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Nejdůležitější body ze zasedání zastupitelstva městyse dne 14. 11. 2019
* Rozpočtové opatření č. 6/2019.
Člen finančního výboru, pan Josef
Vágner, seznámil zastupitelstvo s návrhem
Rozpočtového opatření č. 6/2019, které
reaguje na potřeby a vývoj finančního hospodaření městyse Kunvald za poslední
období. Významnou částku na straně výdajové činí položka za nákup nemovitosti
Kunvald čp. 392 a souvisejících pozemků ve
výši 3.700.000 Kč, další výdaje na nezbytně
nutné služby (likvidace sršní, odpadové hospodářství apod., se kterými nebylo na jednotlivých účtech rozpočtu počítáno, jsou v řádu
jednotek tisíc. Významnou částku na straně
příjmové činí vrácení přebytku finančních
prostředků z hospodaření příspěvkové organizace Masarykova základní škola a mateřská
škola Kunvald do rozpočtu městyse ve výši
270.000,– Kč. Tato informace byla zařazena
do jednání zastupitelstva jako jeden z následujících bodů a zastupitelstvo s ní seznámil
starosta městyse v průběhu jednání o tomto
bodu. Výše rozpočtového opatření činí
3.470 tis. Kč a ve výši 3.143.000,– Kč budou
výdaje pokryty z přebytků hospodaření uplynulých let.
Dále k tomuto bodu požádala o seznámení zastupitelů se svou žádostí paní
Mgr. Monika Jindrová. Žádost se týká obnovy
sociálního zařízení a vybavení interiérů
v mateřské škole. Zastupitelstvo žádost
vyslechlo, vzalo na vědomí a konstatovalo,
že tato žádost se přímo netýká projednávaného bodu.
Zastupitelstvo po dalším krátkém projednání odsouhlasilo navržené Rozpočtové
opatření č. 6/2019.
* Žádost o trvalou zimní údržbu komunikací
p. č. 7324 a 7345 k čp. 400, 28,15, 402.
Starosta městyse uvedl, že doposud
si obyvatelé výše uvedených nemovitostí
zajišťovali zimní údržbu svými vlastními
prostředky nebo na své finanční náklady,
nevrhl, aby v případě, že zastupitelstvo zařazení komunikace do Operačního plánu zimní

údržby schválí, aby se jednalo i o změně
poskytovatele zimní údržby v lokalitě kolem
kostela a přiléhajících.
Zastupitelstvo po dalším krátkém projednání odsouhlasilo hlasy zařazení dotčených komunikací vedoucích k čp. 400, 28,
402 a 15 do Operačního plánu zimní údržby
jako trvale udržovaných.
* Žádost manželů Víchových o zimní údržbu
komunikace k čp. 322 Kunvald – Zaječiny.
Starosta městyse seznámil zastupitelstvo se žádostí manželů Víchových a předal
slovo panu Víchovi, který uvedl, že v Zaječinách trvale bydlí s malým dítětem, ač doposud nejsou trvale hlášeni v Kunvaldě, ale
mají zájem zde žít a trvale se přihlásit. Doposud parkovali auto u hlavní silnice, ale v krizových situacích je velmi problematické,
např. s dítětem se k autu dostat. Žádají proto
městys o pomoc při zajištění zimní údržby,
alespoň jedenkrát v týdnu.
Vzhledem k tomu, že se jedná o značnou
vzdálenost k jedné nemovitosti, bylo panu
Víchovi navrženo, že městys bude zajišťovat zimní údržbu nepravidelně na žádost
Víchových a v období zvýšených sněhových
srážek. Pan Vích s tímto návrhem souhlasil.
Zastupitelstvo odsouhlasilo návrh nepravidelné zimní údržby komunikace vedoucí
k nemovitosti Víchových.
* Zimní údržba komunikací v sezoně
2019/2020 – Operační plán zimní údržby.
Starosta uvedl, že zastupitelstvo mělo
možnost se seznámit s návrhem Operačního plánu zimní údržby v předstihu,
omluvil se na výtku pana Ing. Rusze,
že nebyl zaslán zákres komunikací, který
však byl již v loňském roce vytvořen a je
k nahlédnutí na Úřadě městyse.
Zastupitelstvo po dalším projednání
odsouhlasilo Operační plán zimní údržby
pro sezonu 2019/2020 se zařazením
výše uvedených odsouhlasených komunikací do plánu ve stanoveném rozsahu.
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* Obecně závazná vyhláška 1/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů a nakládání se stavebním odpadem
na území městyse Kunvald.
Zastupitelstvo se seznámilo s návrhem textu vyhlášky a po projednání jej
odsouhlasilo.
* Inventury majetku městyse.
Starosta městyse seznámil zastupitelstvo s návrhem Plánu inventur na rok 2019
skupinami majetku městyse podléhajícími
inventuře a složení jednotlivých inventarizačních komisí.
Po projednání odsouhlasilo zastupitelstvo předložený Plán inventur majetku
městyse pro rok 2019 včetně složení jednotlivých komisí.
* Zlepšení nakládání s odpady v městysi
Kunvald – výsledek VŘ na realizaci.
Starosta městyse seznámil zastupitelstvo
s výsledkem výběrového řízení na úpravu
míst pro kontejnery na území městyse.
Neboť městys získal na tuto akci grant
z dotačního programu Ministerstva životního prostředí, bylo nutno realizovat výběrové řízení v souladu s Pokyny pro zadávání
veřejných zakázek v OPŽP 2014 – 2020 pro
zakázky malého rozsahu. Jediným kritériem
byla nejnižší nabídková cena. Starosta dále
uvedl, že do prvního kola výběrového řízení
se nepřihlásila žádná stavební firma, proto
bylo výběrové řízení zopakováno a byly osloveny 3 regionální firmy, z nichž dvě podaly
nabídku. Nejnižší nabídku podala firma
JD DLOUHÝ s r.o. Vračovice – Orlov 41,
na druhém místě se umístila firma
STAPS spol. s r.o. Organizaci VŘ zajišťovala
firma ALNIO GROUP s.r.o. Brno.
Ing. Rusz vznesl připomínku, že neměl
k dispozici veškerou dokumentaci související s realizací výběrového řízení (např, protokoly o otevírání obálek, čestná prohlášení
atd.) a dále se dotázal, proč VŘ realizovala
pro zadavatele – tedy městys – právě tato
firma, neboť on zná jinou firmu z okolí, která
by mohla VŘ realizovat.
Starosta a další zastupitelé uvedli,
že firem, které by realizovaly VŘ je více, tato
firma byla vybrána a odsouhlasena zastu2

