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Dìti ze základní školy pøi praktické výuce ve firmì Bühler ...

AHOJ,
vážení čtenáři Ku…ho Po...ku

Národní souruèenství
V loňském roce plném vzpomínek a oslav k sedmdesátému výročí konce druhé světové
války se mluvilo i o letech okupace našeho státu Němci kdy bylo našemu národu zakázáno
téměř vše, co nesouviselo s velkoněmeckou říší. Jedinou povolenou „politickou“ organizací
bylo Národní souručenství. To vzniklo v březnu 1939 na popud Dr. Emila Háchy a měly do něho
být soustředěny všechny dosavadní politické organizace. Prvním vedoucím padesátičlenného
výboru se stal agrárník Adolf Hrubý. Hned v dubnu začal masový nábor veškeré mužské části
obyvatelstva, neboť členy se mohli stát muži české národnosti a árijského původu.
Z náborové akce se stal v podstatě jakýsi plebiscit, s důrazem přihlásit se k českému
národu a snahou čelit neshodám a nejednotnosti v této nelehké době.
Není bez zajímavosti, že již koncem května 1939 dostávají představitelé zahraničního
odboje od redaktora Pešla, člena ilegální organizace „Politické ústředí“ informaci, že se sice
do NS přihlásilo 98% Čechů, ale zatímco říšskoněmecké úřady z počátku NS podporovaly
a propagovaly, obrací se nyní proti němu. Důvodem je, že se ukázala města, kde se počítalo
s německou většinou – Brno, Olomouc, Ostrava, Jihlava, Budějovice a další – jako města
s velkou většinou českou i když ve skrytu mnozí s NS nesouhlasili. To prokoukly i české
fašistické skupiny a kolaborantští novináři, kteří všichni útočili na NS pro jeho pasivitu.
Ani samotné okupační orgány neprojevovaly k NS žádnou velkou důvěru a ministr Emanuel
Moravec dokonce jeho činnost charakterizoval takto:

Nebylo tu upřímnosti a otevřenosti,,,
Proto tato mlčenlivá instituce neměla jasný program.
Jako čert kříže se bála nějaké soudobé tvořivé práce.
Nic nedělat, to bylo tiché heslo.
Háchu vzývat a od Háchovy politiky utíkat, to byla zásada.
Nakonec několikrát zasáhlo gestapo a vedení NS bylo obměněno a nastolovalo stále větší
kolaborační směr. Na začátku roku 1943 změnilo organizační strukturu i zaměření a stalo
se z něj jen poměrně málo významná společensko-kulturní organizace, kterou nakonec od
března 1945 vedl divizní generál v. v. R. Richtrmoc s generálním tajemníkem G. Mohapelem;
oba funkcionáři Českého svazu válečníků.
Národní souručenství mělo i své členské odznaky. Vydalo celkem tři. Základem byl vždy
polcený štít v pravé polovině bílý a levé červený s břevnem, v němž bylo v pravé polovině
na modrém podkladu zlacené písmeno N a v levé na černém podkladu S a v horním, zlatém
pásku štítu modrým písmem heslo NS: VLASTI ZDAR.
Druhý odznáček byl téměř totožný, ale v kulatém provedení. Třetí, jubilejní, vydaný
k 5. výročí vzniku protektorátu v roce 1944 byl obohacen prodloužením příčného břevna se
zlacenými lipovými listy na obě strany.
Někteří lidé začali nosit odznak záměrně obráceně, takže ze zkratky NS se stalo SN = smrt
Němcům. Tehdy jsme uvažovali oprávněně. Ale „vylévání si vzteku“ po skončení války na
všech včetně těch, kteří trpěli v koncentračních táborech stejně jako naši lidé, jen proto, že
neuměli česky, bylo jaksi pod úroveň národa s nejvyspělejší tehdy kulturou přesahující hranice našeho kontinentu.
Milan Šebek, Varnsdorf

Co je nového…?
Nejdùležitìjší body ze zasedání zastupitelstva mìstyse dne 14. 1. 2016
* Kotelna základní školy
Starosta městyse přivítal pana Petra
Suchára, vlastníka technologie a provozovatele kotelny v budově základní školy a připomněl, že již na minulých zasedáních zastupitelstva se jednalo o odkoupení technologie kotelny od současného vlastníka a provozovatele. Dále uvedl, že v návrhu rozpočtu je
s částkou počítáno, avšak rozpočet městyse
na rok 2016 doposud nebyl schválen, proto je
nutno vyčkat do schválení rozpočtu a teprve
poté je možno koupi zrealizovat. Rovněž starosta městyse připomněl, že kotelna byla
dokončena na podzim roku 2013 a technologie je již po záruce. V kotelně je několik systémů, které servisují různé organizace.
Pan Petr Suchár uvedl, že mezi ním
a servisními organizacemi neexistuje žádný
smluvní vztah a technologie kotelny je bez
jakýchkoli závazků či omezení. Předložil
zastupitelstvu seznam organizací včetně kontaktů, které jednotlivé servisy zabezpečují.
Zastupitelstvo vzalo všechny informace
na vědomí a doporučilo započít s přípravou
kupní smlouvy.
* Návrh rozpočtu na rok 2016
Zastupitelé městyse Kunvald měli k dispozici návrh rozpočtu k prostudování. Starosta městyse projednal další upravené
položky, které bylo nutno zařadit do rozpočtu
a uvedl, že po zařazení těchto položek zbývá
zhruba 450 tis. Kč „volných“ finančních prostředků. Navrhl, aby tyto prostředky byly
zařazeny do kapitoly opravy cest a komunikací, neboť v této položce doposud nejsou
žádné finanční prostředky.
Dále starosta městyse uvedl, že přebytek z hospodaření roku 2015 bude pravděpodobně činit 1 mil. Kč. Po účetní uzávěrce
roku 2015 rozhodne zastupitelstvo o využití
této částky. Po další krátké diskusi starosta
městyse doporučil, aby rozpočet byl vyvěšen na úřední desku po zákonem stanove-

nou dobu tak, aby mohl být schválen zastupitelstvem na příštím zasedání.
Zastupitelstvo vzalo všechny informace
na vědomí.
* Dotační programy
Zastupitelstvo městyse se zabývalo
dotačními programy, které byly platné v roce
2015 a možností jejich zjednodušení a zjednodušení administrace žádostí. Mezi jinými
zazněl návrh, aby termín pro podání žádostí
byl pouze jeden v roce, a to nejlépe v jarním
období, kdy již jednotlivé organizace mají
odsouhlaseny akce, které chtějí v běžném
roce pořádat. Dále zazněl návrh, zda organizacím poskytnout celkovou částku – globální dotaci, se kterou by mohly organizace
během roku operativně disponovat dle potřeb
a v závěru roku by předložily vyúčtování,
nebo zda částky striktně vázat na jednotlivé
akce. Zastupitelstvo se shodlo na tom, že je
lépe aby částky byly poskytovány zpětně po
předloženém vyúčtování, nicméně je i možnost částky uvolnit organizacím předem. Pan
Josef Vágner doporučil, aby součástí vyúčtování dotace byla fotodokumentace z jednotlivých akcí, na které byly prostředky použity
Zastupitelstvo vzalo všechny a informace
na vědomí a k dotačním programům se vrátí
na dalším zasedání zastupitelstva.
* Odpadové hospodářství
Starosta městyse uvedl, že je nutné se
v této záležitosti posunout dále. Sdělil zastupitelstvu informace z firmy Ekola, která potřebuje minimálně 3 měsíce dopředu vědět počet
popelnic i kontejnerů tak, aby bylo možné je
včas dodat do domácností. Dále uvedl, že
doporučuje, aby byl objednán pouze jeden typ
popelnic, a to 240 l. Platba za odpad na letošní
rok zůstane stejná s tím, že v druhém pololetí
se počítá s přechodem na nový systém.
Pan Eduard Štumpf a paní Alena Foglová
i další zastupitelé mají výhrady k obsluž1

nosti území městyse firmou Ekola, například
považují za důležité zajíždět i do osad a díky
použití menších aut by bylo možné nepochybně obslužnost zvětšit. Považují za důležité
o těchto skutečnostech dále s firmou jednat.
Po další diskusi zastupitelé odsouhlasili
rozeslání letáků do konce ledna do domácností
s informací o připravovaném systému s vyznačením svozové trasy. Na dalším zasedání se
zastupitelstvo k této záležitosti vrátí.
* Kampelička – Kunvald čp. 31
Starosta městyse Kunvald vyzval zastupitele
ke stanovení termínu prohlídky objektu, tak, jak
zastupitelé požadovali. Dále proběhla diskuse
o zadání studie na řešení interiéru budovy, který
by reflektoval potřeby úřadu městyse a navazujících služeb.
Jana Trejtnarová uvedla, že by bylo dobré
říci zhotoviteli studie veškeré požadavky, které
městys má a řešení prostoru ponechat na architektovi. Pan Eduard Štumpf navrhl, zda by
nebylo možno vypsat soutěž na studii využití
vnitřního prostoru budovy. Ing. Musil zjistí podmínky vypisování honorované soutěže.
Zastupitelstvo vzalo všechny informace
i náměty na vědomí.
* Žádost p. Hůlky o odkup části pozemkové
parcely
Zastupitelstvo se vrátilo k žádosti pana
Jaroslava Hůlky o odkup části pozemkové parcely č. 174/2, která tvoří přístupovou komunikaci k rekreační chalupě čp. 60, která je ve
vlastnictví žadatele. Žádost byla vyvěšena po
zákonem stanovenou dobu na Úřední desce
a na Úřad městyse nedošly k žádosti žádné
písemné připomínky.
Starosta městyse uvedl, že část přístupové komunikace, která je předmětem žádosti,
slouží k přístupu dalším vlastníkům sousedních parcel. Dle vyjádření pana Šlesingra při
opravě če. 012 (MUDr. Kalous) byl veškerý
materiál dopravován touto cestou.
Zastupitelstvo po další diskusi žádost pana
Jaroslava Hůlky s ohledem na zabezpečení přístupu pro ostatní vlastníky sousedních parcel
zamítlo.
* Zřízení věcného břemene
Starosta městyse se záměrem uzavřít
Smlouvu o zřízení věcného břemene – slu2

