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Jak se vítá zima v naší mateøské škole ...

Ohlédnutí za rokem 2015
Vážení čtenáři a občané městyse Kunvald. Čas letí jako bláznivý. Znovu stojíme na prahu nového roku a nevíme co nás čeká. Všichni se jistě díváme s nadějí
do toho následujícího a věříme, že se nám bude dařit lépe. Tak jako každý rok připravujeme rozpočet a zastupitelé se zamýšlí jak a kam vynaložit finanční prostředky. Kouzelného oslíka, který třese dukáty, mají jen v pohádce, ale naše finanční možnosti mají svůj limit. Nikdy nebudeme mít tolik, aby se podařilo splnit
vše dle jednotlivých požadavků a představ občanů.
Problémů k řešení a požadavků na rozpočet je každý rok několikanásobně více, než na co nám stačí finanční prostředky. Snahou zastupitelů je dívat se na
věci z různých hledisek, jak z těch vzešlých z potřeby jednotlivce, tak také těch, které zohledňují zájmy více lidí. Vybrat to optimální řešení nebývá jednoduché
a čím hlouběji se proniká do problému, tím se mnohdy počáteční jasná cesta stává méně jasnou a méně správnou. Proto je velmi důležitá i kritika, ale ta oprávněná a přímá. Tu je potřeba přijímat vždy stejně jako dobré nápady či doporučení. Tak či tak, kritika je potřebná a dobrých nápadů není nikdy dost. Jak řekl
moudrý kupec princi v jedné pohádce: „Dobré rady jsou vzácné a drahé“.
Na prahu nového roku jsme si již zvykli hodnotit ten minulý. Dovolím si tedy shrnout to podstatné, ale i drobnější práce uskutečněné pro zlepšení vzhledu
městyse Kunvald. Pro úplnost zde uvádím rovněž finanční náklady s tím spojené. Asi se shodneme na tom, že tou nejdůležitější informací je celkový výsledek hospodaření. Ten bohužel při psaní tohoto článku do zpravodaje ještě nebyl znám. Jedno podstatné však můžeme odpovědně říci – hospodaření roku
2015 neskončí ztrátou.
Dovolím si začít jednou z těch dlouho diskutovaných zaležitostí a tou je budova bývalé Kampeličky. Konečně se podařilo završit mnohaleté úsilí a ukončit
vleklá jednání s Českou poštou, s.p. Pokud to celé mohu zpětně přehodnotit, tak si myslím, že se podařil malý zázrak. Postupně vše upadne v zapomění, ale
budova tady zůstane, je majetkem městyse a to je to hlavní. Byla vydražena za 1.900.000 Kč a využití se pro ni určitě najde. Splatili jsme tím dluh těm, kteří
Kampeličku v dobré víře postavili za peníze občanů, aby sloužila všem.
Již tradičně velký díl z ročního rozpočtu je věnován opravám a údržbě komunikací. Záležitost komunikací je běh na velmi dlouhou trať, nebo tak trochu
souboj s větrnými mlýny. Na katastru obce o rozloze 30 km2 máme téměř 75 km různých druhů komunikací. Byl opraven úsek cesty na Končinách od
farmy VKK po křižovatku před polním letištěm. Cena opravy 436.625 Kč. Dále došlo k rekonstrukci komunikace propojujíci hranice katastru obce Klášterec
s páteřní komunikací v této místní části. Náklad na tuto rekonstrukci byl ve výši 449.194 Kč. Rovněž byl zrekonstruován úsek propojení od mostu u čp. 64
po napojení na komunikaci vedoucí od střediska AB k silnici III. třídy u čp. 69. To v celkové částce 337.225 Kč. Také v tomto roce byly vybrány dva úseky,
kde narušení povrchu zasahovalo celou šíři komunikace, proto bylo provedeno odfrézování velkých výtluků, výsprava balenou směsí a celoplošná stabilizační výsprava. První úsek byl od mostu u čp.75 kolem Bratrské lípy po čp. 90 na Stezkách, druhý od parkoviště u sv. Jána po křižovatku na Stezkách.
Oba nákladem 803.538 Kč. Na Kunačicích u modřínů byl opraven úsek komunikace směrem do Zadního Dolu, aby se provoz nasměroval mimo zemědělsky využívané plochy. Tato oprava stála 84.579 Kč. Dále byla provedena oprava opěrné zdi v centru u prodejny Konzum v celkové částce 397.972 Kč.
Rozšíření parkovací plochy u bytového domu čp. 17 nákladem 119.461 Kč. Další drobné opravy komunikací se podařilo provést díky spolupráci s majiteli
nemovitostí. Městys dodal materiál a oni si sami provedli jeho uložení. Děkujeme jim za pomoc a spolupráci.
V rámci drobných oprav byly provedeny opravy výtluků a emulzní výspravy některých dalších ůseků dle potřeby, instalováno zábradlí u opěrné zdi u Konzumu, svodidel v Zaječinách u přejezdu kolem rybníčku Kotyzových a instalace dopravního zrcadla na výjezdu v Zadním Dole. Všechny tyto práce stály obecní
rozpočet 102.174 Kč. Mimo vlastních oprav byla nutno zpracovat projektové dokumentace na rekonstrukce některých úseků komunikací a opravu opěrné zdi.
To vše v celkové částce 162.610 Kč.
Odpadové hospodářství je jednou z dalších kapitol, která trvale zatěžuje rozpočet nemalou částkou. V rámci DSO Pod Zemskou branou byla podána žádost
do Operačního programu životního prostředí na obnovu a rozšíření nádob na tříděné odpady. Kunvald získal 12 kontejnerů o objemu 1.100 l na sběr plastů,
dva zvony 1,5 m3 na sběr papíru a velkoobjemový kontejner 20 m3. Celková hodnota všech nádob je 153.065 Kč. Přiznaná výše podpory činí 116.213 Kč,
podíl naší spoluúčasti představuje 36.852 Kč.
Na sportovišti v centru obce byla provedena úprava vstupu do objektu Salaše, která spočívala v úpravě střechy a uzavření prostoru hlavního vchodu.
To vše v částce 71.800 Kč. Dále zde byla provedena oprava venkovních stolů a lavic včetně nátěrů.
Ani v tomto roce jsme neopoměli údržbu památek. Byly provedeny stavební úpravy kapličky na dolním Kunvaldě. Opraveny vnitřní a venkovní omítky
a opatřeny silikátovým nátěrem, částečná oprava dlažby porušené mrazem, izolace proti zemní vlkosti včetně odvodnění a údržba střechy a dalších prvků.
Celkový náklad na opravu činil 186.721 Kč. Na tuto akci se podařilo získat z programu Podpory obnovy venkova MMR ČR částku 130.704 Kč. V místní
části Bubnov byla opravena malá dřevěnná kaplička. Kaple byla odvezena do truhlářské dílny, kde z původní stavby zůstal pouze základní rám a dostala tak
zcela nový kabát. Tato oprava byla provedena v rámci projektu obnovy malých památek DSO Orlicko. Celkový náklad na opravu činil 36.500 Kč. Z Orlicka
jsme obdrželi podporu ve výši 26.500 Kč. Náš velký dík patří Společenství křesťanů Kunvald, které nám přispělo částkou 10.000 Kč na opravu této kapličky. Městys rovněž přispěl římskokatolické farnosti Kunvald částkou 50.000 Kč na odvlhčení zdiva kostela sv. Jiří.
V případě zásahové jednotky Sboru dobrovolných hasičů se podařilo dokončit renovaci dopravního automobilu PV3S. Chtěl bych poděkovat všem členům
Sboru doprovolných hasičů, kteří se podíleli na provedení veškerých prací. Ve svém volném čase odpracovali celkem 1.056 hodin a dokončené vozidlo bylo
18. 10. 2015 přadáno do aktivní služby.
Průběžně je prováděna údržba zeleně a její drobné úpravy, v centru, na hřbitovech, místech spjatých s historií městyse a na dalších plochách. Odborné
ošetření a údržbu některých ploch provádí smluvně odborná firma. Rovněž je průběžně prováděna údržba travnatých ploch v obci (hrabání a úklid listí, osekávání příkopů a údržba dalších ploch). Stromolezeckou technikou bylo provedeno ošetření poškozené Bratrské lípy po vichřici a poškozené lípy u čp. 331.
V centru byla na jaře provedena prohlídka zeleně, která zde byla vysázena v rámci projektu „Úpravy centra“. Bylo provedeno odborné ošetření a doplnění chybějících rostlin. Realizační firma nám v rámci reklamace zaplatila částku 33.883 Kč. Na údržbu zeleně byla celkem vynaložena částka 173.368 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 těchto údržbových prací jsme pokračovali také s opravami autobusových zastávek – U Jirků, dolního Konzumu,
pomníku J. A. Komenského. U posledně jmenované bylo nutno postavit lešení. Děkuji touto cestou panu Miroslavu Křenovi za bezplatné zapůjčení lešení, jeho
stavbu a demontáž. Rovněž panu Zdeňku Hájkovi za pomoc při stavbě lešení.
Velká část veřejného osvětlení má již také odslouženo řadu let. Bude zahájena postupná výměna zastaralých výbojek novými LED světelnými zdroji. V první
fázi byl nakoupen potřebný materiál (svítidla včetně výložníků) na výměnu úseku od parkoviště u dolního Konzumu po dětské hřiště u školy. Materiál zatížil
rozpočet částkou 104.031 Kč.
I v tomto roce jsme pokračovali ve spolupráci s Úřadem práce. V rámci projektů z Evropských sociálních fondů na vytvoření pracovních míst veřejně prospěšných prací nám byla poskytnuta podpora ve výši 13.000,00 Kč měsíčně na jedno pracovní místo.
Z rozpočtu obce byla rovněž podporována spolková činnost, organizace pracující s mládeží a sociální služby, které využívají naši občané. Na tyto aktivity
jsme přispěli částkou 64.882 Kč. Rok nepřinesl jen samé radostné události, ale i ty velice nepříjemné. Silnou vichřicí byla 8. 7. 2015 velmi vážně poškozena
střecha bytového domu čp. 383 – 384. Společenství vlastníků bytů byla poskytnuta finanční pomoc ve výši 42.500 Kč.
Již mnoho let obec bojuje o zachování úplné základní školy, ale tato snaha není zadarmo. Příspěvek poskytnutý škole z rozpočtu 2015 činil 1.820.000 Kč.
Ze státního rozpočtu získala škola dotaci MŠMT ve výši 251.942 Kč z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
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. Když si vezmete tužku a papír a začnete pracovat s údaji a čísly, mnohdy se dostanete k neuvěřitelným výsledkům.
Vše, o čem jsem psal, se neudělalo samo a bez finančních prostředků. Městys hospodařil z ročním rozpočtem v objemu zhruba 15 mil. Kč. Z tohoto rozpočtu musíme zajistit běžný chod obce, mateřské a základní školy, odpadové hospodářství, veřejné osvětlení, zásahovou jednotku hasičů, opravy a údržbu
majetku a naše rozvojové aktivity. Proto je velmi důležité najít způsob, jak uskutečnit dobré věci a posunout se o kousek dále. Umět se rozhlédnout kolem sebe,
nezaspat a hlavně být připraven. Jednou z cest je trvalá snaha získat peníze z jiných zdrojů.
Děkuji touto cestou všem občanům, kteří nás podporovali a svým přístupem nám pomáhali. V neposlední řadě vyjadřuji poděkování všem zaměstnancům
městyse. Společně řešíme potřeby a problémy každodenního života a věřte, že pro pokud možno bezproblémový chod je řada úkolů, které občan často netuší.
Do nového roku přeji všem našim občanům lásku v srdci, pevné zdraví, dobrou mysl a štěstí na každém kroku. Zastupitelům městyse přeji, aby se dokázali
vždy včas a správně rozhodnout ve prospěch občanů a Kunvaldu. Nám všem přeji, aby atmosféra pokoje a vstřícnosti trvala celý rok a ne jen v období Vánočních svátků. 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.
Josef Paďour, starosta městyse