pitelstvem na základě předložených referencí a doporučení firmy, které byla oslovena a která z kapacitních důvodů nebyla
schopna realizaci VŘ za podmínek stanovených MŽP realizovat. Nyní se jedná o potvrzení výsledků VŘ tak, aby bylo možné podepsat s vybranou firmou smlouvu na realizaci
stavebních prací.
Zastupitelstvo po dalším projednání odsouhlasilo Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky k akci
Zlepšení nakládání s odpady v městysi
Kunvald – stavební práce, a to firmu
JD DLOUHÝ Vračovice – Orlov 41.
* Žádost p. Petra Dvořáka o zasíťování
stavební parcely 7329, k. ú. Kunvald.
Starosta městyse seznámil zastupitelstvo se žádostí pana Petra Dvořáka o pomoc
obce při zasíťování parcely, jejíž prodej
panu Dvořákovi odsouhlasilo zastupitelstvo městyse na předchozím zasedání,
a to z důvodu urychlení připojení elektřiny.
Pan Dvořák se současně zavázal, že náklady
spojené se zřízením přípojky k jeho parcele
uhradí.
Starosta městyse uvedl, že tato žádost
vzešla po jednání pana Dvořáka s firmou
ČEZ Distribuce a po jednání s další zájemkyní o stavební parcelu. Dále uvedl, že po
jednání se zástupcem firmy ČEZ Distribuce
se jeví skutečně výhodnější, aby o zasíťování
všech parcel požádal městys.
Paní Daniela Bolečková se dotázala, zda
je známo, proč se tak pan Dvořák rozhodl,
když na prodej nezasíťované parcely naléhal
a znal její stav.
Pan Ing. Roman Rusz uvedl, že již na
minulém zasedání zastupitelstva nesouhlasil s prodejem nezasíťovaných parcel a požaduje, aby se parcely zasíťovaly a vybudovala přístupová komunikace – později uvedl,
že mimo kanalizace – a přehodnotila se prodejní cena těchto parcel. Po diskusi navrhl
cenu zasíťovaných parcel 250,– Kč/m2.
Pan Roman Vagner navrhl, aby – vzhledem k tomu – že zastupitelstvo na minulém zasedání zastupitelstva již odsouhlasilo prodej parcely za pevně stanovenou
cenu, městys podal žádost o zasíťování NN
s podmínkou, že pan Dvořák uhradí náklady
spojené s realizací přípojky a další sítě
si zajistí sám.

Pan Josef Vágner vyslovil obavu, abychom na příštím zasedání zastupitelstva
neřešily stejnou záležitost s přípojkami vody.
Jana Trejtnarová uvedla, že je nutno si uvědomit, že přípojky od hlavníku jsou vždy záležitostí stavebníka a městys může ve spolupráci s firmou VAK. a.s. řešit hlavník a vzhledem k tomu, že v době jednání zastupitelstva
konkrétně nevíme, jakým způsobem budou
parcely připojeny a zda bude nutno vybudovat část hlavníku, nebo se jednotliví stavebníci mohou připojit ze stávajících hlavníků, nelze dle jejího názoru odpovědně rozhodnout. Dále uvedla ona i další zastupitelé,
že pokud zde máme vážné zájemce o stavební parcely a chceme, aby se v Kunvaldu
stavělo a přibývali mladí lidé, je žádoucí
zájemcům vycházet vstříc a zohlednit také
místní podmínky.
· Zastupitelstvo poté hlasovalo o návrhu
pana Romana Vagnera, tedy realizovat
odprodej zájemci za již dříve zastupitelstvem odsouhlasenou cenu a současně
požádat jako městys firmu ČEZ Distribuce,
a.s. o zasíťování NN všech 4 parcel s tím,
že zájemci o stavební parcely uhradí poměrnou část na zasíťování jednotlivých parcel.
Návrh však nebyl odsouhlasen ani zamítnut
(ani v jednom případě nebylo dosaženo nadpoloviční většiny hlasů).
· Pan Ing. Roman Rusz trval na hlasování
o svém návrhu. Jana Trejtnarová uvedla,
že k hlasování o jeho návrhu, tedy o změně
prodejní ceny za m2, která mj. v tuto chvíli
není ničím podložena, je nutné revokovat
usnesení z minulého zasedání zastupitelstva.
Vyzvala tedy zastupitele, aby hlasovali, zda
souhlasí s revokací usnesení č. 12/2019/7b
ze zasedání zastupitelstva č. 12/2019 ze dne
10. 10. 2019. Návrh na revokaci usnesení
č. 12/2019/7b ze zasedání č. 12/2019 zastupitelstvo zamítlo.
* Žádost paní Michaely Pražákové o přehodnocení situace v případě připojení stavebních
parcel 7328, 7329, 7330 a 7333 NN.
Vzhledem k výše uvedenému jednání
o žádosti pana Dvořáka a vhledem k tomu,
že nebylo dosaženo rozhodnutí ve věci zasíťování parcely 7329, byla žádost paní Pražákové vzata zastupitelstvem na vědomí.

* Žádost o prodej pozemku p. č. 391,
k. ú. Kunvald – manželé Paďourovi.
Zastupitelstvo se vrátilo k žádosti manželů Paďourových, Kunvald čp. 400 o prodej
pozemku p. č. 391, k. ú. Kunvald. Žádost byla
vyvěšena po zákonem stanovenou dobu na
Úřední desce městyse Kunvald a k záměru
odprodeje pozemku nepřišly žádné
připomínky.
Starosta městyse dále uvedl, že byl
vypracován znalecký posudek na výše uvedený pozemek, aby byla stanovena zjištěná cena, která činí pro tento pozemek
1.270,– Kč.
Ing. Roman Rusz uvedl, že by pozemek
v žádném případě neprodával, ale pouze pronajal pro případ, že by městys chtěl naložit
s pozemkem jiným způsobem.
Jana Trejtnarová uvedla, že s prodejem
souhlasí, ale pouze v případě, že žadatelé si
odkoupí i pozemek p. č. 401, u něhož prodejem parcely č. 391 dojde k výraznému zhoršení přístupu. Starosta uvedl, že s manželi
Paďourovými o možnosti odkoupení i tohoto
druhého pozemku jednal a že o tento pozemek nemají zájem.
Zastupitelstvo po dalším projednání
zamítlo prodej pozemku p. č. 391.
* Žádost pana Chládka o prodej části
pozemku p. č. 8100.
Zastupitelstvo se vrátilo k žádosti
pana Václava Chládka, Kunvald č. p. 347,
o prodej části pozemku p. č. 8100, k.ú. Kunvald. Záměr byl vyvěšen po zákonem stanovenou dobu na úřední desce a do doby
konání zastupitelstva k němu nepřišly žádné
připomínky.
Zastupitelstvo po dalším projednání
zamítlo žádost pana Chládka, tj. prodej části
pozemku p. č. 8100 k.ú. Kunvald.
* Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-2019423/SOBS VB/1
Kunvald, parcela 6384/5 – KNN.
Starosta městyse seznámil zastupitelstvo se znění výše uvedené smlouvy,
která se týká parcel č. 317/2, 6580, 6457,
k.ú. Kunvald, které jsou ve vlastnictví
městyse Kunvald a budou dotčeny výstavbou přípojky NN.
3

Uvedl, že v částech dotčených parcel,
po kterých vede asfaltová komunikace, byl
po jednání s projektantem dohodnut protlak a v části, která není dotčena komunikací
výkop. Jedná se o standardní smlouvu pro
připojení nemovitosti k vedení el. energie.
Ing. Rusz vznesl výhrady k navrženému
řešení a uvedl, že by do smlouvy bylo nutno
dát podmínku, která by zaručovala neporušení asfaltu. Starosta a Jana Trejtnarová
uvedli, že právě z tohoto důvodu byl zvolen
protlak pod asfaltovou komunikací.
Zastupitelstvo po dalším projednání
odsouhlasilo uzavření Smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu
o umístění stavby č. IV-12-2019423/SOBS
VB/1 Kunvald, parcela 6384/5 – KNN a pověřilo starostu jejím podpisem.
* Informace Masarykovy ZŠ a MŠ Kunvald
o finančních prostředcích.
Zastupitelstvo se seznámilo s dopisem
paní ředitelky Mgr. Kateřiny Xaverové, ve
kterém sděluje, že v důsledku změny financování škol na závazném ukazateli Mzdy
včetně odvodů zbyde částka 270.000,– Kč.
Vzhledem k tomu, že městys poskytuje
nemalé finanční prostředky i na tuto kapitolu
příspěvkové organizace, navrhuje vrácení
finančních prostředků do rozpočtu městyse
Kunvald v roce 2019.
Zastupitelstvo po projednání odsouhlasilo přijetí finančních prostředků z rozpočtu příspěvkové organizace Masarykova
základní škola a mateřská škola zpět do rozpočtu městyse Kunvald.
* Žádost Masarykovy ZŠ a MŠ o schválení
změny závazných ukazatelů čerpání příspěvku
na rok 2019.
Zastupitelstvo se seznámilo se žádostí
paní ředitelky Mgr. Kateřiny Xaverové
o schválení změny závazných ukazatelů čerpání příspěvku na rok 2019 mezi
jednotlivými účty organizačních složek
Masarykovy základní školy a mateřské
školy Kunvald, a to:
ŠJ – převod z dlouhodobého majetku do
ostatního majetku – 17.000,– Kč.
ŠJ – převod z oprav do ostatního –
10.000,– Kč.
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MŠ – z oprav do dlouhodobého majetku –
10.000,– Kč.
MŠ – z ostatního do dlouhodobého
majetku – 8.000,– Kč.
Zastupitelstvo po projednání odsouhlasilo žádost Masarykovy ZŠ a MŠ Kunvald
o schválení změny závazných ukazatelů čerpání příspěvku na rok 2019.

