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Vzpomínka na zimní radovánky dětí ze školní družiny!

Nejdůležitější body ze zasedání zastupitelstva městyse dne 10. 1. 2019
* Rozpočet na rok 2019
Návrh Rozpočtu městyse Kunvald na rok
2019 byl vyvěšen po zákonem stanovenou
dobu na Úřední desce městyse Kunvald a na
úřad městyse k němu nepřišly žádné připomínky. Dále uvedl, že s ohledem na známé
skutečnosti bylo nutné v rozpočtu provést
ještě drobné úpravy – a to na straně příjmové
ve výši 136.000 Kč v kapitole globální dotace
krajského úřadu na zajištění státní správy, dále
částku z daňových příjmů PO o 136.000 Kč,
a zahrnutí částky ve výši 30.000 Kč na zabezpečení servisu a zajištění funkčnosti lokálního
výstražného systému. Uvedl, že s těmito drobnými změnami je rozpočet připraven a v případě jeho schválení bude ukončeno rozpočtové provizorium.
Zastupitelstvo odsouhlasilo předložený
návrh Rozpočtu městyse Kunvald na rok 2019.
* Dotační programy městyse Kunvald na rok
2019
Zastupitelé se seznámili s návrhy jednotlivých dotačních programů městyse Kunvald na
rok 2019 i s výší prostředků, s níž bylo počítáno již v rozpočtu na rok 2019.
Jedná se o následující dotační programy:
Program č. 1 – „Podpora činnosti a práce
s dětmi a mládeží v městysi Kunvald“ – celkový objem dotačních prostředků na rok 2019
– 80.000 Kč, maximální výše dotace pro jednotlivého žadatele a rok 15.000 Kč, termín pro
podání žádostí – 1. 3. 2019 – 30. 4. 2019.
Program č. 2 – „Podpora a rozvoj spolkové činnosti v městysi Kunvald“ - celkový
objem dotačních prostředků na rok 2019
– 80.000 Kč, maximální výše dotace pro jednotlivého žadatele a rok 10.000 Kč, termín pro
podání žádostí – 1. 3. 2019 – 30. 4. 2019.
Program č. 3 – „Podpora poskytování
sociálních služeb občanům městyse Kunvald“
- celkový objem dotačních prostředků na rok

2019 – 40.000 Kč, maximální výše dotace pro
jednotlivého žadatele a rok 15.000 Kč, termín
pro podání žádostí – 1. 3. 2019 – 30. 4. 2019.
Program Individuální dotace - celkový objem dotačních prostředků na rok
2019 – 100.000 Kč, max. výše 90% celkových uznatelných nákladů, minimální spoluúčast žadatele činí 10% celkových uznatelných nákladů, termín pro podání žádostí
– 1. 3. 2019 – 31. 8. 2019
Zastupitelstvo odsouhlasilo výše uvedené
dotační programy městyse Kunvald.
* Žádost o příspěvek ZŠ Brandýs nad Orlicí
Starosta městyse seznámil zastupitelstvo
se žádostí Základní školy J. A. Komenského
v Brandýse nad Orlicí o příspěvek na pořádání
celostátní soutěže (17. ročník) Komenský
a my. Uvedl, že se jedná o dlouhodobou spolupráci, účastníci soutěže pravidelně v rámci
programu zajíždějí do Kunvaldu a navštěvují
Domek Na Sboru a památná místa Kunvaldu,
městys Kunvald je uváděn ve všech propagačních materiálech jako podporovatel soutěže. V minulosti městys přispíval částkou
5.000 Kč a částku v této výši navrhuje starosta jako příspěvek i pro rok 2019.
Zastupitelstvo po krátkém projednání
odsouhlasilo poskytnutí příspěvku ve výši
5.000 Kč.
* Žádost Domova důchodců Ústí nad Orlicí
Zastupitelstvo se seznámilo se žádostí
Domova důchodců Ústí nad Orlicí o příspěvek
na zabezpečení služeb pro seniory a provoz
zařízení. V současné době pobývají v tomto
Domově 3 občané Kunvaldu.
Starosta městyse uvedl, že v tomto případě je vhodné doporučit žadateli podání
žádosti z dotačního programu městyse
„Podpora poskytování sociálních služeb
občanům městyse Kunvald“, který je určen
i pro takovéto případy.
Zastupitelstvo vzalo žádost i návrh řešení
na vědomí.

* Žádost pana Ing. Grünseisena
Starosta městyse seznámil zastupitelstvo
s vyjádřením pana Ing. Grünseisena k avizovanému prodeji pozemku. Pan Grünseisen
tímto způsobem reaguje na navržené a všemi
stranami odsouhlasené řešení. Na toto řešení
nechce přistoupit, trvá na své původní žádosti
– tj. odkup části pozemku p. č. 3260 a celého
pozemku p. č. 8220.
Starosta uvedl, že je pravdou, že po dobu
vyvěšení záměru prodeje pozemku na úřední
desce nepřišly žádné připomínky, žádost
pana Ing. Egrta přišla před jednáním zastupitelstva, které o záležitosti jednalo. Je však
právem zastupitelstva rozhodnout o podmínkách prodeji, ať již přišly připomínky či nikoli.
Zastupitelstvo zvážilo, že prodejem celé parcely by byl znemožněn fakticky přístup panu
Ing. Egrtovi k pozemku v jeho vlastnictví.
Proto následně městys Kunvald nechal vytyčit hranice pozemku p. č. 8220 a svolal jednání všech stran, na kterém bylo dohodnuto
rozdělení pozemku tak, aby žádná ze stran
nedošla k újmě. Na jednání všichni zúčastnění
– Ing. Grünseisen, Ing. Egrt zástupci městyse
– Ing. Paďour a Ing. Trejtnarová s navrženým
řešením souhlasili.
Zastupitelstvo po projednání vzalo žádost
pana Ing. Grünseisena na vědomí a doporučilo odpovědět panu Grünseisenovi ve smyslu
původního souhlasu – rozdělení a následný
prodej pozemku p. č. 8220 tak, jak bylo všemi
stranami dohodnuto.
* Podání žádostí městyse do vyhlášených
dotačních programů
Starosta městyse seznámil zastupitelstvo se
skutečností, že nově je nutné k žádosti o dotaci
předložit rovněž souhlas zastupitelstva s podáním té které konkrétní žádosti. V současné době
městys připravuje podání žádostí do následujících dotační programů s těmito projekty:
Dotační program:
Podpora budování a obnovy míst aktivního odpočinku – akce: Rekonstrukce víceúčelového sportoviště.
Obnova sakrálních staveb – akce: oprava
kapličky v Zaječinách.
Obnova místních komunikací – akce:
oprava komunikace Vlčinec.
Zastupitelstvo odsouhlasilo účast ve výše
uvedených dotačních programech s vyjmenovanými akcemi.

* Napojení na místní komunikaci p. č. 357/5,
k. ú. Kunvald
Zastupitelstvo se seznámilo se žádostí
manželů Benešových o souhlas s napojením sjezdu na místní komunikaci p. č. 357/5,
ve vlastnictví městyse Kunvald ze stavební
parcely č. 357/1, k. ú. Kunvald ve vlastnictví manželů Benešových. Starosta uvedl,
že v tomto případě Úřad městyse Kunvald,
jako místně příslušný silniční správní úřad,
musí požádat o souhlas s napojením vlastníka místní komunikace, jímž je Městys Kunvald, aby mohl vydat rozhodnutí o napojení
na místní komunikaci.
Zastupitelstvo po krátkém projednání
žádost Úřadu městyse Kunvald o napojení na
místní komunikaci p. č. 357/5 odsouhlasilo.
* Různé
a) Informace z DSO Orlicko – starosta
informoval o zasedání Valné hromady svazku,
předsedou byl opět zvolen starosta města
Letohrad pan Petr Fiala, místopředsedou
Ing. Josef Paďour. Členské příspěvky zůstávají v tomto roce ve stávající výši, v následujících letech bude svazek zvažovat zvýšení
členských příspěvků s ohledem na financování MAS.
b) Informace z DSO Pod Zemskou branou
– starosta informoval o provozu Domova
důchodců v Pastvinách, který provozuje
svazek, pro provoz se podařila získat dotace,
příspěvky na provoz zůstávají ve stejné výši.
Domov funguje na velmi dobré úrovni.
c) Informace o výši nákladů věnovaných na údržbu hřbitovů v Kunvaldě – na
základě diskuse z minulého jednání zastupitelstva předložil starosta městyse zastupitelstvu vyčíslení ročních nákladů na údržbu hřbitovů, které jsou ve vlastnictví Římskokatolické farnosti Kunvald. Tyto náklady městyse
činí za běžný rok cca 90.000 Kč, roční výtěžek městyse z pronájmu hřbitovních míst činí
32.000 Kč. Náklady na údržbu majetku, který
není ve vlastnictví městyse, tedy vysoce překračují výtěžek. Diskuse vznikla při projednávání požadavku občanů a písemné výzvě
městyse Kunvald na opravu hřbitovní zdi, která
je v havarijním stavu. Jana Trejtnarová uvedla,
že bohužel ani po dvou měsících nemá městys
žádnou odpověď, ani ústní, ani písemnou,
a to ani od zástupce místní římskokatolické
farnosti, ani od Biskupství královéhradeckého,
kam směřovala žádost o nápravu stavu v kopii.
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Zprostředkované odpovědi obecného charakteru na zastupitelstvu tlumočí pouze paní
Marta Gregušová. Starosta uvedl, že městys
se vždy v minulosti podílel na údržbě a akcích,
které zlepšují stav kostela a jeho okolí, ale je
nutné, aby farnost předložila konkrétní záměr
s konkrétním požadavkem, o kterém je možno
jednat. Mnohokrát již bylo s farností jednáno
v tomto smyslu, avšak operativnost a včasnost
podání konkrétních požadavků je ze strany farnosti vždy problémem.

d) Údržba silnice III. tř. procházející Kunvaldem – paní Petra Zářecká požádala, zda by
bylo možné nějakým způsobem ovlivnit zimní
údržbu na silnici procházející Kunvaldem, jejíž
kvalita je nedostatečná. K požadavku se připojili i další zastupitelé. Pověřili starostu a místostarostu jednáním se SUS – cestmistrovství
Žamberk a údržbu na základě smlouvy zajišťující organizaci, jíž je Kunvaldská, a.s.
Zastupitelstvo vzalo všechny informace,
které zazněly v bodě Různé na vědomí.