AHOJ,
vážení čtenáři Ku…ho Po...ku

Vìdìli jste, že … ?
Dovolte mně však nejprve Vás všechny, pravidelné čtenáře, nejprve pozdravit v tomto
roce a popřát hodně zdraví a úspěchů a klidu jak rodinného tak i světového. Letos jsem se
rozhodl vybočit trochu z novoroční tradice a začít s prvým příspěvkem pár vybranými zajímavostmi, které nás mnohé i dost překvapí:
Pozdrav „Čest práci“ vymyslel Baťa.
„Zpátky ni krok“ je původně sokolské a legionářské heslo.
Slovo „Česko“ je známo minimálně od roku 1777.
Pozdrav „Nazdar“ vznikl v roce 1851.
První železnice v kontinentální Evropě byla v Čechách.
První rozhlasová hlasatelka byla Češka.
Náš rozhlas vysílal jako první v kontinentální Evropě.
Kostka cukru je český vynález, stejně tak jako lodní šroub.
Škoda – Auto je třetí nejstarší automobilka na světě.
Tatra je druhá nejstarší dosud existující automobilka světa.
V České republice je nejstarší palírna na světě.
Čech Jan Janský objevil, že krev se dělí na čtyři skupiny.
Čechy a Morava byly za první republiky jedním z nejvyspělejších území světa.
Česká republika se může pochlubit nejstarší potrubní poštou.
České země existovaly přes tisíc let.
Český lyžařský svaz je nejstarší na světě.
Čeština dala světu slova robot, pistole, dolar, houfnice nebo chřipka.
Nacisté se Čechů báli ze všech nejvíce.
Mezinárodní den studenstva vznikl na památku zavření českých vysokých škol.
Češi vynalezli kontaktní čočky.
České židle TON získaly nejprestižnější ocenění za desing. Zná je celý svět.
Česko je světovou špičkou ve výzkumu a výrobě nanovláken.
Otto Wichterle vynalezl silon.
Karel Loprais si vysloužil jako nejlepší závodník přezdívku Monsieur Dakar.
A nakonec několik specialit pro ty, kteří zbožňují vše, co jen trochu zavání anglizmy:
Česko se anglicky řekne Czechia, nikoliv Czech.
Chuck Norris natočil reklamy o českých vánocích z úcty k tradicím.
Jednou z prvých skladeb, které zazněly na povrchu měsíce byla Dvořákova Novosvětská.
Slavné „angličáky“ se inspirovaly krabičkami od sirek ze Sušice.
Doufám, že jsem Vás hned prvým letošním vstupem do Vašich domácností příliš nenudil ani nezklamal, byť to byl jen zlomek našich, ryze českých prvenství, která jsem si dovolil Vám nabídnout.
Milan Šebek Varnsdorf
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Co je nového…?
Nejdùležitìjší body ze zasedání zastupitelstva mìstyse dne 12. 11. 2015
* Odpadové hospodářství
Starosta městyse představil zastupitelstvu pana Marka Chudého, vedoucího
obchodního oddělení firmy Ekola České Libchavy, který seznámil zastupitele s nabídkou
na svoz a sběr odpadů pro Městys Kunvald.
Nabídka předpokládá, že množství odpadů
bude stejné, předpokládá se značná úspora
na dopravě. Nabídka počítá s kombinovaným
sběrem – do popelnic, které budou sváženy
po určených trasách (a to zimní a letní), dále
do velkoobjemových kontejnerů, které by
jednak měly být umístěny u bytových domů,
jednak větší typ v osadách. Bude ovšem také
nutné, aby městys zabezpečil některé úpravy
svozových míst. Součástí nabídky je rovněž
nabídka nádob na odpady (kontejnerů, popelnic). Četnost svozů bude možné upravit podle
potřeb občanů městyse.
K tématu se rozvinula diskuse. Bude
rovněž nutné změnit vyhlášku o odpadech
a je nutné v předstihu detailně informovat
občany. S ohledem na skutečnost, že materiál nabídky včetně cen byl zaslán na úřad
městyse den před konáním zastupitelstva,
nedošlo zastupitelstvo k definitivnímu závěru.
Materiál bude zastupitelům zaslán k prostudování.
Zastupitelstvo vzalo informace na vědomí.
* Dílčí přezkum hospodaření městyse Kunvald
Starosta městyse seznámil zastupitelstvo s průběhem a výsledky dílčího přezkoumání hospodaření městysu, který provedli dne 23. 10. 2015 pracovnice Krajského
úřadu Pardubického kraje paní Zdeňka Škarková a paní Bc. Zdeňka Fassnerová.
Závěr přezkumu: nebyly zjištěny závažné
chyby a nedostatky.
Zastupitelstvo vzalo informace na vědomí.
* Informace o přípravě rozpočtu na rok 2016
Starosta městyse požádal zastupitele, aby
zvažovali jednotlivé akce, které by mohly být
realizovány v roce 2016. Dále uvedl, že do
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příštího zasedání zastupitelstva bude připraven návrh rozpočtu, ve kterém již budou zahrnuty veškeré mandatorní a další nutné výdaje
tak, aby bylo možné zhruba sdělit zastupitelům částku „volných“ finančních prostředků,
které bude možné využít pro další investice,
opravy či úpravy v městysi.
Zastupitelstvo vzalo informace na vědomí.
* Kampelička - nemovitost čp. 31
Starosta městyse informoval zastupitelstvo, že městys obdržel vyrozumění o provedeném vkladu do katastru nemovitostí ve věci
stavby čp. 31 a pozemku parcelní číslo st. 539
s vyznačením vlastnického práva pro Městys
Kunvald. Dále sdělil, že dne 11. 11. 2015 se
dostavil zástupce České pošty, s.p., a předal
budovu včetně klíčů a veškeré dokumentace.
Starosta městyse informoval, že Česká
pošta a.s. uzavřela nájemní smlouvy na byty
v čp. 31 na dobu určitou 5 let. Tyto skutečnosti
nebyly v materiálech, které byly dostupné
před dražbou nemovitosti, uvedeny. Bude
nutné prostudovat nájemní smlouvy a nalézt
řešení, které by nebránilo celkové rekonstrukci budovy pro potřeby městyse.
Zastupitelstvo vzalo informace na vědomí.
* Veřejné osvětlení
Starosta městyse seznámil zastupitelstvo
s detailní nabídkou realizace obměny veřejného osvětlení jedné z nejdůležitějších větví VO,
kterou zpracoval pan Chládek, firma LED TECHNOLOGIES, Albrechtice. Nabídka počítá s využitím LED světelných zdrojů, návrh byl upraven
dle přesných parametrů jednotlivých světelných
bodů s ohledem na místo (přesný typ světla
a k tomu příslušný výložník)
Paní Alen Foglová vznesla dotaz na umístění jednoho světla do úseku mezi křižovatkou
na Klášterec nad Orlicí a pomníkem Komenského – tento úsek je velmi tmavý a vzhledem k absenci chodníků ve večerních a nočních hodinách také velmi nebezpečný.