* Různé
- Cenová nabídka na dodání sněhové frézy
k traktoru KUBOTA – starosta městyse
uvedl, že cenové nabídky podala ŽIVA zemědělská obchodní, a.s., Klášterec nad Orlicí
a LGD Technika s.r.o. Pastviny. Společnost
AGROKONZULTA Žamberk s tímto typem
techniky (KUBOTA) neobchoduje. ŽIVA –
156.944 Kč, LGD – 91.597 Kč. Zastupitelé se
dotázali na některé technické podrobnosti.
Starosta uvedl, že další informace předloží
na další zasedání zastupitelstva. Zastupitelstvo vzalo informace na vědomí.
- Žádost TJ SOKOL a SDH Kunvald
o vyhlášení veřejné sbírky ve prospěch
Magdaleny Furové. Zastupitelstvo se seznámilo se žádostí o vyhlášení veřejné sbírky
ve prospěch Magdaleny Furové, která je po
těžkém úrazu a bude potřebovat speciální
pomůcky a pro organizace jako jsou Sokol
a SDH je vyhlášení veřejné sbírky a splnění všech podmínek značně komplikované,
žádají proto vyhlášení městys. Zastupitelstvo odsouhlasilo vyhlášení veřejné sbírky
a její zařízení a administraci úřadem městyse
Kunvald.

* Diskuse
- Paní Petra Zářecká a Jana Trejtnarová poděkovali všem zastupitelům, kteří se podíleli na
přípravě a organizaci letošního setkání seniorů a organizaci tradiční podzimní výstavy,
za pomoc a přispění.
- Dopis paní Mgr. Jindrové týkající se obměny
sociálního zařízení a interiéru MŠ.
Zastupitelstvo vzalo sdělení a dopis,
které zazněly v bodě Diskuse, na vědomí.

Nejdůležitější body ze zasedání zastupitelstva městyse dne 12. 12. 2019

* Rozpočtové provizorium.
Starosta městyse uvedl, že do doby
schválení nového rozpočtu na rok 2019
musí být schválena pravidla Rozpočtového
provizoria, a to čerpání výdajů je povoleno
ve výši 1/12 upraveného rozpočtu roku 2019
za kalendářní měsíc, dále čerpání investičních výdajů je povoleno na investiční akce
přecházející z roku 2019 a let minulých
do roku 2020.
Zastupitelstvo po krátkém projednání odsouhlasilo pravidla Rozpočtového
provizoria.

* Návrh rozpočtu na rok 2020.
Starosta městyse uvedl, že zastupitelé měli možnost se předběžně seznámit s návrhem rozpočtu, byl jim zaslán
10. 12. 2019. Po vyčíslení nezbytných výdajů
(škola, osvětlení, odpady, zimní údržba, atd.)
je k dispozici zhruba 1.500 tis. Kč pro využití na další akce.
K návrhu rozpočtu byly vzneseny následující připomínky:
· P. Bolečková – částka na oslavy
90. výročí otevření základní školy
v Kunvaldě – starosta sdělil, že doposud
nemá žádnou konkrétní finanční představu
od paní ředitelky, bude řešeno dle potřeby,
počítá se dále i např. se sháněním sponzorů,
budeme žádat o příspěvek od DSO Orlicko.
· Starosta Ing. Paďour dále uvedl, že do
rozpočtu je nutné zahrnout částku na projektovou dokumentaci na akci Vodovod Bubnov
včetně podílu městyse na realizaci.
· Ing. Rusz se dotázal, jak bude řešena
údržba komunikací, uvedl cestu z Kunačic
na Záhory, která je ve špatném stavu. Starosta odpověděl, že tato kapitola se vždy řeší
průběžně podle skutečné potřeby a požadavků občanů na opravy. V případě cesty na
Záhory uvedl, že je zpracována PD na celkovou opravu komunikace, kterou financoval městys, investorem však má být Státní
pozemkový úřad. Doposud nedošlo k realizaci z důvodu nedostatku finančních prostředků SPÚ. Dále se Ing. Rusz dotázal na
částku na komunikaci na Betlémě – starosta
odpověděl, že v souvislosti s komplikací,

která při výstavbě nastala (telefonní kabel
firmy Cetin), nebylo možné stavbu dokončit
v letošním roce, proto byla v rozpočtu ponechána příslušná částka na dokončení stavby
· Ing. Rusz se dále dotázal na částku na
opravu kaple v Zaječinách, dle jeho názoru
není nutná – starosta odpověděl, že oprava
nutná je, neboť dveře jsou v havarijním
stavu, v roce 2019 městys žádal o příspěvek z dotací MMR, avšak dotaci nezískal,
z tohoto důvodu byla částka zahrnuta do rozpočtu roku 2020.
· Dále Ing. Rusz požádal o vyčíslení již
vložených nákladů do čp. 31 včetně rozepsání toho, co vše je v této částce na rok
2020 zahrnuto.
· Ing. Rusz uvedl, že dle jeho názoru by
bylo rovněž nutno vyměnit světla na sále
v sokolovně, neboť by se mohlo jednat jen
o výměnu zářivek. Ing. Paďour odpověděl, že budova není v majetku městyse a že
TJ Sokol přispíváme dle žádosti na opravu
budovy každým rokem, paní Alena Foglová
uvedla, že jsou dle jejího názoru závažnější
věci, které je třeba v sokolovně obnovit,
např. vodovodní instalace a dále uvedla, že
prostá výměna zářivek v tomto stavu není
možná, bylo již prověřováno.
· Ing. Rusz dále uvedl, že na minulém
zasedání byla požadována výměna koberců
ve třídách mateřské školy a obnova sociálního zařízení. Starosta městyse odpověděl, že škola požádala prostřednictvím
MAS o dotaci na výměnu podlah ve škole,
obnovu sociálního zařízení, výměnu nábytku
a další investice do školní budovy, a to v celkové výši 2 mil. Kč. Dále uvedl, že v případě získání grantu je na žadateli, aby celkovou částku proinvestoval, a teprve po její
realizaci lze žádat o finanční příspěvek na
uznatelné náklady, který činí procentickou
částku (75 %) celkových nákladů. V záležitosti sociálního zařízení MŠ uvedl, že celková
oprava byla realizována v roce 2015, zařízení
je funkční a v současné době nebyl požadavek ze strany školy a mateřské školy vznesen. K tomuto bodu se vyjádřila i Mgr. Jindrová, která zopakovala žádost z minulého
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zasedání a uvedla, že dle jejího názoru zařízení nesplňuje současné požadavky. Starosta uvedl, že zařízení je dle názoru pracovníků hygieny odpovídající, v případě požadovaných „přehrádek“ mezi toaletami je nutné
také zohlednit odpovědnost personálu za
děti, který musí mít v dohledu všechny děti.
· J. Vagner se dotázal, zda jsou opravy
komunikací ukončeny (kromě Betléma),
nebo zda se bude ještě další částka převádět do dalšího roku. Ing. Paďour odpověděl, že letos plánované opravy jsou dokončeny i s mírným finančním navýšením, které
se však vyrovná částkou, která nebyla proinvestována na Betlémě.
· J. Trejtnarová požádala, zda by bylo
možné počítat s opravou a především vyřešením odtoku srážkové vody na komunikaci
od p. T. Vymetálka ke Kavkovým. J. Vagner
připomněl komunikaci narušovanou vývěry
vody u kravína AB.
Zastupitelstvo vzalo všechny informace
a náměty, které zazněly v tomto bodě na
vědomí.

