí bylo pokračování
výstavby chodníku v návaznosti na předcházející etapy úpravy centra. Propojení úseku od přechodu pro chodce u Kampeličky kolem čp. 6
k parkovišti u prodejny Konzumu. Včetně nutné
rekonstrukce části dešťové kanalizace to zatížilo
rozpočet celkovou částkou 727.851 Kč.
Dále pokračují práce na novém územním
plánu. Na posledním zasedání zastupitelstva
v roce 2013 bylo schváleno zadání. Na pořízení
územního plánu byla dosud vynaložena částka
64.480 Kč.
V rámci údržby zeleně a vzhledu obce bylo
provedeno odtěžení stromů na dolním hřbitově. S ohledem na složitost a nebezpečí bylo
nutno práce provést stromolezeckou technikou.
Následně byla v průběhu roku provedena nová
výsadba. To vše v částce 62.546 Kč.
Bohužel se značným způsobem zkomplikovala situace kolem projektu úpravy zeleně
v centru, který je připravován v rámci projektu
operačního programu životní prostředí. Více jak
půl roku trvalo, než nám odsouhlasili zadávací
dokumentaci a bylo možno uskutečnit výběrové
řízení dle zákona o zadávání veřejných zakázek.
Tím se vše časově značně odsunulo a my jsme
teprve v září mohli uzavřít smlouvu s vítěznou
firmou. Realizace tohoto projektu se přesunula
do roku 2014. Na tuto akci bylo v zatím vynaleženo 56.887 Kč.
Průběžně jsou prováděny drobné úpravy
stávající zeleně v centru, na pietních místech,
místech spjatých s historií městyse a na dalších plochách. Odborné ošetření a údržbu
některých ploch provádí smluvně specializovaná firma. Rovněž je průběžně prováděna
údržba travnatých ploch v obci (hrabání a úklid
listí, sečení příkopů a údržba dalších travnatých
ploch). Na údržbu zeleně byla vynaložena částka

156.195 Kč. Celou řadu těchto prací včetně
drobných oprav a hlavně nátěrů, kterých jste
si mohli všimnout, se podařilo zabezpečit díky
práci zaměstnanců městyse. Děkuji jim touto
cestou za poctivě vykonanou práci.
V rámci projektů Úřadu práce z Evropských
sociálních fondů na vytvoření pracovních míst
projektů veřejně prospěšných prací nám byla
poskytnuta podpora ve výši 11.000 Kč měsíčně
na jedno pracovní místo.
Rok nepřinesl jen samé radostné události,
ale i ty velice nepříjemné. Některé oblasti naší
republiky opět zasáhla velká voda. V rámci
pomoci na zmírnění následků povodní rozhodlo
zastupitelstvo o poskytnutí daru obci Śárovcova
Lhota na Hořicku. Poskytli jsme finanční pomoc
ve výši 50.000 Kč.
Pro potřeby zásahové jednotky jsme obdrželi účelovou dotaci na vybavení ve výši
63.100 Kč. Za tyto prostředky bylo zakoupeno
nové vybavení (rozdělovač a zásahové hadice,
kalové čerpadlo včetně sacího vedení a nové
pracovní stejnokroje).
Uvádím zde jen ty nejdůležitější akce, které
se podařilo uskutečnit, ale nelze opomenout
mnoho dalších drobných činností a akcí, které

se v průběhu roku uskutečnily. Jak jsem již dříve
zmínil, byla řada z nich zabezpečena díky práci
zaměstnanců městyse.
Děkuji touto cestou všem občanům, kteří
nás podporovali a svým přístupem nám pomáhali. Rovněž vyjadřuji poděkování všem zaměstnancům městyse. Společně řešíme problémy
a potřeby každodenního života a věřte, že pokud
možno bezproblémový chod je řada úkolů, které
občan často netuší.
Do nového roku přeji všem našim občanům lásku v srdci, vlídné slovo na jazyku, dobré
nápady a hlavně štěstí na každém kroku. Zastupitelům městyse přeji, aby se jim podařilo uskutečnit všechny záměry nadcházejícího roku.
Nám všem přeji, aby atmosféra pokoje a vstřícnosti trvala celý rok a ne jen v období vánoc. Aby
lidé došli k přesvědčení, že lidský život a mezilidské vztahy se nemusí podobat otevřenému
bojišti. Abychom našli vzájemnou úctu, porozumění a lásku. Tyto vlastnosti je přece možné
nabídnout a na tuto nabídku odpovědět. Nedají
se však nařídit.
Hezký nový rok Vám všem, vážení čtenáři
a občané městyse Kunvald.