žebnosti pro společnost ČEZ Distribuce,
a.s., na části pozemkové parcely číslo 8361
(Kunačice – přípojka NN k čp. 2), na které
je umístěn protlak pod místní komunikací.
Záměr byl vyvěšen na Úřední desce městyse
po zákonem stanovenou dobu. Na Úřad
městyse nebyly k záměru doručeny žádné
připomínky.
P. Petr Krčmář k této záležitosti uvedl,
že ČEZ nesplnil podmínky, které s vlastníky
dohodl, tedy on osobně smlouvu o věcném
břemeni týkající se jeho pozemků nepodepíše.
Zastupitelstvo odsouhlasilo návrh textu
smlouvy a pověřilo starostu jejím podpisem.
* Žádost Farní charity Litomyšl
Zastupitelstvo se opakovaně vrátilo
k žádosti Farní charity Litomyšl o příspěvek.
Jedná se o žádost o finanční podporu střediska sociálních služeb respitní péče. Na
základě požadavku z minulého jednání zastupitelstva zaslal žadatel doplnění informací
využívání služeb občany Kunvaldu. Ředitelka Farní charity uvedla, že není oprávněna
s ohledem na ochranu osobních údajů uvést
totožnost klienta, avšak jednalo se o muže –
občana Kunvaldu, který v jejich zařízení strávil celkem 33 dní. Dále uvedla, že klienti hradí
v průměru 800 Kč/den, další náklady jsou
hrazeny z příspěvků obcí, jejichž občané jsou
klienty zařízení a z příspěvků občanů.
Paní Alena Foglová vyslovila názor, že
by přispívala zařízení v bližším okolí (např.
Albertinum Žamberk), které takovou péči je
schopné poskytovat a tedy by žádný příspěvek neposkytla.
Starosta městyse uvedl, že dle jeho
názoru se jedná o velmi specializované zařízení a službu, kterou např. Albertinum není
schopno poskytnout, jedná si o službu
rodině, která se o postiženého člena rodiny
dlouhodobě stará.
P. Josef Vágner navrhl, aby byl s ohledem
na již poskytnutou a zabezpečenou službu byl
poskytnut Farní charitě Litomyšl příspěvek ve
výši 5.000 Kč.
Zastupitelstvo nejprve hlasovalo o návrhu
paní Foglové – návrh byl zamítnut většinou
hlasů.
Dále zastupitelstvo hlasovalo o návrhu
pana Josefa Vágnera. Návrh na poskytnutí

příspěvku 5.000 Kč formou darovací smlouvy
byl odsouhlasen většinou hlasů a zastupitelstvo pověřilo starostu uzavřením darovací
smlouvy.
* Žádost ČSZ – ZO Kunvald
Zastupitelstvo se opakovaně vrátilo
k žádosti Základní organizace Českého svazu
zahrádkářů o možnost uvést v zápisu do rejstříku spolků jako sídlo čp. 31 Kunvald (Kampelička).
Starosta městyse uvedl, že opakovaně
jednal s předsedou panem Ing. Michaličkou, který nevidí jiné řešení, dále uvedl, že
dle dostupných informací v případě okresu
Ústí nad Orlicí své sídlo řeší tímto způsobem 1/3 ZO ČZS, které nemají svůj objekt
(klubovnu nebo moštárnu). Dle vyjádření
zástupce okresní rady ČZS to není případě
základních organizací nic neobvyklého. Jedná
se pouze evidenční údaj, toto stanovisko sdílí
rovněž právník MěÚ Žamberk – tento souhlas
může zastupitelstvo zrušit, v případě zjištění
nějakých negativ.
Jana Trejtnarová sdělila, že trvá na
svém názoru a s uvedením sídla pro ZO ČSZ
v čp. 31 nesouhlasí. Zrušení v případě zjištění
negativ nebude problém ze strany zastupitelstva, ovšem ze strany ZO ČZS nemusí dojít ke
změně údajů. Právní vymáhání v tomto případě může být složité. Domnívá se stále, že
ZO ČZS může řešit jiným způsobem.
Po další krátké diskusi zastupitelstvo odsouhlasilo většinou hlasů umožnění
ZO ČZS uvedení svého sídla čp. 31, Kunvald.
* Žádost o příspěvek na sociální službu –
Domov pro seniory Sloupnice
Starosta městyse seznámil zastupitelstvo
se žádostí Domova pro seniory ve Sloupnici na
sociální službu poskytovanou občance Kunvaldu.
Vzhledem k tomu, že v žádosti nebyly uvedeny žádné další údaje o např. poskytované
službě či finanční náročnosti, vzalo zastupitelstvo žádost na vědomí a požádalo o zjištění
dalších infomací.

* Nabídka na odkup pozemků
Starosta městyse se vrátil k nabídce na
odkup pozemků v okolí požární nádrže, kterou
se zabývalo zastupitelstvo již na předcházejícím jednání. Jedná se o pozemek č. 398
(pozemek před požární nádrží – výměra
677 m2), dále lesní pozemky v této lokalitě
(p. p. č. 2655/1, 2655/4 a 7360).
V případě zájmu odkupu všech výše uvedených pozemků vlastníci ještě požádali
o zahrnutí parcely číslo 7359 do prodeje.
Parcely tvoří jeden funkční celek. Na lesní
pozemky mají zástupci vlastnic zpracován již
znalecký posudek a zastupitelstvo se seznámilo s požadovanou cenou již na minulém
zasedání. Na zbývající dva pozemky by bylo
nutno zpracovat znalecké posudky.
Zastupitelstvo po projednání předběžně
odsouhlasilo nákup všech výše uvedených
pozemků za předpokladu, že budou odkoupeny všechny jako jeden funkční celek a pověřilo starostu dalším jednáním v této záležitosti
a v případě souhlasu zástupců vlastnic zadání
zpracování znaleckých posudků na zbývající
parcely.
* Diskuse
– Ing. Musil se dotázal na obsluhu
hodin na kostele, které již delší dobu neukazují správný čas. Starosta městyse uvedl, že
hodiny jsou v majetku a péči farnosti Kunvald,
přesto ve věci již jednal s hodinářem panem
Hernychem, který v nejbližší vhodné době
hodiny prohlédne a pokusí se zjistit závadu.
– Ing. Paďour seznámil zastupitelstvo
s jednáním týkajícím se sestavení kalendáře
akcí okolních obcí a požádal o zaslání termínů
akcí organizací v Kunvaldě, které se doposud
nevyjádřily.
– Paní Marta Gregušová se vrátila
k žádosti Gymnázia Žamberk, kterou se zabývalo zastupitelstvo na předchozím jednání
a doplnila, že v současné době navštěvuje
gymnázium 8 dětí z Kunvaldu.
Zastupitelstvo vzalo všechny náměty
a připomínky, které zazněly v bodě Diskuse
na vědomí.
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Nejdùležitìjší body ze zasedání zastupitelstva mìstyse dne 11. 2. 2016
* Výsledek hospodaření městyse Kunvald
za rok 2015
Pan Josef Vágner seznámil zastupitelstvo
s výsledkem hospodaření městyse Kunvald za
rok 2015 a se stavy finančních prostředků na
jednotlivých účtech:
– Běžný účet KB, a.s
3.906,190,87 Kč
– Spořící účet KB, a.s. 11.081.863,75 Kč
– FRR KB, a.s.
1.673.497,59 Kč
– ČNB
97.102,59 Kč
– Pokladna (hotovost)
18.298,00 Kč
Celkem stav finančních prostředků městyse
Kunvald k 31. 12. 2016:
16.776.952,58 Kč
Příjmy (skutečnost)
Výdaje (skutečnost)

