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Barevný podzim a úspìšný školní rok 2016/2017
všem dìtem pøeje redakèní rada!
Basketbalová show v kunvaldské sokolovnì a maskot basketbalové show

AHOJ,
vážení čtenáři Ku…ho Po...ku

???
Dìjiny by nemìly zatìžovat pamìť, nýbrž osvítit rozum.
G. E. Lessing
Když přijela naše malá delegace Kruhu přátel muzea Varnsdorf do sousedního, německého
městečka Großschönau na slavnostní otevření Muzea damašku a froté, které vzniklo z iniciativy tamějšího Spolku přátel muzea, byli jsme nejen srdečně sousedsky přijati, ale i překvapeni.
Pan starosta i mnozí další funkcionáři uměli totiž alespoň trochu česky. Až odpoledne u piva byla
záhada rozluštěna. Byl nám představen pan Tauchman. Něco přes sedmdesát, mluvící perfektní
češtinou, který nám vyprávěl, mimo jiné, i tento svůj životní příběh.
V roce 1992 na pozvání bývalého spolužáka z nymburského gymnázia se vypravil na
třídní setkání po 53 letech od maturity. Do Varnsdorfu přišel od celnice pěšky a na autobusovém nádraží požádal řidiče o jízdenku do Nymburka. A zeptal se, kde tam autobus staví. Po
řidičově otázce, zda je cizinec, vysvětlil, že je z Německa i důvod dnešního cestování. Jednání
řidiče bylo překvapující. Posadil ho na průvodcovské sedadlo vedle sebe a cestujícím v autobuse oznámil pomocí rozhlasového zařízení, že vedle něho sedí pán z Německa, který jede do
Nymburka a proč. Než mu předal mikrofon, ještě poznamenal: „Ten pán k vám promluví a vy
můžete posoudit, jak ještě ovládá bezvadně češtinu“.
Pan Tauchman tedy vyprávěl o svém narození roku 1921 v Trutnově, o školních letech
1927-38 v Nymburku, o maturitě na tamním gymnáziu i o vyhnání svém i rodičů z Liberce
do Mecklenburgu v roce 1946.
Když skončil své vyprávění, které nebylo tak strohé, ale plné životních příběhů o jakých
se nám, běžným lidem ani nezdá, zeptala se ho jedna paní: „Jste Čech nebo Němec“? Odpověď, že je Evropan a ještě lépe Středoevropan, paní tak úplně neuspokojila a formulovala
otázku tedy jinak. Cítí-li česky nebo německy. Pan Tauchman odpověděl tedy také zcela jinak
a upřesnil: „Když jsem musel před maturitou v Nymburce v roce 1939 zažít zřízení tak zvaného Protektorátu Čechy a Morava a zacházení s českými lidmi, tak jsem cítil jako Čech. Když
jsem s rodiči v roce 1946 byl vyhnán z Liberce, tak jsem cítil jako Němec“.
Nastalo ticho a někteří cestující zamyšleně sklonili hlavy. Když vystupoval, rozloučil se s
řidičem a šel k zadnímu východu. V tu chvíli se všichni cestující zvedli a každý mu podával
ruku s přáním všeho dobrého.
Vyprávění zakončil větou: „Vystoupil jsem s pocitem, že jsem částečně přispěl k překonání bolestiplné společné evropské minulosti.“
A úplně nakonec jsme se dozvěděli, že je to on, kdo učí naše sousedy češtině a dbá na
čistotu gramatiky. Inu bývalý kantor – ČEŠTINÁŘ.
Nadpisu k mému článku netřeba. Zamyšlení nad úvodním motem ho plně nahradí.
Na památku vypravěčova vyhnání v roce 1946,
Milan Šebek, Varnsdorf

PS: Víte, že … ?
v letošním září uplyne 333 let, a to ve dnech 11. a 12. kdy v roce 1683 porazila spojená evropská vojska, jako SVATÁ LIGA, osmanské bojovníky a zachránila tak Evropu; neboť zabránila
expanzi muslimů do Evropy. Stalo se tak v bitvě u Vídně. Osmanští Turci využili příležitosti,
kdy evropské státy byly vyčerpány 30ti letou válkou a po obsazení Balkánského poloostrova
a Uher měli v plánu zničit Rakousko a zmocnit se Evropy.
Ani 138.000 krvežíznivých Mustafových bojovníků však neodolalo 70.000 vojáků narychlo
vytvořené Svaté ligy, která je na hlavu porazila. Nelze opomenout, že v této bitvě se vyznamenal i český šlechtic Zdeněk Kašpar Kaplíř ze Sulevic, jehož děd byl popraven 1621 na Staroměstském náměstí.

Co je nového…?
Nejdùležitìjší body ze zasedání zastupitelstva mìstyse dne 14. 7. 2016
* Hospodaření městyse Kunvald k 30. 6.
2016
Předseda finančního výboru p. Josef
Vágner seznámil zastupitelstvo s výsledky
hospodaření městyse Kunvald k 30. 6. 2016.
Uvedl, že vývoj je velmi příznivý a uvedl stavy
finančních prostředků na jednotlivých účtech:
Běžný účet KB
5.857.810,22 Kč
KB – spořící účet
11.085.490,63 Kč
FRR KB
1.673.221,04 Kč
ČNB
265.974,59 Kč
Pokladna
102.233,00 Kč
Celkem:
18.984.729,48 Kč
Příjmy - skutečnost celkem k 30. 6. 2016
6.866.776,32 Kč
Výdaje - skutečnost celkem k 30. 6. 2016
4.121.873,48 Kč
Příjmy - výdaje (saldo) - skutečnost k 30. 6. 2016
2.744.902,84 Kč
Zastupitelstvo vzalo informace, které
zazněly v tomto bodě, na vědomí.
* Rozpočtové opatření č. 4 /2016
Předseda finančního výboru, pan Josef
Vágner seznámil dále zastupitelstvo s Rozpočtovým opatřením č. 4/2016, které se
týká převodu finančních prostředků ze spořícího účtu ve výši 1.200.00 Kč v souladu
s rozhodnutím zastupitelstva, které přijalo
na minulém zasedání o převodu prostředků
na realizaci navrhovaných oprav komunikací. Dále se jedná o mimořádné příjmy ve
výši 1.000 Kč za věcné břemeno a 7.500 Kč
neočekáváný příjem z činnosti místní samosprávy. Rozpočtové opatření je v celkové
výši 1.200.000 Kč na straně příjmů a výdajů
běžného rozpočtu roku 2016.
Zastupitelstvo po dalším krátkém projednání
odsouhlasilo Rozpočtové opatření č. 4/2016.
* Kampelička – Kunvald čp. 31 - zadání studie
rekonstrukce objektu – parametry poptané
soutěže
Starosta městyse uvedl, že z minulého
zasedání zastupitelstva vyplynul pro zastupitele úkol zvážit, co vše je žádoucí v budově

