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Slavnostní pøedávání Plakety za péèi o váleèné hroby starostovi mìstyse Kunvald
– pøejme si víc takovýchto slavnostních okamžikù a ocenìní pro Kunvald,
pøejme si klidný nový rok 2017!

PF 2017

AHOJ,
vážení čtenáři Ku…ho Po...ku

BETLÉMY
V líbeznosti betlémů jako by byla skryta všechna krása toho kouta naší vlasti i osobitosti
lidí, žijících v něm po staletí. Lidí pilných, pracovitých a vynalézavých, neboť většinou kopcovitá příroda s málo úrodnou půdou nevydává lehce obživu. Lidé proto mají v krvi stále něco
kutit a vytvářet. Nutnost obživy vedla tyto obyvatele roznášet své výrobky do světa, kde většinou v alpských zemích poznávali tamější betlémy a v prázdných vacích po prodeji si přinášeli figurky betlémů do svých domovů. To je také jeden z důvodů, proč figurky mají historické oblečení. Brzy poznali, že mohou i oni vyrábět figurky, neboť mohli uplatnit získané
zručnosti třeba z různých domácích, běžných prací s dřevem, pilkou, nožem i ručním malováním. Ale také broušením skla a hlavně, jak již bylo řečeno, denodenní prací s dřevem. Tak
začíná domácí výroba betlémů i v našich zemích. A betlémy dostávají svůj ustálený ráz, kompozici i materiály, podle místních možností i zvyků, ale i krojů, oblečení civilního dle řemesel a krajinek i pozadí podle okolí, ale také podle znalostí světa či vlastní obrazotvornosti. Jen
děj odehrávající se na té malé ploše musí mít svůj řád. Přibývá tedy jak stavebních technik,
tak i různorodosti materiálu.
A tak se podívejme jak nároèný je BETLEMÁØÙV ROK.

Začíná již v létě. Neboť mech, kůra, kořeny, kořínky, kmeny a kmínky musí být nejen
nalezeny, ale projít i řádnou přípravou. Začátkem adventu již začíná přemýšlet o stavebním
plánu, neboť každým rokem pravý betlémář musí překvapit něčím novým, změnou, prostě
nejnápadněji postaveným betlémem. Vlastní stavba obyčejně začínala 8. prosince na den
Početí Panny Marie. To se často vynesl i nábytek, aby měl betlém dostatek místa a ve světnici nastával zmatek. Nosí se prkénka, bedny i bedničky, nachystané díly východní krajiny
i měst a světnice je celá provoněná vůní klihu. Mění se sestavy figur, buší kladivem, upravuje
krajina až jsou s příchodem Štědrého dne konečně všechny práce šťastně dokončeny. Před
jesličkami je rozsvícena malá olejová lampička, která nesměla zhasnout po celý vánoční čas.
Nastávající Svatveèer soustøedil celou rodinu pøed betlémem
a svìtnice se zaplnila vroucí modlitbou i vánoèními koledami.

Na den Tří králů – 6. ledna – se doplnil betlém o tři mudrce a jejich družiny a zavěsila se
nad betlém hvězda, upevněná na dlouhém ženském vlasu a přicházeli na prohlídku sousedé,
aby se podívali, co nového by jeden od druhého mohl pro příští rok okouknout. Po Hromnicích 2. února se betlémy opět rozebraly, aby 10 měsíců odpočívaly na půdě.
Ta dávná doba však s přibývající technikou pomalu mizela, silně pak nabouraná dobou
německé nadvlády, aby byla nakonec socialistickým režimem téměř potlačena a zapomenuta.
A vzpomínám si, jak skláři na Jablonecku vyrobili anděla a aby byl puštěn přísnou kontrolou na předvánoční trh jako ozdoba na stromeček, byl prodáván pod názvem „čtoucí dívka
s křídly“. Ale ty doby jsou již téměř zapomenuty; a je to dobře. A díky mnoha našim spoluobčanům se daří vzkřísit tu starou tradici často ani ne pro její církevní podstatu, ale jako poděkování předkům za zachování jak řezbářské zručnosti, tak i přiblížení tehdejší doby. A hlavně
i kusu historie našeho národa – neboť bychom měli mít stále na paměti že:
Kdo nezná historii svého národa ….. !

Tak ať ji nemusíme opravdu znovu prožívat.

Co je nového…?
Nejdùležitìjší body ze zasedání zastupitelstva mìstyse dne 8. 9. 2016
* Informace o provozu střelnice
Starosta městyse přivítal přítomné
zástupce sportovního střeleckého klubu Kunvald, kteří byli na základě žádostí občanů
pozvání na zastupitelstvo. Uvedl, že účelem
jejich účasti je především objasnění některých důležitých okolností provozu s ohledem
na nový Provozní řád střelnice.
V úvodu vystoupil pan Jiří Všetička, který
předložil všechny dokumenty týkající se legálnosti střeleckého klubu i provozu střelnice
(registrace spolku, registrační list u Českého
střeleckého svazu, nájemní smlouvu na pozemek s panem Hykyšem atd.). Představil oprávněné osoby projednání, kterými jsou pan
Šponar a pan Blažek. Dále uvedl, že správci
střelnice jsou pan Jiří Všetička, pan Blažek
a pan Šponar.
Dále vystoupil pan Blažek a předložil Provozní řád střelnice, který byl vypracován
panem Komendou (balistikem), byl schválen
a je v souladu se všemi předpisy. Vysvětlil, ze
kterých zbraní lze na střelnici střílet a v jakou
dobu. Vždy pokud se na střelnici střílí, musí
být přítomen správce střelnice. Dále uvedl, že
na střelnici mohou trénovat i ozbrojené složky.
Přítomní občané – p. Krejsová, p. Štumpf
a další uváděli případy, kdy byla střelnice využívána nikoli v souladu s provozním řádem
a stanovenými podmínkami. Dále se dotazovali na zabezpečení přístupových cest, hlukové
limity. Občané by uvítali, kdyby střelnice byla
využívána pouze ve stanovené dny a ve stanovenou dobu a nikoli 7 dní v týdnu od rozbřesku
do setmění.
Starosta po další diskusi vyzval přítomné
ke snaze o dohodu a nikoli o nekonstruktivní
dohadování či snahu o vystupování z pozice
síly a převahy.
Následně bylo dohodnuto, že se v dohledné
době (14 dní) uskuteční schůzka mezi starostou, místostarostou a zástupci střeleckého
klubu a bude snaha o nalezení dohody přijatelné pro obě strany.
Zastupitelstvo vzalo informace, které
zazněly v tomto bodě na vědomí.
* Řešení varovného systému
Starosta městyse přivítal pana Ulmana,
zástupce firmy EMPEMONT, který podal

informaci o společnosti, dále seznámil zastupitele s technickým provedením a s návrhem
na řešení varovného systému pro Kunvald
a podmínkami případné realizace a rovněž
s nároky a možnostmi financování.
Pan Ulman uvedl, že pokud se městys
připojí k projektu, který bude zpracováván
pod gescí pověřeného města Žamberk, bude
obsahovat návrh na umístění srážkových
čidel, hladinových - povodňových čidel, bude
zpracován rovněž digitální povodňový plán.
Systém pracuje na základě VKV vysílání, má
vlastní zdroj a není tedy odkázán na funkčnost
elektrické sítě. Systém zahrnuje i možnost
informování občanů prostřednictvím SMS
a disponuje i dalšími možnostmi. Systém je
mimo jiné napojen na IZS.
Předpokládaná částka pro realizaci činí
zhruba 2 mil. Kč, v případě získání dotace
by spoluúčast městyse činila cca 600 tis. Kč.
Realizace se předpokládá na konci roku 2017,
na počátku roku 2018.
Firma EMPEMONT zabezpečuje i administraci žádosti o dotace, není nutné, aby městys
měl alokovánu celou částku, je nutné počítat
pouze s částkou na stanovený podíl městyse.
Dále pan Ulman odpovídal na jednotlivé
dotazy zastupitelů, včetně nároků na běžnou
údržbu systému a finanční náročnost této
údržby. Uvedl, že dle zkušeností se jedná o
částku v řádu max. do 10 tis. Kč za rok.
Zastupitelstvo po dalším projednání
odsouhlasilo připojení se k projektu městy
Žamberka a dalších obcí na realizaci varovného systému.
* Obnova naučné stezky Kunvald
Starosta městyse uvedl, že po několika jednáních s dodavateli byly, tak, jak bylo dohodnuto předloženy jednotlivé návrhy realizace
obnovy naučné stezky včetně rozpočtů.
Jana Trejtnarová uvedla, že projekt byl
zpracováván v úzké koordinaci všech zpracovatelů – pana Šiffela jako garanta za mobiliář
naučné stezky, paní Ing. Rabasové za sadovnické a zahradnické úpravy prostranství a paní
Marie Kudrnka Vamberské, jako garanta za
kamenosochařské práce.
Do projektu byla zahrnuta i obnova prostoru za urnovým hájem, kde by mělo vznik1

