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

* Rozpočtové opatření č. 4/2020.

* Žádost ZUŠ Jablonné nad Orlicí.

Člen finančního výboru pan Josef Vágner
seznámil zastupitelstvo s návrhem Rozpočtového opatření č. 4/2020, které zohledňuje
vývoj hospodaření městysu Kunvald. Na
straně výdajové bylo nutno dorovnat kapitolu na materiál do cest částkou 50 tis. Kč,
dále byla posílena částka na účtu krizové
rezervy o 14 tis. Kč a částka na nákup dezinfekce rovněž ve výši 14 tis. Kč. Na stránce
příjmové byla zaúčtována dotace z Krajského úřadu Pardubického kraje na zpracování nahodilé těžby v lesích městysu Kunvald
ve výši 129.629, – Kč a dále doplatek dotace
na volby 2019 ve výši 8.537, – Kč. Zastupitelstvo po krátkém projednání odsouhlasilo
Rozpočtové opatření č. 4/2020.

Zastupitelstvo se seznámilo se žádostí
Základní umělecké školy v Jablonném nad
Orlicí o finanční příspěvek pro žáky ZUŠ,
kteří mají trvalé bydliště v Kunvaldu. Konkrétně ZUŠ Jablonné nad Orlicí navštěvuje
jedno dítě trvale žijící v Kunvaldu.
Starosta městyse uvedl, že většina kunvaldských dětí navštěvuje ZUŠ P. Ebena
v Žamberku, které rovněž, mimo mimořádné
finanční dary v případě zajištění hudebního
doprovodu na různých akcích městysu, žádné
pravidelné příspěvky městys neposkytuje.
Jana Trejtnarová uvedla, že pokud
bychom podpořili tímto způsobem žáka
dojíždějícího do Jablonného nad Orlicí, pak
by bylo v pořádku, abychom podpořili žáky
dojíždějící do ZUŠ v Žamberku, případně
jiných základních škol tohoto typu.
Zastupitelstvo po dalším krátkém projednání zamítlo poskytnutí finančního příspěvku
ZUŠ Jablonné nad Orlicí.

* Smlouva o poskytnutí individuální
dotace z rozpočtu Pardubického kraje
na nový dopravní automobil pro rok 2020
Starosta městyse seznámil zastupitelstvo se skutečností, že Zastupitelstvo Pardubického kraje na svém jednání dne 16. 6.
2020 projednalo a schválilo poskytnutí individuální účelové investiční dotace na nový
dopravní automobil pro jednotku sboru dobrovolných hasičů obce z rozpočtu Pardubického kraje v rámci dotačního programu MV
– GŘ HZS ČR ve výši 300.000, – Kč. Dále
uvedl, že přidělení dotace bylo podmíněno
získáním dotace z programu MV na pořízení
automobilu, což se podařilo.
Zastupitelstvo odsouhlasilo text Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální účelové investiční dotace na nový
dopravní automobil pro jednotku sboru
dobrovolných hasičů obce z rozpočtu Pardubického kraje – v rámci dotačního programu MV – GŘ HZS ČR – 2020, č. smlouvy
OKŘ/20/22082 a pověřilo starostu jejím
podpisem.

* Žádost o odprodej poz. parcely
č. 3275/4, k. ú. Kunvald.
Zastupitelstvo se vrátilo k žádosti paní
Jiřiny Vymetálkové o odkoupení poz. parcely č. 3275/4, k. ú. Kunvald. Žádost byla
po zákonem stanovenou dobu uveřejněna
na Úřední desce městysu Kunvald a nepřišly k ní žádné připomínky. Starosta uvedl, že
pozemek je pro městys nevyužitelný a část
tohoto pozemku fakticky leží pod rohem
nemovitosti, která je ve vlastnictví žadatelky.
Zastupitelstvo odsouhlasilo prodej
pozemkové parcely 3275/4 k. ú. Kunvald
paní Jiřině Vymetálkové za standardních
podmínek, tedy za cenu určenou znaleckým
posudkem a úhradu veškerých nákladů spojených s prodejem nemovitosti.

* Nemovitost Kunvald 392 – penzion U Lípy.
Starosta městyse uvedl, že tento bod,
stejně jako pak i následující byl na program
jednání zařazen dodatečně a nebyl uveřejněn na plakátech vzhledem k tomu, že ke dni
vyvěšení plakátů nebyly známy informace,
které budou předmětem projednávání. Dále
uvedl, že na minulém jednání zastupitelstva
informoval o tom, že bude zájem jednat se
zástupcem firmy, která řeší stravovací provozy. Byla oslovena firma Gastrokomplet
z Ústí nad Orlicí majitele pana Schlesingera,
který dobře zná místní prostředí. Spolupracuje se základní školou a v minulosti poskytovali servis i předchozímu majiteli penzionu U Lípy. Firma řeší kompletní vybavení
jídelen, restaurací a stravovacích provozů,
dodávku zařízení, konstrukční záležitosti,
projekty zařízení.
Pan Schlesinger si prohlédl současný
stav prostorů kuchyně včetně zázemí, přípraven, skladů atd. Konstatoval, že objekt
je vybydlený a pro spuštění nového provozu
bude třeba investovat, dále sdělil, že pan
Borek po skončení své činnosti této firmě
nabízel některé vybavení k odkoupení, které
však s ohledem na jeho stav firma odmítla.
Dle jeho dlouholetých zkušeností se vybavení kuchyně pro běžný stravovací provoz
bude pohybovat mezi 1 – 1,5 mil. Kč.
Dále uvedl, že v případě zájmu jsou
ochotni připravit potřebné podklady, které
budou sloužit pro jednání s firmami pro
řešení zásahů řemesel, hygieny a dalších
institucí.
Ing. Rusz v této souvislosti uvedl, že i on
měl připravený před nákupem nemovitosti
předběžný rozpočet, částečně položkový, na
vybavení kuchyně, a to ve výši 580 tis. Kč a že
jej velmi mrzí, že tento rozpočet nebyl využit.
J. Vágner uvedl, který byl vzhledem
k jeho okamžité dostupnosti v čase návštěvy
pana Schlesingera jednání přítomen, že se
jedná pouze o stanovisko odborné firmy
a takto je k tomu nutno přistupovat.
Pan Lukáš Šejnoha se dotázal, proč nebyl
k prohlídce přizván také pan Ing. Rusz, který
se o záležitost od počátku zajímá. Starosta
městyse odpověděl, že pan Schlesinger
se zde zastavil při své cestě a termín nebyl
dopředu dojednán, proto v době návštěvy

oslovil pana Vágnera, který byl v danou dobu
k dispozici.
Paní D. Bolečková vyjádřila názor,
že je nutné od něčeho začít, abychom záležitost posunuli dále a proto doporučuje získat
cenové nabídky několika (tří) firem na vybavení
kuchyňského provozu a poté se rozhodnout.
Pan Josef Vágner doplnil informace
o prohlídce objektu s panem Schlesingerem a sdělil, že dle pana Schlesingera a jeho
zkušeností jdou obce v případě obdobných
objektů zpravidla dvěma cestami – a to
rekonstrukcí a plným vybavením objektu,
který pak obce zapůjčují zájemcům na akce,
kteří si je zajišťují ve vlastní režii, nebo
jdou cestou stravovacího provozu a vlastních zaměstnanců, na kterých pak záleží,
zda jsou ochotni vyhovět občanům a organizacím v jejich požadavcích. Stejným způsobem funguje např. školní jídelna v Rokytnici v Orlických horách, nebo v Žamberku na
Bublově náměstí.
V diskusi k tématu vystoupili pak další
občané s různými názory na využití objektu,
ať již od obnovení jeho původního využití, tak
po využití pro školu a občany a organizace
pro konání různých akcí. V diskusi vystoupila rovněž paní Mgr. Klára Kodytková, která
uvedla, že stravovací provoz ve škole je dlouhodobě nevyhovující a je zřejmě jen otázkou času, kdy budou hygienou formulovány
požadavky na jeho úpravy, pro které nelze
nalézt prostor v budově školy.
Po další diskusi, ve které byla řešena
rovněž otázka ankety týkající se využití objektu, vystoupil starosta s návrhem
na zpracování zadání pro realizaci stravovacího provozu včetně všech souvisejících
nezbytných záležitostí (elektroinstalace,
odpadů a dalších), která by sloužila jako
odpovídající a pro všechny stejný podklad
pro získání nabídek odborných firem.
Zastupitelstvo odsouhlasilo návrh starosty na zpracování poptávky k vypracování
cenové nabídky.