Informace Finančního úřadu

nevzniká povinnost podávat podání elektronickou formou.
Povinnost elektronického podávání platná
bez rozdílu pro všechny plátce pokud jde
o podání výpisu z evidence pro daňové účely
u režimu přenesení daňového povinnosti
zůstává nadále zachována (§ 92a odst. 5 zákona
o DPH ve znění účinném od 1. 1. 2014).
Elektronicky se Finanční správě ČR podání
podávají prostřednictvím aplikace „Elektronická podání pro daňovou správu“ umístěné
na adrese www.daneelektronicky.cz. Související
informace lze nalézt na internetových stránkách
www.financnisprava.cz.
Nové ustanovení § 101a zákona o DPH,
účinné od 1. 1. 2014, zní:
§ 101a Povinná elektronická forma podání

Od 1. 1. 2014 povinné elektronické podávání daňového přiznání k DPH a jiných podání
Od 1. 1. 2014 v souvislosti se zákonem č. 502/2012 Sb., kterým se mění zákon
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů, a další související
zákony (dále jen zákon o DPH), vzniká plátcům
daně z přidané hodnoty povinnost podat elektronicky daňové přiznání, dodatečné daňové
přiznání a hlášení, a to včetně příloh.
Pouze elektronicky může být od 1.1.2014
podána rovněž přihláška k registraci za plátce
a oznámení o změně registračních údajů
u plátce DPH.
Tuto povinnost elektronické formy podání
budou mít
* Plátci DPH právnické osoby - všechny,
* Plátci DPH fyzické osoby - při splnění
zákonem stanovených podmínek resp.
s výjimkami uvedenými v zákoně.
Předmětnou povinnost upravuje nový
§ 101 a zákona o DPH, ve kterém jsou také uvedeny podmínky, při jejichž splnění fyzické osobě

Josef Paďour, starosta městyse

(1) Plátce je povinen podat elektronicky na elektronickou adresu podatelny zveřejněnou
správcem daně
a)		daňové přiznání nebo dodatečné daňové
přiznání,
b)		hlášení,
c)		přílohy k daňovému přiznání, dodatečnému
daňovému přiznání nebo hlášení.
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(2) Přihláška k registraci a oznámení o změně
registračních údajů se podává pouze elektronicky na elektronickou adresu podatelny zveřejněnou správcem daně; to neplatí pro identifikované osoby.
(3) Fyzická osoba není povinna postupovat
podle odstavce 1 nebo 2, pokud
a)		její obrat za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních
měsíců nepřesáhne 6000000 Kč; pokud
fyzická osoba tento obrat překročí, vzniká
jí povinnost činit podání podle odstavce 1
za zdaňovací období následující po zdaňovacím období, v němž došlo k překročení
obratu, a trvá nejméně po dobu 6 kalendářních měsíců, a
b)		nemá zákonem stanovenou povinnost činit
podání elektronicky.
DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ od 1. 1. 2014
Upozorňujeme poplatníky, u kterých došlo
v r. 2013 ke změnám okolností rozhodných
pro vyměření daně z nemovitých věcí nebo

Změny v povolování kácení
stromů rostoucích mimo les
Ochrana volně rostoucích stromů je širokým tématem. Jejich kácení obecně od určité
velikosti podléhá schválení orgánu ochrany přírody v souladu se zákonem 114/1992 Sb. v platném znění. Dosud platilo, že povolení ke kácení
stromů je nutné mít v případech, kdy strom rostoucí - zjednodušeně - mimo les má ve výčetní
výšce - tj. 130 cm od paty kmene obvod kmene
větší než 80 cm nebo v případech, kdy souvisle zapojené porosty např. křovin přesahují
výměru 40 m2
Stávající právní úpravu doplnila nově
vyhláška 189/2013 Sb. - o ochraně dřevin
a povolování jejich kácení, která přináší zásadní
změnu v přístupu ke kácení dřevin v zahradách,
stromořadích, alejích, ale i souvislých zapojených porostů dřevin přesahujících výměru 40
m2.
Konkrétně - vyhláška vyžaduje povolení
ke kácení dřevin (nebo ořezu) i v těchto případech:
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ke změně poplatníka daně z nemovitých věcí
(např.: nákup, prodej, dar, dědictví, výstavba,
přístavba, kolaudace, změna užívání, digitalizace území, pozemkové úpravy, převody bytů
do os. vlastnictví…), že mají dle § 13a zákona
č. 338/1992 Sb. povinnost podat daňové přiznání do 31. 1. 2014.
Nepodá-li poplatník přiznání, ačkoliv měl
tuto povinnost, vystavuje se nebezpečí sankce
pokuty za opožděné podání (dle § 250 zákona
č. 280/2009 Sb).
Dále sdělujeme, že dosavadní zákon o dani
dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí pozbývá k 31. 12. 2013 platnosti. Daňové
souvislosti dědictví a darování se od 1. ledna
2014 stávají součástí zákona o daních z příjmů,
převody nemovitostí nově upravuje zákon o dani
z nabytí nemovitých věcí.
Bližší informace je možné získat na internetu
http://www.financnisprava.cz nebo na Finančním úřadě pro Pardubický kraj, Územním pracovišti v Žamberku, tel.: 465 678 111.
Ing. Miroslav Buryška - ředitel územního pracoviště FÚ