Nejdůležitější body ze zasedání zastupitelstva městyse dne 14. 2. 2019
* Hospodaření městyse za rok 2018
Pan Matouš Paďour, DiS. – předseda
finančního výboru seznámil zastupitelstvo
s výsledkem hospodaření městyse Kunvald za
rok 2018.
Výsledky hospodaření městyse k 31. 12. 2018
Příjmy - skutečnost
19.202.949,55 Kč
Výdaje - skutečnost
14.058.530,81 Kč
Příjmy - výdaje (saldo)
5.151.418,74 Kč
Stavy finančních prostředků na jednotlivých
účtech k 31. 12. 2018:
Běžný účet u KB
13.541.471,32 Kč
Spořící účet u KB
12.764.653,99 Kč
Účet u ČNB
3.191.045,19 Kč
Pokladna
12.231,00 Kč
Dále uvedl, že celková výše získaných
dotačních prostředků městyse za rok 2018
činila celkem 2.481.906,40 Kč, což považuje
za velmi dobrý výsledek.
Stav finančních prostředků městyse činí
celkem 29.509.401,50 Kč.
Zastupitelstvo vzalo všechny informace,
které zazněly v tomto bodě, na vědomí.
* Žádost o doplnění veřejného osvětlení
Starosta městyse seznámil zastupitelstvo se
žádostí rodiny Šreflovy, Kunvald čp. 4 a rodiny
Všetičkovy a paní Krčmářové, č. p. 128 o doplnění veřejného osvětlení silnice III. třídy v úseku
mezi těmito rodinnými domy.
K žádosti starosta uvedl, že v této záležitosti se na základě přechozích požadavků již
pokročilo, je zpracována projektová dokumentace k výstavbě veřejného osvětlení v této části.
Vzhledem ke složité situaci byla záležitost
projednána i se zástupci SÚS Žamberk.
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V současné době je nutné získat souhlas
vlastníků pozemků, na kterých by měly být
umístěny sloupy veřejného osvětlení (celkem
16 vlastníků) tak, aby bylo možné požádat
o územní souhlas a stavební povolení. V této
akci se bude nadále pokračovat tak, aby záměr
bylo možno realizovat.
V této souvislosti se paní Bolečková dotázala, zda se neuvažuje s výstavbou chodníku
v této části. Starosta odpověděl, že vzhledem
ke složitým terénním podmínkám se prozatím
o řešení neuvažovalo.
Zastupitelstvo vzalo všechny informace,
které zazněly v tomto bodě na vědomí.
* Žádost občanů Kunvaldu a Bubnova o napojení na vodovodní řad
Zastupitelstvo se seznámilo se žádostí
občanů vlastnících a žijících v nemovitostech
č. p. 10, 14, 283, 327,12, 7, 21 a č.e. 63 a 27
o napojení na vodovodní řad. Tyto nemovitosti
mají doposud vlastní zdroje a v posledních
letech, zvláště v roce 2018 byla jejich situace
se zásobováním vodou z jednotlivých lokálních zdrojů již velmi kritická. Chtějí tak předejít stavu, kdy samostatné zdroje vody již nebudou funkční.
Starosta uvedl, že s ohledem na to, že zásobování vodou v Kunvaldě zajišťuje VaK, a.s.
Jablonné nad Orlicí a v tomto případě by se
zřejmě jednalo o tlakovou stanici, bude nutné
nejprve jednat s VaK-em o podmínkách vybudování nového vodovodního řadu. V dohledné
době tedy bude o této záležitosti jednat s panem
Ing. Fiedlerem, technickým náměstkem firmy
VaK, a.s. Jablonné nad Orlicí. Zastupitelstvo
vzalo informace na vědomí.

* Údržba státní silnice a místních komunikací
Starosta informoval zastupitelstvo o průběhu jednání mezi zástupci městyse Kunvald,
SÚS – cestmistrovství Žamberk a Kunvaldské
a.s., které proběhlo dne 15. 1. 2019 na Úřadě
městyse Kunvald. Přítomni byli odpovědní
zástupci výše jmenovaných organizací a rovněž
dva řidiči pluhu.
Na tomto jednání byly zástupci městyse
předneseny připomínky zastupitelů i občanů
ke kvalitě zimní údržby. Stanovisko k údržbě
vyslovil i pan Jílek ze SÚS Žamberk a zástupci
Kunvaldské a, s., která pro SÚS zabezpečuje
zimní údržbu státní komunikace, ale také pro
městys Kunvald podstatnou část zimní údržby
místních komunikací a musí rovněž zabezpečit údržbu ploch, které jsou nezbytné pro její
vlastní hospodaření (závozy krmení apod.).
Rovněž byly zmíněny problémy při zabezpečování zimní údržby v obdobích se silnějšími
sněhovými srážkami, zvláště v případech, kdy
pluh je po delší dobu zablokován díky např.
kamionům na některém z úseků a nemůže tak
průběžně udržovat úseky v městysi.
Byl projednán způsob údržby, technické
zabezpečení a možnosti řešení, bylo např.
dohodnuto, že v nutných případech a zvýšeném množství sněhu budou nasazeny k výpomoci údržbě mj. traktory se škrabkou, SÚS
s tímto řešením souhlasí.
Zastupitelé konstatovali, že po jednání se
kvalita zimní údržby výrazně zlepšila a poděkovali za její zabezpečení.
Zastupitelstvo vzalo všechny informace,
které zazněly v tomto bodě na vědomí.
* Odpadové hospodářství
Starosta městyse uvedl, že s ohledem na
zajištění plynulosti a pokračování nastaveného systému svozu odpadů je nutné prodloužit smlouvy se svozovou firmou KOS Jablonné
nad Orlicí.
Jedná se o prodloužení smluv za stejných finančních podmínek, ale tentokráte
již na dobu neurčitou. Spolupráce s firmou
KOS je dobrá, nejsou zaznamenávány stížnosti občanů mimo ojedinělých záležitostí.
Zaměstnanci firmy KOS řeší stížnosti a požadavky individuálně bez prodlevy.
Dále starosta uvedl, že svozové kalendáře
na rok 2019 jsou již k dispozici a budou distribuovány do konce února (zpoždění zapříčinily
technické potíže v tiskárně), nicméně informovanost občanů byla zabezpečena standardními
formami (vývěsky, KP, webové stránky).

Rovněž se pokročilo v oblasti shromažďování údajů o třídění odpadů jednotlivými osobami, rodinami. Občané budou mít možnost
kontrolovat započtení odevzdaných tříděných
odpadů (např. pytlů s čárovým kódem) průběžně během roku tak, aby nedocházelo k nedorozuměním při ročním vyúčtování – svozová
firma bude poskytovat po každém svozu na
Úřad městyse Kunvald sestavu, ze které bude
možné potřebné informace dohledat.
Zastupitelstvo vzalo všechny informace,
které zazněly v tomto bodě na vědomí.
* Informace o jednání se zástupci Římskokatolické farnosti v Kunvaldě ve věci opravy
ohradní zdi
Starosta městyse uvedl, že na základě
žádosti a vyjádření ŘKF Kunvald, doručeného
až po termínu konání lednového zastupitelstva,
bylo svoláno společné jednání, které se uskutečnilo dne 23. ledna. Za městys Kunvald se
jednání zúčastnili Ing. Josef Paďour, Ing. Jana
Trejtnarová, dále byla přítomna Bc. Marta Gregušová, za ŘKF pan administrátor p. Fas a stavební technik vikariátu pan Lukáš Šejnoha.
ŘKF navrhuje bezúplatný převod pozemkových parcel číslo 380 (horní hřbitov), 376/1
(dolní hřbitov) a 377 (přístup k dolnímu hřbitovu) do vlastnictví městyse. Tímto řešením
– tj. navrhovaným bezúplatným převodem, by
se přesunula odpovědnost za havarijní stav zdi
na městys Kunvald včetně finančního dopadu.
Dále byla projednávána možnost podání
žádosti o dotaci na opravu hřbitovní zdi – aktuálně na získání prostředků na vypracování projektu včetně provedení průzkumných sond.
Bez provedení průzkumů a zpracování projektu
včetně rozpočtové části není možné následně
žádat o dotaci na opravu zdi. ŘKF Kunvald však
nemá prostředky na dofinancování předepsané
spoluúčasti žadatele, která v tomto případě činí
v případě získání plné výše dotace 20%.
Na tomto jednání byla sdělena vikariátním
technikem pouze orientační částka na zhotovení projektu k žádosti o dotaci, a to ve výši
cca 100 tis. Kč. Zástupci městyse vysvětlili
panu administrátorovi, že nejsou oprávněni
bez rozhodnutí zastupitelstva uzavírat podobnou smlouvu, která byla předložena. Deklarovali obecnou ochotu zastupitelstva podpořit opravu ohradní zdi tak, jako v minulosti
městys vždy přispíval na nezbytné opravy
a zlepšení vzhledu kostela a jeho okolí.
Na jednání zastupitelstva byl přítomen pan
Šejnoha, který předložil několik návrhů řešení
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a v závěru sdělil, že celková částka na projekt, která byla uvedena v žádosti o dotaci,
nakonec činí 177 tis. Kč.
Jana Trejtnarová požádala, zda by do
příštího zasedání zastupitelstva bylo možné
předložit shrnutí návrhů způsobů a průběhu
opravy ohradní zdi tak, aby se zastupitelstvo
mohlo vyjádřit a připomínkovat zadání zpracování projektu a nutných průzkumů pro pro-