* Smlouva o poskytnutí dotace z POV
Pardubického kraje.
Starosta městyse seznámil zastupitelstvo s návrhem textu Smlouvy o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova
– č. smlouvy OŽPZ/20/22749, jejímž před1

mětem je účelové poskytnutí investiční
dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje na akci „Komunikace Betlém
čp. 195 – II. etapa“ ve výši 80.000, – Kč.
Zastupitelstvo po krátkém projednání
odsouhlasilo návrh textu Smlouvy o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova –
č. smlouvy OŽPZ/20/22749 mezi Pardubickým kraje a městysem Kunvald a pověřilo
starostu jejím podpisem.

* Žádost Masarykovy ZŠ a MŠ Kunvald
o rozhodnutí k převodu finančních prostředků.
Starosta městyse seznámil zastupitelstvo se žádostí Masarykovy ZŠ a MŠ
o převod finančních prostředků ve výši
270.000, – Kč ze závazného ukazatele mzdy
včetně odvodů následujícím způsobem:
do závazného ukazatele dlouhodobý majetek
celkem 167.000, – Kč a do závazného ukazatele opravy a údržba 88.000, – Kč a do kapitoly ostatní celkem 15.000, – Kč. Prostředky
by měly být využity na výměnu podlahové
krytiny a vymalování v ředitelně a sborovně,
včetně vybavení novým nábytkem.
Ing. Rusz se dotázal, zda nelze nahospodařené prostředky převést do účetního
období dalšího školního roku. Starosta
odpověděl, že škola hospodaří standardně
s rozpočtem běžného hospodářského roku.
Starosta navrhl záměr detailně projednat
s nastupující novou paní ředitelkou, která
v diskusi k tomuto bodu uvedla důvody,
které ji k této žádosti vedly, avšak nevyloučila možnost dalšího jednání.
Vzhledem k tomu, že převod finančních
prostředků mezi závaznými ukazateli rozpočtové organizace je dle Zřizovací listiny organizace podmíněn schválením zastupitelstva,
a v případě odsouhlasení by bylo žádoucí,
aby práce byly provedeny do zahájení školního roku, navrhl, aby další zasedání zastupitelstva bylo posunuto o týden dopředu, tj. na
6. 8. 2020. Do této doby bude záměr detailně
projednán s paní ředitelkou tak, aby zastupitelstvu byla předložena odpovídající informace.
Zastupitelstvo vzalo žádost i stanovení
nového termínu zastupitelstva na vědomí.
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* 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.

* Různé.
- Informace o schválení Závěrečného účtu
a řádné účetní závěrky DSO Orlicko za rok 2019.
Zastupitelstvo po krátkém projednání
vzalo na vědomí Usnesení VH, kterým byl
udělen souhlas s celoročním hospodařením svazku a Závěrečným účtem Sdružení obcí Orlicko za rok 2019 včetně Zprávy
o výsledku přezkoumání hospodaření Sdružení obcí Orlicko za rok 2019 bez výhrad.
- Informace o schválení Závěrečného
účtu a řádné účetní závěrky DSO Rozvoj regionu obcí Pod Zemskou branou za rok 2019

* Diskuse.
Pan Jiří Křen se dotázal, zda již bylo
vypsáno výběrové řízení na rekonstrukci
Kampeličky – starosta odpověděl, že doposud nebylo, a to z důvodu nové informace
z MMR o možnosti získání dotace. Výběrové řízení bude tedy připraveno tak, aby
vyhovělo podmínkám tohoto dotačního programu.

Nejdůležitější body ze zasedání zastupitelstva městyse dne 9. 7. 2020

* Hospodaření městysu Kunvald
za 1. pololetí roku 2020.
Předseda Finančního výboru p. Matouš
Paďour seznámil zastupitele a veřejnost
s výsledky hospodaření městysu Kunvald
za první pololetí roku 2020 a uvedl stavy
finančních prostředků na jednotlivých účtech
a rovněž seznámil se stavem finančních prostředků v hotovosti v pokladně:
Příjmy za 1 – 6/2020
Výdaje za 1 – 6/2020
Výsledek hosp.
(příjmy – výdaje)

7.740.438,77 Kč
4.790.482,85 Kč
2.949.955,92 Kč

Stav finančních prostředků na účtech
městysu Kunvald:
Běžný účet – KB, a.s.
Spořící účet – KB, a.s.
ČNB
Pokladna (hotovost)

11.280.049,33 Kč
12.774.062,42 Kč
4.776.347,99 Kč
32.959,00 Kč

P. Matouš Paďour uvedl, že v případě zájmu jsou podrobné finanční výkazy
k nahlédnutí na Úřadě městysu Kunvald
u paní účetní. Zastupitelstvo vzalo všechny
informace na vědomí.

* Masarykova základní škola a mateřská
škola Kunvald.
Starosta městysu v úvodu tohoto bodu
jednání informoval zastupitelstvo a veřejnost o jednání, které proběhlo v úterý
28. 7. 2020 na Úřadě městysu Kunvald a kterého se zúčastnili za zřizovatele – starosta
Ing. Paďour, místostarosta – Ing. Trejtnarová, p. Petra Zářecká, p. Daniela Bolečková,
paní ředitelka školy Mgr. Klára Kodytková,
paní vedoucí učitelka Dana Jirešová a předseda Školské rady pan Ladislav Hájek. Uvedl,
že účelem a cílem jednání bylo jednak předání informací mezi všemi zúčastněnými,
výměna názorů na směřování školy, zabezpečení provozu a rovněž nastavení budoucí
spolupráce mezi zřizovatelem, školou a školským výborem. Všichni přítomní se shodli
na potřebnosti těchto setkání, která by se
měla v pravidelných intervalech opakovat.

Starosta městysu požádal paní ředitelku
Mgr. Kláru Kodytkovou o stručný výhled
fungování školy a především zahájení školního roku.
Paní ředitelka uvedla, že prozatím předpokládá standardní zahájení školního
roku, avšak je nezbytné, aby byly učiněny
potřebné kroky ke zvládnutí výuky na dálku
v případě situace, která nastala v březnu
tohoto roku. Uvedla, že je nutné na podobné
situace připravit nejen žáky, ale rovněž učitele mj. odpovídajícím technickým zabezpečením. Rovněž by ráda rozšířila spolupráci
s mateřskou školou, školskou radou, veřejností, s rodiči. Jako nezbytnou vnímá aktivní
spolupráci se zřizovatelem. Uvedla, že je
otevřená všem námětům rodičů a veřejnosti
a také touto formou přítomné rodiče ke spolupráci vyzvala.
Ve svém projevu se věnovala i prostorovým možnostem školní budovy, které je
nutné zrevidovat. Nedostatečné prostory má
jak mateřská škola, tak je nevyhovující školní
kuchyně a jídelna, cestu je třeba hledat ve
spolupráci se zřizovatelem a možností, které
se v současné době v souvislosti s budovou
Penzionu U Lípy nabízejí. V současné době
se obnovuje kuchyňka, je snaha nalézt prostory i pro dílny, aby se zvyšovala obecná
technická dovednost a zručnost dětí.
Uvedla, že nemůže souhlasit s názory,
že …děti nejsou, nebudou, škola je zbytečná… Úloha školy je nezastupitelná, zvláště
v obcích, děti si budují vztah ke svému bydlišti, ke své škole, budují si vazby na prostředí a místo.
Starosta městysu poděkoval paní ředitelce
za vystoupení a všechny sdělené informace.
V druhé části tohoto bodu jednání se
zastupitelstvo vrátilo k projednání žádosti
Masarykovy základní školy a mateřské školy
o převod finančních prostředků – žádost
projednávalo zastupitelstvo na svém zasedání dne 11. 6. 2020 a pro nedostatek podkladů a informací ji odložilo.
V této věci starosta městysu navrhl,
aby s ohledem na stav Investičního fondu
školy (který se tvoří se z odpisů majetku
a jehož skutečný stav je nyní 543.000 Kč)
použít na požadované práce, úpravy a nákup
finance z tohoto fondu a finanční prostředky
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na mzdy ponechat jako rezervu na krytí chybějících mzdových nákladů.
Zastupitelstvo po dalším krátkém projednání návrh p. starosty odsouhlasilo.