* pro stromy ve stromořadích, i nedosahují-li ve výčetní výšce obvodu 80 cm,
stromořadí mají v sídlech i v krajině svou
nezastupitelnou historickou, funkční
a estetickou roli.
* pro stromy, které jsou součástí významného krajinného prvku.
Dále vyhláška nevyžaduje povolení ke kácení
dřevin rostoucích v zahradách, ovšem při splnění následující definice pojmu „zahrada“:
Je to veřejnosti nepřístupný, stavebně
oplocený pozemek u bytových a rodinných
domů v zastavěném území obce (intravilánu).
Je nepřístupný veřejnosti.
Není tedy v těchto případech podstatné, zda
je pozemek zapsán v katastru nemovitostí jako
zahrada. Nesplňuje-li výše uvedené, je povolení
ke kácení nutné.
Kácení se provádí zpravidla mimo období
vegetace, pokud se nejedná o havarijní stav,
jehož řešení nesnese odkladu. Mimořádně lze
povolit kácení i v době vegetace, a to u stromů,
kde nebyla zjištěna např. hnízda ptáků v koruně

stromu či obsazené úkryty jiného živočišného
druhu. Mimovegetační doba je definována
jako: „přirozený útlum fyziologických a ekologických funkcí dřeviny“.
Formuláře k žádosti o povolení kácení dřevin
rostoucích mimo les jsou ke stažení na webo-

vých stránkách městyse Kunvald. Žádosti je
nutné předkládat se všemi náležitostmi a pro
lepší vyřízení či ověření nejasností je dobré,
pokud je na žádosti uveden i telefonický kontakt
na žadatele.
Za Úřad městyse Kunvald
Jana Trejtnarová

Okénko farnosti
Ohlédnutí za adventem
První adventní neděli nosí lidé do kostela
své adventní věnce k požehnání. Doma jim pak
po čtyři týdny zdobí stůl a připomínají blížící se
narození Krista.
Misijní klubko samozřejmě nemohlo zůstat
pozadu, ale do klasického věnce se nám pouštět nechtělo. Jako originálnější jsme shledaly
výrobu adventní štoly, ozdobenou čtyřmi svícemi a velkými písmeny MISIE.
Společně s věnci nesly děti štolu před oltář
k požehnání a po mši ji umístily do zadní části
kostela. Tam všem připomínala, že právě v době
velkého předvánočního shonu a nákupů, je
nutné pamatovat i na ty potřebnější z nás.
Marta Gregušová

Vánoční čas v kostele
Opět tu byla ta krásná a zvláštní atmosféra
půlnoční mše, lidé se zdravili a přáli si krásné
svátky. Zraky všech se upínaly k betlému, který
se rozprostíral v přední části kostela.
Vše bylo vánočně nazdobeno a nasvíceno,
což vyniklo zejména v příšeří před začátkem
mše. Pak se ozval zvon a z kůru prví tóny vánočních písní v podání Jiné doby. I přes pokročilou
noční hodinu a chlad se nikomu domů nechtělo
- půlnoční mše má své neopakovatelné kouzlo.

Vánoční divadlo
- životopis sv. Štěpána
Na Boží hod Vánoční dostaly slovo děti.
Těm se sice po radování z dárků časně vstávat
nechtělo, ale čekalo je vánoční divadlo a letos
i hraní koled při mši. Od Bratrské lípy pospíchala do kostela harmonika a její tóny probudily
v kostele i ty nejvíce unavené spáče. O hudební

doprovod se tedy ve středu 25. 12. 2013 dělila
Jiná doba s dětmi a všichni si užívali pokojnou
vánoční atmosféru.
Po slavnostní mši přišlo konečně na řadu
divadlo. Děti se na něj připravovaly v adventní
době, a to nejen herecky, ale i výtvarně. Výroba
rekvizit a také drobných dárků, k našemu divadlu každoročně patří. Dárky pro diváky byly letos
opravdu z velké dálky, konkrétně až od moře
z Chorvatska a vystihovaly více než trefně téma
našeho představení. S dětmi jsme během roku
probíraly životopisy několika světců a protože
26. 12. má svátek sv. Štěpán, bylo rozhodnuto.
V přední části kostela se rozehrál příběh čerpající fakta z dochovaných a dostupných historických pramenů. Děti se snažily herecky ztvárnit
životopis tohoto prvomučedníka a klást důraz
na poselství nám od něj zanechané. Štěpán,
jehož život byl plný milosrdenství a víry, byl
kolem roku 35 ukamenován za hradbami Jeruzaléma. Z tohoto důvodu si z kostela každý divák
odnášel kamínek s nápisem, připomínajícím
svátek sv. Štěpána a jeho krutou smrt.
M. Gregušová

Tříkrálový víkend
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
V sobotu 4. 1. 2014 poputuje Kunvaldem
tříkrálová družina. Bude rozdávat radost, drobné
dárky a také zvát na nedělní koncert.
V neděli ráno přinesou při mši sv. Tři králové dary Ježíškovi a setrvají až do odpoledních hodin, kdy v 15:00 přivítají hosty letošního TŘÍKRÁLOVÉHO KONCERTU. Pozvání
přijal Sbor z hor z Rokytnice, který se do našeho
kostela velmi těší a slibuje porci krásných písní
v dobovém oblečení.
Všichni jste srdečně zváni.
Farnost Kunvald
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Společenská kronika
Blahopřejeme našim spoluobčanům, kteří
oslaví významná životní jubilea:
87 let
10.01.

