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Přejeme všem klidné léto a dětem hezké prázdniny!

Nejdůležitější body ze zasedání zastupitelstva městyse dne 14. 5. 2020

* Masarykova základní škola a mateřská škola Kunvald – žádost o převod
finančních prostředků.
Starosta městyse seznámil zastupitelstvo se žádostí Masarykovy ZŠ a MŠ Kunvald
o převod zlepšeného výsledku hospodaření
roku 2019 ve výši 5.168,46 Kč do Fondu
rezerv.
Zastupitelstvo po krátkém projednání
odsouhlasilo převod zlepšeného výsledku
hospodaření Masarykovy ZŠ a MŠ Kunvald za rok 2019 ve výši 5.168,46 Kč do
Fondu rezerv.

* Masarykova základní škola a mateřská
škola Kunvald – žádost o udělení výjimky
z počtu žáků na školní rok 2020 / 2021.
Zastupitelstvo se seznámilo se žádostí
o udělení výjimky z počtu žáků pro školní
rok 2020 / 2021. Právními předpisy je stanoven nejnižší počet žáků, v případě, že tohoto
počtu není dosaženo, je na zřizovateli příspěvkové organizace, zda povolí výjimku
a současně se tím zaváže ke krytí chybějících nákladů na mzdové prostředky pedagogických pracovníků včetně odvodů.
Starosta dále sdělil, že lze předpokládat,
že tato částka se bude pohybovat ve výši
zhruba 1,5 mil. Kč.
Zastupitelstvo odsouhlasilo udělení
výjimky ze stanoveného počtu žáků na školní
rok 2020 / 2021 pro Masarykovu základní
školu a mateřskou školu v Kunvaldu.

* Masarykova základní škola a mateřská škola – informace o provozu
od 11. 5. 2020.
Starosta městyse uvedl, že v souvislosti s uvolňováním vládních opatření proti
zabránění šíření nemoci Covid 19, byl obnoven částečně provoz základní školy pro žáky
9 třídy a je nutné, aby zastupitelstvo rozhodlo o znovu otevření provozu mateřské

školy. Požádal proto přítomnou paní ředitelku ZŠ a MŠ Mgr. Kateřinu Xaverovou
a vedoucí učitelku MŠ paní Danu Jirešovou
o podrobnější informaci ke znovuotevření
provozu.
Paní Mgr. Xaverová uvedla, že v souladu s metodickým doporučením MŠMT
žáci 9. ročníku poprvé nastoupili do školy
14. 5. 2020 a dále budou do školy docházet dvakrát v týdnu. Výuka bude soustředěna
na předměty, ze kterých budou žáci skládat
přijímací zkoušky. Popsala dále veškerá bezpečnostní a hygienická opatření, za kterých
probíhá výuka a uvedla, že školní jídelna
bude rovněž uvedena do provozu za přísných hygienických opatření.
Informace o provozu mateřské školy,
který by měl být zahájen od 25. 5. 2020,
doplnila paní vedoucí učitelka mateřské
školy, paní Dana Jirešová. Uvedla, že se
rovněž řídí metodickým doporučením MŠMT
a provoz mateřské školy těmto doporučením
bude odpovídat. Dále uvedla, že byli požádáni rodiče o zvážení nezbytnosti posílat děti
do mateřské školy, ale je nutné konstatovat,
že pokud se všichni rodiče rozhodnou své
děti, které chodily do mateřské školy před
uzavřením, do mateřské školy posílat, jsou
všichni pedagogičtí pracovníci mateřské
školy připraveni situaci zvládnout a poskytnout dětem standardní péči.
Zastupitelstvo vzalo veškeré informace
na vědomí a po dalším projednání odsouhlasilo otevření mateřské školy do plného provozu od 25. 5. 2020.

* Hospodaření městysu
za I. čtvrtletí roku 2020.

Kunvald

Předseda Finančního výboru pan
Matouš Paďour uvedl, že Finanční výbor
projednal hospodaření městyse Kunvald
za I. čtvrtletí roku 2020 a seznámil zastupitelstvo s vývojem hospodaření městysu
Kunvald za I. čtvrtletí roku 2020 a dále se
stavem finančních prostředků na jednotlivých účtech

Stav rozpočtu k 31. 3. 2020:
Příjmy 			
Výdaje			
Výsledek hospodaření:

4.134.950,55 Kč
2.197.183,89 Kč
1.937.766,66 Kč

Stav finančních prostředků na jednotlivých účtech městyse k 31. 3. 2020:
Běžný účet – KB
10.670.029,24 Kč
Spořící účet – KB
12.773.743,08 Kč
Běžný účet – ČNB
4.593.001,19 Kč
Pokladna (hotovost):
104.369,00 Kč
Finanční prostředky městysu celkem:
28.141.142,51 Kč
Zastupitelstvo vzalo všechny informace,
které zazněly v tomto bodě, na vědomí.

* Žádosti organizací o dotační příspěvky z Dotačních programů
městysu Kunvald.
Starosta městyse uvedl, že komise pro
hodnocení žádostí o dotační prostředky prohlédla a zkontrolovala žádosti na svém zasedání dne 13. 5. 2020.
U dotačních programů č. 1 – Podpora činnosti a práce s dětmi a mládeží v městysi
Kunvald, do kterého přišlo celkem 5 žádostí
a č. 2 Podpora a rozvoj spolkové činnosti v městysi Kunvald (do tohoto programu přišlo celkem 8 žádostí) budou žadatelé vyzvání k doplnění údajů, které jsou
nezbytné doložit pro hodnocení žádostí dle
stanovených kritérií a žádosti budou komisí
projednány po doručení doplnění.
V případě dotačního titulu č. 3 – Podpora
poskytování sociálních služeb byly doručeny na úřad městyse 2 žádosti, a to žádost
Domova důchodců v Ústí nad Orlicí, kde
žije 1 občan Kunvaldu, požadovaná výše
dotace 10.000,– Kč. Dále žádost společnosti AUDIOHELP, z.s. Plzeň, středisko Ústí
nad Orlicí, jejíž služby využívá rovněž několik
občanů Kunvaldu – požadovaná výše dotace
15.000,– Kč. Komise pro hodnocení žádostí
doporučila schválit obě žádosti v plné výši.
Zastupitelstvo po dalším krátkém projednání vzalo na vědomí informace, které
zazněly v průběhu jednání a odsouhlasilo
poskytnutí příspěvků z dotačního programu
č. 3 městysu Kunvald – Podpora poskytování sociálních služeb na činnost Domovu
důchodců Ústí nad Orlicí ve výši 10.000,– Kč
a společnosti AUDIOHELP, z.s. Plzeň ve výši
15.000,– Kč.

* Delegování zástupce na Valnou
hromadu
akcionářů
společnosti
VaK. a. s. Jablonné nad Orlicí.
Starosta uvedl, že akciová společnost Vodovody a kanalizace Jablonné
nad Orlicí svolává řádnou Valnou hromadu,
která se bude konat dne 23. 6. 2020 v sídle
společnosti. Městys Kunvald je akcionářem,
je tedy třeba delegovat zástupce na jednání
VH. V minulosti vždy zastupoval starosta.
Zastupitelstvo po krátkém projednání v souladu s ustanovením §84 odst.
2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů deleguje pana
Ing. Josefa Paďoura, jako zástupce městysu
Kunvald, který je akcionářem společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad
Orlicí, a.s. se sídlem Jablonné nad Orlicí,
Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí,
IČ: 48173398 na řádnou Valnou hromadu,
konanou v sídle společnosti dne 23. 6. 2020.

* Zpráva o uplatňování ÚP Kunvald
za období 04/2015 – 03/2020.
Starosta uvedl, že návrh textu dokumentu zpracoval pan Martin Mimra z REÚP
při MěÚ Žamberk. Dále sdělil, že je nutné
v tomto případě také schválit spolupracujícího zastupitele, kterým byl v předchozích
obdobích zpravidla starosta.
Zastupitelstvo po krátkém projednání odsouhlasilo návrh textu Zprávy
o uplatňování ÚP Kunvald za období
04/2015–03/2020 a současně jako spolupracujícího zastupitele starostu městysu
Kunvald Ing. Josefa Paďoura.

* Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti – vodovod Bubnov.
Zastupitelstvo se seznámilo s návrhem
textu Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti č. SBSL/04/2020 – 09/Ha mezi
smluvními stranami VaK, a.s. Jablonné nad
Orlicí a Městysem Kunvald.
Smlouva se týká pozemků p. č. 8619 –
ostatní plocha, p. č. 8676 – ostatní plocha,
k.ú. Kunvald, které jsou ve vlastnictví
městysu Kunvald a na kterých bude umístěna stavba Kunvald – Bubnov – Rozšíření
vodovodu.
Zastupitelstvo po dalším krátkém projednání odsouhlasilo návrh textu Smlouvy
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o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti
č. SBSL/04/2020 – 09/Ha a pověřilo starostu
jejím podpisem.

* Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení
VB – ČEZ Distribuce a.s.
Zastupitelstvo se seznámilo s návrhem
textu Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění
stavby č. IV-12- 2017065/VB/2, Kunvald, 78,
Knesplová – nové OM, knn. Smlouva se týká
pozemku p. č. 3303, k. ú. Kunvald, který má
být využit k položení přípojky k novému
odběrnému místu – budoucí stavbě
nemovitosti čp. 78.
Zastupitelstvo po dalším krátkém projednání odsouhlasilo návrh textu Smlouvy
o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohodu o umístění stavby
č. IV-12- 2017065/VB/2, Kunvald, 78,
Knesplová – nové OM, knn a pověřilo starostu jejím podpisem.