jekční firmu. Na projekční firmu bude nutné
vypsat jednoduchou poptávku (podmínka dot.
programu).
Zastupitelstvo vzalo veškeré informace,
které zazněly v tomto bodě na vědomí, a dále
odsouhlasilo poskytnutí podpory ve výši dofinancování požadované spoluúčasti v případě
získání dotace (tj. dle přiznané výše dotace)
minimálně 20% z požadované částky.

Další zasedání Zastupitelstva Městyse Kunvald proběhnou
ve čtvrtek 14. 3. 2019 a ve čtvrtek 11. 4. 2019, vždy od 19.00 hod.
v zasedací místnosti Úřadu městyse Kunvald.

Finanční úřad pro Pardubický kraj, Územní pracoviště v Žamberku
Pionýrů 1360, 564 01 Žamberk, tel.: 465 678 111, e-mail: podatelna2811@fs.mfcr.cz
Mimořádné služby v březnu 2019 v souvislosti s přebíráním přiznání k dani z příjmů za
rok 2018
Od 25. 3. 2019 do 29. 3. 2019 a 1. 4. 2019 bude úředním dnem každý pracovní den v následujícím rozsahu:
Den

Den

Pokladna

Pondělí 25.3.

8:00 - 17:00

8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Úterý 26.3.

8:00 - 17:00

uzavřena

Středa 27.3.

8:00 - 17:00

8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Čtvrtek 28.3.

8:00 - 17:00

uzavřena

Pátek 29.3.

8:00 - 17:00

uzavřena

Pondělí 1.4.

8:00 - 18:00

8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Pracovníci finančního úřadu budou přebírat přiznání k dani z příjmů v zasedacích místnostech těchto měst v termínech:
Den

Město

Úřední hodiny

18. 3. 2019

Jablonné nad Orlicí

13:00 - 16:00

20. 3. 2019

Letohrad

14:00 - 16:00

21. 3. - 22. 3. 2019

Králíky

8:30 - 12:00 13:00 - 16:00

25. 3. - 26. 3. 2019

Králíky

8:30 - 12:00 13:00 - 16:00

Z technických důvodů nebude na těchto místech možno platit daň v hotovosti
Ing. Miroslav Buryška
ředitel územního pracoviště
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Čím žije naše kunvaldská škola...
Vánoční besídka + diskotéka
Dne 20. 12. 2018 se žáci 1. a 2. stupně
po druhé vyučovací hodině sešli v sokolovně,
kde na ně čekal program, který vymysleli žáci
8. a 9. ročníku. Pro děti byly připraveny hry
jako např.: házení na koš, přednes básniček,
hádání věcí podle hmatu, skládání obrázků,
nošení míčku na lžíci, chození se svázanýma
nohama a skákání v pytli. Když byly disciplíny
dokončeny, proběhlo vyhodnocení míst a následovaly hry přetahovaná a skákání proti sobě.
Po programu šli všichni žáci na oběd
a organizující přichystali pro žáky vánoční diskotéku.
Ve 13 hodin se žáci opět sešli v sokolovně
a zahájili diskotéku. Na diskotéce probíhaly hry
jako: židličkovaná a tanec s míčky. Na konec si
odvážní žáci zatancovali ploužák. Když všichni
žáci odešli domů, osmáci a deváťáci uklidili
sokolovnu a také se rozloučili.
Aneta Šlesingrová, Petra Mrázková a Kateřina Kavková

V mateřské škole vzděláváme
inkluzivně
Inkluze znamená zapojení, přijetí a vzájemný respekt k odlišnostem a přijetí lidí různých etnik, odlišné společenské a sociální
úrovně nebo lidí se zdravotní či jinou indispozicí.
Cílem inkluze je jejich vedení co nejvíce
k samostatnosti ve všech směrech s ohledem
k míře zdravotního postižení.
V mateřské škole již druhým rokem vzděláváme děti se speciálními vzdělávacími
potřebami (SVP) v běžných třídách, což se
stává i kladným vzorem chování ostatních
dětí v dalším životě.
Zákon zavádí systém podpůrných opatření, která jsou členěna do pěti stupňů podle
závažnosti zdravotního handicapu dítěte.
Na základě doporučení školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická
poradna, speciálně pedagogické centrum),
škola těmto dětem zpracovává individuální
vzdělávací plán (IVP).

V mateřské škole lyžujeme

IVP je závazný dokument pro zajištění vzdělávacích potřeb dítěte, žáka se SVP
a stává se součástí dokumentace dítěte ve
školní matrice. Jsou v něm mimo jiné uvedeny speciální pedagogické postupy, metody,
formy, úpravy práce s dítětem, speciální výukové materiály a učební pomůcky, způsoby
ověřování znalostí, doporučení dalšího pracovníka, např. asistenta pedagoga, osobního
asistenta, speciálního pedagoga, školního
psychologa. IVP je kontrolován školským
poradenským zařízením.
Asistent pedagoga je pedagogický pracovník vykonávající přímou pedagogickou
činnost ve třídě, kde je potřebný všem aktérům vzdělávacího procesu: dítěti se zdravotním postižením, učiteli, ale také ve vybraných
situacích celé třídě.
V září 2018 jsem nastoupila na pozici asistenta pedagoga v MŠ v Kunvaldě, která se
také zaměřuje na vzdělávání dětí se speciálně vzdělávacími potřebami. Podpůrná opatření – IVP a přítomnost asistenta pedagoga
ve třídě, vedou k plnohodnotnému inkluzivnímu vzdělávání. Samozřejmostí je zde profesionalita a velké lidské porozumění našich
pedagogů a ostatních zaměstnanců ke všem
dětem navštěvujícím MŠ.
MŠ Kunvald pořádá různé aktivity
v oblasti sportu, kultury, tance, ale také poznávání národních tradic, historie svého bydliště
a okolí. Děti jsou svými učitelkami vedeny
hravou formou k rozvoji vlastní osobnosti
a samostatnosti, k podpoře talentu, k seznamování se s přírodou a lidskými činnostmi.
5

Děti se SVP jsou současně s ostatními
dětmi zapojovány do veškerých aktivit pořádaných naší MŠ, s citlivým ohledem na míru
zdravotního handicapu.
V měsících lednu a únoru proběhly v naší
MŠ tyto akce:
Muzikoterapie – pohádkové dopoledne
s muzikantem a jeho cizokrajnými hudebními nástroji.
Filmová pohádka – Když draka bolí hlava
– návštěva kina v Žamberku.

Běžecké lyžování – osvojování si základů
lyžování po zasněženém Kunvaldu.
Návštěva z USA – zábavné dopoledne
s hudbou a zpěvem s rodilým mluvčím AJ.
Divadlo – O princezně a Luciášovi – návštěva
divadla Žamberk.
Taneční školička – pohybové hrátky a základy
prvních tanečních krůčků.
Angličtina – seznamování dětí s cizím jazykem zábavnou formou.
Věra Cábová, asistent pedagoga, MŠ Kunvald

Oznámení o konání zápisu do první třídy

Masarykova základní škola a mateřská škola Kunvald oznamuje,
že letošní zápis do prvního ročníku se bude konat 10. dubna 2019 od 16:00 hodin.
Mgr. Kateřina Xaverová, ředitelka školy
Mateřská škola informuje o zápisu dětí na školní rok 2019/2020,

který se uskuteční 10. května 2019 v 10 hodin
Zájemci o přijetí dítěte si během dubna 2019 opatří Žádost o přijetí – buď přímo v MŠ
nebo na www.zskunvald.cz – Mateřská škola
Žádost o přijetí je třeba odevzdat nebo poslat do MŠ nejpozději do 30. 4. 2019
Pokud by počet žádostí převyšovat kapacitu školy, ředitelka rozhodne dle stanovených kritérií.
Rozhodnutí o přijetí dítěte vydá ředitelka do 14 dnů po 30. 4. 2019.
Rodič / zákonný zástupce ho osobně převezme na zápisu 10. 5. 2019.
Rozhodnutí o nepřijetí dítěte obdrží rodič / zákon. zástupce poštou doporučeně.
Další informace o MŠ získáte na tel: 465 619 170, 722 146 333
e-mail: ms.kunvald
www.zskunvald.cz-Mateřská škola

