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Kunvaldští hasiči v akci.

Poděkování občanům
Vážení spoluobčané,
před sedmi týdny byl vládou České republiky vyhlášen nouzový stav na celém území
v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru
COVID-19. Tato závažná situace si vyžádala
řadu krizových patření. Rázem se všem změnil
dosavadní způsob života.
Ale vše zlé je také pro něco dobré. Tato
těžká doba mimo těch horších dopadů přinesla i něco dobrého. Probudila lidské vnímání, ochotu pomáhat jeden druhému, šikovnost zručných rukou ve stavu nouze.
Velmi si vážíme toho, že si vzájemně pomáháte. Pomáháte hlavně těm, kteří jsou nejvíce

ohroženi nebo se neobejdou bez pomoci druhých. Tato aktivita a ochota je velmi potřebná.
Děkujeme všem solidárním občanům,
kteří pomohli překonat počáteční nedostatky ochranných pomůcek. Dárcům materiálu, šikovným švadlenkám, dobrovolným hasičům a všem, kteří jakýmkoliv způsobem pomohli. Roušky, které se k nám
dostaly, jsme předali potřebným. Část byla za
pomoci hasičů doručena seniorům, další byli
k dispozici v počátečních několika týdnech
v prodejnách Konzumu.
Rovněž vyslovujeme velké uznání a poděkování všem, kteří jsou v tzv. „první linii“.
Všem těm, kteří se bez ohledu na obrovské
riziko starají o zajištění nezbytných potřeb
služeb a infrastruktury.
Jedná se zejména o zdravotní personál, lékaře, pracovníky v sociálních službách,
záchranáře, hasiče, policisty, zaměstnance
pošt, řidiče hromadné dopravy, prodavačky.
Nikdo z nás neví, jak dlouho vše potrvá,
víme však, že máme velkou šanci a naději,
když si budeme vzájemně pomáhat, nebudeme lhostejní ke svému okolí a budeme
dodržovat potřebná pravidla. Pevně věříme,
že společnými silami to zvládneme.
Děkujeme.
Josef Paďour, starosta

Nejdůležitější body ze zasedání zastupitelstva městyse dne 12. 3. 2020
Předložené dodatky se týkají směsného
* Odpadové hospodářství.
Starosta městyse seznámil zastupi- komunálního odpadu, u kterého se výrazným
tele se skutečností, že vzhledem k vývoji způsobem změnila cena skládkovného (ze
cen a možnosti odbytu tříděných odpadů 705 Kč/t na 1010 Kč/t), a dále se nově jedná
a zvyšujících se nákladů předložila firma o úhradu za převzetí a odstranění 1 kg sběKOS, s.r.o. Jablonné nad Orlicí návrhy rového papíru 0,70 Kč a úhradu za převzetí
Dodatků k již uzavřeným smlouvám, které a odstranění 1 kg směsných plastů 0,80 Kč.
Starosta uvedl, že zastupitelům byly oba
zohledňují výše uvedené – tj. úpravu cen za
návrhy
textu Dodatků zaslány v podkladoslužby. Starosta připomněl, že o části změn
podal informaci již na minulém zasedání vých materiálech a měli možnost se s nimi
zastupitelstva – jednalo se o platbu za tří- seznámit. V letošním roce zůstaly ceny
děný papír (0,70 Kč/kg – KOS, s.r.o.) a dále za likvidaci odpadů pro občany na stejné
o sklo (Suroviny Plundra – 300 Kč/t skla, úrovni, avšak pokud trend ve zvyšování cen
za likvidaci odpadů bude pokračovat, bude
500 Kč/t – papír).
na zvážení zastupitelů navýšení poplatku pro
občany.

Zastupitelstvo odsouhlasilo oba návrhy,
a to Dodatek č. 1 ke Smlouvě na provádění
svozu a odstranění tříděných složek odpadů
ze dne 1. 1. 2019 a Dodatek č. 1 ke Smlouvě
na provádění svozu a odstranění směsných komunálních odpadů ze dne 1. 1. 2019
a pověřilo starostu jejich podpisem.

* Masarykova základní škola a mateřská
škola Kunvald – opravy podlah.
Zastupitelstvo se seznámilo se žádostí
paní ředitelky Mgr. Xaverové o posouzení
záměru čerpat finanční prostředky z fondů
SZIF prostřednictvím MAS Orlicko, a to konkrétně na rekonstrukce podlah v kmenových
třídách základní a mateřské školy. K této
žádosti byla předložena rovněž cenová kalkulace ve výši 499.973,– Kč.
Starosta k dotazu Ing. Rusze, týkajícího se získání dotace uvedl, že v případě
této dotace je nutné nejdříve celý projekt
zafinancovat, a poté po realizaci, pokud jsou
splněny všechny podmínky, jsou poskytnuty finanční prostředky, nicméně bez souhlasu zřizovatele o financování nemůže škola
žádat. Výše poskytnuté dotace je maximálně
80% uznatelných nákladů vynaložených na
projekt. Dále starosta uvedl, že je vysoká
pravděpodobnost, že škola by mohla se
svou žádostí v kategorii projektů od 500 tis.
Kč uspět.
Zastupitelstvo odsouhlasilo předložený
záměr Masarykovy základní školy a mateřské školy Kunvald podat žádost o dotaci do
programu SZIF prostřednictvím MAS Orlicko
na rekonstrukce podlah v kmenových třídách základní a mateřské školy v rozsahu
do 500 tis. Kč a tím i závazek profinancování záměru s minimální spoluúčastí 20%
nákladů za předpokladu získání dotace.

* Rozšíření vodovodu Bubnov.
Zastupitelstvo se seznámilo s návrhem
trasy vodovodu, který předložil projektant firmy
VaK, a.s., starosta městyse uvedl, že návrh
a vedení trasy je průběžně projednáváno s vlastníky nemovitostí a pozemků na Bubnově.
Rozšíření vodovodu je řešeno na základě
žádosti vlastníků nemovitostí v této lokalitě.
VaK, a.s. na základě předchozích jednání,
dohod a uzavřené smlouvy připravuje projektovou dokumentaci pro územní souhlas.
V současné době provádí průzkum podloží
tak, aby nebylo nutno zasahovat do povrchu

asfaltové komunikace a vodovodní vedení
bylo možno položit řízeným protlakem.
Vlastní realizace pak bude ve spoluúčasti městysu Kunvald a VaK–u Jablonné nad Orlicí, a.s., přičemž celková předpokládaná částka bude činit za tuto hlavní
větev vodovodu více než 2 mil. Kč. Městys
by se podílel úhradou nákladů za zemní
práce ve výši cca 1 mil. Kč, VaK, a.s. uhradí
technologii v obdobné výši. Koncoví uživatelé by se měli na základě předchozích jednání rovněž podílet poplatkem, a to ve výši
10 – 15 tis. Kč. Žádná z přípojek od hlavníku k jednotlivým nemovitostem, a jejichž
náklady na vybudování jdou k tíži vlastníků
připojovaných nemovitostí, by neměla být
delší než 70 m. Všem připojeným nemovitostem bude tak zabezpečen dostatek kvalitní pitné vody a jejich nemovitosti v případě např. majetkového převodu tak budou
i zhodnoceny.
Zastupitelstvo vzalo všechny informace,
které zazněly v tomto bodě, na vědomí.

* Stanovy svazku obcí Rozvoj regionu
pod Zemskou branou.
Starosta městyse uvedl, že úpravu
stanov tohoto svazku, jehož je Kunvald
rovněž členem, bylo nezbytné udělat proto,
že zastupitelstvo obce Nekoř odsouhlasilo
přistoupení obce Nekoř ke svazku. Vzhledem
k tomu, že se jedná o stanovy svazku, jehož
členy je více obcí, je nezbytné, aby jejich
změnu odsouhlasila zastupitelstva všech
členských obcí.
Starosta dále uvedl, že jedním s velkých počinů tohoto svazku bylo vybudování
Domu pro seniory s pečovatelskou službou, ve kterém je celkem 25 bytů, které jsou
přednostně obsazovány občany z členských
obcí. Provoz tohoto domu je náročný včetně
zabezpečování pečovatelské služby a pro
jednotlivé obce by byl obrovskou zátěží.
Zastupitelstvo, po další krátké diskusi,
odsouhlasilo návrh nových Stanov svazku
obcí Rozvoj regionu pod Zemskou branou.