* Žádost o koupi pozemku p.č. 2484/7,
k.ú. Kunvald – p. Jiří Trejtnar ml.,
Kunvald 391.
Zastupitelstvo se vrátilo k žádosti pana
Jiřího Trejtnara ml., Kunvald čp. 391 o odkoupení pozemku p. č. 2484/7, k.ú. Kunvald, který
sousedí s nemovitostí Trejtnarových.
Starosta uvedl, že záměr prodeje
pozemku byl po zákonem stanovenou dobu
vyvěšen na Úřední desce, k záměru nepřišly na Úřad městysu Kunvald žádné připomínky, proto navrhuje zastupitelstvu odsouhlasit prodej výše uvedeného pozemku za
standardních podmínek.
Zastupitelstvo po krátkém projednání
odsouhlasilo prodej pozemku p. č. 2484/7
– trvalý travní porost, k. ú. Kunvald panu
Jiřímu Trejtnarovi ml., Kunvald 391 za standardních podmínek, tj. za cenu stanovenou
znaleckým posudkem a úhradu nákladů spojených s realizací prodeje.

* Žádost o koupi části pozemku
p. č. 3279, k.ú. Kunvald – Mgr. Jan Roztočil.
Zastupitelstvo se seznámilo se
žádostí pana Mgr. Jana Roztočila, Jánská
452/7, Brno o odkoupení části pozemku
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p. č. 3279, k. ú. Kunvald, který je ve vlastnictví městysu Kunvald.
Zastupitelstvo vzalo žádost na vědomí,
žádost bude vyvěšena po zákonem stanovenou dobu na Úřední desce městysu Kunvald,
a poté se k ní zastupitelstvo vrátí.

* Žádost o souhlas s napojením
na místní 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. 6457, k. ú. Kunvald
o souhlas s napojením na veřejně přístupnou účelovou komunikaci p. č. 6457.
Tato žádost se řeší v souvislosti
se žádostí pana Jana Moravce, který je vlastníkem p. č. 6384/5 k.ú. Kunvald a na které má
záměr stavět rodinný dům s příslušenstvím.
Zastupitelstvo po krátkém projednání
odsouhlasilo žádost Úřadu městyse Kunvald o souhlas s napojením na veřejně přístupnou účelovou komunikaci p. č. 6457,
k. ú. Kunvald.

* Žádost o zpevnění přístupové
komunikace k čp. 356.
Zastupitelstvo se seznámilo se žádostí
manželů Krejsových, Kunvald čp. 356 o zpevnění přístupové komunikace p. č. 7363,
k. ú. Kunvald, která je ve vlastnictví městysu
Kunvald a slouží jako přístupová komunikace k jejich rodinnému domu. Komunikaci
si opravovali vždy svépomocí, teď však je
stav cesty horší a proto žádají o opravu.
Zastupitelstvo po krátkém projednání
odsouhlasilo realizaci nutného zpevnění přístupové komunikace, a to realizací stavební
firmou, která v Kunvaldu v současné době
realizuje oprav místních komunikací nakupeným recyklovaným materiálem.

* Žádost o zpevnění přístupové
komunikace k parcele st. 78.
Zastupitelstvo se seznámilo se žádostí
paní Lucie Knesplové o zpevnění přístupové komunikace p. č. 3303, k. ú. Kunvald,
která je ve vlastnictví městyse Kunvald.

Starosta uvedl, že do doby provedení přípojky nn, která má být uložena také v části
tohoto pozemku (zemní vedení) zde není
vhodné nic provádět. Rovněž uvedl, že komunikace je velmi úzká a je nutné případnou úpravu
projednat s vlastníky sousedních pozemků
(manželé Suchomelovi, p. Petr Krčmář) a také
se stavební firmou a získat návrh řešení. Dále
zde vede telefonní kabel.
Ing. Rusz navrhl žádost schválit, aby se
nezdržovala stavba.
Po dalším projednání zastupitelstvo
žádost vzalo na vědomí, do dalšího zasedání zastupitelstva lze získat další informace
(návrh úpravy včetně projednání se sousedními vlastníky). Po získání dalších informací
se zastupitelstvo k žádosti vrátí.

* Žádost Linky bezpečí, z. s. o finanční
podporu provozu.
Zastupitelstvo se seznámilo se žádostí
Linky bezpečí, z. s. o finanční příspěvek
na činnost.
Jana Trejtnarová uvedla, že zastupitelstvo
se v minulosti vždy drželo principu podporovat společnosti, kde je podpora adresnější
a slouží prokazatelně občanům Kunvaldu.
Ing. Rusz uvedl, že dle jeho názoru
je organizace potřebná a měli bychom ji
podpořit alespoň symbolickou částkou,
např. 1000,– Kč.
Zastupitelstvo po dalším projednání hlasovalo o žádosti a nedošlo ke shodě, žádost
nebyla pro nedostatek potřebných hlasů ani
podpořena ani zamítnuta.

* MAS Orlicko – územní působnost.
Starosta městyse uvedl, že se jedná
o souhlas se zařazením správního území
městysu Kunvald do územní působnosti
MAS Orlicko. Dále uvedl, že v případě,
že souhlas se zařazením nebude vysloven,
nelze prostřednictvím MAS žádat o podporu
z evropských fondů v programovém období
2021–2027. O podporu může žádat jak
městys, tak organizace či podnikatelé působící v městysi Kunvald.
Zastupitelstvo po krátkém projednání
odsouhlasilo zařazení správního území
městysu Kunvald do územní působnosti
MAS ORLICKO z.s. a územní působnosti
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS ORLICKO na období 2021–2027.

* Žádost SDH Kunvald o souhlas
s vodovodní přípojkou – doplnění.
Zastupitelstvo se vrátilo k žádosti SDH
projednávané na předchozím zasedání
zastupitelstva o povolení výkopových prací
a zřízení vodovodní přípojky k přístřeškům
na koupališti.
Žádost byla na základě požadavku doplněna o řešení odpadní vody z mytí skla
a nádobí.
P. Matouš Paďour sdělil, že v prostoru
bude umístěna jímací nádrž, do které bude
svedena odpadní voda o objemu 1m3 a nádrž
bude vyvážena,
Zastupitelstvo po dalším krátkém projednání odsouhlasilo zřízení vodovodní přípojky k prodejním stánkům u požární nádrže
v souladu s předloženým řešením.

* Odpadové hospodářství – přemístění nádob.
Zastupitelstvo se seznámilo s návrhem
Jany Trejtnarové a Petry Zářecké o přemístění nádob na tříděný odpad na již dříve
zřízené stanoviště na Betlémě. Důvodem
je nekontrolovatelné využívání kontejnerů
na směsný komunální i tříděný odpad projíždějící veřejností a pravidelný nepořádek
a přeplněnost kontejnerů. V návrhu je uvedeno, že parkoviště u sv. Jána je výchozím bodem pro putování po naučné stezce,
avšak díky nadměrnému využívání nádob
připomíná spíše skládku.
Domnívají se, že všichni místní občané
mají jak popelnice, tak mohou využívat ke
sběru tříděného odpadu svoz dům od domu
a přemístěním kontejnerů na tříděný odpad
se problém vyřeší, stejně jako tomu bylo
v minulosti po přesunutí velkoobjemového
kontejneru na toto místo původně umístěného naproti nemovitosti Hofmanových.
Ing. Rusz vystoupil s nesouhlasem,
uvedl, že dle jeho názoru žádná naučná
stezka zde nezačíná, není o ní nikde na internetu zmínka, na mnoha jiných místech
je stejný problém, místo na Betlémě má
malou kapacitu a jeví se mu jako nevhodné.
Dále uvedl, že tímto krokem opět snížíme
možnost občanů třídit odpad a budou vznikat černé skládky.
P. Petra Zářecká uvedla, že nádoby
využívají především cizí lidé, místní mají
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popelnice, využívají k likvidaci tříděného
odpadu především možnosti systému
svozu „dům od domu“.
Ing. Paďour uvedl, že z dlouhodobé zkušenosti lze říci, že takováto místa – dobře
přístupná u hlavní silnice procházející
Kunvaldem – využívá mnoho chalupářů
jedoucích z hor. Uvedl, že kunvaldští chalupáři mají rovněž možnost se zapojit do systému stanoveného městysem a že nezaznamenal žádné zásadní výhrady k nastavenému systému.
Jana Trejtnarová uvedla, že mnohem
větší obava z černých skládek byla v době,
kdy městys přecházel ze systému velkoobjemových kontejnerů na systém popelnic,
obava se však nenaplnila a nebyl zaznamenán žádný nárůst černých skládek.
Po další diskusi, ve které se vyjádřili i další
zastupitelé, zastupitelstvo odsouhlasilo návrh
J. Trejtnarové a P. Zářecké na přemístění
nádob na tříděný odpad na zpevněné místo na
Betlémě a přesunutí nádob na směsný odpad
na jiná, méně frekventovaná místa.