umístit, zda zachovat současný vzhled apod.
Ing. Musil uvedl, že dle jeho názoru by nechal
volnou ruku projektantům, protože by měli
vědět, co vše je potřeba. Jana Trejtnarová
uvedla, že se domnívá, že je nutné projektantům říci, co vše požadujeme (kromě nezbytných technických věcí, jakými jsou např. bezbariérový přístup do všech pater, sociální zařízení, místnost pro technické vybavení – topení
apod.), aby bylo v budově umístěno a navrhla
následující:
· 2 kanceláře pro potřeby úřadu
· Víceúčelová zasedací místnost spojená
s obřadní síní, přednáškovým či výstavním prostorem včetně vybavení (např.
s možností variabilního předělení prostoru) vybavená video – audio technikou
· Knihovna
· Archiv
· „Klubovna“ pro potřeby spolků, organizací,
které nemají k dispozici zázemí (vč. např.
jednoduše vybavené kuchyňky)
· Šatna se zázemím a sociálním zařízením
pro zaměstnance úřadu městyse
· Místnost pro drobné nářadí a úklidové prostředky včetně malého skladu pro bytový
textil, nádobí či jiný materiál (např. výstavní)
Další diskuse proběhla ohledně zachování
vnějšího vzhledu.
Zastupitelstvo po dalším projednání
odsouhlasilo zadání s výše uvedenými vyjmenovanými prostory s tím, že vnitřní uspořádání bude ponecháno na invenci projekčních firem. V otázce vnějšího vzhledu bude
v poptávce uvedeno, že v zásadě požadujeme
ctít v tomto směru historii budovy, ale necháváme prostor pro návrhy, které však musí
korespondovat a být v souladu s již opravenými budovami, které jsou součástí centra
městyse.
* Odpadové hospodářství – smlouva
s firmou KOS, s.r.o. Jablonné nad Orlicí
Starosta městyse sdělil zastupitelstvu, že
informační letáky se zákresem dohodnuté svozové trasy byly dodány do všech domácností a
trvale osídlených objektů, rovněž byly dodány
a uskladněny objednané odpadové nádoby
(popelnice), které budou distribuovány občanům ve čtvrtek 21. 7. 2016. Popelnic bylo
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objednáno o něco více, aby bylo možno vyhovět občanům, kteří si opomněli objednat. Popelnice budou vydávány oproti platbě v hotovosti
tak, jak bylo avizováno. Kontejnery budou dobíhat do konce října 2016, poté vzhledem k jejich
špatnému stavu budou odprodány do sběrných
surovin. Městyse si ponechá pouze dva až tři
kontejnery pro případnou potřebu.
Dále uvedl, že v této souvislosti bude nutné
připravit změny vyhlášek. A to jak o odpadech,
tak o místních poplatcích.
Zastupitelé měli současně se zaslaným
programem jednání zastupitelstva k dispozici
návrh textu smlouvy s firmou KOS, s.r.o. Jablonné nad Orlicí. Ing. Musil se dotázal na dobu
trvání smlouvy. Po diskusi bylo dohodnuto, že
smlouva bude uzavřena na dobu určitou dvou
let s množností prodloužení.
P. Matouš Paďour se dotázal, jakým způsobem budou nyní řešit spolky odpady, které jim
vznikaly při různých akcích. Starosta městyse
uvedl, že toto je záležitostí každého spolku,
rovněž uvedl, že je nutné, aby spolky a organizace po akcích odpad důsledně třídily a odpad
tak nekončil bez třídění v kontejnerech a městys
tak vlastně poskytoval spolkům jakýsi sponzorský dar, neboť spolky za odpad umístěný v kontejnerech neplatily. Jana Trejtnarová uvedla, že
je možné jít např. cestou pronájmu popelnic na
směsný odpad, který nelze vytřídit. Tyto popelnice mohou být ve vlastnictví městyse a mohou
být spolkům poskytovány. Zastupitelstvo může
rozhodnout o výši úhrady.
Zastupitelstvo odsouhlasilo návrh textu
smlouvy s firmou KOS, s.r.o. Jablonné nad Orlicí
o zabezpečení svozu směsných komunálních
odpadů, počínaje 16. 9. 2016 dle odsouhlasené
trasy, a to na dobu určitou dvou let s možností
prodloužení a pověřilo starostu jejím podpisem.
Ostatní informace, které zazněly v tomto bodě
vzalo zastupitelstvo na vědomí.
* Žádost MS Kunvald o prodej pozemků
p. č. 3621/6 a 3621/8
Zastupitelstvo se vrátilo k žádosti Mysliveckého spolku Kunvald, z.s. o koupi částí
výše uvedených pozemkový parcel, které jsou
ve vlastnictví městyse Kunvald. Záměr prodeje byl vyvěšen na úřední desce po zákonem
stanovenou dobu, k záměru prodeje těchto
parcel nepřišla na Úřad městyse Kunvald
žádná písemná připomínka ani podnět.
Zastupitelstvo po dalším krátkém projednání odsouhlasilo prodej částí p. p. č. 3621/6
a 3621/8 za standardních podmínek – tedy za
úhradu veškerých nákladů spojených s prodejem (úhradu znaleckého posudku, návrhu
na vklad do KN a případných dalších) včetně
úhrady GP, který bude nutné nechat zhotovit.
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* Dotace v oblasti kultury v Pardubickém kraji
v roce 2016 – Smlouva o poskytnutí dotace
z programu podpory subjektů činných v oblasti
kultury v Pardubickém kraji na rok 2016
Starosta městyse seznámil zastupitelstvo s návrhem textu Smlouvy o poskytnutí
dotace z programu podpory subjektů činných v oblasti kultury v Pardubickém kraji
na rok 2016. Na základě této smlouvy bude
městysi poskytnuta částka ve výši 10.000 Kč
na realizaci akce „Rozvoj knihovní činnosti
v obci Kunvald“. Jedná se o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje.
Zastupitelstvo odsouhlasilo návrh textu
„Smlouvy“ a pověřilo starostu jejím podpisem.
* Žádosti Masarykovy ZŠ a MŠ Kunvald
· Masarykova ZŠ a MŠ žádá o možnost pronajmutí bytu v čp. 17 novému pedagogickému
pracovníkovi (učiteli). Paní Holcová ukončila
pracovní poměr v místní škole, opustila byt
a paní ředitelka žádá, jak bylo uvedeno, o pronájem bytu pro nového zaměstnance.
Zastupitelstvo žádost odsouhlasilo.
· Zastupitelstvo se dále seznámilo se žádostí
o posouzení nosnosti podlah v budově školy, a to
konkrétně ve skladu potravin, kde není zjištěna,
dále ve vybrané třídě a bývalé fotokomoře, kde
by ZŠ ráda zřídila knihovnu. Zastupitelstvo vzalo
žádost na vědomí a pověřilo Ing. Musila zjištěním
potřebných skutečností.
· Žádost o čerpání z investičního fondu. Ředitelka ZŠ a MŠ Kunvald žádá o možnost převedení finančních prostředků z investičního
fondu ve výši 6.003 Kč a navýšení závazného
ukazatele Fond reprodukce majetku. Důvodem
žádosti je převod zařízení kotelny do majetku
školy a povinnost odepisovat tento majetek.
Paní ředitelka uvádí, že v rozpočtu s těmito prostředky nebylo počítáno.
Starosta městyse doporučil zastupitelstvu
prozatím vzít tuto žádost na vědomí a ověřit
záležitost s paní účetní, případně projednat
s členy finančního výboru. Zastupitelstvo vzalo
žádost na vědomí.
* Informace o čerpání finančních prostředků
na mzdy pedagogických pracovníků ZŠ a MŠ
Kunvald
Zastupitelstvo se seznámilo se sdělením
ředitelky ZŠ a MŠ Kunvald, o které požádalo na
minulém jednání zastupitelstva v souvislosti
s udělením výjimky z minimálního počtu žáků.
Zřizovatel se zavazuje s udělením výjimky
k uhrazení části nákladů na mzdy pedagogic-

kých pracovníků. K 30. 6. 2016 čerpala škola
z prostředků městyse 528.726 Kč, za rok 2016
bude příspěvek na mzdy pedagogických pracovníků z rozpočtu městyse Kunvald činit
celkem 1.085.000 Kč.
Zastupitelstvo vzalo informace na vědomí.
* Smlouva o prodeji stavební parcely po čp. 18
Starosta městyse Kunvald seznámil zastupitelstvo se skutečností, že se objevil vážný
zájemce o koupi jedné stavební parcely po
čp. 18. Na předchozím zasedání zastupitelstvo odsouhlasilo prodejní cenu m2 těchto
pozemků, nyní je nutné odsouhlasit text kupní
smlouvy.
V návrhu textu smlouvy je sankční ustanovení při nesplnění podmínky výstavby
rodinného domu a jeho kolaudace ve stanoveném termínu 5 let.
Ing. Musil se dotázal, zda je možné nějakým způsobem ovlivnit vzhled budovaných
domů. Starosta uvedl, že městys nemá žádné
regulativy, které by byly součástí územního
plánu a které by toto umožňovaly. Jana Trejtnarová uvedla, že omezovat stavebníky je velmi
problematické, do budoucna při výstavbě dalších domů jsou sousední vlastníci vždy účastníky stavebního řízení. Po dlouhé době se
objevil první vážný zájemce o koupi parcely
a výstavbu rodinného domu, proto bychom jej
neměli příliš omezovat a bylo by dobré uzavřít
kupní smlouvu v co nejkratší době.
Zastupitelstvo po dalším projednání odsouhlasilo návrh textu Kupní smlouvy a pověřilo
starostu jejím podpisem.
* Různé
· Střelnice v Kunvaldě – starosta městyse
uvedl, že stále více občanů se na něho obrací

s dotazy kolem provozu střelnice, která je provozována v prostoru za požární nádrží. Střelnici provozuje SSK Kunvald, správcem střelnice je pan Jiří Všetička, předsedou klubu je
pan Nejedlík. Rovněž hovořil s odpovědným
pracovníkem KŘ Policie ČR, který mu sdělil,
že dle provozního řádu střelnice je povolen
provoz střelnice sedm dní v týdnu od svítání
do soumraku a je možno na ni střílet téměř
všemi druhy zbraní. Navrhl, aby pan Nejedlík
a pan Všetička byli pozváni na jedno z dalších
zasedání zastupitelstva. Zastupitelstvo vzalo
informace na vědomí.
· Obnova naučné stezky – Jana Trejtnarová uvedla, že proběhla další schůzka všech
zúčastněných – zástupců tiskárny Set Servis,
paní Vamberské a paní Ing. Rabasové, ze které
vzešla dohoda o uspořádání stezky a jednotlivých kompetencích a odpovědnostech za
části celého díla. Starosta doplnil, že konečný
projekt včetně rozpočtů by měl být hotov do
zastupitelstva v září 2016 i s ohledem na možnosti získání dotačních prostředků. Do naučné
stezky je zahrnuta i úprava prostoru za urnovým hájem. Zastupitelstvo vzalo informace na
vědomí.
* Diskuse
· Paní Marie Ruszová se dotázala na systém
placení v novém svozovém programu, na
možnosti zakoupení více popelnic. Starosta
městyse na dotazy odpověděl.
· Pan Josef Vágner se dotázal na stav vývoje
projektované cesty na Betlémě k nemovitosti
Kalousových. Starosta odpověděl, že probíhá
územní řízení.
Zastupitelstvo vzalo informace a náměty,
které zazněly v bodě Diskuse, na vědomí.