* Výběrové řízení – dopravní automobil pro Zásahovou jednotku
SDH Kunvald.
Starosta městyse uvedl, že termín doručení nabídek skončil 11. 3. 2020 v 16.00 hod
a následně proběhlo jednání komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek v odsou-
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hlaseném složení – předseda Ing. Paďour,
členové p. Matouš Paďour, DiS a velitel
Zásahové jednotky p. Josef Šlesingr.
Seznámil s průběhem jednání a návrhy
komise. Komise konstatovala, že ve stanoveném termínu byly doručeny na Úřad
městyse Kunvald dvě nabídky, a to nabídka
č. 1 – Auto Trutnov, Krkonošská 566,
541 01 Trutnov (IČ 25931270) s nabídkovou cenou 894.265,– Kč bez DPH, tato
nabídka obsahovala všechny požadované dokumenty a náležitosti. Nabídka
č. 2 – Moto Trade VM s.r.o., Lipová 151,
566 01 Vysoké Mýto (IČ 28822498) s nabídkovou cenou 903.258,– Kč bez DPH, tato
nabídka neobsahovala kvalifikační doklady.
Z tohoto důvodu nemohla být zařazena do
hodnocení nabídek. Komise poté posuzovala a hodnotila nabídky s následujícím
výsledkem – nejnižší nabídkovou cenu jako
hlavní kritérium hodnocení nabídla firma
Auto Trutnov, která splnila všechny požadavky výběrového řízení, a proto komise
doporučuje zastupitelstvu odsouhlasit tuto
nabídku a uzavřít smlouvu o dodávce automobilu s touto firmou.
Zastupitelstvo po dalším krátkém projednání vzalo na vědomí výsledek jednání komise a Protokol o otevírání obálek
s nabídkami a Písemný záznam o posouzení a hodnocení nabídek včetně závěrů
hodnotící komise uvedených v Protokolu
o otevírání obálek a Písemného záznamu
o posouzení a hodnocení nabídek týkající se zakázky: Dodávka 1 ks nového
dopravního automobilu.
Zastupitelstvo městyse Kunvald odsouhlasilo v souladu s doporučením hodnotící komise o výběru dodavatele na zakázku:
Dodávka 1 ks nového dopravního automobilu, výběr dodavatele, jehož nabídka byla
vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější a vyhověla všem podmínkám zadávacího řízení, a to společnost Auto Trutnov,
Krkonošská 566, 541 01 Trutnov, s.r.o.,
IČ 25931270, DIČ CZ25931270 za nabídkovou cenu 1.082.061,– Kč a pověřilo starostu
městyse podpisem smlouvy, která byla součástí zadávací dokumentace.

* Žádost ČEZ Distribuce, a.s.
Zastupitelstvo se seznámilo s návrhem
textu Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění
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stavby č. IV-12_2019904/SOBS VB/2 – Kunvald,
par. Č. 6578/2, kNN.
Starosta uvedl, že se jedná o přípojku NN
pro novostavbu rodinného domu manželů
Keprtových (Stezka), která bude provedena
protlakem pod místní komunikací.
Zastupitelstvo po krátkém projednání
odsouhlasilo návrh textu Smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu
o umístění stavby č. IV-12_2019904/SOBS
VB/2 – Kunvald, par. Č. 6578/2, kNN a pověřilo starostu jejím podpisem.

* Žádost o souhlas s napojením
na komunikaci.
Zastupitelstvo se seznámilo se žádostí
Úřadu městyse Kunvald, který podle
§40 odst. 1 a odst. 5, písm. c) zákona
č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích
vykonává státní správu ve věcech místních
komunikací vůči městysi Kunvald, jako vlastníkovi pozemku p. č. 8838, k. ú. Kunvald
o souhlas s napojením na veřejně přístupnou účelovou komunikaci p. č. 8838.
Tato žádost se řeší v souvislosti se
žádostí pana Lukáše Mikuleckého, který
je vlastníkem p. č. 310 st. a 8880 a 8879,
k.ú. Kunvald. Pan Mikulecký má záměr zde
stavět rekreační objekt.
Zastupitelstvo po krátkém projednání
odsouhlasilo žádost Úřadu městyse Kunvald
o souhlas s napojením na veřejně přístupnou
účelovou komunikaci p. č. 8838, k. ú. Kunvald.

* Žádost o koupi pozemku
p. Jiří Trejtnar ml., Kunvald 391.

–

Zastupitelstvo se seznámilo se žádostí
pana Jiřího Trejtnara ml., Kunvald 391 o odkoupení pozemku p. č. 2484/7, k.ú. Kunvald.
Starosta městyse uvedl, že pozemek
je pro městys nevyužitelný, k prodeji byl
nabízen Trejtnarovým již dříve, ten však
nebyl realizován.
Zastupitelstvo vzalo žádost na vědomí,
záměr prodeje pozemku bude vyvěšen po
zákonem stanovenou dobu na Úřední desce
městysu Kunvald, a poté se k žádosti zastupitelstvo vrátí na svém dalším zasedání.

* Žádost o vyřešení přístupnosti
a směnu pozemku – p. Filip Trejtnar,
Kunvald čp. 64.
Starosta městyse seznámil zastupitelstvo
se žádostí a návrhem pana Filipa Trejtnara,

Kunvald čp. 64 na vyřešení přístupu k domu
čp. 79. Navrhuje směnu pozemků, a to části
pozemků p. č. 187/2 a 187/7, které jsou
v jeho vlastnictví a po kterých fakticky vede
přístupová komunikace k čp. 79 (nemovitost
pana Viléma Šlesingra) za pozemek 208/2,
který je ve vlastnictví městyse a sousedí
přímo s pozemkem jeho bratra Aleše.
Starosta a další zastupitelé se shodli, že je
žádoucí stav vyřešit a zabezpečit tak přístup
k nemovitosti čp. 79. Bylo by nutné geometricky oddělit nezbytné části pozemků pana
Trejtnara, po kterých fakticky vede přístupová
komunikace, současně změnit druh pozemku,
neboť se jedná o trvalý travní porost, na ostatní
plochu – ostatní komunikaci. Pozemek ve vlastnictví městyse má podstatně větší výměru,
než která připadá na komunikaci, avšak je pro
městys fakticky nevyužitelný.
Zastupitelstvo po dalším projednání
vzalo žádost na vědomí a pověřilo starostu
a místostarostu jednáním s panem Trejtnarem
o podmínkách směny.

* Žádost o zabezpečení místní komunikace.
Zastupitelstvo se seznámilo se žádostí
rodiny Keprtovy, Kunvald 229 o zabezpečení místní komunikace v lokalitě
u pana Eduarda Bílka, kde proběhlo odtěžení
porostu na parcele ve vlastnictví městyse
Kunvald, a to na základě žádosti občanů.
Žádají osazení úseku svodidly.
Jana Trejtnarová uvedla, že na vytěžené ploše se nachází semenáčky, které
brzy odrostou a opět budou tvořit přirozenou optickou i faktickou zábranu podél
komunikace, nicméně v současné době je
úsek nebezpečný a nějaká forma zabezpečení je na místě. Navrhla proto osazení nějakou lehčí zábranou (např, osazení břevna na
sloupcích s patkami).
Pan Josef Vágner upozornil, aby zábrana
byla osazena tak, aby nebyla zúžena šíře
komunikace.
Zastupitelstvo vzalo žádost na vědomí
a pověřilo starostu a místostarostu prověřením žádosti a návrhem schůdného a přiměřeně finančně náročného řešení.

* Nové webové stránky městyse – návrh.
Starosta uvedl, že zastupitelům byl
zaslán společně s podklady v e-mailu
aktivní odkaz na zpracovaný návrh nových

webových stránek městyse předložený
p. Rostislavem Ruszem.
Dále uvedl, že s panem Rostislavem Ruszem
byla uzavřena Dohoda o provedení práce
s platností do konce ledna 2020, kde byly
stanoveny dílčí požadavky na zhotovení
návrhu web stránek.
Paní D. Bolečková se dotázala na záruky,
zabezpečení a zajištění souladu stránek se
všemi předpisy, které s webovými stránkami obcí souvisí. Uvedla, že by se přiklonila spíše k tomu, aby byly stránky zadány
profesionální firmě, které stránky pro obce či
města běžně zpracovávají. K tomuto názoru
se přiklonili i další zastupitelé, především
z důvodu zabezpečení všech povinností,
které s webovými stránkami měst a obcí
souvisí včetně dostupnosti firmy v případě
problémů.
Pan Ing. Roman Rusz uvedl, že se jedná
pouze o návrh, který je možno upravovat
a uvedl, že se domnívá, že syn Rostislav Rusz
je schopen vytvořit stránky se všemi náležitostmi a dále se domnívá, že připomínky ke
stránkám nebyly řečeny. Rovněž uvedl, že se
domnívá, že studenti mají na rozdíl o profesionálních firem neotřelý pohled, přístup ke
všem nejnovějším trendům a inovacím.
Jana Trejtnarová uvedla, že toto
je již druhá verze návrhu, kterou
p. Rostislav Rusz poslal. První verze byla konzultována s paní účetní, která stránky v rámci
jejich možností běžně obsluhuje a doplňuje
o aktuality, dále s panem starostou a paní
Petrou Zářeckou. Následně byly připomínky
panu Rost. Ruszovi zaslány včetně uvedení stránek obcí či měst, jejichž stránky
by mohly být příkladem. Uvedla, že tato
druhá verze nedoznala dle jejího názoru žádných podstatných změn. Nesouhlasí s názorem, že profesionální firmy nesledují vývoj
v oblasti a nové trendy – pokud by tak nečinily, nebyly by konkurence schopné. Navrhuje proto oslovit profesionální firmy,
které zpracovávají webové stránky městům
a obcím, o vypracování cenové nabídky na
zhotovení stránek.
Paní Mgr. Jindrová se dotázala, jakým
způsobem budou vybírány firmy pro
poptávku, dále se dotázala, zda městys
nezvažuje změnu domény, neboť ví, že
doména městyskunvald.cz je volná a líbila
by se jí více než současná kunvald.info.
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Jana Trejtnarová uvedla, že se zpravidla
v těchto případech oslovují regionální firmy
na základě doporučení, proto by si vyžádala
na některých městech a obcích reference na
tyto firmy, a poté je dle doporučení oslovila.
Zastupitelstvo odsouhlasilo, oslovení profesionálních firem ke zpracování nabídky na
zhotovení nových webových stránek městyse.