nout pietní místo včetně připomínky významných občanů Kunvaldu.
Celková finanční náročnost je poměrně
vysoká – zhruba 1,5 mil. Kč, bude maximální
snaha o využití dotačních prostředků, nicméně, projekty jsou uzpůsobeny tak, aby se
daly realizovat po částech.
Zastupitelstvo vzalo informace na vědomí.
* Žádost o odkoupení pozemku – paní Holakovská
Zastupitelstvo se seznámilo se žádostí pani
Hany Holakovské o odkup pozemku parcelní
číslo 22/3 (výměra 28 m2) u čp. 50 (bývalý Krejčův mlýn).
Záměr bude vyvěšen po zákonem stanovenou dobu na úřední desce a poté se k němu
zastupitelstvo vrátí.
Zastupitelstvo vzalo žádost na vědomí.
* Žádost Masarykovy ZŠ a MŠ Kunvald
– navýšení závazného ukazatele
Zastupitelstvo se vrátilo k žádosti Masarykovy základní školy a mateřské školy o navýšení závazného ukazatele s ohledem na převod
svěřeného majetku – jedná se o nákup technologie v kotelně budovy základní školy.
Nákup byl realizován v letošním roce,
nabyvatelem se stal městys Kunvald, který
zařízení převedl do majetku příspěvkové organizace – ZŠ a MŠ Kunvald. Vzhledem k tomu,
že nákup proběhl v polovině roku, nepočítala
ZŠ a MŠ v rozpočtu s potřebnou částkou na
odpisy zařízení a z tohoto důvodu chybí škole
částka na ½ ročních odpisů na toto zařízení
– 6.003 Kč. Odpisové prostředky jsou součástí tvorby investičního fondu (fondu reprodukce majetku). Tento fond slouží organizaci
k financování investičních potřeb, k posílení
zdrojů na financování údržby a oprav majetku
ve vlastnictví zřizovatele.
Zastupitelstvo odsouhlasilo žádost ZŠ a MŠ
Kunvald o navýšení závazného ukazatele Fond
reprodukce majetku a čerpání výše uvedené
částky z investičního fondu.
* Žádost Masarykovy ZŠ a MŠ o předběžný
souhlas příspěvku zřizovatele
Starosta městyse seznámil zastupitelstvo se žádostí Masarykovy základní školy
a mateřské školy Kunvald o předběžný souhlas poskytnutí příspěvku zřizovatele na
záměr řešení přestavby učebny technických a přírodovědných předmětů, realizace
ochrany proti přepětí a realizace bezbariérového přístupu.
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ZŠ a MŠ Kunvald má záměr podat žádost
o dotaci prostřednictvím MAS. Projektový
záměr se pohubuje v částce 800 - 900 tis. Kč.
Podmínkou podání žádosti o dotaci je 5% podíl
spoluúčasti zřizovatele na projektu. Jedná se
investici v roce 2017. V případě, že by záměr
nebyl MAS přijat, lze žádat přímo ministerstvo
školství s tělovýchovy, v tomto případě však
podíl zřizovatele činí 15%.
Zastupitelstvo po dalším projednání
odsouhlasilo poskytnutí příspěvku zřizovatele
na předložený záměr.
* Žádost Masarykovy ZŠ a MŠ – čerpání
z investičního fondu
Starosta městyse seznámil zastupitelstvo
s žádostí Masarykovy základní školy a mateřské školy Kunvald o čerpání z investičního
fondu (Fondu reprodukce majetku) na opravu
svítidel, která nebyla zahrnuta do rozpočtu
běžného roku.
Na konci školního roku došlo v základní
škole k havárii – pádu svítidla, následně bylo
zjištěno, že upevnění všech svítidel je nevyhovující a nedostatečné. Jednalo se tedy
o zajištění bezpečnosti, které bylo nutno
řešit neprodleně v období hlavních školních
prázdnin. Částka vynaložená na opravu činila
22.033 Kč, škola s těmito prostředky nepočítala v rozpočtu běžného roku, proto žádá
o čerpání z investičního fondu.
Zastupitelstvo po krátkém projednání
odsouhlasilo žádost Masarykovy základní
školy a mateřské školy o čerpání částky ve
výši 22.033 Kč z investičního fondu.
* Odpady – podání žádosti do OPŽP
Starosta městyse seznámil zastupitelstvo
s možností podání žádosti prostřednictvím
DSO Orlicko do výzvy z OPŽP na nákup domácích kompostérů a na příklad štěpkovače.
Zastupitelstvo po krátkém projednání
odsouhlasilo zapojení se do výše uvedeného
projektu a podání žádosti o dotaci z programu
OPŽP.
* Různé
Ocenění městyse za péči o válečné hroby
– starosta městyse seznámil zastupitele
s pozvánkou na předání plakety Péče o válečné
hroby, které se uskuteční dne 19. září v sále
Rady Pardubického kraje. Městys Kunvald byl
vybrán za příkladnou péči o válečné hroby.
Zastupitelstvo vzalo informace na vědomí.

Nejdùležitìjší body ze zasedání zastupitelstva mìstyse dne 13. 10. 2016
* Hospodaření městyse k 30. 9. 2016
Předseda finančního výboru pan Josef
Vágner seznámil přítomné s vývojem hospodaření městyse Kunvald k 30. 9. 2016,
se stavy na jednotlivých účtech a celkovým
stavem finančních prostředků:
Běžný účet - KB
7.498.217,07 Kč
KB spořící účet
11.088.538,30 Kč
FRR KB
1.673.082,86 Kč
ČNB
396.904,19 Kč
Pokladna – hotovost
127.427,00 Kč
Fin. prostředky celkem 20.784.169,42 Kč
Příjmy
10.797.955,99 Kč
Výdaje
6.281.109,81 Kč
Saldo
4.516.846,18 Kč
Zastupitelstvo vzalo informace, které
zazněly v tomto bodě na vědomí.
* Rozpočtové opatření č. 7 / 2016
Předseda finančního výboru pan Josef
Vágner seznámil zastupitelstvo s návrhem Rozpočtového opatření č. 7 / 2016, které vyrovnává příjmy a výdaje mezi jednotlivými kapitolami rozpočtu (VPP, dotace knihovna).
Rozpočtové opatření je na straně příjmů
a výdajů ve výši 155.000 Kč.
Zastupitelstvo po krátkém projednání
odsouhlasilo Rozpočtové opatření č. 7 / 2016.
* Rozpočtové opatření č. 8 / 2016
Předseda finančního výboru pan Josef
Vágner seznámil zastupitelstvo s návrhem
Rozpočtového opatření č. 8 / 2016, které
vyrovnává příjmy a výdaje mezi jednotlivými
kapitolami rozpočtu (VPP, příjem za prodej
pozemků, daň z převodu nemovitostí, dotace
psí útulek). Rozpočtové opatření je na straně
příjmů a výdajů ve výši 109.000 Kč.
Zastupitelstvo po krátkém projednání
odsouhlasilo Rozpočtové opatření č. 8 / 2016.
* Dílčí přezkum hospodaření městyse Kunvald
Starosta městyse seznámil zastupitelstvo
s výsledkem kontroly, kterou provedli pracovníci Krajského úřadu Pardubického kraje dne
22. 9. 2016. Pří dílčím přezkumu hospodaření
městyse Kunvald nebyly zjištěny nedostatky.
Zastupitelstvo vzalo žádost na vědomí.
* Zimní údržba komunikací
Starosta městyse uvedl, že zastupitelé
měli možnost se seznámit v předstihu s návrhem Operačního plánu zimní údržby na období