* Obecně závazné vyhlášky.
Starosta uvedl, že text vyhlášek byl projednán s pracovníky Odboru dozoru Ministerstva vnitra tak, aby nedošlo ke kolizi se
zákonnými ustanoveními. Dále uvedl, že
v minulosti byly poplatky sloučeny do jedné
vyhlášky, avšak s ohledem na časté změny
legislativních předpisů bylo pracovníky
MV doporučeno, aby poplatky byly řešeny
samostatnými vyhláškami. Uvedl dále, že je
nutné vyhlášky projednat, tak aby mohly být
po zákonem stanovenou dobu vyvěšeny na
úřední desce a nabyly účinnosti k 1. 1. 2020.
Ing. Rusz uvedl, že vzhledem k tomu,
že podklady k jednání zastupitelstva byly
zaslány v pondělí večer, neměl dle jeho
názoru dostatečný časový prostor k prostudování vyhlášek.
Zastupitelstvo dále projednávalo jednotlivé vyhlášky:
· Obecně závazná vyhláška č. 2/2019
o místním poplatku z pobytu.
Zastupitelstvo odsouhlasilo navržený
text vyhlášky beze změn.
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· Obecně závazná vyhláška č. 3/2019
o místním poplatku ze psů.
Zastupitelstvo odsouhlasilo navržený
text vyhlášky beze změn.

· Obecně závazná vyhláška č. 4/2019
o místním poplatku ze vstupného.
Zastupitelstvo odsouhlasilo navržený
text vyhlášky beze změn.

· Obecně závazná vyhláška č. 5/2019
o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Zastupitelstvo odsouhlasilo navržený
text vyhlášky beze změn.

* Odpadové hospodaření.

Starosta městyse uvedl, že vzhledem
k tomu, že v nádobách na sběr olejů se
objevuje i komunální odpad a jiné nepřípustné odpady a firmě, která zajišťuje likvidaci tohoto odpadu, to přináší při zpracování další náklady, nebude již tento odpad
odvážet zdarma, ale požaduje zpoplatnění
1 nádoby částkou 500,– Kč/rok (na tento
druh odpadu jsou na území městyse rozmístěny celkem 3 řádně označené nádoby).
Dále starosta seznámil zastupitelstvo
s tím, že avizované změny ve vlastnictví firmy, která pro Kunvald zajišťuje sběr
odpadů KOS a.s. Jablonné nad Orlicí z rozhodnutí zastupitelstva města Jablonné nad
Orlicí neproběhnou a služba by měla s drobnými změnami být zajišťována jako doposud.
Zastupitelstvo vzalo informace, které
zazněly v tomto bodě na vědomí.

* Žádost o zasíťování pozemků.

Zastupitelstvo se opakovaně vrátilo
k žádosti pana Petra Dvořáka a paní Michaely Pražákové o podání žádosti ze strany
městyse o zasíťování stavebních pozemků
firmou ČEZ Distribuce, a.s., a to z důvodu
urychlení záležitosti. Oba žadatele ve svých
žádostech uvedli, že náklady spojené se
zasíťováním uhradí. O těchto žádostech
nebylo na minulém zasedání zastupitelstva
rozhodnuto.

Starosta dále uvedl, že po jednání se
zástupcem firmy VaK, a.s. je zřejmé, že
nebude nutno budovat hlavník, ale že tyto
parcely je možno připojit uživatelskými přípojkami, náklady na toto připojení proto
nese vlastník.
Jedná se o stavební parcely č. 7329
a 7328, k.ú. Kunvald
Zastupitelstvo odsouhlasilo žádost
o zasíťování výše uvedených parcel vedením NN.

* Žádost o koupi stavebního pozemku
p. č. 7328 – p. Michaela Pražáková.
Zastupitelstvo se vrátilo k žádosti paní
Michaely Pražákové o odkup st. parcely
p. č. 7328, kterou na minulém zasedání
zastupitelstva vzhledem k nedohodě o zasíťování vzalo pouze na vědomí. Zastupitelstvo
na minulém zasedání neodsouhlasilo revokaci usnesení z předchozího zasedání zastupitelstva, kterou navrhoval Ing. Roman Rusz
a který zpochybnil odsouhlasenou cenu jako
příliš nízkou. Cena za prodej nezasíťovaných pozemků byla zastupitelstvem již dříve
odsouhlasena a stanovena na 150 Kč/m2,
a to mj. na podkladě zpracovaného znaleckého posudku Ing. Zářeckého.
Ing. Rusz se dotázal na podmínky Kupní
smlouvy, 5 let na kolaudaci je dle jeho
názoru krátká doba, prodlužil by alespoň na
7 let, dále se dotázal, zda bude uvedena výše
sankce, pokud žadatel nebude na parcele
stavět, navrhuje až 100 tis. Kč, nebo při případném přeprodání.
Starosta a místostarosta odpověděli, že
Kupní smlouvy budou koncipovány obdobně
jako Kupní smlouvy na pozemky po čp. 18,
kde byla všechna tato rizika podchycena
a zohledněna a výjimkou sankce. Dále uvedli,
že návrh textu kupních smluv bude zastupitelstvu předložen k odsouhlasení, včetně
zahrnutí úhrady za zasíťování NN.
Zastupitelstvo odsouhlasilo žádost paní
Pražákové o prodej pozemku – stavební
parcely č. 7328, k.ú. Kunvald za cenu
150Kč/m2 .

* Kunvald čp. 392.
Starosta městyse uvedl, že je nutno se
zamyslet nad dalším postupem týkajícím