Zastupitelstvo po další diskusi odsouhlasilo využití nabídky pana Chládka a pověřilo
starostu dalším jednáním v této záležitosti.
* Rozvoj regionu obcí pod Zemskou branou
Starosta městyse informoval zastupitelstvo, že k 31. 12. 2015 končí platnost smlouvy
na zajištění pečovatelské služby v objektu
v Pastvinách a podal informaci o výzvě
k podání nabídky na zajištění pečovatelské
služby, kterou v úterý dne 10. 11. 2015 schválil výbor svazku.
Osloveny budou následující subjekty: Centrum sociální péče města Ústí nad Orlicí, paní
Dita Škůrková Pastviny (současný provozovatel), Centrum sociální péče města Žamberk,
Charitní pečovatelská služba Letohrad, Dům
s pečovatelskou službou Letohrad. O výsledku
výběrového řízení bude zastupitelstvo informováno.
Zastupitelstvo vzalo informace na vědomí.
* Místní akční plány rozvoje vzdělávání
Starosta městyse seznámil zastupitelstvo,
že v rámci dotačních projektů je vyhlášena
výzva na zpracování „Místních akčních plánů
rozvoje vzdělávání“. Realizátorem projektu je
MAS Orlicko, z. s., pro celé území ORP Žamberk a Králíky. K zapojení do projektu je třeba
souhlas zřizovatele a školy. V případě, že se
jednotlivé subjekty nezapojí, dá se předpokládat, že tato skutečnost bude mít vliv na
možnost či hodnocení při podání dotačních
žádostí.
Místní akční plán je prioritně zaměřen na
rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání
dětí a žáků do 15 let. Zahrnuje oblasti včasné
péče, předškolního a základního vzdělávání,
zájmového a neformálního vzdělávání.
Zastupitelstvo odsouhlasilo zapojení
Masarykovy základní školy a mateřské školy
do programu Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání.
* Kotelna ZŠ
Zastupitelstvo se seznámilo se Zápisem
z jednání o provozu školní kotelny provozované panem Bc. Petrem Suchárem. Jednání bylo svoláno z podnětu pana Bc. Petra
Suchára s požadavkem na úpravu dosavadní smlouvy, ale především výše úhrady za
teplo odebírané školou. Následně, po skon-

čení jednání předal pan Bc. Suchár paní ředitelce dopis s dalšími požadavky týkajícími
se především změny cenového ujednání,
dohody o způsobu úhrady ztráty za období
2013 – 2015, dohody o technických parametrech dodávek tepla a úpravy smlouvy o nájmu
kotelny.
Dále starosta informoval zastupitelstvo
o dokumentu, který došel na adresu Masarykovy základní školy a mateřské školy a kterým
by měly být zastaveno technologické zařízení
kotelny ve prospěch věřitele (firma dodávající peletky), které pan Bc, Petr Suchár dluží
značnou částku.
Zastupitelstvo vzalo informace na vědomí
a shodlo se na nutnosti okamžitého jednání
v dané záležitosti tak, aby byla zabezpečena
nepřetržitá dodávka tepla do školní budovy
a do sokolovny. Jana Trejtnarová uvedla, že
je nutné a nanejvýš žádoucí zvážit odkoupení
technologie od pana Bc. Petra Suchára a provozování kotelny ve vlastní režii.
* Smlouva o poskytnutí příspěvku
Zastupitelstvo se seznámilo s návrhem
textu Smlouvy o poskytnutí příspěvku, která
se týká realizace projektu „Modernizace a rozšíření systému sběru separovaného odpadu
ve svazku obcí Rozvoj regionu pod Zemskou
branou“ ve výši 36.852 Kč.
Zastupitelstvo po krátkém projednání
návrh textu „Smlouvy“ odsouhlasilo a pověřilo starostu jejím podpisem.
* Likvidace nepotřebného majetku
Starosta městyse uvedl, že je nutné se
dohodnout na způsobu vyřazení a likvidace
nepotřebného dopravního automobilu PV3S
zásahové jednotky. Vozidlo je odhlášené a bez
platného osvědčení o TP a je umístěno v prostorách Kunvaldské a.s., která žádá o jeho
odklizení.
V této záležitosti informoval zastupitelstvo
dále pan Matouš Paďour, který uvedl, že na
část vozidla – konkrétně korbu – je zájemce,
část by bylo možné použít na náhradní díly.
Po projednání se zastupitelstvo dohodlo
na následujícím postupu – zájemce o část vozidla (korbu) podá písemnou nabídku na úřad
městyse, zástupci hasičů zváží, které náhradní
díly je žádoucí si ponechat a uskladnit a zbývající část bude ekologicky zlikvidována.
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Zastupitelstvo vzalo všechny informace
na vědomí včetně navrženého postupu.
* Žádost o půjčku – MAS Orlicko
Zastupitelstvo se seznámilo se žádostí
o poskytnutí krátkodobé půjčky k předfinancování činnosti MAS. Jedná se o předfinancování realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) území MAS
Orlicko. MAS Orlicko bude předkládat žádost
k 31. 12. 2015. Do doby poskytnutí prostředků potřebuje překlenout období určitou
částkou nutnou k zachování provozu MAS
včetně mezd zaměstnanců. Tato částka činí
zhruba 1.200 tis. Kč. Žádá proto o poskytnutí
půjčky ve výši 400 tis. Kč. MAS žádá Kunvald
a další dvě obce Sdružení Orlicka o stejnou
částku.
Po projednání vzalo zastupitelstvo žádost
na vědomí a doporučilo odpovědět zástupci
MAS Orlicko, že Sdružení obcí Orlicko má
30 členů. Bylo by tedy vhodné se obrátit na
více obcí k získání potřebné částky.
* Různé
Informace o projektu Podpora kultury
s EU – starosta městyse seznámil zastupitelstvo s nabídkou realizace představení
Don Quijote de la Ancha v městysi Kunvald, podíl na ceně představení vychází pro
obec na 7.200 Kč, další náklady jsou hrazeny
z dotace včetně dopravy a plakátů. Představení vzniklo v režii pana Bolka Polívky, dnes
se jedná již o legendární inscenaci, která je
vhodná pro všechny generace. Zastupitelstvo po dalším projednání a s ohledem na
skutečnost, že v letošním roce nepřipravuje
Sokol žádné divadelní představení, odsouhlasilo nabídku a pověřilo starostu dalším
jednáním v dané záležitosti s termínem realizace představení 18. 12. 2015.

Urgence občanů týkající se petice ke kácení
stromů na urnovém háji
– starosta městyse zopakoval žádost paní
Müllerové o kácení stromů na urnovém háji.
Jana Trejtnarová na základě dotazů konstatovala, že v zadní části jsou smrky napadené kůrovcem a bude je tedy nutné pokácet,
ve věci soliteru rostoucího za zdí v blízkosti
hrobu Müllerových připomněla výrok znalce,
který byl na jaře ke stromu přizván. Rovněž
uvedla, že již jednala se zahradní architektkou, která již zaslala cenovou nabídku na
zpracování revitalizace zeleně na urnovém
háji. Akce včetně kácení by měla být zrealizována v zimních měsících příštího roku. Zastupitelstvo vzalo informace na vědomí.
Informace o vyjádření bezpečnostního technika k zakrytí radiátorů v budově školy
– starosta městyse seznámil zastupitelstvo se
stanoviskem bezpečnostního technika, který
sdělil, že k předložené nabídky na zakrytí radiátorů z důvodů bezpečnosti a ochrany žáků
ani jeden z návrhů nesplňuje úplně ochrany
bezpečnosti žáků, pouze splňuje požadavek
nové vyhlášky. Uvádí, že z hlediska bezpečnosti práce zcela postačuje, pokud budou
radiátory osazeny ovládacími prvky – regulačními ventily. Zastupitelstvo vzalo informace na vědomí.
* Diskuse
- Jana Trejtnarová informovala o jednání
s firmou ARS Vavřín Litomyšl týkajícím se reklamace výsadeb v centru a sdělila, že bylo dosaženo dohody o úhradě podstatné části nákladů
vynaložených na opravu a údržbu výsadeb.
- Pan Petr Krčmář se dotázal na prořez
stráně pod Parkánem. Jana Trejtnarová odpověděla, že práce je již sjednána a bude realizována po celkovém opadu listí.
Zastupitelstvo vzalo informace, připomínky a náměty, které zazněly v bodě Diskuse
na vědomí.

Nejdùležitìjší body ze zasedání zastupitelstva mìstyse dne 10. 12. 2015
* Likvidace nepotřebného majetku
Starosta městyse připomněl, že se jedná
o vyřazení a likvidaci nepotřebného dopravního automobilu PV3S zásahové jednotky,
který je doposud v majetku městyse. Vozidlo je
odhlášené bez platného osvědčení o TP. Zásahová jednotka SDH byla rozhodnutím z minu4

lého zasedání zastupitelstva předložit návrh na
řešení likvidace PV3S.
S návrhem předstoupil pan Josef Šlezinger, velitel zásahové jednotky, který uvedl, že
navrhují, aby se z vozidla vymontovaly a uložily pro potřebu oprav některé náhradní díly.
Zbytek bude rozebrán a odvezen do sběr-