2016 - 2017. Uvedl, že je nutné jako každým
rokem schválit úseky komunikací pro zimní
údržbu. Je nutné trasy rozšířit s ohledem na
svoz SKO „dům od domu“.
Připomněl podnikatelské subjekty, které
na základě smlouvy s městysem Kunvald
zabezpečují zimní údržbu komunikací. Rovněž
uvedl, že je samozřejmé, že v případě nutnosti
(příjezd lékaře nebo podobné nepředvídatelné
okolnosti) je zabezpečeno případné prohrnutí
a posyp na základě zvláštní objednávky. Prozatím je předpoklad, že ceny za zimní údržbu
zůstanou na stejné úrovni, jako v loňském
roce. Po odsouhlasení úseků bude starosta
jednat s jednotlivými dodavateli.
Zastupitelstvo po dalším projednání
odsouhlasilo navržený Operační plán zimní
údržby pro rok 2016/2017.
* Povodňový plán
Starosta městyse seznámil zastupitelstvo se změnami v povodňovém plánu, které
musely být provedeny na základě opatření
z kontroly krizové a povodňové připravenosti.
Dále uvedl, že v budoucnu bude nutné tento
plán zpracovat i v digitální podobě.
Zastupitelstvo po dalším krátkém projednání odsouhlasilo předložený Povodňový plán
městyse Kunvald.
* Žádost paní Holakovské o odkup pozemku
Zastupitelstvo se vrátilo k žádosti paní Hany
Holakovské o odkup pozemku parcelní číslo 22/3
(výměra 28 m2) u čp. 50 (bývalý Krejčův mlýn).
Záměr byl vyvěšen po zákonem stanovenou
dobu na úřední desce, k záměru nepřišly na Úřad
městyse žádné připomínky.
Zastupitelstvo odsouhlasilo prodej pozemku
parcelní číslo 22/3 o výměře 28 m2 za obvyklých
podmínek, tedy cenu stanovenou úředním odhadem a poplatky spojené s návrhem na vklad do
Katastru nemovitostí.
* Odpadové hospodářství městyse Kunvald
Starosta městyse informoval zastupitelstvo o průběžně probíhajícím jednání s firmou
KOS Jablonné nad Orlicí, které se týká svozu
odpadů, se kterým se na základě smlouvy
započalo dne 16. 9. 2016 a bude se dále pokračovat i v roce 2017. Jedná se o svoz směsných komunálních odpadů, tříděných odpadů,
nebezpečných odpadů, velkoobjemových
odpadů.
Dále informoval, že byly vypovězeny
v souladu s předchozími závěry zastupitelstva smlouvy dosavadnímu dodavateli firmě
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EKOLA České Libchavy. Výpovědi bylo nutno
doručit do 15. 10. 2016. Od roku 2017 bude
tak postupně rozšířena spolupráce s novým
dodavatel, která se prozatím jeví pro městys
jako podstatně výhodnější.
Firma dále nabízí i svoz drobného kovového odpadu – především plechovek a hliníkových folií. Dále firma vydá svozový kalendář,
který bude distribuován do každé domácnosti,
kde budou uvedeny termíny svozů, podrobné
podmínky svozu tříděných odpadů. V tomto
kalendáři nabízí firma i prostor pro městys
a spolky pro uveřejnění termínů pravidelně
konaných akcí v Kunvaldě.
Od roku 2017 by mělo svozovým dnem
pro SKO být vždy pondělí tak, aby i chalupáři měli příležitost odložit ke svozové trase
odpady. Firma rovněž nabízí svoz tříděných
odpadů – plastů a papíru „dům od domu“.
Staré typy kontejnerů – zvonů by mohly být
využity např. pro drobný kovový odpad.
Stanoviště kontejnerů pro tříděný odpad
– plasty, sklo bílé i barevné, papír zůstanou
zachovány. Svoz nebezpečných odpadů bude
realizován dvakrát ročně, stejně jako svoz velkoobjemových odpadů. Kromě toho bude starosta
městyse jednat se zástupci Kunvaldské a.s.
o umístění velkoobjemového uzamykatelného
kontejneru v prostoru areálu bramborárny, kde
bude možné po dohodě odložit velkoobjemový
odpad mezi obdobím svozů pro ty občany, kteří
nemají možnost jej do plánovaného termínu
odvozu velkoobjemového odpadu uložit v nebo
u svých nemovitostí.
Zastupitelstvo se shodlo na tom, že je stále
nutno intenzivně hledat prostor, pozemek pro
vybudování sběrného místa případně sběrného dvora.
Zastupitelstvo vzalo všechny informace,
které zazněly v tomto bodě na vědomí.
* Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouva
o právu provést stavbu č. IC-12-2016304/VB/4A,
Rybářství Kunvald, TS a kvn.
Starosta městyse seznámil zastupitelstvo
se žádostí Rybářství Kunvald s.r.o. o uzavření
výše uvedených smluv. Jedná se o zřízení nové
el. přípojky a trafostanice pro žadatele. Dotčenou nemovitostí je p. p. č. 7624, ostatní plocha
– ostatní komunikace, která je ve vlastnictví
Městyse Kunvald.
Zastupitelstvo po dalším krátkém projednání odsouhlasilo uzavření předložené Smlouvy
o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene- služebnosti a smlouva o právu provést stavbu č. IC-12-2016304/VB/4A, Rybářství
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Kunvald, TS a kvn a pověřilo starostu jejím podpisem.
* Žádost BabyBox – STATIM, z.s.
Zastupitelstvo se seznámilo se žádostí Spolku
Baby Box pro odložené děti – STATIM, z. s., který
žádá o možnost finančního daru na výměnu
babyboxu v Pardubické nemocnici.
Zastupitelstvo po krátkém projednání
odsouhlasilo návrh Jany Trejtnarové na poskytnutí symbolického příspěvku ve výši 1000 Kč
na základě uzavřené Darovací smlouvy a pověřilo starostu jejím podpisem.
* Různé
· Informace z odboru dopravy Pardubického
kraje – starosta informoval zastupitelstvo
o jednání na KÚ Pardubického kraje o možnosti opravy komunikace III. tř. 31911 Žamberk – Kunvald. Na tento úsek v délce cca 6 km
je připravována PD - Modernizace komunikace, cena za PD činí 625 tis. Kč, hodnota projektu cca 57 mil Kč. Další úsek, na který je připravována projektová dokumentace je v úseku:
Kunvald - hranice kraje směrem na Rokytnici,
úsek v délce cca 4 km, cena PD činí 483 tis. Kč.
Jediná možnost oprav je z prostředků kraje, jiné
zdroje nejsou. Kraj ročně provede modernizace
v objemu cca 250 – 500 mil. Kč. Požadavků
je v současné době za více jak 3 miliardy Kč.
Je zde možnost sepsání veřejné petice a zaslání
na KÚ Pardubického kraje. Zastupitelstvo vzalo
informace na vědomí a doporučilo sepsání
petice.
· Změny jízdních řádů od 11. 12. 2016
– starosta městyse informoval, že dochází ke
změnám jízdních řádů. Na lince 700902 – Ústí
– Libchavy – Žamberk – Kunvald – Rokytnice dojde pouze k drobným změnám. Četnost spojů by měla zůstat zachována. Dojde ke
změně názvu zastávky – Kunvald, pošta na Kunvald, Kampelička. Dále byl zaslán požadavek na
posun prvního ranního spoje z Rokytnice, aby
byla zajištěna návaznost na dálkový spoj směr
Moravská Třebová a Brno a dále možnost přestupu v Letohradě na vlakové spoje. Zastupitelstvo vzalo informace na vědomí.
· Informace o revizích kotlů na tuhá paliva
– 22. září byla ve spolupráci s firmou DŮM
KOTLŮ uspořádána informační beseda o možnosti získání tzv. kotlíkových dotací a k novele
zákona. č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší,
která se týká revizí kotlů. Firma nabízí realizaci revizí. Zastupitelstvo vzalo informace na
vědomí.

· Výročí 100 let od narození mjr. Františka
Trejtnara – starosta seznámil zastupitelstvo
s návrhem uspořádat vzpomínkové odpoledne ke stému výročí narození kunvaldského
rodáka, letce RAF. Uvedl, že se jeví možnosti
spolupráce s jak s Vojenským historickým
ústavem, tak i se spolky, které udržují vojenské tradice. Zastupitelstvo vzalo informace
na vědomí a uspořádání akce odsouhlasilo
a pověřilo starostu, místostarostu a paní Petru
Zářeckou přípravou akce. Jako nejvhodnější
termín se jeví září 2017.
· Informace z Úřadu práce ČR – starosta
seznámil zastupitelstvo s možností prodloužení dohod na VPP, sdělil, že požádal o prodloužení míst do 31. 12. 2016. Dále uvedl, že je
pravděpodobné, že pro rok 2017 budou zpřísněna pravidla pro umísťování uchazečů. Úřad
práce bude provádět namátkové neohlášené
kontroly. Zaměření na dlouhodobě evidované
uchazeče, hmotnou nouzi, nebude možno

zaměstnávat opakovaně. Zastupitelstvo vzalo
informace na vědomí.
* Diskuse
Paní Alena Foglová požádala, zda by nebylo
možné umístit v městysi měřiče rychlosti,
neboť někteří řidiči nerespektují pravidla stanovená pro jízdu v obci. Starosta odpověděl,
že je možné tuto záležitost zařadit do rozpočtu
městyse na rok 2017.
Ing. Musil se dotázal, zda se bude pokračovat ve výměně veřejného osvětlení. Dále uvedl,
že některé lampy jsou skloněné tak, že mohou
oslňovat řidiče. Starosta odpověděl, že se i do
dalšího roku počítá s obnovou svítidel další
části VO. Oslňování a úpravu náklonu lamp projedná s dodavatelem.
Starosta dále informoval, že aktuálně probíhá ošetření Bratrské lípy, poškozené loňskou
vichřicí a na které městys získal dotaci od AOPK.
Zastupitelstvo vzalo všechny příspěvky,
které zazněly v bodě Diskuse na vědomí.

Zasedání Zastupitelstva Městyse Kunvald proběhnou
ve čtvrtek 10. listopadu 2016 a ve čtvrtek 15. prosince 2016
v zasedací místnosti Úřadu městyse Kunvald, vždy od 19 hod.

Ministerstvo obrany ocenilo obce
peèující o váleèné hroby
Každý rok Ministerstvo obrany ČR ocení
čtyři obce z Pardubického kraje, které pečují
o válečné hroby. V letošním roce byl mezi
vybranými obcemi také městys Kunvald.
Slavností předání se uskutečnilo dne 19. září
2016 na půdě Krajského úřadu v sále Rady
Pardubického kraje. Starostové jednotlivých
obcí převzali z rukou plk. gšt. Eduarda Stehlíka, ředitele Odboru pro válečné veterány
MO ČR, pamětní plakety.
Symboly použité na pamětní plaketě:
· Základním motivem plakety je plamen, symbolizující oheň války, ale také plamínky svíček
na hrobech padlých. Přeneseně symbolizuje
i věčnou paměť na válečné oběti, kterou je
třeba neustále udržovat a ochraňovat.
· Tvar plamene ovšem připomíná slzu,
odkazující na smutek pozůstalých, řečeno
kanadským spisovatelem a válečným veteránem Farley Mowatem těch, kterým bylo
souzeno přežít.