* Žádost o koupi pozemku p. č. 7329,
k. ú. Kunvald.
Zastupitelstvo se seznámilo se žádostí
slečny Denisy Buriánkové a pana Vojtěcha
Matyka o odkup stavební parcely č. 7329,
k. ú. Kunvald.
Starosta v této věci uvedl, že o parcelu
projevil zájem již dříve pan Dvořák, jehož
žádost zastupitelstvo již odsouhlasilo, avšak
pan Dvořák se doposud nedostavil k podpisu kupní smlouvy a byl delší dobu nedostupný. Nyní však oznámil, že 10. 8. 2020
se dostaví k podpisu smlouvy a o pozemek a výstavbu rodinného domu na tomto
pozemku má nadále zájem.
P. Bolečková v této souvislosti navrhla,
aby se, pokud se pan Dvořák nedostaví
k podpisu smlouvy, jednalo dále s novými
zájemci. Starosta a místostarosta uvedli,
že v případě, že se pan Dvořák nedostaví,
bude záležitost na programu dalšího jednání
zastupitelstva.
Ing. Rusz se dotázal, jak je to s dalšími
pozemky v této lokalitě. Starosta městyse
odpověděl, že tyto pozemky jsou zatíženy významně sítěmi, které by podstatným způsobem zdražovaly, nebo komplikovaly výstavbu, pro je v jednání směna se
zájemci, jejímž výsledkem by mělo být získání pozemků ve stejné výměře, v zastavitelném území, které nebudou zatíženy sítěmi.
Zastupitelstvo vzalo všechny informace
na vědomí.

* Smlouva o zřízení věcného břemene
p. p. č. 317/2, 6457 a 6580.
Zastupitelstvo se seznámilo s návrhem
textu Smlouvy o zřízení věcného břemene
– služebnosti č. IV-12-2019423/VB/01,
Kunvald, parcela 6384/5 – kNN, jíž budou
dotčeny parcely 317/2, 6457 a 6580 ve vlastnictví městysu Kunvald. Na těchto parcelách
má být zřízena přípojka kNN pro novostavbu
rodinného domu na pozemkové parcele
č. 6384/5 a přípojka kNN pro pozemkovou
parcelu č. st. 108. Zastupitelstvo po krátkém
projednání smlouvu odsouhlasilo.
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* Územní plán – Zpráva o uplatňování
ÚP Kunvald za období 2015 – 2020.
Starosta městysu uvedl, že zastupitelé měli možnost se v předstihu seznámit
s výše uvedenou Zprávou o uplatňování ÚP
za období 04/2015 – 06/2020.
Tato zpráva byla projednána všemi
dotčenými orgány státní správy (Krajský úřad, sousední obce, a další). Návrh
této zprávy byl zastupitelstvem schválen již
v květnu, avšak tato zpráva musela být projednána tak, jak bylo uvedeno dle stavebního
zákona §55 a po projednání je vrácena zastupitelstvu ke schválení. Zastupitelstvo zprávu
odsouhlasilo.

* Informace o jednání se zástupci ČCE
v záležitosti Domku Na Sboru.
Starosta uvedl, že jednání se uskutečnilo
v pondělí dne 27. 7. 2020 a za městys Kunvald
se zúčastnil starosta – Ing. Josef Paďour,
místostarosta Ing. Jana Trejtnarová a paní
Petra Zářecká, dále pan senátor Ing. Petr
Šilar a za ČCE p. Jaromír Plíšek, vedoucí
tajemník Ústřední církevní kanceláře,
Mgr. Jiří Just, Th.D. – vědecký pracovník
Historického ústavu AV ČR, p. Daniel Říčan
– Historicko – vlastivědná společnost Suchdol nad Odrou, p. Oliver Engelhardt, Ph.D.
– Church Relation, Wien, p. Benigna Carstens, Kirchenletung, Region Deutschland,
Losungen.
Starosta připomněl, že nemovitost je ve
vlastnictví ČCE a účelem tohoto setkání bylo
jednat s ČCE o nové formě spolupráce a uzavření nové Dohody v tomto duchu, přestože
se jednání více věnovalo představě přítomných za ČCE o nové expozici. Uvedl dále,
že zastupitelé měli možnost se se záznamem
z jednání seznámit v předstihu, neboť jim byl
zaslán s podkladovými materiály k zastupitelstvu.
K tomuto bodu vystoupil pan
Ing. Roman Rusz, který přečetl stanovisko
své sestry paní Vandy Hlaváčkové, která je
v současné době správkyní Domku Na Sboru
k záznamu a dále vyslovil žádost, aby byl
členem Výboru za oživení Domku Na Sboru,
jehož vytvoření navrhl městys, neboť se
podílí na údržbě Domku Na Sboru.
Jana Trejtnarová uvedla, že k 30. 6. 2020
skončila platnost Smlouvy o nájmu nemovitosti, na jejímž základě měl městys Domek

pronajatý. Výpovědní lhůta činila 6 měsíců
a za tuto dobu neprojevili zástupci ČCE
zájem jednat o smlouvě nové. Městys Kunvald proto navrhl novou formu spolupráce
s ČCE, a to např. Dohodu o spolupráci, jejíž
základní teze byly projednány a předány
panu Ing. Šilarovi a jeho prostřednictvím
zástupcům ČCE. Následně přečetla všem přítomným odsouhlasený záznam z výše uvedeného jednání ze dne 27. 7. 2020. Domnívá
se, že jednání bylo možným příslibem nové
formy spolupráce obou stran, neboť obě
strany deklarují zájem na úspěšném provozu
Domku Na Sboru. Zastupitelstvo vzalo informace na vědomí.

* Kunvald 392 – penzion U Lípy
Starosta opakovaně představil záměr
využití přízemí objektu pro přestěhování
nevyhovujícího stávajícího stravovacího
provozu základní školy – tj. školní kuchyně
a jídelny s předpokladem stravování nejen
pro ZŠ, MŠ, ale také s možností stravování tzv. „cizích“ strávníků (např. důchodců
a dalších kunvaldských občanů, případně
dalších osob). Uvedl, že byly získány orientační cenové nabídky odborné firmy na realizaci stravovacího provozu. Dále uvedl, že
se bude jednat o projekt na celkovou rekonstrukci, jejíž součástí bude zprovoznění výše
uvedeného stravovacího provozu.
Ing. Rusz se dotázal, zda záměr bude
v souladu se stavebním zákonem, neboť
objekt byl zkolaudován jako penzion
a restauraci.
K tématu vystupovali se svými
názory v diskusi další občané i zastupitelé, např. p. Josef Šlezinger, p. Josef Egr,
p. Jiří Křen, p. Vratislav Rusz, p. Lukáš Šejnoha, sl. Denisa Šlezingerová, p. Jiří Vše-

tička, p. Toman, p. Ing. Friml, p. Daniela
Bolečková, p. Josef Vágner, Jana Trejtnarová.
Pan Ing. Rusz – navrhl, aby se ve věci využití objektu (hospoda – restaurace x stravování
pro školu a veřejnost) uskutečnilo referendum
v termínu podzimních krajských voleb.
Zastupitelstvo po dalším jednání přistoupilo k hlasování:
Návrh na uskutečnění referenda o využití
objektu Kunvald 392 – penzionu – (hospoda
– restaurace x stravování pro školu a veřejnost) v termínu podzimních voleb do krajských zastupitelstev zastupitelstvo zamítlo.
Zadání zpracování projektu na celkovou rekonstrukci přízemní objektu včetně
sítí a stravovacího provozu pro účel provozu
kuchyně a jídelny pro ZŠ, MŠ a veřejnost
zastupitelstvo odsouhlasilo.

* Různé
- Starosta městysu seznámil zastupitelstvo se žádostí pana Oldřicha Kopeckého
o úhradu materiálu – štěrku na opravu cesty
ve výši cca 5.000,–Kč na Dolních Končinách, opravu provedli svépomocí. Starosta
uvedl, že v obdobných případech, kdy se
občané podílejí vlastními silami nebo prostředky se městys vždy podílel. Zastupitelstvo po projednání odsouhlasilo úhradu faktury za materiál použitý na opravu cesty na
Dolních Končinách.
- Informace o změně administrátora farnosti
– starosta městyse informoval zastupitele
a veřejnost, že k 31. 7. 2020 skončil jako
administrátor pan Th. Mgr. Piotr Fass. Od 1.
8. 2020 nastoupil na faru ŘKF Kunvald nový
administrátor, pan Kolbaba. Zastupitelstvo
vzalo informace na vědomí.