Nejdùležitìjší body ze zasedání zastupitelstva mìstyse dne 11. 8. 2016
* Kampelička – Kunvald čp. 31
Zastupitelé měli možnost ještě před jednáním zastupitelstva se seznámit s návrhem
textu Smlouvy o vytvoření autorského díla
– studie celkové rekonstrukce objektu Kampeličky – Kunvald 31 a návrhem firem, které
budou k vypracování studie osloveny. S těmito
firmami je záležitost předjednána a firmy mají
o vypracování studie zájem.
Po dalším projednání odsouhlasilo
zastupitelstvo návrh textu Smlouvy včetně
zadání (Příloha č. 1) a obeslání poptávky
následujícím firmám: Ing. Stejskal, Žamberk, Ing. arch. Kulda, TIPOS Ústí nad Orlicí,
Ing. Ježek, Projecticon, s.r.o., Nový Hrádek.

* Odpadové hospodářství – další informace
Starosta městyse sdělil zastupitelstvu, že
byla podepsána smlouva s f. KOS Jablonné nad
Orlicí na provádění svozu a odstranění směsného komunálního odpadu. Objednané popelnice byly předány dle objednávky občanům,
s ohledem na velký zájem byla provedena další
objednávka, která je rovněž téměř rozebrána
(zbývají cca 2-3 ks nádob 240 lt). K připravovanému svozu SKO a nové trase postupně přicházejí připomínky – bude projednáváno dále.
Přechodem na nový systém zůstanou bez
využití původní velkoobjemové kontejnery typu
MULDA. Většina z nich je používáním a častým
znehodnocením v zimním období (zapálení
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nedbalými občany) ve špatném stavu. Navrhl,
aby dva až tři kontejnery v nejlepším stavu
byly ponechány pro potřeby městyse a případné využití, ostatní navrhl odepsat a dát do
železného šrotu.
Pan Eduard Štumpf se dotázal, jakým
způsobem budou mít možnost řešit odpady
organizace pořádající různé akce a zábavy.
Panu Štumpfovi bylo odpovězeno ve smyslu
projednání tohoto problému na minulém
zastupitelstvu – městys bude mít k dispozici
velkoobjemový kontejner, kam budou moci
organizace po vytřídění zbylý směsný odpad
za poplatek uložit.
Zastupitelstvo vzalo informace, které
zazněly v tomto bodě na vědomí.
* Žádost o prodej pozemků – Rybářství Kunvald s.r.o.
Zastupitelstvo se vrátilo k žádosti Rybářství
Kunvald s.r.o. o odkup pozemků p. č. 3621/46
o výměře 232 m2 – trvalý travní porost a 3621/55
– o výměře 121 m2 – vodní plocha. Záměr byl
vyvěšen na Úřední desce, na úřad městyse
nepřišly k záměru žádné připomínky. Jedná se
o pozemky jiným smysluplným způsobem pro
městys nevyužitelné, obklopené cizími pozemky.
Zastupitelstvo po další krátké diskusi odsouhlasilo prodej obou výše uvedených pozemků
za standardních podmínek, tj. cenu stanovenou úředním odhadem a úhradu nákladů spojených s realizací prodeje (úhradu znalečného
a poplatků spojených s vkladem do KN).
* Řešení varovného systému
Starosta městyse seznámil zastupitelstvo s možností řešení varovného systému
pro městys Kunvald. Firma Empemont s.r.o.
& Empesort s.r.o. Valašské Meziříčí nabízí zpracování projektu realizace varovného systému
(tj. instalace bezdrátového rozhlasu včetně
propojení na JSVV, instalaci srážkoměrného
čidla, hladinového čidla a zpracování digitálního povodňového plánu), v letošním roce
na podzim bude vypsána ještě jedna dotační
výzva, do které bude možné se zapojit.
Jeví se zde možnost záležitost také řešit
společně v rámci ORP Žamberk – spojením
více obcí by byla větší naděje na získání podpory. Je pravděpodobné, že zpracování digitálního varovného systému bude do budoucna pro
obce a města povinné, proto by bylo pro městys
výhodné, pokud je možné získat dotační prostředky, se do tohoto projektu zapojit.
V případě úspěšné žádosti vychází finanční
podíl pro žadatele mezi 25% - 30%. V případě
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úplného neúspěchu je třeba počítat výdaji ve
výši cca s 15.000 Kč za zpracování žádosti.
Zástupce firmy je ochoten se zúčastnit zasedání zastupitelstva, nicméně v tuto chvíli by bylo
žádoucí pokračovat v přípravě projektu.
Zastupitelstvo městyse Kunvald odsouhlasilo zapojení městyse Kunvald do tohoto
projektu a zahájení přípravných projektových
prací, pověřilo starostu městyse dalším jednáním a požádalo o účast zástupce dodavatelské
firmy na dalším zasedání zastupitelstva.
* Žádost o úpravu trasy svozu SKO
Zastupitelstvo se seznámilo se žádostí
manželů Jindrových, čp. 250, Gyénových,
č.p. 266 a Krejsových, čp. 251, dále se
žádostí paní Ludmily Vymetálkové, čp. 403
a paní Ing. Zdeňky Pechové, č. p. 143.
Všechny tyto žádosti se týkají úpravy svozové trasy a zajíždění vozidla určeného ke
svozu k výše uvedeným nemovitostem.
Zastupitelstvo po krátkém projednání vzalo
všechny žádosti na vědomí a konstatovalo, že
v současné době je svozová trasa odsouhlasena a provoz se zahájí po této trase bez úprav.
Po zkušebním provozu však není vyloučena
změna trasy, nicméně není mj. z ekonomických
důvodů možné, aby vozidlo zajíždělo (couvalo či
se složitě otáčelo ke každé nemovitosti).
* Různé
· žádost vlastníků bytových jednotek
čp. 381 – 382 – zastupitelstvo se seznámilo
se žádostí vlastníků výše uvedených bytových
jednotek o povolení vytvoření technického
opatření k vsakování vody na hranici pozemků
368/2 a 370/2 (komunikace od kostela k silnici
III. tř. u Staré školy). pozemek, na kterém má
být technické opatření – vsakoviště – provedeno je doposud ve vlastnictví ÚZSVM. Tento
úřad nedal souhlas s výstavbou technického
zařízení s odkazem na brzký převod pozemku
na nového vlastníka – nejpravděpodobněji
městys Kunvald. Zastupitelstvo vzalo žádost
na vědomí s konstatováním, že do budoucna
nevidí problém s umístěním zařízení, avšak je
nutné znát technické provedení a také musí být
vyřešeno vlastnictví pozemku.
· žádost pana Hůlky ml. (Končiny) – pan Jiří
Hůlka ml. se dotázal, zda by pro občany nebyla
uveřejňována elektronická forma Poledníku.
Starosta městyse uvedl, že minulá čísla jsou
uveřejněna na webových stránkách městyse,
není uveřejněno zhruba 10 posledních čísel
– jedná s tiskárnou o poskytnutí podkladů ve formátu pdf, aby mohlo být doplněno. Zastupitelstvo
vzalo žádost i informaci pana starosty na vědomí.

Informace úřadu městyse
Žádáme občany, kteří si doposud nevyzvedli objednané popelnice, aby tak co nejdříve učinili.
Dále upozorňujeme všechny podnikatele, kteří jsou zapojeni do systému odvozu a likvidace
odvozů na základě smlouvy s městysem, že s přechodem na nový systém svozu budou tyto
smlouvy ukončeny a je nutné aby si zajistili likvidaci odpadů sami (případně přímou smlouvou se svozovou firmou).

Zasedání Zastupitelstva Městyse Kunvald proběhnou
ve čtvrtek 8. září 2016 a ve čtvrtek 13. října 2016
v zasedací místnosti Úřadu městyse Kunvald, vždy od 19 hod.