František Fiedler

Kunvald 206

85 let
21.01.
22.01.
05.02.
16.02.

Anna Janebová
Josef Hůlka
Drahoslava Dvořáková
Marie Tomková

Kunvald 358
Končiny 34
Kunvald 146
Kunvald 224

84 let
03.02.

Marie Krčmářová

Kunačice 3

83 let
26.01.
26.02.

Drahoslava Šlesingrová    Kunvald 79
Miloslava Hložková
Kunvald 95

81 let
05.01.

Josef Tobiška

Kunvald 56

75 let
18.02.

Anna Divišková

Záhory 21

Vzpomínka na Kodyho
Dne 19. listopadu jsme se rozloučili s panem
Ing. Pepou Kodytkem-zvaným Kody-kunvaldským rodákem, který zemřel 1. listopadu 2013
ve věku 88 let.
Vzpomínáme na jeho záslužnou činnost
v naší obci. V průběhu roku 1945 založil chlapecký pěvecký oddíl skautů, který měl v následujících letech ve své práci nemalé úspěchy
i v celostátním měřítku. Když byla v roce 1949
činnost skautingu zakázána, scházeli se a zpívali
kluci dál, a pod organizací SSM a po přizvání

Větší šance najít práci pro osoby pečující
o osobu blízkou
Již od května 2013 se v okresech Ústí nad
Orlicí a Svitavy realizuje projekt „Věk a péče
nemusí být překážkou“, jehož cílem je zvýšení
zaměstnanosti 54 osob ze dvou cílových skupin
10

60 let
02.01.
23.01.
29.01.
17.02.
20.02.
23.02.

Jana Macháčková
Miloslava Kalousková
Oldřich Krejsa
Marie Křenová
Vladimír Urban
Josef Hložek

Kunvald 217
  Kunvald 276
Kunvald 158
Kunvald 204
Kunvald 378
Kunvald 95

50 let
24.02.
25.02.

Stanislav Hložek
Marie Jirešová

Kunvald 95
Končiny 9

Vítáme do života nově narozené občánky:
20.09.
14.10.
26.11.

Isabella Chadimová
Viktorie Hložková
Kryštof Jedlička

Kunvald 138
Kunvald 95
Kunvald 304

Vzpomínáme na občany, kteří již nejsou
mezi námi:
22.10.
16.11.
02.12.

Jindřich Herman
Josef Paďour
František Dvořák

Zaječiny 5
Kunvald 106
Kunvald 46

dívčí populace, vznikl ,,Pěvecký a recitační sbor
Kunvald“ - PRSK. Práce v PRSKu členy těšila
a na zkoušky se každý týden sjížděli ze studií,
učení a zaměstnání. Sbor měl rovněž mnoho
úspěchů v soutěžích a nejen celostátních. Kunvald dobře reprezentoval. V nedávných letech
jsem se členové sboru, po více než 40ti letech,
několikrát sešli, abychom si zazpívali, zavzpomínali a rádi se uviděli.
A tak všichni, kteří pamatujeme ta léta dávno
minulá i ta nedávná,budeme s láskou a úctou
na Pepu-Kodyho vzpomínat. Vzpomeňte s námi.
L. F. E.

a získání zaměstnání minimálně pro 10 osob.
Hlavním cílem je poskytnutí komplexní podpory
při návratu na trh práce fyzickým osobám starším 50 let, které jsou dlouhodobě nezaměstnané (déle než 6 měsíců) nebo mají nižší kvalifikaci (zde délka nezaměstnanosti nerozhoduje),
druhou cílovou skupinou jsou osoby pečující
o osobu blízkou.

Pro účastníky projektu jsou připraveny
vzdělávací a motivační semináře, které jim
pomohou při orientaci a uplatnění na trhu práce
- témata seminářů jsou - Zvládání stresu, náročných životních situací a negativních emoci,
Základy komunikace a sebepoznání, Příprava
na výběrové řízení, Pracovně-právní poradenství a Finanční gramotnost. Dále získají získat
základní dovednosti obsluhy počítače se zaměřením na samostatné vyhledávání práce na pracovních portálech a vytvoří si vlastní životopis
a motivační dopis. Projekt dále nabízí zájemcům zvýšit si kvalifikaci absolvováním rekvalifikačního kurzu, získat praxi u zaměstnavatele v délce 3 měsíců s mzdovým příspěvkem
a minimálně 10ti účastníkům bude zajištěno
zaměstnání s mzdovým příspěvkem. Po celou
dobu projektu budou mít účastníci také možnost
využívat bezplatné poradenství v oblasti hledání
pracovního uplatnění.
Všechny uvedené aktivity včetně výukových materiálů jsou ZDARMA. Účastníci jsou
navíc podpořeni příspěvky na CESTOVNÉ,
STRAVNÉ A PÉČI O OSOBU BLÍZKOU.