ných surovin a prodán za cenu železného
šrotu. Výnos z prodeje šrotu odhaduje na cca
10.tis. Kč. Doklad o likvidaci včetně finančního
výtěžku bude předložen na Úřad městyse Kunvald. Likvidace a vyklizení z prostorů Kunvaldské a.s. proběhne do konce února 2016.
Zastupitelstvo vzalo návrh na vědomí
a po další diskusi návrh likvidace odsouhlasilo včetně závazného termínu.
* Kotelna základní školy
Starosta městyse uvedl, že po jednání
s vlastníkem technologie kotelny, které proběhlo na Úřadě městyse Kunvald, předložil smluvní dodavatel tepla a vlastník technologie cenový návrh pro možný odkup technologie kotelny základní školy. Již v době jednání konstatoval smluvní dodavatel tepla, pan
Bc. Petr Suchár, že zástava na kotelnu pominula, že všechny své závazky uhradil a na
kotelně neváznou žádné pohledávky. Současně
se zasláním cenové nabídky zaslal rovněž oznámení o zániku zástavního práva na kotle.
Jana Trejtnarová uvedla, že v zaslané
nabídce chyběly položkové ceny, dále obsahovala položky, které prokazatelně zabezpečoval a hradil městys (např. demontáž
původního zařízení kotelny). Proto požádala
o přehodnocení nabídky, zaslání návrhu textu
kupní smlouvy a doložení všech servisních
oprávnění, oprávnění k software kotelny atd.
Starosta uvedl, že je nutné, abychom měli
oprávnění pro jednotlivá zařízení pro servis
a nastavení (řídící programy). Servis kotlů
zajišťuje firma EkoScroll Žďár nad Sázavou –
výrobce kotlů, další firma zabezpečuje servis
a obsluhu řídící jednotky (regulace kotelny
– kotle a čerpadla) a další firma zabezpečuje
dodávky paliva, servis zásobníku, dopravní
cesty a dávkování.
Jana Trejtnarová uvedla, že odborník, se
kterým problém diskutovala, doporučil provést energetický audit, prověřit vybavení
kotelny jeho stav, zda je odpovídající a dobře
dimenzované a rovněž doporučil prověřit ekonomiku kotelny i do budoucna.
Zastupitelstvo po další diskusi vzalo
informace na vědomí a požádalo o zajištění
dalších informací včetně prověření ekonomiky provozu.
* Rozpočtové provizorium
Starosta městyse uvedl, že vzhledem
k tomu, že městys nemá schválen doposud

rozpočet na rok 2016, je nutné schválit pravidla rozpočtového provizoria na rok 2016
s účinností od 1. 1. 2016 - čerpání provozních
výdajů je možné do doby schválení rozpočtu
na rok 2016 ve výši 1/12 za měsíc upraveného rozpočtu roku 2015. Čerpání investičních
a dalších výdajů je povoleno pouze na investiční
a neinvestiční akce přecházející z roku 2015 ve
výši schváleného rozpočtu na tyto akce.
Zastupitelstvo po krátkém projednání
odsouhlasilo Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2016 s účinností od 1. 1. 2016 do
doby schválení rozpočtu na rok 2016.
* Rozpočtové opatření č. 10 / 2015
Předseda finančního výboru pan Josef
Vágner seznámil zastupitelstvo s návrhem
Rozpočtového opatření č. 10 / 2015. Jedná se
o nutné přesuny finančních prostředků týkající se prostředků poskytnutých na zaměstnance z programu veřejně prospěšných
prací. Celková výše rozpočtového opatření na
straně příjmů a výdajů činí 26.000 Kč.
Zastupitelstvo odsouhlasilo Rozpočtové
opatření č. 10 / 2015.
* Rozpočtové opatření č. 11 / 2015
Předseda finančního výboru pan Josef
Vágner seznámil zastupitelstvo s návrhem
Rozpočtového opatření č. 11 / 2015. Jedná se
o přesuny finančních prostředků - na straně
příjmů především ze zvýšených daňových
výnosů, na straně výdajů – doplnění finančních prostředků do jednotlivých kapitol rozpočtu (odpady, kultura, financování). Celková
výše rozpočtového opatření na straně příjmů
a výdajů činí 1.037.500 Kč.
Zastupitelstvo odsouhlasilo Rozpočtové
opatření č. 11 / 2015.
* Převod finančních prostředků
Starosta městyse seznámil zastupitelstvo
se skutečným stavem finančních prostředků
na běžném účtu povinně vedeném u ČNB.
V současnosti je na účtu více než 1 mil. Kč,
tyto prostředky nejsou nijak úročeny. Proto
společně s předsedou finančního výboru
navrhují, aby částka ve výši 1 mil. Kč byla převedena na spořící účet, který má Městys Kunvald veden u KB, a.s. a kde je garantováno
lepší zhodnocení finančních prostředků.
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Zastupitelstvo odsouhlasilo návrh na
převod finančních prostředků ve výši 1 mil. Kč
z účtu vedeného u ČNB na spořící účet vedený
u KB, a.s..
* Návrh rozpočtu na rok 2016
Starosta městyse předal zastupitelům
předběžný návrh rozpočtu na rok 2016, ve
kterém byly zohledněny veškeré mandatorní
a nutné běžné roční výdaje Městyse Kunvald
(základní a mateřská škola, veřejné osvětlení,
údržba prostředí, mzdy, kultura atd.) a požádal zastupitele, aby zvážili jednotlivé další
akce, které by mohly být realizovány v roce
2016. Předpokládaná částka, kterou je možné
využít na financování jednotlivých akcí činí
856 tis. Kč. Na příštím zasedání zastupitelstva
by bylo nutné doplnit rozpočet tak, aby mohl
být již vyvěšen po zákonem stanovenou dobu
na úřední desce a poté schválen. Městys do
doby schválení rozpočtu bude hospodařit dle
Pravidel rozpočtového provizoria.
Zastupitelstvo vzalo informace na vědomí.
* Odpadové hospodářství
Starosta městyse uvedl, že všichni zastupitelé měli možnost se seznámit s podrobně
zpracovaným materiálem firmy EKOLA České
Libchavy na sběr a svoz odpadů pro městys
Kunvald. Předpokládá změnu systému svozu
směsného komunálního odpadu s přechodem od 1. 7. 2015.
Je nutné postoupit v této záležitosti dále a
poskytnout občanům další informace tak, aby
se mohli připravit na změnu systému.
Zastupitelstvo se shodlo na zachování
poplatků pro rok 2016, je nutné prověřit,
jakým způsobem budou vydávány známky na
popelnice. Dále je nutné uveřejnit prostřednictví všech informačních systémů (úřední
deska, webové stránky, Kunvaldský Poledník,
případně distribuce od domácností formou
letáků) návrh svozových tras. Je nutné zjistit množství popelnic o jmenovitém objemu,
které bude nutno zajistit.
Pan Matouš Paďour se dotázal na velkoobjemové kontejnery – těmi budou řešeny
bytové domy a osady. Paní Alena Foglová se
dotázala na možnost vybudování sběrného
dvora. Starosta uvedl, že se doposud nepodařilo zajistit vhodný pozemek či prostor pro
zřízení alespoň sběrného místa. V minulosti
6

několikrát v této záležitosti jednal s vedením Kunvaldské, a.s., prozatím neúspěšně.
I nadále je snaha o získání vhodného prostoru
či pozemku.
Pan Josef Vágner navrhl v této souvislosti
zvážení příspěvku městyse občanům na pořízení popelnic.
Zastupitelstvo vzalo všechny informace
na vědomí.
* Žádost o odkup části pozemkové parcely
Zastupitelstvo se seznámilo se žádostí
pana Jaroslava Hůlky, Hradec Králové, který
žádá o odkup části pozemkové parcely
č. 174/2, k.ú. Kunvald, která je ve vlastnictví
Městyse Kunvald.
Jedná se o přístupovou komunikaci
k rekreační chalupě čp. 60, která je ve vlastnictví žadatele.
Zastupitelé se dotázali, zda tato cesta
neslouží k přístupu dalším vlastníkům nemovitostí – bude prověřeno. Starosta uvedl, že
záměr je nutno nejprve vyvěsit po zákonem
stanovenou dobu na Úřední desku městyse,
poté se k němu zastupitelstvo vrátí na následujícím zasedání.
Zastupitelstvo vzalo žádost na vědomí.
* Výpověď z nájmu nebytových prostor v čp. 31
Starosta městyse seznámil zastupitelstvo se žádostí paní Olgy Faltusové, která
má doposud v pronájmu nebytové prostory
v čp. 31 a žádá o uzavření dohody o ukončení nájemního vztahu, a to k 31. 12. 2015.
Starosta uvedl, že nájemní smlouva je uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou
3 měsíce.
Zastupitelstvo po projednání odsouhlasilo
uzavření Dohody o ukončení nájemního vztahu
k 31. 12. 2015 dle žádosti paní Faltusové.
* Žádost o finanční příspěvek – Gymnázium
Žamberk
Starosta městyse seznámil zastupitelstvo
se žádostí ředitele gymnázia Mgr. Ing. Kvapila
o finanční příspěvek v jakékoli výši. Určení
případného příspěvku není v žádosti přesně
specifikováno.
Zastupitelstvo po krátkém projednání
žádost zamítlo s odůvodnění, že Gymnázium
Žamberk je výběrová škola, jejímž zřizovatelem je Pardubický kraj. Městys Kunvald je zři-

zovatelem Základní školy a mateřské školy
Kunvald, jejíž provozní a částečně i mzdové
náklady financuje z rozpočtu městyse.
Základní škola je školou s úplnou školní
docházkou a příspěvek středním školám či
učilištím městys neposkytuje.
* Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí
dotace – cykloturistické propojení Žamberk
- Kunvald - Rokytnice
Starosta městyse seznámil zastupitelstvo
s návrhem textu Smlouvy o poskytnutí dotace,
který zaslalo Sdružení obcí Orlicko a požádalo
o schválení této Smlouvy.
Účelem dotace je pokrytí části nákladů na
zpracování dokumentace na akci „Cykloturistické propojení Žamberk - Kunvald - Rokytnice“. Finanční podíl městyse již dříve zastupitelstvo schválilo a byl zařazen v rozpočtu
roku 2015. Výše podílu činí 110.725 Kč.
Zastupitelstvo po krátké diskusi schválilo návrh textu Veřejnosprávní smlouvy
o poskytnutí dotace a pověřilo starostu
městyse Ing. Josefa Paďoura jejím podpisem.
* Smlouva o poskytnutí příspěvku
Zastupitelstvo se seznámilo s návrhem
textu Smlouvy o poskytnutí příspěvku, kterou
zaslalo Sdružení obcí Orlicko ke schválení.
Jedná se o poskytnutí příspěvku na realizaci
projektu „Malé památky Orlicka“ - konkrétně
o příspěvek na opravu kapličky v osadě
Bubnov. Spoluúčast městyse je ve výši
11.000 Kč, tuto částku je nutno poukázat na
účet Sdružení obcí Orlicko. Rovněž s touto
částkou je počítáno v rozpočtu.
Zastupitelstvo po krátkém projednání
návrh textu „Smlouvy“ odsouhlasilo a pověřilo starostu Ing. Josefa Paďoura jejím podpisem.
* Veřejnoprávní smlouva pro výkon speciálního stavebního úřadu
Starosta městyse uvedl, že na základě
novely zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
došlo ke změně působnosti silničních správních úřadů.
Na základě příslušného ustanovení je
nově územní a stavební řízení týkající se místních komunikací v pravomoci obcí I. stupně.