· Základní motiv je doplněn stylizovanou
stélou s českým lvem, která odkazuje na
hroby českých vojáků, padlých pro vlast po
celém světě.
Dovoluji si zde citovat pana plk. Stehlíka,
který při této příležitosti řekl:
„Může se zdát, že téma válečného hrdinství patří minulosti, ale není to vůbec pravda.
I dnes čeští vojáci nasazují svůj život na
zahraničních misích, kde bojují za klidný
život lidí v naší zemi. A bohužel i umírají.

Plaketa Ministerstva obrany pro Kunvald
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Na tyto lidi by se nemělo zapomínat, a proto
všem obcím a lidem, kteří si význam péče
o válečné hroby uvědomují, patří náležité
poděkování.“
Velmi si tohoto ocenění vážíme a je pro
nás závazkem do dalších let. Městysi Kunvald
bylo uděleno za restaurování pomníku padlých obětí v 1. světové válce a za příkladnou
každoroční péči o toto pietní místo. Pomník
umístěný v centru obce má tvar trojstranného
pylonu, na jehož každé straně je deska s vytesanými jmény všech padlých občanů Kun-

valdu a jeho osad na bojištích 1. světové války.
Pomník byl zhotoven v roce 1926 sochařem Ladislavem Koulou z Chocně. Restaurován byl v roce 2005 nákladem 45.000 Kč. Při
úpravě centra městyse byla provedena rovněž
úprava okolí pomníku. V průběhu této stavby
došlo v roce 2010 k jeho poškození, které
bylo předmětem pojistné události. Restaurátor uvedl pomník do původního stavu a celková výše opravy se vyšplhala na 47.000 Kč.
J. Paďour, starosta městyse

Výsledky voleb do Zastupitelstva Pardubického kraje,
které se konaly 7. – 8. 10. 2016 ve volebním okrsku Kunvald:
Počet voličů

805

Počet odevzdaných platných hlasů

292

číslo strany

1

6

název

počet hlasů

Volte Pravý Blok www.cibulka.net

1

2

ODS

18

12

ČSSD

62

22

Pro otevřený kraj – Piráti, Zelení, Změna

16

30

ANO 2011

22

32

TOP 09

19

34

Starostové a nezávislí

12

37

KSČM

31

41

Národní demokracie

1

43

Úsvit s Blokem proti islaMIZACI

2

48

Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura

19

52

Svobodní a Soukromníci

5

54

DSS – NE imigrantům, STOP nepřizpůsobivým a diktátu EU

3

55

Koalice pro Pardubický kraj

72

59

Osobnosti Pardubického kraje

3

67

NE ilegální imigraci – peníze raději pro naše lidi

3

70

Koalice SPR-RSČ, M.Sládka, Patrioti a HOZK

1

85

Východočeši, Nezávislí, Patrioti

2

Výsledky I. kola voleb do Senátu Parlamentu ČR,
které se konaly 7. – 8. 10. 2016 ve volebním okrsku Kunvald:
Počet voličů

805

Počet odevzdaných platných hlasů
číslo strany

272
název

počet hlasů

1

Antonín Vyšohlíd

24

2

Petr Šilar

162

3

Jan Lipavský

15

4

Soňa Hlavová

29

5

Dalibor Zelený

17

6

Martin Strnad

11

7

Jaroslav Zedník

14

Výsledky II. kola voleb do Senátu Parlamentu ČR,
které se konaly 14. – 15. 10. 2016 ve volebním okrsku Kunvald:
Počet voličů

805

Počet odevzdaných platných hlasů

160

číslo strany

název

2

Petr Šilar

3

Jan Lipavský

počet hlasů

137
23
zapisovatelka OkVk

Nìco o odpadech…
Zastupitelstvo městyse se rozhodlo
po mnohaletém váhání a zvažování změnit
systém svozu odpadů, a to z „kontejnerů“
na „popelnice“. Vzhledu Kunvaldu to nepochybně prospělo. Věřím, že nakonec nebudou mít pravdu Ti, kteří viděli již dopředu
odpady všude po příkopech. Ale jsme jen
lidé, takoví i makoví a černé skládky a nepořádky se objevovaly i za systému kontejnerů.
Ty tedy v říjnu, doufejme, nenávratně
zmizely. Bylo až k neuvěření, jak rychle a čím
vším možným i nemožným se poslední kontejnery plnily a co byli lidé schopni najednou
nalézt ve svých domovech.
Podařilo se uzavřít smlouvu s firmou,
která je vstřícná a v mnohém městysi vyšla
vstříc. Začátky bývají však vždy a ve všem trošičku složitější, ale při skutečné snaze všech
stran – tedy občanů, firmy i městyse – lze

řešení nalézt a vše provozovat ke spokojenosti. Někteří nebudou spokojeni nikdy a vše
je málo, ale to už tak zkrátka bývá.
Následně se zastupitelstvo rozhodlo od
nového roku přejít k nabídnutému systému
svozu „dům od domu“ i v oblasti sběru
plastů, papíru a případně i drobného kovového odpadu.
Do všech domácností budou distribuovány
„svozové kalendáře“, ve kterých budou mj.
uvedena i základní pravidla pro třídění odpadů
a jejich přípravu ke svozu. Svoz těchto odpadů
bude probíhat po stejné trase, po jaké probíhá svoz popelnic. Všichni občané – poplatníci obdrží po zaplacení poplatku – pozor
– tady je kratší termín k úhradě, a to 31. březen
– známku k vylepení na popelnici. Majitelé
rekreačních objektů obdrží nálepky s čárovými
kódy k nalepení na pytle s odpadem. Pro výše
uvedený tříděný odpad, který budou domácnosti ve stanovený den přistavovat ke svo7

zové trase, budou občanům rovněž vydány
nálepky s čárovým kódem k identifikaci
poplatníků. Zastupitelstvo v nových vyhláškách připravuje bonusy pro ty, kteří budou
odpovědně třídit a tříděné odpady zodpovědně odevzdávat. To se však projeví až po
roce, až bude sečteno. Následující materiál
pro Vás připravila firma KOS, tak doporučuji

všem, pečlivě přečíst a dodržovat, chceme-li,
aby systém fungoval a Kunvald byl čistý.
Zastupitelstvo se bude i nadále snažit
vyřešit získání místa pro sběrné místo, či
sběrný dvůr, kam by bylo možné ve stanovené dny a čas odložit např. nepotřebný velkoobjemový odpad a další.

10 otázek a odpovědí pro třídění odpadů

4) Jak označit balík nebo pytel s odpady?
Každý uživatel systému je identifikován
samolepkou s čárovým kódem. Tuto samolepku nalepte na chráněné místo balíku nebo
pytle. Doporučujeme nalepit na úvazek pytle
a zbytek úvazku přehrnout tak, aby ke štítku
neměla přístup voda a štítek zůstal čitelný.
Podobně si počínejte u papíru, štítek přelepte průhlednou lepící páskou.

1) Proč třídíme odpad?
Chceme se zbavovat věcí, které již nepotřebujeme tak, abychom svým počínáním co
nejméně zatížili životní prostředí. Proto co
nejvíce snižujeme množství odpadu, které již
nelze jinak využít. Využitím tříděného odpadu
snižujeme potřebu nových surovin. V konečném důsledku pak šetříme i svoje peníze.
2) Kam můžeme odevzdat vytříděné plasty,
papír, sklo a kovy?
Stávající kontejnery na tříděný odpad,
můžete využít pro sklo bílé, sklo barevné,
směs plastů a směs papíru.
Sběrné suroviny vykupují některé odpady
např. kovy, papír.
Svoz „dům od domu“, kterým bude
v pravidelných intervalech prováděn svoz
plastů a papíru vytříděných do těchto pěti
skupin: PET lahve, čirá folie a čiré platové
obaly (pytlíky, tašky apod.) bez potisku,
ostatní směsný plast, kartonový papír, smíšený papír, tetrapack (obaly od nápojů).
Systémy lze kombinovat.
Veškeré odpady je nutno odevzdávat
čisté, vymyté, bez zbytků potravin.
Svoz dům od domu
3) Jak vytříděný odpad balíme?
Folie čiré, PET lahve, tetrapack a směsný
plast zmačkejte a vhoďte každé zvlášť do
samostatného pytle o minimálním objemu
110 l. Pytel řádně zavažte. Používejte pytle
s obsahem 110 litrů. Získat je můžete na
úřadě městys nebo volně v prodeji.
Můžete použít i jiný plastový pytel, který
doma nepotřebujete, ale dodržujte minimální
velikost 110 litrů.
Kartonový papír (vlnitá a hladká lepenka)
a ostatní papír (noviny, časopisy, balící papír)
složte a odděleně zabalte do balíku o minimální hmotnosti 10 kg (nedávejte do plastového pytle).
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Za Úřad městyse Jana Trejtnarová

5) Kam a kdy odpad předat?
Svoz provádíme v termínech uvedených v kalendáři. Den před svozem nejpozději však v den svozu ráno v 6.00 hodin připravte na stanoviště (na které umisťujete
každou středu svoji popelnici ke svozu)
pytle s vytříděnými plasty a balíky papíru.
Odděleně zabalené odpady odvezeme najednou. Pokud budou správně zabaleny, nedojde v našem svozovém vozidle k jejich smíchání. Při dalším zpracování a roztřídění je
pro nás mnohem snadnější manipulovat
s balíky a pytli než se směsí, která se sváží
z nádob (zvonů) na tříděný odpad.
6) Kolik pytlů nebo balíků musím přistavit,
aby byl odpad odvezen?
Stačí jeden pytel vytříděných plastů jednoho druhu nebo jeden balík jednoho druhu
papíru. Odvezeme i pytel nebo balík, který
nebude splňovat dané parametry, ovšem
nebude Vám přiznán bonus.
7) Proč používáme adresné označení producenta odpadů?
Identifikace pomocí čárového kódu na
balíku papíru nebo pytli s plasty nám umožňuje zpětně kontrolovat kvalitu třídění producenta. Při porušení čistoty a kázně Vás
upozorníme na zjištěné nedostatky.
Budeme sledovat kdo, a jak se do systému zapojil. To umožní každému uživateli
získat bonus, jehož hodnota se bude zvyšovat s počtem odevzdaných pytlů nebo balíků.

