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Karnevalové veselí... a nejlepší vyhlášené masky.

Nejdůležitější body ze zasedání zastupitelstva městyse dne 9. 1. 2020
ŘKF Kunvald – pana administrátora - k vyře* Rozpočet městyse Kunvald na rok 2020.
Starosta městyse uvedl, že zastupi- šení nákupu pozemků vhodných k výstavbě,
telé měli k dispozici základní návrh rozpočtu o kterých jednal městys s ŘKF Kunvald a Bisna rok 2020 již na minulém zasedání zastupi- kupstvím královéhradeckým v průběhu uplytelstva, který obsahoval všechny nutné známé nulého roku. Část zastupitelů se přiklovýdaje a předpoklad příjmů. Do tohoto návrhu nila k názoru, že i přes to je žádoucí příspěbyly doplněny následující body a finanční částky, vek poskytnout, a to s ohledem na žádost
o dotaci, jejíž výše v případě získání je značná.
které nebyly zahrnuty:
· Na straně příjmů byly s ohledem na sku- Po další diskusi zastupitelstvo hlasovalo
tečnou výši daňových výnosů upraveny některé o návrhu zařadit do rozpočtu 2020 požadovapoložky, a to daň právnických osob, fyzických nou částku 140.000 Kč a návrh většinou hlasů n
osob, ze závislé činnosti, dále DPH, výnos z daně eodsouhlasilo.
· Starosta dále navrhl, aby zbývající finanční
z nemovitostí v celkové výši + 230.000.
· Na straně výdajů byly zahrnuty tyto prostředky v návrhu rozpočtu byly zařazeny do
položky: projektová dokumentace na vodovod kapitoly opravy a údržba komunikací. ZastupitelBubnov 170.000 Kč, tisk aktualizovaného Prů- stvo tento návrh odsouhlasilo.
Návrh rozpočtu bude vyvěšen po zákovodce Kunvaldem – 20.000 Kč, příspěvek AFK –
26.000 Kč, úhrady energie a dalších nutných věcí nem stanovenou dobu na úřední desce, a poté
v čp. 392 – 19.000 Kč, náklady na dohody, mzdy se k němu zastupitelstvo vrátí. Městys do doby
a odvody – 35.250 Kč, nájemné za Úřad TJ Sokol schváleného rozpočtu hospodaří v zastupitelstvem odsouhlaseném Rozpočtovém provizoriu.
– 32.000 Kč.
Starosta uvedl, že po tomto doplnění zbývá * Dotační programy městyse Kunvald
k rozdělení zhruba 1.400.000 Kč. Dále uvedl, že je na rok 2020.
nutné projednat další položky, které doposud do
Zastupitelé se seznámili s návrhy jednotlivých
rozpočtu zahrnuty nebyly, a to:
· případný nákup příslušenství k traktoru dotačních programů městyse Kunvald na rok
Kubota (2 nabídky – ŽIVA Klášterec, LGD Pas- 2020 včetně výše prostředků, které byly v kapitviny: sněhová fréza a sypač. Obě jsou v celko- tole dotační programy zahrnuty do návrhu rozvém součtu srovnatelné, rozdíl je v délce záruky. počtu městyse Kunvald na rok 2020.
Jedná se o následující dotační programy:
ŽIVA – 12 měsíců, LGD – 24 měsíců) Zastupitelstvo projednalo nákup příslušenství k traktoru
Program č. 1 – „Podpora činnosti
Kubota a odsouhlasilo nákup příslušenství dle
nabídky firmy LGD a zařazení příslušné částky a práce s dětmi a mládeží v městysi Kunvald“ – celkový objem dotačních prostředků
230.000 Kč do rozpočtu městyse.
na rok 2020 – 100.000,– Kč, maximální
· požadavek římsko-katolické farnosti Kun- výše dotace pro jednotlivého žadatele a rok
vald na ohradní zeď. Farnost požaduje od 15.000,– Kč, termín pro podání žádostí
městyse příspěvek 150 tis. Kč (celkové náklady – 1. 3. 2020 – 30. 4. 2020.
na první etapu opravy by měly činit 1.190.000 Kč,
ŘKF předpokládá, že 650.000 Kč bude poskytProgram č. 2 – „Podpora a rozvoj
nuto na základě žádosti do dotačního programu spolkové činnosti v městysi Kunvald“
MK ČR, 250.000 Kč poskytne Pardubický kraj, - celkový objem dotačních prostředků
150.000 Kč poskytne městys Kunvald, far- na rok 2020 – 100.000,– Kč, maximální
nost z vlastních zdrojů uhradí 140.000 Kč). výše dotace pro jednotlivého žadatele a rok
Dále ŘKF Kunvald předložila rozpočet na 10.000,– Kč, termín pro podání žádostí
opravu varhan v kostele sv. Jiří, který činí – 1. 3. 2020 – 30. 4. 2020.
490.000 Kč. Zastupitelstvo se zabývalo příspěvkem ŘKF Kunvald na opravu ohradní
zdi ve výši 140.000 Kč. V této souvislosti
byla diskutována neochota představitele

Program č. 3 – „Podpora poskytování
sociálních služeb občanům městyse Kunvald“
– celkový objem dotačních prostředků
na rok 2020 – 40.000,- Kč, maximální
výše dotace pro jednotlivého žadatele
a rok 15.000,- Kč, termín pro podání žádostí
– 1. 3. 2020 – 30. 4. 2020.
Program Individuální dotace - celkový
objem dotačních prostředků na rok 2020 –
100.000,- Kč, max. výše 90 % celkových uznatelných nákladů, minimální spoluúčast žadatele činí
10 % celkových uznatelných nákladů, termín pro
podání žádostí – 1. 3. 2020 – 31. 8. 2020
Zastupitelstvo odsouhlasilo výše uvedené
dotační programy městyse Kunvald včetně podmínek a celkové výše finančních prostředků určených pro jednotlivé programy.
* Žádost o souhlas s napojením na místní
komunikaci.
Zastupitelstvo se seznámilo se
žádostí Úřadu městyse Kunvald podle
§ 40 odst. 1 a odst. 5, písm. c) zákona
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, který vykonává státní správu ve
věcech místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací na území
městyse Kunvald o souhlas s napojením
na místní komunikaci p. č. 6580. Souhlas
vlastníka komunikace – městyse kunvald
bude sloužit jako podklad pro vydání rozhodnutí pro žadatele o napojení na místní komunikaci. Žadatelem jsou pan Radovan Keprta
a paní Vendula Keprtová, Kunvald 163, kteří
žádají o stanovisko k vybudování sjezdu
z pozemku p. č. 6578/2 na místní komunikaci p. č. 6580, k. ú. Kunvald.
Zastupitelstvo žádost odsouhlasilo.
* Informace k projektu rekonstrukce čp. 31.
Starosta městyse uvedl, že v současné
době se dokončuje realizační projektová
dokumentace a dne 14. 1. 2020 by mělo
na úřadě městyse proběhnout jednání na připravenou finální podobou dokumentace.
Dále starosta uvedl informace, o které
žádal Ing. Rusz na předchozím zasedání
zastupitelstva, a to vyčíslení finančních
nákladů, které byly doposud vynaloženy

na nemovitost čp. 31 – k 31. 12 2015
byla nemovitost nakoupena s celkovým
nákladem Kč. V roce 2016 bylo vynaloženo celkem 21.780 Kč na dokumentaci
stavu nemovitosti (zaměření, tech. popis).
V roce 2018 bylo vynaloženo celkem
227.468 Kč na PD pro stavební povolení včetně nákladů stavebního řízení.
V roce 2020 je v rozpočtu počítáno s celkovou částkou 850.000 Kč na realizační projektovou dokumentaci, realizaci výběrového
řízení dodavatele, zhotovení studie odkanalizování vč. odkanalizování Salaše.
Zastupitelstvo vzalo informace na vědomí.