Dříve bylo v působnosti obcí s rozšířenou
působností. S ohledem na připravovanou
novelu zákona, která má vrátit původní stav,
je možno na přechodnou dobu uzavřít veřejnoprávní smlouvu s městem Žamberk na tuto
činnost. Na období do 31. 12. 2016, úhrada
nákladů 2.500 Kč za každý provedený případ.
Starosta městyse uvedl, že se touto problematikou Úřad městyse Kunvald nikdy
nezabýval a že se jedná o poměrně složitou
problematiku, proto doporučuje uzavření této
smlouvy i s ohledem na to, že se během roku
jedná o minimum případů.
Zastupitelstvo po krátkém projednání
odsouhlasilo uzavření veřejnoprávní smlouvy
pro výkon speciálního stavebního úřadu
s městem Žamberk za navrhovaných podmínek a pověřilo starostu městyse Ing. Josefa
Paďoura jejím podpisem.
* Nabídka na odkup pozemků městysem
Kunvald
Starosta městyse seznámil zastupitelstvo
s nabídkou zástupců vlastnic pozemku č. 398
(pozemek před požární nádrží – výměra 677 m2)
na odkup tohoto pozemku městysem. Dále
nabízí k prodeji městysi lesní pozemky v této
lokalitě (p.p.č. 2655/1, 2655/4 a 7360).
Zastupitelstvo vzalo všechny informace
na vědomí a po krátké diskusi předběžně
odsouhlasilo nákup těchto pozemků a pověřilo starostu městyse dalším jednáním se
zástupci vlastnic výše uvedených pozemků.
* Žádost o poskytnutí příspěvku na poskytované služby – Farní charita Litomyšl
Zastupitelstvo se seznámilo se žádostí
Farní charity Litomyšl na zabezpečení sociálních služeb střediska Respitní péče Jindra.
Služba respitní péče je prevencí syndromu
vyhoření rodinných pečovatelů, kteří dlouhodobě pečují v domácím prostředí o své blízké.
Dle sdělení ředitelky Bc. Věry Dvořákové využívají služby i obyvatelé Kunvaldu.
Vzhledem k tomu, že městys přispívá
vždy, pokud služby využívají občané Kunvaldu a o této skutečnosti nejsou dostupné
informace, vzalo zastupitelstvo žádost prozatím na vědomí a požádalo o zjištění dalších
informací a ověření, zda služby skutečně využívají občané Kunvaldu.
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* Žádost ZO Českého zahrádkářského svazu
Kunvald
Zastupitelstvo se seznámilo se žádosti
ZO ČZS v Kunvaldě. V souvislosti s přeregistrací spolků dle novely zákona žádá ZO ČZS
v Kunvaldě, zda by nemohla základní organizace mít sídlo spolku v Kunvaldě čp. 31 – přepokládaném budoucím sídle Úradu městyse
Kunvald.
Starosta městyse uvedl, že ZO ČSZ vždy
s městysem spolupracovala a nevidí zásadní
problém. Jana Trejtnarová uvedla, že má
pochybnosti o vhodnosti tohoto řešení, neboť
není jasné, co to může pro městys znamenat. Zahrádkáři mohou mít nepochybně sídlo
obdobně u některého člena a v žádném případě to neznamená zánik spolku, jak píší, případně se mohou domluvit i s jiným spolkem
působícím v Kunvaldě. Každá organizace musí
řešit přeregistraci a není možné, aby všechny
měly sídlo v budově Úřadu městyse. Může
to znamenat, jak podotkli další zastupitelé,
minimálně poštovní schránku na budově, či
označení spolku na budově. V současné době
předpokládáme rekonstrukci objektu a není
tedy příliš vhodné zatěžovat budovu dopředu
podobnými závazky.
Po další diskusi vzalo zastupitelstvo
žádost na vědomí a požádalo o doplnění dalších informací či skutečností k dané žádosti.
* Kontrola České školní inspekce – Pardubického inspektorátu v ZŠ a MŠ Kunvald
Starosta městyse seznámil zastupitelstvo
s výsledkem kontroly ČŠI – PI v Základní škole
a mateřské škole Kunvald. Nedostatky, které
byly zjištěny, byly formálního charakteru a byly
ve stanoveném termínu odstraněny.
Zastupitelstvo vzalo informace na vědomí.

* Různé
Žádost pana Tomáše Borka, Kunvald 17
– pan Borek požádal o vyřešení problému
se zpětným vnikáním znečištěného vzduchu
digestoří do bytu a dále uvedl, že se v bytě
nachází azbestové trubky, které jeho rodinu
dle jeho názoru přímo ohrožují na zdraví,
neboť azbest je prokázaný karcinogen – starosta městyse uvedl, že problém s odsáváním
vzduchu je již v řešení a bude realizován osazením ventilačních turbín LOMANCO, které
by měly problém odstranit. V případě azbestu
uvedl, že se jedná o dříve běžně využívané
trubky instalované v odvětrávacích šachtách, které jsou v tisících bytů po celé republice. Pokud není azbest narušen vnějšími
vlivy (řezáním, vrtáním, apod.) je prokázáno,
že není zdraví škodlivý – ve stavbách zabudovaný azbest je minimálně nebezpečný, pokud
nemůže do vzduchu uvolňovat azbestová
vlákna. Ohrožení běžné populace azbestovými vlákny je za normálních okolností prakticky nulové. Panu Borkovi bude odpovězeno
v tomto smyslu. Zastupitelstvo vzalo žádost
i další informace v tomto bodě na vědomí.
Projektová dokumentace komunikace Záhory
– starosta městyse seznámil zastupitelstvo se
skutečností, že s ohledem na návrh Státního
pozemkového úřadu v Ústí nad Orlicí navrhuje
dodavatel projektové dokumentace změnu
termínu z 31. 1. 2016 a 31. 3. 2016 (jednotlivé úseky) na 29. 2. 2016 pro oba úseky.
K tomuto datu by byla dodána PD kompletní
na oba stavební objekty. Důvodem je následné
podání žádosti o dotaci jako celku (s ohledem
na obsáhlou formální stránku dotace), žádost
o dotaci bude podávat SPÚ. Zastupitelstvo
po krátkém projednání odsouhlasilo uzavření
dodatku se zhotovitelem PD ve výše uvedeném smyslu – tedy ve změně termínu dodání
celé projektové dokumentace. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstanou nezměněna.

Zasedání Zastupitelstva Městyse Kunvald proběhnou
ve čtvrtek 14. 1. 2016 a ve čtvrtek 11. 2. 2016 vždy od 19 hod,
a to v zasedací místnosti Úřadu městyse Kunvald.
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Čím žije naše kunvaldská škola...
Radostná návštìva na ZŠ Kunvald

Podìkování

Téměř celé druhé pololetí školního roku
2014/2015 jsme poctivě sportovali. Na dráze
sportovních dovedností pravidelně testovali
svůj pohybový talent, překonávali své předešlé výkony a také zažili spoustu legrace.
Vše s cílem dosáhnout i přes trnitou cestu
až na samotný vrchol a užít si zaslouženou
odměnu - 10.000 Kč, originální pohár a titul
"Nejlepší krajská škola". A to se nám podařilo.
Ve středu 18. 11. 2015 přišla dlouho
očekávaná chvíle pro naši školu. Navštívil nás výkonný ředitel AAS Mgr. Jakub
Molnár. Škola z jeho rukou převzala ocenění
za úspěch v prvním ročníku školní soutěže
Hejtmanův pohár. Stali jsme se totiž nejlepší
školou v Pardubickém kraji.
Za finanční odměnu 10.000 Kč byly nakoupeny pomůcky do hodin tělesné výchovy, které
žáci budou moci již brzy využívat.

Dobrý den, chtěla bych poděkovat za příjemný zážitek všem žákům a těm, kdo připravili výstavu v přízemí Obecního úřadu.
Náhoda mne přivedla služebně při šetření přenosného onemocnění v terénu až do
budovy obecního úřadu. A tam jsem se moc
potěšila hlavně krásnými obrázky a vystřihovánkami. Nejvíc mne zaujaly kočičky, protože je mám moc ráda a několik jich mám
taky doma pro radost. Spolu s morčátky
a králíky a taky pejskem. Kočičky mne přicházejí vítat každý den, když přijíždím z práce. Ale
nejsou tak krásně kytičkované, jako některé
ty na výstavě. Ani nemají tak pečlivě učesané
chloupky, jako ty přepečlivě vystřihované.
Jak je vidět, není třeba výstavní síň, stačí
chuť udělat někomu radost a jde to skoro bez
prostředků. Jen ten čas, který přípravě věnujete, ten je darovaný ostatním lidem.
Měla jsem synovce, velmi nadaného kreslíře, velmi pečlivého, detailistu. Vyhrál řadu
soutěží i abilympiádu v indickém Dillí v roce
2003. Jeho nevyléčitelná nemoc svalová dystrofie mu dopřála jen 15 let tvořivého života.
Velkou část z něj strávil se svojí maminkou
v nedalekém Klášterci nad Orlicí, kde vždy
na léto pobýval na chatě svých prarodičů
a kde bylo jemu i nám vždycky moc dobře.
Máme tenhle kousek kraje v podhůří Orlických hor moc rádi a od dětství tu trávíme
u Pastvinské přehrady, ale i v širokém okolí,
krásné chvíle.
Možná někdo z vás viděl obrázky našeho
Jakuba, měl i řadu výstav. Některé školy mají
od něj i knížku jeho obrázků Psotník obecný,
která vyšla v roce 2006. A tak vím moc
dobře, co dá práce připravit výstavu, nebo
dokonce knížku. A fandím všem, co se dokážou výtvarně projevit a chtějí se o to i podělit.
Náš Kuba potěšil svými obrázky mnoho lidí
a já se teď potěšila s vaší tvorbou.
Děkuji a ať vám to vydrží co nejdéle.
Hlavně hodně zdraví a pohody přeje