13.037.852,67 Kč
11.982.196,85 Kč

Hospodaření městyse za rok 2015 skončilo s přebytkem 1.055.655,82 Kč.
Zastupitelstvo vzalo výsledek hospodaření a informace, které zazněly v tomto bodě
na vědomí.
* Rozpočet na rok 2016
Starosta městyse uvedl, že návrh vyrovnaného rozpočtu městyse na rok 2016 ve výši
11.654.900,00 Kč byl vyvěšen po zákonem
stanovenou dobu na Úřední desce městyse.
K návrhu nepřišly žádné připomínky.
Zastupitelstvo po dalším krátkém projednání odsouhlasilo návrh rozpočtu na rok 2016.
* Zvýšení přídělu do sociálního fondu
Starosta městyse uvedl, že s ohledem na
zvýšení počtu zaměstnanců úřadu městyse
a stavu finančních prostředků na sociálním
fondu, který musí organizace tvořit ze zákona,
navrhuje, aby příspěvek do sociálního fondu
byl zvýšen ze stávajících 3 % na 5 %.
Uvedl, že pro zaměstnance na hlavní pracovní poměr (účetní, starosta, údržbář, VPP)
se ze všech mezd odvádí příspěvek do sociálního fondu. Z tohoto fondu je zaměstnancům
hrazen např. příspěvek na stravné, na dovolenou, případně je z tohoto fondu umožněna
půjčka zaměstnancům.
Zastupitelstvo po krátkém projednání
odsouhlasilo zvýšení příspěvku do sociálního
fondu na 5 %.
4

* Dotační programy
Starosta městyse uvedl, že v loňském roce
byly poprvé v souladu s platnými právními
předpisy, především zákonem č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), zákonem č. 320/2001 Sb.,
o finanční kontrole ve veřejné správě a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník využity dotační programy. Po zkušenostech
z loňského roku bylo navrženo zjednodušení
dotačních programů.
Jana Trejtnarová seznámila zastupitelstvo s návrhem jednotlivých dotačních programů včetně alokace finančních prostředků
zahrnutých do rozpočtu městyse Kunvald na
rok 2016:
– Individuální dotace – alokace prostředků na rok 50.000 Kč, dotace je poskytována formou neinvestiční dotace do maximální výše 90 % celkových uznatelných
nákladů, minimální spoluúčast žadatele činí
10% uznatelných nákladů, aktivní období pro
podávání žádostí 31. 3. 2016 – 31. 10. 2016,
dotace je poskytována na základě písemné
veřejnoprávní smlouvy.
– Program č. 1 – „Podpora činnosti
a práce s dětmi a mládeží v městysu Kunvald“
– alokace prostředků na rok 2016 je 50.000 Kč,
maximální výše dotace pro jednotlivého žadatele a rok činí 15.000 Kč, aktivní období pro
podávání žádostí 31. 3. 2016 – 30. 4. 2016,
dotace je poskytována na základě písemné
veřejnoprávní smlouvy.
– Program č. 2 – „Podpora a rozvoj spolkové činnosti v městysu Kunvald“ – alokace
prostředků na rok 2016 činí 50.000 Kč, maximální výše dotace pro jednotlivého žadatele
a rok činí 10.000 Kč, aktivní období pro podávání žádostí 31. 3. 2016 – 30. 4. 2016, dotace
je poskytována na základě písemné veřejnoprávní smlouvy.
– Program č. 3 – „Podpora poskytování
sociálních služeb občanům městyse Kunvald“ – alokace prostředků na rok 2016 činí
40.000 Kč, maximální výše dotace pro jednotlivého žadatele činí 15.000 Kč, aktivní období
pro podávání žádostí 31. 3. 2016 – 30. 4. 2016,

dotace je poskytována na základě písemné
veřejnoprávní smlouvy.
Finanční prostředky budou poskytovány
vždy po předložení odpovídajícího vyúčtování
v kalendářním roce, ve kterém o ně bylo požádáno.
Zastupitelstvo po dalším projednání
odsouhlasilo navržené Dotační program
včetně výše vyčleněných prostředků do jednotlivých programů.
* Kampelička čp. 31
Ing. Musil uvedl k záležitosti vypsání
soutěže na architektonické zpracování využití interiéru budovy následující – soutěž lze
vypsat například následujícími dvěma způsoby: oslovením vybraných firem se stanoveným finančním oceněním pro každou firmu,
nebo vypsat soutěž a odměnit například tři
nejlepší návrhy odstupňovanými částkami.
Průměrná výše odměny za zpracování studie
se pohybuje kolem 20.000 Kč.
Zastupitelstvo vzalo všechny informace
na vědomí, po dalším projednání se přiklonilo
k druhé variantě a pověřilo Ing. Musila, starostu a místostarostu vypracováním zadání
pro vypsání soutěže.
* Žádost Domova pro seniory Sloupnice
Zastupitelstvo se opakovaně vrátilo
k žádosti o finanční podporu na sociální
službu pro občana Kunvaldu, která je poskytována v Domově pro seniory ve Sloupnici. Na základě pověření minulého zasedání zastupitelstva byl ředitel Domova požádán o doplňující informace. Pan ředitel ve své
doplněné žádosti uvádí, že žádá o částku rovnající se výtěžnosti daní na občana, kterou
městys dostává z přerozdělení daní. Starosta
městyse uvedl, že tato částka v našem případě činí přibližně 8.000 Kč. Dále uvedl, že
pro tyto případy máme již schválený dotační
program a proto doporučuje, aby byla do
Domova pro seniory ve Sloupnici zaslána
odpověď v tomto duchu.
Zastupitelstvo vzalo informace i návrh na
vědomí a doporučilo postupovat dle návrhu
pana starosty.
* Žádost o příspěvek – ZŠ Brandýs nad Orlicí
Starosta městyse seznámil zastupitelstvo
se žádostí o finanční podporu 14. ročníku celo-

státní soutěže „Komenský a my“. Finále této
soutěže pořádá již tradičně ZŠ J. A. Komenského Brandýs nad Orlicí. V rámci této soutěže také účastníci vždy navštíví Domek Na
Sboru v Kunvaldě. S ohledem na celorepublikovou působnost a dlouhodobou spolupráci
s touto školou navrhl poskytnout ZŠ Brandýs
nad Orlicí formou darovací smlouvy příspěvek ve výši 5.000 Kč.
Zastupitelstvo po dalším projednání
odsouhlasilo poskytnutí příspěvku ZŠ Brandýs nad Orlicí na uspořádání 14. Ročníku
celostátní soutěže „Komenský a my“ ve výši
5.000 Kč formou uzavřené darovací smlouvy.
* Kontrola projektu „Úpravy centra městyse
Kunvald“
Starosta městyse seznámil zastupitelstvo
se skutečností provedení kontroly projektu
„Úpravy centra městyse Kunvald“ v době
před ukončením doby udržitelnosti, a to ve
středu 10. 2. 2016. Kontrolu provedli pracovníci Regionální rady regionu soudržnosti
Severovýchod z územního odboru v Pardubicích.
Na místě byla provedena fyzická kontrola
jednotlivých položek stavby a dále administrativní kontrola veškerých dokumentů vztahujících se k akci. Protokol o výsledku kontroly bude zaslán na městys Kunvald v závěru
měsíce února či na počátku března 2016,
avšak dle vyjádření kontrolorů by výsledek
kontroly měl být bez kontrolního zjištění.
Zastupitelstvo vzalo informace na vědomí.
* Různé
Projekt komunikace „Záhory“ – starosta
městyse informoval, že dne 25. 1. 2016 se
uskutečnilo jednání výrobního výboru za
účasti dodavatele PD Agroprojekce Litomyšl a SPÚ: byl projednán návrh projektu
jednotlivých úseků. Dále informoval, že na
úterý 16. 2. 2016 je svoláno jednání s vlastníky sousedních pozemků dotčených stavbou
(p. Parish, p. Gajdoš, Ing. Králová, sl. Skalková, p. Jireš, Kunvaldská a.s.).
Projekt VPP – starosta městyse informoval, že rovněž pro letošní rok bude možno
žádat prostřednictvím Úřadu práce na místa
veřejně prospěšných prací.
Zastupitelstvo vzalo informace, které
zazněly v bodě Různé na vědomí.
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Zasedání Zastupitelstva Městyse Kunvald proběhnou
ve čtvrtek 10. března 2016 a ve čtvrtek 14. dubna vždy od 19 hod.,
a to v zasedací místnosti Úřadu městyse Kunvald.

Čím žije naše kunvaldská škola...
Mateøská škola Kunvald informuje
o zápisu dìtí na školní rok 2016/2017
Zájemci o přijetí dítěte do mateřské školy
si během dubna 2016 opatří Žádost o přijetí, a to buď v mateřské škole, nebo na
www.zskunvald.cz – Mateřská škola.
Žádost o přijetí je třeba odevzdat nebo
poslat do MŠ nejpozději do 30. 4. 2016.
Pokud by počet zájemců převyšoval
kapacitu školy, rozhodne ředitelka podle stanovených kritérií.