* Různé
· Informace k POV Pardubického kraje –
starosta informoval zastupitelstvo o podání
žádosti na II. etapu výstavby komunikace
Betlém (dokončení). Zastupitelstvo vzalo
informaci na vědomí.
· Podání žádosti do vyhlášeného dotačního programu MMR ČR – starosta uvedl,
že městys má možnost podat žádost do
dotačního programu MMR - Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního
odpočinku na rekonstrukci víceúčelového
hřiště. Zastupitelstvo po krátkém projednání
odsouhlasilo podání žádosti.
· Návrh Výboru pro rozvoj obce – paní
Petra Zářecká seznámila zastupitelstvo se
stanoviskem Výboru pro rozvoj obce týkajícím se nemovitosti čp. 392. Výbor doporučuje zadat studie proveditelnosti nezávislé
odborné osobě, která posoudí možnosti
vybudování školní jídelny vč. veřejné stravovny a dalšího využití. Zastupitelstvo vzalo
informace na vědomí,
· Odpadové hospodářství – starosta
seznámil zastupitelstvo s probíhající distribucí kalendářů s termíny svozu jednotlivých
druhů odpadů. Ing. Rusz vznesl připomínku
k termínům rozvozů, které jsou v některých
případech až po měsíci a dotázal se, zda je
možné tyto termíny změnit. Starosta uvedl,
že projedná se zástupcem svozové firmy
možnost náhradních termínů. Zastupitelstvo
vzalo informace na vědomí.
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Nejdůležitější body ze zasedání zastupitelstva městyse dne 13. 2. 2020

* Prodejna Konzum na dolním Kunvaldu.
Starosta městyse uvedl, že na minulém zasedání zastupitelstva byly vzneseny ze strany pana Ing. Rusze připomínky
k provozu prodejny Konzumu na dolním
Kunvaldu
(provozní
doba,
sortiment, atraktivita prodejny). Z tohoto
důvodu byli na jednání pozváni zástupci
Konzumu O.D., jmenovitě pan Ing. Hlavsa –
ředitel organizace a paní Ing. Havlová a také
paní Věra Kavková, vedoucí prodejny. Dále
uvedl, že městys Kunvald na základě uzavřené smlouvy s Obchodním družstvem
Konzum Ústí nad Orlicí přispívá každoročně na zajištění potravinové obslužnosti
– tj. na provoz prodejny Konzumu na dolním
Kunvaldu. Smlouva je v současné době
uzavřena na dobu určitou do 31. 12. 2022.
Výše příspěvku je stanovena na základě
výpočtu odsouhlaseného oběma stranami
ve smlouvě. Starosta poté přivítal na zasedání zástupce Konzumu a požádal zastupitele a občany, aby využili této příležitosti
a vznesli své dotazy.
Ing. Roman Rusz se dotázal na úpravu
otevírací doby, možnost rozšíření sortimentu a zatraktivnění prodejny.
Paní Ing. Havlová zodpověděla dotaz
týkající se otevírací doby, která byla upravena nově od ledna. K otázce se vyjádřila
rovněž paní Kavková, která uvedla, že v zimních měsících neshledává otevírací dobu do
17 hodin za přínosnou, neboť prodeje jsou
minimální, pokud vůbec někdo do prodejny
přijde. Uvedla, že v letních měsících je situace jiná a otevírací doba do 17 hod je opodstatněná.
Pan Šlezingr se dotázal na kategorizaci
prodejny, neboť o ní má povědomost, poděkoval paní Kavkové a ocenil fungování prodejny a dále se dotázal Ing. Rusze, zda v prodejně někdy nakupoval. Odpověď Ing. Rusze
byla negativní.
Paní Alena Foglová uvedla, že je obyvatelkou dolního Kunvaldu a dle jejího názoru
prodejna funguje velmi dobře a otevírací
doba je vyhovující a rovněž ocenila práci
paní Kavkové.
Mgr. Jindrová se dotázala pana Ing. Hlavsy,
zda by bylo možné zatraktivnit vzhled pro2

dejny tak, jako například v horní prodejně
Konzumu, vyjádřila názor, že mladé lidi
odrazuje neatraktivita prodejny a také zda by
mohl být rozšířen sortiment.
K dotazu se vyjádřila paní Kavková,
že dle jejího názoru jsou ceny v prodejně konkurence schopné a pokud má někdo zájem
o sortiment, který nemá běžně na skladě, lze
jej objednat a také připomněla formu možnosti nákupu Coop-Box, díky které je možno
si objednat celý sortiment tam, kam občané
potřebují a v čase, který občané potřebují
v rámci prodejní doby. Rovněž uvedla, že
všem nakupujícím tuto možnost nabízí.
Dále se k dotazu vyjádřil také
pan Ing. Hlavsa, který vysvětlil ekonomiku
prodejny a možnost investic, které by však
měly být podloženy dlouhodobým závazkem. Uvedl, jakým způsobem se podařilo dosáhnout dohody o příspěvku na
provoz s předchozím zastupitelstvem, kdy
byly smlouvy uzavírány vždy na rok, nyní
je smlouva uzavřena na volební období.
K tomu, aby bylo možno do prodejny efektivně a s nějakou zárukou investovat by bylo
nutné uzavřít smlouvu na 10 let nebo na
dobu neurčitou. Dále uvedl, že není typické,
aby v obci byly dvě prodejny, v mnoha místech je pouze jedna prodejna, uvedl dále,
že je na mnoha místech problémem zabezpečit prodejnu i po stránce personální.
Věnoval se také krátce vysvětlení kategorizace prodejen, uvedl, že pokud se týče
sortimentu, ví, že paní Kavková zabezpečuje požadavky občanů pohotově a vychází
jim vstříc například i dovozem z horní prodejny Konzumu. Rovněž uvedl možnost
využití nákupu prostřednictvím internetu
(Coop-Box) a jeho výhodnost a dále uvedl
výhody členství v O.D. Konzum.
Paní Mgr. Jindrová uvedla, že ona
o možnosti nákupu prostřednictvím
internetu nevěděla a požádala, zda by informace mohla být uveřejněna v Kunvaldském
Poledníku.
Po další diskusi vzalo zastupitelstvo
informace, které zazněly v tomto bodě, na
vědomí.

* Rozpočet
na rok 2020.

městyse

Kunvald

Starosta městyse uvedl, že rozpočet byl
projednáván na několika předchozích zastupitelstvech, byl vyvěšen v souladu se zákonem na Úřední desce městyse Kunvald.
K rozpočtu nebyly doručeny na Úřad městyse
žádné připomínky, a proto se domnívá, že je
možno jej schválit. Také proto, aby městys
nehospodařil dle rozpočtového provizoria,
které je v mnoha směrech omezující.
Dále uvedl, že v případě změn rozpočtu
vynucených nepředvídanými okolnostmi,
nebo změny předpokládaného vývoje hospodaření jsou tyto vždy řešeny Rozpočtovými
opatřeními, které podléhají schválení a jsou
zastupitelstvem vždy projednávána.
Zastupitelstvo po další krátké diskusi
odsouhlasilo navržený Rozpočet městyse Kunvald na rok 2020.

* Odpadové hospodářství – informace.
Starosta městyse uvedl, že s jednatelem
svozové firmy KOS, a.s. Jablonné nad Orlicí
byly projednány termíny svozů KO chybějící v kalendáři. Byly potvrzeny termíny,
které se do kalendáře omylem nedostaly,
a to 14. 4., 7. 7. a 29. 9. 2020. Četnost svozů
bude tedy dodržena dle platné smlouvy.
Déle uvedl, že od letošního roku s ohledem na vývoj situace týkající se tříděných
odpadů (nákladnost, malá cena, špatné
možnosti dalšího využití) dojde ke změnám
ve službách, což mimo jiné znamená zvýšení nákladů za odstranění odpadů, a to
papíru a skla u všech firem, se kterými má
městys Kunvald smlouvu. Např. u papíru
to znamená doplatek 0,70,– Kč/kg, u firmy
Suroviny Plundra bude městys doplácet na
vytříděnou 1 tunu skla 300,– Kč, na papír
500,– Kč/t. Tyto poplatky se promítají do celkové částky, která je hrazena městysem za
likvidaci odpadu a je s ní rovněž počítáno
v rozpočtu městyse. Poplatky pro občany
v Kunvaldu zůstávají prozatím na stejné výši,
v případě, že by se cena za svoz a likvidaci
odpadů výrazně zvýšila, dává zákon možnost
upravit rovněž výši poplatku pro občany.
Pan Jiří Trejtnar se dotázal, zda se neuvažovalo o vybudování sběrného dvora (např.
četnost 2x ročně pro odložení nebezpečných
odpadů formou, kterou tuto službu zajišťuje

městys Kunvald, se mu zdá nedostatečná)
a dále se dotázal, kam je možné odvézt stavební odpad. Starosta odpověděl, že o tuto
záležitost (sběrný dvůr či místo) se městys
snaží již více než deset let, avšak doposud
se nepodařilo najít vhodné pozemky ani
dohodnout se na využití vhodného objektu.
K druhé části otázky odpověděl, že stavební
odpad vždy byl a je záležitostí stavebníka,
který je povinen jej likvidovat v souladu se
zákonem na své náklady. Stavební odpad
není v žádném případě součástí směsných
komunálních odpadů.
Dále starosta uvedl, že v případě,
že se někdo potřebuje v průběhu roku (mimo
termín svozových dní) zbavit velkoobjemového odpadu a nemá jej kde mít uložen,
je možné jej po dohodě na Úřadě městyse
Kunvald uložit do velkoobjemového kontejneru, který městys pro tyto případy vlastní
a který je umístěn na horním Kunvaldu
a je uzamčený.
Zastupitelstvo vzalo informace, které
zazněly v tomto bodě na vědomí.