Pokud máte zájem se projektu také zúčastnit, kontaktujte prosím realizátora projektu společnost IdeaHELP, o.p.s. (www.ideahelp.cz),
kontaktní osoby: Lucie Malá, tel. 603 813 646,
email: mala@ideahelp.cz nebo Bc. Michal
Veverka, tel. 730 158 538, email: veverka@
ideahelp.cz a zúčastněte se výběrového semináře, který se bude konat v budově Úřadu práce
ČR, na kontaktním pracovišti v Ústí nad Orlicí
(zasedací místnost) 21. 1. 2014 od 9 hod. pouze pro osoby, které pečují nebo pečovaly
o osobu blízkou.
„Věk a péče nemusí být překážkou“

CZ.1.04/3.3.05/96.00211.
Tento projekt je financován Evropským
sociálním fondem z OP LZZ a státním rozpočtem ČR. Partnerem projektu je Občanské sdružení CEMA Žamberk.

Stále se něco děje...!
Lampiónový průvod
Za větrných podvečerů venku občas slýchám kroky loupežníka Ledříčka. Většinou si to
pádí po silnici směrem ke Klášterci do své jeskyně.
Bylo to na podzim roku 2013, kdy jsem ho
zahlédla utíkat s pytlem přes rameno od kunvaldské ZŠ. Udiveně jsem zírala a nic nechápala.
O týden později mi bylo při pochodu s lampióny
vše objasněno.
Loupežník Ledříček pozval děti na lampiónový průvod, v jehož závěru budou společně
hledat poklad. Děti jeho nabídku nadšeně přijaly
a doma přichystaly své lampióny, aby loupežníka překvapily. Ledříček se radoval z velkého
počtu malých loupežníků i ze šikovnosti, s jakou
zvládaly jeho zkoušky.
Cesta za pokladem totiž nebyla jednoduchá. Záludný Ledříček dětem přichystal různé
úkoly, vycházející z jeho každodenního života.
Loupežník žije v lese, proto si děti vyzkoušel,
zda poznají lesní zvířátka. Další dovedností bylo
přecházení po lavičce. Děti to zvládly stejně
obratně, jako když loupežník přechází přes

Putování za Ledříčkem.
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potok po kmeni stromu. Nechyběl ani hod
na cíl a další a další úkoly.
Měl to ten filuta pěkně vymyšleno, ale co ten
slibovaný poklad? Samozřejmě i na něj došlo.
Ukrýval se na zahradě ZŠ v malých pytlíčcích,
které loupežník šil po večerech v jeskyni. V tu
chvíli děti zahodily lampiónky a vrhly se na pytlíky s pokladem. Na každého tam jeden čekal.

Lampión jsme ten večer domů nedonesli,
poklad však ano, a o to přece šlo. Radost dětí
byla veliká a my děkujeme naší MŠ, rodičům
a přátelům školy za uspořádání této podvečerní akce. Srdečně zdravíme také loupežníka
Ledříčka a těšíme se na jeho další návštěvu.
Za účastníky pochodu M.G.

Ohlédnutí za podzimní výstavou
Dobré tradice by se měly rozhodně udržovat
- a takovou dobrou tradicí je nepochybně i podzimní výstava.

Ta letošní byla opravdu docela úspěšná,
alespoň co se týká návštěvnosti. A přijížděli
i návštěvníci z daleka. Celkem jsme napočítali
více než 250 návštěvníků - a to je v posledních
letech nejvyšší číslo. A o tom jak se líbila - snad
opravdu hodně - máme zprávy pouze z doslechu.
Obrázky Josefa Korejze Blatinského táhly.
Nevím, zda kdy byly jeho práce již takto hromadně vystaveny a to jsme měli zapůjčen jen
zlomek toho, co opatrují v Muzeu Orlických hor
v Rychnově nad Kněžnou. A neztratily se ani

výrobky chráněných dílen Sdružení Neratov Kopeček Bartošovice. A o tom že se líbily také,
svědčí množství prodaných věcí.
Chci poděkovat všem zastupitelům a neméně
všem ostatním, kteří s výstavou pomohli. Tak
snad zase za rok - uvidíme jaké téma, či jakého
umělce na podzim uvítáme. Jen si stále nejsem
jista, zda budeme pokračovat ve fotografické soutěži - tu totiž kunvaláci nějak „nevzali
na příjem“ a až na čestnou výjimku se neúčastní.
Je to škoda. A tak možná, budeme-li v této soutěži pokračovat, neomezíme se jen na trvale žijící
či chalupáře, ale dáme prostor i těm, kteří k nám
do Kunvaldu jezdí „jen tak“ za rekreací či kamarády a mají náš Kunvald rádi. Ale to se dozajista
dozvíte v příštím čísle Poledníku.
Jana Trejtnarová
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Sport
Anička na trati orientačního běhu

Jaký je orientační běh, co dává, co bere,
v životě, ve sportu nebo v porovnání s jinými
aktivitami.
Anička už není žádný zajíček na startu, to
byla před šesti, osmi roky. Za tu dobu je však
stále na prvních kontrolách svoji sportovní
dráhy, kterou ovšem zvládla s patřičnou grácií.
Přestože je členkou Sokola Kunvald, orientační běh reprezentuje v rámci celkového zvýšení sportovní připravenosti již druhým rokem
v barvách Lokomotivy Pardubice. To v současné době obnáší mimo jiné i výhodu osobního trenéra.