Další zasedání Zastupitelstva Městyse Kunvald proběhnou ve čtvrtek dne 10. září
2020 od 19 hod. a ve čtvrtek 8. října 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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Vážení Kunvaláci,
na jednání zastupitelstva 6. 8. 2020 zastupitelstvo rozhodlo o přebudování části Penzionu na stravovací provoz pro školu s částečnou možností stravování občanů. K tomuto
účelu má sloužit pouze přízemí, tedy asi třetina objektu. Další využití zbývající části (dvě
nadzemní podlaží) není vůbec řešeno.
Jediným faktickým podkladem pro toto
rozhodnutí byl pouze rozpočet vybavení
školní kuchyně v částce 2,042 – 3,586 mil. Kč
pro podobné provozy. V této částce není
zahrnuto nic dalšího (např. projektová dokumentace, nutné stavební úpravy, veškeré
inženýrské sítě atd.). Jaké budou provozní
náklady objektu do budoucna, nikdo neřeší?
Respektuji rozhodnutí většiny. Ale nerozumím, proč k danému tématu nebyla
vypsána veřejná anketa, když původně
ji zastupitelstvo chtělo vypsat. Já osobně
jsem návrh ankety připravil. Abychom skutečně názor občanů neznali, zastupitelstvo zamítlo vypsat k tomuto tématu referendum, které by se mohlo konat společně
s krajskými volbami s minimálními organizačními nároky. Možná by došlo k drobné
časové prodlevě... Proč nechtějí znát zastupitelé názor občanů? Bojí se ho?
Nejenže se k danému tématu nemohla
vyjádřit laická veřejnost, ale zároveň ani
neznáme názor veřejnosti odborné (studie
využití objektu, veřejná architektonická
soutěž).
Postrádám celkovou koncepci v tomto
záměru. Považuji toto rozhodnutí za poněkud překotné. Ale obávám se, že jeho
finanční dopady poneseme všichni.
Jediným možným způsobem, jak si učinit
objektivní názor na dění v obci, je zúčastnit
se jednání zastupitelstva, na které Vás tímto
všechny zvu.
Roman Rusz zastupitel Kunvaldu

Sdělení sousedů
Na dotaz, ohledně znovuotevření Penzionu u Lípy, vyslovila rodina Keprtova
a Můllerova nesouhlas, s odvoláním se na
nedobré zkušenosti s předchozím provozovatelem panem Borkem.
A vyslovili se k podpoře školní jídelny.
Keprtovi a Müllerovi
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Domek Na Sboru
Jak bylo již uvedeno výše ve výtahu
ze zápisu ze zasedání zastupitelstva, k otázce
Domku na Sboru se koncem července sešli
jak zástupci městysu, tak zástupci Českobratrské církve evangelické, aby se pokusili
najít znovu společnou řeč a nejen myšlení,
ale i činy k celkovému oživení této kulturní
památky. Měla by být stejně důležitá jak pro
Českobratrskou církev evangelickou (a nejen
jakožto vlastníka), ale také pro městys Kunvald, který by se tak mohl dostat do podvědomí širší veřejnosti, Domek by mohl
posloužit všem. Mohl by více vzkvétat. Jednání neprobíhala v žádné osobní rovině, byla
obecná a bylo diskutováno mnoho nápadů
přítomných. Je jen škoda, že zástupci ČCE
kladou tak malou váhu činnosti správce, že
paní správkyni mj. jako osobu, se kterou má
ČCE pracovně právní vztah, nepřizvali na jednání se zástupci městyse.
Jde o nastavení nových vazeb a pravidel, na jejichž upevňování a dodržování,
bude – li skutečný zájem obou stran, lze postavit něco nového. Správcovství na Domku je
nelehká úloha, která si vyžaduje skutečně
hodně času, úsilí a zájmu, proto by měla role
správce být výrazně posílena ze strany ČCE
tak, aby byl pro městys odpovědným partner
v místě a nikoli někdo daleko v Praze. I o tom
byla řeč. Všichni Ti, kteří Domek v uplynulých téměř 30 letech za městys řešili a problematice se věnovali, si všech úskalí a většiny
potřeb jsou dobře vědomi, ale rovněž by rádi
viděli více iniciativy ze strany ČCE.
Proto městys navrhl novou formu spolupráce podloženou např. Dohodou o spolupráci mezi oběma stranami, která by měla
být vyvážená, a ku prospěchu nejen obou
stran, ale především ku prospěchu Domku
na Sboru a poselství, které nese a měl
a mohl by je předávat širší veřejnosti.
Skutečně tedy nejde o pitvání toho,
zda v uplynulém roce bylo více nebo méně
návštěvníků než v roce letošním (data
o návštěvnosti za uplynulá desetiletí jsou
na úřadě městysu k dispozici). Nejde o rozebírání dalších skutečností, jde o nastavení
nových podmínek. Jde o to, posunout věci
dál, dát jim nový rozměr.
Předkládáme proto touto formou široké
veřejnosti Záznam z jednání mezi zástupci
městysu a mezi zástupci ČCE a současně

i text, který přednesl Ing. Rusz na zasedání
zastupitelstva za svou sestru a současnou
správkyni Domku Na Sboru – paní Vandu
Hlaváčkovou.
Je čas otočit list a jít dál.
Jana Trejtnarová

Záznam z jednání
Dne: 27. 7. 2020 v Kunvaldu v restauraci sokolovny Kunvald.
Přítomni:
– za městys Kunvald:
Ing. Josef Paďour – starosta, Ing. Jana
Trejtnarová – místostarosta, p. Petra Zářecká – předsedkyně výboru pro kulturu
a rozvoj městysu
– za ČCE:
Ing. Petr Šilar – senátor, p. Jaromír Plíšek, vedoucí tajemník Ústřední církevní
kanceláře, Mgr. Jiří Just, Th.D. – vědecký pracovník Historického ústavu AV ČR,
p. Daniel Říčan – Historicko – vlastivědná společnost Suchdol nad Odrou, p. Oliver Engelhardt, Ph.D. – Church Relation,
Wien, p. Benigna Carstens, Kirchenletung,
Region Deutschland, Losungen – většina přítomných je členem pracovní skupiny na vytvoření nové expozice na Domku
Na Sboru.
1) Přítomní za obě strany zhodnotili současnou situaci na Domku Na Sboru, a to jak z pohledu vlastníka a provozovatele objektu ČCE, tak z pohledu vedení městysu Kunvald, na jehož katastrálním
území se kulturní památka nachází a dlouholetého nájemce objektu, který o objekt
pečoval a částečně financoval, zajišťoval
a hradil průvodcovskou službu během letních prázdnin.

2) Obě strany deklarovaly, že jsou si vědomy významu kulturní památky, kterou
představuje Domek Na Sboru v Kunvaldu a mají zájem na jejím provozu, oživení a zatraktivnění pro širší veřejnost a tím
i zvýšení návštěvnosti. Jednání bylo zaměřeno spíše na výše uvedené obnovení expozice.
3) Zástupci pracovní skupiny, která pracuje již více než půl roku, byli v Kunvaldu
poprvé a seznamovali se s dispozicemi objektu i okolí. Kladli důraz především na duchovní význam a stránku expozice.
Představení koncepce pracovní skupiny: stránka vzdělávací, prostor pro duchovní činnost, využití okolí (Modlivý důl,
Jordán, Bratrská lípa), stránka turistického
ruchu (turistický cíl).
P. Plíšek uvedl, že důležitý je obsah
sdělení, jaké má být a na koho jej chceme
směřovat.
4) Zástupci městysu konstatovali,
že otázka expozice je především věcí ČCE
popř. pracovní skupiny, ale zájem městysu
je především na provozu Domku Na Sboru, na jeho údržbě a vzhledu, zvýšení návštěvnosti a zatraktivnění jak pro místní
občany, tak pro turisty. Vzhledem k tomu,
že byla ukončena k 30. 6. nájemní smlouva mezi ČCE a městysem Kunvald, navrhují novou formu spolupráce s ČCE formou
např. Dohody o spolupráci a návrhy bodů,
jež by dohoda mohla obsahovat, byly zaslány Ing. Šilarovi, který je a vždy byl garantem jednání mezi ČCE a městysem
a touto formou byly tlumočeny i na ČCE:
5) Založení Výboru na oživení Domku
Na Sboru, jehož členy by měli být: zástupce/ zástupci ČCE, správce Domku Na Sboru, starosta městysu Kunvald, člen/členo7