Čtyřicetiletý vývoj počasí – Kunvald
Od poloviny roku 1976 se zabývám
pozorováním počasí. V dnešním příspěvku
se ohlédnu za 42 lety, po které pozorování
provádím.
Střídaly se roky bohaté na sníh, bohaté na
srážky i více suché, chudé na srážky. Letošní
rok máme ještě všichni v paměti, proto tentokrát známe celý přehled vývoje za 42 let.
Za dobu pozorování byly 22x bílé vánoce
a 20x vánoce bez sněhu.
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Sněhová pokrývka v zimě do 30 cm 26x, více
než 30 cm 16x. Nejbohatší na sníh byla léta
1987 – 70 cm, 2001 – 74 cm, 2002 – 113 cm,
2006 – 95 cm, 2012 – 90 cm. Nejdelší zima byla
v roce 2012 až do 10. 3. a v roce 2006 – celkem
148 dní.
Průběh srážek – normál pro oblast Kunvaldu je 876 mm.
Srážky nad 1000 mm byly v roce 1981
– 1124 mm, 1987 – 1016 mm.
Srážky 800 – 1000 mm – 18 let.
Méně než 800 mm – 22 let, z toho srážky pod

700 mm – 13 let.
Nejmenší srážky byly v letech 1991 – 613 mm,
1996 – 579 mm, 2003 – 600 mm, 2008 – 595 mm,
2015 – 552 mm, 2018 – 497 mm.
Maximální teplota byla naměřená v roce
1992 +36°C.
Teploty nad 30°C se naměřily každý rok.
Jejich období bývala různě dlouhá. Minimální teplota byla naměřená v roce 1985
-27°C. Nízké lednové teploty byly v letech
1982, 1985, 1987, 1996, 2001, 2002,
2003, 2004, 2006, 2009, 2010, 2012,
a 2017 – je to 13 zim, kdy bylo naměřeno
méně než -19°C.
Takový byl vývoj počasí za uplynulých 42 let.
Hofman Zdeněk

Hospodaření s odpady v roce 2018
Odpady: problém či zdroj?
Odpady nejsou jen problémem týkajícím se životního prostředí, ale také hospodářskou ztrátou. Zlepšení současného stavu může
změnit způsob výroby a spotřeby tak, aby bylo
produkováno stále méně odpadu a současně
snaha veškerý odpad využít jako zdroj. Pokles
komunálního odpadu může do určité míry přispět ke snížení vlivu odpadu na životní prostředí. Množství odpadu je samozřejmě důležité, avšak klíčový význam má rovněž nakládání s ním. Nesprávné nakládání s odpady přispívá ke změně klimatu, znečištění ovzduší
a přímo ovlivňuje mnoho ekosystémů a živočišných i rostlinných druhů. Ze skládek se
uvolňuje metan, velmi silný skleníkový plyn,
který se podílí na změně klimatu. Podle toho
jak jsou skládky vybudovány, může jejich prostřednictvím dojít ke kontaminaci půdy a vody.
Část odpadů může být spalována nebo
recyklována. Energii z odpadů lze využít
k výrobě tepla nebo elektřiny, která pak může
nahradit energii vyráběnou z uhlí. Energetické
využívání odpadů tak může přispívat ke snižování emisí skleníkových plynů. Ještě více snižování emisí může ovlivnit recyklace. Používání
recyklovaných materiálů snižuje tlak na těžbu
nových surovin. Ekonomicky výhodné a současně ekologicky přijatelné nakládání s odpady
vyžaduje nové přístupy u všech producentů
odpadu. Omezení vzniku odpadů a způsob
jejich bezpečného, ekologicky a ekonomicky
výhodného zneškodnění (využití) patří v současné době k největším problémům.

Přehled hospodaření s odpady
Rok 2018 byl druhým rokem změny svozu
směsného komunálního odpadu. Domnívám
se, že již ten předcházející nám ukázal, že tato
cesta byla správná. Nabídka nových služeb,
ať je to svoz „dům od domu“ nebo zavedení
štítků s čárkovým kódem, přispělo ke zvýšení množství tříděných odpadů. Pro občana
– poplatníka je to alespoň nějaká motivace. Ta
jediná, která je přesvědčivá, to je ta finanční.
Celková produkce odpadů za rok 2018
v porovnání s předcházejícím rokem mírně
klesla – 276,82 t. V roce 2017 to bylo 287,07 t,
je to o 10,25 t méně. Na jednoho občana připadlo 291 kg. Největší podíl z toho připadá
na směsný komunální odpad (SKO). Tohoto
odpadu bylo odvezeno celkem 177,96 t. V přepočtu na jednoho obyvatele to je 187,12 kg.
Z toho 4,37 t odvezli TS Žamberk (velkoobjemový kontejner u hřbitova). Opět jsme se přesvědčili o tom, že svoz SKO odstraněním velkých kontejnerů a zavedením popelnic přispěl
k výraznému snížení. Velmi potěšitelné zlepšení předcházejícího nepříznivého vývoje, kdy
jsme se blížili k číslu 250 t.
Dlouhodobou snahou všech, kteří provozují systém odpadového hospodářství, je
snížení procenta směsného komunálního
odpadu a zvýšení poměru tříděných odpadů.
Správně roztříděný komunální odpad lze
posléze opětovně recyklovat a znovu začlenit do výroby. Určitě si všichni přejeme, aby
se nám dařilo postupně zvyšovat procento tříděných odpadů. K tomu je ovšem nezbytná
spolupráce všech, kteří jsou do tohoto systému zapojeni.
Ve spolupráci s Technickými službami
Žamberk zajišťujeme sběr bioodpadu. Ten
vzniká v domácnostech po celý rok a v námi
produkovaném odpadu je jeho procento
velmi vysoké. Z této cenné složky komunálního odpadu je možné při správném zacházení získat kvalitní, dobře využitelný kompost
nebo jiné substráty pro zemědělství, zahrádkářství či rekultivace. V loňském roce bylo
sebráno celkem 34,7 t bioodpadu. Vše bylo
odvezeno ke zpracování na kompostárnu.
Od roku 2002 jsme zapojeni do systému zpětného odběru a využití odpadů
spol. EKO-KOM. Postupně jsme oddělili třídění skla na bílé a barevné. Dále se spol.
EKO-KOM se snažíme zlepšovat podmínky
pro třídění odpadů. Jedním z důvodů jsou
rovněž zpřísňující opatření v oblasti hospo7

daření s odpady. Bílé sklo se, na rozdíl od
barevného, dá dobře a snadno recyklovat,
a to i opakovaně. Své pevné místo v systému sběru odpadů má rovněž svoz nebezpečných odpadů, který probíhá dvakrát
ročně.
V roce 2012 jsme využili nabídku společnosti Revenge a umístili na parkoviště u prodejny Konzum kontejner na sběr oděvů, obuvi
a textilu. Řada těchto věcí tímto nemusí končit
na skládce, ale může být znovu využita. V loni
se takto vytřídilo celkem 2,645 t.
Ke zlepšení situace v hospodaření s odpady
určitě přispělo i to, že jsme v roce 2016 na
několik stanovišť nově rozmístili nádoby šedé
barvy typu zvon, které slouží ke sběru kovových obalů. Do nich je možno odkládat nápojové plechovky, konzervy od potravin, zvířecí
konzervy, apod. Těchto kovových obalů bylo
vytříděno 0,61 t.
V roce 2018 jsme na několik stanovišť
umístili popelnice pro sběr rostlinných olejů,
které se používají v domácnostech ke smažení
nebo fritování. Použitý olej své další uplatnění nachází ve stavebnictví, energetice i lesnictví. Po odvodnění a odstranění nečistot jej
lze využívat pro získávání tepelné i elektrické
energie. Stačí použitý olej postupně shromažďovat do PET lahve a po naplnění pečlivě uzavřít a následně vhodit do určené nádoby.
Třídění odpadů v roce 2018 dopadlo
následovně: plastů bylo vytříděno a odvezeno 18,12 t, skla 16,29 t, papíru 12,77 t.
Pro porovnání uvádíme množství SKO
a vytříděných odpadů za předchozí dva roky:
netříděný odpad za rok 2017 – 287,07 t, za rok
2016 – 250,06 t; plasty r. 2017 – 15,09 t, r. 2016
– 12,38 t; sklo r. 2017 – 12,57 t, r. 2016 – 13,66 t;
papír r. 2017 – 12,55 t, r. 2016 – 3,31 t (údaje
bez školy); bioodpad r. 2017 – 42,88 t, r. 2016
- 33,9 t.