* Anketa – návrh využití nemovitosti
Kunvald 391 – penzion.
Starosta městyse uvedl, že na základě
dohody z předchozího zastupitelstva byl
požádán pan Jan Jindra, člen Výboru pro
rozvoj městyse o zpracování návrhu anketního lístku týkajícího se využití nemovitosti čp. 391 – penzionu. Zastupitelé obdrželi návrh textu v podkladových materiálech k zastupitelstvu.
Jana Trejtnarová sdělila, že se domnívá,
že takto zpracovaný materiál, kde je pouze
poměrně dlouhý text a prostor, aby občané
napsali svůj názor, neposkytne zastupitelstvu odpovídající výstup, který by pomohl
zastupitelstvu při rozhodování. Uvedla, že
návrh předložil pan Jindra až v pondělí 9.
3. 2020 v odpoledních hodinách, kdy byly
připravovány podklady k zastupitelstvu
pro zastupitele. Předložila proto svůj návrh
anketního lístku, zpracovaný následně před
zastupitelstvem, na kterém jsou uvedeny
možnosti využití penzionu pro účely občanské vybavenosti i se stanovením preferencí
občany a rovněž s možností a prostorem pro
vlastní návrhy občanů. Uvedla, že anketní
lístek zpracovala na základě svých předchozích zkušeností s anketami pro občany.
Ing. Rusz vyslovil připomínku, že v možnostech, které jsou na anketním lístku Ing.
Trejtnarové k využití uvedeny, není uvedena
hospoda a zpochybnil průběh zastupitelstva,
na kterém byl odsouhlasen zastupitelstvem
návrh na zakoupení nemovitosti.
Paní Mgr. Jindrová se dotázala na účel
preferencí a společně s panem Jindrou
vyslovili názor, že takto zpracovaná anketa
je manipulovatelná, neboť se domnívají, že
je možné, aby si občané účelově lístky kopírovali a odevzdávali mnohokrát s doplněním
žádaných preferovaných využití.
Jana Trejtnarová odpověděla, že podobné
anketní lístky jsou vždy anonymní a jsou dis4

tribuovány do domácností občanů a dále se
domnívá, že v Kunvaldu žijí slušní lidé, kteří
se takto nechovají a nemají potřebu manipulovat výsledky.
Pan Josef Vágner navrhl, aby se oba
návrhy vzaly na vědomí a ve spolupráci byl
připraven návrh, který bude předložen zastupitelstvu na dalším jednání.
Zastupitelstvo po dalším projednání vzalo oba návrhy na vědomí
a
pověřilo
starostu,
místostarostu,
paní Petru Zářeckou a pana Jindru vypracováním společného návrhu.

* Žádost SDH Kunvald.
Starosta městyse seznámil zastupitelstvo
se žádostí SDH Kunvald, která byla doručena
na úřad městyse dne 11. 3. 2020. SDH Kunvald žádá o souhlas s výkopovými pracemi
a zřízením vodovodní přípojky k prodejním
stánkům u požární nádrže. K žádosti byl připojen i zákres vedení vodovodní přípojky.
SDH uvádí, že si veškeré náklady s přípojkou
spojené uhradí z vlastních zdrojů.
Jana Trejtnarová se dotázala zástupců
SDH, jakým způsobem bude řešena splašková voda, neboť v žádosti, ani v zákresu
není tato záležitost řešena. Požádala proto,
zda je možné toto doplnit.
Zastupitelstvo vzalo žádost na vědomí
a požádalo zástupce SDH o doplnění řešení
splaškové (odpadní) vody.

* Různé
Informace o provozu ZŠ a MŠ Kunvald
– zastupitelstvo se seznámilo s dopisem a informacemi paní ředitelky Masarykovy základní školy a mateřské školy Kunvald týkajícím se provozu školy v souvislosti s vyhlášení nouzového stavu a vyhlášením mimořádného opatření Ministerstvem
zdravotnictví a požádala zastupitelstvo o stanovisko k provozu mateřské školy, která je
z opatření vyňata a provoz či uzavření mateřské školy byl ponechán na rozhodnutí zřizovatele. Zastupitelstvo po projednání odsouhlasilo ponechání mateřské školy v omezeném provozu – tzn. provozní hodiny mateřské školy zůstanou nezměněny, do školy
budou docházet pouze děti rodičů, kteří
nemají jinou možnost, kam děti umístit.

Informace o vyhlášení nouzového stavu
– starosta seznámil zastupitelstvo s opatřeními, která souvisejí s vyhlášením nouzového stavu. Nouzový stav vyhlásila vláda
České republiky ke dni 12. 3. 2020 v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2/ na
území České republiky. Zastupitelstvo vzalo
informace na vědomí.

* Diskuze
· Pan Petr Krčmář se opakovaně dotázal na umístění odrazek či jiného reflexního prvku na okraje chodníku vedoucího
od Kampeličky po Kunvaldskou a.s.. Uvedl,
že na nebezpečnost již upozorňoval a doposud nebylo žádné opatření učiněno. Zastupitelstvo vzalo dotaz na vědomí.
· Pan Petr Krčmář se dále dotázal na
funkčnost místního rozhlasu – uvedl, že
v části horního Kunvaldu, kde bydlí, není hlášením rozumět, a to zřejmě z důvodu natočení amplionů a opakovaně požádal o pro-

věření. Zastupitelstvo vzalo připomínku na
vědomí.
· Pan Petr Krčmář se dále dotázal, zda
by na výjezd o cesty ve vlastnictví městyse
pod jeho nemovitostí na státní silnici nebylo
možné umístit dopravní zrcadlo, neboť
vzhledem k vegetaci podél komunikace je
výjezd značně nepřehledný a nebezpečný.
Zastupitelstvo po kratší diskusi odsouhlasilo umístění dopravního zrcadla naproti
výjezdu z uvedené komunikace a požádalo
pana Krčmáře o doplnění písemné žádosti.
· Paní Mgr. Jindrová požádala na základě
informací, které získala na předchozím zasedání zastupitelstvo a které se týkají dolního
Konzumu o úpravu smlouvy s Konzumem tak,
aby Konzum do dolní prodejny byl ochoten
investovat a zlepšit vzhled prodejny, neboť,
jak již uvedla na minulém zasedání, nemoderní vzhled odrazuje zákazníky, především
mladé lidi. Zastupitelstvo po delší diskusi
vzalo připomínku na vědomí.

Další zasedání Zastupitelstva Městyse Kunvald proběhnou v závislosti na ukončení nouzového stavu a dalších podmínkách, které budou stanoveny Vládou ČR.
V době přípravy tohoto čísla KP nebyla veškerá další opatření, či uvolnění již nařízených opatření, známa. O konání zasedání zastupitelstva, jakmile to bude možné, Vás
budeme informovat prostřednictvím vývěsek, Úřední desky městyse Kunvald a webových stránek městyse Kunvald.
Městys Kunvald informuje o vyhlášeném Konkursním řízení
Městys Kunvald vyhlásil KONKURS na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Masarykovy
základní školy a mateřské školy Kunvald, okres Ústí nad Orlicí.
Bližší informace naleznete na www.kunvald.info.
Oznámení městyse Kunvald – očkování psů
Vážení občané, majitelé psů – hromadné očkování psů proti vzteklině proběhne v pozdějším termínu dle aktuální situace. Termín bude uveřejněn na vývěskách a na webových stránkách městyse Kunvald a dále bude oznámen veřejným rozhlasem.
Městys Kunvald informuje o vypsání finanční sbírky
Sbírka byla vypsána za účelem pomoci v tíživé životní situaci
ve prospěch Magdaleny Furové.
Za tímto účelem byl zřízen u Komerční banky zvláštní bankovní účet číslo:
123-1107390227/0100.
Finanční sbírka je vypsána na období 2 let a po tuto dobu je možné na výše uvedený účet
přispívat. Po ukončení sbírky budou finanční prostředky předány rodině Furových.
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Čím žije naše kunvaldská škola...
Beseda s panem Zimovčákem
Dne 5. 3. 2020 proběhla v základní škole
beseda s Josefem Zimovčákem, několikanásobným mistrem světa v jízdě na historickém
vysokém kole. Josef stylem sobě vlastním
povykládal žákům něco málo o historii vysokých kol a o tom, jak se ke kolu dostal on.
Podstatnou část přednášky vyprávěl
Josef o trojici nejvýznamnějších cyklistických závodů, jichž se účastnil právě na vysokém kole (Tour de France, Giro d´ Italia,
Vuelta a España). Josef samozřejmě nezapomněl ani na své pády, kterých bylo za roky
jeho sportovních výkonů na vysokém kole
nespočet a které končily i velmi těžkými zraněními. Nutno podotknout, že bylo jen málo
těch, po kterých by hned, nebo druhý den
nesedl znovu na vysoké kolo a nedokončil započatou jízdu. Příkladem uvádím pád
na Tour de France, kdy byl s naštípnutou
lopatkou, zlomenou čelistí a několika zlomenými žebry, četnými odřeninami a pohmožděninami v bezvědomí transportován vrtulníkem do nemocnice. Hned ráno podepsal
v nemocnici revers a Tour de France dokončil.