U kontroly.

A že v roce 2013 nebyla Anička v lese osamocena dokládají výsledky Viktorky Holubářové
v kategorii D 10 N. Ta v tomto roce startovala
s mapami a buzolou poprvé bez podpory tatínka
v lese. Viktorka nám udělala radost na celkem
osmi závodech východočeské ligy a vícedenních
závodů, v kterých vyšla na ten nejvyšší stupínek.
Blahopřejeme a přejeme správný směr!
Za oddíl OB - pt -

Zprávy šachového oddílu
Krajská soutěž východ - Pardubicko

Anička na trati orientačního běhu.

Pokud se ohlédneme za dobou činnosti
oddílu na naší vesnici, množstvím členů, kteří
oddílem prošli, domnívám se, že s rukou
na srdci je možné říci, že jim orienťák do života
přinesl řadu pozitiv. Ať již v řadě poznávání krásných míst, nebo složitosti vybrat si tu správnou
variantu postupu, odolnosti - jak fyzické, tak
psychické. Stále totiž zůstává v platnosti najít
tu nejoptimálnější trasu, a to zdaleka nejen mezi
terčíky, ale především na cestě osobního života.
Aničce Kopecké dosavadní výsledky
v kategorii žactva přinesly nominaci do reprezentace České republiky v orientačním běhu
v kategorii dorostu pro rok 2014 - gratulujeme!

Naše dvě družstva zahájila sezonu 20. 10.
2013 prvním kolem Kunvald “B“ - Lanškroun
“C“. Soupeř těsně vyhrál 2:3 Vyhrál S. Krčmář
a remízy E. Dvořák a M. Mlynář.
Letohrad “B“ - Kunvald “C“. Přes velké problémy se sestavou výborný výsledek 2,5:2,5.
Výhry Ruszové G. a R., remíza Z. Krupica.
V tomto kole bylo lepší „C“ družstvo.
Druhé kolo 10. 11. 2013 obě družstva doma.
Kunvald “B“ - Letohrad “B“. Prohra 2:3 je
trochu zklamáním po tom, když E. Dvořák dokázal přehrát silného soupeře a další bod přidal S.
Krčmář.
Kunvald “C“ - Mistrovice “B“. Prohra 1,5:3,5
přinesla pozitivum v remíze nadějného žáka
J. Šejnohy. Další přidali G. Rusz a R. Rusz.
Třetí kolo 24. 11. 2013 opět přineslo body družstvu „C“. Mistrovice “B“ - Kunvald “B“. Prohra
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3,5:1,5 je zklamáním. Jedině bodující byli žáci
z Klášterecké farmy E. Dvořáka M. Hass - výhra
a remíza V. Biedla.
Horní Čermná - Kunvald “C“. Příjemné překvapení z výkonu a výhry 1,5:3,5. Výhry R. Hodek
a R. Rusz a ostatní remizovali : G. Rusz, Z. Krupica a L. Pácha.
Čtvrté kolo 8. 12. 2013. Kunvald “B“ - Horní
Čermná “B“. Favorit utkání- naše družstvo vítězí
3:2. Výhry T. Bém a S. Krčmář. Remizovali
E. Dvořák a M. Mlynář.
Kunvald “C“ - Němčice. Proti velmi silnému
soupeři jsme měli malé šance a prohra 1,5:3,5
není překvapením. Výhra R. Hodek a remíza
L. Pácha.
Regionální přebor - východ Hradecký kraj
Naše družstvo “D“, zahájilo soutěž 10. 11.
2013 druhým kolem (první kolo s losem č.1
mělo volno) v domácím prostředí. Kunvald “D“ Kostelec n. Or. “B“. Utkání nemělo předem favorita. Průběh byl vyrovnaný, během krátké doby
vyhrál R. Křehký a prohrál P. Thér. Na ostatních
šachovnicích se bojovalo až do konce časového limitu. Půl bodu pak přidali S. Štěpán a Js.
Řehák. To neodvrátilo naši prohru 2:3. 2. kolo
24. 11. 2013 Panda “D“ Rychnov n. Kn. Kunvald
“D“. Náš soupeř silný favorit a proto výsledek
4:1 je odpovídající, i když se podařilo J. Tobiškovi zvítězit nad hráčem s ELO 2129!
Třetí kolo 8. 12. 2013. Kunvald “D“ - Česká
Skalice “B“. V tomto utkání jsme si smůlu vybrali
na hodně dlouhou dobu. Nejdříve jsme se 5.
min. před začátkem zápasu dozvěděli o náhlém
onemocnění jednoho hráče a tak jsme nastoupili
ve čtyřech s hendikepem ztráty jednoho bodu.
Ten však brzy odstranil výhrou P. Thér. N první
šachovnici S. Štěpán v naprosté převaze přehlédl dvoutahový mat aj. Tobiška v koncovce
ztratil figuru. Celkový výsledek 1:4.
Krajský přebor II. Východ
3. listopadu naše „A“ družstvo zahájilo
šachovou sezonu, ve které je znovu v druhé nejvyšší soutěži Pardubického kraje, utkáním Letohrad - Kunvald. Soupeř na nás nastoupil v nejsilnější sestavě a t se projevilo na celkovém
výsledku, naší prohře 5,5:2,5. Jedinou výhru
vydřel E. Dvořák, půl bodu za remízy přidali S.
Keprta, P. Vymetálek a G.Rusz.
2. kolo 17. 11. Kunvald - Moravská Třebová. Náš soupeř byl jasným favoritem utkání
(aspiruje na postup do vyšší soutěže), nic jsme
nedali zadarmo a soupeři jsme zle zatápěli. Celkový výsledek však skončil naší těsnou pro14