Rozhodnutí o přijetí vydá ředitelka do
14 dnů po 30. 4. 2016. Zákonný zástupce si
ho osobně převezme při „zápisu“, na který
obdrží pozvánku. Rozhodnutí o nepřijetí
dítěte obdrží zákonný zástupce doporučeně
poštou.
Další informace o mateřské škole získáte na:
tel.: 465 619 170
e-mail: ms.kunvald©seznam.cz
www.zskunvald.cz – Mateřská škola
Dana Jirešová, vedoucí učitelka mateřské školy

Moudré sovičky v mateřské škole
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Vánoèní turnaj v pøehazované

Spolupráce s firmou Bühler

Vánoční turnaj v přehazované se uskutečnil 22. 12. 2015. Žáci druhého stupně společně se svými sourozenci, rodiči a učiteli
vytvořili šestičlenné týmy a utkali se každý
tým s každým. Celkem bylo přihlášeno šest
družstev. Jako nejúspěšnější se ukázal tým
HIPPOS ve složení: Dušková, Frimlová,
Kalous, Mrázková, Štefek, Vnuk.
Na koci turnaje došlo k vyhlášení
výsledků, předání cen nejen vítězům, ale
i poraženým v podobě bohaté soutěže
o ceny a popřání si hezkého prožití vánočních svátků.

Začátkem školního roku 2015–2016
navštívil naši školu zástupce firmy Bühler pan
inženýr Hudák a zajímal se o výuku technické
výchovy u nás. Protože jsme v minulých letech
z hygienických důvodů museli školní dílny
zrušit a vyhovující prostory nemáme, domluvili
jsme se na společné spolupráci. Firma Bühler
poskytne našim osmákům a deváťákům prostory jejich dílny, materiál, nářadí a odborné
vedení a my se budeme pravidelně od listopadu 2015 do konce února 2016 učit manipulovat s kovem.
Žáci vzhledem k svému věku nemohli pracovat u strojů, pracovali s nářadím. Učili se číst
schéma výrobku, promýšleli pracovní postup,
řezali kov pilkou, brousili ho a barvili. V časovém termínu, který měli vyhrazen na práci
v dílnách, vyrobili dvě věci užitečné v domácnosti: svícen a otvírák na lahve.
Při výrobě svícnu si vyzkoušeli samotnou
práci s materiálem – řezání, pilování, ohýbání,
leštění, barevný nástřik. Při výrobě otvíráku na
lahve již záleželo, kromě uvedených věcí, i na
přesnosti a kvalitě.
S prací v dílnách byli naši žáci velmi spokojeni. Samotné pracovní prostředí je svou čistotou a uspořádaností motivovalo k práci. Nejsilnějším zážitkem ale bylo poznání, jak nejednoduchá je práce s kovem. O to větší radost
nastala, když všichni tuto práci zvládli na
výbornou a odnášeli si domů dva hmatatelné
výsledky svého snažení.

Mgr. Renata Holcová

Vánoční turnaj v přehazované

Soutìž Vánoèní hrneèek 2015
Koncem loňského roku vyhlásilo Muzeum
Žamberk soutěž Vánoční hrneček. Do této
soutěže se přihlásili i naši žáci a vedli si lépe
než dobře.
V kategorii školáci obsadila 1. místo Adéla
Jedličková za výrobu perníkového hrnku.
Druhé místo získala Marie Flekrová s marcipánovým hrnečkem a talířkem.
Cenu návštěvníků muzea získala Adéla
Jedličková, která získala 1. místo. Druhé
místo v této kategorii patří Johaně Ulrychové
a jejímu červenému hrnečku.
Všem výherkyním blahopřejeme a přejeme hodné úspěchů do další práce.
Mgr. Kateřina Xaverová, ředitelka školy

Děti ze ZŠ v Bühleru

Poděkování patří především panu inženýru Stanislavu Hudákovi, který naše žáky
celou dobu odborně vedl, nachystal schémata
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výrobků, radil a pomáhal. Pokud se něco nepovedlo, pak i dotvářel.
Spolupráce s firmou Bühler se nám velmi
osvědčila a doufáme, že se nám podaří v příštím školním roce v této spolupráci pokračovat!
Mgr. Kateřina Xaverová,
ředitelka Masarykovy základní školy
a mateřské školy Kunvald

Pøíspìvek ze školní lavice
(K. H. Borovský: „Knihovna je škola pro
mládež i pro dospělé, škola všestranná, v níž
vyučuje mnoho moudrých učitelů.“)
V loňském roce se v naší škole realizoval projekt na rozvoj čtenářské gramotnosti
– Výzva 56. Díky tomuto projektu jsme mohli
za peníze získané z grantu EU vyslat deset
školáků na týdenní pobyt do Londýna, ale
i nakoupit přes dvě stě nových knih.
Dost dětí se dalo opět do čtení a to mě
hodně těší. Čtenáři se nejen pobaví, ale učí se
soustředit na čtený text, rozvíjí se jejich slovní
zásoba, v knihách poznávají chování hrdinů,
poznávají nové, třeba i exotické kraje, rozvíjí se jejich fantazie a představivost. Snad
zas nastává doba, kdy dítě toužící po pokračování v dobrodružství rádo otevře knihu
místo zapnutí knoflíku na počítači či televizi,
aby se dostalo do napínavého příběhu jako
třeba Bastian, hrdina fantasy románu Michaela Endeho v Nekonečném příběhu.
A snad se z některých časem stanou malí
spisovatelé, jako se předvedl a mě hodně
potěšil se slohovou prací jeden sedmák. Jde
o dvě práce, které jsem nemusela nijak upravovat, jen jsem je propojila. No řekněte, čtenáři Poledníku, nejsou ta souvětí tak trochu
hrabalovská, přestože se Tadeáš k jeho novelám nejspíš ještě nedočetl? On hodně čte
a má rád právě ty nové dobrodružné fantazy
pohádky. Jeho vyjadřovacím schopnostem,
kromě jeho okolí, určitě pomáhá právě četba
knih.
Jana Frimlová
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Mùj domov v zimì

Za horIzontem se objevuje bílá obloha
s lehkým nádechem modři a postupně, jako
kdyby malířovi u okrajů obrazu docházela
barva na štětci, se zvedá tato modrá kopule
nad údolí, lesy, kopce, louky, nad všechny
ty nádherně zasněžené pláně, kde občas
vykukuje nějaká ta chaloupka ze sněhového
pláště, jako malý hříbek z kupky jehličí. Krajina se pomaloučku zabalila jako motýl do
jemné bílé peřinky vločkami, které se divoce
prohánějí v drsném zimním větru.
Zem leží ladem do jarního tání pod třpytivou vrstvou sněhu, který křupe pod nohama
a zapisuje, kdo, kdy, kudy a kam šel, jako
slepý písař, který píše další a další příběhy
na jeden a ten samý list papíru. Stromy již
dávno shodily svou žlutou hřívu a teď jako
holá košťata ční ze země a již nezáleží, jak
mohutné mají kmeny, do jakých impozantních výšek se zvedají, již nechrání tváře
pocestných od bičujícího větru, kterému
nijak nebrání prohánět se krajinou a zahánět
zvěř do jejich nor a lidi k teplým krbům. Krajina působí smutně, opuštěně a bez jakékoliv
radosti, nikde ani noha, pouze zaváté stopy.
Kunvaldské náměstíčko obklopené jest
bílými svahy, kde nejteplejší tuhne dech.
Uprostřed toho náměstíčka tyčí se nad hlavy
pomník těch, již padli v první válce světové,
pomník, který značí náměstí střed a sleduje
občany, kteří mihají se v autech, či spěchají
na autobus, čekají na zastávce, či sedí na
lavičce a obdivují ten krásy plný svět, vzpomínají na doby pro mne tak dávné, avšak pro
ně jako by to bylo včera, na doby, kdy Kampelička ještě byla záložnou a škola, majestátně tyčící se nad schody na východním
svahu, ještě byla vzdušným zámkem.
Tadeáš Bém 7. roč.

Hospodaøení s odpady v roce 2015
„Odpady“ – problém civilizace

Problém s odpady má člověk stále. Veškeré výrobní i nevýrobní činnosti dnešní společnosti jsou doprovázeny vznikem odpadů.
Rovněž množství odpadů z domácností
narůstá. Ekonomicky výhodné a současně
ekologicky přijatelné nakládání s odpady
vyžaduje nové přístupy u všech producentů
odpadu. Omezení vzniku odpadů a způsob
jejich bezpečného, ekologicky a ekonomicky
výhodného zneškodnění patří v současné
době k největším problémům.
Velmi diskutovaným problémem je
otázka kam s odpadem. Rozhodně to není
otázka nová. Člověk ji musel řešit již v dávnějších dobách, někdy úspěšně, jindy neúspěšně. Tuto otázku řešil také Jan Neruda ve
svém slavném fejetonu o starém slamníku.
Jednou z cest je jejich maximální opětovné
využití, aby odpad neskončil bez užitku na
skládce. Snažit se odpady roztřídit a znovu
použít jako surovinu pro další výroby. Je
tedy nutné správně pochopit nebezpečí
vyplývající z těchto problémů a zamyslet
se nad každým odpadem, který neseme do
koše.
Pøehled hospodaøení s odpady v roce 2015