Během besedy se svými dotazy aktivně
zapojili vyučující i žáci a někteří z nich si
dokonce vyzkoušeli jízdu na vysokém kole.
Pravda, chtělo by to ještě trochu tréninku .
V rámci besedy se účastníci dozvěděli
i o nadačním fondu Josefa Zimovčáka Na kole dětem, který se zaměřuje na pomoc
onkologicky nemocným dětem a jejich rodinám poté, co tuto těžkou a zákeřnou nemoc
překonají. Za vybrané peníze pořádá nadace
rekondiční pobyty, zaměřené zejména na
sportovní aktivity těchto dětí. Za dobu deseti
let fungování nadačního fondu se podařilo
vybrat více než deset milionů korun. K této
částce nyní přibyl i výtěžek z páteční besedy
v naší škole.
Pomáhat a přispívat lze i nadále,
klidně i z pohodlí domova. Více najdete na
www.nakoledetem.cz, kde je krom informací
o pořádaných akcích i číslo transparentního
účtu, kam lze zaslat finanční příspěvek.
Mgr. Kateřina Xaverová

Zápis do mateřské školy na školní rok 2020 / 2021
V souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti
s COVID-19 bude zápis dětí k předškolnímu vzdělávání organizován tak, aby nedošlo
k vyšší koncentraci osob.
Termín zápisu: 11. květen 2020
Zákonný zástupce po předchozí domluvě doručí do mateřské školy tyto dokumenty:
Žádost o přijetí (k vytištění na webu školy) včetně kontaktních údajů.
Kopii rodného listu dítěte.
Čestné prohlášení, že je dítě řádně očkováno – není třeba navštěvovat lékaře!
Kopii očkovacího průkazu.
Veškeré informace o zápisu poskytneme na telefonu 722 146 333
nebo e-mailem: ms.kunvald@seznam.cz
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Dana Jirešová

Děti v MŠ pracují i s knihami

...a poznávají Kunvald „vždy po svých“ –
tentokráte došly k obrázku na Zmrzlíku

Stále se něco děje...!
Sobota 22. 2. 2020
V tento magický datum uspořádaly
MO zahrádkářů a včelařů přednášku o první
pomoci pro širokou veřejnost.
Přijela nám ji přednést Ing. Žampachová,
profesionální záchranářka z Pardubic.
Shrnula základní zásady první pomoci
a nezapomněla i na anafylitický šok, způsobený včelím či hmyzím bodnutím. Poutavě vyprávěla i o konkrétních případech ze
své záchranářské praxe. Vyzkoušeli jsme si
srdeční masáž na figuríně.
Z řad účastníků zaznělo i množství
všetečných dotazů, na které přednášející
ochotně a věcně odpovídala.
Domníváme se, že to bylo příjemně
a především účelně strávené odpoledne a že
jsme se při takové příležitosti neviděli naposledy. Děkujeme všem, které toto téma zaujalo a kteří se zúčastnili.
Děkujeme také manželům Trejtnarovým, že nám umožnili tuto akci v jejich
zařízení uspořádat.
Výtěžek ze vstupného věnovaly oba
spolky na pomoc v léčbě pro Majdalenku
Furovou.
Za včelaře a zahrádkáře Hana a Monika Jindrovy

Poděkování a ohlédnutí se za akcí
„Společně pro Majdu“
29. 2. 2020 se v kunvaldské sokolovně
uskutečnila benefiční akce "Společně pro

Majdu" organizovaná spolky TJ Sokol Kunvald
a SDH Kunvald pod záštitou městyse Kunvald.
Nebývale velký zájem už od samého
začátku akce nás mile překvapil. Tolik dětí
pohromadě jsme hodně dlouho neviděli. Na
Potštejnské divadlo bylo natřískáno. Litovali
jsme Lucrezii, jejíž účinkující mrzli v nevlídném počasí a i přesto předvedli úžasnou
ohnivou show. Napříč generacemi se protančil folklórní soubor Jaro v doprovodu lidové
muziky Jana Dostála, kde na sále vládla příjemná nálada.
Pak jsme celá rodina společně s Majdou
i Broničkou za bouřlivého potlesku vystoupili na podium a s dojetím přebírali od sponzorů jeden šek za druhým. Bez slz to vážně
nešlo. Ještě teď nás příjemně mrazí, jak
se všici dokázali semknout a vytvořit akci
s cílem pomoci nám v této nelehké situaci.
Celou akci zakončila kapela Wejvrat, která se
jen kvůli nám dala znovu dohromady a hrála
do roztrhání těla až do rána.
Rádi bychom ještě jednou poděkovali
všem účinkujícím, pořadatelům, sponzorům, pečícím a tvořivým lidem, kteří svými
výrobky podpořili sbírku a všem zúčastněným za neuvěřitelnou solidaritu a nezapomenutelnou atmosféru. Slova díků nestačí
k vyjádření neskonalé vděčnosti. Je to pro
nás ohromné povzbuzení do další práce
a rehabilitace s Majdou.
Slibujeme Vám, že určitě nepolevíme
a pokusíme se Majdu dostat co do nejlepšího stavu.
Moc děkujeme všem,
Furovi
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Oznámení svoz nebezpečných odpadů
V důsledku nařízených opatření souvisejících s vyhlášením nouzového stavu a zákazem volného pohybu osob na celém území
ČR byl zrušen svoz nebezpečných odpadů
dne 15. 4. 2020.
Dle oznámení zástupce Komunálních
služeb Jablonné nad Orlicí je náhradní termín
stanoven na 13. 5. 2020.
Informace o svozu bude zveřejněna
na všech vývěsních plochách v městysi
a rovněž na stránkách městyse.

Počasí 2019
Kunvald – 487 m n. m.
V Kunvaldu se měří srážky, denní teploty v 7.00 hod ráno, směr a síla větru, výška
sněhové pokrývky.
Srážky v roce 2019 – celkový úhrn činil
832,3 mm, normál pro Kunvald je 778,3 mm.
Počet dnů se srážkami:
< 5 mm – 64 dní
5 – 10 mm – 29 dní
> 10 mm – 31 den
Celkový počet srážkových dní za měsíc
a rok 2019
Leden – 19 dní
Únor – 5 dní
Březen – 12 dní
Duben – 5 dní
Květen – 12 dní
Červen – 8 dní
Ćervenec – 10 dní
Srpen – 11 dní
Září – 12 dní
Říjen – 9 dní
Listopad – 10 dní
Prosinec – 11 dní
Celkem počet dní se srážkami
v roce 2019 – 124.
Rok 2019 v Pardubickém kraji
Leden – průměrná teplota v lednu byla –
2,2˚C, vyhodnocena jako normální.
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Srážky byly nadnormální – 78 mm, sněhová pokrývka byla až mezi 15 – 50 cm.
Únor – teplota byla 1,5˚C, měsíc lze hodnotit jako normální, průměrný měsíční úhrn srážek
je 32 mm, což je 82% normálu. Maximální sněhová pokrývka ve stanici Orličky 58 cm.
Březen - průměrná teplota byla 5,7˚C,
měsíc lze vyhodnotit jako teplotně silně nadnormální. Průměrný měsíční úhrn srážek
byl 52 mm, to je 104% normálu. Sněhová
pokrývka byla mezi 7 – 25 cm.
Duben – teplota – průměr 9,5˚C, lze hodnotit jako nadnormální. Měsíční průměr
srážek je 22 mm. Měsíc byl hodnocen jako
podnormální. Sníh nebyl vůbec žádný.
Květen – průměrná teplota byla
10,9˚C, což je teplotně silně podnormální.
Srážky 108 mm – tedy srážkově nadnormální.
Červen – průměrná teplota 20,7˚C, teplotně mimořádně nadnormální. Srážky
51 mm – srážkově podnormální.
Červenec – průměrná teplota 18,6˚C,
vyhodnocena jako normální, srážky 43 mm,
srážkově tedy podnormální.
Srpen – průměrná teplota 19,1˚C, měsíc
vyhodnocen jako teplotně silně nadnormální.
Srážky 81 mm, což odpovídá normálu.
Září – průměrná teplota 13,4˚C, odpovídá normálu, srážky 64 mm – rovněž hodnoceny jako normál.
Říjen – průměrná teplota 9,5˚C, nadnormální, srážky 46 mm.
Listopad – průměrná teplota 6,2˚C,
mimořádně nadnormální, srážkový úhrn
44,3 mm odpovídá normálu. Nový sníh se
objevil jen mimořádně.
Prosinec – průměrná teplota 1,9˚C, nadnormální. Srážky 37 mm, normální.