hrou 3,5:4,5. Jedinou výhru získal D. Lacvko.
P.Vymerálek, E. Dvořák, S.Štěpán, J. Tobiška
a S. Krčmář své partie zremizovali.
3. kolo 1. 12. jsme odjeli na utkání Dolní
Čermná - Kunvald. Před utkáním jsme věřili,
že tentokráte na body dosáhneme. Realita
byla krutá a naprosto odlišná k našemu přání.
Po třech hodinách hry bylo vše jinak, a tak jsme
odjeli s poměrně vysokou porážkou 5,5:2,5.
Jedinou výhru opět E. Dvořák remízy S. Keprta,
P. Vymetálek a S. Štěpán.
(edv)

Do nového roku přání stálého zdraví Vám
všem a našim šachistům co nejvíce vyhraných
partií.
Tobiška Jar.

V Kunvaldském půlmaratonu dominoval
Martin Moravec
V sobotu 2. 11. 2013 uspořádal Sokol Kunvald první ročník Kunvaldského půlmaratonu.
Pokud víme tak se nikde bližším ani vzdálenějším okolí takto dlouhý závod neběhá, tedy krom
Rychnovského maratonu, proto nás napadlo
tento závod uspořádat. Trať závodu není úplně
rovinatá a závodníci musí zdolát i dva prudší
výběhy úplně, celkem během závodu nastoupají
přes 300 výškových metrů. Proto pořadatelé
čekali kolik se najde odvážlivců k pokoření trati.
Za téměř ideálního běžeckého počasí bez
deště se na konec na start postavilo 67 závodníků a závodnic, ke kterým se přidalo ještě 20
závodníků na trati o délce 10,5 kilometrů. Tímto
počtem závodníků byli organizátoři velice příjemně překvapeni. Z toho kunvaláků se zúčastnilo celkem pět.
V samotném závodě se hned od úvodního
výstřelu na čele usadil Martin Moravec z Vencl
týmu Ústí nad Orlicí, ten neustále pomalinku
svůj náskok zvyšoval. Následovali ho Josef
Šutera a Radek Toman. Toto pořadí vydrželo
až do cíle. Martin Moravec tak ustavil traťový
rekord časem 1:20:39. Mezi ženami byla situace obdobná od počátku se v čele držela Markéta Černá z Iscarexu těsně sledována Radkou
Doskočilovou a s odstupem za nimi běžela Vera
Kopecky z Německa. Toto pořadí si udržely také
až do cíle.
V závodě na 10,5 kilometru zvítězil Jiří
Moravec z Iscarexu s časem 42:30 a v ženách
Zuzana Fáberová z Jablonného nad Orlicí.
Z kunvadského Sokolu se zúčastnili dva
závodníci: Roman Hodek se v kategorii muži
C umístil na výborném 3. místě a Michal Fogl
v Lidovém běhu doběhl desátý.