8) Za jakých podmínek získáme bonus?
Podmínkou pro získání bonusu je:
· úhrada za roční svoz odpadů,
· dodržení minimálních hodnot: hmotnosti
10 kg pro papír a objem 110 l plastového
pytle pro plasty,
· přistavení odpadů ve svozový den na místo
popelnice nejpozději v 6.00 hod. ráno,
· označení pytle nebo balíku samolepkou
s čárovým kódem,
· dodržení zásad čistoty při třídění, vytříděné
odpady nesmí obsahovat zbytky potravin,
ani nesmí být potravinami nebo jinak znečištěné. Nesmí být vzájemné promíchány
druhy tříděných odpadů.
9) Kde získáme vhodný obal?
Plastové pytle o objemu 110 l jsou volně
v prodeji, dále je můžete také získat na obecních úřadech, nebo můžete kontaktovat KOS
a pytle Vám při svozu dodáme. Minimální
počet objednávky u firmy KOS však musí být
25 ks. Balení papíru nevyžaduje žádný další
obal.
10) Mohou se systému zúčastnit živnostníci i jiné organizace?
Ano, budeme rádi, pokud novou službu
využijí i nové subjekty. Všechna výše uvedená
pravidla zůstávají stejná. Je však nutné provést v KOS na tel.: 465 642 363 registraci,
na základě které začneme svoz provádět.
Upozornění!
mezi sklo nepatří: porcelán, keramika, autosklo, drátěné sklo a zrcadla.
mezi papír nepatří: uhlový a voskovaný
papír, použité plenky a hygienické potřeby.
mezi plasty nepatří: obaly od nebezpečných
látek a jinak znečištěné plasty.

Jak poznáme o jaký druh odpadu se jedná?
· Obaly z papíru bývají označeny:

(20 = vlnitá lepenka, 21 = hladká lepenka, 22 = papír)

· Obaly ze skla bývají označeny:

(70 = bílé sklo, 71 = zelené sklo, 72 = hnědé sklo)

· Obaly z plastů bývají označeny:

(PET či 1 = polyethylentereftalát, HDPE či 2 = polyetylén lineární, LDPE či 4 = polyetylén rozvětvený,
PP či 5 = polypropylén, PS či 6 = polystyrén)

Plechovky (mimo barev)
Název plechovky jsme zvolili pouze pro
upoutání pozornosti. Máme však zájem
na tom, aby se žádné kovové (železné, hliníkové) obaly nedostávaly do popelnic.
Můžete kovové obaly shromažďovat odděleně do pytle a v den svozu přistavit jako jiný
tříděný odpad. Pokud však vyprodukujete
těchto odpadů malé množství, bez obav je
přidávejte k plastům. Avšak čisté bez zbytků
potravin.
Dále se můžeme setkat s kombinovanými obaly, které mají u šipek označení C/...
a označení za lomítkem vyjadřuje, jaký materiál převládá např. C/PAP tzn. že obal je vyroben z více materiálů a převládá papír. Takto
označené odpady dáváme do směsného
odpadu do popelnice.

Compostainery Kunvald 2017 - Svoz vždy ve čtvrtek!
Březen

23. 3.

Duben

6. 4.

20. 4.

Květen

4. 5.

18. 5.

Červen

1. 6.

15. 6.

Červenec

13. 7.

27. 7.

Srpen

10. 8.

24. 8.

Září

7. 9.

21. 9.

Říjen

5. 10.

19. 10.

Listopad

2. 11.

16. 11.

29. 6.

30. 11.
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Čím žije naše kunvaldská škola...
Hodnocení školního roku 2015/2016
Loňský školní rok byl pro naši školu velice
úspěšný. Uspořádali jsme nejen tradiční akce,
konající každý rok, ale přidali jsme i některé
akce nové a zúčastnili jsme se několika soutěží, v nichž jsme obstáli se ctí.
Nejlépe jsme si vedli v okresním kole soutěže v anglickém jazyce, kde Tadeáš Bém
obsadil 1. místo. Do krajského kola postoupit nemohl, protože v této kategorii se nepostupuje. Věříme však, že se mu letos povede
i v krajském kole.
Velmi úspěšní jsme byli také ve sportovních soutěžích. V Sazka olympijském víceboji
jsme v tomto školním roce obsadili 2. místo
škol do 100 žáků v Pardubickém kraji a obdrželi finanční odměnu 30.000 Kč na nákup sportovních potřeb (rok předtím to bylo 10.000 Kč
za první místo v této kategorii). V Hejtmanově
poháru jsme rovněž obsadili 2. Místo, které
bylo spojeno s finanční odměnou ve výši
4.000 Kč na sportovní potřeby.
V regionálním kole přírodovědné soutěže, kategorie Živočichové, minerály obsadil
Patrik Fajgl 5. místo. Adéla Brůnová postoupila do celorepublikového kola.
V okresním kole dopravní soutěže obsadili starší žáci ve složení Richard Pecháček,
David Šlesingr, Petra Mrázková a Nikola Urbanová 3. místo. Mladší žáci ve složení František
Keprta, Jan Šejnoha, Anna Malíková a Karolína Faiferová 4. místo.
V literární soutěži na téma „Zvedám svůj
hlas…“… ne proto, abych křičela, ale abych
mluvila za ty, které nemají žádný hlas, získala
Michaela Dušková za esej Mladá bojovnice
ocenění.
Všem úspěšným soutěžícím gratulujeme
a děkujeme všem vyučujícím, které se podíleli
na přípravě žáků pro soutěže.
V soutěži Vánoční hrneček pořádané
Muzeem Žamberk obsadila v kategorii školáci
Adéla Jedličková 1. místo a Marie Flekrová
2. místo. Cenu návštěvníků si pak odnesla
Adéla Jedličková za 1. místo a Johana Ulrychová za 2. místo.
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Kromě soutěží jsme pořádali také projekty. Tradičně na podzim a na jaře to byla
Cesta za zdravím. Podzimní část tvořilo pěší
putování s plněním úkolů, jarní část patřil
cyklovýletu po našem regionu. Zapojili jsme
se do projektu pořádaném Knihovnou Jiřího
Mahena v Brně a se žáky ZŠ a MŠ Važec ze
Slovenské republiky jsme si vyměnili vlastnoručně vyrobené záložky. Naši žáci vyrobili i Anděly pro klienty hospicu v Červeném
Kostelci. Dřevěné modely dodal pan Hejkrlík ze Žamberka a žáci je v hodinách výtvarné
výchovy nápaditě ozdobili.
Rozvíjeli jsme i spolupráci s rodiči. Uspořádali jsme Vánoční turnaj v přehazované,
kde nešlo ani tak o vítězství, ale užít si předvánoční čas většinou plný shonu. Uspořádali jsme tradiční Ples rodičů a přátel školy.
V čase velikonočním nám při velikonočních
dílnách pomáhali tatínkové, dědečkové a další
příbuzní s pletením pomlázek.
Pokračovali jsme v úspěšně navázané spolupráci se Základní školou speciální Neratov se
sídlem v Bartošovicích a s německou školou se
sídlem v Neuendettelsau v Bavorsku. Navštívili
jsme naše kamarády z Německa a společně
jsme vypracovali brožurku českých a německých přísloví. Uspořádali jsme i zájezd do Londýna, na který jsme čerpali peníze z Evropských fondů, celkem 200.000 Kč.
Navázali jsme spolupráci se Základní
školou v Klášterci nad Orlicí. Společně jsme
uspořádali především sportovní akce pro žáky
našich škol. Zahájili jsme i metodickou spolupráci mezi vyučujícími.
Na závěr bych chtěla ještě jednou poděkovat za odvedenou práci nejen pedagogickým pracovníkům, ale i našim paním kuchařkám, panu školníkovi a paní uklízečce. Bez
jejich péče, s jakou se starají o naše zázemí,
bychom se neobešli.
Myslím, že uplynulý školní rok byl
opravdu vydařený a věřím, že se nám dobře
povede i letos.
Mgr. Kateřina Xaverová,
ředitelka ZŠ a MŠ