se objektu čp. 392, navrhl, aby objekt prohlédl nezávislý projektant, který by posoudil,
zda je možné využití objektu se záměrem, se
kterým zastupitelstvo odsouhlasilo všemi
hlasy na zasedání v září 2019 koupi objektu
tj. odkoupení nemovitosti výhradně za
účelem přestavby objektu pro účely občanské vybavenosti a předpokladem budoucího
možného využití pro potřeby školy, mateřské školy, školní družiny, případně zřízení
veřejně přístupné herny pro rodiče s dětmi,
vybudování startovacích bytů, atd.
Paní Marie Ruszová vystoupila s konstatováním, že občané, kteří podepsali petici
za odkoupení penzionu, jsou zmateni, neboť
byli přesvědčeni, že objekt byl zakoupen pro
provozování hospody, která dle jejího názoru
v městysi chybí.
Starosta městyse připomněl usnesení
ze zasedání zastupitelstva, které odsouhlasilo koupi objektu včetně účelu, za kterým
byla koupě odsouhlasena a následně realizována. Uvedl, že podstatným důvodem pro
koupi objektu byla také bezpečnost občanů,
kterou má městys garantovat, neboť zde byla
reálná možnost odkoupení objektu pro zřízení ubytovny.
Ing. Rusz uvedl, že na jeho žádost vypracoval člen Výboru pro rozvoj obce předběžný
odhad prací nejnutnějších oprav na uvedení penzionu do provozu, tento odhad činí
cca 450 tis. Kč, dle jeho názoru není nutné
utrácet finanční prostředky obce za studie
a podobně záležitosti, dle jeho názoru jsou
toto schopni posoudit členové výboru pro
rozvoj obce.
Ing. Pokálený uvedl, že se přikládání
k návrhu na zpracování poptávky na posouzení objektu nezávislým projektantem či
architektem.
Jana Trejtnarová zopakovala účel nákupu
nemovitosti. Uvedla, že využití objektu pro
pohostinské účely vnímá jako výrazně ekonomicky pro městys nevýhodné a rovněž dle
jejího názoru není objekt v takovém stavu,
aby bylo možno za aktuálních hygienických
a dalších předpisů uvést jednoduše zpět
do provozu a sdělila, že v žádném případě
tuto možnost podporovat nebude. Vnímá
nákup nemovitosti jako šanci pro rozvoj
potřeb školy (např. školní jídelna s přístupem veřejnosti, tak jako je tomu u mnoha
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školních jídelen v okolí, které jsou využívány i občany a pro různé akce, neboť školní
jídelna a kuchyně jsou dlouhodobě v hledáčku hygieny a i kapacitně v nepříliš vyhovujících prostorech), dále je možné uvažovat
o přesunutí mateřské školy, či školní družiny. Tím by se uvolnily potřebné prostory
ve škole. Rovněž je dle jejího názoru na zvážení využití bytu pro např. správce objektů
městyse, který s rozšiřujícím se majetkem
městyse, bude zřejmě nezbytný. Domnívá
se, že je nezbytné, aby člověk, který má
s projektováním podobných objektů s využitím pro občanskou vybavenost zkušenosti, nezatížený místními poměry, objekt
posoudil, může být velkým přínosem a vnést
nové pohledy na využití objektu. Předjímat
finanční náročnost tohoto posouzení bez
znalosti věci a diskuse s odborníky je dle
jejího názoru velmi předčasné.
Ing. Rusz se dotázal, jakým způsobem
je zajištěno temperování objektu a zda byl
vypuštěn topný systém. Starosta uvedl,
že vše co mohlo být zabezpečeno a vypuštěno, vyjma topného systému, který obecně
není dobré vypouštět, bylo provedeno,
včetně zasolení toalet. Sdělil, že v případě
delšího mrazivého období bude nezbytné
objekt temperovat, což zřejmě představuje
nákup uhlí a obsluhu kotle zaměstnanci
a požádal Ing. Rusze, jako odborníka na
tyto technologie, zda by mohl temperování
objektu zabezpečit.
Po diskusi, ve které vystoupili i další
zastupitelé a občané, zastupitelstvo odsouhlasilo pověření Výboru pro rozvoj městyse
posouzením možností a současně zadání
poptávky na nezávislé posouzení objektu
projektantem, či architektem.

* Dílčí přezkoumání hospodaření
městyse Kunvald za rok 2019.
Starosta městyse uvedl, že dne
11. 12. 2019 provedly kontrolorky Krajského
úřadu Pardubice dílčí přezkum hospodaření
městyse Kunvald za rok 2019. Výsledek přezkumu – nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Zastupitelstvo vzalo informace na vědomí.

8

* Kontrola Hasičského záchranného
sboru Pardubického kraje.
Starosta městyse seznámil zastupitelstvo s výsledkem kontroly, kterou provedli
zaměstnanci HZS Pardubického kraje a která
se týkala dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně ve stanoveném rozsahu. Kontrola se týkala zásahové
jednotky zřizované a financované městysem
Kunvald. Výsledek kontroly – bez zjevných
nedostatků.
Zastupitelstvo vzalo informace na vědomí.

* Různé.

· Cenová nabídka na dodávku
sněhové frézy – přídavné zařízení k traktoru Kubota, upřesnění parametrů. Starosta městyse předložil zastupitelstvu dvě
doplněné nabídky LGD Technika Pastviny,
ŽIVA Klášterec nad Orlicí.
LGD – sněhová fréza INZECO FS 1200,
šíře záběru 1,2 m, umístěná na čelní závěs,
výše souvislé vrstvy k odstranění 30 cm,
pohon předním kardanovým hřídelem, hydraulicky nastavitelná, 2 stupňová fréza –
šnek podává na ventilátor a ten vyhazuje
komínkem sníh ven. Záruka 24 měsíců.
Cena – fréza, kardanová hřídel, opěrná
kopírovací kola, hydraulické ovládání komínku,
TP osvědčení o provozu – 91.597 Kč.
ŽIVA - sněhová fréza KOVA, šíře záběru
1,12 m, umístěná na čelní závěs, výška
bunkru šneku souvislé 50 cm, pohon předním kardanovým hřídelem, hydraulicky
nastavitelná, 2 stupňová fréza –šnek podává
na ventilátor a ten vyhazuje komínkem sníh
ven. Záruka 12 měsíců.
Cena – fréza, kardanová hřídel, opěrná
kopírovací kola, hydraulické ovládání komínku,
TP osvědčení o provozu – 156.944 Kč.
Zastupitelstvo vzalo informace na vědomí.

· Informace obchodního družstva
Konzum – provoz prodejny na dolním
Kunvaldě – zastupitelstvo se seznámilo

s vyčíslením o.d. Konzum na výši dotace
na provoz prodejny za období od 1. 1. 2019
do 31. 12. 2019, která činí pro rok 2019
168.873,– Kč. Ing. Rusz vznesl připomínku
ke kvalitě a šíři sortimentu zboží. Starosta
uvedl, že v této záležitosti by bylo vhodné

pozvat zástupce Konzumu a paní vedoucí
prodejny na zasedání zastupitelstva.
· Mimořádný neinvestiční příspěvek
DSO Orlicko – příspěvek na provoz
činnosti MAS. Starosta městyse seznámil zastupitelstvo s návrhem textu Smlouvy
o poskytnutí mimořádného neinvestičního
členského příspěvku na realizaci projektu –
poskytnutí daru MAS ORLICKO z.s..
Zastupitelstvo po krátkém projednání
odsouhlasilo návrh textu Smlouvy o poskytnutí mimořádného neinvestičního členského
příspěvku mezi Městysem Kunvald a SDO
Orlicko ve výši 8.371,– Kč a pověřilo starostu jejím podpisem.
· Informace ze svazků (DSO – Pod
Zemskou branou, Orlicko) – starosta
informoval zastupitelstvo o skutečnosti,
že ke svazku Pod Zemskou branou přistoupila obec Nekoř, která již byla členem
v minulosti, a v krátkosti informoval o činnosti. V případě DSO Orlicko informoval, že
byl zvýšen členský příspěvek pro rok 2020,
a to na 80 Kč na občana a rok.

* Diskuse.

· Ing. Roma Rusz vystoupil s připomínkou k provozu Domku Na Sboru, uvedl,
že dle jeho informací nebyla podaná výpověď z nájmu v pořádku a domnívá se, že by
bylo žádoucí, aby se městys více angažoval
v provozu Domku Na Sboru včetně financování. Starosta městyse uvedl, že s vlastníkem objektu ČCE je velmi složitá spolupráce, rovněž z tohoto důvodu ukončilo na
Domku Na Sboru svou činnost i Společenství křesťanů, pro městys byla smlouva
nevýhodná a teprve po zaslání výpovědi
byla druhá strana (ČCE) ochotna alespoň
minimálně komunikovat. · Žádost Římskokatolické farnosti o finanční příspěvek na
rok 2020 – zastupitelstvo se seznámilo se
žádostí o finanční příspěvek ve výši 100 tis.
Kč na další opravu ohradní zdi v roce 2020,
v žádosti bylo vyjádřeno i poděkování za
příspěvek ve výši 32.000,– Kč poskytnutý
v roce 2019.
Zastupitelstvo vzalo připomínku a žádost,
které zazněly v bodě Diskuse, na vědomí.