Místní akèní plán vzdìlávání
Žamberk a Králíky
MAP se představuje
MAS ORLICKO, z. s. ve spolupráci
s městy Žamberk a Králíky představuje projekt Místní akční plán vzdělávání pro území ve
správním obvodu obcí s rozšířenou působností Žamberk a Králíky. Cílem projektu je
zlepšit úroveň vzdělávání v území ORP Žamberk a ORP Králíky, a to na úrovni každého
jednotlivého žáka, na úrovni rodičů, učitelů
i na úrovni celých škol. Projekt je 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.
Projekt je sestaven jako dvouletý proces
komunitního plánování v oblasti předškolního a základního vzdělávání. To znamená,
že všichni, včetně Vás, kdo mají se vzděláváním cokoliv společného, se mohou vyjádřit k tomu, co považují za dobré, a naopak,
co by bylo třeba zlepšit.
Projekt je realizován od 05/2016 do
04/2018. V rámci projektu pořádáme bezplatné workshopy, kulaté stoly, semináře
a školení o problematice vzdělávání pro širokou veřejnost, vždy na konkrétní téma. Aktuální nabídku sledujte na www.mas.orlicko.cz.
Proběhlé aktivity
Na začátku projektu jsme se věnovali
aktuálnímu tématu INKLUZE. Dne 7. 6. 2016
se uskutečnil workshop na téma "INKLUZE".
Zástupci škol, školských zařízení a zástupci

rodičů z území se sešli na ZŠ U Dvora v Letohradě a společně diskutovali o problémech
a možnostech řešení v oblasti společného
vzdělávání. Výstupy diskuze byly použity jako
základ pro plánování priorit v oblasti Inkluze.
Tématu Inkluze se dále věnoval seminář pro
zřizovatele, který se konal 12. 7. 2016 v Žamberku a seminář pro školy, který se koná
25. 8. 2016 v Žamberku.
Plánované aktivity
Dne 19. 9. 2016 jsou zváni na schůzku
všichni zájemci z řad neformálního a zájmového vzdělávání. Schůzka se koná v sídle
MAS ORLICKO, z.s., Zemědělská 1004, Žamberk od 16.30 hod, cílem je seznámení s projektem MAP.
Kvůli velkému zájmu škol o seminář na
téma INKLUZE byl vyhlášen náhradní termín
- 4. 10. 2016 od 14.00-17.00 hodin v Pedagogicko-psychologické poradně Ústí nad
Orlicí. Další seminář je plánován na téma
Strategie rozvoje školy a je určen především školám, ale i ostatním zájemcům, kteří
se zajímají o strategické plánování. Seminář
se koná 18. 10. 2016 od 9 do 14 hod v sídle
MAS ORLICKO, z.s. v Žamberku.
Další plánovanou aktivitou jsou workshopy, které jsou určeny široké veřejnosti
(učitelům, vychovatelům, pedagogům volného času, rodičům…). Workshopy se uskuteční v sídle MAS ORLICKO, z.s. vždy v odpoledních od 15 do 18 hod. Dne 3. 10. 2016 Vás
zveme na workshop na téma Rozvoj základních gramotností v základním vzdělávání
a následující den 4. 10. 2016 na workshop na
téma Rozvoj základních gramotností v předškolním vzdělávání.
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Sběr investičních záměrů
Nedílnou součástí místního akčního plánu
jsou investiční priority. Jednotlivé problémové
oblasti jsou často úzce propojeny s potřebou
konkrétních investic. V rámci mapování území
sbíráme investiční záměry všech subjektů
z oblasti vzdělávání. Nejedná se pouze o záměry
mateřských a základních škol, ale i dalších
školských zařízení a zařízení pro neformální
vzdělávání – NNO. Sebrané záměry budou
posouzeny z pohledu potřebnosti v území
a dále z pohledu vazby na priority MAP. Sbírají
se veškeré projektové záměry bez ohledu na to,
zda jsou později financovatelné z dotací. Aktuální sběr probíhá do 30. 9. 2016. Po té investiční záměry projdou připomínkovým řízením

a následně budou schváleny v rámci Strategického rámce MAP do roku 2023. Aktualizace
bude probíhat vždy po 6 měsících.
Soulad s MAP je jedním z kritérií přijatelnosti pro investiční intervence v SC 2.4 IROP
a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD
(MAS ORLICKO, z.s.). = Bez toho, aby projekt byl zařazen mezi investiční priority MAP,
nelze podávat žádosti na vzdělávání v IROP
a MAS ORLICKO. Pokud tedy plánujete
žádost o dotaci, včas podejte Váš projektový
záměr do MAP.
Kontaktní osoba:
Ing. Mgr. Marie Kršková,
krskova@mas.orlicko.cz, 734 313 330

Čím žije naše kunvaldská škola...
Zemìpisné a dìjepisné poznávání na
výletì
Naše dobrodružství začalo kolem červnové páté hodiny ranní. Žáci 8. a 9. třídy
se pod dozorem učitelek vydali na výlet do
Kuksu. Cestovali jsme vlakem, ale i autobusem do Hradce Králové, Jaroměře a vystoupili jsme na zastávce v Žirči.
Lesní procházkou jsme se dostali k naučné
stezce, která nás vedla bývalým panstvím bohaté
hraběcí rodiny Šporků. Cestou jsme potkávali
zajímavé barokní skvosty, sochy Matyáše Bernarda Brauna. Nejvíce všechny zaujalo mohutné
sousoší vytesané přímo do pískovcové skály
„Vítání svaté rodiny v Betlémě“.
Přestože některé sochy byly částečně zničené, dílo to bylo obdivuhodné a velkolepé.
Dnes je tato památka na seznamu UNESCO.
Cesta lesem byla příjemná, ale procházka
kolem křížové cesty 21. století a monumentálních soch současných umělců byla po prosluněné louce unavující. Naštěstí to nebylo
daleko od sídla Šporků v Kuksu, kam jsme
měli podél Labe namířeno.
Nejprve se nám otevřel krásný pohled na
dominantu Kuksu a dali jsme si zmrzlinu. Po
schodech jsme si vyšlápli k rodinné hrobce,
kapli a skvostného sídla šlechty 18. století.
Prohlédli jsme si krásné komnaty jejich paláce,
barokní kapli a nejúžasnější byla návštěva hos6

pice, kde jsou uloženy originální sochy barokního sochaře M. B. Brauna, jehož si hrabě
Antonín Špork objednal, aby jeho nově vybudované lázeňské sídlo zkrášlil sochami. Sochy
ctností a neřestí jsme všichni obdivovali.
Panstvím nás provázel velmi sympatický a znalý průvodce. Cestou na vlak jsme
se ještě prošli krásnou, nově zrenovovanou
zahradou, patřící též k objektu, která voněla
různými bylinkami. Pak už jsme nasedli do
vlaku a frčeli domů.
Výlet byl poučný a dozvěděli jsme se
mnoho nových informací. Přálo nám i počasí,
i když předcházející sportovní den, spaní ve
škole a teplo, to vše se podepsalo na naší únavě.
Výlet se nám ale moc líbil.
Míša, Pavlína a učitelka češtiny

Sportovní den
22. 6. 2016 na naší škole proběhl sportovní den. Od 9:00 se uskutečnil fotbalový zápas mezi žáky našimi žáky a chlapci
z Klášterce. Zápas dopadl jednoznačně pro
žáky s Klášterce, kterým tímto gratulujeme.
Od 10:00 následoval T - mobile olympijský běh, kterého se zúčastnili všichni žáci
školy a chlapci z Klášterce. Po doběhnutí byli
všichni žáci odměněni diplomem, náramkem
a dárkem od sponzora Kooh – i - noor.

Fotbalové utkání mezi Kláštercem a Kunvaldem

Praha - Sazka olympijský víceboj
28. 6. 2016 bylo do Prahy pozváno
16 škol z celé České republiky, které se
umístily na prvních třech místech v SAZKA
OLYMPIJSKÉM VÍCEBOJI. Jsem velice
ráda, že jsme byli jednou z pozvaných škol
a mohli jsme se tohoto slavnostního okamžiku zúčastnit. Ještě jednou bych ráda
poděkovala všem, kteří se na tomto úspěchu podíleli, velký dík také patří organizátorům tohoto projektu.
Renata Holcová

Vyčerpaní žáci, ale i učitelky a nesportovci se šli po tom všem úsilí posilnit
obědem, čočkovou polévkou a rizotem.
Také jsme pili a pili a pili. Po obědě byli na
hřiště pozváni borci z Fitcentra ze Žamberka
a předvedli nám různé posilovací pomůcky,
které jsme si rádi vyzkoušeli. Porota zatím
hodnotila výkony dopoledního zápolení a po
dvouhodinové pauze s instruktory fitcentra
čekal žáky běh na 1000 m. V tom horku nic
moc veselého, ale kupodivu běželi všichni
tři kola kolem hřiště. Můj obdiv patří všem,
ale největší těm nejmladším sedmiletým
běžcům. Ještěže pan správce hřiště spustil osvěžovací sprchy a fandové kolem trati
běžce osvěžovali Divokou Orlicí z petlahví.
Klášterecká početnější škola měla lepší
borce, ale i kunvaldští sportovci se na stupínek nejlepších dostali taky. Bojovali všichni
a na hřišti vládla přátelská, sportovní, bojovná
atmosféra jako na olympiádě. První, druzí
a třetí žáci dostali diplomy a vstupenky do
žambereckého aquaparku. Po vyhlášení
jsme se rozloučili s našimi novými kamarády
a jeli jsme sice unavení, ale plni sportovních
zážitků zpět domů.
Johana Ulrychová, žákyně 8. třídy

Den první pomoci a požární ochrany

Sazka olympijský víceboj - při předávání ceny v Praze

Klášterecký víceboj
Ve čtvrtek 23. 6. 2016 se celá kunvaldská
škola vydala autobusem na Klášterecký víceboj. Klášterečtí nás uvítali a hned rozdělili do
soutěžních týmů. I necvičící, kterou jsem byla
i já, byli k užitku, protože pomáhali na jednotlivých stanovištích, fandili a hlavně měli čas
všechno pozorovat. Celé dopoledne se skupiny střídaly na jednotlivých soutěžních stanovištích, kde plnily úkoly.
Sportovci házeli míčkem vpřed, medicimbalem vzad, sprintovali 60 m, skákali do
dálky, trojskokovali do ještě větší dálky, skákali přes švihadlo ostošest, přitahovali se
rukama na nakloněné rovině, lehali a polosedali. Já, nesportovec, jsem jen s obdivem přihlížela, jak se v tom vedru všichni činili.