* Anketa – návrh využití nemovitosti
Kunvald 392 – penzion U Lípy.
Starosta uvedl, že v souladu s rozhodnutím předchozího zastupitelstva se sešel
Výbor pro rozvoj městysu, starosta a místostarosta městysu, aby se dohodli na
obsahu a vzhledu anketního lístku pro zjištění názoru občanů na využití nemovitosti
čp. 392 – penzionu U Lípy. Tento zpracovaný
anketní lístek byl zaslán zastupitelům v podkladech pro jednání zastupitelstva. Proto by
se jím mělo zastupitelstvo dnes zabývat.
Ing. Rusz vystoupil s názorem, že v současné době vzhledem k situaci není vhodná
jakákoli přestavba objektu, neboť nevíme,
co budeme potřebovat a proto navrhuje
anketu odložit.
Následně se vyjádřili p. Roman Vagner,
p. Josef Vágner a další zastupitelé, že anketa
nás k ničemu nezavazuje, slouží jen k získání názoru občanů, tak jak si někteří zastupitelé včetně Ing. Rusze a část veřejnosti
přála. P. Matouš Paďour vyslovil názor,
že anketa, tak jak je zpracována, je dle jeho
názoru vyhovující.
Ing. Rusz poté předložil zastupitelům svůj návrh anketního lístku a vyslovil
výhrady ke zpracovanému návrhu. Dle jeho
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názoru je návrh nevyhovující, příliš široký
a špatně hodnotitelný a proto žádá posouzení svého návrhu.
Vzhledem k tomu, že anketní lístek předložený v programu k jednání zastupitelstva
byl zpracován Výborem pro rozvoj městyse,
starostou a místostarostou a k navrženému anketnímu lístku panem Ing. Ruszem
se takto nemohou vyjádřit všichni členové
výboru vč. pana Jindry, vzalo zastupitelstvo
všechny informace, které zazněly v tomto
bodě na vědomí.

* Webové stránky – nabídky.
Starosta městyse uvedl, že v souladu
s dohodou z předchozího zastupitelstva
byly zajištěny nabídky tří firem na vytvoření
nových webových stránek městysu Kunvald, nabídka firmy Netpromotion Brno byla
zastupitelům zaslána s podklady k jednání
zastupitelstva, druhá nabídka firmy Antee
přišla na úřad městyse až den před konáním zastupitelstva. Třetí nabídku poskytla
firma SecurityNet, která vytvářela původní
stránky městysu.
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem vzalo zastupitelstvo informace, které
zazněly v tomto bodě na vědomí, zastupitelům budou zaslány všechny tři kompletní
nabídky v dohledné době, tak, aby bylo
možné na dalším zasedání zastupitelstva již
vybrat zhotovitele nových webových stránek
městysu Kunvald.

* Žádost o materiál na opravu cesty
na Záhorách.
Starosta městyse seznámil zastupitelstvo se žádostí pana Leoše Hubálka, vlastníka nemovitosti Záhory čp. 54 o poskytnutí
materiálu na opravu výmolů na cestě mezi
nemovitostí Kopeckých a Hubálkových. Starosta uvedl, že s panem Hubálkem dosud
nejednal, doporučuje proto, aby zastupitelstvo vzalo žádost na vědomí, a po zjištěních dalších skutečností bude zastupitelstvo
informovat.
Zastupitelstvo vzalo žádost pana Hubálka
na vědomí.

* Žádost TJ Sokol Kunvald o opravu
povrchu hřiště.
Starosta městyse seznámil zastupitelstvo
se žádostí TJ Sokola Kunvald o opravu povr-

chu hřiště před školou, který je po zimním
provozu (vyvážení kontejnerů, navážení pelet
na topení) značně nerovný a poškozený.
Starosta dále uvedl, že opravu projedná se stavební firmou, která zde realizuje
opravy komunikací a dohodne se na řešení
i se zástupci TJ Sokol Kunvald.
Zastupitelstvo vzalo informace, které
zazněly v tomto bodě na vědomí.

* Opravy komunikací.
Starosta městyse seznámil zastupitelstvo s rozpočty jednotlivých navrhovaných
oprav úseků místních a účelových komunikací. Připomněl, že v rozpočtu na rok 2020
bylo počítáno s částkou 1.200 tis. Kč. Dále
je v rozpočtu částka na dokončení cesty na
Betlémě, tuto investici je nutno dokončit
z důvodu termínu kolaudace a také je na tuto
cestu podána žádost o dotaci.
Určitá část finančních prostředků vyhrazených na opravy komunikací byla již vynaložena na nákup, manipulaci a dopravu betonového recyklátu (zhruba 230.000 Kč).
Následně uvedl předpokládané finanční rozpočty na jednotlivé akce:
– Pokládka a zhutnění recyklátu Záhory
– 280.000 Kč
– Oprava nejhorších úseků cesty od „dálnice“ směrem na Dolní Kunvald – 140.000 Kč
– Opravy výtluků na místních komunikacích (asfaltobeton, nástřik) – 160.000 Kč

– Svod vody v křižovatce pod nemovitostí p. Romana Vagnera – 100.000 Kč
– Instalace svodidel u komunikace
u nemovitosti p. E. Bílka po odtěžení stráně
– 280.000 Kč
– Požadavek o opravu cesty Hůlka HK,
čp. 60, če 012 p. Kalous (pod bývalým kravínem AB) – kalkulace cca 300.000 Kč (možno
řešit jinou variantou (skrývka drnu, štěrk –
nebo recyklát – zhutnit).
– není doposud známa kalkulace na
opravu opěrné zdi u hasičské zbrojnice –
nutno řešit, ale v současné době nelze určit
přesný rozsah prací.
Zastupitelstvo vzalo všechny informace,
které zazněly v tomto bodě na vědomí s tím,
že oprava komunikací může probíhat tak, jak
bylo postupně navrženo do vyčerpání plánovaných finančních prostředků, případné
změny budou řešeny operativně na dalších
zasedáních zastupitelstva.

* Různé.
Pracovní poměr zaměstnance údržby
majetku – starosta městyse informoval
zastupitelstvo, že od 1. 5. 2020 nastoupil
místo pana Václava Bílka, který na vlastní
žádost si již nepřál prodloužit pracovní
poměr z rodinných důvodů, nový zaměstnanec, a to pan Jan Roškot.
Zastupitelstvo vzalo informace na vědomí.

Nejdůležitější body ze zasedání zastupitelstva městyse dne 11. 6. 2020

* Kontrola hospodaření městyse
Kunvald za rok 2019.
Zastupitelstvo se seznámilo se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 městyse Kunvald. Závěrečný přezkum hospodaření provedly kontrolorky Krajského úřadu Pardubického kraje
Bc. Zdeňka Fassnerová a Zdeňka Škarková.
Při přezkumu hospodaření nebyla zjištěna
žádná závažná rizika, která by mohla mít
negativní dopad na hospodaření územního
celku v budoucnosti, ani nebyly shledány
žádné nedostatky.
Zastupitelstvo vzalo Zprávu o výsledku
přezkoumání hospodaření městyse Kunvald
za rok 2019 na vědomí.

* Závěrečný účet městyse Kunvald
za rok 2019 a Řádná účetní závěrka
městyse Kunvald za rok 2019.
Předseda finančního výboru p. Matouš
Paďour seznámil zastupitelstvo se Závěrečným účtem městyse Kunvald a Řádnou
účetní závěrkou městysu Kunvald za
rok 2019. Zastupitelům byl materiál zaslán
v podkladech k jednání zastupitelstva.
Pan Matouš Paďour uvedl, že přebytek hospodaření ve výši 2 178 825, 99 Kč
bude převeden do rozpočtu roku 2020. Ing.
Roman Rusz vznesl připomínku, zda by
nebylo lépe přebytek hospodaření převést
do nějakého rezervního fondu. Pan Josef
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Vágner a Ing. Josef Paďour vysvětlili, že nejprve je nutné převést účetně a dostat přebytek roku 2019 do rozpočtu roku 2020, a poté
se může zastupitelstvo rozhodnout, jak bude
s tímto přebytkem naloženo.
Zastupitelstvo odsouhlasilo Závěrečný
účet městyse Kunvald za rok 2019 a Řádnou
účetní závěrku městysu Kunvald za rok 2019.

* Závěrečný účet Masarykovy ZŠ
a MŠ Kunvald za rok 2019 a Řádná
účetní závěrka Masarykovy ZŠ a MŠ
Kunvald za rok 2019.
Předseda finančního výboru p. Matouš
Paďour seznámil zastupitelstvo se Závěrečným účtem Masarykovy základní školy
a mateřské školy Kunvald a Řádnou účetní
závěrkou Masarykovy základní školy a mateřské školy Kunvald za rok 2019. Zastupitelům byl materiál rovněž zaslán v podkladech
k jednání zastupitelstva.
Zastupitelstvo odsouhlasilo Závěrečný
účet Masarykovy základní školy a mateřské
školy Kunvald za rok 2019 a Řádnou účetní
závěrku Masarykovy základní školy a mateřské školy Kunvald za rok 2019.

* Veřejnosprávní kontrola hospodaření příspěvkové organizace Masarykovy základní školy a mateřské školy
Kunvald za rok 2019.
Předseda finančního výboru seznámil
zastupitelstvo s výsledkem Veřejnosprávní
kontroly hospodaření Masarykovy základní
školy a mateřské školy Kunvald, kterou provedli na základě pověření zřizovatele pan
Josef Vágner, paní Marie Křenová, slečna
Kateřina Trejtnarová, paní Alena Morávková
dne 20. 5. 2020. Kontrolou byly zjištěny
drobné účetní nedostatky.
Zastupitelům byl zaslán protokol s podkladovými materiály k jednání zastupitelstva.
Zastupitelstvo vzalo Protokol o provedení
následné veřejnosprávní kontroly č. 09/2020
na vědomí.