Celková produkce odpadů za rok 2015
atakuje hranici 300 tun – 297,796 tun. V přepočtu na jednoho občana připadlo 306,37 kg
odpadu za rok. V porovnání s předcházejícím rokem je to o 13,41 kg více. Největší
podíl z toho má směsný komunální odpad
(SKO). V loni bylo odvezeno celkem 234,55
tun tohoto odpadu. Na jednoho obyvatele
připadlo 241,3 kg. Tato hromada skončila
bez užitku na skládce v Českých Libchavách.
Číslo, které představuje množství nevyužitých odpadů je opravdu alarmující. Především způsobuje stále větší problém s jejich
ukládáním. Rovněž postupně narůstá částka
na financování z obecního rozpočtu. Je třeba

se vážně zamyslet nad tím, jak tento nepříznivý vývoj zlepšit.
S vyprodukovaným odpadem se musí
nějak naložit. Snahou všech, kteří provozují
systém odpadového hospodářství, je snížení
procenta směsného komunálního odpadu a
zvýšení poměru tříděných odpadů. Správně
roztříděný komunální odpad lze posléze opětovně recyklovat a znovu začlenit do výroby.
Určitě si všichni přejeme, aby se nám dařilo
postupně zvyšovat procento tříděných
odpadů. K tomu je ovšem nezbytná spolupráce všech, kteří jsou do tohoto systému
zapojeni.
V roce 2010 jsme využili nabídku města
Žamberk a jejich Technických služeb a zahájili sběr bioodpadu. Ten vzniká v domácnostech po celý rok a v námi produkovaném
odpadu je jeho procento velmi vysoké. Z této
cenné složky komunálního odpadu je možné
při správném zacházení získat kvalitní, dobře
využitelný kompost nebo jiné substráty
pro zemědělství, zahrádkářství či rekultivace. V loňském roce bylo sebráno celkem
29,04 tun bioodpadu. Vše bylo odvezeno ke
zpracování na kompostárnu.
Od roku 2002 jsme zapojeni do systému
zpětného odběru a využití odpadů spol. EKOKOM. V roce 2007 jsme začali se tříděním
skla na bílé a barevné. V rámci spolupráce se
spol. EKO-KOM se postupně snažíme zlepšovat podmínky pro třídění odpadů. Jedním
z důvodů jsou rovněž zpřísňující opatření
v oblasti hospodaření s odpady. Bílé sklo se,
na rozdíl od barevného, dá dobře a snadno
recyklovat, a to i opakovaně. Své pevné
místo v systému sběru odpadů má rovněž
svoz nebezpečných odpadů, který probíhá
dvakrát ročně. V roce 2012 jsme využili
nabídku společnosti Revenge a umístili na
parkoviště u prodejny Konzum kontejner na
sběr oděvů, obuvi a textilu. Řada těchto věcí
tímto rovněž nemusí končit v kontejnerech
na SKO a může být znovu využita.
Třídění odpadů v roce 2015 dopadlo
následovně: plastů bylo vytříděno a odvezeno 10,71 t, skla 11,28 t (z toho barevného
5,94 t a bílého 5,34 t), papíru 2,68 t. Díky
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všem, kterým není celá věc lhostejná, za tyto
výsledky.
Pro porovnání uvádíme množství SKO
a vytříděných odpadů za předchozí dva roky:
netříděný odpad za rok 2013 – 241,41 t, za
rok 2014 – 232,80 t; plasty r. 2013 – 9,14 t,
r. 2014 – 10,56 t; sklo r. 2013 – 13,22 t,
r. 2014 – 10,93 t; papír r. 2013 – 2,44 t,
r. 2014 – 3,01 t; bioodpad r. 2013 – 28,71 t,
r. 2014 – 30,39 t.
Kolik nás to vše stálo?

Při cenách roku 2015 jsme za odvoz
a likvidaci směsného komunálního odpadu
zaplatili 601.225 Kč, za odvoz tříděných
odpadů 144.462 Kč, za odvoz nebezpečných
odpadů 62.785 Kč. K těmto částkám ještě
musíme připočítat náklady na opravu kontejnerů a pořízení nádob na tříděné odpady ve
výši 50.978 Kč. Po odečtení částky, kterou
nám poukazuje spol. EKO-KOM za to, že
jsme zapojeni v systému třídění odpadů –
91.726 Kč (v r. 2013 – 92.316 Kč, v r. 2014 –
70.473 Kč), když vše sečteme a podtrhneme,
je to 767.724 Kč. Dle stanovených poplatků
bylo vybráno 473.206 Kč. Městys doplatil do
systém odvozu a likvidace odpadů částku
294.518 Kč – tato částka pak chybí někde
jinde. Stále je dost těch, kteří sice kontejnery využívají, ale horší je to s jejich platební
kázní. Porovnání částek za třídění odpadů
je pro nás příjemným překvapením. Ještě
jednou touto cestou děkujeme všem, kteří se
do systému třídění odpadů zapojili.
Každý občan může tuto situaci pozitivně nebo negativně ovlivnit svým jednáním. Nemělo by nám být jedno jaké následky
může mít nesprávné naložení s odpadem.
Můžeme si to představit na jednoduchém
příkladu. Jistě není pěkný pocit, když v lese
najdeme na zemi nějaký obal, který někdo
vyhodil. Není to sice velká ekologická katastrofa, ale uvažujme dále. V případě, že by
v tom samém lese vyhodil nějaký odpad
každý občan, to už by byla pořádná hromada
a určitě by ovlivnila ekologickou rovnováhu.
Proto bychom si měli neustále uvědomovat
hrozbu odpadů. Takovou hrozbou je nekontrolované nakládání s odpady. Celou řadu
věcí ovlivnit nedokážeme, nebo jen zřídka
a velmi omezeně, ale tuto můžeme.
J. Paďour, starosta městyse
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Vážení obèané,

zastupitelstvo městyse Kunvald rozhoduje
o změně systému svozu odpadů z velkoobjemových kontejnerů na popelnice – tak, jak
jsme již několikráte uváděli v Kunvaldském
Poledníku.
Návrh svozové trasy, tak, jak byl vypracován firmou Ekola, a.s. (jedná se o aktuální
návrh) bude uveřejněn na všech vývěskách
na území městyse, na úřední dece u horního
Konzumu a dalších dostupných místech –
seznámit se s ním můžete samozřejmě na
Úřadě městyse Kunvald a rovněž bude uveřejněn na webových stránkách městyse.
Dále uvádíme některé další doplňující
informace:
Termín změny: od 1. 7. 2016
Interval svozu – čtrnáctidenní, předpokládaný termín prvního svozu: první plovina
července 2016
Poplatek za odpady – v tomto roce se
nemění, po uhrazení obdrží občan jednu
svozovou známku k nalepení na jednu
popelnici.
Nádoby na odpad – popelnice 240 l
– bude možné si zakoupit za zvýhodněnou cenu prostřednictvím Úřadu městyse
Kunvald v termínu do 30. 6. 2016 – požadavky můžete již sdělovat osobně na
Úřadě městyse, nebo zasílat prostřednictvím e-mailu: obec©kunvald.info, případně
nahlásit na telefonním čísle 465 619 160.
Vyváženy budou pouze typizované
popelnice, řádně označené nálepkou. Různé
nádoby, které nebude schopné firma vyvézt,
budou ponechány na místě bez vyprázdnění.
Stejně tak popelnice neoznačené příslušnou
nálepkou.
V případě bytových domů budou využívány nové velkoobjemové kontejnery umístěné na upravených stáních. Stejným způsobem budou řešeny i osady, kam firma pro
popelnice nebude zajíždět.
Stávající kontejnery budou ponechány
na svých stanovištích do konce měsíce července 2016, poté budou odstraněny a využíván bude pouze nový systém.
Systém svozu nebezpečných a velkoobjemových odpadů 2x ročně bude i nadále

zachován, stejně tak jako systém svozu bioodpadů.
Další informace obdržíte obdobným způsobem jako tuto v měsíci květnu 2016 před
započetím nového systému svozu odpadů.
Vaše písemné připomínky ke změně systému, svozové trase nebo dalším záležitostem spojeným s vyvážením odpadů směřujte
na Úřad městyse Kunvald (561 81 Kunvald
40, nebo e-mail: obec©kunvald.info, a to
nejdéle do 31. 5. 2016. Nevylučujeme přijetí
připomínek ani po této době, avšak nezaručujeme jejich vyřízení. V letošním roce bude
systém odzkoušen a pro rok 2017 bude
upravena příslušná vyhláška a rovněž bude
diskutována i výše poplatku za svoz a uložení
směsných odpadů.
Zastupitelstvo se i nadále změnou systému bude na svých zasedáních zabývat včetně došlých připomínek a možností
úpravy trasy.

Kalendáø svozu bioodpadù
– compostainery Kunvald 2016
– svoz je vždy ve ètvrtek!
Březen

24. 3.

Duben

7. 4.

21. 4.

Květen

5. 5.

19. 5.

Červen

2. 6.

16. 6.

Červenec

14. 7.

28. 7.

Srpen

11. 8.

25. 8.

Září

8. 9.

22. 9.

Říjen

6. 10.

20. 10.

Listopad

3. 11.

18. 11. (pá)

Prosinec

1.12.

30. 6.

Úřad městyse Kunvald

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

50 let
14.04.

86 let
04.03.
23.03.