V pátek 10. června se na naší škole konal
den první pomoci a požární ochrany. Akce se
zúčastnili všichni žáci naší školy.
Na prvním stupni si děti nacvičovaly poskytování první pomoci při různých úrazech, např.
obvazovaly zraněné končetiny, zkoušely resuscitaci i stabilizovanou polohu.
Na 2. stupni žáci zhlédli krátké filmy, které
by jim měli pomoci rychle reagovat v případě popálenin nebo při autonehodě. Vyzkoušeli si masáž srdce na figuríně, kterou dovezl
pozvaný záchranář z Ústí nad Orlicí. Také se
žáci dozvěděli, jak správně rozpoznat, že je
zraněný jedinec v bezvědomí a upřesnil nám
i znaky života. Připomněl dětem důležitá telefonní čísla a zdůraznil, jak moc je důležité přesné
hlášení o stavu zraněného a popis prostředí, ve
kterém se nachází.
Po nácviku požárního poplach, kterého se
zúčastnila celá škola, jsme zůstali před školou,
kde už byl připraven program mladých dobrovolných hasičů z Kunvaldu pod vedením paní
Elišky Bárnetové. Po prohlídce hasičského
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auta, které nám před školu přistavili zástupci
místního sboru dobrovolných hasičů pan Jiří
Mihulka a Matouš Paďour, jsme se přesunuli
zpět do tříd.
Při hodnocení celodenního programu jsme
si uvědomili, že znalost první pomoci zvyšuje
šanci na přežití a neznalost nikoho neomlouvá.
Na závěr bychom chtěli poděkovat všem,
kteří se na Dni první pomoci podíleli a pomohli
ho naší škole zorganizovat.
Simona Vlaškovská

Cyklistické poznávání regionu
Konec školního roku byl už přede dveřmi
a kunvaldská škola se 29. 6. 2016 vylidnila.
Všichni žáci s učitelkami se vydali do přírody. Prvostupňoví se jeli podívat do skanzenu v Uhřínově a ti velcí se všichni, kromě
dvou marodů, shromáždili před školou
v cyklistické výzbroji. Slunné ráno slibovalo
pěkný den 27 cyklistům. Přes Stežka jsme
došlapali do Žamberka, tam kolem koupaliště a přes park jsme dojeli na cyklotrasu do
Ústí nad Orlicí.
V Lanšperku jsme odbočili na krosovou
cestu lesem a šlapali jsme vzhůru k troskám
hradu. Byl odtamtud krásný výhled do údolí
Tiché Orlice a na Hnátnici. Z deváťáků se stali
průvodci a seznámili zmožené cyklisty s historií místa. Zpáteční cestu jsme volili ve dvou
skupinách, jedni sjížděli serpentinami po
asfaltové silnici a milovníci krosu jeli lesem
přes kořeny a výmoly. A opět jsme byli na
bezpečné, rovinaté cyklotrase, která nás luční
cestou dovedla k rybníku Šušku v Písečné.
Tam se nám to líbilo. Škoda, že v hostinci
u Růženky měli zavřeno. Žízniví jsme tedy šla-

Vážení přátelé.
Ve dnech 23. a 24. července 2016 po
jednoleté přestávce proběhla opět zahrádkářská výstava. Tentokrát na zahradě přítele
Jana Hejkrlíka v Kunvaldě. 365 nadšenců,
které láká krása květin zhlédlo upravenou
zahradu, ve které nechyběly nádherné lilie,
denivky, další trvalky a letničky.
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pali do Dlouhoňovic a přes žamberecké letiště
a Popluž jsme frčeli do konzumu v Helvíkovicích. Opět pro žíznivé smůla, ve středu odpoledne zavřeno. No nic, však to je domů už jen
co by kamenem dohodil.
Podle Divoké Orlice ve stínu lip jsme se
vydali přes Polsko, do táhlého kopce přes
Kněžství a Stežka do Kunvaldu ke škole.
Konečně jsme se mohli napojit a za odměnu
si koupit nanuky. Paní učitelky si oddechly,
že všichni dojeli bez úrazu a žáci se mohli
radovat z toho, že ujeli 55 kilometrů pěknou
přírodou nejbližšího okolí jejich domova.
Pěkně jsme ten školní rok ukončili.
Jana Frimlová

Basketbalová show
V pondělí 27. 6. 2016 se na naší škole
uskutečnila basketbalová show, kterou jsme
získali jako odměnu za natočení videa na
podporu basketbalové reprezentace.
Na začátku akce nám byla předána cena
basketbalových míčů a dresy. Poté následoval krátký film o historii basketbalu na
našem území. Posléze už se žáci rozdělili
do šesti skupin a procházeli připravenými
stanovišti.
Na závěr si zasoutěžili o basketbalový
dres a společně s organizátory se vyfotografovali. Moc děkuje za příjemný dopolední program. Myslím, že se všichni bavili
a ještě bych chtěla poděkovat Adéle a Sáře
Jedličkové, která s maminkou připravila
dárek v podobě perníčků pro naše hosty.
Renata Holcová

Vše bylo doplněno výpěstky místních
zahrádkářů, především kolekcemi muškátů,
fuksií, hortenzií a dalších květin. Nechyběla ani prodejní výstavka Martina Svobody s velmi bohatým sortimentem. Většina spokojených návštěvníků se stavila
v myslivecké klubovně, aby nádherný dojem
z výstavy doladila různými pamlsky, jež připravili organizátoři výstavy. Všem organizáto-

rům výstavy, zejména panu Janu Hejkrlíkovi,
Martinu Svobodovi, manželům Šlezingrovým,
Míle Kalouskové a městysu Kunvald děkuji za
vydatnou pomoc při pořádání této akce.
Dále naše organizace pořádala stejně
jako v roce 2015 okresní soutěže.
Výsledky soutěže Mladý zahrádkář:
kat. mladší žáci:
1. Šípková Eliška Lukavice - postoupila do
celostátního kola a skončila na 26 místě
2. Dolečková Valérie Letohrad
3. Mrázková Petra Kunvald
kat. starší žáci:
1. Brůnová Adéla Kunvald, postoupila do
celostátní kola a skončila na 26 místě
2. Urbanová Nikola Kunvald
3. Říhová Anna Klášterec

Výsledky Floristické soutěže
kat. žáci:
1. Jedličková Adéla Kunvald, zemského kola
se zúčastnila Brůnová Adéla Kunvald a umístila se na 7. místě
kat. junioři:
1. Žabková Daniela, v zemském kole se
umístila na 3. místě
kat. senioři:
1. Šlezingrová Vlasta Kunvald, v zemském
kole se umístila na 2. místě a v celostátním
kole skončila na výborném 3. místě
Všechny přátelé zveme na akce pořádané
zahrádkáři:
10. 9. Lukavice, 18. 9. Petrovice, 1. - 2. 10. Letohrad, 6. - 9.10. Častolovice, 14. - 16.10. Ústí nad
Orlicí, 28. - 30.10. Bohousová.
Za výbor ZO Kunvald Ing. Václav Michalička, předseda

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

70 let
01. 09.
17. 09.
17. 10.

Marie Novotná
Josef Trejtnar
Miroslava Kalousová

60 let
30. 09.
10. 10.

Anna Weiglová
Josef Pácha
Vítězslav Tolman
Pavel Prause

91 let
03. 09.

Božena Tomková

89 let
16. 10.

Marie Trejtnarová

82 let
04. 10.

Věra Mihulková

81 let
28. 09.

50 let
08. 09.
26. 09.

Slavomír Divíšek

Støíbrnou svatbu oslaví:

80 let
07. 10.

Františka Kopecká

21. 10.
26. 10.

75 let
14. 09.
13. 10.
29. 10.

Miroslav Mühlfeit
Stanislava Vagnerová
Bohumil Rybka

Romana a Miloš Kopeckých
Nataša a Vladimír Kopeckých

Vzpomínáme na obèany, kteøí již
nejsou mezi námi:
10. 07.