* Informace o konkursním řízení na
vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele Masarykovy ZŠ a MŠ Kunvald.
Starosta městyse uvedl, že dne
10. 6. 2020 proběhlo v zasedací místnosti
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Úřadu městysu Kunvald konkursní řízení
na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele Masarykovy základní školy a mateřské školy Kunvald. Hodnotící komise
jednala ve složení zástupce Krajského
úřadu Pardubického kraje, České školní
inspekce, zřizovatele – městysu Kunvald,
ředitelů dvou základních škol a zástupce
Masarykovy základní školy a mateřské
školy Kunvald a dále zástupce Školské rady
Masarykovy ZŠ a MŠ Kunvald. S oběma
uchazečkami proběhl řízený pohovor.
Starosta městyse dále oznámil,
že na základě doporučení konkursní
komise a v souladu s ustanovením § 166
odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
ve znění pozdějších předpisů, a na základě
výsledku konkursního řízení, jmenoval
k datu 1. 8. 2020 na vedoucí pracovní místo
ředitelky Masarykovy základní školy a mateřské školy Kunvald, okres ústí nad Orlicí, paní
Mgr. Kláru Kodytkovou.
Ing. Rusz se dotázal, zda byl nějaký
uchazeč vyřazen z konkursního řízení.
Ing. Paďour a Ing. Trejtnarová uvedli, že na
úřad městyse byly doručeny dvě přihlášky
ke konkursnímu řízení, které splnily požadované podmínky, obě uchazečky byly shledány komisí jako vhodné kandidátky a účastnily se konkursního řízení.
Zastupitelstvo vzalo informace na vědomí.

* Programové dotace městysu
Kunvald – Program č. 1 Podpora činnosti a práce s dětmi a mládeží
a Program č. 2 – Podpora a rozvoj
spolkové činnosti v městysi Kunvald.
Zastupitelstvo se seznámilo se zápisem z jednání hodnotící komise č. 02/2020.
Na základě požadavků hodnotící komise byli
všichni žadatelé vyzváni k doplnění údajů
nutných pro vyhodnocení žádostí dle stanovených kritérií. Všichni žadatelé doplnili
údaje v požadovaném termínu.
Komise provedla hodnocení a předložila zastupitelstvu Zápis z jednání hodnotící
komise č. 02/2020 s návrhem na podporu
spolků pracujících s dětmi a mládeží, dále na
podporu spolkové činnosti v souladu s pravidly výše uvedených dotačních programů.

Starosta dále uvedl, že navrženou výši dotací
lze pokrýt z finančních prostředků schválených pro tento účel v rozpočtu roku 2020.

Program č. 1 – Podpora činnosti
a práce s dětmi a mládeží v městysi
Kunvald:
Sbor dobrovolných hasičů Kunvald – kritéria pro hodnocení byla splněna, požadovaná výše dotace 15.000,– Kč, doporučená
výše dotace 15.000,– Kč.
Český zahrádkářský svaz, MO Kunvald
– kritéria pro hodnocení byla splněna, požadovaná výše dotace 9.000,– Kč, doporučená
výše dotace 9.000,– Kč.
ŠO Kunvaldské a.s. – kritéria pro hodnocení byla splněna, požadovaná výše dotace
15.000,– Kč, doporučená výše dotace
15.000,– Kč.
Pionýr, z. s., Pionýrská skupina Kunvald
– kritéria pro hodnocení byla splněna, požadovaná výše dotace 10.000,– Kč, doporučená výše dotace 10.000,– Kč.
Myslivecký spolek Kunvald, z.s. – kritéria pro hodnocení byla splněna, požadovaná
výše dotace 15.000,– Kč, doporučená výše
dotace 15.000,– Kč.

Program č. 2 – Podpora a rozvoj spolkové činnosti v městysi Kunvald.
Sbor dobrovolných hasičů Kunvald – kritéria pro hodnocení byla splněna, požadovaná výše dotace 10.000,– Kč, doporučená
výše dotace 10.000,– Kč.
Český zahrádkářský svaz, MO Kunvald
– kritéria pro hodnocení byla splněna, požadovaná výše dotace 9.000,– Kč, doporučená
výše dotace 9.000,– Kč.
ŠO Kunvaldské a.s.– kritéria pro hodnocení byla splněna, požadovaná výše
dotace 6.000,– Kč, doporučená výše dotace
6.000,– Kč.
Pionýr, z. s., Pionýrská skupina Kunvald
– kritéria pro hodnocení byla splněna, požadovaná výše dotace 8.000,– Kč, doporučená
výše dotace 8.000,– Kč.

Myslivecký spolek Kunvald, z.s. – kritéria pro hodnocení byla splněna, požadovaná
výše dotace 10.000,– Kč, doporučená výše
dotace 10.000,– Kč.
Český rybářský svaz, z. s., MO Kunvald –
kritéria pro hodnocení byla splněna, požadovaná výše dotace 10.000,– Kč, doporučená
výše dotace 10.000,– Kč.
Tělocvičná jednota Sokol Kunvald, p.s. –
kritéria pro hodnocení byla splněna, požadovaná výše dotace 10.000,– Kč, doporučená
výše dotace 10.000,– Kč.
Český svaz včelařů, z.s., ZO Kunvald –
kritéria pro hodnocení byla splněna, požadovaná výše dotace 10.000,– Kč, doporučená
výše dotace 10.000,– Kč.
Zastupitelstvo odsouhlasilo návrh hodnotící komise a vyplacení dotačních prostředků jednotlivým organizacím a spolkům
dle doporučené výše dotace.

* Žádost o finanční podporu – Oblastní
charita v Ústí nad Orlicí.
Zastupitelstvo se seznámilo se žádostí
Oblastní charity v Ústí nad Orlicí, která žádá
o finanční podporu na sociální a zdravotní
služby poskytované občanům městyse
Kunvald. Charita poskytuje sociální služby –
osobní asistenci, sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi a dále zdravotní služby –
Domácí hospic Alfa-Omega.
Starosta uvedl, že vzhledem ke skutečnosti již uplynulého termínu pro podání
žádostí do dotačního programu podpora
poskytování sociálních služeb občanům
Kunvaldu, musí zastupitelstvo o podpoře
rozhodnout jiným způsobem – např. darovací smlouvou.
Paní Daniela Bolečková se přiklonila
k poskytnutí finanční částky na podporu
služeb Charity. Rovněž paní Alena Foglová
se vyslovila pro poskytnutí podpory
a navrhla poskytnout částku 10.000, – Kč.
Ing. Josef Paďour uvedl, že se rovněž přiklání k poskytnutí podpory, a to na základě
vlastní pozitivní zkušenosti.
Zastupitelstvo po dalším krátkém projednání odsouhlasilo poskytnutí příspěvku ve
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výši 10.000,– Kč na podporu služeb Oblastní
charity Ústí nad Orlicí na základě uzavřené
darovací smlouvy nebo smlouvy o poskytnutí příspěvku.

* Žádost o prodej poz. parcely č. 3279,
k. ú. Kunvald – Mgr. Jan Roztočil,
Brno, Mgr. Šárka Rouzková, Brno.
Zastupitelstvo se vrátilo k žádosti pana
Mgr. Jana Roztočila, Jánská 452/7, Brno
o odkoupení části pozemku p. č. 3279,
k. ú. Kunvald, který je ve vlastnictví městysu
Kunvald. Žádost byla po zákonem stanovenou dobu vyvěšena na Úřední desce městysu
Kunvald a na úřad městysu k ní nebyly doručeny žádné připomínky.
Ing. Rusz uvedl, že prodejem se dle
jeho názoru omezí přístup k pozemkům
paní Holečkové, proto doporučuje vyčkat
s prodejem do vyřešení odkupu pozemku
paní Holečkové.
Pan Matouš Paďour uvedl, že pozemek
paní Holečkové je již zcela obklopen cizími
pozemky, nevidí tedy důvod, proč prodej zdržovat. Obdobně se vyjádřili i další zastupitelé.
Po dalším projednání odsouhlasilo zastupitelstvo prodej části pozemkové parcely
č. 3279, k. ú. Kunvald panu Mgr. Janu Roztočilovi a paní Mgr. Šárce Rouzkové do podílového vlastnictví za standardních podmínek,
tj. za cenu stanovenou znaleckým posudkem
a úhradu všech nákladů spojených s prodejem pozemku.

* Žádost o odprodej pozemku
p. č. 3275/4, k.ú. Kunvald – p. Jiřina
Vymetálková.
Zastupitelstvo se seznámilo se žádostí nové
vlastnice domu čp. 36 (dříve J. Cimfeld), paní
Jiřiny Vymetálkové, o prodej pozemkové
parcely č. 3275/4, k. ú. Kunvald. Část rodinného domu se nachází na tomto pozemku,
pozemek je v bezprostřední blízkosti objektu.
Zastupitelstvo vzalo žádost na vědomí,
záměr prodeje parcely bude vyvěšen na
Úřední desce městysu Kunvald po zákonem
stanovenou dobu, a poté se k němu zastupitelstvo vrátí.