vé zastupitelstva a dále čestným členem
Ing. Petr Šilar. Cílem činnosti Výboru by
mělo být pozvednout dlouhodobě klesající
návštěvnost Domku Na Sboru, organizovat
a zabezpečovat kulturní akce (např. koncerty), především v letním období na přilehlém pozemku, případně akce zaměřené
na čtení knih či osvětu v modlitebně Domku Na Sboru.
Výbor by se měl pravidelně scházet
a vždy do konce března navrhovat termíny konání kulturních akcí i jejich náplň tak,
aby akce mohly být včas zveřejněny a propagovány. Jako důležitou také vnímá spolupráci s místní základní školou, středními
školami v okolí, pro které budou pořádány
speciální prohlídky.
6) Rovněž je důležité, aby v místnosti
„pokladny“ bylo k dispozici a k prodeji dostatek jak místní krajové literatury, tak literatury vážící se k Jednotě bratrské, dále
drobné reklamní, nebo umělecké předměty, pohlednice, turistické známky a případně další předměty drobného užitého a lidového umění. Je nutné dohodnout, kdo
bude odpovídat a zabezpečovat případné
objednávání této literatury.
7) Ke zvýšení návštěvnosti je nezbytně nutné, aby v letních měsících (červenec, srpen) byla expozice ve stanovené dny a hodiny trvale přístupná (obvykle úterý – neděle, a to od 9 hod do 17 hod)
s průvodcem.
8) ČCE jako vlastník objektu by měl zabezpečovat řádnou péči o objekt a přilehlý pozemek prostřednictvím správce ve všech ohledech (údržba a úklid objektu, údržba a úprava okolního pozemku včetně oplocení). Osoba správce objektu je nesmírně důležitá a správce byl měl
8

mít od ČCE mandát k jednání s městysem,
a také byl měl mít určen rozsah, ve kterém je oprávněn jednat. Měla by být zabezpečena průvodcovská službu v měsících květnu, červnu a září. Je žádoucí, aby
v místě byl další náhradní průvodce, který
by zajistil průvodcovskou službu v případě nepřítomnosti správce. Městys Kunvald
je ochoten vypomoci se zajištěním trvalé
průvodcovské služby na letní měsíce a po
odsouhlasení zastupitelstvem se finančně
podílet na úhradě mzdy brigádníka během
prázdninových měsíců
9) Městys Kunvald by mohl (opět pokud odsouhlasí zastupitelstvo) ve svém
rozpočtu každoročně vyhradit minimální částku na propagaci Domku Na Sboru, zajištění nejméně dvou kulturních akcí
– menších koncertů, ve kterých dostanou
prostor mladí a začínající umělci, žáci základních uměleckých škol z okolí. Jednu kulturní akci většího významu by mohla zajistit ČCE. Na organizaci akcí by se
městys Kunvald podílel, případně je po dohodě zajišťoval. V budoucnu – pokud dojde k dohodě, a bude možnost, by mohl
Domek Na Sboru fungovat jako informační místo.
10) Případné příjmy ze vstupného
a akcí by měly sloužit po odečtení režií výhradně ke zvelebení a opravám Domku Na
Sboru. Je otázkou, zda nezaložit zvláštní účet či nadační fond, kam by byly poukazovány jak příjmy ze vstupného a z akcí,
tak třeba dohodnuté příspěvky od organizací, městyse, ČCE, případně donátorů, tak
by z něho byly hrazeny potřebné výdaje.
11) Náměty – která zazněly od účastníků jednání v průběhu diskuse o využití
Domku Na Sboru a jeho okolí:
Podpora propagace – využití Faceboo-

ku – formou tipu na výlet – krátké video
či spot s využitím starších filmových materiálů městyse, nebo vytvoření nových
s možností získání finančních prostředků
z dotačního programu kraje, důležité je začít spolupracovat s místní školou a okolními školami, vytvořit vzdělávací programy
a pomůcky pro děti a mládež vč. např. nových forem (komiksy). Důležité je vytvoření tradice pravidelné spolupráce a konání
pravidelných akcí.
Zapojení propagace do celkové koncepce DSO Sdružení obcí regionu pod Zemskou branou v propagačních materiálech
rovněž více zdůraznit naučnou stezku Po
stopách jednoty bratrské a doporučit vyčlenění času na procházku po této stezce.
Doplnit naučnou stezku o „dobrodružné
putování“ – prvky pro děti a rodiče.
Respektovat změnu společenského prostředí.
Zvážit možnosti spolupráce s ostatními
muzei a výstavními prostory.
Konání pravidelných akcí pro věřící – nikoli pouze evangelické, např. ekumenické bohoslužby, čtení duchovních i jiných textů, využít prostor modlitebny k výstavám.
Zabezpečení stálé průvodcovské služby
v průběhu letních prázdnin – možnost využití nejen místních studentů, ale i externích
studentů, kteří se tématikou historie a Jednoty bratrské přímo zabývají
Vytvoření ideového záměru, definování funkce správce, jeho kompetencí a povinností.
Zajištění dostatku tiskovin (knih, DVD,
CD) s tématikou Jednoty bratrské, vč. knih
např. J. A. Komenského k volnému prodeji, případně regionální literatury vztahující
se ke zdejšímu kraji.
Zapsala: Jana Trejtnarová

Poznámky k záznamu z jednání mezi
zástupci ČCE a městysu Kunvald dne
27. 7. 2020 v restauraci sokolovny Kunvald.
· Návštěvnost oproti loňsku zatím nijak
neklesá, jenom je letos méně cizinců, což
je ale pochopitelné. Pro porovnání uvádím počty prodaných vstupenek za květen
až červenec vloni a letos:
Celkem za květen až červenec v roce
2019 přišlo 153 návštěvníků, za stejné období letos to bylo 192 lidí, tedy o 39 více.
· Momentální provoz domku funguje na zavolání – na plotu u branky a na
dveřích jsou vyvěšena dve telefonní čísla, na která mohou zájemci o prohlídku volat. Tento provoz byl s ČCE domluven narychlo, protože jsme ještě v půlce června nevěděli, jestli obec smlouvu s ČCE obnoví a jestli tedy poskytne brigádníka na
léto. Proto jsem se až v posledním červnovém týdnu s ČCE domluvila, že letos zkusíme provoz muzea zajistit tímto stylem.
Je nám jasné, že někteří návštěvníci nezavolají, i když do otevřených dvěří by jinak
vešli. Na druhou stranu jsme ochotni muzeum otevřít kdykoliv si kdo zavolá – takže
i v pondělí, kdy je jinak zavírací den, nebo
třeba v 8 večer, což se nám již také stalo.
Takto nastavený provoz je sice dosti náročný, ale zatím se jeví jako zvládnutelný.
Umím si představit, že v dalších letech by
v letních měsících mohla být průvodcovská služba zajištěna i brigádnicky, tak jak
je zmíněno v záznamu z jednání.
· Měl by to být ale někdo, kdo je obeznámen neje s historií vzniku a fungováním Jednoty bratrské, ale i se současným
českým i zahraničním prostředím evangelických církví. tato oblast lidi poměrně dost
zajímá. V nové expozici by mělo být tomuto tématu také věnováno nějaké místo.
· Domek je po dohodě samozřejmě
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možno navštívit i v zimních měsících –
přehled návštěvnosti za toto období máme
zaznamenán a můžeme ho zájemcům poskytnout.
· Spolupráce s kunvaldskou školou byla
již obnovena, učím na naší ZŠ od loňska.
Část kunvaldských dětí návštěvu domku
stihla ještě před pandemií, další návštěvu
neumožnil nouzový stav. Školka svůj program na Domku Na Sboru měla v posledním červnovém týdnu.
· Pravidelné bohoslužby se momentálně nekonají, kromě každoročních bohoslužeb potštejnského sboru (Ochranovský
sbor České misijní provincie jednoty bratrské) v neděli na přelomu července a srpna
(letos byla 2. 8.). Samostatné bohoslužby
skupin, které do Kunvaldu přijedou, jsou
většinou hlášeny předem – letos to zatím

bylo jednou v červnu (Misijní škola z Kolína) a jednou v červenci (mládež Českobratrské církve evangelické). Další církevní zájezd je hlášen na 6. 9. – ČCE Džbánov
(přeloženo z května).
· Ke spolupráci s ostatními muzei:
na domku se byla podívat paní z muzea
Petra Chelčického v Chelčicích. Jednota bratrská byla založena na základě učení
Petra Chelčického. Měli by zájem o spolupráci i partnerství s Kunvaldem. V muzeu
v Chelčicích již mají alespoń nějaké upomínkové předměty, které si u nás v Domku
Na Sboru koupili. na jaře zde byl také pán
z muzea Bible kralické v Kralicích, rovněž
on se o naše muzeum zajímal.
podepsáno
Vanda Hlaváčková – správce Domku Na Sboru
V Kunvaldě 5. 8. 2020