Přesné pořadí škol v Pardubickém kraji:
1. místo: Masarykova ZŠ a MŠ Kunvald
2. místo: ZŠ Moravany
3: místo: ZŠ Nasavrky
Celý článek o návštěvě a předání cen je
k nalezení na:
http://www.aascr.cz/radostna-navsteva-nazs-kunvald-a-zs-pteni/
Mgr. Renata Holcová

Hejtmanův pohár - foto z předávání

Marta Pavlová
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Technohrátky

Londýnské dobrodružství

Dne 25. listopadu 2015 jsme se zúčastnili akce Technohrátky v areálu žamberecké
školy na zámku. Z Kunvaldu jsme vyjeli v 8:00
hodin do žamberecké tělocvičny U Žirafy, kde
bylo zahájení celé akce.
Po úvodním projevu jsme se rozdělili do
skupin podle jednotlivých ZŠ, kde každá škola
dostala svého průvodce. Potom jsme se přesunuli do školy v zámku. Ve škole bylo určeno
šest stanovišť, kdy každé představovalo jeden
obor ze školy.
Kolem desáté hodiny nás náš průvodce
zavedl k prvnímu stanovišti, kde nám vysvětlili a ukázali činnost oboru. Nakonec jsme si
vyzkoušeli různé práce a dovednosti.
Celkem jsme si mohli vyzkoušet: míchání
nápojů, skládání dřevěných a kovových dílů,
zdobení perníků, přesné vyměřování a svařování plastů.
O půl jedné bylo U Žirafy vyhlášení
výsledků a vítězů. Kunvaldská škola se umístila na třetím místě z osmi.
Technohrátky se nám líbily, byl to moc
pěkný den.

Dne 1. 12. 2015 jsem se společně s paní
učitelkou Kodytkovou a 9 žáky horního stupně
do Londýna. V 10:30 jsme vyrazili autobusem
do Prahy. Cestou jsme přibrali další tři školy
a v Hradci nastoupil i náš průvodce Tomáš
Carda. V autobuse nám pouštěli filmy. Z Prahy
jsme jeli přes Německo, Nizozemí, Belgii
a Francii, kde jsme se nalodili na trajekt. Cesta
trajektem příjemná, pohodlná a rychle utekla.
Další ráno jsme zastavili na objednaném parkovišti v Londýně a potom pokračovali metrem k London Eye (velké ruské kolo).
Z této atrakce jsme viděli celý Londýn jako na
dlani. Měli jsme štěstí, že nám počasí přálo.
Poté jsme navštívili Národní galerii, kde jsem
viděla úchvatné slunečnice od Van Gogha,
zamlsali jsme si v obchodě M&M's (ráj lentilek) a pohráli největším hračkářství Londýna.
Poté jsme zhlédli nejznámější památky - Buckinghamský palác a Big Ben. K večeru jsme
se vrátili opět metrem k autobusu, který nás
odvezl na meeting point, kde jsme se měli
poprvé potkat s našimi londýnskými hostiteli. Když nám byly přiděleny rodiny, které
se o nás měly starat, odvezli nás do jejich
domečků. Tam nás ubytovali, dali nám večeři
a šli jsme na kutě.
Další den, tedy ve čtvrtek, jsme s po snídaní jeli do Brightonu. Tam jsme měli čas si
u moře nasbírat mušle, a pak jsme šli do akvária, kde jsme viděli spoustu ryb, rejnoků a dalších mořský stvoření. Odpoledne nás vyslali
do anglické školy, kde nás rozdělili do 4 tříd.
Tam jsme se začali učit s ostatními žáky a učitelé nás pořádně rozmluvili anglicky. Večer
jsme opět jeli do rodin.
V pátek jsme se jeli podívat na protipovodňové hráze proti přílivu Temže, potom

Marie Flekrová

Mikulášská návštìva
Stalo se již tradicí, že počátkem prosince
zavítá na naši školu poměrně vážená společnost, Mikuláš s andělem a čerty. Nejinak
tomu bylo i letos. V pátek 4. prosince školní
výuku v jednotlivých třídách „narušil“ vpád
mikulášské návštěvy a jeho pomocníků. Oděn
do dlouhého bílého hávu, biskupské čepice
(mitry) a v rukou držící hůl (berlu) budil
Mikuláš s dlouhým bílým vousem ohromný
respekt. O hrozbu z cesty do pekel se postarali tři čerti, černí jako uhel od hlavy až k patě.
Zato anděl s červenými tvářemi, zlatou hvězdou na čele a andělskými křídly značil čistotu
a krásu.
Letos byl Mikuláš velmi povídavý. Dozvěděli jsme se o jeho původu, soucitu s lidmi,
kterým se vede hůře, jeho pouti do Svaté
země. V knize pochval a hříchů měl Mikuláš
vepsány nejen prohřešky zlobivých žáků, ale
i dobré chování a píli žáků hodných. Zlobivé
děti slíbily Mikuláši polepšení, a tak čertíci
odešli s prázdnou. Bude tomu tak i příští rok?
Michaela Dušková, žákyně 8. třídy
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dokonce i celé texty. Přesvědčili nás, že je
Abecedka může poslat klidně dál na cestě za
poznáváním vět a příběhů v zemi krále Písmenkova. Od něj dostali symbolický klíček,
kterým si budou příběhy postupně otevírat.
A nakonec za zvuku fanfáry obdrželi i tolik
očekávaný Slabikář, ve kterém se naučí vše,
co je nutné, aby si už brzy všichni sami mohli
přečíst třeba pohádku.
Mgr. Věra Štefková

jsme byli u nultého poledníku v Greenwichi
a pak v námořnickém muzeu u lodi Cutty
Sark. Odpoledne jsme měli opět vyučování ve
škole. Na konec každý dostal certifikát. Vrátili jsme se naposled do rodin, kde jsme si už
museli pomalu balit, jelikož v sobotu byl den
návratu.
V sobotu jsme zase nechali autobus na
parkovišti a znova jsme jeli metrem. Tentokrát
jsme jeli k Millenium bridge, který jsme přešli,
potom jsme navštívili Tower bridge a vyfotili
jsme si i Tower. Pak jsme ještě navštívili přírodovědné muzeum, a to bylo ukončení prohlídky Londýna. Po návštěvě muzea jsme se
vrátili metrem zpátky k autobusu, který vyrazil zpátky domů.
Cesta opět vedla přes Británii k přístavu,
tam jsme se nalodili na trajekt (s menším
zpožděním kvůli silnému větru), trajektem do
Francie, pak přes Belgii, Nizozemí, Německo
až do Čech. WEEEEEEEE!!!
Účastnice zájezdu Johana Ulrychová
Celý zájezd byl pořádán na základě výzvy MŠMT číslo 56.
Z naší školy se studijně poznávacího zájezdu do Velké Británie zúčastnilo 10 žáků. Zájezd zajistila cestovní kancelář CK
Jana Hudková.

Slavnostní pøedávání Slabikáøù
V pátek 27. 11. 2015 proběhla část vyučování trochu jinak než obvykle. V 1. třídě
společně s žáky usedli i jejich rodiče (také
někteří prarodiče). Pozvali jsme je na malou
třídní slavnost. Prvňáčkové se na ní pochlubili
tím, co už umějí, že hravě zvládnou všechny
úkoly, které pro ně nastražila tetka Abecedka
v Živé abecedě. Rodičům předvedli jak pěkně
už dovedou číst první slabiky a slova, někteří

6. roèník èesko-slovenského projektu:
ZÁLOŽKA DO KNIHY
Vyhlášení proběhlo v září, projekt vyhlašuje Pedagogická knihovna J. A. Komenského
v Praze a Slovenská pedagogická knižnica
v Bratislavě. Záložka do knih spojuje školy –
téma MOUDROST UKRYTÁ V KNIHÁCH.
Výměna proběhla od 31. 10. 2015.
Vyhodnocení je uvedeno na www.npmk.cz a
www.spgk.sk.
Žáci vyráběli záložky rozmanitých tvarů a
s využitím různých technik na určené téma –
Moudrost ukrytá v knihách během vyučování
anebo doma, podle svých schopností možností a věku.
Žáci 1. stupně vyráběli záložky na téma:
1. roč. - Básničky k měsícům (Barevný rok)
2. a 3. roč. – Hádanky k měsícům (České lidové
hádanky)
4. a 5. roč. – Úryvek z přečtených knih a jejich
ilustrace
Žáci 2. stupně vyráběli záložky inspirované přečtenými knihami, vyměňovali si
svoje názory o přečtených knihách a oblíbených literárních hrdinech.
Z přátelských záložek jsme vytvořili
nástěnku společně s tituly knih, které si žáci
mohou ve škole půjčit a přečíst. Výměna záložek podpořila rozvoj žákovské kreativity, fantazie, manuální zručnosti a práce s informacemi, zušlechtila jejich morální hodnoty,
zábavnou formou je přitáhla ke knihám a podpořila jejich vztah ke čtení a posilnila jejich
dobrý vztah ke školní knihovně.
Mgr. Z. Franková