Kolik nás to vše stálo? Při cenách roku
2018 jsme za odvoz a likvidaci směsného
komunálního odpadu zaplatili 470.771 Kč, za
odvoz tříděných odpadů 280.278 Kč, za odvoz
nebezpečných odpadů 34.597 Kč. K těmto
částkám ještě musíme připočítat investice do
odpadového hospodářství ve výši 75.630 Kč.
Po odečtení částky, kterou nám poukazuje
spol. EKO-KOM za to, že jsme zapojeni v systému třídění odpadů – 93.568 Kč (v r. 2017
– 108.192 Kč, v r. 2016 – 96.055 Kč). Pokud
hodnotíme rok 2018, musíme ještě k této
částce připočíst pohledávku za jedno čtvrtletí,
kterou máme u společnosti EKO-KOM ve výši
29.063 Kč. Když vše postupně sečteme, odečteme a podtrhneme, je to 738.645 Kč. Dle stanovených poplatků bylo vybráno 419.598 Kč.
Městys doplatil do systému odvozu a likvidace odpadů částku 319.047 Kč. Porovnání
částek za třídění odpadů je pro nás příjemným
překvapením. Využití tříděného odpadu snižuje spotřebu nových surovin. V konečném
důsledku pak šetříme i svoje peníze. Děkujeme všem, kteří se do systému třídění odpadů
zapojili.
Řešení problému odpadů začíná předcházením jejich vzniku. Spotřebitelé, kteří chtějí
třídit odpad ze svých domácností, mohou
dosáhnout jeho recyklace jen v případě, že
bude zavedeno vše potřebné pro sběr tříděného odpadu. A platí to i obráceně. Obce
mohou předávat ke zpětnému využití stále větší
část odpadu jen v případě, když domácnosti
budou svůj odpad třídit. V neposlední řadě je
odpad také obchod, a to dokonce mezinárodní.
Civilizovaný člověk ví, že máme jen jeden
svět a musíme se k němu ohleduplně chovat,
aby nám vydržel. Lidé, kteří mají rozum, se
tím řídí.
J. Paďour, starosta městyse

V souvislosti s odpady si dovolujeme upozornit na skutečnost,
že splatnost poplatku je do 31. března 2019.
Bioodpady - sběr biologicky rozložitelných odpadů bude zahájen 21. března 2019.
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Rozhovory Poledníku
I to se někdy stane…
Vážení čtenáři, v minulém čísle KP jsme
přinesli milý rozhovor s panem učitelem
Jaroslavem Dvorským. Věřím, že jste si jej
přečetli stejně tak rádi, jako jsme jej zařadili
do Poledníku.
Ale přestože věnujeme korekturám značnou pozornost, několika očím kontrolujícím

text unikl fakt, že z paní Marie Dvorské jsme
nechtě udělali paní Milenu Dvorskou. Moc
se jí za to omlouváme a věříme, že se kvůli
„přidělenému“ křestnímu jménu oblíbené
herečky příliš nezlobila, neboť obě dámy, jak
Marie, tak Milena, jsou obdivuhodné.
Jana Trejtnarová

Společenská kronika
Blahopřejeme našim spoluobčanům,
kteří oslaví významná životní jubilea:
85 let
Kodytková Jiřina
Cinfeld Jiří
Přikryl Jiří
82 let
Divíšková Marie
Morávková Jana
75 let
Krejsová Anna
Hotmarová Vlasta
70 let
Kavka Jiří
Křehká Stanislava
Fait Jaroslav
Macháček Jan

Zemřel první starosta KPMV
pan Milan Šebek
Milan Šebek se narodil před 91 lety v Rychnově nad Kněžnou v rodině evangelického faráře.
Vyrůstal ve Vamberku a Žamberku. Absolvoval
reálné gymnázium, které ukončil těsně po druhé
světové válce. Jeho další život výrazně ovlivnila
jak světová válka, tak události po jejím konci,

60 let
Pokálená Dagmar
Příhoda Jiří
50 let
Krejsová Petra
Nováková Eva
Krejsa Pavel
Kodytek Robert
Vítáme do života nové občánky:
Marcela Mervartová, Jonáš Fiala,
Dalibor Bezrukov, Evelína Bílková,
Jakub Macháček
Vzpomínáme na občany,
kteří již nejsou mezi námi:
Jiří Štěpánek, Vlasta Junková,
František Bukovský
Zlatou svatbu oslaví:
Josef a Helena Šejnohovi

kdy se stal očitým svědkem odsunu původního německého obyvatelstva. Po maturitě sice
nastoupil na vysokou školu, tu však kvůli špatnému „třídnímu původu“ svého otce, nemohl
dokončit. Rozhodl se tedy pro večerní studium
stavební průmyslové školy. Po maturitě nastoupil základní vojenskou službu, po jejímž konci
odešel do Jablonce nad Nisou, kam se přestěhovala mezitím jeho rodina.
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V Jablonci se seznámil se svou celoživotní láskou a pozdější manželkou Olgou. Jejich
partnerství tmelily společné zájmy a koníčky,
zejména historie, turistika a sport. Společně
značkovali turistické stezky, hráli tenis, a když
začal jejich syn závodně lyžovat, vstoupili oba
do místního jabloneckého lyžařského svazu, na
jehož činnosti se aktivně podíleli. Milan Šebek se
účastnil i ochrany přírody v Jizerských horách.
V roce 1994 se přestěhovali do Varnsdorfu, kde již pracoval jejich syn jako lékař.
Předchozí aktivní život se projevil i v novém
domově. Dva roky po přestěhování již Milan
Šebek spolu s dalšími nadšenci spoluzaložil
Kruh přátel muzea Varnsdorf, kterému v letech
1996 až 2003 starostoval.
Přestože již byl v důchodovém věku, všichni
obdivovali jeho ráznost, nadšení a nasazení, se
kterým se doslova vrhl na opravu varnsdorfských a studáneckých křížků, obnovu památné
zvoničky ve Vrchlického ulici, či katalogizaci
podstávkových domů. Kvůli své prchlivé povaze
se občas dostával při prosazování cílů KPMV do
osobních sporů, které někdy znemožnily realizaci dobrých nápadů.

Významný byl i jeho podíl na vlastivědné
publicistice: pořídil český překlad knihy o betlemářství na Šluknovsku, sám se ujal redigování
Almanachu ke 140. výročí povýšení Varnsdorfu
na město, publikoval ve vlastivědném sborníku
Mandava, spolupracoval s redakcí varnsdorfského čtrnáctideníku Hlas severu. Přispěl ke
zviditelnění významných postav varnsdorfské
historie Morize Schnitzera či Petra Kiena. Díky
svým kontaktům získal pro spolupráci s KPMV
například spisovatelku Marii Šulcovou a další
osobnosti. Svým osobním nasazením dokázal pro výše zmíněné aktivity zajistit finanční
prostředky z veřejných i soukromých zdrojů.
A neměli bychom opominout ani jeho živý zájem
o současné komunální dění. Byl také dlouholetým aktivním člen Kulturní komise rady města.
Inicioval vznik tradice vánoční výzdoby
města a osobně se jí účastnil, podílel se též na
pořádání městských kulturních akcí.
V roce 2012 mu bylo starostou města uděleno čestné uznání za dlouhodobé pozdvihování duševní a morální úrovně občanů města.
Čest jeho památce.
JR, JS, HAM, JZ

Okénko farnosti
Koncert se nekonal
Tříkrálový koncert, který se měl konat
v neděli 7. 1. 2019, musel být na poslední
chvíli zrušen. Pěvecký sbor X-tet z Rychnova
nemohl ze zdravotních důvodů v tomto termínu své vystoupení uskutečnit. O těchto
skutečnostech jsme se dozvěděli v době, kdy
už byl Poledník v tisku, a pozvánka na koncert musela být odvolána prostřednictvím
vyvěšení plakátů. Věříme, že se nám společně
podaří najít další termín ke konání koncertu
a X-tet k nám brzy zavítá.
Marta Gregušová

Tříkrálová sbírka
Letošní tříkrálovou obchůzku zasněženou
krajinou si děti opravdu užily. Cestou se koulovaly, skotačily ve sněhu a dokonce i sáňkovaly. Všem skupinkám se podařilo zdárně
dochodit své trasy a neztratit pokladničky
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v závějích. Díky pilným koledníkům a štědrým
dárcům činila celková částka 29 589 Kč.
Všem patří velký dík od Charity Letohrad
a uznání vyjádřily i sestřičky Domácího hospice Alfa a Omega z Ústí nad Orlicí, s nimiž
jsem měla možnost denně mluvit při péči
o mého tatínka.
Marta Gregušová

Tříkrálová sbírka
Jako každý rok, tak i letos proběhla v Kunvaldě Tříkrálová sbírka. Byla opravdu zimní,
kdy se skupinky koledníků musely probíjet
místy i dost hlubokým sněhem. Letošní Tříkrálová sbírka přinesla nejen radost a požehnání
do našich domovů, ale především konkrétní
pomoc pro lidi z našeho okolí, kteří ji potřebují.
Chtěl bych poděkovat za Vaši štědrost, díky
které se v Kunvaldě podařilo vybrat 29 589 Kč.
Jako koledníci se letos na sbírce podíleli
Ivanka Keprtová, Eliška Vágnerová, Michal

ček. Děkujeme farnostem, v nichž se dávají
dohromady lidé, kteří se sbírkou prakticky
pomáhají.
Zvláštní poděkování patří všem našim
asistentům v jednotlivých obcích a městech,
kteří si každoročně berou na starosti organizaci Tříkrálové sbírky, a samozřejmě koledníkům, kterých jsou v okrese téměř dvě tisícovky. Tříkrálová sbírka má dobrou prestiž
u občanů, kteří svými příspěvky do pokladniček vyjadřují podporu a důvěru Charitě.
Znova se ukázalo, že žijeme v krásném kraji
s mnoha lidmi, kteří různými způsoby myslí
na druhé.
Podrobné výsledky za celý okres najdete
na www.uo.charita.cz
Tři králové v závějích