Marie Nutzová
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Okénko farnosti
Ohlédnutí za létem
Začátek prázdnin je již minulostí a my
stojíme na prahu nového školního roku.
Pojďte se nyní se mnou za těmi letošními
prázdninami ohlédnout.
První prázdninovou sobotu se konal
v kostele Sv. Jiří koncert Dua Nos Dames.
Dámy Martina Forejtková a Kateřina Prokešová, mistrně ovládající zpěv, klavír, akordeon a violoncello, nám opět připomněly
krásu francouzských šansonů. Letos však
téměř celé odpoledne komplikoval výpadek
elektrického proudu, který trval nejen po
dobu jejich zkoušky, ale i během koncertu.
Naštěstí byl přítomen pan starosta, který
spolu s hasiči zajistil náhradní elektrický
zdroj a tak mohla paní Martina Forejtková
zprovoznit i svůj klavír. Do té doby totiž hrála
na akordeon. Svůj druhý nástroj využila i při
závěrečné písni, kdy společně s kolegyní
odkráčely středem kostela, za bouřlivého
potlesku všech přítomných.
Den poté, tedy první prázdninová neděle
patřila školákům. Mše na ukončení školního
roku nám zahájila prázdninové dny a překvapivě přinesla dětem i malý domácí úkol.
Na jeho splnění však měly celé dva měsíce.
S radostí se tak rozběhly vstříc krásným
volným dnům.
Prázdniny plynuly svým rychlým tempem
a jejich polovinu nám oznámil svátek Sv.
Anny, již tradičně hojně slaven ve farnosti
Rokytnice. To však nebyla jediná prázdninová poutní mše. V polovině srpna nás uvítala farnost Neratov. Třídenní program neratovských slavností skýtal poutníkům mnoho
podnětů a letos se mohli těšit i z nových prvků
interiéru kostela. Byl také posvěcen základní
kámen pivovaru, jehož výstavba se v Neratově chystá.
Teplých dnů ubývalo a to byla předzvěst blížících se školních povinností.
Děti se začaly pomalu poohlížet po školní
brašně, penálu a jiných pomůckách. Budou

je ostatně potřebovat nejen ve škole, ale i při
mši na zahájení školního roku. Tato mše se
koná každoročně v první polovině září a letos
během ní uvítáme i prvňáčky.
Marta Gregušová

Biømování 2016
Dne 8. června 2002 byla v našem kostele
velká sláva. Křesťané z naší farnosti přijali
z rukou biskupa J. Kajnka svátost biřmování.
Onen významný den pro naši farnost
bude letos 23. října v 10. hodin v kostele
v Klášterci n. O., kdy pět mladých křesťanů
z naší farnosti přijmou z rukou sídelního biskupa Mons. Jana Vokála svátost biřmování,
tedy svátost křesťanské dospělosti.
Tuto svátost může přijímat každý
pokřtěný, který ji dosud nepřijal. Ona svátost pokřtěné dokonaleji spojuje s církví
a obdařuje je silou Ducha Svatého pro šíření
a obranu víry slovem i skutkem. Při obřadu
také biskup biřmovance pomazává posvátným křižmem se slovy „Přijmi pečeť Ducha
Svatého.“.
Přijetím pečetě biřmovanec přijímá
dary Ducha Svatého, které jsou: dar moudrosti, rozumu, rady, síly, umění, zbožnosti,
bázně Boží. Tedy dary křesťanovi potřebné
ke službě bližním.
Naši blízcí byli v našem kostelíčku před
léty pokřtěni, přijali první svaté přijímání,
navštěvovali výuku náboženství, pravidelně
navštěvují bohoslužby. V těchto dnech probíhá příprava, v niž si, mj. zvolí své biřmovací jméno i biřmovacího kmotra.
Popřejme našim milým, aby si ony sváteční chvíle vnitřně plně prožili, neboť je to
veliký dar Boží. Poděkování za trpělivé směřování k vyznávání určitých mravních hodnot
patří kněžím, jejich rodinám, včetně babiček
a dědečků, též kmotrům, jež se za ně před
léty církvi zaručili a nesporně bývalé katechetce paní Evě Rybkové.
Flekr

Zahájení školního roku - mše sv. proběhne v neděli 4. 9. 2016 v 8:30h
Posvícení našeho kostela - posvícenskou mši sv. budeme slavit v neděli 16. 10. 2016 v 8:30h
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Stále se něco děje...!
Kunvaldská lávka 2016

Ze starých kunvaldských kronik
V předcházejícím čísle Kunvaldského
Poledníku jsme se mimo jiné věnovali
16. květnu 2016 u Zářeckých. Dnes se v této
kapitole vrátím ke kronice rodu Lyerů, ze které
si však nyní připomeneme slavnost postavení
sochy Sv. Jana Nepomuckého a jejího vysvěcení, a to díky vzpomínkám a vyprávění profesora Josefa Lyera:
Martin (Martin Lyer) si vybral místo pro
Jana před statkem, při cestě vedoucí kolem
statku nahoru do Kladska. V sousedním
Klášterci byli dobří kameníci, kteří uměli
pracovat s pískovcem a tak podle přání Mar-

tina udělali kolem sochy stojící na vysokém
soklu nízkou balustrádu do čtverce, která
byla na všech stranách prolomena elipsovitými otvory s plastickou výzdobou. Jednotlivé kamenné kusy tohoto kamenného
zábradlí byly spojovány ručně kovanými
železnými sponami zdobené hvězdičkami,
vyrobil je kunvaldský kovář. Bylo tu práce
mnoho, nejdříve upravit rovinu, na které
bude socha světce postavena, opatřit zem
dobrými kamennými základy, provést okrajové vyzdění a osadit pískovcové sloupky,
které jsou také barokně tvarované se zaškrcením a štíhlými hlavicemi a s vydlaba11

nými otvory pro uložení dřevěných madel
Hodně práce dalo také vybudování přístupového schodiště, poněvadž bylo třeba překonat výškový rozdíl od cesty až na rovinu
horní planiny jistě přes 6 m. Dolní schody
byly osazeny jen do terénu svahu, zato
ty, které tvoří nedílný celek s komplexem
jsou po stranách opatřeny plnými kamennými stěnami, místo obvyklého obyčejného zábradlí a zase tu vyniká krásná práce
kunvaldského kováře v železných spojovacích článcích. Plošina kolem balustrády je
vyložena ještě pěknými čtvercovými plochými dlaždicemi, na nic se nezapomíná.
A když je tohle všechno již hotovo, tak se
do čtyř rohů horní plošiny zasadí čtyři lipky
a ještě dvě další při nástupních schodech.
Všechny jsou útlé a musí být pro svou štíhlost přivázány k dřevěným kůlům. Martin
na všechno pilně dohlíží, všichni, co tu pracují na instalaci sochy světce mají zájem
udělat práci co nejlépe. Dnes to nemůžeme
vědět, zda socha dostala už tenkrát vybarvení, které barok měl tak rád. Aspoň v pozdějších časech byl Ján barevnými nátěry
zkrásněn, to, aby vynikla bílá rochetka,
krajky na rukávě, černý šat, kříž a pět pozlacených hvězd kolem jeho nakloněné hlavy.
Nebylo zapomenuto ani na krásně tvarovanou železnou lucernu, zavěšenou na vysoký
sokl pod nohy světce. Bude v ní svítit svatojánské světlo.
Tato veliká akce Martinova musela mít
odezvu v širokém kraji kolem Kunvaldu
a jistě tu bylo zapojeno i duchovenstvo,
možná až z hradecké kapituly.
Přijel starší bratr Martinův Jan Augustin se svou ženou Magdalenou z Heřmanic,
které doprovázela jejich dcera Anna teprve
desetiletá, byla tu také celá rodina třetího
bratra Pavla i s dětmi Františkem a Annou,
to byla rodina chudá, jejich otec byl zahradníkem. Tenkráte nebylo dovoleno statky dělit
a tak mimo dědice statku byli ostatní sourozenci vždy chudí. Františkovi bylo tenkráte 16 let a jeho sestře Anně 11. Na velkou
oslavu posvěcení svatého Jána přijel také
syn Jana Augustina Lyera, synovec Martinův „Theologie Doctor“ Pavel Bernard Lyer,
kterému bylo 25 let a v tom čase asi končil
svá studia v Praze. Na oslavu bylo pozváno
mnoho kněží z okolních far a děkanství, přijeli z blízkého Žamberka, Rokytnice, Bartošovic, Klášterce, snad i z Kladska a také mnoho
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osobních přátel Martinových. Bylo tu mnoho
starostí, kde všechny ty vzácné hosty ubytovat, ale poněvadž se slavnost konala v pozdních dopoledních hodinách, mohli mnozí
přenocovat v sousedních obcích a městečkách. Kunvald ty možnosti neměl.
Vedle Martina mnoho leželo také na bedrech kunvaldských kantorů Jiříka Kapitoly
a Jana Lýra zvaného rektora, ti jistě dovedli
mnoho zorganisovat, jak u kunvaldské mládeže, tak i u lidu obecného. Asi se na tuto
slavnost bylo třeba předem náležitě připravit, byly tu zpěvy, také hudba a mnoho
jiného, co tehdejší doba nábožensky vznícená požadovala.
Slavnost posvěcení sochy Jana Nepomuckého musela vzít jistě svůj počátek z kunvaldského kostela, který byl tenkráte maličký, sotva polovina dnešního.
Tam to všechno vedl patrně farář ze sousední Rokytnice, pod kterou tenkráte horní
Kunvald patřil, nebo, že by tou funkcí byl
pověřen žamberecký děkan, nebo dokonce
mladý bohoslovec Dr. Pavel Bernard Lyer,
to se už nikdy nedovíme, ale snad to ani
není důležité.
Na Martinově statku i kolem bylo plno
práce, všechno řádně uklidit, zamést, uhrabat, jak v obydlí samém, tak i ve chlévech
pro dobytek a koně a ovce. Ještě bylo dobře,
že Martinově ženě Anně přišlo na pomoc příbuzenstvo, vždyť se musel udělat generální
úklid ve všem, všechno vysmejčit, umýt,
také vybílit, připravit mnoho jídla a také
nezapomenout, aby všichni byli době ustrojeni, vždyť pro tuto velikou slávu a svěcení
jistě předcházela veliká pobožnost všech
domácích cestou svaté zpovědi.
Po krátké mši vyšel průvod z malého
filiálního kostela, tam se do něho mnoho
lidí nedostalo, většina stála s hlavami obnaženými před kostelem. Kantoři řadili školní
děti, také dospělý lid až všechno šlo jediným velikým barevným proudem od kostela po silnici dolů k Horskému potoku, pak
kolem staré školy „u sboru“ a už je vidět
pahrbek, na kterém čeká světec Jan svůj
veliký den. Lidu je tu již mnoho, všude,
kolem dokola. Cestou jsou zpívány nové
svatojánské písně. Kondukt vede kněz a za
ním řada kněží ve slavnostních ústrojích
a už stoupá vyvolený houfec po nových
schodech až na plato, kde za novou balustrádou vysoko stojí Jan Svatojánský. Začíná