Čím žije naše kunvaldská škola...
Vážení spoluobčané, rodiče, děti,
paní magistra Klára Kodytková byla
k 1. 8. 2020, jak jistě již všichni víte, jmenována do odpovědné funkce ředitelky Masarykovy základní školy a mateřské školy
Kunvald. Stojí před ní jistě mnoho práce,
úsilí, ale také mnoho nového včetně nelehkých rozhodnutí a tíhy odpovědnosti.
Požádali jsme jí o několik řádků, které
Vám níže přinášíme a přejeme jí, aby se
jí v jejím úsilí dařilo, aby škola pod jejíma
rukama vzkvétala a aby ona sama neztrácela nic ze svého nadšení:
Školní rok 2020/2021 otevírá další desetiletí kunvaldské školy a přináší mnoho
změn. Zejména nové způsoby fungování
výchovně vzdělávacího procesu, který je
nejdůležitějším posláním základní i mateřské školy. Více než jindy jsme v nejistotě,
co rok přinese, a nevíme, jestli budeme
moci zrealizovat všechny vytyčené plány.
Předchozí školní rok nám totiž naznačil dost
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nevybíravým způsobem, že bude třeba vzdělávání posunout z toho tradičního pojetí
jiným směrem.
Po dobu koronavirové pandemie probíhala v naší škole vzdálená výuka. Všichni
učitelé se snažili najít způsob, jak žákům
výuku zprostředkovat přes internet. Učitele,
žáky i rodiče to hodilo do vody a „dělej,
co umíš“. Zvládli jsme to. Velké díky patří
rodičům, bez kterých by to určitě nešlo.
V době, kdy píšu tento článek, ještě není
jasné, jaká pravidla budou ve škole nastavena, ale protože situace se může opakovat,
musíme se na ni připravit. Doufejme, že na
důkladné proškolení učitelů, žáků i rodičů
budeme mít dostatek času. Věřím, že i díky
postupně se rozšiřující digitalizaci školy vše
zvládneme.
Právě digitalizace školy je jedním,
nikoli však jediným, z cílů, kterých bych
chtěla dosáhnout. Za důležité považuji také
vytvořit tým učitelů, který „potáhne za jeden

provaz“ a jehož cílem budou samostatní
a vzdělaní žáci. To však nepůjde bez dalšího
cíle – spolupráce.
A to spolupráce:
s rodiči – aby lépe porozuměli, proč
děláme věci tak, jak je děláme,
s mateřskou školou, protože základní
vzdělání navazuje na předškolní vzdělávání,
s učiteli a žáky, kteří jsou hlavními
aktéry samotného vzdělávání,
se zřizovatelem, od kterého se nám,
jako škole, dostává velké podpory,
se školskou radou, ve které jsou zástupci
rodičů, pedagogů i zřizovatele a mohou tak
nahlížet na věc z více pohledů,
se širší veřejností – protože škola je
součástí společnosti.

Jakou formou bude tato spolupráce probíhat, záleží na dohodě zúčastněných stran.
V současné době se stále více ukazuje potřeba znalosti cizích jazyků. I v této
oblasti bych chtěla učinit posun zapojením
se do projektů, které praktické využívání
cizích jazyků podporují.
Kunvaldská škola je pro mě srdeční záležitostí. Poznala jsem ji jako žákyně, vracela
jsem se i při studiu na gymnáziu, absolvovala jsem zde povinnou praxi na vysoké
škole a prováděla výzkum pro svou diplomovou práci. Od doby, kdy jsem nastoupila jako
učitelka, mi „rukama“ prošlo hodně dětí. Za
tu dlouhou dobu se ve školství mnohé změnilo a mnohé se ještě změní. Věřím, že nám
tyto změny přivedou také více dětí do školních lavic.
Přeji všem krásný, pohodový a úspěšný
školní rok.
Mgr. Klára Kodytková, ředitelka školy

Společenská kronika
Poděkování.
Dne 17. 7. 2020 jsme se v kunvaldském
kostele naposledy rozloučili s paní Mirkou
Vagnerovou. Děkujeme touto cestou panu
starostovi Ing. Josefu Paďourovi a panu
Jaroslavu Flekrovi za přednesené projevy.
Jejich upřímná slova nám pomohla zmírnit
náš smutek.

Velký dík patří celému chrámovému
sboru za krásný a dojemný hudební doprovod. Dále děkujeme sousedům, přátelům,
známým a všem ostatním za květinové dary
a účast na rozloučení s naší drahou zesnulou.
Zarmoucená rodina

Dobré zprávy
Přátelé!
Chtěl bych se s Vámi podělit o radost,
kterou nám už nekolikrát udělaly prodavačky v obou Konzumech v Kunvaldu. Já
pajdám o holi, Vlasta na tom se svými zády
taky není dobře. Následovat nebude výčet
chorob, ale opravdová radost z toho, že když
člověk nemůže, dobrá duše pomůže. Dostalo

se nám jí od děvčat z obou Konzumů. Bez
říkání popadly naše nákupy a než jsme
vykoktali díky bylo vše uloženo v autě. Řeklo
by se - banální záležitost. Není tomu tak, je to
projev úcty ke staršímu a krásná vlastnost,
která by nám neměla nikdy chybět. My Vám
děvčata z celého srdce děkujeme.
Pepa od Vlasty
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Vážení spoluobčané, milí pamětníci,
v minulém čísle jsme uveřejnili výzvu ke
spolupráci na připravované publikaci o historii osídlení Kunvaldu, a to konkrétně jeho
jednotlivých čísel popisných. Někteří z Vás
se nám ozvali, za což velmi děkujeme.
Poskytnuté informace byly předány panu
Adamcovi.
Dovolujeme si však naši žádost dle
pokynů pana Adamce upřesnit:
– bylo by žádoucí sestavit seznam
osídlení všech domů v obci za období
let 1900 – 2020. Starší historie osídlení cca
od roku 1700 je již zpracována. Jednotlivé
rodiny uvádět jmenovitě: otec, matka (její
rodné jméno), děti a to včetně roků narození (alespoň přibližně) a od kterého roku
(zase alespoň přibližně) jsou obyvateli příslušného domu, nebo jsou jeho hlavními
uživateli. Pokud manželky nebo manželé,
nebo celé přistěhovalé rodiny, pocházely
z jiné obce, tak obec jmenovat. Kde to bude
možné, zaznamenat historii domu (přestavby, požáry, zrušení domu, přenesení
čísla popisného jinam apod.)

Dále uvádíme jako příklad, jak jsou
panem Adamcem dohledána a uvedena
data u jednoho čp. v Kunvaldu:
Čp. 53 Chalupa podružská (NC 53)
Antonín Urban, chalupu asi vystavěl
1778 – Václav Urban, koupil chalupu
podržskou po matce, vdově po zemřelém Antonínovi Urbanovi, na kterou nebyl
žádný zápis, za …12 zlatých. Jeho manželkou je Veronika, dcera Antonína Trejtnara
z čp. 53, děti: Anna (*1787) – oo Kalousová z čp.62, Josef (*1780) – čp. 53. Koupě
s podmínkou jen na 15 let, do vzrůstu nejmladšího syna Jiřího a Václavovi se uhradí
suma, kterou vyplatil na funus otce.
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Josef Urban (*1780), syn Václava,koupil chalupu na půdě obecní postavenou NC
53 v Horním Kunvaldě od otce svého Václava Urbana za 30 zlatých. Jeho manželkou je Františka Kalousová (*1790), dcera
Josefa Kalouse z čp. 62 (oo1814), děti:
František – čp. 53. Jako vdova je Františka
Urbanová provdaná v roce 1821 za Václava
Dvořáka z čp. 46.
1831 – Václav Dvořák (*1790, syn
Martina Dvořáka z čp. 46, chalupník, manželka Františka Urbanová (*1790), vdova
po Josefovi Urbanovi z čp. 53, dcera Josefa
kalouse z čp. 62, (oo 1821).
1850 – František Urban, syn Josefa,
chalupník, manželka Marie Jirouchová
(*1811), dcera Františka Jiroucha z Pěčína,
děti: Emanuel (*1851), František (*1838) –
čp. 90. Jsou potom na čp. 86.
Kolem roku 1850 zde bydlí také: František Praus (*1817, syn Františky Prausové z čp. 192, chalupník, manželka Kateřina, dcera Františky Žižkové z čp. 8, děti:
Anna (*1850).
1869 – František Štefek (*1825
Bubnov), syn Václava Štefka, familianta
z Bubnova čp. 19, nádeník, manželka Marie
Kapitolová (*1827 Kunvald), dcera Františka Kapitoly z čp. 25, vlastnice chalupy,
děti: František (*1861) – obuvník. Také je
zde zapsán Josef Fajt (*1859) – syn, krejčí
(asi od manželky F. Štefka).
Bydlí zde také: Jan Sinfeld (*1821 Bartošovice) – nádeník, podruh, manželka
Josefa (*1818 Kunvald), děti: Jan (*1849),
Josef (*1852), František (*1855), Josef
(*1859).
Také zde bydlí: Františka Hernychová
(*1810 Pěčín) – vdova, nádenice, děti:
František (*1849) – stále nemocný, Emanuel (*1846) – slouží v Rokytnici, Josef
(*1843) – tkalcuje v Klášterci a jeho manželka Anna (Klášterec).