Další zasedání Zastupitelstva Městyse Kunvald proběhne
ve čtvrtek 9. ledna 2020 a ve čtvrtek 13. února 2020 vždy od 19.00 hod. v zasedací místnosti
Úřadu městyse Kunvald.

Vodovody a kanalizace
Jablonné nad Orlicí, a. s. informují
Představenstvo společnosti Vodovody
a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. (dále
jen VAK) na svém zasedání dne 29. 11. 2019
posoudilo všechny závazné podmínky

cenové regulace oboru, kde úplaty za vodné
a stočné jsou zařazeny mezi komodity,
jejichž ceny jsou tzv. „věcně usměrňované“.
Dále pak zvážilo i sociální dopady zvýšení
cen vodného a stočného a rozhodlo o úpravě
cen pro rok 2020 takto:

Odběratelé zaplatí od 1. 1. 2020 následující úplaty za vodné a stočné:
vodné		
37,20 Kč/m3 bez DPH
42,78 Kč/m3 včetně 15 % DPH
3
stočné		
40,40 Kč/m bez DPH
46,46 Kč/m3 včetně 15 % DPH
celkem		
77,60 Kč/m3 bez DPH
89,24 Kč/m3 včetně 15 % DPH
Poznámka: od 1. 5. 2020 dojde ke snížení sazby DPH z 15 % na 10 %.
9

Odběratelé tak zaplatí v prvních čtyřech
měsících roku 2020 za 1 m3, tj. 1 000 litrů
vody 89,24 Kč/m3 včetně 15 % DPH. Cena za
výrobu a dodávku 1 litru pitné vody včetně
následného odkanalizování a vyčištění
vyprodukované vody odpadní tak činí
necelých 9 haléřů. Při průměrné spotřebě 100 l/osobu/den, tj. cca 36 m3/rok je
měsíční výdaj za vodné a stočné jednoho
obyvatele necelých 268 Kč, oproti cenové
úrovni roku 2019 se jedná o navýšení
o cca 11 Kč/měsíc.
V roce 2019 činil součet cen vodného
a stočného (vážený průměr za celou ČR)–
cca 90 Kč/m3 včetně DPH, ve společnosti
VAK Jablonné nad Orlicí činil součet 85,57
Kč/m3 včetně DPH 15 %. Oproti tarifům platným v roce 2019 dochází k navýšení vodného
a stočného celkem o 4,3 % (z toho vodné 4,2
%, stočné 4,4 %). V oblasti působení akciové společnosti VAK zůstane i v roce 2020
cena vodného a stočného pod celorepublikovým průměrem.
Společnost VAK bude v letech 2019 až
2022 realizovat další významné vodohospodářské projekty, které jsou podporované z programu OPŽP, zaměřené na dlouhodobý dostatek kvalitní pitné vody a čištění vod odpadních. Celkové investiční
náklady bez DPH činí 323,9 mil. Kč, z toho
vlastní zdroje společnosti VAK budou činit
153,7 mil. Kč. Dotace SFŽP bude
poskytnuta ve výši cca 170,2 mil. Kč.

Navýšení ceny vodného a stočného je
především důsledkem těchto faktorů:
· zákonná povinnost tvorby zdrojů na
obnovu vodohospodářské infrastruktury

(tato povinnost vyplývá rovněž s podmínek
přijímání dotací ze Státního fondu životního
prostředí).
· zvýšení cen elektrické energie a zemního plynu o cca 22 % ve srovnání s fixací
platnou pro roky 2017 a 2018, což představuje zvýšení nákladů téměř o 3 mil. Kč
· nárůst odpisů investičního majetku
vlivem nových nepeněžitých vkladů
do základního kapitálu společnosti, zde
očekáváme zvýšení nákladů v hodnotě
do 2 mil. Kč.
· zahájením výše popsaných investičních projektů OPŽP dojde také k růstu nákladových úroků v hodnotě kolem 1 mil. Kč
ročně z bankovního úvěru, který bude sloužit
k pokrytí vlastních zdrojů projektu.
· pokračující tlak na růst mezd podporovaný i nárůstem minimální mzdy a odměňování ve státní správě.
Díky prostředkům vynakládaným do oprav,
údržby a obnovy vodohospodářské infrastruktury, systematické péči o ni a úspěšným identifikováním skrytých poruch,
dochází k poklesu havárií. Tato péče se
rovněž projevuje vynikajícími výsledky
v parametru „ztráty vody v síti“. V roce
2018 dosáhly ztráty ve vodovodních sítích
provozovaných společností VAK hodnoty
8,84 % (republikový průměr činí cca
17–18 %). Ztrátami vody se řadíme ke
špičce v České republice. Dlouhodobá koncepce v monitorování a sanování stávajících vodních zdrojů a správné hospodaření
s vodou v jednotlivých regionech, ke kterému nám slouží vypracované „Jímací řády
oblastí“ jsou garancí dostatku pitné vody
v následujících letech.

Tarify od 1. 5. 2020 budou následující:
vodné		
37,20 Kč/m3 bez DPH 40,92 Kč/m3 včetně 10 % DPH
stočné		
40,40 Kč/m3 bez DPH 44,44 Kč/m3 včetně 10 % DPH
celkem		
77,60 Kč/m3 bez DPH 85,36 Kč/m3 včetně 10 % DPH
Po změně sazby DPH z 15 % na 10 % k 1. 5. 2020, se sníží cena za vodné a stočné
včetně DPH na 85,36 Kč/m3, meziročně se tedy bude jednat o mírný pokles cen oproti
roku 2019 ve výši 0,2 % (jedná se o porovnání cena roku 2019 vůči novým cenám
od 1. 5. 2020, tj. po snížení sazby DPH).
Jablonné nad Orlicí 5. 12. 2019
Ing. Bohuslav Vaňous
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Čím žije naše kunvaldská škola...
Cesta za zdravím
Již tradičně na počátku října proběhl
v naší kunvaldské škole neobvyklý učební
den. Po ne moc dlouhé noci strávené
ve škole, které předcházela Stezka odvahy,
po snídani, sbalení svého spacího pelíšku
a vyfasování obědového balíčku žáci čtvrtého
až devátého ročníku odjeli linkovým autobusem do Rychnova nad Kněžnou. Mladší školáčci za námi dorazili o hodinu později.
Zde nás čekal naučný okruh Rychnovské šlápoty s jedenácti zastaveními věnovanými Karlu Poláčkovi, autoru knihy Bylo nás
pět. Trasu žáci prošli ve skupinách s doprovodem učitele, každá skupina měla plán
a otázky. Odpovědi, které psali do křížovky,
hledali na naučných tabulích. Cestou jsme
navštívili synagogu, kde nám paní průvodkyně poskytla základní informace ohledně
historie a využívání objektu, je zde umístěna
expozice Židovství v Podorlicku a památník
Karla Poláčka.
Dále jsme prošli Starým náměstím,
viděli zámek, ulici V Chaloupkách, zvonici,
Židovský hřbitov a kolem hotelu Panorama
došli k letovisku Studánka, kde na nás čekal
autobus a naši mladší spolužáci, kteří absolvovali naučný okruh v okolí.
Těm se především líbila procházka
lesem, hraní her, ale problémy trochu činilo
určit pravou a levou stranu řeky.
Cestou z Rychnova k hotelu Studánka
na naučné stezce získaly děti spoustu informací o přírodě, pověstech, místních zajímavostech. Nevšední bylo i setkání s vodníkem
Kristiánkem u Ivanského jezera.
Starší žáci dostali za vyluštěnou křížovku malou pozornost od MIC
Rychnov nad Kněžnou. MIC zároveň
poskytlo plánky trasy. Moc děkujeme za
velmi vstřícnou spolupráci. V podobných
akcích, které by rozšiřovaly obzor našich
žáků, by škola i nadále ráda pokračovala.
kteří dle pokynů Anety Šlesingrové přišli
i o prázdninách vše nanosit zase zpátky. Celé
partě pomocníků moc a moc děkuji. Velký

dík patří i městysu Kunvald, který celou akci
finančně zaštítil.
Děkuji paním V. Kavkové a D. Jedličkové
(i Sáře a Adéle), které dokázaly dětem zpestřit všechny velké družinové akce. Děkujeme
i dalším kunvaldským občanům, kteří naši
družinu zásobovali drobným materiálem –
odpadem a zpestřovali tak naše tvoření.
Dnes zahajujeme nový školní rok. Čeká
nás spousta práce, her, zábavy a dovádění
a já přeji dětem, aby si každý den ve družině
krásně užily a byly spokojené.
Mgr. Václava Sklenářová