vlastní slavnost, zpívání, modlení, latinsky i
česky až najednou je Jan zahalen do oblaků
dýmů z kadidla a vysvěcení vrcholí…
Tady v jeho blízkosti je také Martin Lyer
se ženou Annou a se třemi malými dětmi ve
stáří od šesti do desíti let. Je tu také čeládka
Martina ze statku a všichni sousedé, také
klášterečtí kameníci, všude kolem mnoho
lidu pestře ustrojeného se svými ženami
a dětmi…
Martin tu stojí v hlubokém pohnutí
a novém poděkování za záchranu svého
života v Praze, teď tu na všechno bleskově znovu vzpomíná, jak ho ve velkých
úzkostech tento Jan vyvedl z židovského
vězení. Svůj slib splnil a světec Jan bude
navždy stát u jeho statku a ochraňovat od
všeho zlého nejen jeho samého, ale také
všechny jeho potomky. Slavnost vyvrcho-

lila v jakousi celkovou náboženskou extási,
která se zmocnila všech tu jsoucích, byla to
podmanivá síla, která prostoupila všechny
obzvláštní vnitřní pohodou v příští dobré
nejen na tomto světě, ale i na onom posmrtném. Slavnost končí odchodem do malého
kunvadského kostelíka, kde jsou uloženy
všechny ty relikvie, které učinily na všechny
takový slavnostní dojem.
Ale to ještě není konec všeho, po ukončení slavnosti posvěcení je tu ještě slavnostní pohoštění Martinových hostů na
jeho statku, který tu stojí vedle.
Teď dochází na splnění povinností, které
bere n sebe Martinova žena Anna a nesmí si
učinit žádnou ostudu, vždyť se bude o všem
mluvit široko daleko…
Z kroniky přepsala Jana Trejtnarová

Sport
Olympijský bìh v Kunvaldì
Ve středu 22. června odstartoval v rámci
T-Mobile Olympijského běhu 2016 na mnoha
místech i v Kunvaldě prostřednictvím Českého
rozhlasu Radiožurnálu v 18.00 T-Mobile Olympijský běh. Na všech závodech po celé České
republice vyběhlo celkem 52 547 účastníků.
Běh byl hlavně charitativní akcí při které účastníci část ze startovného věnovali na Olympijskou nadaci. Olympijská nadace pomáhá
sportovat dětem ze sociálně znevýhodněných
rodin, kterým na sport dětí chybí peníze.

Olympijský běh v kunvaldské škole

Olympijský běh v Kunvaldě

U nás byly připraveny tři trasy pro děti do
10 let 760 metrů, kde běželi nejmenší účastníci i se svými rodiči, další pro děti do 15 let
1600 metrů a pro dospělé 6700 metrů. Nejdelší trasa vedla směrem na Končiny lesem
přes Bubnov a zpět k sokolovně. Velice nás
překvapila účast. V obou dětských kategoriích
vyrazilo dohromady 45 natěšených závodníků
a závodnic. Do cíle většinou dobíhali s rozzářeným úsměvem, i když i nějaká ta slzička
ukápla. Dospělých vyrazilo celkově 35.
V cíli na každého čekaly perníkové medaile
s olympijskými kruhy a energii po závodě
13

Olympijský běh v kunvaldské škole

mohli doplnit připravenými melouny, klobásami a různými nápoji.
Závod byl hlavně charitativní akcí, proto
výsledky nejsou důležité, hlavní bylo, že si
všichni účastníci užili krásného slunečného
odpoledne, společně si zasportovali a podpořili dobrou věc. Jen je škoda, že se kunvaláci
nedokáží postavit k trati a zatleskat a podpořit
účastníky závodů, no co, třeba se to změní a při
půlmaratónu budou fandit.
V registraci, která probíhala přes internet,
se mohli účastníci registrovat a objednat si
spolu se startovným trička se slavným mottem
Emila Zátopka Nemůžeš? Přidej! a postavičkou, která zdobila trika našich sportovců na
olympijských hrách.
Jsme velice rádi, že se do tohoto projektu zapojila i Masarykova škola a dopoledne
uspořádala své vlastní závody a hlavně krásně
vyzdobila prostor před školou a sokolovnou
malováním na asfalt a vyzdobeným plotem
s motivy Olympijských kruhů a sportů.
Výsledky a fotky z tohoto odpoledne
najdete na http://sokol-kunvald.wz.cz/

zima, ani vítr, ani déšť, zkrátka ideální počasí
pro triatlon.
V hlavní kategorii své loňské prvenství
obhájil Pepa Doleček, následovaný Michalem Šebkem, oba z Ústí nad Orlicí. Na stupně
vítězů je doprovodil Tomáš Řehák z Jablonného. Mezi mladšími veterány zvítězil Jan
Pochobradský rovněž reprezentující ústecký
oddíl, ve starších veteránech obhájil loňský
primát Petr Hanuš z Pardubic.
Ženské kategorie ovládly letos běžkyně
z Iscarexu Česká Třebová Lenka Flídrová
a Lenka Dušková. Ta, ač starší, ovládla i absolutní pořadí. Ve štafetách zvítězili Petr Bielčik,
Karel Hartman, Tomáš Fabián z týmu Czech
outdoor extreme team.
Kunvaldská účast byla letos slabší. Eda
Štumpf byl pátý mezi mladíky, Luděk Dlabka
sedmý mezi staříky.

Sokolové Kunvald

15. Kunvaldský železný muž
Po loňské o něco slabší účasti si letos
změřilo své síly na již tradičním závodě 79 jednotlivců a 11 štafet. Kromě tradičních účastníků se na start postavili i ti, jejichž základní
otázkou bylo: „Zvládnu to?“ Ani teplo, ani
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Železní muži v kunvaldské vodní nádrži

S tratí se úspěšně popasovali i Jiří
Mencák, Radim Podolský, Adam Suchomel
a Jarda Tobiška.
Dále štafeta Třebatovyjde ve složení
Václav Baťka, Ladislav Křičenský, Roman
Lehký a Honza Zářecký v bezejmenné žamberecké štafetě.
O hladký průběh akce se jako vždy postaral tým obětavých dobrovolníků, kterým
bych chtěl i touto cestou jménem pořádající TJ Sokol poděkovat. Fotografie a video ze
závodu najdete na http://sokol-kunvald.wz.cz/
Roman Hodek

ŠACHY
Začátek sezóny se blíží
Již 9. října 2016 bude zahájeno 1. kolo
Krajského přeboru IIV, kam jsme přihlásili
naše „A“ – ŠO K. a.s. Kunvald.
V minulém ročníku jsme udrželi příslušnost k této 2. nejvyšší soutěži v kraji. Právo
účasti mají též: Česká Třebová, Moravská
Třebová, Polička C, Žamberk, Letohrad, Lanškroun B, Ústí nad Orlicí C, Svitavy B, Dolní
Čermná, Horní Čermná a Jablonné nad Orlicí.
Naší ambicí bude opět udržení v KP. Jistá
je neúčast v mužstvu J.Vaníčka, kterému končí
hostování, neboť jeho mateřský oddíl postoupil do stejné soutěže. Zda budou pokračovat
V. Chládek a Zd. Hloušek není dosud jasné,
a tak jedinou posilou je návrat M. Stůje.
Do Krajské soutěže sk. A opět přihlašujeme naše „B“, “C“ a „D“. Přáním je, aby naše
„Béčko“ hrálo v horní polovině tabulky a především v „Déčku“ dostávali příležitost mladí
hráči, pokud jejich výkon na to bude stačit.
Ze šachu mládeže
Krajský přebor v rapid šachu - Mistrovice
14. 5. 2016
Ve 4 kategoriích startovalo celkem 14 našich
mladých hráčů. Uvádíme hráče, kteří získali
50 % a víc.
Kateg. HD 10
19. David Šlesinger
5 bodů (42 hráči)
HD 12
9. Jiří Zlatník
5 bodů
11. Lucie Kotizová
5 bodů (28 hráčů)