Rok 2019 se po roce 2018 stal nejteplejším rokem, hodnocen byl jako suchý, díky
vysoké teplotě a velkému výparu.
Zdeněk Hofman a AGROEKO spol. s r.o., Žamberk

Pro srovnání s aktuálními údaji Vám přinášíme popis počasí z Kunvaldské kroniky
č. VI. z roku 1945
Počasí z kroniky č. VI.
Klima v Kunvaldě
Nadmořská výška.
Nejnižší místo je 411 m, střední
výška 490 m, nejvyšší 669 m nad mořem.
Množství a rozdělení srážek.
V průměru 21 let spadlo průměrně ročně
734,25 mm vodních srážek. Nejvíce srážek
spadne v letních měsících, nejméně v dubnu
a květnu, v září a říjnu.
Jaro.
Jaro se otevírá zpravidla ve druhé polovině měsíce dubna, často však až začátkem května, jen výjímečně již v březnu.
(V r. 1946 se rozzelenala příroda již v první
polovině dubna!)
Pozdní mrazy.
Nejpozdnější mrazy bývají v prvé polovině května. Byly však zaznamenány
i 1. června (1943), od 23. do 24. května (1944).
Konec vegetace a příchod zimy.
Vegetace končí počátkem října, příchod
zimy bývá ve druhé polovině listopadu.
Délka vegetace a zimy.
Rostliny vegetují přibližně asi 150 dní,
vegetační klid je 215 dní.
Možnost zasněžení přes zimu.
Výška sněhu je nestejná: v prosinci zřídka
více než 15 cm, lednový průměr se pohybuje
mezi 29 – 31 cm, únorový mezi 28 – 30 cm.
Březen bývá většinou bez souvislé sněhové
pokrývky. Jen na začátku bývá asi 20 cm
(V r. 1947 teprve v polovině března mizí).
Délka a trvalost zasněžení.
První sníh padá již koncem října nebo
v prvních dnech listopadových. Trvale leží
od konce prosince do prvních dní březnových (r. 1947 do poloviny března). Často
sněžívá ke konci dubna a začátkem května.
Holomrazy.
Vegetaci (kulturám) škodí holomrazy,
které se dostavují v 2. polovině března,
dubnu i květnu, zvláště vane-li záro-

veň severní vítr. Podzimní holomrazy
listopadové a prosincové vegetaci neškodí.
Přísušky.
Nejsuššími měsíci bývají duben a květen
na jaře a září a říjen na podzim.
Vážení čtenáři,
velmi ráda bych poděkovala panu
Zdeňku Hofmanovi, který nás pravidelně
každý rok a vždy ochotně na stránkách
našeho Poledníku informuje o průběhu
počasí. Je to důležité – je důležité si připomenout, jaký vlastně ten uplynulý rok, pokud
se týká počasí, byl.
Naše paměť není dokonalá a začasté si
dobře ukládá jen to, co my sami chceme
a čemu věříme. Někdy však fakta bývají
trochu odlišná. A je dobré si fakta vždy
ověřovat, a také proto je to tak důležité. Je
myslím nepochybné, že s naší přírodou se
něco děje, je-li to dlouhodobý proces a klimatická změna, jakých v existenci Země bylo
mnoho, nebo a jakou mírou se na této změně
podílíme my – lidé, je otázkou, na kterou by
nám měli dát odpověď vědci, ani ti se však
zcela neshodnou. A tak chci opravdu poděkovat za ta fakta o počasí, která máme možnost každý rok číst.
A také přidám jednu svou vzpomínku na
uplynulý rok, která nám, myslím, v současných starostech trochu zapadla, a která dle
mého názoru také s počasím souvisí.
Chci připomenout mnohé obrovské
a nezvladatelné požáry, které se v roce
2019 rozhořely kolem celé planety –
v Austrálii, Amazonii, na Sibiři, střední
a severní Americe a na mnoha dalších místech na světě. V těchto požárech byly počítány lidské oběti, zahynuly miliony zvířat,
způsobily obrovské materiální škody, ale
také obrovskou ekologickou katastrofu, kouřové stopy byly zaznamenány na místech
tisíce kilometrů daleko od požárů. Jen velmi
těžko lze uvěřit, že tyto katastrofy neměly
vliv i na nás a naše klima. Na Sibiři dokonce
množství shořelé dřevní hmoty přesáhlo
i množství těžby lesních porostů, které je
díky především čínským firmám a nekontrolovanosti opravdu obrovské a pro nás naprosto nepředstavitelné. Podobné je to i v Amazonii, které rádi přezdíváme „plíce planety“.
Vždy Vás zasáhne více to, co osobně
znáte. Podvakrát jsem navštívila zemi
„protinožců“ a při obou návštěvách jsem
9

byla svědkem lokálních požárů; nejsou
v těchto končinách neobvyklé a umí se šířit
velmi rychle, i díky eukalyptovým porostům,
jejichž listy jsou plné silic a jsou proto velmi
dobře vznětlivé. Děsivé jsou ale vždy, i když
ty „malé“ požáry stromy v sušších oblastech velmi dobře přežívají. Při své první
cestě jsem navštívila také území po požáru
a mohla sledovat obnovující se vegetaci,
některé rostliny, jejichž semena jsou uložena
dlouhý čas v horké půdě dokonce začnou
růst a kvést právě po požáru.
V loňském roce však byl rozsah požárů
nesmírný a musím říci, že jsem s velkou
obavou a také smutkem sledovala jejich

průběh a všechny ty statečné hasiče, kteří
s nezvladatelnými požáry zápasili, všechny
ty lidičky, kteří se snažili zachránit, co se
dalo a pomoci komu a čemu se dalo.
Mnoho z nich přišlo o své domovy
a někteří i o přátele. Mí přátelé se jen těžko
– právě kvůli požárům mohli setkat se svou
rodinou. To vše těžce zasáhlo do osudů
tisíců lidí. Neměli bychom na to zapomínat,
jakkoli dnešní doba není, a blízká budoucnost nebude, pro nikoho z nás určitě jednoduchá. Ale i lidé těžce zkoušení požáry jsou
dnes postiženi stejně jako my nebezpečnou
nemocí, jen my nemusíme stát nad troskami
svých domů.
Jana Trejtnarová

Rozhovory Poledníku
Rozhovor s Chantal Poullain
Česko-francouzskou divadelní a filmovou herečku, šansoniérku Chantal Poullain
netřeba dlouze představovat. Zná ji snad
každý a návštěvníci Včelařské výstavy,
která se konala loni na podzim u příležitosti 125. výročí založení včelařského spolku
Kunvald, mohli paní Chantal potkat dokonce
osobně v místní sokolovně, nebo na koncertě šansonů v kostele. Po jejím večerním
koncertě jsem za paní Chantal zašla také já
s prosbou o rozhovor pro Poledník.
Ochotně souhlasila a domluvily jsme se
na telefonickém rozhovoru, termínově blíže
neurčeném. Prý ji musím dohonit. Nějaký
čas jsem paní Chantal nechala na vstřebání dojmů z návštěvy Kunvaldu a také mi
nějaký čas trvalo sesbírání a výběr otázek od
návštěvníků koncertu. Pak nastala ona telefonická komunikace, která však nebyla vůbec
jednoduchá. Rychle jsem pochopila slova
paní Chantal o tom, že si ji prostě musím
dohonit. Její nabitý diář neskýtal mnoho
volna a většinou jsem se trefila do času, kdy
jela do divadla, na pracovní schůzku, nebo
měla jiné povinnosti.
A pak se to povedlo. Zřejmě díky zaváděným protikoronavirovým opatřeným, měla
paní Chantal čas a pěkně jsme si popovídaly.
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Vzhledem ke znepokojivému aktuálnímu dění kolem nás mne nejprve zajímá
- jak prožíváte toto období?
Je to velmi napjatá doba, nikdo nevíme,
co bude a jak dlouho to potrvá. Tady v Praze
cítím mezi lidmi velikou nejistotu a strach.
Nikdo nejsme na pandemii připraveni.
Najdou se však i tací, kteří opatření nerespektují a dělají si z toho legraci. Humor je sice
potřebný v každé situaci, zároveň je však
potřeba chovat se zodpovědně.
Máte na mysli nošení roušek?
Ano, stále potkávám lidi bez roušek. Já
jsem si jich s předstihem několik pořídila.
Je to i zajímavý módní doplněk. Sice to není
úplně pohodlné, ale zatím je to zřejmě jediné
řešení.
Jak za dané situace plníte své pracovní
závazky?
Divadla se uzavírají a koncertovat také
nejde, proto teď mám více volného času. Pár
pracovních schůzek ohledně svých projektů
bych však potřebovala stihnout. Můj syn mi
ale hodně, opravdu hodně nadává. Bojí se,
abych se nenakazila. Přece jen jsem starší
osoba s prodělaným onkologickým onemocněním. Možná ho poslechnu, když mi tak
hubuje…(smích).