Věra Keprtová
Josef Trejtnar

Vítáme do života novì narozené
obèánky:

82 let
22.03.
13.04.
20.04.

Jiřina Kodytková
Jiří Cinfeld
Jiří Přikryl

75 let
06.04.
24.04.

Jaroslav Tobiška
Věra Píčová

15.01.

Iva Všetičková

Jan Král

Vzpomínáme na obèany, kteøí již
nejsou mezi námi:
17.01.

Václav Bílek

Vzpomínka

70 let
05.04.

Jan Urban

60 let
04.03.
10.04.

Jitka Šejnohová
Jiří Müller

Dne 20. března uplyne 10 let od úmrtí
naší tety – paní Boženy Petrašové z Bubnova. Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte
spolu s námi na dobrého člověka.
Lesákovi
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Okénko farnosti
Tøíkrálová sbírka v Kunvaldì
Ve dnech 4. 1. – 10. 1. 2016 proběhla
v Kunvaldu Tříkrálová sbírka. Do sbírky bylo
zapojeno osm dobrovolných skupin koledníků,
kterým se podařilo díky Vaší štědrosti vybrat
22 470 Kč. Je to nejlepší výdělek v Kunvaldu za
dobu konání tříkrálové sbírky.
Chtěl bych poděkovat paní učitelce Frimlové, Martě Gregušové a kunvaldské škole,
kteří se velkou měrou zasloužili o velký počet
tříkrálových skupinek a hlavně všem koledníkům a jejich doprovodu.
70% výtěžku Tříkralové sbírky zůstává
v našem regionu a financuje se jím provoz zařízení pro nemocné a potřebné (hospice, pečovatelská služba, nízkoprahové zařízení pro děti
a mládež, pomoc rodinám v tísni, pomoc zdravotně a mentálně postiženým apod.)
Ještě jednou děkuji všem koledníkům,
jejich doprovodu, škole a obecnímu úřadu za
pomoc a Vám všem za poskytnuté dary.

dřuje Oblastní charita Ústí nad Orlicí upřímné
poděkování.
Více než 1500 koledníků přineslo lidem na
Orlickoústecku přání štěstí, zdraví a pokoje do
nového roku. Za to dostali „tři králové“ nejen
pamlsky, ale i dar pro Charitu.
Tato sbírka má pro Charitu velký význam,
protože díky ní se daří podporovat některé
služby, a pomáhat tak lidem v nouzi. Z částky
vykoledované v našem okrese je 65 % určeno
přímo Oblastní charitě Ústí n. O. Ta obnos použije na činnost služeb v regionu, např. domácí
hospicové péče nebo pečovatelské služby.
Podrobné informace o výsledcích sbírky
a použití prostředků z Tříkrálové sbírky
najdete včetně fotografií na našem webu
www.uo.charita.cz.
Iva Marková, Oblastní charita Ústí nad Orlicí
tel.: 734 769 713, markova.iva©orlicko.cz

L. Dlabka

Tøíkrálová sbírka 2016 skonèila
Tříkrálová sbírka i letos potvrdila, že Charita ČR je pro veřejnost důvěryhodnou organizací. Občané devadesáti obcí a měst v okrese
Ústí nad Orlicí přispěli do 524 pokladniček
částkou 2.439.598 Kč.
Organizovat tak rozsáhlou akci je možné
jen díky nezištné službě stovek lidí, zejména
našich asistentů v jednotlivých obcích. To oni
se každoročně s nenápadnou samozřejmostí
zapojují do náboru koledníků, jednání s institucemi či pořádání doprovodných programů.
V řadě míst mají zásadní podíl na průběhu
sbírky farnosti, často pomáhají skauti, hasiči
nebo školy. Nezbytností je spolupráce s obecními úřady. Je potěšitelné, že Tříkrálová sbírka
potvrzuje funkční občanské soužití v našich
obcích, farnostech i rodinách, v nichž je přirozené úsilí o dobré dílo a práce pro druhé.
Každému, kdo se jakkoliv podílel na
dobrém průběhu Tříkrálové sbírky 2016 vyja12

Výsledky Tøíkrálové sbírky 2016
v okrese Ústí nad Orlicí
Albrechtice 10 260 Kč, Anenská Studánka
2 531 Kč, Běstovice 7 309 Kč, Brandýs nad
Orlicí 28 879 Kč, Bystřec 25 577 Kč, Čenkovice
6 816 Kč, Česká Rybná 1 692 Kč, Česká Třebová 224 138 Kč, České Heřmanice 20 029 Kč,
České Heřm.-Tisová 20 828 Kč, České Libchavy
17 329 Kč, Choceň 136 149 Kč, Damníkov
10 723 Kč, Dlouhá Třebová 24 464 Kč, Dlouhoňovice 19 992 Kč, Dolní Čermná 35 219 Kč,
Dolní Dobrouč 78 963 Kč, Hejnice 9 430 Kč,
Helvíkovice 6 761 Kč, Hnátnice 23 061 Kč, Horní
Čermná 36 640 Kč, Horní Heřmanice 22 557 Kč,
Horní Třešňovec 19 754 Kč, Jablonné n. Orl.
74 477 Kč, Jamné n. Orl. 21 009 Kč, Jehnědí

9 420 Kč, Klášterec nad Orlicí 10 071 Kč, Koldín
12 000 Kč, Kosořín 4 142 Kč, Kostelecké Horky
6 222 Kč, Králíky 60 708 Kč, Králíky-Heřmanice 3 610 Kč, Kunvald 22 475 Kč, Lanškroun
103 094 Kč, Letohrad 213 266 Kč, Libchavy
27 840 Kč, Lichkov 11 296 Kč, Líšnice 24 786 Kč,
Lukavice 53 631 Kč, Luková 20 574 Kč, Mistrovice 25 883 Kč, Mladkov 15 582 Kč, Mostek
4 323 Kč, Nasavrky 6 060 Kč, Nekoř 41 388 Kč,
Němčí 6 665 Kč, Orlické Podhůří 15 921 Kč,
Orličky 10 400 Kč, Ostrov 16 305 Kč, Oucmanice 5 800 Kč, Pastviny 17 038 Kč, Petrovice 11 224 Kč, Písečná 21 554 Kč, Plchovice
2 233 Kč, Přívrat 9 539 Kč, Řetová 21 080 Kč,
Řetůvka 11 810 Kč, Rudoltice 27 446 Kč, Rybník
19 705 Kč, Sázava 14 675 Kč, Seč 4 390 Kč,
Šedivec 15 031 Kč, Semanín 14 005 Kč, Skořenice 6 085 Kč, Slatina 11 908 Kč, Sloupnice
41 947 Kč, Sobkovice 10 390 Kč, Sopotnice
21 202 Kč, Sruby 18 859 Kč, Studené 8 456 Kč,
Sudislav 2 443 Kč, Sudslava 9 083 Kč, Svatý
Jiří 7 870 Kč, Těchonín 17 156 Kč, Třebovice 14 275 Kč, Trpík 1 593 Kč, Ústí nad Orlicí
208 670 Kč, Velká Skrovnice 8 623 Kč, Verměřovice 12 604 Kč, Vraclav 10 426 Kč, Vračovice
2 315 Kč, Vysoké Mýto 87 621 Kč, Zaháj-Tisová
3 960 Kč, Zálší 10 551 Kč, Žamberk 62 410 Kč,
Žampach 3 323 Kč, Zámrsk 16 794 Kč, Zářecká
Lhota 6 891 Kč, Žichlínek 28 364 Kč.
Celkem 2 439 598 Kč.

Pohádková knihovna
Kunvaldská knihovna má otevřeno každé
úterý a čtvrtek, což všichni pravidelní čtenáři
dobře vědí. Jedno takové únorové odpoledne navštívilo knihovnu i několik pohádkových bytostí, aby tam připravili program
dětem naší ZŠ. V to úterní odpoledne bylo
v knihovně možno potkat pejska a kočičku
i s dortem, šípkovou Růženku, která se
píchla o roh knížky, malé čarodějky, čerta,
nebo anděla Páně.
Úkolem diváků bylo, na základě shlédnutých hraných úryvků z knížek, zodpovědět otázky a také se dozvědět něco o nabídce
a chodu celé knihovny. S tím nám ochotně
pomohla paní knihovnice. Jelikož tuto akci
pořádalo kunvaldské Misijní klubko, přijela se na výkony dětí podívat i ředitelka
PMD v Hradci Králové Mgr. Broňa Halbrštátová. Ta přítomným ozřejmila smysl činnosti
dětí v Misijních klubkách.
Nutno podotknout, že se mi vzhledem k mému pokročilému stádiu těhotenství, do této akce už vůbec nechtělo. Přesvědčilo mne však nadšení dětí (herců) při
nácviku. Odměnou pak byly kladné reakce
dětí (diváků), které se dobře bavily a vytvořily nám příjemné publikum.
Marta Gregušová