* Webové stránky městyse Kunvald.
Zastupitelé měli k dispozici nabídky tří
firem na zhotovení nových webových stránek městysu Kunvald, a to firmy Antee s.r.o.,
8

firmy SecurityNet.cz s.r.o. a firmy NetPromotion Brno. Vzhledem k tomu, že firma
NetPromotion Brno změnila obchodního
zástupce a již aktivně nekomunikuje, doporučil starosta posuzovat první dvě nabídky.
Vysvětlil také, že mj, je nezbytné, aby
firma zvládla převod cca 700 neaktivních souborů z Úřední desky, které je nutno uložit
v systému tak, aby jednotlivé dokumenty byly
snadno vyhledatelné v případě potřeby. Dále
uvedl, že profesionální firma bude garantovat
zabezpečení a soulad se zákonnými předpisy.
Firma Antee s.r.o. je cenově příznivější.
Paní Mgr. Jindrová se dotázala, kdo
bude stránky aktualizovat. Jana Trejtnarová
vysvětlila, že aktuality jsou vkládány z úřadu
městyse, ale v případě problémů je nutné mít
zajištěnou technickou podporu.
Po další diskusi zastupitelstvo odsouhlasilo další jednání o zhotovení nových webových stránek s firmou Antee, s.r.o..

* Různé.
· Informace k žádosti pana Hubálka
o opravu cesty k jeho nemovitosti na Záhorách (úsek Hubálkovi – Kopečtí) – požadují
pouze dovoz materiálu, ostatní práce provedou svépomocí (rozvoz a uložení materiálu,
hutnění). Zastupitelstvo vzalo informace na
vědomí.
· Úprava cesty na panem Taiberem –
paní Alena Foglová požádala, zda by se nějakým způsobem nemohla upravit cesta nad
Taiberovými, při přívalových deštích se odtud
žene voda se štěrkem a bahnem a končí až
dole u prodejny Konzumu a u nemovitosti
pana Urbana, který je nucen stále čistit odtokové kanálky. Zastupitelstvo vzalo informace
na vědomí, bude prověřen stav cesty a navrženo řešení problému.
· Stav kapličky v Zaječinách – paní Alena
Foglová uvedla, zda by nebylo možné dohodnout, aby manželé Víchovi, kteří trvale žijí
v Zaječinách kapličku neotevírali, neboť stav
dveří je neutěšený a bylo by dobré tam co
nejvíce větrat. Starosta odpověděl, že o kapli
pečují manželé Šafářovi a rodina Kotyzova,
kteří mají klíč a kapličku pravidelně otevírají,
nicméně není problém, aby se dohodl s nimi
a Víchovými, aby kapličku mohli otevírat
všichni. Dále uvedl, že již v loňském roce
bylo požádáno o grant na zhotovení nových

dveří, avšak Pardubický kraj tento grant bez
náhrady zrušil.
· Sečení příkopů u st. silnice v úseku
Kunvald Žamberk – paní Alena Foglová
požádala, zda b nebylo možné jednat se SÚS
o urychleném posečení výše uvedených příkopů a krajnic, vegetace je velmi vysoká
a díky tomu je úsek silnice nepřehledný. Starosta odpověděl, že bude s SÚS jednat.

* Diskuse.
– P. Jiří Křen vystoupil v diskusi s několika připomínkami:
– Stav a kvalita opravy cesty na Dolních Končinách – na cestě jsou opakované výtluky, cesta je provedena nekvalitně,
rovněž cesta k nemovitosti Václavkových je
nekvalitně provedena.
– Penzion U lípy – dle jeho názoru zastupitelstvo zbytečně vyčkává, není problém
uvést penzion do provozu, postačí vymalovat a vyklidit a penzion může fungovat, není
nutno vypisovat nějaké ankety na nesmyslná
využití. Rovněž dle jeho názoru je možné
rozběhnout ubytování.
– Kampelička – je ve vlastnictví městyse
již dlouho a stále se tam nic neděje, zastupitelstvo dle jeho názoru zanedbává majetek
městyse a doposud nic nepředvedlo.
V diskusi k těmto tématům vystoupili
starosta Ing. Paďour, který uvedl, že na
rekonstrukci Kampeličky je vydáno stavební
povolení, byla dokončena realizační dokumentace a firma Dabona připravuje výběrové řízení na zhotovitele, Jana Trejtnarová
uvedla, že byly značné problémy se zhotovením projektové dokumentace.

K penzionu U lípy uvedla, že většina
zastupitelů při nákupu jasně deklarovala,
za jakým účelem byla nemovitost pořízena a pokud by nebyla některými zastupiteli a občany požadována anketa, na jejímž
předloženém znění se zastupitelstvo doposud neshodlo, mohla již být dle jejího názoru
v běhu realizační studie na využití pro
potřeby školy a občanů. Paní Alena Foglová
uvedla, že pokud by se měl penzion uvést do
provozu, je nutné splnit náročné podmínky
hygieny.
Dále vystoupili k těmto tématům – především penzionu U lípy další občané –
p. Gustav Rusz, který uvedl, že zastupitelstvo
nic nedělá pro lidi, Mgr. Jindrová uvedla, že
spolky (např. včelaři) se nemají kde setkávat
a penzion u Lípy by k tomu byl vhodný.
Ing. Roman Rusz – vystoupil s připomínkou, že podklady k jednání zastupitelstva, jsou rozesílány pravidelně vždy
v pondělí před čtvrtečním jednáním zastupitelstva, nemá tedy dostatečný časový
prostor se s nimi seznámit vzhledem
k jeho vytížení.
Jana Trejtnarová odpověděla, že podklady k zastupitelstvu se finalizují vždy
v pondělí odpoledne se všemi přílohami především proto, aby bylo na zastupitelstvu
projednáno co nejvíce žádostí a materiálů,
které se sejdou, aby občané nemuseli čekat
na vyřízení další měsíc.
Zastupitelstvo vzalo všechny připomínky, které zazněly v bodě Diskuse na
vědomí.

Další zasedání Zastupitelstva Městyse Kunvald proběhnou ve čtvrtek dne 9. července
2020 od 19 hod. a ve čtvrtek 13. srpna 2020 rovněž od 19 hod. v sokolovně Kunvald.
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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Obce dostanou na dotacích o pět milionů korun navíc. Pandemie nesmí
ohrozit jejich projekty.
Hejtman Martin Netolický inicioval jednání krajských radních, na kterém bylo rozhodnuto, že v rámci rozpočtu bude z dílčích
rezerv vyčleněno pět milionů korun na navýšení Programu obnovy venkova, a to konkrétně na projekty Místních akčních skupin.
I přes dopady pandemie koronaviru chce
kraj v maximální možné míře podpořit projekty na obcích a pomoci také fungování
obecních prodejen.
„I přesto, že jsme byli nuceni přehodnotit dotační politiku kraje v některých oblastech, tak stále rozdělujeme přes 300 milionů
korun, z toho přes 105 milionů do podpory
venkova, životního prostředí a zemědělství.
Po dohodě s kolegy jsem navrhl, abychom
navýšili o pět milionů korun krajský Program
obnovy venkova a umožnili jsme realizaci
projektů Místních akčních skupin v rámci
programu Malý LEADER. Celkově tak máme
na Program obnovy venkova připraveno
35 milionů korun, což je za současné nelehké
situace maximum možného,“ uvedl hejtman
Martin Netolický. „Tímto krokem chceme
podpořit další investiční činnost na venkově, ale také evropsky uznávanou metodu
"komunitního života a plánování" na venkově. Předpokládám, že se v letošním roce
jedná o poslední prostředky, které budeme
schopni z krajského rozpočtu poskytnout.
Věřím, že i díky této podpoře zůstane zachována investiční činnost také na obcích stejně
tak, jako bude zachována v případech, kdy je
kraj investorem,“ řekl hejtman.
Ten také připomněl, že kraj v rámci Programu obnovy venkova nijak neomezil podporu fungování vesnických prodejen, dotace
na ekologickou výchovu, záchranné stanice,
vodní hospodářství či pro začínající včelaře.

Kraj letos podpoří fungování téměř
stovky obecních prodejen.
Malé obecní prodejny jednoznačně
v průběhu koronavirové pandemie splnily
svoji primární úlohu, a to zásobovat obyvatele základními potravinami. Pardubický
kraj se proto i přes předpokládaný propad
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v daňových příjmech rozhodl, že podporu
provozovatelům prodejen zachová v plné
výši tak, jak bylo avizováno. Celkově je tak
v plánu rozdělit 5,3 milionů korun. Na programu jednání krajské rady bude tento bod
v pondělí 25. května.
„Podpora obecních prodejen, se kterou
jsme začali již v roce 2009, se dlouhodobě ukazuje jako správný krok, a o to více
v posledních měsících. I přes očekávané
propady v daňových příjmech budou obecní
prodejny jedním z dotačních titulů, které
nebudeme nijak upravovat a žádosti provozovatelů prodejen, což jsou z velké části
obce, pokryjeme dle plánu,“ uvedl hejtman
Martin Netolický. „V tuto chvíli jsme připraveni podpořit 98 žádostí, které doporučila odborná komise v celkovém finančním
rozsahu 5,3 milionu korun. Jedná se tak
o rekordní částku, která do obecních prodejen z krajského rozpočtu půjde. Zachování
těchto a podobných služeb na venkově musí
být i v této nelehké době jednou z priorit,“
uvedl hejtman.
Krajská podpora narůstá každým rokem,
což potvrdil také radní pro životní prostředí,
zemědělství a venkov Václav Kroutil. „Trend
navyšování podpory ze strany kraje je patrný.
V minulém roce jsme podpořili 85 žádostí,
v roce 2018 to bylo 69 žádostí. Považuji za
správné a potřebné zajistit obslužnost obcí
a místních částí do 500 obyvatel, což potvrzují obyvatelé i starostové na území celého
našeho kraje,“ řekl Václav Kroutil.
Jednou z obcí, která je dlouhodobě
aktivní v rámci žádostí o podporu své obecní
prodejny, je Přívrat nedaleko České Třebové.
„Krajská dotace na podporu obecních prodejen je pro naši obec velmi důležitá, jelikož díky tomu můžeme získat až 100 tisíc
korun. Provozovat prodejnu je pro obec vždy
velmi náročné a výsledky jsou nejisté. Tato
krajský podpora nám určitou formu jistoty
dodává. Snažíme se, aby především starší
občané nemuseli spoléhat na své příbuzné
a mohli si v prodejně zajistit základní potraviny, ale také hygienické či další potřeby.
Jdeme cestou prodeje kvalitních a tradičních regionálních potravin, od výrobců, které
naši lidé znají a které se snažíme prodávat za
přijatelné ceny,“ uvedl starosta Přívratu Jan
Stránský.