11

Vážení přátelé zahrádkářů.
Letošní rok si s námi trošku zašpásoval. Nádherné počasí - sluníčko, sluníčko
a zase sluníčko. A k tomu ještě tepličko ke
40. stupňům. Ideální ke koupání ale chyběla
vodička k zalévání. A tak se stalo, že se nám
nepodařilo vypěstovat co jsme si předsevzali. Z tohoto důvodu jsme nemohli uskutečnit výstavu, kterou jsme slibovali. Velice
se za to omlouváme. Snad se nám to podaří
v příštích letech. Tento výpadek jsme částečně nahradili výstavkou Kroužku mladých
zahrádkářů a myslivců a též účastí na rozsvícení vánočního stromu v Kunvaldě.
Na podzim jsme se zúčastnili svými
výpěstky na krajské výstavě v Častolovicích
a okresní výstavy v Ústí nad Orlicí. V listo-

padu se uskutečnila velice pěkná přednáška
Miloše Sibery - trvalky našich domovů.
Ke konci roku nás hluboce zarmoutil
náhlý odchod Bohouše Kůrky. Bohouš byl
dlouholetým zahrádkářem a 20 let vykonával funkci předsedy ZO v Kunvaldě. Pod jeho
vedením bylo uskutečněno mnoho pěkných
zájezdů, zábav, přednášek a setkání. Bohouš
byl výborný bavič a hlavně kamarád. Čest
jeho památce.
Vám všem bych chtěl jménem výboru
ZO popřát hodně zdraví a velice příjemný
a šťastný rok 2016. Přejí vám, aby nebyl
kažen nepříjemnými událostmi, abychom
se mohli nadále setkávat na výstavách,
přednáškách a dalších příležitostech.
Těšíme se na další spolupráci.
Za ZO ČZS Ing. Václav Michalička, předseda

Společenská kronika
Blahopøejeme našim spoluobèanùm,
kteøí oslaví významná životní jubilea:
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02. 02.
08. 02.

Marie Vágnerová
Bohuslav Veverka

75 let
26. 01.
17. 02.

Olga Celerová
Marie Prausová

50 let
03. 01.
10. 01.
21. 01.

Oldřich Kopecký
Alena Morávková
Alena Taiberová

87 let
05. 02.
16. 02.

Drahoslava Dvořáková
Marie Tomková

86 let
03. 02.

Marie Krčmářová

85 let
26. 01.

Drahoslava Šlesingrová

83 let
05. 01.

Josef Tobiška

81 let
10. 02.

Miroslav Nun

Vzpomínáme na obèany, kteøí již
nejsou mezi námi:

80 let
25. 01.

Jaruška Tomanová

13.11.
20.11.

Vladimír Bílek
Bohumil Kůrka

Okénko farnosti

To byly letošní vánoce
Vyzdobený kostel, starodávný betlém,
spousta rozsvícených stromků, rozléhající se
vánoční písně a koledy v podání Jiné doby
a dětí (S. Ruszové, R. Tátošové, L. Gregušové, A. Kalousové, K. Kavkové a A. Šlesingrové). Nechybělo ani vánoční divadlo s dárkem
a živým Ježíškem.
Dárek byl letos voňavý a zapletený (byla
to vánočka) a dítě v jeslích (M. Furová) spokojeně broukalo.

Koncert pìveckého sboru Otakar
V neděli 10. 1. 2016 zazpívají a zahrají při
mši Tři králové (L. Gregušová, A. Kalousová
a R. Tátošová). Odpoledne pak přijede pěv.
sbor Otakar z Vysokého Mýta.
Tříkrálový koncert začíná ve 14h a všichni
jste na něj srdečně zváni. Zároveň bude ráno
i odpoledne poslední možnost přispět do
tříkrálových kasiček, které budou na konci
koncertu předány k přepočítání.

Pohádková knihovna
Misijní klubko dětí má za cíl pomáhat
potřebným, ale také být užitečným ve svém
nejbližším okolí. Proto jsme se s dětmi rozhodly podpořit čtenářské aktivity, ke kterým
žáky vede ZŠ a zveme naše kamarády do
kunvaldské knihovny. Budou tam na ně
čekat pohádkové bytosti se svými příběhy.
Cílem celé akce je, seznámit děti s nabídkou naší místní knihovny a motivovat je ke
čtení a individuálním návštěvám knihovny.

Akce je plánována na 4. 2. 2016 a bližší
informace budou uveřejněny v ZŠ.

Tøíkrálová sbírka
Při poslední Tříkrálové sbírce, farnosti
velmi pomohla spolupráce s naší ZŠ. Velmi si
toho vážíme a děkujeme vedení školy a pedagogům (zejména paní učitelce Mgr. Frimlové), že i letos na podzim probíhá naše společná příprava na sbírku 2016. Rozhodly jsme
se, že po zkušenostech s rozmary počasí,
není moudré stanovit návštěvu domácností
pouze na jeden víkend. Ostatně, období pro
sbírku trvá každoročně od 1. 1. do 14.1.
V Kunvaldě tedy koledníky očekávejte
v rozmezí dnů 3. 1. – 9. 1. 2016. V neděli
10. 1. 2016 bude ještě možno přispět během
ranní mše a odpoledního koncertu. To pro
případ, že by se k někomu tříkráloví koledníci nedostavili.
Tříkrálový koncert, na kterém zazpívá
pěvecký sbor Otakar, nám sbírku uzavře
a v jeho závěru budou kasičky předány do
rukou pana L. Dlabky.
Jak jsme již uvedli, letošní tříkrálové družiny budou mít na návštěvu Vašich domácností delší časový prostor, než tomu bylo
v minulých letech. Je to z časových důvodů
i z důvodu nepřízně počasí, které nás zvláště
v minulém roce velmi potrápilo silným
deštěm a větrem. Doufáme, že nás letos
podobné dobrodružství nečeká. Kdyby však
přece, vyrazí tři králové v jiný den. Však jich
mají na výběr od 3. 1. do 9. 1.2016.
Marta Gregušová
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Stále se něco děje...!
Humoru byl plný sál…
... také díky členům dramatického kroužku
z Domova Na Stříbrném vrchu v Rokytnici
v Orlických horách. Ptáte se kde?
Tak tedy v Kunvaldě. Městys Kunvald
pořádal ve dnech 14. – 17. listopadu tradiční
podzimní výstavu. Tentokráte přijal pozvání
vystavovat známý karikaturista pan Pavel
Kotyza z Pardubic, takto kunvaldský – zaječinský chalupář. Byli jsme moc rádi, protože
kreslené vtipy - ty tu opravdu ještě nebyly.
Výstavu doplnila ojedinělá keramika paní Věry
Coufalové z Linhartic a originální textilní brože
Káti Švihálkové z České Třebové.
Dobrým zvykem při každé takovéto
výstavě je uspořádat ne příliš formální, ale
přesto trochu slavnostní zahájení a nevím,
hodí-li se pro tuto událost přímo slovo vernisáž. A tak letos při této příležitosti, kromě
veselých písniček dětiček z naší školy a vážnějšího slova pana starosty, dostali prostor
i čtyři protagonisté výše uvedeného dramatického kroužku: Jana, Dáša, Jaroslav a Mirka,

kteří si secvičili pod vedením paní Marty
Gregušové veselou scénku, nebo chcete-li,
„skeč“.
Ač bezesporu trochu zapracovala tréma –
a před plným sálem se není co divit – jejich
vystoupení bylo spontánní a velmi milé.
Všemi přítomnými bylo vřele přijato a vzbudilo o nic méně spontánní ohlas. Koncentrace humoru v sále kunvaldské sokolovny
dosáhla tak nebývalé úrovně. Všichni jsme se
mohli trochu uvolnit z napětí předchozího dne
a nedobrých zpráv, které k nám dospěly
z Francie.
A za to je třeba poděkovat, protože
humoru není nikdy dost a nikdy nazbyt.
Humor pomáhá překonat i horší časy, je-li
správně volen a dávkován. Tento nepochybně
byl a my za to děkujeme vystavovatelům,
účinkujícím dětem i hercům a všem, kteří se
přišli podívat.
Jana Trejtnarová, Městys Kunvald

Výstava
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Sport
Sokolský pùlmaratón
… se v sobotu 31. 10. běžel v našem
městysu již potřetí. Letos ovšem poprvé
jako Sokolský, neboť byl vypsán rovněž jako
přebor České obce sokolské.
Sluncem ozářená podzimní krajina přivítala rekordní počet startujících. Závod absolvovalo 86 atletů, z toho 7 žen. Doprovodného
Kunvaldského čtvrtmaratónu pak 21 běžců
a 12 běžkyň.
Kdo čekal dramatický závod, který se,
jako vloni, rozhodne až v závěru, mohl být
zklamán. Ovšem výkony vítězů byly uchvacující a určitě všem přihlížejícím chybějící
drama vynahradily. Filip Záveský zlepšil traťový rekord o neskutečných více než 5 minut
a Táňa Metelková dokonce o více než 10 minut.
Čtvrtmaratónu vládl již tradičně František Fajfr ze žambereckého 3D Fitness Race
Teamu a poprvé Martina Svobodová. Za
povšimnutí určitě stojí i výkony devítiletého
Daniela Barvínka z Atletiky Žamberk 56:55
a jedenáctiletého Viktora Borka z Horní
Čermné 61:26.
A naše stopa v závodě? Eda Štumpf byl
15. v kategorii A a 25. celkově. Rovněž posunul kunvaldský traťový rekord na 1:34:32.
V kategorii muži C byl Jirka Jindra 9. a Roman
Hodek 13. Bára Nováková zvítězila v kategorii
ženy A a byla druhá v absolutním pořadí žen.
Ženský kunvaldský traťový
rekord vylepšila na 1:41:07.
Čtvrtmaratón doběhl Radim
Podolský na 17. místě, Hana
Garbelini byla 2., Martina
Křenová 3., Eliška Kopecká
5. a Veronika Hliněnská 7.
No tedy pánové, co vy na to?
Velké poděkování patří
místní jednotě a dalším
dobrovolníkům za vytvoření zázemí pro závodníky
na trati i v cíli závodu.