Školní zájezd za poznáním a kulturou
do Hradce Králové
Ještě dětem ani neskončily prázdniny
a učitelé přemýšleli, jak žákům prakticky
a poutavě přiblížit nové poznatky, které získávají v lavicích. Objednali jsme programy pro
žáky od 5. po 9. ročník. Ve středu, v den před
podzimní rovnodenností, jsme se brzy ráno
vydali do Hradce Králové, aby 5. až 7. ročník
byl již po osmé hodině v Planetáriu. Cesta do
krajského města nám uběhla poměrně rychle,
neboť praktikanti CK Masaryčka (osmáci) nás
formou svých vypracovaných referátů seznamovali nejen s historickými budovami města,
ale i významnými osobnostmi, které se stavbami souvisí. Přednášeli o hvězdárně, Bílé
věži, Muzeu, Klicperově divadle, o Janu Kotěrovi a V. M. Klicperovi.
Na Novém Hradci vystoupila první skupina, aby si to zamířili na program do Planetária. Tam jim byl promítnut film o vzniku
sluneční soustavy a poté se přesunuli do
kopule na videoprojekci výkladem, kde pozorovali noční oblohu a pohyb Slunce na denní
obloze. Žáci kunvaldské školy překvapili svými
vědomostmi z oblasti vesmírných těles a byli

odborníky z Planetária pochváleni a to učitelky
mile potěšilo.
Starší, osmáky a deváťáky, autobus odvezl
na Eliščino nábřeží na prohlídku Kotěrova
Muzea s výkladem. Bylo to zajímavé architektonické poučení o spojení secesního umění
s funkcionalistickým významem stavby. Po
hodinové prohlídce jsme přešli do historického
centra města a ke Klicperovu divadlu, kde nás
čekala divadelní hra Oněgin. Představení v provedení hradeckého souboru bylo nápadité, perfektně sehrané, scéna a hudební doprovod zajímavé, všichni jsme byli nadšeni a divadlo jsme
opouštěli plni úžasných dojmů.
Mladší žactvo se zatím z Planetária přesunulo do Jiráskových sadů, k soutoku Orlice
s Labem a čas jim dovolil navštívit i nově
restaurovanou Bílou věž, kde mohli obdivovat
skleněný model Bílé věže, vystoupat do nejvyššího patra věže a rozhlédnou se po městě
a po Labské kotlině.
Kolem druhé hodiny jsme se opět všichni
setkali vedle zimního stadionu, odkud nás
autobus vezl zpět domů, do Kunvaldu. Zájezd
za poznáním a kulturou se vydařil, všem se
líbil a splnil požadavky školního vzdělávacího
programu Masarykovy základní školy.
Mgr. Frimlová Jana

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

60 let
02. 11.
15. 11
20. 11.

Krejsová Marie
Vymetálek Petr
Hrabáček František

89 let
21. 11.

Miroslava Štefková

85 let
05. 12.

Jitka Jindrová

84 let
03. 11.

Vítáme do života novì narozené
obèánky:

Ladislav Novotný

83 let
18. 12.

24. 09.
29. 09.

Vlasta Junková

81 let
10. 11.

Vzpomínáme na obèany, kteøí již
nejsou mezi námi:

Miloslava Podivínová

70 let
19. 12.

Zdeněk Labík

18. 08.
24. 08.
28. 08.
07. 10.

Max Toman
Jan Kubíček

Věra Keprotvá
Marie Kreuzová
Božena Štumpfová
Marie Tomková
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Okénko farnosti
Posvícení
Svatohavelské posvícení se slavilo
v našem kostele 16. října. Přímo na tuto
neděli letos připadl svátek Sv. Havla. Poděkování za úrodu vyjadřoval opět dožínkový věnec,
bochník chleba, koláče a mísy s ovocem a zeleninou. To vše nesly děti v obětním průvodu za
hudebního doprovodu Jiné doby.
Další hudební vstup patřil starším dětem,
které si letos samostatně nacvičily 4 skladbičky, a po nich i menším dětem, které zazpívaly písničku. Závěrečné slavnostní Tedeum
umocnilo dík za vše, čeho se nám každodenně dostává.
Marta Gregušová

Posvícenské jednohubky
Jednohubka je malý pokrm, chuťovka,
kterou hravě zvládnou vyrobit i malé děti.
Pokusily se o to doma a v neděli své výtvory

donesly do kostela. Kdo by si však myslel,
že šlo jen o gurmánský zážitek, mýlil by se.
Jednohubky byly pouze předzvěstí nové
skutečnosti, kterou jsme o posvícení oznámili. V našem kostele jsme totiž s dětmi zřídily
malou knihovničku s duchovní literaturou pro
děti i dospělé. Většinou jsou v ní útlé knížky,
takové jednohubky, ovšem najdou se zde
i obsáhlejší, teologicky hodnotná díla. Knihy
lze zapůjčit jakoukoli neděli a dle možností
budeme jejich nabídku postupně rozšiřovat.
Marta Gregušová

Mons. Josef Suchár
Mons. Josef Suchár oslavil letos na podzim
třicet let své kněžské služby. Jelikož Kunvald byl jeho první farností, rozhodli jsme se
v neděli 23. 10. otce Josefa navštívit a osobně
mu poblahopřát. Jelikož se tato návštěva uskutečnila až po uzávěrce Poledníku, přineseme
Vám podrobnosti v dalším čísle.
Marta Gregušová

PODZIMNÍ SVÁTKY
Svátek Všech Svatých oslavíme mší sv. v neděli 30. 10. v 8.30h.
Památku zesnulých si připomeneme ve středu 2. 11. v 17h. Po mši sv. bude průvod po hřbitově.
VÁNOČNÍ SVÁTKY
Štědrý den zakončí půlnoční mše sv. v 0.00h.
Boží hod Vánoční, mše sv. v 8.30h. Letos divadlo dětí nebude, jelikož se v tomto školním
roce, díky mateřským povinnostem M. Gregušové, náboženství nevyučuje.
Svátek sv. Štěpána, mše sv. také v 8.30h.
Nový rok 1. 1. 2017 zahájíme mší sv. v 8.30h
Tříkrálová sbírka se opět připravuje, přesné datum oznámíme v lednovém Poledníku.
Přejeme všem pokojné vánoční svátky a do dalšího roku mnoho zdraví a radosti.

Stále se něco děje...!
Výlet, který se vydaøil ...
Wellnes pobyt – hotel Mas Sezimovo Ústí,
to je přesný název týdenního pobytu nás, kteří
jsme si užívali odpočinku, regenerace sil
a poznávání nám dosud neznámých míst.
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Ještě pro úplnost, akci věnovanou důchodcům
připravil Svaz tělesně postižených Žamberk.
Autobus si pro nás přijel přímo z hotelu
v S. Ústí, parta ze Žamberka a nejbližšího okolí
včetně silné skupiny z Kunvaldu vyrazila od Billy
ve 12.00 hod., a to 25. 9. Po celou dobu jízdy

Sezimovo Ústí

a samozřejmě celého pobytu jsme byli v péči
delegáta hotelu, který byl dokonalým profíkem
ve svém oboru. Nesmím opomenout zásluh
našeho cestovního matadora Marka Rybára.
Po příjezdu, ubytování a krátkém odpočinku jsme poprvé (večeře) začali každý svůj
boj s kaloriemi. Po celý týden jsme totiž baštili
jídla o tolika chodech, kolik si jich kdo dopřál,
skutečně bylo z čeho vybírat. K samé chvále
bych připsal i jednu připomínku, která se často
ozývala – koupelny s vysoko posazeným sprchovým koutem a WC, který byl v mnoha případech používán v polohách přímo artistických, ale i to patřilo zřejmě k rozcvičce. Od
pondělního rána měl každý možnost užívat
si volna, nebo využít nabídky hotelu. Wellnes
nabízel denně rozcvičku, dále dle rozpisu zábal
s masáží, elektroléčbu, cvičení v bazénu a kyslíkovou terapii. Bazén byl k dispozici do 22.00.
Výlety byly půldenní, v sobotu celodenní
– Lipno a Č. Krumlov. Jinak Tábor a okolí, Orlík
– zámek a plavba lodí po přehradě, Červená Lhota
– zámek a prohlídka Soběslavy. V pátek byla možnost navštívit zámek Kratochvíle a vesničku Holašovice zapsanou do seznamu UNESCO. Nesmím
zapomenout na 2 taneční večery, soutěže v bowlingu a BINGO, v neposlední řadě pak přednáška
o potravinových doplňcích.
Nedělní odjezd v 9.00 ze Sezimova Ústí už
znamenal ukončení krásně prožitého týdne, ale
i konec krásného počasí, které nám po celou
dobu přálo.
Co na konec? Díky nám všem, vše bylo fajn
a příště jistě chybět nebudeme. Stojí to za to.

který jsme se my, senioři, těšili. A zklamán
neodcházel myslím nikdo.
Přivítala nás a celým pořadem provázela
vtipná Marta Gregušová. Náš pan starosta
ve svém uvítání a projevu jako vždy nezklamal, mimo jiné přivítal mezi námi senátora
pana Petra Šilara. Jeho slova potěšila a budeli v nadcházejících volbách opět zvolen do
Senátu, funkce bude v dobrých rukou.
A začalo vystoupení našich nejmenších, ti
nikdy nezklamou, vždyť vidět naše malé, jak se
snaží, je krásné. Pod vedením paní učitelky pak
nastoupila skupina žáků základní školy svým
vystoupením před vybranou porotou. Talenty
se probouzejí pomalu, ale jistě, to si myslím
bylo znát na každém z nich.
Je tu další číslo programu – čáry máry –
vystoupení kouzelníka pana Miloše Bednáře
z Letohradu. Ten předvedl triky a fígle na vysoké
úrovni, vše proložil vtipy, navodil pohodu,
zkrátka svého vystoupení se zhostil na jedničku.
Po celou dobu, co program sledujeme,
mlsáme, jíme a popíjíme – občerstvení chutnalo všem, pro mě, co má rád chlebíčky, byly
tyto úžasné.