O zastupitelstvu a jiných věcech.
K napsání následujících řádků mě přiměl
průběh uplynulého zasedání zastupitelstva,
které bylo pro mě onou pověstnou poslední
kapkou.
Zastupitelstvo – je téměř neuvěřitelné,
jak jeden kverulant, který programově připomínkuje vše a vždy a jak se to zrovna
hodí (o uceleném a vždy stejném názoru
na věci nemůže být řeč), dokáže znechutit práci. Někteří zastupitelé chodí na zasedání s lehkou žaludeční nervózou, co zase
vymyslí, jiní to berou více s klidem, ale pravidelně vídám na tvářích většiny zastupitelů
v lepším případě mírné naštvání, v horším,
rezignaci. Ke konci zasedání, které by za normálních okolností trvalo 2 hodiny namísto
3 – 4, které trvá, již nemají chuť diskutovat
s výjimkou onoho kverulanta, který ovšem
nediskutuje, ale pouze se snaží prosadit své
názory, které považuje jedině za správné.
Podpořen několika občany, ohánějícími
se demokracií a svobodami, tak pouští žilou
většině kolegů. Je jedno, že se na věci, která
je středem pozornosti shodne 6, 7, 8, 9,
nebo i 10 zastupitelů. Stejně podle některých
nemají pravdu a demokratické respektování
názoru většiny se jaksi odporoučí.
Ti, kteří si nejsou zcela jisti ve svých
názorech, se tak raději zdržují hlasování,
aniž by tak hlasovali z důvodů pochopitelných (tedy, že se záležitost týká bezprostředně jich samotných, což je dle mého
mínění jediný legální důvod, proč se zdržet
hlasování) – pravda, je to pohodlnější,
tolik to nebolí. Tvůrčí a víceméně – i přes
drobné názorové rozmíšky – srdečná atmosféra jednání z předchozích zastupitelstev,
která pamatuji, se zcela vytratila. Abych si
vypůjčila slova – dnes již bohužel klasika –
v zastupitelstvu vládne „blbá nálada“.
Na posledním zastupitelstvu jsme byli,
aby se to nepletlo, řádně „vyctěni“, asi, aby
se nám lépe spalo. Z úst občana, shrnuto
stručně, zazněla poměrně nevybíravá kritika
– v podstatě jsme zastupitelstvo k ničemu,
nestaráme se o obecní majetek, plácáme se
jen do kolen, z úst druhého zaznělo, že neděláme vůbec nic pro lidi, z úst další občanky
zaznělo, že tu zcela chybí vize a např. že se
malé spolky nemají kde scházet. Bylo to konstatování vůči zastupitelstvu obecné, nikoli

jmenovité, ale směřování bylo myslím všem
celkem jasné.
A také bylo celkem jasné, že za tím
vším je především nemovitost zvaná penzion U Lípy. A také v té řeči byli přítomní
často ti „Japonci“ (prosím bez urážky
k Japoncům, využívám pouze možností
a krásy jazyka českého) – znáte je určitě
dobře i Vy – Seto a Samo, ty mám „obzvláště
ráda“. Za ty dlouhé roky jsem si zvykla
na kritiku všelijakou, oprávněnou i neoprávněnou, podávanou se znalostí věci i bez znalosti věci. Odpovědi byly nazvány výmluvami. Nemám ve zvyku se vymlouvat.
Kampelička – myslím dosti jasná vize
minimálně předchozího a nepochybně i části
současného zastupitelstva – od doby nákupu
nemovitosti a střádání finančních prostředků
na realizaci. Nikoho nemrzí více než mě,
že kolem Kampeličky již nevládne čilý stavební ruch. Trvalo poměrně dlouho, než se
tuto nemovitost podařilo získat, dlouho také
trvalo, než se z myšlenky zrodily nějaké plány,
ale ani s těmi to nebylo bohužel tak jednoduché, a tak finální stavební dokumentace pro
výběrové řízení byla dokončena v uplynulých týdnech. Vzhledem k tomu, že se nepochybně bude jednat o zakázku většího rozsahu podléhající zákonu o veřejných zakázkách, je nezbytně nutné, aby projektová dokumentace byla zpracována podrobně a pečlivě.
Jak jsem psala, netěší mě to, ale někdy věci
nejdou tak, jak bychom si přáli, výsledek pak
zcela neodráží vynaložené úsilí, to se myslím
stává každému i v osobním životě. A pokud
si vzpomínám, tak až na dvě výjimky žádný
občan Kunvaldu neprojevil zájem se na studii
ani na projekt přijít podívat, přestože jsme
informovali nejen na stránkách Poledníku. Na
projekt na Kampeličku, kterou náhle někteří
vlastně vůbec nepotřebují.
Penzion U Lípy – vím naprosto přesně,
s jakou vizí jsem zvedla ruku pro nákup této
nemovitosti. A součástí té vize v žádném případě nebylo obnovení provozu hospody.
Myslím, že jsem tuto svou vizi popsala
poměrně jasně (i na základě konzultací
s odborníky) v jednom z předchozích čísel
tohoto periodika. Stále v této nemovitosti
vidím nové možnosti využití. Jsem hluboce přesvědčena, že obce nemají podni11

kat. O tom, jak je turismus a pohostinské
řemeslo se všemi aspekty křehké odvětví,
jsme se mohli přesvědčit v uplynulých
měsících a stále se o tom přesvědčujeme,
nic nebude jako dřív. Rovněž vím naprosto přesně, kolik úsilí stálo dojednat slevu
z ceny, o níž onen kverulant prohlásil, že je
jedno, zda obec ty peníze má či nikoli – jednání bylo prý nadbytečné. Nevím, jak něco
takového může zastupitel říci. Vím také,
kolik úsilí a pro mě několik téměř bezesných
nocí stálo dojednat znění smlouvy tak, aby
bylo možné ji bez obav podepsat. Smlouva
byla připravena, či spíše nepřipravena tak,
že pokud by se v původním znění podepsala,
bylo by možné, že by obec přišla o peníze
i o nemovitost a v důsledku toho by panu
starostovi zřejmě hrozilo trestní stíhání.
Penzion U Lípy byl v prodeji více než pět
let, za tu dobu se nenašel nikdo, kdo by tak,
podle některých, „lukrativní“ podnik koupil.
Rovněž vlna hysterie, která se kolem záležitosti rozvinula, věci vůbec nepomohla. Proč
ti, kteří tak vehementně prosazují obnovení
provozu za režie obce, bez ohledu na jakékoli argumenty, se tedy nedali dohromady,
nemovitost nekoupili, a když už by ji sami
neprovozovali, třeba nepronajali, když je to
tak skvělé. A tady nastoupil opět „Japonec“
MuseloByToJít.
Spolky se nemají kde scházet – včelaři se
schází po domácnostech, zaznělo mimo jiné.
Já si přesto myslím, že mají, stále je tu Salaš
(pronajatá obecní hospoda), stále je tu sokolovna, myslivci mají také své prostory.
A že za půjčení chtějí tyto spolky
a organizace nějakou tu korunu? Starají
se v rámci svých možností o nemovitosti,
které je nemálo finančně zatěžují, proč by
tedy měly poskytovat své prostory zadarmo,
proč by měly být tímto znevýhodňováni?
Městys vypisuje dotační tituly pro spolky
a organizace, které každoročně žádají. Nepochybně lze do dotace zahrnout i částku na
pronájem prostor pro setkání či schůze
spolků. Ani hasiči se třeba nemají zrovna
kde scházet, nikdy jsem od nich nezaslechla
žádnou výtku tohoto typu, a přesto jsou vždy
v krizových situacích ochotni pomoci.
Vize – (tedy ta má) upravená, fungující,
bezpečná obec s dobrou školou a školkou,
s vlídným a otevřeným přístupem k občanům, slušným dopravním spojením, dobrým
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stavem místních komunikací, obec podporující spolky a jejich aktivity, obec spolupracující s farností, s dobře fungujícím systémem
likvidace odpadů, s občany, kteří se starají
v rámci svých možností nejen o své nemovitosti, ale i o jejich okolí. Obec, kde je dobré
žít. V mnoha věcech lze najít rezervy, mnoho
věcí lze zlepšit, ale nikoli bez úsilí a trpělivé
práce. Zdá se Vám tahle vize špatná? Přesto
pro někoho není dostačující a ta správná,
není v ní totiž hospoda – tedy Penzion U Lípy.
Závěrem – to, co mě zaráží, a co mi
vadí nejvíce, je neutuchající arogance, se
kterou se projevují někteří občané, především ti, kteří nám to nyní chodí celkem
pravidelně „vytmavit“ na zasedání zastupitelstva. Ti, kteří si myslí, že si jen tak bez rozmyslu rozhodujeme o tom, o čem chceme,
že nezjišťujeme informace, že se nebavíme
o problémech s odborníky, že si dovolujeme
přemýšlet dál, než za první roh. Předhazují
v náznacích, že si něco pečeme, že chceme
klamat občany, že si občanů nevážíme,
zkrátka, že pro občany vlastně nic neděláme a že je na čase, abychom tu nebyli. Ti,
kteří nenesou odpovědnost ani svou kůži na
trh, nenesou ani tu odpovědnost za svěřené
veřejné prostředky. Ti, pro které je snadné
rozdávat z cizího, ti, kteří se zapomněli
v časech naštěstí dávno minulých – v časech
akcí „Z“ a v časech, kdy bylo možné lidem
a organizacím nařizovat, co si mají myslet
a co a jak mají dělat.
Tyto řádky jsem napsala s plným vědomím zkušeností dlouholetého místostarosty
této obce a také s plným vědomím dlouholetých zkušeností ze své práce, práce,
kde naštěstí nejsou „Japonci“. Mohla bych
popsat událostmi, které se v posledních
měsících či více než roce na zastupitelstvu
staly, ale bylo by to stále stejné. A byli by
tam „Japonci“.
Milí kolegové zastupitelé, kteří věci vnímáte podobně jako já, nebo trochu jinak, ale
jde Vám především o to – stejně jako mě –
aby Kunvald byl dobrým místem k životu –
nedejte se znechutit, věřte tomu, co děláte
a proč to děláte.
Jana Trejtnarová