Vágner, Adéla Kalousová, Lukáš Kalous,
Jana Hlaváčková, Kateřina Kavková, Aneta
Šlesingrová, Nikola Urbanová, Bára Šlesingrová, Tereza Šlesingrová, Lucie Příhodová,
Patrik Fajgl, Marek Fajgl, Lucie Gregušová,
Klára Gregušová, Denisa Brůnová, Klára Křivánková, Tereza Vagnerová, Vanesa Bolečková, Daniela Bolečková, Antonie Zářecká,
Adéla Šlesingrová, Natálie Vagnerová, Bohumila Matyášová, Lída Matyášová, Tereza
Bžoňková, Rozálie Tátošová, Svatava Ruszová, Alisa Nováková, Denisa Nováková,
Štěpán Křivánek, Pavla Hlaváčková, Michaela Bernardová, Nikola Křičenská, Elsa Dlabková, Vilém Dlabka a jejich vedoucí Iva Keprtová, Marie Ruzsová, Zdena Kavková, Jaroslava Šlezingerová, Lucie Fajglová, Marta
Gregušová, Dana Bolečková, Bohuslava
Krejsová, Marie Macháčková, Marie Dlabková a Jana Frimlová.
Všem Vám ještě jednou děkuji.
Ludvík Dlabka

Tříkrálová sbírka 2019
Výtěžek Tříkrálové sbírky 2019 poprvé
v historii na Orlickoústecku překonal hranici tří milionů korun. Do 603 pokladniček
bylo vybráno celkem 3.078.392 Kč. I tentokrát finanční prostředky poslouží Charitě na
provoz řady služeb a projektů.
Dělat tak úspěšnou a rozsáhlou akci
je možné jen díky spolupráci mnoha subjektů. Děkujeme obecním úřadům za pomoc
s pečetěním a rozpečeťováním pokladni-

Těšíme se na jaro
Po tuhé zimě se všichni těšíme na jarní dny
plné sluníčka. Čekají nás svátky jara a o pár
týdnů později pouť našeho kostela. Velikonoce
budou letos významné zvláště pro děti připravující se na svůj křest. Všechny jsou školního
věku a k tomuto kroku se rozhodly po dohodě
se svými rodiči.
Aby však ještě více pochopily smysl svého
rozhodnutí, je zapotřebí osvojit si určité znalosti z Bible. V těchto dnech se tedy snažíme
o intenzivní studium, které není vůbec jednoduché. Celá příprava bude zakončena závěrečným přezkoušením uchazečů panem farářem
v kostele.
Marta Gregušová

Misijní klubko bude mít další
nové členy
Pouť sv. Jiří obohatí, stejně jako v minulém
roce, ceremoniál přijetí nových členů do Misijního klubka. Rozšíří se tak skupina dětí, kterým
není lhostejná chudoba ostatních, a chtějí se
něco dozvědět o životních podmínkách lidí
v těchto zemích.
Forma pomoci může být přitom zábavná
a příjemná. Od založení Misijního klubka
v Kunvaldě nacvičujeme s dětmi vystoupení
a nabízíme výrobky lidem za dobrovolný příspěvek v libovolné výši.
Ten pak odevzdáváme na příslušná odpovědná místa, zprostředkovávající pomoc
lidem v nejchudších oblastech světa.
Marta Gregušová
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Stále se něco děje...!
Dětský maškarní karneval
Ani letos jsme nezapomněli na naše
nejmenší, a tak se v neděli 13. ledna t. r. sokolovna zaplnila různými maskami z řad dětí. Den
předtím, v sobotu, se konal společenský ples
pro dospěláky, který byl ve stylu první republiky, proto jsme ani my nezůstali pozadu.

stoleté výročí vzniku České republiky. Byl velice
úspěšný, navštívilo jej přibližně 150 účastníků.
Chtěla bych poděkovat všem členům školské rady, pedagogickému sboru a provozním
zaměstnancům naší základní školy a mateřské
školy za přípravu a organizaci plesu. Poděkování patří také lidem, kteří se zapojili do prací
v průběhu plesu a tím podpořili jeho zdárný
průběh. Děkuji všem sponzorům a lidem, kteří
přispěli do tomboly. V neposlední řadě děkuji
všem, kteří podpořili akci návštěvou plesu
nebo zakoupením lístku.
Výtěžek plesu bude použit na aktivity dětí
a žáků školy.
Mgr. Kateřina Xaverová
ředitelka školy

Ledová Praha 2019
Bylo nás pět! V Kunvaldě na karnevalu.

Inspirovali jsme se knihou Karla Poláčka
– Bylo nás pět. Všechny přítomné přivítala paní Bajzová a ta nás provázela celým
karnevalem se svými pomocníky Petrem
Bajzem, Čeňkem Jirsákem, Antonínem Bejvalem a Pepkem Zilvarem. Pod jejich vedením děti tančily, soutěžily a řádily.
Nechyběla tradiční tombola a vyhodnocení masek. Ceny si ale zasloužily všechny
masky a proto tu byla také spousta dobrot.
Děkuji moc všem našim sponzorům, kteří
přispěli na karneval. Rovněž také všem, kteří
s přípravou i průběhem karnevalu pomáhali.
Určitě se nám všem společně podařilo připravit pro děti veselé a šťastné odpoledne.

Dne 1. - 3. února se děti ze zahrádkářského a mysliveckého kroužku zúčastnily akce
Ledová Praha. V 8 hodin ráno jsme se sešli
u zastávky a rozdělovali se do aut, abychom
mohli jet do Žamberka na vlakové nádraží. Ze
Žamberka jsme jeli až do Hradce Králové, kde
jsme přesedali na jiný vlak, kterým jsme jeli
do Prahy.
Hned první den jsme po příjezdu a ubytování šli do České televize, kde jsme se mohli
podívat na natáčení dětského pořadu Planeta YÓ. Po prohlídce jsme se mohli podívat v galerii Rohlík na výstavu Stardance.
Odpoledne jsme šli do kina a do obchodního
centra. Večer jsme se šli podívat na noční
Prahu, která byla krásná.

Za pořadatele PS Kunvald M. Celerová

Poděkování za organizaci
školního plesu
Jako každoročně tak i letos uspořádala
školská rada ve spolupráci s pracovníky Masarykovy základní školy a mateřské školy v Kunvaldu tradiční školní ples. Letos byl zaměřen na
12

Ledová noční Praha 2019

Druhý den jsme se šli podívat do muzea,
kde byly vystaveny figuríny svařené ze železných kousků. Po výstavě jsme šli na oběd
a po obědě nás čekala dlouhá cesta na Staroměstské náměstí, kde jsme slyšeli Staroměstský orloj a pak na Pražský hrad a do
chrámu sv. Víta. Když jsme se vrátili zpět na
metro, vydali jsme se na Vyšehrad, kde nás
čekal koncert DĚTI DĚTEM, po kterém jsme
už jeli zpět do školy.
Třetí den ráno jsme si sbalili věci a v nepříznivém počasí jsme museli na metro, které
nás dovezlo ke druhé škole na Pragofest, po
kterém už jsme jeli zpátky domů.
Káťa Kavková

Turnaj v křížovém mariáši
v Kunvaldě
Dne 16. 2. 2019 jsme pořádali již dvacátý čtvrtý ročník turnaje v křížovém mari-

áši. Po prvním roč. v roce 1996 jsme se vrátili na místní fotbalový stadion na Salaš. Sešlo
se celkem 16 hráčů, jimž se dostalo plného
servisu také v občerstvení od man. Trejtnarových, kteří přispěli i sponzorsky. Za sponzorský příspěvek děkujeme Kunvaldské a.s.,
Ing. Josefu Paďourovi, starostovi městyse
Kunvald, Ing. Jiřímu Musilovi, Jaroslavu Bílkovi a Josefu Řehákovi, s jejichž pomocí se
podařilo shromáždit cenový fond ve výši
1.250 Kč.
Vítězem čtyřkolového soutěžení se stal
domácí hráč Ing. Jiří Musil s 67,50 Kč.
Druhý František Slezar s 42,50 Kč, třetí
Václav Tomek s 41 Kč, čtvrtý Radek Drahorád s 40 Kč, pátý Zdeněk Kupsa s 34 Kč,
šestý Josef Řehák s 8 Kč. Sedmý Vladimír Urban s 6 Kč. Kunvaldští hráči byli dle
výsledku velmi úspěšní. Hráčům to všechno
spočítala Bc. Marcela Vašatová.
Za organizátory turnaje Tobiška Jar.