Příjemným překvapením byl i počet fandících podél trati a v cíli. Z ohlasů závodníků bylo
slyšet, že se většině závod líbil, to je pro organizátory zavazující a už začínají přemýšlet nad
některými vylepšeními pro příští ročník.
Výsledky: celkové výsledky jsou ke stažení
i s fotografiemi na www.sportorlice.wz.cz
samotné fotky najdete na:

http://ficisek.rajce.idnes.cz/Kunvaldsky_pulmaraton/
http://slamozrout.rajce.idnes.cz/Kunvaldsky_pulmaraton_2013/
http://marathontrainer.rajce.idnes.cz/Pulmarathon_
Kunvald_2013_11_02/

Půlmaratón

Muži C
1. Petr Orlich (Fort SMC Ú/O) 1:26:47, 2. Vladimír Fikejs (3D Fines race team) 1:39:27,
3. Roman Hodek (Sokol Kunvald) 1:42:26
Ženy A
1. Markéta Pirklová (Iscarex Česká Třebová)
1:57:14, 2 Hana Garbelini (Kunvald) 2:00:51
Ženy B
1. Markéta Černá (Iscarex Česká Třebová)
1:44:03, 2. Radka Doskočilová (KB Letohrad)
1:45:42, 3. Vera Kopecky (TSG Leihgestern)
Lidový běh (10,5 Km)
Muži
1. Jiří Moravec (Iscarex Česká Třebová) 42:30,
2.Petr Vlček (SK Prima Polička) 44:10, 3. Petr
Bielčik (Lichkov) 44:27
Ženy
1. Zuzana Fábrová (Jablonné n/O) 52:51,
2. Šárka Kladivová (Žamberk) 56:58, 3. Veronika Jedličková (SK Žamberk) 59:40.
Kunvaldský volejbal

Start Kunvaldského půlmaratonu.

Muži A
1. Martin Moravec (Vencl tým Ústí) 1:20:39,
2. Josef Šutera (Atletika Polička) 1:22:28,
3.Radek Toman 1:23:28
Muži B
1. Jiří Doucha (Hvězda Pardubice) 1:28:38,
2. Jiří Mařík (3D Fines race team) 1:29:27,
3. Roman Buriánek (Iscarex Česká Třebová)
1:30:37

Dne 16. 11. 2013 byl náš Volejbalový oddíl
pozván na sedmý ročník Jablonského volejbalového turnaje zvaný „Cecilky“. Jako správní nadšenci jsme pozvání s vděkem přijaly a nevedly
si vůbec špatně. Zúčastnilo se 7 ženských družstev z blízkého okolí. Letošní ročník byl jeden
z nejnapínavějších a nejvyrovnanějších.

Po urputném boji jsme se umístily na krásném třetím místě po první Písečné a druhých
Českých Heřmanicích. Pevně věřím, že příští rok
se opět sejdeme ve výborné kondici a podpoří
nás i sportovní fanoušci. Děkuji za skvělou organizaci a krásnou hru.
Sportu zdar.
Po kunvaldských silnicích

Za Volejbalový oddíl Kunvald Katka Celerová
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KALENDÁŘ AKCÍ NA ROK 2014
Vážení čtenáři a „fandové“ Kunvaldu,
na základě iniciativy starosty Sokola Edy Štumpfa
vznikla diskuse mezi všemi kunvaldskými
organizacemi a následující přehled akcí, které
jsou plánovány na rok 2014. Je to určitě dobrý
a vítaný krok, za který děkujeme!
leden
11. Masarykova ZŠ a MŠ Kunvald - Školní ples
12. Pionýr Kunvald - Dětský maškarní karneval
únor
1.		
Mariáš - Turnaj v křížovém mariáši
15.			
TJ Sokol Kunvald - Masopust
22.				
SDH Kunvald - Country bál
polovina měsíce
Zahrádkáři Kunvald
			
- přednáška - Mt. Blanc
a Jižní Amerika
březen
8. TJ Sokol Kunvald - Výroční členská schůze
15.
AFK Kunvald - Maškarní karneval
duben
5.
Šachisté Kunvald - Memoriál M. Kodytka
- šachový turnaj čtyřčlenných družstev
19.
SDH Kunvald - Rocková taneční zábava
květen
3.

Pionýr Kunvald - Pochod Z pohádky
do pohádky
8.
TJ Sokol Kunvald
- Pochod Muflonní stopou
9. nebo 16.
Zahrádkáři Kunvald
- Prodej zahrádkářských přebytků

10. Masarykova ZŠ a MŠ Kunvald - Besídka MŠ
24. Rybáři Kunvald - Rybářské závody dvojic
30.
SDH Kunvald - Kácení máje
červenec
19.
SDH Kunvald - Kunvaldská lávka
26.
TJ Sokol Kunvald - Kunvaldský Železný
muž
srpen
2.
Rybáři Kunvald - Rybářské závody
9.
Rybáři Kunvald - Dětské rybářské závody
16.
Myslivci Kunvald - Loučení s létem
konec léta
září
13.
říjen
25. - 28.

Zahrádkáři Kunvald
- Výstava květin
TJ Sokol Kunvald - Turistický výlet
Městys Kunvald - Podzimní výstava

listopad
2. TJ Sokol Kunvald - Kunvaldský půlmaraton
prosinec
26.
Šachisti Kunvald
- Vánoční turnaj jednotlivců a samostatný
turnaj žáků o přeborníka Kunvaldu
30.
TJ Sokol Kunvald - Předsilvestrovská
taneční zábava
Uvedené údaje jsou pouze orientační. V průběhu roku budeme zveřejňovat podrobnější
pozvánky.

MĚSTYS KUNVALD VYHLÁSIL
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.
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