Vážení spoluobčané, milí pamětníci,
před časem jsme navázali kontakt a také
spolupráci s panem Stanislavem Adamcem
z Kunčic, který ve spolupráci s některými
obcemi vydal velmi pozoruhodné publikace
o historii osídlení obcí, lépe řečeno nemovitostí a čísel popisných. Nyní pracuje, bádá
a pátrá v archivech po materiálech, které se
týkají Kunvaldu a jeho stavení.
Opravdu mnoho podkladů a záznamů
má již zpracovaných, několik století zpět.
Vše podle čísel popisných. A tak se z těch
materiálů můžete dovědět, kdo kterou chalupu či statek kdy koupil, kdo zde hospodařil a mnoho dalších zajímavých věcí.
To, co mu chybí, je 20. století. Proto si
dovolujeme obrátit se především na Vás,
kunvaldské pamětníky, se žádostí o pomoc
při sestavování ucelených informací o kunvaldských nemovitostech a jejich obyvatelích. Pokud víte o historii Vašich domů ve
20. století, nebo máte doma dokumenty

o obyvatelích domů z kterékoli doby minulého století, případně fotografie domů,
vděčně je uvítáme.
Prosíme, zkontaktujte buď Janu Trejtnarovou, nebo Petru Zářeckou, Vaše vyprávění či poznatky zaznamenáme, fotografie
– pokud nám je zapůjčíte – naskenujeme,
pokud ne, pak s Vaším souhlasem ofotíme
a předáme panu Adamcovi, který je dále
zpracuje a zahrne do knihy.
Máme mimo jiné štěstí, že v Kunvaldě
žil nadšený fotograf, pan Režný, který nám
v kronice zanechal mnoho krásných fotografií z doby mezi válkami. Kniha bude
doplněna i těmito fotografiemi.
Především před panem Adamcem
a poté před námi je ještě pár měsíců,
možná i rok práce, než bude moci publikace spatřit světlo světa.
Předem děkujeme všem, kteří se s námi
o své vzpomínky podělí.

Pták roku 2020 – jiřička obecná.

Ohrožuje je lidská činnost, kvůli které jim
mizí prostor pro život. Udělením titulu
jiřičce obecné chtějí ornitologové upozornit
na ubývání vhodného životního prostředí
vlivem stavebních úprav a zásahů do hnízdišť. S vyhlášením Ptáka roku vydala Česká
společnost ornitologická zvláštní tématické číslo časopisu Ptačí svět a leták Pod
jednou střechou s jiřičkami.

Pomyslné žezlo přebírá jiřička od hrdličky divoké. Přesto, že každá z nich vyhledává jiné životní prostředí, plachá hrdlička v zemědělské krajině a jiřička naopak
v těsné blízkosti lidí, jedno mají společné.

Jana Trejtnarová a Petra Zářecká

Titul Pták roku uděluje Česká společnost ornitologická (ČSO) obvykle druhům,
které jsou veřejnosti dobře známé, v případě jiřičky jsou ale ornitologové se slovem
„známá“ opatrní.
„Jiřička je všeobecně považována za
všudypřítomný druh, který zná každé malé
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dítě, ale ani my, ornitologové, nemůžeme
s jistotou říci, že jiřičku dokonale známe.
Přesto, že žije v blízkosti lidí, pojí se s ní
některá tajemství a záhady, které se nedaří
objasnit,“ říká Zdeněk Vermouzek, ředitel
České společnosti ornitologické.
Jiřička je tažný druh zimující v Africe.
Kde přesně, to známo není. „Víme, že jiřička
při cestě do zimovišť překonává Saharu,
ale kam až doletí, to je záhadou, kterou
řeší odborníci napříč celým kontinentem.
Navzdory desítkám tisíc kroužků, umístěných na opeřené jiřiččí nohy, se nám dosud
ani jeden nevrátil ze zemí jižně od Sahary,“
vysvětluje Lukáš Viktora, odborník ČSO na
ochranu ptáků v zástavbě.
Díky kroužkování ale ornitologové vědí,
že se jiřičky věrně vracejí tam, kde hnízdí.
„Na hnízdiště jiřičky přilétají na přelomu
dubna a května, s prvními z nich se můžeme
setkat kolem svátku svatého Jiří 24. dubna.
Buď využívají staré hnízdo, anebo pokud
nemohou, staví nové z bláta a slin. Umisťují
ho vždy na vnější zdi budov, nejčastěji pod
římsy, do okenních nik nebo zapuštěných
lodžií,“ říká Lukáš Viktora.
Hnízdo jiřiček je precizní stavba s hmotností okolo poloviny kilogramu, složená
přibližně z tisícovky slisovaných a slinami
pospojovaných kousků bláta.
Jiřičky žijí v souladu s člověkem po tisíciletí a dlouhou dobu se jednalo o vztah harmonický, trhliny začal získávat až v poslední
době. „Intenzivní velkoplošné hospodaření
narušující pestrost krajiny, masivní aplikace chemikálií – to vše způsobuje úbytek
hmyzu jak ve volné krajině, tak i v zastavěných oblastech. K tomu se přidává i další,
poměrně nový trend – shazování jiřiččích
hnízd v obavách z hromadícího se trusu
pod nimi. Přitom stačí pod hnízdo umístit podložku, která trus zachytí,“ radí také
Lukáš Viktora.
Jiřička je společenský pták, kolonie
mohou čítat desítky, vzácně až stovky párů.
„Pokud se někde rozhodnou postavit hnízda,
jde o volbu na celý život. Celé generace jiřiček obývají tentýž objekt po desítky let. Často
obsadí ještě hrubou stavbu před dokonče14

ním a pak se každý rok na osvědčené hnízdiště vracejí, přičemž okolní zástavbu nechávají bez povšimnutí,“ říká Viktora.
Odedávna platilo za dobré znamení,
když jiřičky zahnízdily na domě. Dnes se
je lidé snaží nesmyslně vyhánět. Neuvážené stavební úpravy a mechanické zábrany
mohou být pro jiřičky nejenom komplikací,
ale i smrtící pastí. „Na panelové zástavbě
jsou oblíbeným hnízdištěm zapuštěné
lodžie. Kvůli jejich zasklívání, případně
preventivnímu zasíťování proti holubům,
tak mizí další hnízdní příležitosti. Stačilo
by použít pevně vypnutou síťovinu s většími oky, kterými holubi neprolezou, ale
jiřičky ano. Dalším nebezpečím pro jiřičky
jsou mechanické zábrany, z nichž nejhorší
jsou bodce, které mohou ptáky zraňovat.
Popřípadě vlastníci instalují na stěny provizorní překážky – igelitové tašky, CD disky,
v horším případě volně vlající síťovinu,
která může být pro jiřičky smrtící pastí. My
lidé se tak připravujeme o malé pomocníky,
kteří nás zbavují komárů, mšic, muchniček
a dalšího hmyzu,“ vysvětluje Viktora.
Stavba hnízda jiřičkám zabere asi deset
až čtrnáct dní. „Problémem při hledání stavebního materiálu může být sucho. Z vysušené hlíny jiřičky hnízdo nepostaví, potřebují
bláto, které bude dobře lepit. Každý z nás
může jiřičkám pomoci tak, že jim na zahradě
připraví nádobu s hlínou, kterou zalije vodou.
Pokud jsou jiřičky v okolí, rychle zdroj bláta
najdou. Další možností, jak jiřičkám pomoci,
je umístění umělých hnízd, která dobře přijímají a úspěšně v nich vyvádějí mladé“
radí Viktora.
Navzdory všem nástrahám a úkladům jiřičky určitě na jaře přiletí a budou tu
s námi po celé léto i v letech následujících.
ČSO proto vyzývá veřejnost, aby si jiřiččích hnízd všímala a svá pozorování zaznamenávala do databáze na webové stránce
www.rorysi.cz. Údaje pomohou ornitologům
získat lepší přehled o naší populaci jiřiček,
ale také například úředníkům při rozhodování o stavebních úpravách.
Převzato z materiálů České ornitologické společnosti