Pepa od Vlasty

Už je to tady ...
Známá věta z nedávných dob měla pro
nás, důchodce, letos opět jiný význam. Setkání
důchodců, to bylo odpoledne a podvečer, na

Možná…přišel i kouzelník
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A je tu poslední bod programu – vystoupení pana Šimáčka s přítelkyní – pro mnoho
důchodců oblíbený Šlágr. Svými krásně znějícími melodiemi své diváky tito dva moc potěšili.
Tak a zase je na co vzpomínat, hezky se
nám usínalo s pocitem, že přeci jen o nás

někdo stojí a stojíme mnoha lidem za to,
udělat nám radost a potěšit naše stárnoucí
schránky.
Moc Vám všem, co jste se o nás postarali,
děkujeme.
Za všechny Pepa od Vlasty

Ze starých kunvaldských kronik
Díky MVDr. Jaromíru Bílkovi jsem mohla
nahlédnout do jedné z opravdu vzácných
kronik. Do kroniky spolku včelařského, který
vznikl jako první pro celý politický okres Žamberk právě v Kunvaldě. Otáčet více než 100 let
staré stránky – to na Vás zapůsobí. Jen mít ten
čas a moci se začíst a třeba i číst mezi řádky.
A že kunvaldský spolek byl velmi významný
a jeho členové jezdili přednášet do mnoha okolních vsí si jistě zaslouží minimálně poklonu.
Kunvaldští byli tady na okolí první, byli pokrokoví a věděli moc dobře, o čem hovoří. A tak
Vám přinášíme alespoň kousek z toho vzácného rukopisu v následujícím přepisu. A třeba
naznáte, že je i tak trochu čtení vánoční.
Vznik spolku
„Včelařský spolek pro politický okres Žamberk v Kunvaldě“
Čtenářsko - hospodářská besídka v Kunvaldě svolala 14. října 1894 svou schůzi do
hostince p.Ferd. Friče v Kunvaldě. Schůze
tato prodloužila se až do noci a je památná
tím, že při ní založen:
„Spořitelní spolek systému Reffeisenova
s ručením neobmezeným, načež následovala přednáška včelařská, po které usneseno založiti též včelařský spolek. Včelařská přednáška byla zda-li:
„Může dáti rolníku včelařství užitek“
Má-li se včelám dobře dařit, třeba aby úl byl
dobrý. Úly často jsou děravé. Včela potřebuje vzduch, ale k tomu je česno. Má-li úl
více otvorů, povstane průvan, a jak průvan
působí, vidíme často na „lufťácích“, kteří
v zimě utíkají před průvanem. Komínem
fouká za límce, po zádech a patama končí.
Lidé si naříkají, že je chytil „cukluft“, zabalují
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se do teplých šatů a nakuřují se.Včely, když
chytí v děravém úlu „cukluft“, zahynou.
Má-li kdo starý úl, ať díry aspoň hlínou
umaže na zimu. Za druhé škodí včelám
vlhko. Jako praktikant včelařský chtěl jsem
královnu kucipovat, vlastně setřít ji mokrým
brkem s těla klíště a ona se poroučela. Včely
ji vzkřísily, ale dost těžko. Stěny úlu mají
být dvojité, jsou-li z prken, a stejně silné,
aby slabší stěna neprostydala. Dále škodí
včelám naše bázeň před jejich žihadlem.
Rusové mají pořekadlo: “Trp kozáče, budeš
atamanem“ (hejtmanem kozáků). Trp i když
začínáš včelařit, budeš mistrem včelařem.
Od žihadla může prý člověk i umřít!
Jednomu kapitánu lodí divili se přátelé, když
má být od čeho živ, proč jde zase na moře,
že tam zahyne jako jeho otec na moři zahynul. On se tázal kde umřel váš otec a děd?
Doma na posteli! Proč tedy chodíte do
postele spát? Někdo spadne s lavice a zláme
vaz, pročpak nevyhodíme z domu všecky
lavice? Kůň, hovězí dobytek, pes, kočka jsou
příčinou smrti a přece je máme. A kdypak je
slyšet, že člověk od včely zemřel?
Oko nám včela nevypíchne, polykat včelu
s medem není třeba a jinak pro trochu zadrbání a poskočení není zle. Včelař nemá
klít, to nepomůže, beztoho bývá často sám
vinen, že dostane za vyučenou. Chovejme
se, jako bychom šli na námluvy. Ženich
nemotora není rád viděn. Pantáta divně
si ho prohlíží, a tak i včelky, protože nám
to říci nemohou: tak to nechceme, - když
s nimi hrubě a prudce zacházíme, vyplácejí
hotovými.
Užitek ze včel je hmotný a mravný. Mravně
se vzdělá včelař, an vidí u včel pořádek,
lásku k matce, čistotu, střídmosť, pilnosť,

statečnosť, atd., tu si musí pomyslit, hle
jak včelky jako tvorové jsou nám lidstvu
vzorem!
Hmotný užitek dají včely medem, voskem
a roji. Aby naše včely daly hojný užitek hleďmež, aby byly již z jara silné, než nastane
hlavní pastva. Včely slabé se na podzim
spojí. Každé včely musí mít dost zásob na
zimu. Obsedají-li dvě patra, má být hoření
patro plné medu. Čím větší úl, tím spíše uvidíme, jak se rojík nám v něm ztratí. Roj silný
za 5 zl. Kupme, ne rojíček za 1 zl. Co je na
polovic, nestojí od jak živa za nic. Ve zdejší
krajině studené dlouho, zde pastva trvá pár
dní, by byly dobré třípatrové úly bez medníku a tak též je nechat na zimu, aby měly
dost zásob a byly silné. Pitra včelař znamenitý píše: „Medníky při stojáčcích jsou zbytečny i za špatných let není jich třeba, za
dobrých dělá si je včela sama a to u velikosti potřebě přiměřené“ Čím kratší pastva,

tím víc dělníků musí být a proto jen velké úly
a silné včely se nám hodí.
Med čistý dobývá se medometem. Mezistěny
se vždy vyplatí dáti včelám. Spolek nový vše
obstará. Roje a něco prodá. Med je nejlepší
český (Pitra), takový nosí české včely.
Zdař Bůh novému spolku!
Volné návrhy: utvoření včelařského spolku.
Z přítomných hlásí se 17 že do spolku přistoupí.
Prodáno 9 knížek: Život včel od Thůmy.
Výroba úlů má se zavésti. Pan řídící učitel
Václav Krulich z Orlice ať přednáší jako
delegát rady zemědělské. Včely a včelaře celého okresu sečteme. Včel. stáčení
se objedná od spolku jičínského z Radimi.
Spolek ať čile dopisuje. Roční plat 50 kr.
se přijímá.
Z kroniky přepsala Jana Trejtnarová

Sport
Zlaté hory 2016
Jako každý rok jsme nastoupili do autobusu pana Paďoura z Lukavice a vystartovali na
podzimní výlet. Tentokrát padl los na Zlatohorskou vrchovinu, nejvýchodnější cíp Jeseníků.
Cestou jsme se potýkali s nejednou objížďkou. Doprava se nám tím sice prodloužila, ale
na oplátku jsme zavítali do míst, která bychom
za normálních okolností nenavštívili. Z autobusu jsme vystoupili asi 1,5 km od Mechového
jezírka na Rejvízu.
Po krátkém občerstvení jsme vyrazili po
červené turistické značce směrem na Horní
Údolí. Odtud nás vesnická silnička dovedla
k zatím mírnému stoupání přes voňavý, sytě
zelený les. Naše nožičky nás stoupající lesní
cestou dovedly ke zborcené kapli Svaté Anny,
na které je ale již znát počínající rekonstrukce.
Kaple je zatím beze střechy, ale stojí na velmi
působivém místě, a pokud vstoupíte dovnitř,
osloví vás úplné, ale úplné ticho. V dnešním
světě přeplněném všudypřítomnými komunikačními a sdělovacími technologiemi jev téměř

neskutečný. Když se poutník při odchodu
zastaví ve vstupním portálu, otevře se jeho
ostřížímu zraku pohled na masiv Jeseníků.
A to byl teprve začátek. Před námi se v celé své
kráse vztyčila hora Příčný vrch a nám nezbývalo, než se příkrým svahem vydrápat až na její
hřeben.
Po celou dobu stoupání jsme procházeli
kolem pozůstatků někdejších zlatorudných
štol, z nichž některé se pokoušejí v současné
době obnovit party nadšených speleologů,
o čemž svědčí dřevěné koleje pro důlní vozíky
a haldy čerstvě vyvezené zeminy. Nezbývalo
nám, než smeknout před těžkou prací našich
předků, jejichž krev a pot na nás z těchto míst
přes staletí dýchnul. Přestože jsme stoupali směrem k Olověné štole jen s batůžky,
dospěli jsme k vrcholu zpocení a zadýchaní.
Dávní havíři přitom vlekli nahoru prakticky
celé vybavení štol! Neuvěřitelné! Odměnou za
náročný výstup pro nás byly výhledy z Táborské vyhlídky na Otmuchovské jezero na polské
straně, na městečko Zlaté Hory i přilehlou Biskupskou kopu. Když jsme se patřičně nado15