HD 14

7. Tadeáš Bém
5,5 bodu (23 hráči)
HD 16 - 20 14. Vojtěch Biedla
4,5 bodu (24 hráči)
Lanškrounská věž – 4. 6. 2016
Ve 3 kategoriích hrálo 6 našich nadějí.
Kateg. HD 13
6. Patrik Michalička
5 bodů
12. Matouš Haas
4 body
(celkem 36 hráčů)
MISTROVSTVÍ ČR - školní týmy - 1. - 5. třída
Hrálo se ve Zlíně 20. - 22. 6. 2016, kam naši
hráči ŠO K. a.s. Kunvald hrající za ZŠ Masarykova Klášterec. n. Orl., postoupili postupně
z okresního a následně krajského kola mezi
nejlepších 32 škol z celé České republiky.
Již jen postup mezi nejlepší byl velkým
úspěchem. Nasazeni jsme byli jako 27. celek.
Nakonec po 9 odehraných kolech jsme dosáhli
na 23. místo ve velmi vyrovnané soutěži.
4x jsme vyhráli, 5x odešli poraženi. Škoda jen
posledního kola, kde jsme měli na víc a stálo
nás to propad o 4 místa. Prvních 8 celků bylo
nad naše síly, avšak s ostatními jsme drželi
krok. Sestava: Jiří Zlatník, Lucie Kotizová,
Patrik Michalička a Jakub Nekoranec.
CZECH OPEN PARDUBICE 2016
Největší šachový mezinárodní festival
v Evropě se koná každoročně ve 2. půlce července v hokejové Tipsport aréně. A tak například v jeden den hraje v hale až 1000 hráčů
z celého světa. Ve dnech 20. - 2. 7. se zapojilo
do turnajů i 7 hráčů kunvaldských šachistů,
z toho 5 z řad mládeže.
Otevřený turnaj v rapid šachu v kateg. G2 a G3.
Kateg.G3 Tadeáš Bém 4,5 bodu,
Tomáš Bém 4 body,
Gabriela Obermajerová 3,5 bodů
Otevřený turnaj družstev mládeže do 16 let
V mezinárodní soutěži za účasti reprezentace
Lotyšska, 2 družstev Ruska, 3 z Německa
a Saudské Arábie obsadil ŠO K. a.s. Kunvald
lichotivé 17. místo v sestavě: Tadeáš Bém,
Gabriela Obermajerová, Filip Hrdina a Jiří
Zlatník.
(edv)
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OZNÁMENÍ KUNVALDSKÉ a.s.

Kunvaldská a.s. oznamuje všem zájemcům o obilí a konzumní brambory, aby se
stejně jako předešlé roky hlásili u paní Píčové, tel.: 465 677 749, a to do 30. 9. 2016.
Příspěvek důchodcům zůstává zachován, nutno také nahlásit.
TJ Sokol Kunvald připravuje pro nový tělocvičný rok následující vyžití v Sokolovně:
Každou středu od 17.00 budou probíhat tréninky mladých florbalistů.
První trénink proběhne 14. 9.
Noví zájemci z řad dětí od 7 let jsou vítáni.
Vedoucí: Eda Štumpf tel.: 606 626 715
Pátky od 18.00 volejbal pro volně
příchozí, hrajeme pro zábavu.

V neděli se scházejí od 17.00
florbalisté starší 15 let. Kdo chce,
může se přidat, na věku nezáleží.
Vedoucí: Martin Kavka tel.: 739 760 790
Cvičení rodičů s dětmi
pod vedením Báry Novákové
začne v pondělí 12. 9. od 16.00.

Přijďte si zacvičit nebo zahrát, noví zájemci jsou vítáni!!!

TJ Sokol Kunvald připravuje na 17. září 2016 výlet do Zlatých hor.
Bližší informace budou uvedeny na plakátech.
Závazné přihlášky přijímá Alena Morávková na tel.: 465 619 160.

Vážení kunvaldští důchodci,
srdečně Vás zveme na každoroční
podzimní setkání,
které se uskuteční
v neděli dne 2. října od 14 hodin
v kunvaldské sokolovně.
Opět pro Vás bude připraven bohatý program.
Občerstvení bude jako vždy zajištěno.
Těšíme se na setkání s Vámi!
Zastupitelé městyse Kunvald.
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Městys Kunvald Vás
srdečně zve na
tradiční podzimní výstavu
(tentokráte ale opravdu netradiční
a zcela výjimečnou)

JAN MAŘÍK – INTARZIE

Uvidíte díla umělce z nedaleké Dolní
Dobrouče, který vystavoval v Itálii
i Spojených státech.
Ve dnech 17. - 20. listopadu 2016
Sokolovna Kunvald

Kandidátka na senátorku za SPO, MUDr. Soňa Hlavová

Lékařskou fakultu university Karlovy Hradec Králové jsem ukončila r. 1985. Nastoupila jsem
v Ústavu patologické anatomie FN Hradec Králové; poté jsem se už věnovala urologii na Urologické klinice FN Hradec Králové; dále nemocnice Rychnov nad Kněžnou a Ústí nad Orlicí,
V roce 1994 jsem absolvovala stáž na klinice v Curychu. Od roku 1994 provozuji soukromé
urologické ordinace v Žamberku, (do konce roku 2015 ordinace Lanškroun) Vysokém Mýtě,
Týništi nad Orlicí jako ambulantní specialista v oboru urologie. V současné době mám v databázi přes 18 000 pacientů. Od roku 2011 vlastním Užitný vzor č, 21684 (malý patent) na
Pomůcku na posilování pánevních svalů, je podána evropská patentová přihláška. Přednáším na téma inkontinence žen a možnost její léčby s preferencí neinvazivní metody i ve vztahu
k úsporám výdajů z veřejného zdravotního pojištění.
Celoživotně sportuji - silniční běh (2004 Rychnovský maratón), plavání, cvičení SM systém.
Další záliby kytara, zpěv a četba.
Od skončení lékařské fakulty v roce 1985 se soustavně věnuji zdravotnictví v oboru urologie.
S přibývající dobou působení v tak zvaném periferním terénu jsem nabyla dojmu, že je potřeba
pro tento sektor neprodleně provést několik zásadních změn. Zatím jsem se střetla jen s přehlížením názoru ,,venkovských“
lékařů a proto jsem se rozhodla svá názory a poznatky přenést na vyšší politickou scénu.
UCHAZÍM SE O VÁŠ HLAS V SENATNÍCH VOLBÁCH VE VOLEBNÍM OKRSKU č. 46
Seznámím Vás s hlavními body programu, který chci v Senátu prosazovat.
Chci posílit ženský prvek v politickém dění v Česku, jsem jediná kandidující žena v okrsku.
ZDRAVOTNICTVÍ
Chci zachovat dostupnost ambulantní péče lékařů praktických i specialistů v malých obcích a městech.
Zdravotní pojišťovny musí podporovat ordinace ,,vesnických" lékařů, aby nedocházelo k rušení ordinací.
Chci zabránit odchodu mladých lékařů do zahraničí zajištěním slušného finančního ohodnocení a možností jejich
odborného růstu. Nelze čekat na fatální nedostatek lékařů-průměrný věk lékařů varuje.
Chci prosazovat účinnou prevenci a zdravý životní styl. O prevenci a nedostatečné pohybové aktivitě
ve všech věkových kategoriích se sporadicky pouze mluví, ale podpora není žádná. Na druhé straně se vynakládají
značné prostředky ze zdravotního pojištění na neživotaschopné projekty.
PRÁVA OBČANU - TĚCH NEJMENŠÍCH
Dítě má právo na radostné a šťastné dětství! Výchova dle principu KAMEVEDY. Ne vyrůstat v ústavu.
Dítě má právo na kvalitní výuku! Ne ve škole propadávat.
Dítě má právo na podporu fyzické aktivity! Ne být dlouhé hodiny jen v lavicích.
Dítě má právo na důslednou ochranu před kontaktem s tabákem, alkoholem a drogou!
Dítě má právo na obranu před šikanou, týráním a zanedbáváním!
Nejsem na politice existenčně závislá, ale chci skutečně pro Vás občany udělat vše co je v mých silách bez ohledu na
stranické přesvědčení a bez ohledu na Vaší finanční situaci.
Někteří slibují, já už konám. Například na zvýšení kvality života žen ohrožených inkontinencí.
Dejte mi svůj hlas a spojíme síly na zlepšení života v naší krásné zemi.
Vaše názory a připomínky můžete posílat na e-mail: mudr.hlavova@seznam.cz

1. Závěrečná píseň letního koncertu Dua Nos Dames v kostele Sv. Jiří.
2. Kunvaldský "železný muž" a kunvaldský reprezentant Ludvík Dlabka.
3. Na startu olympijského dne.
4. Olympijský běh v Kunvaldě.
5. Výstava zahrádkářů - rozkvetlá zahrada u pana Hejkrlíka.
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5.
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