Tøíkrálový koncert
V neděli 10. 1. 2016 k nám opět po pěti
letech přijal pozvání smíšený pěvecký sbor
Otakar z Vysokého Mýta. Toto více než třicetičlenné těleso, pod vedením Mgr. Věry Milerové,
je vždy zárukou krásné a kvalitní hudby. V jeho
podání jsme vyslechli pestrou škálu skladeb,
jako například Adeste fideles, Echo, Soli Deo
Gloria, Deck The Hall a mnoho dalších.
Letos se nám však Otakar vybarvil nejen
po hudební stránce, ale překvapil i blečením.
Všichni členové byli oděni do černých zimníčků s červenými doplňky. Zvláště dámy
vyladily své outfity k dokonalosti, použitím
zdobných spon, broží, náušnic a čelenek,
samozřejmě v červené barvě.
Celé odpoledne bylo velmi příjemné a
nechyběla ani trocha humoru, kterou Otakar
v Kunvaldě již tradičně očekává. Tentokrát
se jednalo o výstup po štaflích k hlavnímu
lustru kostela.
Marta Gregušová

Velikonoce
V letošním roce nás čekají svátky jara
velmi brzy. Velikonoce, na které se nyní připravujeme v době postní, oslavíme ve dnech
24. 3. – 28. 3. 2016.
Přinášíme tedy pořad bohoslužeb
v našem kostele:
Zelený čtvrtek
17 hod
Velký pátek
17 hod
Boží hod velikonoční
8.30 hod
Pondělí velikonoční
8.30 hod
Pouť

Pouť patrona našeho kostela vychází
letos přesně na neděli 24. 4. 2016, kdy
bude v 8:30 hod slavena poutní mše svatá.
Marta Gregušová

13

Stále se něco děje...!
Sdružení obcí Orlicko spolupracuje
pøi své propagaci s èesko-americkou
internetovou televizí!
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Poznámka redakce: Je nutné podotknout, že ve výše uvedeném programu
videoklipů byl k vidění i Kunvald, což je
velmi dobrá zpráva. Je jen trochu škoda, že
k pěkným obrázkům z Kunvaldu nezazněl
alespoň drobný komentář. Tak snad příště!

Ve druhé polovině roku 2015 byla zahájena
spolupráce Sdružení obcí Orlicko s internetovou televizí Czech-American TV.
Czech-American TV je třináct let stará
internetová televize, která jako jediný televizní program na světě pravidelně vysílá videa
v angličtině propagující Českou republiku
a její regiony.
V USA televizní vysílání sleduje přes dva
a půl milionu domácností v šedesáti městech
a přes sto tisíc diváků prostřednictvím internetu
na celém světě, především v Kanadě, Austrálii,
Anglii a v Ruské federaci. Cílem televizní stanice
je rozšíření povědomí o České republice a její
kultuře. Toto veřejné a nekomerční vysílání má
formu videodokumentů, ve kterých se anglicky
mluvící divák dozví informace o českých regionech, městech nebo památkách.
Sdružení obcí Orlicko dostalo příležitost
propagovat své území prostřednictvím CzechAmerican TV na konci roku 2015, kdy byla do
USA zaslána část videoklipů o některých obcí
Orlicka a tyto snímky z území Orlicka byly
následně prezentovány na www.catvusa.com
(horní menu Broadcast pod datem January 18,
2016). Prezentace území Sdružení obcí Orlicko
v Czech-American TV je také podporována Pardubickým krajem.
Zakladatelem Czech-American TV je americký producent českého původu John Honner,
který se před třinácti lety rozhodl zviditelnit
Českou republiku v zámoří. Současný tým,
který vysílání pomáhá utvářet, je složený z více
než čtyřiceti mediálních profesionálů v USA.
Do projektu se také zapojují studenti Masarykovy univerzity v Brně, Západočeské univerzity
v Plzni, Fakulty elektrotechnické při ČVUT.
Seznam všech partnerů a informace o projektu Czech-American TV najdete na webových
stránkách této televize.

náš krásný podhorský městys, Kunvald v Čechách přišel na konci roku 2015
o jedno ze svých novodobých restauračních zařízení. Po devatenácti letech provozu
se majitelé, Maruška a Jirka Křenovi, rozhodli uzavřít útulnou a pro mnohé i domácí,
Pivnici U Křemílka. Za dobu působení se
stala příjemným zařízením pro mnoho starousedlíků, chalupářů i náhodných návštěvníků. Setkání tu mívalo myslivecké sdružení, důchodci, sokolové, hasiči. Byly zde
pořádány rodinné oslavy občanů z okolí,
sousedská posezení atd…
Pivnice U Křemílka byla, svým způsobem, významným společenským místem pro
obyvatele dolní části Kunvaldu i z pohledu
historického, neboť symbolicky převzala štafetu po mnoho let uzavřeném pohostinství
„U Hotmarů“, které se nacházelo jen několik málo metrů přes hlavní silnici.
I když jen velmi neradi bereme tuto realitu na vědomí, tak nám nezbývá než Marušce
a Jirkovi poděkovat za veškerou vstřícnost,
ochotu a mnoho hodin strávených s námi,
svými návštěvníky či štamgasty. Pivnice
U Křemílka nám bude scházet, protože dobře
vychlazené pivko, utopence a další dobrůtky
si zde už neporučíme. Určitě se ale budeme
dál rádi potkávat na tradičních kunvaldských
akcích jako např. rybářských a jiných závodech, pochodech, výstavách květin, tanečních zábavách, atd., které ke Kunvaldu tak
výrazně patří.
Ještě jednou díky!

Petr Fiala, předseda Sdružení obcí Orlicko

Ing. Jan Fišer, Láďa Bureš, Zdeněk Novotný

Vážení spoluobèané, sousedi,

Sport
5. roèník turnaje
„O Žambereckou orlici“
V letošní zimě nebo spíš nezimě opět Slámožrouti bojovali na zimním stadionu v Žamberku proti dalším 6 soupeřům o pohár vítězů
turnaje. Organizace turnaje se letos po skončení dosavadního pořadatele ujali zástupci
mužstev Kunvaldu a Líšnice. Do turnaje se přihlásili ještě dva týmy ze Žamberka a po jednom
z Klášterce, Hnátnice a Letohradu.
Slámožroutům se v letošním ročníku nedařilo, tak jako v předchozích ročnících. Víckrát
museli překousnout hořkost porážky, než se
radovali z vítězství. Bohužel ve většině zápasů
jsme první polovinu utkání působili ospalým
dojmem, a když jsme se probrali, tak se nám
náskok soupeře nepovedl dohnat. Proto naše
umístění mimo stupně vítězů je letos zasloužené. Velkým pozitivem pro mužstvo bylo zařazení do sestavy nejmladšího hráče celé soutěže
Michala Macháčka. Ten ve svých třinácti letech
zastínil nejednoho hráče na turnaji a předváděl
tvořivý a přemýšlivý hokej.
Lídrem turnaje byl opět tým Autoneum
Hnátnice, ten vyhrál 11 zápasů a jen jednou
se musel sklonit před jiným soupeřem. Druhé
místo patřilo Letohradským jelenům a třetí
skončili Sokolíci Žamberk. Kunvald se umístil čtvrtý, pokud vše dobře dopadlo, protože
článek je psán před posledními dvěma zápasy
turnaje. Těsně před Kláštercem nad Orlicí. Na
šestém místě skončili Bleskosvodi Žamberk
a sedmý byl HC SKOAL Líšnice.
Sezonu jsme jako tradičně zakončili akcí
„S fanoušky na ledě“, která je hlavně poděkování všem našim fanoušků za jejich podporu
v průběhu celé sezóny. Tímto jim chceme za
jejich fandění ještě jednou poděkovat.
Výsledky zápasů:
Slámožrouti Kunvald – Jeleni Letohrad 4:5
(0:4, 2:1, 2:0)
Slámožrouti Kunvald – Sokol Klášterec n. O. 5:3
(1:2, 2:1, 2:0)
Autoneum Hnátnice – Slámožrouti Kunvald 4:3
(1:1, 2:1, 1:1)
Slámožrouti Kunvald – SKOAL Líšnice 3:3
(1:2, 0:1, 2:0)

Bleskosvodi Žamberk – Slámožrouti Kunvald 2:4
(1:2, 1:2, 0:0)
Slámožrouti Kunvald – Bleskosvodi Žamberk 4:2
(0:1, 2:0, 2:1)
Sokol Klášterec n. O. – Slámožrouti Kunvald 6:2
(3:2, 3:0, 0:0)
Slámožrouti Kunvald – Sokolíci Žamberk 2:3
(2:0, 0:3, 0:0)
Slámožrouti Kunvald – Autoneum Hnátnice 2:5
(0:0, 2:2, 0:3)
Jeleni Letohrad – Slámožrouti Kunvald 7:3
(3:0, 2:1, 2:2)
SKOAL Líšnice – Slámožrouti Kunvald 1:4
(0:0, 1:4, 0:0)
Sokolíci Žamberk – Slámožrouti Kunvald 0:2
(0:1, 0:1, 0:0)
Více informací se dozvíte na
www.slamozrouti.webnode.cz
Slámožrouti Kunvald