2. Jan Kopecký (Hvězda SKP Pardubice) 1:19:04,
3. Tomáš Kouřil (AC Vysoké Mýto) 1:21:21
Muži B: 1. Radek Hejl (Králíky) 1:19:09,
2. Karel Kouřil (AC Vysoké Mýto) 1:28:16,
3. Jan Scheuer (Activity Lanškroun)1:28:36
Muži C: 1. Roman Buriánek (Iscarex Česká
Třebová) 1:25:19, 2. Petr Orlich (Fort SMC Ústí
nad Orlicí) 1:27:23, 3. Václav Ožana (Žakisova
škola běhu) 1:28:49
Muži D: 1. Jiří Bubeníček (SKI Skuhrov nad
Bělou) 1:43:47
Ženy A: 1. Barbora Nováková (Sokol Kunvald) 1:41:07, 2. Lucie Lauterbachová (Líšnice)
1:41:48
Ženy B: 1. Táňa Metelková (Sokol Hradec
Králové) 1:26:03, 2. Lenka Dušková (Iscarex
Česká Třebová) 1:38:47, 3. Markéta Pirklová
(Iscarex Česká Třebová) 1:55:24
Ženy C: 1. Miroslava Nechvílová (AC Choceň)
2:22:54
Fotky, podrobné výsledky a hlavně pěkná
videa lze nalézt na http://www.iscarex.cz/sport
a na http://sokol-kunvald.wz.cz/
Za Sokol Kunvald
Roman Hodek

Výsledky:
Muži A: 1. Filip Záveský (Iscarex Česká Třebová) 1:14:21,
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ŠACHY
Krajský přebor II
2. kolo, 8. 11. 2015
KUNVALD – POLIČKA C 0,5:7,5
Hosté se čtyřmi ligovými hráči nám nedali
sebemenší šanci, remíza S.Krčmář.
3. kolo, 22. 11. 2015
DOLNÍ ČERMNÁ – KUNVALD 5,5:2,5
Výsledek odpovídá průběhu hry. Výhru si
připsal J.Vaníček,remízu St.Keprta, D.Lacko
a St.Štěpán.
4. kolo, 6. 12. 2015
KUNVALD - ŽAMBERK 5:3
Po třech kolech byli hosté s plným počtem
bodů,my ještě nezískali do tabulky ani bod.
Kdo je favoritem utkání, bylo zcela zřejmé.
Zápas nám vyšel nad očekávání a tak překvapení kola bylo na světě.Byla to vůbec 1.výhra
v historii oddílu nad Áčkem Žamberka. Celý
bod si připsali- P. Vymetálek, E. Dvořák a J.
Tobiška, remízami jistili výsledek V. Chládek,
St. Keprta, J. Vaníček a G. Rusz.
Po 4. kole jsme zatím na 10. místě z dvanácti účastníků přeboru.
Krajská soutěž sk. A
V krajské soutěži máme 3 rezervní družstva a tak v den utkání zasáhne do bojů hned
15 našich hráčů v týmech B, C a D. V osmičlenné skupině je odehráno již 5 kol, zbývají
již jen dvě. Po té se skupina rozdělí, první 4
hrají o postup s lepšími ze skupiny B a další
o umístění.
Z našich družstev si zatím vede nejlépe
„Céčko“, které získalo 9 bodů za 3 výhry a je
na postupovém 3. místě. “Béčko“ se 6 body
je páté a „Déčko“ se třemi body sedmé. Individuálně si z našich hráčů dobře vedou Jos.
Řehák 4/5-3. šachovnice (Céčko) a Z. Krupica 4/5-5. šachovnice (Béčko). Tři body za
5 utkání získali St. Štěpán (C tým), Tad. Bém
(Déčko) a M. Mlynář (Céčko).
Soutěže mládeže
Krajský přebor jednotlivců
V přehledu uvádíme hráče našeho oddílu,
kteří dosáhli velmi dobrých výsledků v konkurenci nejlepších z Pardubického kraje.
Kateg. HD 10
7. 11. 2015 Chvaletice: Patrik Fajgl 3,5/7
15. místo (29 hráčů Pardubického kraje)
5. 12. 2015 Pardubice: Patrik Fajgl 3/7
17. místo (28 hráčů)
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Kateg. HD 12
7. 11. 2015 Chvaletice: Lucie Kotizová 4/7
16. místo (39 hráčů)
5. 12. 2015 Pardubice: Jiří Zlatník 3/7
22. místo, Jakub Valenta 3/7, 27. místo,
David Šlesinger 3/7, 31. místo (celkem 39
hráčů)
Kateg. HD 14
14. 11. 2015 Polička: Jiří Zlatník 4/7
20. místo, Zdeněk Kalous 3,5/7, 30. místo
(56 hráčů)
Kateg.HD 16
14. 11. 2015 Polička: Tadeáš Bém 4/7
13. místo (31 hráč)
KRAJSKÁ SOUTĚŽ MLÁDEŽE - družstva
1. turnaj se hrál ve Chvaleticích 22. 11. 2015
a v konkurenci devíti družstev obsadili naši hráči ŠO K. a.s. Kunvald skvělé
2. místo, když sehráli 8 utkání, z toho
5x zvítězili a 3x remízovali a ani jednou
nepoznali hořkost porážky. Oddíl reprezentovali: 1. šachovnice Tadeáš Bém
6 bodů z 8 kol, 2. šach. Jiří Zlatník 6/8,
3. šach. Zdeněk Kalous 3/8, 4. šach. Gabriela Obermajerová 8/8!
OKRESNÍ PŘEBOR ŠKOL - 1. - 5. třída
Skvěle si vedli hráči našeho oddílu na přeboru škol hraném v Lanškouně 10. 12. 2015.
Žáci navštěvující ZŠ v Klášterci nad Orlicí
zvítězili v konkurenci 8 družstev a stali se
tak nejúspěšnější školou na Ústeckoorlicku
a postoupili do krajského finále, kam se kvalifikují 2 nejlepší týmy ze 4 okresů kraje.
Vyhráli všech 7 utkání a 2. celek za nimi
zaostal o propastných 8,5 bodu. Sestava
- J. Zlatník 5/7, L. Kotizová 7/7, P. Michalička
7/7 a J. Nekoranec 6/7.
Šachové kroužky mládeže pracují na ZŠ
v Kunvaldě každou školní středu od 12,30 hod.
(ved. G. Rusz a E. Dvořák) a v pátek od 13 hod.
na ZŠ v Klášterci (E.Dvořák).
Šach. turnaje mládeže zajišťuje Ed. Dvořák
včetně dopravy za pomoci rodiče a člena oddílu
Tomáše Béma a příp. dalších rodičů zúčastněných žáků. Na turnaje jednotlivců bereme
zpravidla 6 - 8 mladých hráčů.
(edv)

Zástupce firmy FleetCom s.r.o.
uskuteční pro občany informační
přednášku o možnosti získání

„kotlíkové dotace“
V pátek 8. ledna 2016
od 17.00 hodin
v restauraci sokolovny Kunvaldě.

Farnost Kunvald
Vás srdečně zve na

TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT

Vystoupí: OTAKAR
(Pěvecký sbor z Vysokého Mýta.)
Kdy: v neděli 10. 1. 2016
Kde: v kostele Sv. Jiří v Kunvaldě
Začátek: ve 14 hod.

Masarykova ZŠ a MŠ Kunvald
Vás zve na

SDH Kunvald Vás zve na

VĚNEČKOVÝ PLES

v sobotu 20. 2. 2016 od 20.00 hod.
V sokolovně Kunvald
hraje WEJVRAT,
Zajištěno pohoštění
a bohatá tombola.

v sobotu 30. 1. 2016 od 20.00 hod.
V sokolovně Kunvald.
Hraje LETRANDO,
Zajištěno dobré pohoštění
a bohatá tombola.

COUNTRY BÁL

PS Kunvald
zve malé i velké na

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL
Těšíme se na Vás
v sokolovně v Kunvaldě
v neděli 21. února 2016 ve 14 hodin.
Nebudou chybět soutěže, tombola
a vyhodnocení masek.

K přání příjemného prožití vánočních svátků
a mnoha úspěchů v novém roce 2016
připojujeme poděkování za Vaši důvěru
a dobrou spolupráci.
Vše nejlepší přeje
kolektiv pracovníků MAS ORLICKO, z.s.

1. Sokolský půlmaraton
2. Zahájení výstavy – starosta Ing. Paďour, paní Věra Coufalová, pan Pavel Kotyza a slečna Káťa Švihálková
3. Londýnské dobrodružství kunvaldských školáků
4. Čerti ve škole
5. Na stupních vítězů – Sokolský půlmaraton

1.

2.

3.

4.

5.

Kunvaldský Poledník č. 145, leden - únor 2016.
Vydává Úřad městyse Kunvald, řídí redakční rada, tel.: 465 619 160.
E-mail: obec@kunvald.info
Číslo registrace MK ČR E 12801, náklad 300 výtisků.
Autorem výtvarného provedení znaku obce na titulní straně je ak. mal. V. Berger.
Motiv zvonu na titulní straně nakreslil J. Tschöpa.
Ilustraci na obálce nakreslil MgA. K. Urban.
Tisk Set servis Helvíkovice.
Uzávěrka tohoto čísla dne 10. 12. 2015. Uzávěrka příštího čísla 15. 2. 2016.
Cena jednoho výtisku 10 Kč.
Příspěvky jednotlivých autorů jsou ponechávány v původním znění a nejsou redakční radou
jazykově ani fakticky upravovány.