* Opravy komunikací – informace.
Starosta informoval zastupitelstvo,
městys má možnost získat materiál na
opravu nezpevněných cest, jedná se
o recyklovaný, přebraný drcený materiál, který je vhodný na opravu nezpevněných cest. Tento materiál je k dispozici
v Rokytnici v Orlických horách.
Uvedl, že by tak bylo možné řešit opravu
cesty na Záhory, především v lesním úseku
po penzion paní Skalkové, neboť realizace
projektované celkové rekonstrukce komunikace z prostředků SPÚ není v letošním
roce reálná a v dalších letech nemá SPÚ
informace, jaké finanční prostředky budou
k dispozici. Bylo by možné řešit případně
některé další úseky cest mimo zástavbu
(Korýtka, do Rokytenek).
V případě odkupu většího množství je
stanovena cena 50,– Kč/t. Navrhuje proto
odkoupit 2.000 t. Městys si však musí zajistit dopravu a manipulaci a v současné době
je nutné tento materiál někam uložit. Místo
uložení – mezi deponie – je již předjednáno. Domnívá se, že vzhledem k ceně, kvalitě materiálu a krátké vzdálenosti by bylo
vhodné této možnosti využít.
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Zastupitelstvo odsouhlasilo nákup materiálu na opravu komunikací za stanovenou
cenu 50,– Kč/tunu a zabezpečení dopravy
a manipulace ve výši 2000 t.

* Návrh na vypsání studie na využití
budovy čp. 392 – penzion.
Starosta městyse uvedl, že zastupitelé
měli v příloze k dnešnímu jednání návrh
Smlouvy na zhotovení autorského díla
včetně přílohy a předal slovo místostarostovi městyse.
Jana Trejtnarová uvedla, že dle jejího
názoru je nutné se budovou a jejím budoucím využitím ve smyslu, na základě kterého
byl realizován nákup nemovitosti, zabývat. Rovněž zdůraznila, že se jedná pouze
o návrh, který byl konzultován doposud
čtyřmi členy zastupitelstva, forma byla projednána s ing. Jiřím Musilem, je obdobná té,
která byla použita v případě vypsání soutěže
na nemovitost čp. 31 – Kampeličku – Smlouva
o vytvoření autorského díla – studie celkové rekonstrukce objektu Penzionu U lípy,
Kunvald 392 (dle zákona č. 121/2000 Sb.
– autorského zákona).
Neočekává, že by se na zasedání dospělo
k dohodě, ale považuje za důležité, aby se
zastupitelstvo vážně začalo záležitostí zabývat, a to dle jejího názoru komplexněji v souvislosti s využitím školní budovy. Uvedla,
že záležitost konzultovala se dvěma projektanty. Požadavek zadání využití městysem je
nutný, avšak je ponechána dostatečná volnost pro vlastní náměty využití. Seznámila
poté zastupitele a občany s navrhovaným
využitím.
Rámcové
požadavky
Objednatele
ke zhotovení studie
Zhotoviteli se poskytuje maximální
možná volnost v návrhu řešení, pokud se
týče interiéru objektu a vnitřního uspořádání, pokud nebude narušena statika a bezpečnost objektu jako celku.
V případě vnějšího vzhledu Objednatel umožňuje návrh změny vnějšího vzhledu
za podmínky zachování stavebního uspořádání s ohledem na okolní prostředí a uspořádání centra městyse. Nepředpokládají se
žádné přístavby, které by zásadním způsobem změnily vnější obvod budovy. Vytápění se předpokládá maximálně automatizo4

vané s minimální obsluhou a možností různé
úrovně temperování jednotlivých místností.
Veškeré návrhy a technická řešení musí
být v souladu s technickými a jinými normami platnými pro veřejně přístupné a veřejností využívané objekty a pro využití požadované Objednatelem (požární normy, bezpečnostní normy, hygienické normy a předpisy,
možnost bezbariérového přístupu do všech
pater - výtah , atd.)
Objekt by měl zahrnovat místnosti pro
následující využití:
· V přízemí funkční kuchyni s kapacitou cca 150 obědů, jídelnu pro potřeby
školy s přístupem veřejnosti pro stravování (obědy pro seniory a pro zájemce)
a současně k možnému využití pro pořádání společenských akcí (hostiny, setkání),
tzn. možnost zachování malého výčepu příp.
s barem. Dále příslušné a odpovídající sociální zařízení (WC) možnost odložení kabátů
apod.
· V I. nadzemním podlaží zřízení školní
družiny (oddělený a uzamykatelný prostor) a tzv. komunitního centra s hernou
pro rodiče s dětmi, místnost pro zájmové
kroužky apod. s příslušným sociálním
zařízením
· II nadzemní podlaží – zachování bytu
3 + 1 pro zaměstnance Úřadu městyse
Kunvald – správce objektů (školy, úřadu
městyse, tohoto objektu) a dále vybudování bytu pro okamžitou a nutnou (nouzovou) potřebu krátkodobého ubytování osob
v nouzi nebo mimořádné krizové situaci.
· Technické zázemí v podzemním podlaží
– topení, ohřev teplé vody, sklad materiálu
(„čistého“), sklad dalšího materiálu včetně
uložení nádob na tříděný a směsný odpad),
komora pro uložení úklidových prostředků,
přístrojů a pomůcek – od vysavače, kbelíku
po prostředky pro zimní úklid – koště, shrnovač sněhu), místnost pro uložení potravin apod.
Zhotovitel má prostor navrhnout jinou
možnosti využití určenou pro potřeby občanů
nebo jiné volnočasové aktivity občanů
Kunvaldu.
Studie bude dodána jednak ve formě
výkresů – vizualizací včetně tištěné technické zprávy (stručného popisu návrhu technického řešení, systému vytápění, audi-

ovizuální techniky, zabezpečení objektu),
jednak v elektronické podobě v běžném formátu umožňujícím další práci (např. dbf)
a dále bude obsahovat předběžný položkový
rozpočet
Ing. Rusz rozporoval navržený text
smlouvy včetně přílohy, domnívá se,
že název celková rekonstrukce objektu není
na místě, nesouhlasí s oslovením pouze tří
projekčních firem, navrhuje vypsání veřejné
soutěže s oceněním 1–3 místa. Rovněž rozporoval, že dle návrhu textu smlouvy má
vítěz soutěže právo vypracovat projektovou
dokumentaci.
Jana Trejtnarová znovu uvedla, že se
v tuto chvíli jedná pouze o návrh, ke kterému mají všichni možnost vznést své připomínky, návrhy. Ing. Rusz může vypracovat svůj návrh, pokud s tímto zásadně
nesouhlasí. Domnívá se, že návrh je
v souladu s autorským zákonem, nedomnívá se, že forma veřejné soutěže je
vhodná vzhledem k finanční náročnosti
(není známo, zda by takové penzum práce
a času byly projekční kanceláře odvést
bez nároku na jakoukoli odměnu), dále
uvedla, že o případně vybíraných firmách
bude rozhodovat zastupitelstvo. V případě
čp. 31 – Kampeličky dalo zastupitelstvo přednost firmám v okolí. Ustanovení
o vytváření projektu a realizační dokumentace vidí naopak jako motivační pro soutěžící
firmy (výhled další zakázky pro firmu).
Pan Jan Jindra uvedl, že nebyl zapracován výstup z prohlídky objektu Výborem
pro rozvoj městyse, a to zbudování výdejny
jídel v budově základní školy a dále uvedl,
že o návrhu nebyl jako člen tohoto výboru
informován.
Pan Šejnoha a další občané vyjádřili
názor, že v této záležitosti by bylo vhodné
uspořádat anketu občanů na využití objektu.
Starosta odpověděl, že i toto je samozřejmě
možnost.
Jana Trejtnarová opakovaně uvedla,
že dle jejího názoru je nutné se na využití obou nemovitostí podívat komplexněji a s větším nadhledem a že se jedná
v tuto chvíli skutečně pouze o první ucelenější návrh využití, o kterém se předpokládá,
že bude dále projednáván a řešen. K záležitosti
ankety uvedla, že je nutno připravit její formu
a návrh textu a požádala pana Jindru, zda by
tedy takový návrh byl ochoten připravit.