Zmínila jste roušku jako módní doplněk, jaké další doplňky máte v šatníku?
Móda je můj velký koníček. Neznamená
to však skříně nacpané k prasknutí. Móda je
opravdové umění, a to spočívá v kombinování. Někdy stačí pár kousků oblečení oživit
vhodnými doplňky a jste pokaždé jiná a zajímavá. Já mám třeba velmi ráda šátky, šály,
kloboučky. Nebojím se experimentovat.
To mi připomíná dotaz jednoho
z návštěvníků Vašeho kunvaldského koncertu. Zajímalo by ho, zda Vám v tom
sametovém sáčku nebyla v kostele zima?
Vzpomínám si, že teplo mi určitě nebylo.
V kostele se přece jen netopí, ale hřála nás přítomnost lidí a hlavně úžasná atmosféra.
Jak vzpomínáte, s odstupem času, na
návštěvu Kunvaldu?
Velmi ráda na Kunvald vzpomínám, prožila jsem tam příjemný víkend a rádi vzpomínají i moji chlapci (hudebníci). Výstavou
včelařů jsem byla ohromena a večerní koncert byl krásnou tečkou za celým dnem. Bylo
o nás krásně postaráno po všech stránkách.
Ráda také vzpomínám na příjemné a srdečné
lidi, které jsem tam potkala.
Plánujete do budoucna další návštěvu
Kunvaldu?
Přijedu ráda, když budu pozvána…
(smích).
Jak se Vám v našem kostele zpívalo
a co z výstavy vás nejvíce zaujalo?
Máte úžasný kostel co do vzhledu i akustiky. Výstava mi dala mnoho poznatků, protože
o včelách toho moc nevím. Úžasný byl prosklený úl, kde se dal pozorovat pohyb včel.
Jak to děláte, že tak dobře vypadáte?
Díky za milý kompliment. To je dotaz od
ženy, nebo od muže?
Od muže, ale ženy se ptají na cvičení
a jídelníček.
Tak lichotka od muže vždy potěší ženu
v mém věku…(smích). Snažím se hlavně
pozitivně myslet a celkově být v pohodě.
Z části je to asi také dobrá genetika, to
musím podotknout a poděkovat svým před-

kům. Jinak žádnou posilovnu nenavštěvuji.
Cvičím doma hlavně protahovací cviky na
záda a vlastně na celé tělo. Člověk je ve cvičení přirozeně lenivý, ale já chci být pro svoji
práci v kondici. S váhou to mám asi jako
mnoho žen, musím se hlídat a jíst zdravě.
Vaše francouzština je fakt roztomilá,
ale snažíte se zdokonalovat v češtině?
Samozřejmě, už kvůli divadelním rolím.
Nemám sice soukromého učitele češtiny,
ale při divadelních zkouškách jsem neustále
opravována. Také si rozšiřuji slovní zásobu,
abych se mohla lépe vyjadřovat. Čeština je
velmi složitý jazyk a jako rodilý mluvčí nikdy
mluvit nebudu…(smích).
Mám tu mnoho dotazů na nadaci
Archa Chantal, jak se jí daří?
Naším cílem je rekonstruovat dětské
nemocnice a léčebny. Věřím, že zútulněním prostředí dosáhnou malí pacienti rychlejších léčebných výsledků. Dílo se nám daří
a já z něj mám velkou radost. Od doby jejího
vzniku, nadace byla založena v roce 1993,
uplynulo spoustu času a podařilo se zlepšit
prostředí v mnoha zdravotních zařízeních.
Žije se tak lépe dětem, jejich rodičům i zdravotnickému personálu.
Co je podle Vás základem zdraví?
Určitě pohoda a harmonie. Psychická
vyrovnanost má velký vliv na fyzické zdraví člověka. V této uspěchané době nám často uniká
pravý smysl života, nemáme ani chuť se nad
ním zamýšlet, srovnat si životní hodnoty. Třeba
je právě teď ten nejvyšší čas zastavit se!
Proč se Vaše nadace jmenuje Archa?
Archa je pro mne velkým symbolem
záchrany a pomoci. Je to útočiště v těžkých
dobách. Vystihuje cíle naší nadace.
Co vzkážete na závěr obyvatelům Kunvaldu?
Ať jsou stále tak radostní a srdeční, plní
sil, lásky a v této době hlavně zdraví. Děkuji
za zavolání a držme si palce.
Já děkuji za Váš čas a milé povídání.
Marta Gregušová
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Společenská kronika
Vážení spoluobčané,
obvykle na tomto místě nacházíte jména
těch, kteří slaví svá jubilea, nebo prožívají radostné okamžiky třeba s přivítáním
nového človíčka do rodiny nebo nad završením další životní etapy. Ale také vzpomínkuna ty, kteří odešli…
Nařízení GDPR – tedy o ochraně osobních údajů - však zasáhla i do této oblasti.
Sbor pro občanské záležitosti dlouho zvažoval jak řešit dále záležitost uveřejňování
informací týkajících se významných životních událostí našich občanů. Vzhledem
k nařízení o ochraně osobních údajů by
bylo nutno dále ještě výrazně omezit množství zveřejňovaných informací.
S ohledem na výše uvedené bylo rozhodnuto, že tato rubrika v obvyklém rozsahu nadále již v Kunvaldském Poledníku
uveřejňována nebude.
Rádi však uveřejníme blahopřání jubilantům, nebo jiná společenská oznámení,

bude-li mít jubilant, nebo jeho blízcí přání
a zájem, vždy však k tomu bude nutný
písemný souhlas osoby, jejíž údaje mají
být uveřejněny – tedy jubilanta/jubilantů,
rodičů narozeného dítka, případně blízkých
příbuzných zemřelé osoby.
Je tedy na Vašem laskavém zvážení,
zda oznámení tohoto typu budou uveřejňována i nadále.
Pokud ano, pak si dovolíme požádat o doručení písemného souhlasu, blahopřání nebo článku vždy do termínu
uzávěrky nového čísla – tj. vždy do 15.
dne kalendářního měsíce předcházejícího vydání nového čísla. Termín uzávěrky dalšího čísla je vždy uveřejněn na
poslední straně – v tiráži – aktuálního čísla
Kunvaldského Poledníku.
Děkujeme.
SPOZ

Ze starých kunvaldských kronik
Vážení čtenáři,
7. května 1945 byla podepsána v Remeši
tzv. první kapitulace německých ozbrojených
sil, která vešla v platnost minutu po půlnoci
dne 8. května. Ovšem při tomto podpisu byl
za sovětskou stranu přítomen „pouze“ generál Susloparov, jemuž pozdě doručenou
depeší zakázal kapitulaci podepsat Stalin,
neboť nepatřil k nejvyšším vojenským představitelům Sovětského svazu. Žádal proto
podpis nové kapitulace. Tato „druhá“ kapitulace byla podepsána až 9. května 43 minut
po půlnoci. Tentokráte bylo přítomno již nejvyšší sovětské velení.
8. května už ale většina obyvatel Evropy
slavila konec války. Winston Churchill pronesl svůj projev k britskému národu právě
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v tento den ještě před podpisem druhého dokumentu, stejně tak ostatní státníci na Západě. Pouze na území pod
vlivem Sovětského svazu nastal oficiální
konec bojů až 9. května. Z tohoto důvodu
měla druhá světová válka v Evropě dva
různé konce. Ty zároveň předznamenávaly
budoucí dělení Evropy mezi Východ a Západ.
8. květen byl uznávaný především západními spojenci a dodnes je slavený jako státní
svátek ve většině evropských zemí. Podpis
druhé kapitulace 9. května byl jako konec
války a „Den vítězství“ uznávaný především
Sovětským svazem.
V tomto roce si tedy připomínáme
75. výročí konce jednoho z nejstrašnějších vojenských konfliktů v dějinách lidstva

– Druhé světové války. Tento konflikt přinesl smrt milionům lidí, nejen na válečných
polích, ale také v koncentračních táborech,
na popravištích. Země Evropy byly postiženy
materiálními škodami a kolapsem hospodářství jako nikdy před tím.
Sáhla jsem tedy po knize Kunvaldské kroniky č. VI, ve které právě tato léta zaznamenala tehdejší kronikářka paní Marie Pálková,
a které Vám přinášíme v řádcích níže, ty
řádky a údaje nepotřebují komentář, hovoří
opravdu samy za sebe. Je to svědectví těžké
doby a života obyvatel, kteří řešili začasté
problémy vlastní existence.
Rok 1945
11. I. se dostaví každý, kdo dosud nesplnil dodávku bramborů.
Pro potravinové lístky se chodí vždy
za 4 neděle.
22. I. se dostaví všichni zemědělci
s pomocnými knížkami k zápisu předepsaných dodávek
Každý zemědělec předloží 30. I. pomocnou knížku ke zjištění, má-li splněnu
dodávku obilí.
4. III. sbírka na Sociální pomoc.
Majitelé lesů oznámí 4. III. dnešní
stav těžby.
14. III. se dostaví všichni zemědělci
s pomocnou knížkou k podpisu dodávek bramborů.
18. III. se dostaví každý, kdo pracoval na
nouzových zákopových pracích 19. – 6. III.
k uplatnění nároku na mzdu.
20. III. se dostaví všichni zemědělci –
majitelé lesa za účelem kontroly těžby dříví.
1. IV. Oznámí zemědělci vyhynulé ozimy.
15. IV. se přihlásí zemědělci k objednávce semene tuřínu. Povinný osev tuřínu
je 0,80% půdy.
4. V. odvede každý vlastník půdy vyplněný Výkaz změn.
Povinné schůze.
8. II. schůze všech zemědělců. Na pořadu
splnění dodávky obilí aj. pokyny.
19. II. zúčastní se zemědělské schůze
z každé rodiny jeden člen.
7. III. přednáška řed. rol. školy v Ústí n. Orl.
Štefka „O hospodářské situaci a doprovodem grafického znázornění. Účast nutná.