Plavání 2019
I v letošním školním roce se povinného plaveckého výcviku zúčastnili
žáci 2. a 3. ročníku. Výcvik probíhal v plaveckém bazénu v Ústí nad Orlicí každé úterý
od 3. září do 12 listopadu.
Děti se učily skákat i potápět, lovit
puky, zdokonalovaly se v plaveckých stylech. Prošly také výcvikem základních prvků
záchrany a sebezáchrany. Na konci každé
lekce měly děti dostatek času na volnou
zábavu, kterou si vždycky náležitě užily.
Během 10 lekcí se s vodou skamarádili i ti nejzarputilejší odpůrci vody. A druháci se už teď těší na příští rok, kdy povinnou výuku plavání zakončí. Jako odměnu
za své snažení dostali všichni účastníci
volnou vstupenku do plaveckého bazénu.
Určitě ji všichni s chutí využijí.
Mgr. Klára Kodytková

Slavnostní předávání Slabikářů 2019
V úterý 26. listopadu si prvňáčci s sebou
do školy přivedli i své maminky, tatínky,
dokonce i babičku s dědečkem. Proč? Chtěli
jim ukázat, co už se v 1. třídě naučili. A tak
společně s vodníčkem Ploutvičkou z Abecedky předvedli, jak znají první písmenka
a o každém přednesli hezkou básničku. Četli
slabiky i slova, „lovili“ je v rybníčku. Skládali
a psali slova na tabulky, soutěžili…
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Zkrátka, dokázali nám, že rádi budou
pokračovat v poznávání mateřského jazyka
už podle Slabikáře. Se slavnostní fanfárou
si ho převzali od paní učitelky i se sladkou
odměnou „od Ploutvičky“.
Přejeme, aby stejně úspěšně na konci
roku složili Čtenářský slib.
Mgr. Věra Štefková

V letošním školním roce se zatím uskutečnily besedy na téma prevence šikany,
které se zúčastnili žáci 4. až 6. r., drogy – pro
žáky 7. a 8. r. a bezpečný sex pro žáky 9. r.
Spolupráci s tímto zařízením bychom
rádi rozšířili směrem k zákonným zástupcům, popřípadě i k dalším, kteří se o tuto
problematiku zajímají.
8. ledna 2020 v 15.30 hod. proběhne na
naší škole přednáška na téma – Jak zabránit šikaně mého dítěte. Všichni, kdo máte
zájem se dozvědět zajímavé informace od
Mgr. Martina Vlasáka, jste srdečně zváni.
Za Masarykovu základní školu Mgr. Václava Sklenářová

Angličtina jinak

Primární prevence v kunvaldské škole
Rádi bychom Vás informovali o tom, jak
naše škola řeší možné problémy současné
mládeže a co děláme pro předcházení negativním jevům.
Primární prevenci vnímá naše škola jako
jeden z nástrojů, jak pozitivně působit na
zdravý vývoj a výchovu našich dětí.
Již druhý školní rok spolupracujeme
s nízkoprahovým zařízením pro děti a mládež
OD5K10 z Rychnova nad Kněžnou.
V loňském roce proběhly besedy na
2. stupni na téma alkohol a kouření, prevence šikany a drogy.

Dne 18. 11. 2019 navštívil naši školu
pan Kocurek, který předvedl pro žáky
1.– 9. ročníku vystoupení v anglickém jazyce.
Jeho ukázková hodina (tematicky zaměřená
na jeho pobyt v USA) proběhla celkem třikrát, a to podle jazykové úrovně posluchačů.
Jako první se ukázkové hodiny angličtiny zúčastnili žáci 1.– 3. ročníku. Pan Kocurek obratně zařazoval do poutavé prezentace
o USA nejznámější anglická slovíčka a děti
si je pak nenásilnou formou osvojovaly.
Druhá hodina, pro žáky 4.– 6. ročníku, již
probíhala zčásti v angličtině s překladem do
češtiny. Žáci již některá slovíčka znali, takže
reagovali a doplňovali jeho vystoupení.
Třetí prezentace pro nejstarší tři ročníky
již proběhla celá v angličtině
Vystoupení bylo zajímavé a žáci si odnesli
další novou zkušenost.
Mgr. Eva Skalická

Stále se něco děje...!
Čertovská besídka
Již po devatenácté jsme se společně
sešli, abychom v tom shonu alespoň na
chvilku vnímali, že máme své blízké malé
i velké. Ti malí nás zabavili a velcí se postarali
o občerstvení. Potkali se mezi sebou lidičky,
kteří se neviděli snad sto let a měli si co říct.

Je dobře, že tato akce funguje a věřím v její
pokračování i do dalších let.
Tímto bych chtěla poděkovat všem za
jejich čas a ochotu. To jsou dnes drahé
komodity. Všem přeji krásné prožití vánočních svátků, do nového roku zdraví, úspěchy a spoustu porozumění. Na tom dvacátém posezení na shledanou.
Vedoucí MH Kunvald
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Společenská kronika
Ocenění pana Petra Krčmáře

Pan Petr Krčmář přebírá ocenění

Blahopřejeme našim spoluobčanům, kteří oslaví významná
životní jubilea:
91 let
Drahoslava Dvořáková
Marie Tomková
89 let
Drahoslava Šlesingrová
87 let
Josef Tobiška
85 let
Miroslav Nun
84 let
Bohuslav Veverka
Marie Vágnerová
83 let
Marie Paďourová
Vlasta Hrabáčková
82 let
Věra Műllerová

Dne 21. listopadu 2019 se uskutečnilo
slavnostní ocenění pravidelných dárců krve,
kteří dosáhli v minulém roce 120 bezpříspěvkových odběrů. Mezi 71 oceněnými dárci
byl i pan Petr Krčmář z Kunvaldu. Z rukou
zástupců Pardubického kraje a Českého červeného kříže převzal Zlatý kříž 2. třídy. S dárcovstvím začal ve svých 18 letech a celkem
daroval minimálně 54 litrů této nejcennější
tekutiny. Za takovou pomoc si zaslouží velké
DÍKY.
81 let
František Krejsa
Anna Divišková
80 let
Jaroslav Zářecký
Ester Marková
70 let
Karel Malátek
Karel Toman
Petr Veverka
Eduard Štumpf
50 let
Vladimír Kopecký
Pavel Zerner
Alena Foglová
Miroslava Celerová

Vítáme do života nové občánky:
Liliana Štěpánková
Bronislava Fúrová
Nina Bartošová

Vzpomínáme na občany, kteří již
nejsou mezi námi:
Pavel Bílek
Alena Tobišková
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Diamantovou svatbu oslaví:
Věra a Jaroslav Píčovi

Za dobrým člověkem, kamarádem.
Minulý týden nás postihla naprosto nečekaná a smutná zpráva. Vzala nám člověka,

který žil prací a spokojeným životem, obětavostí pro nás všechny – zemřel Pavel Bílek.
Smířit se s Tím, že už neuvidím přátelskou pravici, jak zdraví z lesáckého auta,
bude těžké.
Všem nám bude chybět, a tak říkáme –
díky, Pavle!
Pepa od Vlasty

Okénko farnosti
Adventní sbírka
O první neděli adventní aranžovaly dětí
z Misijního klubka, před zraky všech přítomných, adventní věnec pro misie. Do jeho
středu postavily kasičku, skleněnou adventní
svíci, do níž lidé v průběhu adventu přispívali na chudé v Zambii. Jako poděkování
pro ně děti vyrobily malá adventní přáníčka
z kolíčků na prádlo.