Po další diskusi vzali zastupitelé informace, které zazněly v tomto bodě, na vědomí.

* Nabídka Komerční banky, a.s.
Starosta městyse uvedl, že zastupitelé měli k dispozici nabídku Komerční
banky a. s. na zhodnocení volných finančních prostředků městys jejich vložením do
podílových fondů v rámci aktivit KB, a.s.
pro klienty.
Sdělil, že se jedná se o velmi konzervativní podílový fond, který většinu peněz
investorů ukládá v ČNB na účty s pevnou
úrokovou sazbou, z malé části investuje
do krátkodobých státních dluhopisů např.
s platností na 3 měsíce. Vzhledem k tomuto
uložení peněz lze velmi přesně předpokládat
jeho budoucí výnosy (cca 1,2 – 1,3 %). Proto
je zajímavou alternativou k aktuálně neatraktivním spořícím účtům, a lze ho s nimi jednoduše porovnat. Do fondu lze kdykoliv
peníze vložit a kdykoliv vybrat (disponibilita
je zhruba 5 dní). Investice je na dobu neurčitou, a je zpoplatněna vstupním poplatkem
ve výši 0,2 % z vložené částky. Vklady jsou
pojištěny.
Ing. Rusz uvedl, že dle jeho názoru by
bylo vhodnější mít finanční prostředky rozloženy u více bankovních ústavů a proto žádá
o předložení ještě další nabídky.
Starosta i místostarosta vysvětlili, že se
jedná o velmi konzervativní formu investice,
která je jištěna a kterou městům a obcím
nabízí právě KB, a.s., a to z důvodu, že
tato města a obce mají uloženy prostředky
u KB, a.s..
Zastupitelstvo odsouhlasilo vložení
částky 5.000.000,– Kč do nabízených
podílových fondů prostřednictvím KB, a.s.

* Základní škola.
Starosta informoval zastupitelstvo,
že vzhledem k tomu, že se blíží konec
funkčního období současné paní ředitelky
Masarykovy základní školy a mateřské školy
Kunvald, a to k 31. 7. 2020, bude nezbytné
vypsat ve spolupráci s odborem školství
Pardubického kraje výběrové řízení na obsazení funkce.
Uvedl, že zastupitelstvo bude v této záležitosti průběžně informováno.
Zastupitelstvo vzalo informace na vědomí.
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* Dopravní automobil pro zásahovou
jednotku SDH Kunvald.
Starosta uvedl, že v loňském roce městys
zažádal o možnost přidělení finanční dotace
na pořízení dopravního automobilu pro zásahovou jednotku městyse Kunvald. Sdělil,
že MV GŘ HZS vydalo městysi Kunvald registraci akce. Z tohoto důvodu je nutné zajistit
výběrové řízení na základě Zadávací dokumentace, kterou je nutno schválit. A dále
by bylo nutné odsouhlasit členy komise pro
otevírání obálek a hodnocení nabídek. Zadávací dokumentace byla zastupitelům zaslána
k nahlédnutí.
Ing. Rusz se dotázal na technické podmínky, které neměl k dispozici a dotázal se,
zda by nebylo vhodné je ještě zvážit. Starosta městyse, velitel zásahové jednotky
i pan M. Paďour uvedli, že je jedná o automobil s vysoce specializovanou výbavou,
který je schopno postavit pouze několik
firem v republice, které mají akreditaci. Dále
uvedli, že navštívili několik HS v okolí, prohlédli si podobné typy automobilů, věnovali
se problematice dosti podrobně a zvažovali,
který automobil bude pro místní podmínky
vhodný. Technické podmínky nelze měnit,
neboť jsou dány GŘ HZS. Ing. Rusz přesto
uvedl, že jediné nabídkové kritérium ceny dle
jeho názoru není vhodné.
Starosta městyse poté přítomné seznámil s návrhem složení členů komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek:
předseda – Josef Paďour, náhradník
Jana Trejtnarová
člen – Matouš Paďour, náhradník
Josef Vágner
člen – Josef Šlesingr, náhradník
Roman Vagner.
Pan Lukáš Šejnoha sdělil, že má zkušenosti s podobným typem žádostí o dotace
a že nabízí svou pomoc. Chtěl by být členem
komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek. Starosta odpověděl, že jej při
podání žádosti o dotace může oslovit, pokud
má zájem pomoci.
· Zastupitelstvo odsouhlasilo Zadávací dokumentaci pro výběrové řízení
pro veřejnou zakázku malého rozsahu
„Kunvald – Dopravní automobil“.
· Zastupitelstvo odsouhlasilo návrh složení komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek pro VŘ „Kunvald – Dopravní
6

automobil“
s
následujícím
obsazením: předseda - Josef Paďour, náhradník
Jana Trejtnarová, člen Matouš Paďour,
náhradník Josef Vágner, člen Josef Šlesingr,
náhradník Roman Vagner.
Vzhledem k výsledku hlasování o složení
komise se o návrhu, aby členem komise byl
pan Lukáš Šejnoha, dále nehlasovalo.

* Uzavření smlouvy o zřízení
služebnosti
inženýrské
sítě
–
VaK, a.s. Jablonné nad Orlicí.
Starosta městyse seznámil zastupitelstvo s návrhem textu Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. SLS/17/20Hd
mezi městysem Kunvald a společnosti
VaK, a.s. Jablonné nad Orlicí, která se týká
pozemku p. č. 6580 ve vlastnictví městyse
Kunvald, a který je zatížen služebností inženýrské sítě akce: Kunvald, Krejsův kopec –
stavební úpravy vodovodu.
Zastupitelstvo po krátkém projednání
odsouhlasilo návrh textu Smlouvy o zřízení
služebnosti inženýrské sítě č. SLS/17/20Hd
a pověřilo starostu jejím podpisem.

* Změna č. 1 územního plánu Kunvald.
Starosta městyse seznámil zastupitelstvo
se skutečností, že Úřad územního plánování
Městského úřadu Žamberk, jako pořizovatel
Změny č. 1 územního plánu Kunvald, předkládá projednaný návrh Změny č. 1 územního plánu Kunvald po veřejném projednání,
které se konalo dne 20. 1. 2020, zastupitelstvu k vydání. Starosta dále sdělil, že žádné
námitky nebyly v zákonné lhůtě podány.
Zastupitelstvo odsouhlasilo vydání
Změny č. 1 územního plánu Kunvald.

* Různé.
· Žádost o opravu přístupové komunikace od řadových domků k čp. 301, 302
a 304, 23 a 24 – zastupitelstvo se seznámilo
se žádostí občanů z výše uvedených nemovitostí – vzalo žádost na vědomí a tato bude
řešena v rámci oprav povrchů komunikací.
· Žádost Domova důchodců Ústí nad
Orlicí – zastupitelstvo se seznámilo se
žádostí o finanční příspěvek z rozpočtu
městyse Domovu důchodců v Ústí nad
Orlicí, kde v současné době pobývá 1 občan
Kunvaldu. Zastupitelstvo vzalo žádost na
vědomí a pověřilo starostu a místosta-

rostu doporučit paní ředitelce podat žádost
v rámci vypsaného programu „Podpora
poskytování sociálních služeb občanům
městyse Kunvald“.
· Žádost o finanční podporu, záštitu
k projektu „Na kole dětem“ – starosta
městyse seznámil zastupitelstvo se žádostí
o finanční podporu nadačního fondu pana
Josefa Zimovčáka a rovněž o souhlas s použitím znaku městyse na propagačních materiálech. Jedna z etap bude vedena přes
Kunvald, kde je plánováno zastavení, a to
v pátek 5. června. Nadační fond pomáhá
onkologicky nemocným dětem. Starosta
dále uvedl, že o akci informoval paní ředitelku základní školy, aby se škola mohla připojit. Zastupitelstvo po krátkém projednání
odsouhlasilo poskytnutí částky 5.000,- Kč
na základě darovací smlouvy a rovněž použití znaku městyse na propagačních materiálech nadačního fondu.
· Žádost základní školy Brandýs nad
Orlicí – starosta městyse seznámil zastupitelstvo se žádostí Základní školy
v Brandýse nad Orlicí o finanční podporu