V roce 1880 zde bydlí také: jan Adamec
(*1856 Kunvad), syn Josefa z čp. 75, truhářský pomocník, nebydlí zde již rodiny
Sinfeld a Hernych.
1889 – František Štefek (*1861), syn
Františka, chalupník, manželka Filomena
Severinová (*1864), dcera Patra Severina
z Klášterce, (oo1889).
V roce 1890 je zde“ František Krečmer (*1861 Kunvald), syn Klimenta Krečmera z čp. 265, nádeník, manželka Emílie
Tobišková (*1862 Kunvald), dcera Františka

Tobišky z čp. 19, děti Marie (*1886), Filomena (*1888). Také je u nich Klement Krečmer (*1821 Nová Ves) otec Františka, syn
Josefa Krečmera z Nové Vsi, obuvník a jeho
manželka Františka Veverková (*1820 Kunvald), dcera Anežky Veverkové z čp. 168.
V roce 1900 zde stále bydlí rodina:
František Kráčmer (*1861), syn Klimenta,
polní hospodář, manželka Emilie Tobišková
(*1862), a kromě výše jmenovaných dětí
ještě: Emilie (*1892), Františka (*1894),
Anna (*1899).
Jana Trejtnarová a Petra Zářecká

Rozhovory Poledníku
Rozhovor s ThMgr. Miroslavem
Piotr Fasem
V červenci jsme se dozvěděli o plánované změně kněze v naší farnosti. Takováto
událost je velkou změnou nejen pro farníky,
ale především pro samotného kněze. Je to
také moment zastavení a bilancování, proto
jsem panu faráři položila několik otázek.
Ve kterém roce jste přišel do Kunvaldu
a co tomu předcházelo?
Když to vezmu od počátku, tak na kněze
kongregace misionářů Svaté rodiny jsem byl
vysvěcen v Polsku v roce 1993. V Polsku
jsem také šest let působil jako kaplan a pak
jsem byl na svoji žádost poslán do České
republiky. Devět let jsem sloužil ve farnosti
Holohlavy a Smiřice a také v Sendražicích.
Pak mne biskup Dominik Duka poslal do
Kunvaldu.
Kunvald, Klášterec a České Petrovice
jste spravoval dvanáct let, jak toto období
hodnotíte?
Zdá se mi, že to tak rychle uběhlo. Vůbec
bych neřekl, že je to už dvanáct let. Po takové
dlouhé době se vždy hodně těžko odchází.
Já jsem byl v Kunvaldě rád, potkal jsem tu
spoustu dobrých lidí a budu rád vzpomínat
na všechno a na všechny. Budu také vzpomínat na krásně upravený kostel a na zasněžené zimní dny.

Co se podle Vás za tu dobu změnilo?
To je složitá otázka. Snažil jsem se, abych
nezničil, co zde už fungovalo. Byl jsem rád za
zpěv a hudbu Jiné doby, za upravený kostel
i za výuku náboženství. Před devíti lety bylo
v Kunvaldě založeno Misijní klubko dětí a za
ta léta stihlo podniknout mnoho dobrých
aktivit. Také se povedly nějaké opravy v kostele, za což děkuji panu starostovi a zastupitelstvu, také stavebnímu technikovi, památkovému ústavu v Pardubicích a samozřejmě
farníkům. Jelikož kněz by měl dbát především o duchovní věci, kladl jsem vždy velký
důraz na přípravu svých kázání a snažil jsem
se v nich farníkům mnohé předat.
Kdo rozhoduje o výměně kněze?
Kněz je služebníkem církve a podléhá
rozhodnutím pana biskupa. Já jsem řeholní
kněz, proto podléhám ještě svému řeholnímu představenému otci provinciálovi.
Zprávu o svém přeložení z Kunvaldu jsem
vzal pokorně, je to můj úkol.
Kam od nás odcházíte?
Od 1. 8. 2020 nastupuji do České Skalice,
je to vikariát Náchod. Můj předchůdce páter
Václav Hegr zemřel po dlouhé a těžké nemoci.
Sloužil ve farnosti třicet let a byl u farníků oblíbený, proto ho nebude lehké nahradit.
Děkuji Vám za rozhovor a přeji mnoho
krásných dnů v nové farnosti.
Marta Gregušová
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Stále se něco děje...!
Když někdo opravdu umí…
…pak třeba rozdává radost a krásu
ostatním. Myslím, že to tak vnímala většina
posluchačů již tradičního koncertu – Francouzského večera, který se uskutečnil opět
v kostele sv. Jiří v Kunvaldu v podvečer
v sobotu dne 4. 7. 2020.
V dokonalém podání paní Martiny Forejtkové, paní Kateřiny Prokešové – jinak
dua Nos Dames a jejich mladého nadaného
přítele Davida Jandla zazněly písně z repertoáru takových osobností, jakými bezesporu
byli a jsou Edith Piaf, Charles Aznavour,
Yves Montand, Boris Vian a další.
A tak kostelem opět zněly nejen krásné
písně s často pohnutými texty, ale i krásné
hlasy doprovázené tóny klavíru, violoncella
a akordeonu.
Bylo to jako pohlazení pro začátek letních
prázdninových měsíců, jehož teplý dotyk
cítíte ještě dlouhý čas. Děkujeme a těšíme se
na další setkání. A rovněž nesmíme oběma
dámám a jejich mladému kolegovi zapomenout poděkovat za příspěvek z vybraného
dobrovolného vstupného, který věnovali na
opravu varhan našeho kostela.

Proto jsme s radostí přivítali aktivitu Včelařství Kunvald, které nás v rámci celostátní
akce „Česko jde spolu na piknik“ v neděli
2. srpna 2020 na takový piknik pozvalo.
Konal se na louce před jejich domem. Na
návštěvníky čekaly oranžové stany a stoly
s lavičkami. I přes nepřízeň počasí přišlo
na posezení 51 občanů a chalupářů. Nálada
byla družná a veselá. Nikomu nevadil drobný
déšť při vzájemném ochutnávání a konzumaci domácích specialit, které si hosté přinesli. Cílem pikniku bylo podpořit dobré přátelské a sousedské vztahy mezi občany i chalupáři v Kunvaldě a to se plné míře podařilo. Poslední návštěvníci se rozcházeli až po
jednadvacáté hodině.
Nám nezbývá než poděkovat Monice
a Alexovi i ostatním pomocníkům za přípravu a výborné zajištění celé akce s tím,
že se budeme těšit na další podobná setkání.
Ze zpráv Agentury Dobrý den, která
registruje české rekordy: V celé republice
se konalo 49 pikniků, na kterých se dohromady sešlo bezmála 1000 lidí, a výsledek byl
zapsán do České knihy rekordů.
Obyvatelé mlýna u Fišerů

Jana Trejtnarová

„Česko šlo spolu na piknik
i v Kunvaldě“
Od nepaměti obyvatelé obce Kunvald
patřili mezi pokrokové a kulturní lidi. V obci
je mnoho spolků a sdružení, která pořádají
různé kulturní akce. Na ty tradiční jsme se
všichni už zvykli, ale letos je jejich počet
z důvodu epidemie značně omezen.