Vánoce 2019
Dnes už stojíme rovnýma nohama
v novém kalendářním roce. Pojďme se ještě
na chvíli ohlédnout za svátky, z jejichž krásy
jsme jistě načerpali mnoho sil do svého dalšího každodenního života. Půlnoční bohoslužbu a Boží hod vánoční jsme prožívali v radostném slavení narození Spasitele. Zvláště děti byly nadšené, že mohou
zpívat koledy opravdovému děťátku.
Josefa s Marií a Ježíškem totiž letos ztvárnili manželé Taiberovi se svým synem Kristiánkem. Jeho starší bráška Toník si Ježíška
zahrál před třemi lety a letos povýšil na pastýře. Živý betlém byl tedy opravdu živý i co
do počtu pastýřů a malých hudebníků.

Divadlo dětí - stávka
Po ukončení mše sv. zazpívala Jiná
doba ještě další píseň, během které se děti
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rychle připravily na své divadlo. Část herců
(demonstranti) vzali do rukou transparenty
s protivládními hesly a hlasitě skandovali
proti krutému vladaři Herodesovi. Ke stávce
se připojili i tři političtí činitelé (Kašpar, Melichar a Baltazar), kteří nesouhlasili s Herodesovým počínáním. Po ukončení stávky
pokračovali ve své zahraniční služební cestě
do Betléma, která rovněž nebyla bez problémů. Cestou jim ještě selhala navigace
a zásilková služba doručila jejich dary (zlato,
kadidlo a myrhu) se značným zpožděním.
Naštěstí vše dobře dopadlo, přesně podle
biblického příběhu.
Nápadná podobnost divadelního představení s politickým děním v naší zemi je
čistě náhodná. Politika se prostě řeší v každé
době.

Vosí hnízdo versus Čapí hnízdo
Každý rok po divadle dětí, nabízíme lidem
výrobky korespondující s dějem představení.
Na letošní politicky laděné téma nebylo lehké
vymyslet, co by bylo chutné, vtipné a zároveň pro děti snadno zhotovitelné. Nakonec
padla volba na nepečené cukroví. Jaký tvar
však zvolit? Vybrána byla formička vosího
hnízda a děti si dělaly legraci, že raději vyrobíme Čapí hnízdo s panem Babišem.
Lidé si naše sladká překvapení odnášeli
zabalená domů a možná si jimi osladili sledování Televizních novin.
Marta Gregušová

Termíny svozu odpadů v roce 2020
Svoz směsného komunálního odpadu 2020 – černé popelnice
6.1., 20.1., 3.2., 17.2., 2.3., 16.3., 30.3., 27.4., 11.5., 25.5., 8.6., 22.6., 20.7., 3.8.,
17.8., 31.8., 14.9., 12.10., 26.10., 9.11., 23.11., 7.12., 21.12.
Popelnice je nutno přistavit ke svozové trase do 6.30 hodin v den svozu. Ten
probíhá od 6.30 hodin do 16.00 hodin dle možností svozové firmy.
Svoz plastů a nápojových kartonů 2020 - pytle, papír v balících, plechovky
v pytlích
8.1., 5.2., 4.3., 1.4., 29.4., 29.4., 27.5., 24.6., 22.7., 19.8., 16.9., 14.10., 11.11.,
9.12.
Tříděný odpad je nutno přistavit ke svozové trase (na stejná místa jako při
svozu černých popelnic) do 6.30 v den svozu. Ten probíhá od 6.30 hodin
do 16.00 hodin dle možností svozové firrmy.
Svoz bioodpadů 2020 – hnědé popelnice.
19.3., 2.4., 16.4., 30.4., 14.5., 28.5., 11.6., 25.6., 9.7., 23.7., 6.8., 20.8., 3.9.,
17.9., 1.10., 15.10., 30.10., 12.11., 26.11.
Nebezpečné odpady 2020
15.4., 2.9.

Zahájení provozu zimního stadionu v Žamberku
Srdečně Vás zveme k jeho využití v rámci výuky tělesné výchovy, konání sportovních dnů,
přátelských setkání, hokejových i jiných zápasů a soutěží jakékoliv úrovně, karnevalů na ledě,
zimních her, kroužků (kraso)bruslení pro malé i velké a k dalším skvělým zážitkům.
Na stránkách http://www.tszamberk.cz/stadion/stadion-kalendar budou v kalendáři
postupně vyplňovány rezervační hodiny, rezervaci lze domluvit na tel. č. 775 576 096
(kontakty a ceník zde: http://www.tszamberk.cz/stadion/stadion-zimni-sporty).
Předpokládané trvání funkční ledové plochy je do konce února 2020.
Město Žamberk a TS Žamberk s.r.o.
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Tříkrálová sbírka na Charitu se bude konat 3. 1.– 4. 1. 2020.
Budeme rádi za jakýkoli finanční příspěvek i malý pamlsek koledníkům.

Tříkrálový koncert
Farnost Kunvald Vás srdečně zve na Tříkrálový koncert, který se uskuteční v neděli
5. 1. 2020 od 14h v našem kostele sv. Jiří.
Vystoupí ŠestTet z Klášterce nad Orlicí, vedený Mgr. Olinkou Kaláškovou.
Všichni jste srdečně zváni.

PS Kunvald připravuje tradiční

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL
v neděli 12. ledna 2020
ve 14 hodin v sokolovně Kunvald

Městys Kunvald společně s
TJ Sokol Kunvald a SDH Kunvald
pořádají
v kunvaldské sokolovně dne 29. 2. 2020
benefiční akci „Společně pro Majdu“

TJ Sokol Kunvald
-ka Zdenka J.
oznamuje, že

cvičení pro ženy a muže 60+
bude pokračovat v roce 2020 v těchto termínech
vždy v úterý

7.1., 21.1., 4.2., 18.2., 3.3. a 17.3.
od 16 hodin v sokolovně.
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Vážení spoluobčané,
srdečně Vás zveme na osvěžení zásad první pomoci,
které se bude konat v sobotu 22.2. 2020 v 15h Na Salaši v Kunvaldě pod
vedením profesionální záchranářky.

I vy se můžete dostat do situace, kdy včasná pomoc laika zachrání lidský
život. Může to být život někoho cizího, ale i někoho z Vašich blízkých.
Přijďte si zopakovat to, co jste možná již zapomněli a naučte se něco
nového.
Rezervace na místo k sezení prosím zasílejte pomocí SMS na tel.: 731 843 843 ve tvaru: jméno
a počet osob. Počet míst omezen.
Těší se na Vás organizátoři Zahrádkaři & Včelaři.

1. Slabikář.
2. Ocenění dárci krve včetně kunvaldského občana pana Petra Krčmáře.
3. Plavání 2019.
4. Z čertovské besídky.
5. Čertovská besídka podruhé.
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