pořádání celostátní soutěže „Komenský
a my“ a připomněl, že městys Kunvald se
Základní školou v Brandýse nad Orlicí dlouhodobě spolupracuje. Soutěžící každoročně
pravidelně navštěvují Domek Na Sboru
a Bratrskou lípu v Kunvaldu. Zastupitelstvo
po krátkém projednání odsouhlasilo poskytnutí finanční částky ve výši 5.000,- Kč na
základě darovací smlouvy Základní škole
v Brandýse nad Orlicí.
· Žádost o opravu komunikace Záhory
– zastupitelstvo se seznámilo se žádostí
paní Alžběty Solničkové s rodinou o opravu
komunikace k její nemovitosti. Zastupitelstvo vzalo žádost na vědomí. Žádost bude
řešena v rámci zajištění recyklovaného materiálu a řešení oprav povrchů komunikací.
· Informace k projektu „Veřejně
prospěšných prací“ – starosta městyse
uvedl, že rovněž v letošním roce budou moci
obce žádat o možnost umístění uchazečů
vedených v evidenci ÚP na VPP. Informoval,
že žádost za městys Kunvald byla podána
13. 2. na ÚP v Ústí nad Orlicí, a to na 2 pracovní místa. Zastupitelstvo vzalo informace
na vědomí.

Další zasedání Zastupitelstva Městyse Kunvald proběhne
ve čtvrtek 12. března 2020 a ve čtvrtek 9. dubna 2020 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 2020 v souvislosti s přebíráním přiznání k dani
z příjmů za rok 2019
Od 23. 3. 2020 do 1. 4. 2020 bude úředním dnem každý pracovní den
v následujícím rozsahu:
Den
Po 23. 3.
Út 24. 3.
St 25. 3.
Čt 26. 3.
Pá 27. 3.
Po 30. 3.
Út 31. 3.
St 1. 4.

Úřední den a podatelna
8:00 - 17:00
8:00 - 17:00
8:00 - 17:00
8:00 - 17:00
8:00 - 17:00
8:00 - 17:00
8:00 - 17:00
8:00 - 18:00

Pokladna
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00
uzavřena
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00
uzavřena
uzavřena
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00
uzavřena
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00
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COOP-BOX: služba on-line nakupování potravin v celé síti prodejen
KONZUM
KONZUM spustil službu on-line nakupování na všech prodejnách sítě KONZUM.
COOP-BOX je unikátní službou jak v rámci
KONZUMu, tak prakticky i v České republice.
Jedná se o internetový obchod s více
než 4 500 položkami, kde jednoduše objednáte a vyzvednete si nákup ve výdejním
místě. COOP-BOX je příjemnou možností,
jak si pohodlně a rychle z domova nakoupit sortiment potravin, drogerie a průmyslového zboží za internetové ceny. Od roku
2014 funguje samostatné výdejní místo
COOP-BOXu v Ústí nad Orlicí, v roce 2015
následovalo výdejní místo v Lanškrouně jako
součást KONZUM Marketu.
Nákup přes internet je tak možné zde
kombinovat s nákupem čerstvého zboží
přímo na prodejně. Nyní jsou taková výdejní
místa na všech prodejnách sítě KONZUM,
včetně obou prodejen v Kunvaldě.
Díky COOP - BOXu tak může mít i malá
obec svůj supermarket. Věříme, že tato
služba bude občanům Kunvaldu plnohodnotně sloužit a nahrazovat nedostatky zboží,
které zde z důvodu čerstvosti, záruk nebo
velikosti prodejny, nemůže být.
Zkuste svůj první nákup na www.coop-box.cz.
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Jak COOP-BOX funguje?
Po odeslání on-line objednávky pro vás
pracovníci centrálního skladu v Letohradě
zboží nachystají, zabalí a připraví k odebrání ve výdejním místě, které si sami určíte.
Vy pouze přijedete a vyzvednete nákup ve
vaší obci.

Proč využívat COOP-BOX?
Nebaví vás stát fronty v obchodech,
chcete nakoupit levně a mít na výběr z dostatečně širokého sortimentu? Pak je tato
služba určena právě vám. Nákupní seznam
vložíte do počítače v pohodlí vašeho domova
v čase, který vám vyhovuje, objednávku odešlete a zbytek uděláme za vás.
Platba za nákup probíhá při převzetí
zboží na dané prodejně.

Výhody COOP-BOXu:
- šetříme váš čas
- nakupujete za internetové ceny
- žádné fronty v supermarketech a stres
s tím spojený
- nemusíte zdlouhavě čekat na doručení
u vás doma. Nákup si vyzvednete v čase,
který vám vyhovuje na vaší prodejně.
- jste informováni o aktuálních akčních
cenách prostřednictvím e-mailu
- potraviny jsou vám doručovány s důrazem na maximální čerstvost
- neplatíte poštovné
V případě nějakých dotazů, podnětů nebo připomínek nám napište na
coop-box@konzumuo.cz.

Čím žije naše kunvaldská škola...
Lyžařský výcvik 6. a 7. ročník
Masarykova ZŠ Kunvald
Bartošovice v Orlických horách
20. – 24. 1. 2020.
Naše škola uspořádala opět po dvou
letech lyžařský výcvik pro žáky 6. a 7. ročníku.
Kurzu se zúčastnilo 14 žáků. Byli ubytováni v Penzionu Hruška. V pondělí ráno je
rodiče dopravili do Bartošovic a po odložení
zavazadel, vyložili i s lyžemi u lyžařského
centra Nella.
Zde byli žáci rozděleni do dvou družstev,
začátečníky vedl instruktor pan František Vrba
a pokročilé Ing. Miroslav Sklenář. Veškerá
výuka lyžování byla přizpůsobena schopnostem žáků. Výcvik byl zaměřen na rozvoj
lyžařských dovedností, kde základem je
rovnováha, přenášení váhy z jedné lyže na
druhou, krátký, střední, dlouhý i carvingový
oblouk. Za velký úspěch lze považovat, že
i začátečníci již první den odpoledne jezdili
na vleku a zvládli většinu uvedených prvků.
Ve středu se lyžovalo pouze dopoledne
a odpoledne žáci navštívili Chráněné dílny
Kopeček – sdružení Neratov v Bartošovicích.
Zde si prohlédli keramickou, košíkářskou
a tkalcovskou dílnu a poté, kdo měl zájem,
nakoupil v řemeslném obchůdku.
Ve čtvrtek v odpoledních hodinách
se konaly lyžařské závody, soutěžilo
se ve slalomu. Trať byla postavena na celém
svahu, stejná pro všechny účastníky, ale
hodnocená podle kategorií. Přesná časomíra
byla zajištěna vysílačkami.
Ne všichni žáci se vešli na stupně vítězů,
ale perníkovou medaili, diplom a sladkou
maličkost dostal každý. Tímto chci poděkovat panu Jaroslavu Kalousovi, který pomohl
s organizací závodu, paní Lence Hybnerové
za sladkosti pro děti a manželům Sotonovým za zapůjčení slalomových tyčí, vysílaček
i stupňů vítězů.
Každý večer probíhal výchovný nebo
zábavný program. V pondělí výuková videa
k technice lyžování, v úterý soutěž v pantomimě, ve středu přednáška o létání a ve čtvr-

tek hodnocení lyžařského kurzu v komunikativním kruhu.
Hodnocení lyžařského kurzu bylo pozitivní jak od žáků, tak od vedení kurzu. Krásně
to vyjádřila jedna žákyně, která v pátek při
ukončení kurzu přišla za instruktorem Vrbou
se slovy: „Děkuji Vám, že jste mě naučil lyžovat“. Nyní je na rodičích, aby dětem umožnili
tento krásný sport rozvíjet.
Mgr. Václava Sklenářová