Okénko farnosti
Loučení s ThMgr. Miroslavem Piotr
Fasem
Střídání kněží, k němuž dochází v největší míře o letních prázdninách, zažije čas od
času každá farnost. Tato změna se letošní léto
udála i v Kunvaldě.
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Dosavadní administrátor ThMgr. Miroslav Piotr Fas MSF byl povolán do jiné farnosti a při mši sv. jsme se s ním v neděli
26. 8. rozloučili. Za 12 let jeho služby je
třeba také poděkovat a jistě potěší i něco
na památku. Kunvaldští farníci mu věnovali,
mimo jiné, obraz (koláž z fotografií událostí
v naší farnosti) a do tvořivé činnosti se zapo-

jily i děti z náboženství. Ty panu faráři nakreslily některá zasvěcená místa našeho krásného
Kunvaldu, aby si je mohl kdykoli připomenout. Nechyběla například kaplička v Zaječinách, socha sv. Jana Nepomuckého, obrázek
Panny Marie s Ježíškem na Zmrzlíku a další
místa. Všude tam se děti osobně vydaly,
v rámci prázdninových výletů, aby zachytily
každý detail onoho místa.
Pan farář byl velmi dojatý a pozval
všechny k podvečernímu setkání na farní
zahradu. Tentýž den se tohoto neformálního
setkání zúčastnilo mnoho farníků z Petrovic, Klášterce a Kunvaldu. Při opékání párků
vládla dobrá nálada, ke které přispělo i společné muzicírování hudebníků ze všech těchto
farností. Pak už jsme se s panem farářem rozloučili a popřáli mu mnoho sil a odhodlání
ke službě v novém farním společenství.
Marta Gregušová

Nový administrátor
Následující neděli 1. 8. nás v našem kostele přivítal pan vikář z Letohradu, a představil nám našeho nového pana faráře
Mgr. Jaroslava Kolbabu. Společně pak sloužili mši sv. a po ohláškách jsme nového pana

administrátora přivítali s kyticí řezaných květů
a přáním všeho dobrého.
Pro vzpomínku na začátek své služby
v naší farnosti dostal také rostlou květinu
s ozdobným zápichem v květináči s datem
1. 8. 2020.
Marta Gregušová

Změny v časech nedělních bohoslužeb
Jelikož náš nový administrátor spravuje,
krom Kunvaldu, Klášterce a Petrovic, také
Rokytnici, Pěčín, Říčky a Souvlastní, dochází
k časovým změnám nedělních bohoslužeb.
Kunvald 7:30 h
Rokytnice 9 h
Klášterec 10:30 h

Bližší informace na nástěnce u kostela.
Opět začínáme
Prázdniny nám skončily – tak rychle
uběhly, dny volna se rozloučily, školní zase
naběhly,…to jsou slova písně, kterou budou
zpívat děti začátkem září při mši sv. za nový
školní rok.
Donesou si také, jako každoročně, školní
brašny k požehnání. Bude to první dětská
mše sv. s novým panem farářem.
Marta Gregušová

Sport
19. Kunvaldský železný muž
25. července se již po devatenácté sešli
příznivci našeho víceboje. Přivítalo je krásné
slunečné počasí a tak jim nevadila ani chladnější voda, která je spíše osvěžila před zdolávání cyklistické a běžecké disciplíny. V letošním roce se poprvé zúčastnili i závodníci na
koloběžkách, kteří měli „cyklistickou“ část
zkrácenou. Celkově se zúčastnilo 80 jednotlivců a 4 štafety.
Již po plavecké části bylo patrné, kteří
závodnici budou celkově v jednotlivých
kategoriích a stupních vítězů. Toto potvrdila i cyklistická a běžecká, kde si závodníci
pohlídali svá umístění a dobíhali s poměrně
velkými časovými rozstupy, kromě katego-

rie MC, kde druhého a třetího dělili pouhé
2 vteřiny. Na dalších místech, se ale bojovalo doslova do posledního dechu a závodníky mezi sebou dělili i pouhé metry. Celkovým vítězem se stal mezi muži Martin Berka
s časem 1:04:53, mezi ženami Adéla Andr15

lová s časem 1:14:09, koloběžky vyhrála
Lenka Králová v čase 1:13:11 a štafety štafeta pod názvem“40“ v čase 1:10:12. O tom,
že náš závod je opravdu pro všechny, nás
každý rok přesvědčuje Hana Nádherová
z Hradce Králové, která vždy uzavírá startovní pole a dobíhá s úsměvem s časem přesahujícím dvojnásobek času vítěze. V letošním roce se zúčastnila i skupina kamarádů ze
Žamberka, pro které to byla první zkušenost
s tímto typem závodu, a věřím, že někteří se
zúčastní i v dalších letech.
V příštím roce nás čeká jubilejní dvacátý
ročník, věřím, že závod bude mít zase bohatou účast a připravíme opět kvalitní závody po
všech stránkách a pro tento speciální ročník
připravíme i něco nového. Proto již nyní
zveme obyvatele Kunvaldu a okolí, přijďte si
zazávodit, a to buď v jednotlivcích, nebo ve
štafetách, není k tomu třeba žádný speciální
trénink a dá se to zvládnout s i bez. Všichni
závodníci si vzájemně v tomto sportu mezi
sebou fandí a podporují se a každý dobíhající
je v cíli oslavován jako vítěz, protože všichni
kdo dokončí, zvítězí sami nad sebou a potvrzují heslo „Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se!!!“ Hlavní odměna je dát si v cíli pivo
a podělit se s ostatními o zážitky z trati.
Tým Sokola Kunvald

Sokolovna Kunvald podruhé
Jak jsme už v loňském roce psali,
tak v říjnu letošního roku to bude 100 let
od doby, kdy byl položen základní kámen
naší Sokolovny. Slavnostně byla otevřena
4. května 1922. Bohužel mnoho fotografií a to jak interiérů, tak exteriérů, a jiných
materiálů se naší sokolské jednotě nedochovalo a není ani v kronikách obce. Proto Vás
občany Kunvaldu a čtenáře Poledníku prosíme, prolezte půdy a alba jestli někde něco
nenajdete, budeme rádi za vše, co naleznete (fotky z výročních schůzí, karnevalů,
zábav, závodů, plakáty ze zábav, divadelních představení a čehokoli jiného) materiály bychom si naskenovali a vrátili. Vytváříme kroniku naší jednoty a vše bychom do
ní uložili a vystavili při vybraných příležitostech. Rádi budeme i za fotografie ze skokanských můstků nebo bývalého koupaliště na
Dolním Kunvaldě (dnes se tam konají rybářské závody). Pokud něco naleznete, doneste
nám to na obecní úřad k rukám Aleny Morávkové.
Naše výzva se vloni bohužel obešla
bez téměř jakékoliv reakce, proto prosíme,
zkuste zapátrat znovu.
Výbor TJ Sokol Kunvald

Sokolský půlmaraton
V letošním roce bude náš závod výjimečný, nejenže se na trať vydají běžci, jeho
součástí bude již počtvrté závod koloběžek, který je zařazen do celorepublikového
Českého koloběžkového poháru. Jen pro
představu tento pohár obsahuje 5 závodů
a ostatní místa konání jsou pražské výstaviště, Brněnský Masarykův okruh, Hradec
Králové a Pardubice. Náš závod měl být
původně vyvrcholením tohoto poháru, a to
nejen tím že měl být poslední v kalendáři, ale
také náročností a délkou tratě. Díky COVIDU
po nás bude ještě závod v Brně.
Proto prosíme kunvaláky, přijďte 24. 10.
podpořit jak běžce, tak koloběžce při jejich
závodech.
Výbor TJ Sokol Kunvald
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Očkování psů proti vzteklině

proběhne ve středu dne 16. září 2020
∙ od 16.00 do 16.30 hodin u dolní prodejny Konzumu
∙ od 16.30 do 17.30 hodin u horní prodejny Konzumu
∙ od 17.30 do 17.50 hodin před VKK na Končinách
Majitele psů na Kunačicích, Bubnově, Zaječinách, Záhorách a v Zadním dole
navštíví v tento den veterinární lékař MVDr. J. Bílek osobně

·

TJ SOKOL KUNVALD pro Vás připravuje

celodenní turistický výlet
Mladeč » Mladečské vyvěračky » Bílá Lhota – arboretum » Bouzov – hrad » Babí skála » Loštice – hospoda s večeří
v sobotu 19. září 2020 odjezd z Kunvaldu od Kampeličky v 6.00 hodin
(doba návratu není stanovena, závisí na počasí a fyzické kondici účastníků)
Délka pěší trasy jako vždy do 20 km. Bude připravena i zkrácená verze.
Závazné přihlášky přijímá Alena Morávková, tf. 465 619160, 728 614 891.
Cena dopravy do 300 Kč (upřesníme v autobuse).

·

TANEČNÍ 2020

Kurz tance a společenského chování pro mládež se koná od září do prosince v sokolovně v Líšnici.
Cena je 1.200 Kč. Více informací na webových stránkách: www.kurzytance.unas.cz.
e-mail: tanecni.zamberk@seznam.cz, tel.: 731 249 284

·

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 snad bude přát společenským setkáním a událostem všeho druhu.

·

Slámožrouti Kunvald zvou na
SLÁMOŽROUTSKOU ZÁBAVU
ta se koná 24. 10. od 20:00.

1. Nos Dames a David Jandl v kunvaldském kostele.
2. Loučení s knězem.
3. Přivítání nového kněze.
4. Kunvaldský železný muž a žena v cíli!
5. Spolu na pikniku.
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