povali úchvatnými pohledy, otočili jsme se
a pokračovali dál po určené trase. Bohužel se
nám velmi hustě rozpršelo. Nezbylo nám nic
jiného, než se zakuklit do pláštěnek a odevzdaně čekat až nám naprší do bot a postupně
promokneme až na kůži. Procházeli jsme přes
Velké Pinky - obrovské jámy po propadlých
štolách. Ohromily nás velikostí svých rozměrů
a nedozírnou hloubkou.
Po krátkém putování v dešti, kdy jsme
opravdu promokli jako myši, se před námi otevřel dech beroucí pohled. Uprostřed zeleného,
deštěm voňavého lesa se před námi rozprostřela křídla kostela Panny Marie Pomocné.
Neuvěřitelná stavba, plná věřících lidí. Byla
zde pouť. Dlouho jsme vstřebávali atmosféru
tohoto místa, zvuk varhan a zpěv, který se rozléhal po údolí. Zážitkový moment. Ani jsme si
nevšimli, že se opět spustil déšť. Přesto jsme
museli po chvíli procitnout a pokračovat dále
k cíli.
I když byl déšť po celý zbytek cesty naším
nerozlučným společníkem, probrali jsme cestou
spoustu témat, bez jejichž vyřešení by se jistě
„přestal točit svět“. Vyvětrali jsme si tím hlavy
i duše a odpočinuli jsme si od každodenních
povinností. Za průběžného dolaďování různých
vychytávek proti sjíždění kapucí z beztak už
promáčených hlav, jako jsou kolíčky na prádlo
nebo uvázaný šátek, jsme došli na zříceninu
hradu Edelštejna. Odtud to už byl jen kousek
do městečka Zlaté Hory, kde na nás U Modrého zvonku čekala večeře, pivko a samozřejmě
autobus. Převlékli jsme se do suchého oblečení
a s plnými žaludky se zabořili do sedaček.
S nastávajícím soumrakem jsme za příjemného kolébání, při vyprávění místních pohádek
v podání vedoucího zájezdu, spokojeně usnuli.
Myslím, že to byl klidný a pohodový den, i když
počasí stoprocentně nevyšlo a doufám, že se
většina našich zkušených výletníků navracela
domů s přesvědčením, že zážitek nemusí být
vždy nejpříjemnější, hlavně když je silný.
Zdrávi došli!
A. Foglová

ŠACHY
KRAJSKÝ PŘEBOR IIV
V 1. kole nám los přisoudil družstvo
Svitav. Tak, jako v loňské sezóně na úvod
utkání, v němž jsme měli co vracet. Domácí
v roli favorita.
16

9. 10. 2016
ŠK Svitavy B - ŠO K. a.s. Kunvald 3:5
Na poslední chvíli se podařilo dopsat na
soupisku J. Buráně, který je pro náš oddíl
velkou posilou. Poněvadž ze základní sestavy
nastupují „pouze“ 4 hráči, nečeká nás nic lehkého. Po 90 minutách hry a shlédnutí všech
8 šachovnic to s námi moc dobře nevypadalo. Postupně se naše pozice vylepšovaly
a o výhře již nebylo pochyb. Snad jen o kolik
vyhrajeme. Získané body mohou hrát roli
v konečném zúčtování sezóny.
Výhra - J. Buráň, St. Krčmář, Tom. Bém,
remízy - P. Vymetálek, R. Hodek, E. Dvořák
a G. Rusz.
V dalších dvou kolech nás čekají favorité na
postup a tak 3 body jsou pro nás moc důležité.
Další program „Ačka“ do konce kalendářního
roku 2016:
30. 10.
13. 11.
27. 11.
11. 12.

doma
venku
doma
venku

Slovan Moravská Třebová A
SK Žamberk A
TJ Jablonné n.Orl. A
Proplast Česká Třebová A

ŠACHOVÝ VLAK 2016
Pražská šachová společnost připravila
již 6. ročník specifického turnaje „šachy ve
vlaku“, tentokrát na trase Praha – Regensburg – Innsbruck – Salzburg – Český Krumlov – Praha, ve dnech 7. - 11. října 2016.
Ubytování bylo zajištěno v hotelích jednotlivých cílových měst a v době jízdy vlaku se
odehrálo 10 kol v rapid šachu. Pro každého
účastníka to znamenalo počítat s náklady
nejméně 10 tis. Kč.
Celkem se prezentovalo 114 hráčů
z celého světa, z toho 41 z ČR. Nás těší,
že této „jízdy“ se zúčastnili 2 hráči oblékající dres ŠO K. a.s. Kunvald. Kmenový hráč
Bagrat Verdiyan, právník s arménskými
kořeny a hostující Zdeněk Hloušek. Oba
si uhráli své v silné konkurenci, a získali
5 bodů z 10 partií. Umístili se v polovině
startovní listiny. Zvláště Bagrat měl velmi
silné soupeře. Z 10 hráčů jich mělo 9 ELO
vyšší než 2000.
(edv)

Aktuálně z MAS ORLICKO, z.s.
MAS ORLICKO pomáhá MŠ a ZŠ
MAS ORLICKO nabízí BEZPLATNOU pomoc (školení, individuální konzultace,..) při získávání finanční podpory na personální činnosti či další vzdělávací programy pro MŠ a ZŠ
v její územní působnosti.
První informace o těchto možnostech školy získaly již během série seminářů pro školy
v dubnu 2016, následně MAS ORLICKO připravilo 3 semináře (1 v červenci, 2 v září).
V první části semináře byly účastníkům představeny jednotlivé možnosti podpory
a následně systém na PC, do kterého se žádost vyplňuje.
V současné době školám nabízíme individuální konzultace, na kterou se mohou přihlásit na emailu:
brozkova@mas.orlicko.cz nebo na telefonním čísle 734 318 889.
Operační program zaměstnanost podpoří družiny ve školách i vybrané sociální služby
Již před koncem roku plánujeme vyhlášení prvních výzev na podporu chodu školních družin ve školách,
které nemohou v rámci svých zařízení nabídnout dostatečnou kapacitu a realizaci příměstských táborů.
Další výzvy budou zaměřeny na podpory organizací z území MAS ORLICKO, které realizují v rámci své
činnosti široké spektrum sociálních, prorodinných i dalších služeb, určených místním občanům.
První výzvy pro zemědělské podnikatele přijdou na přelomu roku
Již na přelomu roku navážou první výzvy pro zemědělské podnikatele, zaměřené na modernizaci a vybavení zemědělských i potravinářských podniků. Podpora ve výši až 1 000 000 Kč bude primárně určena
žadatelům, kteří se zaváží vytvořit v rámci realizace projektu pracovní místa.
Aktuální výzvy, semináře pro potenciální žadatele, kontaktní informace na jednotlivé pracovníky a další
informace sledujte na webových stránkách MAS ORLICKO, z.s. (www.mas.orlicko.cz).
Odborné konzultace a poradenství při zpracování žádosti je BEZPLATNÉ.
První výzvy do IROPu už letos
MAS ORLICKO vyhlásí první výzvy k příjmu projektů do operačního programu IROP ještě v letošním roce.
Obce budou moci žádat na zvýšení bezpečnosti dopravy (zejména pěší a cyklistické), cyklodopravu a přestupní místa na veřejnou dopravu. Finanční částka na tuto podporu v první výzvě je 8 mil. Kč.
Neziskové organizace, církve, církevní organizace a další organizace (obecní, krajské) působící na poli
sociálních služeb budou moci žádat na rozvoj infrastruktury pro dostupnost a rozvoj sociálních služeb.
Mezi projekty bude rozdělena finanční částka ve výši 4,2 mil. Kč.
Pro obě výzvy uspořádáme i semináře pro žadatele. V případě zájmu nás kontaktujte už nyní a můžeme
začít na zpracování Vašeho projektového záměru.
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 sklízí se svými díly
úspěchy nejen v Čechách.

LADISLAV FALTUS

– SOUSTRUŽENÉ DŘEVO
Ve dnech 17. - 20. listopadu 2016
Sokolovna Kunvald

Letošní

Rozsvěcení stromečku
proběhne opět v duchu adventu ve spolupráci
městyse Kunvald a ostatních spolků.
O program se nám postará
ZŠ a MŠ Kunvald. Bude připravené
pohoštění a něco dobrého na zahřátí.
Nebude chybět ani tradiční jarmark.
26. listopadu 2016 od 16 hod
Hasičárna v Kunvaldě.
Všechny srdečně zve SDH Kunvald.

TJ Sokol Kunvald Vás zve
v pátek 30. prosince 2016
na tradiční

PŘEDSILVESTROVSKOU TANEČNÍ ZÁBAVU
Od 20.00 hodin v Sokolovně.
Podrobnosti budou uvedeny na plakátech.

1. Ze sokolského výletu.
2. Posvícení v kunvaldském kostele.
3. Školička. (MŠ Kunvald)
4. Vystoupení dětí na setkání důchodců.
5. Nejen dětské oči žasly ...

1.

4.

2.

5.

3.
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