Sport
Koloběžkový team TJ Sokol
Kunvald
Přesýpací hodiny letošního roku mají poslední
zrnka písku a letošní stránky kronik jsou již téměř
dopsány. Nově byla psána i stránka koloběžkového
tým TJ Sokol Kunvald. Vlastně to byla ještě taková
stránka úvodní, kdy tým vznikal, jezdci si zkoušeli,
na co mají a které závody by třeba do budoucna
rádi jezdili. Také postupně zlepšovali své stroje.
Vše vypuklo 1. dubna na desetikilometrovém závodě Masaryk run na Masarykově okruhu
v Brně, kde se na start postavil Martin Mihulka
se svojí ženou Andreou, Pavlína Olšarová a Anna

Koloběžkáři na stupních vítězů

Lorencová. Dále následoval Vinařský půlmaratón konaný 14. dubna v Pardubicích. Na sluncem
zalitou rovinatou trať se vydala pouze jediná žena
Andrea Mihulka Podolská doprovázená svým
mužem Martinem a nově přibil Míra Čermák.
Zatím co první dva závody byly součástí Českého poháru určeného i pro začínající veřejnost,
třetí závod našeho týmu byl již prestižní a to závod
Rollo ligy 12. května ve Velkém Poříčí. Pro neznalé
nutno poznamenat, že Rollo liga je prestižní koloběžková soutěž, která letos oslavila 50 let a je nejstarší a nejdéle trvající soutěží v koloběhu na světě.
Do jejího 33 km dlouhého závodu se nakonec
pustil pouze Martin, neboť Míra se rozhodl pouze
pro kratší 11 km variantu Hobby závodu.
Dalším kolem českého poháru s naší účastí
byl pouze 5,2 km dlouhý závod v Praze na Vítkově,
kde kromě Martina se zapojil do závodění i nový
člen Petr Šanc, který přestoupil z ACTIVE TOUR
CYCLING TEAMu. Kromě úžasného 11 místa se
mu podařilo si pořídit i úžasný silniční lišej.
Pak přišlo vyvrcholení sezóny - Mistrovství
Světa konané 19. – 20. 6 v Losseru v Holandsku. Tam se na trasu kritéria a dlouhého závodu
vydal Martin a další nový člen Aleš Dytrt, který
v dlouhém závodě na 35 km ve své kategorii
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obsadil krásné 10 místo a v kritériu na 12 km
místo 17. Stejná dvojíce si později závodila na
25 km dlouhé trati v další kole Českého poháru
25. 8. v Ostravě, kde Aleš získal další skvělé
12. místo. A následně 30. 9. absolvovala tato
dvojíce i časovku do vrchu z Klášterce nad Orlicí
na Kašparovu chatu, kde v koloběžkové kategorii
obsadili první dvě místa.
Konec sezóny byl ve znamení závěrečného
kola Českého poháru v Blansku, kde se kromě
Martina na trasu Blanenské desítky vydal i Míra
s novým strojem. Úplné finále byl Kunvaldský půlmaratón. Děvčata se do letošní sezóny příliš nezapojila, přesto byl tento rok velmi plodný, zvláště
pro některá, kterým se skutečně podařilo otěhotnět, a tak se v roce 2019 do soutěží nezapojí.
Plány pro příští rok a sestava týmu není zcela
ještě upřesněna. Ale jistě bychom chtěli zavítat
na Mistrovství Evropy, které se bude konat na
domácí půdě v Račicích a věnovat šíření osvěty
koloběhu a výchově mladých nadějí pro které
máme připravené díky firmě Kostka týmové koloběžky.
Martin Mihulka

Slámožroutská sezona 2018/2019
V letošní sezoně hrají Slámožrouti hokej
pouze na turnaji v Lanškrouně. V Žamberku se
vzhledem k pozdnímu spuštění kluziště do provozu a téměř nefunkčnímu chlazení nikdo neodvážil turnaj uspořádat. Což je vzhledem k vzdálenosti dojíždění pro naše fanoušky škoda.
V Lanškrouně hraje turnaj celkem 42 mužstev, proto byly pro základní část podle výkonnosti z minulých ročníků nalosovány do třech
skupin po 14 mužstev. Z těchto skupin bylo
podle pořadí vytvořeno 6 finálových skupin
po 7 týmech. V naší základní skupině jsme se
utkali s týmy z Lanškrouna, Zábřehu, Městečka
Trnávka, Černovíru, Dolní Dobrouče, Červené
Vody, ale i s klasickým rivalem z Klášterce nad
Orlicí.
V základní skupině jsme 8 x odešli vítězně,
jednou jsme remizovali a 4 x prohráli. Bohužel se celou sezonu potýkáme špatnou koncovkou. Sice si vytváříme řadu šancí, ale ty nedokážeme bohužel proměnit v branky. Dá se říct,
že ty porážky byly způsobeny především neproměňováním šancí, než tím že bychom byli vyloženě horším týmem na hřišti. Skupina byla
velice vyrovnaná, takže jsme do předposledního
zápasu bojovali o postup do čtvrté ligy, ten nám
o jediný bod unikl. V únoru a březnu budeme
tedy hrát 5. ligu kde se utkáme nejen s týmy ze
základní skupiny, ale také s Tatenicemi a Forezem Ostrov.
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Lanškrounská hokejová liga je podstatně
kvalitnější než byly soutěže v Žamberku a Ústí,
proto se pohybujeme mezi týmy v nejnižších
ligách, ale to nám nevadí, přece jenom hrajeme
hokej za Kunvald téměř 20 let a základ týmu je
pořád stejný a moc mladých nepřibylo, takže je
na nás znát i to, že malinko stárneme☺.
Proto bychom chtěli poděkovat věrným
fanouškům za podporu, kterou nám dávají svou
účastí na každém zápase a je jen škoda, že je
Lanškroun tak vzdálený, že Vás není více.

Výsledky základní skupiny:
Sršni \ Slámožrouti Kunvald
6:1
Slámožrouti Kunvald \ Panteři
5:3
Slámožrouti Kunvald \ Horní Čermná
1:5
Slámožrouti Kunvald \ Jedlí
6:1
Slámožrouti Kunvald \ Snakes D.Dobrouč 3:0
Slámožrouti Kunvald \ AVX Lanš.
1:8
Slámožrouti Kunvald \ CGT light
2:1
Auto Steffan \ Slámožrouti Kunvald
8:3
Červená Voda \ Slámožrouti Kunvald
0:3
Černovír \ Slámožrouti Kunvald
3:15
OMB Letohrad \ Slámožrouti Kunvald
1:8
Sokol Klášterec \ Slámožrouti Kunvald
1:1
Wild Band Zábřeh \ Slámožrouti Kunvald
3:6
Výsledky finálové skupiny – 5. liga:
Slámožrouti Kunvald \ Sokol Klášterec
6:2
Tým Slámožroutů Kunvald

ŠACHY
Krajský přebor 2V
Po nevydařené premiéře v Chocni jsme sehráli
další 4 utkání. Bohužel (ani v jednom zápase)
jsme nenastoupili v kompletní sestavě, a to především na předních šachovnicích. Absence hráčů
se podepsala na výsledcích.
2. kolo 4. 11. 2018
KUNVALD - ŠK Ústí n. Orl. C
1,5 : 6,5
Nastupuje pouze 7 našich hráčů a již prohráváme 0:1. Pak sice dlouho vzdorujeme na prvních 5 prknech, ale stačí to jen na 3 remízy
- R. Hodek, E. Dvořák a G. Rusz.
3. kolo 18. 11. 2018
ŠK Ústí n. Orl. D - KUNVALD
3,5 : 4,5
Utkání bylo od počátku v naší režii, závěr jsme
si trochu zkomplikovali. Na první 3 body to stačilo. Výhra - B. Verdiyan, K. Kacálek a G. Rusz,
remízy P. Havrlík, R. Hodek a St. Štěpán.
4. kolo 2. 12. 2018
ŠK Svitavy – KUNVALD
4,5 : 3,5
S ohledem na naši sestavu jsme si nedělali
žádné iluze o dobrém výsledku. Moc však nechy-

bělo a body byly na dosah. Vyhry - J. Vaníček,
St. Krčmář a T. Bém, remíza G. Rusz.
5. kolo 16. 12. 2018
KUNVALD - ŠK Dolní Čermná
6:2
Ač nám chyběli opět 4 hráči ze základu
(hostům 2), od počátku jsme měli na většině šachovnic převahu a vyhráli jsme zcela
zaslouženě. Výhry - W. Wiesinger, R. Hodek,
E. Dvořák, St. Krčmář a T. Bém, s remízou
souhlasil St. Štěpán a remízový král G. Rusz.
Po 5 odehraných kolech vede ŠK Ústí n. Orl. C před
ŠK Lanškroun B a ŠK Svitavy. ŠO K. a. s. Kunvald
je zatím se 6 body na 8. místě (celkem v přeboru
12 mužstev). Paradoxně máme po 5 kolech letos
o bod více než loni, avšak v následujících 3 kolech
roku 2019 hrajeme v Poličce a Moravské Třebové
a doma s Lanškrounem
Za ŠO K.a.s. Kunvald
E.Dvořák

Krajský přebor II
V novém kalendářním roce k nám los vůbec
nebyl nakloněn. Zajíždíme k silným a vzdáleným
soupeřům.
13. 1. 2019 6.kolo
POLIČKA B – KUNVALD
5:3
Čekali jsme od utkání víc, avšak výsledek je
podle očekávání. Vyhráli: K. Kacálek, G. Rusz,
remízy: W. Wiesinger a St. Štěpán.
27. 1. 2019 7.kolo
KUNVALD – LANŠKROUN B
3:5
Vedoucí celek přijel téměř v základu, nám naopak
chybí 1. čtyři hráči základní sestavy. K zisku bodu
nebylo daleko. Vyhrál G. Rusz, remízy: R. Hodek,
E. Dvořák, T. Kalous a St. Štěpán.
10. 2. 2019 8.kolo
MORAVSKÁ TŘEBOVÁ – KUNVALD
5:3
Kompletní domácí byli na všech šachovnicích
favority, avšak po 2 hodinách hry jsme vedli 3:1.
Další 2 hodiny ke změně stavu nevedly, pak se
projevila větší zkušenost domácích a opět prohráváme 3:5. Výhry: E. Dvořák, J. Řehák, remízují: J. Vaníček a G. Rusz.
3 kola před koncem jsme se 6 body na 10. místě
z 12 účastníku přeboru v sestupovém pásmu.
Krajská soutěž sever
5. kolo 6. 1. 2019 Mistrovice B – KUD 3,5:1,5
Č. Voda – KUC 4:1
Žamberk B – KUB 2:3
6. kolo 20. 1. 2019 KUD – Mistrovice C 2:3
KUB – Ústí E 1:4
KUC – Žamberk C 2,5:2,5
7. kolo 3. 2. 2019
Č. Voda – KUD 2:3
Ústí E – KUC 5:0
Jablonné – KUB 3,5:1,5