Exkurze – 3. 2. 2020 4. – 9. ročník
Hvězdárna a planetárium Hradec
Králové a Archeopark Všestary
V pondělí ráno 3. února se téměř čtyřicet
žáků naší školy i s pedagogickým doprovodem vydalo do Hradce Králové.
Prvním cílem byla hvězdárna a planetárium. Pořadem v digitálním planetáriu nás
provázeli dva lektoři. Žáci si měli možnost
prohlédnout zimní hvězdnou oblohu, souhvězdí i planety, které jsou nyní možné pozorovat při jasné obloze. Dále se blíže seznámili s vznikem a zánikem hvězd, s naší nejbližší hvězdou – Sluncem, sluneční soustavou, Měsícem a umělými oběžnicemi Země.
Kvůli velké oblačnosti nebylo možno pozorovat Slunce dalekohledem, proto byl program
doplněn promítaným filmem. Na závěr programu se šly děti na dalekohled do budovy
hvězdárny alespoň podívat, a poté, kdo
chtěl, mohl zakoupit drobné astronomické
pomůcky a publikace.
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Druhou zastávkou byl Archeopark ve
Všestarech. Lektor parku poutavě našim
žákům přiblížil svět pravěku, například
vysvětlil rozdíl mezi paleontologem a archeologem, ukazoval pravěké zbraně a nástroje,
vhodně své dynamické vyprávění o dobových zvycích, řemeslech a obyčejích doplňoval krátkými filmovými ukázkami, svým osobitým přístupem udržel pozornost našich
žáků téměř devadesát minut. Poté si děti
ještě prohlédly venkovní expozici „pravěká
vesnice“ s ukázkami pravěkých staveb, jako
je neolitický dům, eneolitický dům a expozice domácího zvířectva.
Věřím, že obě exkurze otevřely žákům
nové obzory a třeba najdeme v Kunvaldě
nového astronauta nebo archeologa.
Mgr. Václava Sklenářová

Mateřská škola Kunvald informuje
o zápisu dětí na školní rok 2020/2021,
který se uskuteční 11. května 2020 v 10 hodin.
Zájemci o přijetí dítěte postupují následovně:
- během dubna 2020 si opatří žádost o přijetí přímo v MŠ nebo na webu
(www.zskunvald.cz – sekce MŠ/Informace pro rodiče).
- žádost o přijetí je třeba vyplnit a odevzdat nejpozději do 30. 4. 2020, a to buď přímo v MŠ,
nebo zaslat poštou (Masarykova ZŠ a MŠ Kunvald, Kunvald 41, 561 81).
Přijímací řízení:
*pokud by počet žádostí převyšovat kapacitu školy, ředitelka rozhodne dle stanovených kritérií rozhodnutí
*o přijetí dítěte vydá ředitelka po 30. 4. 2020. Rodič / zákonný zástupce ho osobně převezme na zápisu 11. 5. 2020.
*o nepřijetí dítěte obdrží rodič / zákonný zástupce poštou doporučeně
Další informace o MŠ získáte:
*osobně v MŠ
*na telefonu 465 619 170, 722 146 333
*přes e-mail ms.kunvald@seznam.cz
*na webu www.zskunvald.cz

Můj první půl rok v mateřské škole
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Jmenuji se Nicola Kotyzová a v září jsem
nastoupila zde do mateřské školy jako učitelka ve třídě „Sluníček“. V této třídě jsou
děti od dvou až do čtyř let. Na tuto práci
jsem se velmi těšila, protože stát se učitelkou jsem byla rozhodnuta už dlouho. Po
gymnáziu v Žamberku jsem nastoupila na
vysokou školu v Hradci Králové, kterou při
zaměstnání studuji.

Toto povolání jsem si vybrala, protože se
mi líbí jeho náplň a poslání. Mám to štěstí,
že se můžu podílet na výchově dětí a nějakým způsobem tím ovlivnit budoucí generaci. Děti u nás ve školce mě každý den překvapují tím, jak se dokáží adaptovat na školní
prostředí a jaký pokrok za poměrně krátkou
dobu udělaly. První den v září byl velmi cha-

otický a náročný. Pro děti jsem byla cizí
osoba, kterou nikdy neviděly, a prostředí
jim také nebylo známé. Musím říct, že prvních pár dnů jsem opravdu váhala, zda je to
to správné, co budu dělat. Ale po pár týdnech se vše zlepšilo, děti se naučily respektovat pravidla a přizpůsobily se zdejšímu
prostředí. Teď už jsou dny ve školce plné
zábavy a neustálého objevování nových věcí
a zážitků.

S dětmi během dne děláme mnoho různých činnosti ze všech oblastí předškolního
vzdělávání. Snažím se, aby děti měly rozmanitý program a výběr činností. V naší školce
mají děti možnost využití i dalších činností
mimo klasickou výuku jako je lyžování, plavání, divadla anebo také anglický jazyk.
Děti mají velmi široké možnosti vyžití
a velmi vhodné podněty k jejich rozvoji.
Nicola Kotyzová

Stále se něco děje...!
Karneval
Dne 12. ledna se konal dětský maškarní
karneval. Ten letošní byl opravdu barevný,
a tak hned na začátku všechny v sokolovně
přivítali tři veselí klauni a provázeli je celým
odpolednem.
Na děti tu čekalo spoustu her a místo na
tancování k hudbě. Aby děti nebyly o hladu,
byly zde k prodeji zákusky, různé sladkosti,
párky, ale i něco k pití. Na programu a soutěžích se jako obvykle podílely děti zahrádkářského a mysliveckého kroužku.
Po vyhodnocení masek následovala tombola a všichni si mohli zakoupením lístku
zajistit nějakou výhru.
Karneval byl ukončen okolo páté hodiny
a s ochotnými dobrovolníky se uklidily prostory sokolovny.
Linda Hájková a Anetka Šlesingrová

Za pořadatele bych touto cestou chtěla
moc poděkovat všem, kteří na karneval přispěli a také těm, kteří nám s jeho organizací
pomáhali. Doufám, že se všichni za rok zase
v sokolovně sejdeme.
Mirka Celerová

Ledová Praha
V pátek 31. 1. 2020 jsme měli odjezd
vlakem ze Žamberku do Hradce Králové.
V Hradci jsme přestoupili na vlak mířící
do Prahy. Po příjezdu jsme se přemístili
na školu na Pankráci, která nám měla být

domovem po 3 dny. Hned v pátek na nás
čekala výstava ve filmových ateliérech Barrandov, odkud jsme vyrazili na nákupy do
Paládia a následně do hračkářství Hamleys.
Po únavném dnu jsme usnuli ve škole.
Další den jsme navštívili Betlémskou
kapli, kde kázal mistr Jan Hus. Následně
jsme si prohlédli výstavu v Náprstkově
muzeu asijských, afrických a amerických
kultur. Po vydatném obědu jsme se prošli po
Karlově mostě. Ve zbývajícím čase nás opět
nadchnul Pražský hrad. Po cestě metrem
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jsme se dostali do Muzea Policie ČR. A naší
třešničkou na dortu byl koncert Děti dětem.
V neděli nás neminulo balení věcí. Ale
naštěstí nám zbývalo celé dopoledne na
Muzeum Iluzí. Po dlouhé cestě zpátky na

školu jsme si vzali kufry, spacáky a zavazadla a mířili jsme na nádraží, ze kterého
nám jel vlak přímo do Žamberku, kde na nás
čekali rodiče.
Linda Hájková a Anetka Šlesingrová