18. III. se dostaví na povinnou politickou schůzi kromě pozvaných zástupci všech
popisných čísel.
Sběry a sbírky.
Výzva k občanům (v lednu): Někteří
muži roč. 1921 a 23 museli odejít na zákopové práce. V těchto dnech odejdou další
chlapci ze zemědělství a živností. Musíme si
býti všichni vědomi toho, že postižení sami
a jejich rodiny přinášejí nejtěžší oběť rozloučení se svými milými. Nesmíme proto připustit, aby k této veliké oběti musely rodiny
přinášeti ještě další oběti hmotné.
Solidarita vesnice vyžaduje, abychom
učinili všecko, co můžeme vykonat k zmírnění osobní bolesti a všech důsledků
odchodu pracovní síly, už proto také,
že nevíme, na koho z nás padne další los.
Poněvadž v důsledku nedostatku poštovního personálu nebylo možno prosaditi zasílání balíčků našim chlapcům prostřednictvím našich družstev, bude vypraven v sobotu 6. I. 1945 z Hradce Král. poštovní vagon s balíčky, který doprovodí kurýři
do stanice Bruck na tamní skladištní družstvo. Všem místním předsedům pobočky
Svazu zeměď.a lesnictví je uloženo postarati se, aby všichni odvedení z obce obdrželi balíček nejvýše do 15 kg. Tyto balíčky
musí obsahovat jídlo, kuřivo a teplé ustrojení. Z jídla nejvydatnější potraviny. Celé obci
ukládá se povinnost zúčastnit se na vybavení
balíčků největší měrou.
V těchto dnech odejdou další příslušníci zemědělství a živností na zákopové
práce. Celá vesnice musí zmobilizovat
všechny svoje prostředky, aby byli dotyční
řádně vybaveni a teple ustrojeni, aby obdrželi dostatek vydatných potravin, 2 řádné
a teplé přikrývky a kuřáci dostatek kuřiva.
V důsledku toho si každý hned v domácnosti
přezkouší, může-li postrádat teplé přikrývky,
zimní prádlo a boty.
2. I. se sbírají a osobně budou převzaty
starostou obce a předsedou míst.spolku
zeměď, a lesn.věci: teplé deky, teplé prádlo,
boty, potravinové lístky na maso (uzenina je
zajištěna), uzené maso, peněžní dary, kouření, omastek a vejce do pečiva.
Rodiny, jejichž příslušníci jsou na zákopech, předají 5. I. dopoledne dopisy a věci,
které sami chtějí poslat. Lhůtu dodržet! Věci
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přespočetné a uskladnitelné se ponechají na
další zásilku.
Celou záležitost berte vážně, poněvadž
nikdo neví, koho to postihne, dříve či později.
Dary budou přesně vedeny a kdo odmítne,
ačkoli by pomoci mohl, bude zaznamenán
k věčné hanbě.
Podepsán B. Veverka a R. Putman.
Z Kunvaldu bylo odesláno 27 balíků.
(Připravil je V. Vencl, ř.šk.)
1. – 8. I. byl proveden sběr pokrývek
pro české muže na zákopové práce. Sebraly
se 4 kusy. K tomu se ušilo 7 nových – prošívaných – z 60 m flanelu, darovaného
tov. Jos. Kodytkem, a z peří, nasbíraného
mezi hospodyněmi.
4.III. byla provedena v obci úřady nařízená sbírka starého šatstva za účelem opatření pracovních obleků pro obyvatelstvo,
pracující v Čechách a na Moravě.
Vybralo se 83 kusů oděvu a prádla, ve
váze 29 kg, a trošku hadrů. Nejlepší kusy
rozdal řed. školy V. Vencl, jenž měl sběr na
starosti, nejpotřebnějším mužům a hochům
v Kunvaldě (z nich někteří právě odcházeli
na zákopy), třebas se tím vydával ve velké
nebezpečí, jelikož podle tehdejších nacistických nařízení se musel celý sběr odvést
pryč i když bylo v obci dosti nejpotřebnějších lidí. Již za jeden neodvedený kus hrozili ztrátou hrdla!!! Jak dojemně děkovali
podarovaní hoši!
Podobně to prováděl i při dřívějších nařízených sběrech.
Při nařízených sběrech papíru atd. se hlásilo úřadu vždy nějaké číslo, aby se předešlo
zbytečným kontrolám a stíhání obce či školy,
ve skutečnosti bylo sebraného materiálu tuze
maličko. O skutečném stavu obecního i školního sběru se nedozvěděl nikdo nepovolaný,
proto mohl řed.školy V. Vencl hlásit fingované
množství od začátku až do konce perzekuce.
Pro náhodné kontroly sběru ve škole (např.
německých inspektorů, kteří byli postrachem
českých škol) se shromažďovaly sebrané
odpadkové hmoty ve škole, ale neodvážely,
jak bylo nařízeno. Obchodník s odpadky
J.Jedlička v Žamberku vystavil každý měsíc
řediteli školy v Kunv.účet na „odebrané“
odpadky. Při inspekcích pak viděl inspektor účty „odvezeného“ (fingovaného) sběru
i odpadky, nasbírané za „poslední měsíc“, jak
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se mu řeklo. Že ten „měsíc“ trval roky, to už
nepotřeboval nikdo vědět.
4. III. se vykonala v obci nařízená sbírka
pro Sociální pomoc. Vybralo se 8.810 K.
na podporách od Sociální pomoci se
dostalo potřebným v Kunvaldě za I. pololetí
r. 1945 24.600 K.
Dodávky obilí.
Kunvaldu byla zvýšena dodávka krmného obilí o 324 q. Tuto dávku lze prozatím ještě plniti dodávkou krmných seťových luštěnin.
Brambory.
Aby bylo zajištěno zásobování brambory,
je nařízeno snížit dávku samozásobitelskou
o 12 kg na každého samozásobitele, snižuje
se potřeba sadby na 1 ha z 25 q na 22 q. na
zbytek hospodářského roku si mohou pěstitelé ponechati pro každého samozásobitele
93 kg bramborů.
Dodávky dobytka.
Obci Kunvaldu byla předepsána na kontingentní rok 1944/45 nejnižší dodávka 36 kg
vepřového a 85 kg hovězího dobytka z 1 ha
kontingentní plochy. Dále bylo předepsáno
k zajištění na 75. období 6.395 kg hovězího
a 6.500kg vepřového dobytka.
Také musejí být zajištěny všechny
dojnice, které nadojily od 1. II. 1944 do
31. I. 1945 méně než 730 litrů u tažné a méně
než 912 litrů mléka u ostatních dojnic.
Dodávka dřeva.
Všichni zemědělci s výměrou lesa od
1 ha výše, mající předepsanou zvýšenou
dodávku generátorového dřeva, tj. 0,5 m3
od jednoho do 4,99 ha, 1 m3 od 5 do 10 ha
výměry lesa. Dříví může býti dodáno ve špalíčkách 1 m dlouhých, firma si zpracuje dříví
sama, ale musí jej být víc na prořezek. Dříví
nesmí býti syrové. Kdo dodává dřevo již
zpracované, musí dodat úplně suché.
Jiné.
Podle min. nařízení jsou odběratelé
proudu povinni s platností od 8. I. 1945 snížiti svou spotřebu proudu o 30%.
Podle vyhlášky Českomor. svazu pro
brambory se zakazuje s okamžitou platností
povolování domácích porážek a zkrmování
bramborů, způsobilých k lidskému pou-