Rozhovory Poledníku
Rozhovor
s Mgr. Kateřinou Xaverovou
V červnu proběhlo výběrové řízení na
ředitele/ředitelku naší ZŠ. Výsledky byly
vyhlášeny na zasedání zastupitelstva a následující den jsem požádala odstupující paní
ředitelku o krátký rozhovor. Ochotně souhlasila a my jí tímto velmi děkujeme za její práci
pro školu i žáky.
Pojďme nejprve zavzpomínat na léta
dávno minulá, kdy jste se do Kunvaldu přistěhovala a začala zde učit. Kdy to bylo
a jak se Vám tu žilo?
Do Kunvaldu jsem poprvé přišla v roce
1988. V tomto kraji jsem ale v podstatě
vyrůstala od roku 1965, kdy moji rodiče
a prarodiče postavili u Pastvinské přehrady chatu. Pak jsme tu trávili každý víkend
a každé prázdniny. A já jsem si tento kraj
prostě zamilovala a stal se mým druhým
domovem. Když se v roce 1988 naskytla příležitost přistěhovat se a pracovat tu, neváhala jsem. Moc děkuji panu inspektoru ve
výslužbě Jiřímu Přikrylovi, který mi tehdy
práci zde i s bydlením nabídl.
Patřím ke generaci žáků, které jste tenkrát učila. Na učivo si bohužel vzpomínám
jen těžko, ale stále vidím Vaše dlouhé černé
vlasy zapletené do copu a černé manšestrové šaty s béžovými kvítky. Jak si na nás
vzpomínáte Vy?
Během 41 let mé učitelské praxe mi
„rukama“ prošlo mnoho žáků. Občas doma
přerovnávám školní věci, když hledám třeba
nějaké podklady pro projekt, a stane se mi,
že objevím sešit s klasifikací nebo s poznámkami se jmény žáků. Když pak ta jména pročítám, vybavují se mi většinou i tváře. Vzpomínám si, že jsem jedno léto, když už jsem
v Kunvaldu nebydlela, trávila na pastvinské
chatě. Můj syn byl na srazu spolužáků v Kunvaldu. Nečekaně se objevil s tím, že se beze
mě nemá vracet. Když se zmínil, že jsem na
Pastvinách, chtěli mě jeho spolužáci vidět.
Nejprve jsem nechtěla, měla jsem s sebou

jen starší sportovní oblečení, ale nakonec
jsem si dala říct. Poznala jsem, až na jednu
dívku z Bartošovic, úplně všechny a prožila
nádherný večer.
Kam vedla Vaše cesta po odchodu
z Kunvaldu?
Pracovní život je vždy propojený se životem osobním. V roce 1996 jsem se vrátila
na Vysočinu do Olešnice, odkud jsem do
Kunvaldu přišla. Zde jsem prožila dalších pět
let. Mezitím mi dospěli oba synové. A protože jsem zde nebyla spokojená ani soukromě, ani po pracovní stránce, rozhodla
jsem se pro radikální změnu. Navštěvovala
jsem v té době kurzy angličtiny vedené lektorkou pocházející z Velké Británie. Neuměla vůbec česky a byla velice charismatická. Z jejího vyprávění vyplynulo, že
pokud člověk není se svým životem spokojený, je čas po čtyřicítce ten pravý na radikální změnu. V té době jsem se díky ní nejen
zdokonalila v angličtině, ale rozhodla jsem
se vzít i vlastní život do vlastních rukou.
Našla jsem si nového partnera, později manžela, a odstěhovala se za ním do Brna. Zde
jsem prožila krásných 13 let.
Co zapříčinilo Váš návrat?
Jednoduše řečeno – předčasná smrt
mého muže. Brno je nádherné. Mám zde
stále spoustu přátel, se kterými jsem v kontaktu a za kterými jsem pravidelně dojížděla,
dokud mě na čas nezastavil Covid 19. Můj
muž, ač Brňák, si zamiloval tento kraj natolik, že jsme v důchodu chtěli žít přes léto zde
a v zimě v Brně. A já mu za to byla vděčná,
protože můj domov je zde. Když zemřel, rozhodla jsem se pro návrat.
Jaké bylo vrátit se do tříd, kde ve stejných lavicích sedí děti některých Vašich
bývalých žáků?
Přišla jsem z městské školy, kam docházelo necelých 400 žáků. A to jsme nepatřili k těm největším. Sídlištní školy navštěvuje
i 1000 žáků. Ale návrat do Kunvaldu a setkání
se zdejšími dětmi, to bylo prostě neskutečné.
Opravdu slušně vychované, nemusela jsem
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se obávat s nimi kamkoli vyjet. A nejenom já.
Když srovnám výjezdy s brněnskými žáky, kdy
pedagogové plni obav a stresu čekali na chvíli,
kdy budou mít exkurzi nebo výlet za sebou
s obavou, co se zase stane, s výjezdy s kunvaldskými dětmi, porovnávám neporovnatelné.
Kam jsme s kunvaldskými dětmi přijeli, všude
je chválili.
Kolik let jste ředitelovala na naší škole
a jak na tu dobu vzpomínáte?
Na naší škole jsem ředitelovala jedno
funkční období, to je šest let. Určitě bych
chtěla poděkovat za to, že jsem tuto příležitost dostala. A chci poděkovat všem, kteří
mi v této práci pomáhali. Především nejbližším spolupracovníkům – Mirce Formanové,
Daně Jirešové, Ireně Vagnerové, děvčatům
v kuchyni, panu školníkovi, všem kolegům
a kolegyním v základní i v mateřské škole.
A obzvlášť bych chtěla poděkovat těm,
kteří pořád ještě v dnešní době zaměřené
na co největší finanční zisk dokážou praco-

vat bez ohledu na to, co z toho budou mít.
Prostě zůstávají v práci tak dlouho, dokud
je třeba nebo dokud nemají hotovo podle
svých představ. To jsou lidé, kteří bez nadsázky mají rádi své žáky a ve školce děti.
Dále chci poděkovat zřizovateli – konkrétně
panu starostovi Ing. Josefu Paďourovi a paní
místostarostce Ing. Janě Trejtnarové, zastupitelstvu a školské radě. Děkuji všem za podporu a věřím, že stejnou podporu bude mít
i nastupující paní ředitelka Mgr. Klára Kodytková. Držím jí palce a určitě jsem připravena
pomoci, pokud bude potřebovat.
Jaké plány máte na letní prázdniny
a vůbec na další dobu zaslouženého odpočinku? bez ředitelských povinností?
Poslední dobou trávím dovolenou
v České republice, především v místech,
kde jsem nikdy nebyla. Tentokrát to bude
Karlovarský kraj.
Děkujeme za rozhovor a přejeme mnoho
zdraví a elánu do dalších let.

Marta Gregušová

Okénko farnosti
Svátek Božího těla

Mše za uplynulý školní rok

V neděli 14. 6. 2020 se slavila ve všech
kostelích slavnost Těla a krve Páně (Boží tělo).
Tento významný svátek je spojen s průvodem kolem kostela, který tvoří věřící, družičky a především kněz nesoucí monstranci.
Kolem kostela jsou nachystána čtyři zastavení (oltáře), kde se kněz pomodlil a požehnal
Kunvaldu. Vše je nazdobeno květinami a břízkami, které se letos díky větru trochu kácely.
Jinak bylo počasí teplé, takže letos družičkám
v šatech zima nebyla.

Letošní školní rok nám neplánovaně
narušil zásah koronaviru. Výuka náboženství
se tedy ve druhém pololetí výrazně zkrátila
a byla obnovena až v červnu. Poslední výukové hodiny tohoto školního roku jsme uskutečnili v našem kostele, kde je dostatečné rozvolnění. Být v kostele (mimo mši) je pro děti
vždy velké dobrodružství a krom toho mohou
trénovat čtení u ambonu do mikrofonu.
Nácvik čtení a zpěvu byl také náplní
poslední hodiny náboženství, protože 28. 6.
se konala mše dětí za školní rok. Pan farář
popřál dětem krásné prázdniny a hlavně další
školní rok bez epidemií.

Marta Gregušová

Marta Gregušová
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Vážení senioři, vzhledem ke stále aktuální situaci s onemocněním Covid 19 sdělujeme, že
tradiční podzimní setkání seniorů,
rovněž odkládáme na příští rok, kdy již doufejme bude situace klidná a bude přát společenským setkáním a událostem všeho druhu.

·
Místní organizace Českého rybářského svazu Kunvald oznamuje, že tradiční rybářské
závody, plánované na 1. 8. 2020 a dětské rybářské závody plánované na 8. 8. 2020 se
z důvodu zpřísněných hygienických opatření v souvislosti s Covid – 19 ruší.
Výbor MO ČRS.

1. Na kole dětem - 19. 6. 2020 - reportáž v příštím čísle.
2. Družičky s panem administrátorem o Božím těle u kunvaldského kostela.
3. Mgr. Kateřina Xaverová, ředitelka školy.
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