Problém odpadů – výnosný obchod
nebo počátek krize?
Na jedné straně představují odpady hospodářské ztráty a zátěž pro společnost, na
druhé jsou předmětem výnosného obchodu.
To se týká především tříděných odpadů,
které jsou určeny k opětovnému využití.
Při vyřazení „zbytků“ je promarněna
práce a ostatní vstupy (půda, energie, atd.)
použité ve fázi jejich získání, výroby, šíření
a spotřeby. Nakládání s odpady stojí finanční
prostředky, které se musí vynaložit na vytvoření systému pro sběr, třídění, skládkování,
nebo další využití po vytřídění. Odpady mají
také svůj celosvětový rozměr, ten souvisí
s vývozem a dovozem. V některých případech se jedná o zboží, se kterým se zákonně
i nezákonně obchoduje přes hranice.
V současné době vyvolává velké znepokojení strmě vzrůstající produkce plastů.
Za posledních 15 let vzrostla v takovém
měřítku, jako tomu v historii ještě nebylo.
Za vším stojí peníze, především zisk. Hlavními důvody je prosazování zájmů těžebních
společností ropy a plynu, petrochemických
gigantů a producentů plastů. Řada z nich
rovněž prosazuje zrušení zákazů jednorázových obalů a tašek.
Velký byznys představuje také záležitost
recyklování. Rovněž tady nejde jen o „andělské“ firmy. Část určená k opětovnému využití
se může „ztrácet“ na skládky, do spaloven,
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moří a oceánů. Plocha odpadové skvrny,
která se pohybuje po hladině oceánů, dosahuje velikosti několika našich republik. Podle
průzkumu odborných firem při této rostoucí
tendenci může být do 30 let v oceánech
více plastů než ryb. Nesprávné nakládání
s odpady přispívá ke změně klimatu, znečištění ovzduší, přímo ovlivňuje mnoho ekosystémů a živočišných a rostlinných druhů.
Řešením by mohly být bezpečnější alternativy plastových materiálů, bioplasty, rozložitelné obaly, změna životního stylu s minimální produkcí odpadů nebo opětovné využití. Apelování ze strany spotřebitelů, nebo
také veřejnosti na vlády a postupné i nadnárodní zákazy jednorázových výrobků.
Zásadní je změnit přístupy výrobců plastů
a následně objem a způsob financování rozvojových a technologických programů, ale
také hnutí organizací a kampaní jdoucích za
udržitelností, na které petrofirmy „pro efekt“
přispívají směšnými částkami.
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
v roce 2019
Rok 2019 byl dalším rokem změny svozu
směsného komunálního odpadu. Domnívám
se, že ty předcházející nám ukázali, 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 2019
v porovnání s předcházejícím rokem mírně
vzrostla – 288,10 t. V roce 2018 to bylo
276,82 t, je to o 11,28 t více. Na jednoho
občana připadlo 299 kg. Největší podíl z toho
připadá na směsný komunální odpad (SKO).
Tohoto odpadu bylo odvezeno celkem
204,25 t. V přepočtu na jednoho obyvatele
to je 212 kg. Z toho 6,9 t odvezli TS Žamberk
(velkoobjemový kontejner u hřbitova). Přesvědčili jsme se 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. Bohužel v letošním roce jsme překročili 200 t hranici. Doufejme, že je to jen
přechodně, že se objem SKO znovu dostane
pod hranici 200 t. Tak tomu bylo v předcházejících dvou letech.
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 využít 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 38 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 hospodaření s odpady. Bílé sklo, se na rozdíl od
barevného, dá dobře a snadno recyklovat,
a to i opakovaně. Své pevné místo v systému
sběru odpadů má rovněž svoz nebezpečných
odpadů, který probíhá dvakrát ročně.
V roce 2012 jsme využili nabídku společnosti TextilEco 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 3,88 t.
Ke zlepšení situace v hospodaření
s odpady určitě přispělo i to, že jsme v roce
2019 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 0,28 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. Použitého oleje bylo odvezeno 0,29 t.
Třídění odpadů v roce 2019 dopadlo
následovně: plastů bylo vytříděno a odvezeno 19,45 t, skla 15,64 t, papíru 6,287 t. Při
podzimním sběru papíru, který pravidelně
zajišťuje škola, bylo odevzdáno 7,28 t.
Pro porovnání uvádíme množství SKO
a vytříděných odpadů za předchozí dva roky:
SKO odpad za rok 2017 – 180,71 t, za rok
2018 – 177,96 t; plasty r. 2017 – 15,09 t,
r. 2018 – 18,12 t; sklo r. 2017 – 12,57 t,
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r. 2018 – 16,29 t; papír r. 2017 – 12,55 t,
r. 2018 – 12,77 t; bioodpad r. 2017 – 42,88 t,
r. 2018 – 34,7 t.

surovin. V konečném důsledku pak šetříme
i svoje peníze. Děkujeme všem, kteří se do
systému třídění odpadů zapojili.

Kolik nás to vše stálo? Při cenách roku
2019 jsme za odvoz a likvidaci směsného
komunálního odpadu zaplatili 533.890 Kč,
za odvoz tříděných odpadů 263.326 Kč, za
odvoz nebezpečných odpadů 79.088 Kč.
Od toho odečteme částku, kterou nám poukazuje spol. EKO-KOM za to, že jsme zapojeni v systému třídění odpadů – 134.915 Kč
(v r. 2017 – 108.192 Kč, v r. 2018 –
93.568 Kč). Když vše postupně sečteme,
odečteme a podtrhneme, je to 741.389 Kč.
Dle stanovených poplatků bylo vybráno
396.117 Kč. Městys doplatil do systému
odvozu a likvidace odpadů částku 345.272
Kč. Porovnání částek za třídění odpadů je
pro nás příjemným překvapením. Využití
tříděného odpadu snižuje spotřebu nových

Řešení problému odpadů začíná předcházením jejich vzniku. Spotřebitelé, kteří
chtějí třídit odpad ze svých domácností,
mohou dosáhnout jeho opětovného využití
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.
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 2020.
Bioodpady
Sběr biologicky rozložitelných odpadů bude zahájen 19. března 2020.
Směsný komunální odpad
Dnem svozu tohoto odpadu je pondělí. V letošním roce několik plánovaných termínů vyšlo
na dny státních svátků v ČR. Náhradní termíny svozu popelnic za dny, kdy jsou v roce 2020
státní svátky, jsou následující: 14. dubna, 7. července, 29. září. Je to vždy následující úterý
po státním svátku.

Společenská kronika
Blahopřejeme našim spoluobčanům, kteří oslaví významná životní jubilea:
86 let
Jiří Přikryl
83 let
Marie Divíšková
Jana Morávková
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75 let
Jan Krejsa
Jiřina Kovačová
Jana Jakubcová
Josef Korejtko
70 let
Jan Jehlička
Jaroslav Kodytek

60 let
Roman Hodek
Jaroslav Píč
Věra Štefková
Naděžda Bílková

Zlatou svatbu oslaví
Vlasta a Jiří Duškovi

Diamantovou svatbu oslaví:

50 let
Jiří Trejtnar

Marie a Slavomír Divíškovi

Okénko farnosti
Poděkování za
Tříkrálovou sbírku 2020

Tříkrálový koncert

Letošní jubilejní 20. Tříkrálová sbírka
přinesla nejen radost a požehnání do
našich domovů, ale především konkrétní
pomoc pro lidi z našeho okolí, kteří ji potřebují. Sbírka je také krásnou ukázkou toho,
že dokážeme i v dnešním světě spolupracovat na společném díle: Charita, obecní úřady,
farnosti, občanské spolky, stovky dobrovolníků a tisíce lidí vidí v TS smysluplnou akci,
do které se obětavě zapojují.
„Naše dobré skutky jsou jako malinké
hořčičné zrnko, jež se vůbec nepodobá
nádhernému stromu, který z něho jednou
vyroste. Přesto mají sílu a schopnost, aby
Basil Veliký
přinesly trvalý užitek.“
Jako organizátor akce a příjemce vybraných peněz Oblastní charita Ústí nad Orlicí
upřímně děkuje všem vám, kteří jste se na
Tříkrálové sbírce podíleli buď jako dobrovolníci nebo přispěvatelé.
Podrobné výsledky najdete na webu OCH
www.uo.charita.cz
Markéta Drmotová

Tříkrálová sbírka 2020
Letošní Tříkrálová sbírka má pro Kunvald
opět krásný výsledek. Díky vám byly všechny
tříkrálové skupinky mile přijaty a vybrala se
částka 33 988,- Kč. Děkujeme také všem dětem
(koledníkům) a jejich doprovodům, bez nich by
to opravdu nešlo, dále V. Hlaváčkové a J. Frimlové za zefektivnění jednotlivých tras.
Tlumočit musím také poděkování od žamberecké farnosti, které letos naše motorizovaná
jednotka vypomohla s obchůzkou Kněžství.
Marta Gregušová

Tříkrálový koncert se konal v neděli
5. 1. 2020 za hojné účasti diváků. Pozvání
přijal komorní soubor Šesttet? z Klášterce
nad Orlicí, vedený Mgr. Olinkou Kaláškovou.
Ta nejprve vysvětlila původ otazníku
v jejich názvu, a pak už jsme jen naslouchali
jejich vánočnímu repertoáru. Po doznění
poslední skladby jsme se se zpěvačkami
a jedním zpěvákem rozloučili malým dárkem
a pozvali jsme je na malé občerstvení.
Olinka Kalášková měla radost, že se opět
podívala do kunvaldského kostela, kde v době
svého působení na naší ZŠ také zpívala v kostelním sboru.
Marta Gregušová

Misijní klubko
V den slavení pouti sv. Jiří se stanou členy
kunvaldského Misijního klubka další děti. Nové
misionáře přijede přivítat Mgr. Bronislava Halbrštátová (ředitelka PMD). Bližší informace přineseme v dalším čísle Poledníku.