žití (brambory nad 3 cm) pěstitelům, kteří
nesplnili kontingent brambor a celý zbytek
pro dodávku na jaře smluvně nezajistili.
Z příkazu okr. úř. se nařizuje pracovní
povinnost při odstraňování sněhu se silnic.
Z každého popisného čísla nastoupí 1 muž
ve věku 18 – 60 let.
Máme opět svobodnou naši drahou
REPUBLIKU ČESKOSLOVENSKOU!
Státní převrat dne 5.května 1945.
4. května mizejí odevšad německé
nápisy, shozena zábrana na silnici Kunvald –
Klášterec a odstraněni ukazatelé směru.
V sobotu 5. Května k jedenácté před
polednem přiletí telefonická zpráva:
Vyvěsit československé vlajky! A již diktuje starosta obce (člen MNV) R. Putman
řediteli školy Vojt.Venclovi, sedícímu u psacího stroje, oběžník občanům, který se bleskurychle rozletí po Kunvaldě a ve dvou hodinách (jindy se plíží oběžník až 3 dni!!) informuje obec o nejdůležitějších opatřeních,
jako je okamžité vyvěšení československých
vlajek, zachování klidu a rozvahy, úřadování
Místního Národního výboru aj.
Jsme svobodní!!!... Ale co to? Pražský
rozhlas volá o pomoc: Ještě mnoho těžkých
okamžiků prožijeme, mnoho obětí bude třeba,
než si budeme moci volně vydechnout. Ještě
nesmírně zuří hynoucí německá šelma.
Odpoledne zastřeleni 2 němečtí vojáci
na silnici z Kunvaldu do Rokytnice velitelem
hlídky zvláštního vojenského oddílu vojínem
Jar. Urbanem z Kunvaldu 341. Přišla kritická
chvíle, protože se blížilo asi 300 po zuby

ozbrojených vojáků. Vysvětlilo se, že hlídka
střílela v sebeobraně. Prošli klidně obcí.
Naši mužové – vojáci se hlásili u nadpor.
K. Dolečka (říd. učit.). přihlásilo se také hned
21 dobrovolníků. Připínali si na rukávy bílé
pásky s nápisem č.s. vojsko, protože vojenských uniforem nebylo. Plátno dali a pásky
připravili již dříve tajně odb. učit. M. Pálková
a řed. šk. V. Vencl.
Hlavní zbraní byla odvaha.
Zbraně, očekávané několik měsíců před
převratem z Anglie, nebyly shozeny. Bylo
zbraní v celém Kunvaldě velmi maličko: několik pistolí, granátů, nábojů do pušky, lovecké
zbraně místního loveckého kroužku. Přechovávali je někteří občané, např. L. Baláš 142,
Fr. Fiedler 206 aj.
N e j d ů l e ž i t ě j š í o b ě ž n í k.
Je z 5. 5. 1945. Naspán je v ředitelně
školy (řediteli školy diktoval starosta).
Ve dvou hodinách informoval celou obec:
Občané! Jsme opět svobodni! Vláda
Německa končí! Národní výbory přejímají
moc! Nařizuji:
· Zachovejte klid a pořádek a podřiďte
se každému nařízení Národního výboru! Kdo
se vzepře, bude přísně potrestán!
· Kdo by mařil práci výboru, raboval
nebo o své vůli něco podnikal, bude trestán
trestem smrti!
· Všichni vojáci ročníky 1895 – 1918 se
hlaste dnes odpoledne a večer u místního
velitele v Kampeličce! Buďte stále připraveni!
· Vyvěste československé vlajky!
· Pomáhejte si navzájem!
· Stůjte ve dne v noci k službám Národnímu výboru!
Zdar!
Velitel Národního výboru.

Okénko farnosti
Velikonoce
Nejvýznamnější křesťanské svátky letos
ovlivnila pandemie koronaviru.
Velikonoční bohoslužby jsme tak prožívali ve svých domovech prostřednictvím
televizních přenosů. Zastavily se i přípravy

na slavení pouti našeho kostela. Tradiční mše
skautů se letos konat nebude a přijetí nových
členů do Misijního klubka je odloženo.
Marta Gregušová
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Sport
Shrnutí sezóny koloběžkového týmu
TJ Sokol Kunvald
V letošní koloběžkové sezóně 2019 se náš
tým rozrostl a pod jeho názvem se na závodech objevilo již 11 jezdců. A ti rozhodně
byli vidět. Ne jenom kvůli výrazné barvě
dresů, ale i kvůli výraznému umístění. Tým
se zúčastnil 24 závodů a jako jediný se zúčastnil všech závodů Českého poháru a Rollo Ligy,
což nedokázaly ani tak významné týmy, jako
je PSP Plzeň nebo ULTIMA K. LAP TEAM.
Nejvíce závodů na svém kontě mají samozřejmě lídři týmu Karel Hübner s jedenácti
závody a Martina Grebíková s 10 závody, kteří
zároveň získali nejlepší celková umístění. Karel
získal druhé místo v celkovém pořadí mužského Českého poháru a Martina Grebíková
v ženách místo třetí.
Kromě celkových úspěchů jezdci získali i 3 jednotlivá vítězství – Karel Hübner
vyhrál závod Českého poháru na Pustevnách,
Martina Grebíková Litovel free jízdu a Aleš Dytr
ve své kategorii Kunvaldský půlmaratón.
Z druhých a třetími místy, to bylo ještě lepší
a tak dres TJ Sokol Kunvald se na stupních
vítězů objevil hned 13x!
Dále jsme se účastnili ME v Račicích nad
Labem, kde naše barvy reprezentovali

M. Mihulka, K. Hübner a M. Grebíková která
dosáhla nejlepšího výsledku 8. místo. Co nás
čeká v sezóně 2020 – 7. závodu ČKP-poslední závod se uskuteční v Kunvaldě, kde
bude celkové vyhlášení. Následuje 52. ročník
ROLLO LIGY nejstarší ligová koloběžková
soutěž na světě. A na konec vrchol sezóny
MS Estonsko. Letos taky začne s námi závodit
mladší žákyně D. Bolečková která si vyzkoušela závod v Hradci a ve své kategorií obsadila
7. místo a za sebou nechala i dva kluky.
Autor Martin Mihulka

Poděkování.
Zima nám skončila a s ní i cvičení pro nás
starší pod vedením paní Zdeňky Jurčanové.
Děkujeme ji za čas, který nám věnovala, za její
ochotu rozhýbat naše těla. Děkujeme i za nové
podložky a míče.
Vždyť pohyb je život a duševní pohoda, tak
nyní s veselou do zahrádek a v další zimě se
těšíme na pokračování cvičení.
Ženy 60+

Nabídka
Do Vaší zahrady zdarma nabízím stromek vlašského ořešáku (papírák)
a stromek lískového ořechu.
Zájemci volejte prosím na tel. číslo 776 260 227.
·
Vážení senioři,
vzhledem k současné situaci jsme nuceni zrušit plánovaný zájezd, který se měl konat v termínu 14. května 2020. Zájezd se uskuteční v příštím roce, kdy snad situace již bude příznivější. Přejeme Vám pevné zdraví a klidné příští měsíce.
Za SPOZ Petra Zářecká.
16

www.vaceksro.cz

tel.: 603 830 568, 731 443 546

Kontakt:
Nádražní 479
56164 Jablonné nad Orlicí
email: vaceksro@vaceksro.cz

- zajištěno externím dopravcem
- pro rozvoz sypkých hmot a stavebního materiálu
- celková nosnost vozidla 9 t
- dosah ramene max 7 m

Vozidlo s hydraulickou rukou

- 6x6 - objem 7 m³
- 8x4 - objem 8,5 m³

MERCEDES mix

- dosah ramene cca 21m
- doprava betonové směsi do 7m³ bez použití
dalších vozidel

DAF pumpomix

JABLONNÉ
n/O

500
800

ZI-RPE120GY
ZI-RPE330G

750

470

420

2-5 dnů

720

450

400

700

420

380

5-15 dnů 15-30 dnů

Ceny jsou uvedeny bez DPH

www.vaceksro.cz

tel.: 603 830 568, 731 443 546

Kontakt:
Nádražní 479
56164 Jablonné nad Orlicí
email: vaceksro@vaceksro.cz

450

1 den

ZI-RPE60

Ceník

680

400

350

nad
30 dnů

- obousměrná ( pohyb vpřed i vzad )
- vhodná pro opravu silnic, zahrad a terénní úpravy
- hloubka zhutnění až 0,9 m
- váha 300 kg

Vibrační deska Zipper ZI-RPE330G

- jednosměrná ( pohyb pouze vpřed )
- vhodná na zeminu, kamenivo a cesty
- možnost zapůjčení tlumící podložky
- celostranově uzavřená deska
- váha 92 kg

Vibrační deska Zipper ZI-RPE120GY

15000

5000

5000

Kauce

JABLONNÉ
n/O

- jednosměrná ( pohyb pouze vpřed )
- vhodná na zeminu, písek, kamenivo a dlážděné cesty
- možnost zapůjčení tlumící podložky
- celostranově uzavřená deska
- váha 62 kg

Vibrační deska Zipper ZI-RPE60

IVECO

- pro rozvoz sypkých hmot, betonové směsi
a stavebního materiálu
- celková nosnost vozidla 4,5 t

Půjčovna stavebních strojů VACEK s.r.o.

Nabídka dopravy VACEK s.r.o.

1. Společně pro Majdu.
2. Tým koloběžkářů.
3. Z koncertu Chantal Poullain.
4. Z besedy s panem Zimovčákem.
5. Dobrovolnice z dolního Kunvaldu šijící roušky.

1.

2.

4.

5.

3.
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