ŠACHY MLÁDEŽE
Krajský přebor družstev mladších žáků
Hrál se v Pardubicích 12. ledna 2019 za
účasti 12 celků. V šestičlenné sestavě hrály ročníky 2007 a mladší, dále 1 dívka a 1 hráč ročníku
2010 a mladší. Se sestavou jsme neměli žádné
problémy na rozdíl od některých oddílů z velkých měst. Hráli (od 1. šachovnice, která bývá
nejtěžší): Patrik Fajgl 2/7, Lukáš Suchodol 3/7,
Ilja Zucha 4,5/7, Eliška Vágnerová 4/7, Kryštof
Vican 3/7 a Kryštof Kalous 4/7.
3 výhry a 4 prohry nás zařadily na lichotivé 7. místo mezi nejlepšími týmy Pardubického kraje.
Mistrovství ČR v klasickém šachu mládeže
Pozvánku na M ČR obdržel náš ŠO přímo pro
naše 2 děvčata - Lucii Kotizovou a Elišku Vágnerovou. Nakonec souhlas dala pouze Eliška Vágnerová, a tak místo vyučování si zahraje ve dnech
9. - 16. března 2019 v hotelu „Dlouhé stráně“
v Jeseníkách. Pro Elišku je to už 3. významný
turnaj, neboť se 2x za sebou probojovala ve své
věkové kategorii na M ČR v rapid šachu, a to do
Mostu a Žďáru n. Sáz.. Je to velká zkušenost si
zahrát s nejlepšími děvčaty z České republiky
a reprezentovat náš oddíl, Kunvaldskou a.s.
a městys Kunvald.
MEMORIÁL MIRKA KODYTKA
„Tak nám zabili Ferdinanda, paní Müllerová“. Parafrází ze Švejka si můžeme pouze
vzdychnout: „Tak nám zavřeli Penzion U Lípy,
paní Müllerová“. A tak po 29 letech provozu
marně budeme hledat v Kunvaldě, kde se
najíme, kam si zajdeme posedět, kde uděláme
sraz, či nedej bože smuteční hostinu. A turisté
si ani neškrtnou v historicky významném místě
známém i mimo ČR.
A to se týká také pořádání významného turnaje – Memoriálu Mirka Kodytka, zakladatele
šachu v Kunvaldě. Závodně se hrají šachy u nás
již od roku 1971.
Nakonec se již 29. ročník Memoriálu Mirka
Kodytka odehraje 27. dubna 2019 v Mistrovicích v rámci KP čtyřčlenných družstev v rapid
šachu.
O rapid požádal ŠO Mistrovice po konzultacích s námi a značka Mirka Kodytka byla pro
pořadatele tak silná, že jsme dali souhlas se
spolupořadatelstvím.
Ale Kunvald je Kunvald! Tak se snad příští
rok vrátíme. Záměrně jsem poslední větě nedal
otazník.
Za ŠO K.a.s. Kunvald
E.Dvořák
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Šachový oddíl TJ Sokol Mistrovice
ve spolupráci se ŠO Kunvaldská a.s. Kunvald
Vás zvou na již 29. ročník turnaje čtyřčlenných družstev v rapid šachu

MEMORIÁL MIRKA KODYTKA,

který je současně přeborem družstev PDŠS v rapid šachu na rok 2019
Datum konání: sobota 27. dubna 2019
Místo: tělocvična č. p. 189 Mistrovice
Hrací systém: švýcarský na 7 kol, 2 x 20 minut + 5 sekund na tah,
Účast: Hráči družstev hrající krajský přebor musí být zařazeni v databázi ŠSČR výhradně z hráčů
stejného oddílu. Účastnit se mohou i družstva kombinovaná či jiných oddílů mimo Pardubický
kraj, nebudou však zařazeni do pořadí PdŠS v rapid šachu. Start náhradníků je povolen.
Přihlášky: Karel Halbrštát Mistrovice 180, 561 64 Mistrovice
khalbrstat@seznam.cz, mobil 606 101 706

OKRESNÍ PŘEBOR MUŽŮ III. TŘÍDY
Výsledky fotbalových zápasů PODZIM 2018
Zápasy

Výhry

Remíza

Prohra

Skóre

Body

P+

P1

1. FK Česká Třebová

11

10

0

1

63:17:00

30

1

2. Sokol Boříkovice

11

9

0

2

33:13:00

28

0

1

3. FK Mistrovice

11

9

0

2

42:12:00

25

2

0

4. tj Sokol Tatenice B

11

8

0

3

28:14:00

23

2

1

5. FK Kerhartice

11

6

0

5

43:18:00

20

0

2

6. TJ Sokol Helvíkovice

11

6

0

5

28:28:00

18

2

2

7. Fotbal Žichlínek B

11

6

0

5

22:28

17

2

1

8. TJ Sokol Dolní Třešňovec

11

3

0

8

18:41

10

0

1

9. TJ Sokol Rudoltice B

11

3

0

8

16:36

9

1

1

11

3

0

8

10:36

9

1

1

10. AFK Kunvald
11. TJ Tatran Lichkov

11

3

0

8

16:43

8

1

0

12. TJ Luková

11

0

0

11

7:40

1

0

1

Okresní přebor mužů III. třídy ve fotbale
12. kolo - sobota 6. 4. 2019 16:00 - AFK Kunvald – FK Mistrovice
13. kolo - neděle 14. 4. 2019 16:00 - TJ Sokol Dolní Třešňovec – AFK Kunvald
14. kolo - sobota 20. 4. 2019 16:00 - AFK Kunvald – Fotbal Žichlínek B
15. kolo - neděle 28. 4. 2019 16:00 - TJ Sokol Helvíkovice – AFK Kunvald
16. kolo - sobota 4. 5. 2019 16:00 - AFK Kunvald – TJ Sokol Tatenice B
17. kolo - sobota 11.5.2019 15:30 - Sokol Boříkovice – AFK Kunvald
18. kolo - sobota 18. 5. 2019 16:00 - AFK Kunvald – TJ Luková
19. kolo - neděle 26. 5. 2019 16:00 - TJ Sokol Rudoltice B – AFK Kunvald
20. kolo - neděle 2. 6. 2019 16:00 - AFK Kunvald – TJ Tatran Lichkov
21. kolo - neděle 9. 6. 2019 16:00 - FK Česká Třebová B – AFK Kunvald
22. kolo - sobota 15. 6. 2019 16:00 - AFK Kunvald – FK Kerhartice
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V lednu 2019 zahájilo svou činnost Krizové centrum Žamberk, které provozuje Centrum J. J. Pestalozziho. Doposud byla krizová pomoc dostupná až ve
Svitavách nebo v Chrudimi. Krizová pomoc nabízí okamžitou pomoc lidem
v těžké životní situaci, kteří ji nejsou schopni řešit vlastními silami a poskytuje sociální a terapeutickou péči (ztráta blízkého člověka, nezvládání životních změn, problémy v rodině, vztazích, práci). Odborné sociální poradenství
je určeno každému, kdo potřebuje odbornou poradenskou podporu při řešení
nastalé situace. Nejčastěji pomáhá řešit problémy s bydlením a nezaměstnaností či při jednání na úřadech a institucích. Služba Asistovaný kontakt je určena rodinám, které jsou
již v kontaktu s odborem sociálně právní ochrany dětí. Hlavním cílem je především pomoci dětem,
jejichž situace se z různých důvodů na straně rodinných vztahů stala složitou (rozpad rodiny, problémy při výchově dětí, obnova kontaktu s rodičem).
Všechny služby jsou poskytovány bezplatně a v případě potřeby anonymně.
Místo poskytování služby: Masarykovo náměstí 86, Žamberk, tel. 725 838 129,
email: kcza@pestalozzi.cz, www.pestalozzi.cz

PS Kunvald připravuje pro malé i velké
tradiční pochod

Z POHÁDKY DO POHÁDKY
V sobotu 27. 4. 2019
Start mezi 9 - 10 hodinou na Salaši.
Akce se koná za každého počasí.
Městys Kunvald zve seniory na tradiční

“ZÁJEZD DUCHODCŮ”

Termín zájezdu je čtvrtek 16. 5. 2019.
Cesta nás zavede do Semenářského závodu v Týništi n. Orlicí.
Odtud vyrazíme rovnou na oběd na chatu “Vyhlídka”.
Po obědě si prohlédneme zámek v Doudlebách nad Orlicí. Další cesta nás zavede do firmy KOS
v Jablonném nad Orlicí – a na večeři do hotelu Filipinum to bude už jen kousíček.
Počasí je objednané, ale změny si prý vyhrazují! Tak už jen šťastnou cestu!
Další informace o časech odjezdů a výši zálohy budou včas uveřejněny na plakátech na vývěskách
a v obou prodejnách Konzumu. Přihlášky jako tradičně opět v prodejnách Konzumu.

1. Děti ze školní družiny na lyžích.
2. Zimní radovánky děti z mateřské školy.
3. Ledová Praha.
4. My Tři králové…
5. S koloběžkou je svět veselejší…

1.

4.

5.
2.

3.
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