AFK Kunvald
Děkujeme všem fanouškům za podporu
v loňském roce a nabízíme rozpis zápasů pro
jarní část sezóny 2016:
Termín
Domácí
Hosté
SO 02. 04. 16:00 Kunvald
Libchavy B
NE 10. 04. 16:00 D. Třešňovec Kunvald
SO 16. 04. 16:00 Kunvald
Žichlínek B
NE 24. 04. 15:00 Jehnědí
Kunvald
SO 30. 04. 16:00 Kunvald
Dlouhoňovice
NE 08. 05. 16:00 Luková
Kunvald
SO 14. 05. 16:00 Kunvald
Helvíkovice
NE 22. 05. 16:00 Č. Heřmanice Kunvald
28. 05.–29. 05. volný los
NE 05. 06. 16:00 Klášterec n. O. Kunvald
SO 11. 06. 16:00 Kunvald
Dolní Čermná
SO 18. 06. 16:30 Lichkov
Kunvald

ŠACHY
Jak je to s věkem u šachu?
V databázi ŠSČR je uvedeno, že v našem
kraji je registrováno celkem 33 oddílů. Nejmladším oddílem je Šach. spolek Železné
hory s průměrným věkem 17 let. Nejstar15

šími, nad 60 let, jsou družstva Červené Vody
a Městečka Trnávky.
A co Kunvald? V počtu registrovaných
hráčů (45) jsme na 7. místě v kraji a jsme
stále mladší s průměrným věkem 31 let,
tj. 8.–9. místo v kraji. Za posledních 5 roků
jsme omládli o 10 let. Je to především tím,
že k lednu 2016 máme celkem 19 aktivních
hráčů do 15-ti let.
Co z toho vyplývá? V Kunvaldě šachisté
nestárnou, ba právě naopak. Nejen fyzická
připravenost, ale především mentální. Trvalé
udržování mozkových buněk v pracovním
procesu, psychická odolnost, trvalá samostatnost v rozhodování. Hráči jsou stále
svěží. A považte, že 2/3 z nás se narodili
v minulém tisíciletí!
Tak a teď už jistě víte, proč stojí za to hrát
šachy. Začít se dá v každém věku.
Krajský přebor II Východ
5. kolo 10. 1. 2016
Mistrovice – Kunvald 3 : 5
Do utkání jsme nastoupili v poměrně
silné sestavě a od počatku měli převahu
téměř na všech šachovnicích. Body: 1 –
Keprta St., Vymetálek P., Hodek R., remízy –
Chládek V., Rusz G., Dvořák Ed., Tobiška J..
6. kolo 24. 1. 2016
Kunvald – Česká Třebová B 3 : 5
Tentokrát hosté nastoupili kompletní, což se o nás říci nedá. Do stavu
3:3 jsme živili naději na dobrý výsledek, ten se ale nekonal. Body: 1 – Vaníček J., Dvořák Ed., remizy Vymetálek P.,
Štěpán St..
7. kolo 7. 2. 2016
Letohrad – Kunvald 5,5 : 2,5
Domácí potvrdili úlohu favorita, přestože ještě po 4 hodinách hry jsme sahali po
bodech. Zvítězili Štěpán St. a Šlezingr V.,
remízoval Rusz G..
Čtyři kola před koncem přeboru jsme na
10. místě, a tak nás čeká boj o udržení v soutěži. 2x hrajeme v Ústí n. Orlicí, doma přivítáme Lanškroun B a Choceň A.
Krajská soutěž sk. A
Naše 3 rezervní družstva ukončila boje ve
skupině, teď již na nás čekají 4 utkání o umístění. Dosavadní výsledky odpovídají možnos16

tem našich celků, kde dostávají šanci si zahrát
a nasbírat zkušenosti i mladí hráči.
6. kolo 17. 1. 2016
KU B – Mistrovice B
2:3
7. kolo 31. 1. 2016
Letohrad B – KU B
4:1
KU C – Letohrad B
2,5:2,5
Jablonné.n. O. – KU C
3:2
KU D – Žamberk B
2:3
Mistrovice B – KU D
2,5:2,5
Soutěže mládeže
Vánoční turnaj
Na 2. svátek vánoční se sešlo v Kunvaldě
„U Lípy“ celkem 20 našich adeptů královské hry. Kategorie: 1. – 5. třída: 1. J. Zlatík,
2. P. Michalička, 3. P. Fajgl; 6. – 9. třída:
1. T. Bém,2. G. Obermajerová, 3. J. Mrázek.
Krajský přebor družstev základních škol
Finále se konalo ve Svitavách 13. 1. 2016,
kam postoupilo 8 nejúspěšnějších škol
z okresních přeborů. Žáci našeho oddílu,
kteří navštěvují ZŠ v Klášterci n. Orl., obsadili skvělé 3. místo a to jen 1/2 bodu za domacími Svitavami. Ani jednou neokusili hořkost
porážky a tak je velmi pravděpodobné, že je
čeká pozvánka na celostátní finále, které se
bude konat v červnu 2016 ve Zlíně. O úspěch
se zasloužili: Jirka Zlatník, Lucie Kotizová,
Patrik Michalička a Jakub Nekoranec.
Krajská soutěž družstev
V Lanškrouně 16. 1. 2016 sehrálo naše
družstvo 2. turnaj čtyřčlenných družstev. Ten
první se konal ve Chvaleticích, kde jsme skončili druzí a na stejném místě jsme skončili i tentokrát. Body z obou turnajů se sečetli a nám
to s přehledem stačili na skvělé 2. místo. Náš
ŠO Kunvaldská a.s. reprezentovali: Tadeáš
Bém (100% na 1. šachovnici!), Jiří Zlatník,
Gabriela Obermajerová a Matouš Haas.
Krajský přebor jednotlivců – 3. turnaj
6. 2. 2016 se hrálo v Lanškrouně a to ve
2 kategoriích. V té nejmladší HD 10 nás zastupoval Patrik Fajgl a vedl si skvěle. Ze 22 hráčů
skončil na 11. místě a získal 4 body ze sedmi
utkání. V kategorii HD 12 hrálo našich 7 hráčů
v konkurenci 12 oddílů Pardubického kraje
a 40 účastníků. Výborně si vedla Lucie Kotizová, získala 4 body a skončila na 13. místě.
Stala se nejlepší dívkou turnaje – diplom
a zlatá medaile. Dobře si vedli i Jirka Zlatník
a Jakub Valenta se ziskem tří bodů.
(edv)

Vážení příznivci sportu a kunvaldského Sokola,
dovolujeme si Vás požádat touto cestou o spolupráci:
Máte-li doma historické fotografie nebo jakékoli jiné historické materiály vztahující
se k činnosti Sokola v Kunvaldě – velmi uvítáme jejich zapůjčení! Materiály bude
shromažďovat a následně – po jejich zaznamenání či okopírování i vracet Eda Štumpf.
Za ochotu a důvěru předem děkujeme!

TJ SOKOL KUNVALD

pořádá v sobotu 12. března 2016

VALNOU HROMADU,

která se koná od 16 hodin v restauraci Sokolovny Kunvald.
Na programu budou:
Volby do výboru TJ Sokol Kunvald, Zhodnocení činnosti v roce 2015
Zprávy oddílů, Informace o hospodaření TJ, Plán činnosti na rok 2016
Promítání fotografií z roku 2015, Diskuse, občerstvení
Tímto Tě srdečně zve a vyzývá k účasti výbor TJ Sokol Kunvald.
K prodeji budou známky na tento rok cena dospělí 500 Kč, děti a důchodci 100 Kč.
AFK Kunvald
srdečně zve na tradiční

MAŠKARNÍ BÁL

v sobotu 19. 3. 2016
od 20 hodin v sokolovně.
Hudba 4 WATTY.

DS Kolár z Letohrad
ve spolupráci se Sokolem Kunvald
uvádí divadelní představení

NOC NA KARLŠTEJNĚ

v neděli 3. 4. 2016 od 19 hodin
Sokolovna Kunvald

Šachový oddíl Kunvaldská a. s. Kunvald pořádá již

XVI. ročník Menoriálu Mirka Kodytka,

který se hraje současně jako
přebor Pardubického kraje v rapid šachu čtyřčlenných družstev.
Sobota 16. dubna 2016 v 8.30 hodin, penzion U Lípy Kunvald.
Srdečně zvou pořadatelé.
PS Kunvald připravuje
tradiční pochod
pro malé i velké

Vážení důchodci,
v květnu se bude opět konat

v sobotu 30. dubna 2016
Podrobnosti najdete na plakátech.

Bližší informace naleznete v příštím čísle
Kunvaldského Poledníku.

Z POHÁDKY DO POHÁDKY

TRADIČNÍ ZÁJEZD
PRO SENIORY

1. Tříkrálový koncert souboru Otakar v kostele v Kunvaldě
2. Policisté na návštěvě v mateřské škole
3. Tříkrálová sbírka 2016
4. Slámožrouti
5. Všichni zvítězili – vánoční turnaj v přehazované

1.

2.

3.

4.

5.

Kunvaldský Poledník č. 146, březen – duben 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 15. 2. 2016. Uzávěrka příštího čísla 15. 4. 2016.
Cena jednoho výtisku 10 Kč.
Příspěvky jednotlivých autorů jsou ponechávány v původním znění a nejsou redakční radou
jazykově ani fakticky upravovány.