Přednáška v knihovně
Děti navštěvující družinu naší školy si
už zvykly na jarní zábavné odpoledne, které
každoročně pořádá Misijní klubko v místní
knihovně. V minulém roce jsme započali trend
přednášek a budeme v něm pokračovat. Jako
hosta jsme letos pozvali mladého záchranáře,
Matouše Paďoura DiS. Bližší informace přineseme v dalším čísle Poledníku.
Marta Gregušová
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Sport
ŠACHY

Krajský přebor II V

Závěr kalendářního roku nevyšel podle
našich představ. Po prohře v Horní Čermné
a s rezervami Ústí n. Orl. jsme klesli po 5. kole
na 7. místo. V novém roce 2020 nás nečekal
lehký los. Nejprve doma „Ačko“ České Třebové, poté duel v Moravské Třebové.
6. kolo 12. 01. 2020
KUNVALD – ČESKÁ TŘEBOVÁ 5:3

Dosud neporažený celek hostí se netají
úmyslem postupu do vyšší soutěže, ale od
počátku utkání jsme tahali za delší konec a tak
překvapení bylo na světě. Hosté nevyhráli ani
jednu partii. Body - Vymetálek P. - 1, Krčmář
St.- 1, remízy Wiesinger W., Vaníček J., Hodek
R., Palla St., Dvořák E. a Kacálek K.
7. kolo 26. 01. 2020
MORAVSKÁ TŘEBOVÁ – KUNVALD 4:4

Domácí favorit se brzy spokojil s remízou,
my byli rovněž rádi, že si odvážíme bod. Výhra
–Palla St., remízy Havrlík P., Vaníček J., Hodek
R., Dvořák E., Tobiška J. a Štěpán St..
V 8 kole jsme měli volno (lichý počet účastníků přeboru) a v neúplné tabulce jsme na
8. místě s 10 body. To by nám mělo stačit na
udržení v přeboru pro příští sezónu. V dalším
kole (23. 2. 2020,tj. po uzávěrce tohoto
čísla) přivítáme doma opět vedoucí celek
ŠK SVITAVY A. Zraky k nám upírá především
celek Ústí n. Orl. B, který čeká na klopýtnutí
Svitav. Podaří se nám opět husarský kousek?
Bude to však velmi obtížné, ale nic nedáme
zadarmo.
Krajská soutěž sever
V 11 členné soutěži máme ve hře další
3 rezervní celky, a co do počtu aktivních hráčů
jsme dokonce na 5. místě v Pardubickém kraji!
6. kolo 05. 01. 2020
KU B – Lanškroun C 3,5:1,5 KU C – Mistrovice B 1:4 KU D – Jablonné n. 2:3

7. kolo 19. 01. 2020
Lanškroun C – KU C 4,5:0,5 Mistrovice
B-KU D 3,5:1,5 Nekoř – KU B 3:2
8. kolo 02. 02. 2020
KU B – Ústí D 4,5:0,5 KU C – Nekoř 0,5:4,5
KUD – Lanškroun C 3:2
Šachy mládeže

Tak jako každý rok v době vánočních
svátků pořádáme tradiční turnaj v rapid šachu
pro mládež našeho oddílu v naší hrací místnosti „Salaš“. Celkem 23 dětí hrálo ve 2 kategoriích a hodnotné ceny osobně předal starosta městyse.
Pořadí – mladší (1. - 5. třída) 1. Zucha Ilja
2. Kubíček Šimon, 3. Suchodol Lukáš
starší (6. - 9. třída) 1. Kotizová Lucie,
2. Novotný Samuel, 3. Vágnerová E.
3. kval. turnaj HD 10 Pardubice 11. 01. 2020.
V nejmladší kategorii (40 háčů) skončil na
skvělém 5. místě Tomáš Mík (5/7). Přitom to
byl jeho 1. turnaj a v posledním kole hrál na
1 stole! 9. místo obsadil Sebastián Koukol
(také 5/7) Skvělý závěr – po 2 prohrách vyhrál
5x za sebou Míra Šlezingr (24) a Víťa Vrba
(26) získali po 3 bodech.
Kategorie HD 12
61 hráč v této kategorii a 10. místo Ilji
Zuchy (5/7) je velmi dobré. Tradiční umístění v 1. třetině startovního pole. 18. skončil
Kalous Kryštof (4/7) je velmi slušný výkon.
3. kval. turnaj HD 14 Mistrovice 25. 01. 2020
41 hráčů v této kategorii. Nikdo z našich
se nedostal na 50 %. 25. Vágnerová Eliška
(3/7), 28. Suchodol Lukáš (3/7). První turnaj
Lukáše Rouse (3/7) a 31. místo patří k příjemným překvapením a řekl si o registraci do
našeho oddílu.
V kategorii HD 16 jsme zastoupení neměli.
E.Dvořák, ŠO Ka.s. Kunvald
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SDH Kunvald
Vás tímto srdečně zve do sokolovny na

Pouťovou diskotéku

pořádanou 25. 4. od 20 hodin

TJ Sokol Kunvald
zve všechny své členy a příznivce na VALNOU HROMADU,
která se bude konat 28. března 2020 od 14 hodin v sokolovně
Divadelní spolek Kačenka
Uvede komedii Marca Camolettiho
NA SPRÁVNÉ ADRESE
režie: Eliška Kollárovičová
28. března 2020 od 19.00 hodin v sokolovně Kunvald
PS Kunvald připravuje pro malé i velké
tradiční jarní pochod
Z POHÁDKY DO POHÁDKY
V pátek 1. 5. 2020. Start mezi 9 - 10 hodinou na salaši.
TJ Sokol Kunvald Vás zve na tradiční turistický pochod
MUFLONÍ STOPOU,
který se bude konat 8. května 2020. Bližší informace budou uvedeny na plakátech.
POZVÁNÍ NA TRADIČNÍ ZÁJEZD DŮCHODCŮ
Ve čtvrtek 21. května 2020.
Navštívíme výrobní družstvo Vánoční ozdoby ve Dvoře Králové, které se zde ručně
vyrábí. Po prohlídce provozu navštívíme prodejnu, kde uvidíme veškerý sortiment výrobků.
Oběd na nás bude čekat v restauraci Safari Park Zoo Dvůr Králové.
Po obědě navštívíme Barokní areál v Žirči, a to kostel sv. Anny a cyklomuzeum. Poté
může každý sám navštívit park, bylinkovou zahradu, kavárnu a dvůr
Domova sv. Josefa pro nemocné s roztroušenou sklerózou.
Na zpáteční cestě domů se zastavíme na večeři v Motelu Skalka.
Bližší informace budou včas zveřejněny. Těší se pořadatelé.

1. Jak je dětem ve školce? No přece fajn!
2. Děti z kunvaldské školy v Archeoparku.
3. Pyžamový mejdan ve školní družině.
4. Průvodci dětským karnevalovým veselím.
5. Koledníci v kostele.
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2.

4.

5.

3.
Kunvaldský Poledník č. 170, březen - duben 2020.
Vydává Úřad městyse Kunvald, řídí redakční rada, tel.: 465 619 160.
E-mail: obec ©kunvald.info
Číslo registrace MK ČR E 12801, náklad 350 výtisků.
Autorem výtvarného provedení znaku obce na titulní straně je ak. mal. V. Berger.
Motiv zvonu na titulní straně nakreslil J. Tschöpa.
Ilustraci na obálce nakreslil MgA. K. Urban.
Tisk SET SERVIS s.r.o. Helvíkovice.
Uzávěrka tohoto čísla dne 15. 2. 2020. Uzávěrka příštího čísla 15. 4. 2020.
Cena jednoho výtisku 10 Kč.
Příspěvky jednotlivých autorů jsou ponechávány v původním znění a nejsou redakční radou
jazykově ani fakticky upravovány.

