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Aktuálně z obce
Škola dostane nový kabát
Po úspěšně probíhající stavební „megaakci“na našem fotbalovém hřišti, se vedení obce
připravuje na zahájení dalšího velkého, finančně náročného projektu.
V měsíci červnu tohoto roku bude zahájena
akce „Energetická opatření ZŠ Kunčina“.
Pod tímto názvem se skrývá realizace stavebních prací v naší základní škole, které budou
obsahovat kompletní výměnu oken, vchodových dveří, zateplení obvodového pláště budovy, zateplení a rekonstrukce oplechování
střech tělocvičny, šaten, jídelny a školních
dílen. V závěru dostane budova školy nový
barevný nátěr. Uvnitř projde rekonstrukcí systém ústředního vytápění. Provedením
těchto energetických úprav si vedení obce
slibuje velké úspory finančních prostředků
vynakládaných každoročně na vytápění školy. Jelikož se jedná vzhledem k velmi omezenému obecnímu rozpočtu o vynaložení velké
finanční částky, bude velmi záležet na výběru
realizační firmy.
Příprava podkladů pro výběrové řízení na
dodavatele prací.
V měsících lednu a únoru 2011 užší vedení
obce intenzivně pracovalo na přípravě vyhotovení zadávací dokumentace pro veřejnou
soutěž na dodavatele stavebních prací. Tato
dokumentace obsahuje požadavky na parametry použitých materiálů, požadovanou
kvalitu práce a termíny zahájení a ukončení. Například že škola bude osazena novými
plastovými okny s trojsklem v bílé barvě. Na
zateplení obvodového pláště, střech a nátěrů požadujeme, aby byly použity jen vysoce kvalitní certifikované systémy, ke kterým
musí firmy předložit veškerou dokumentaci
a platné certifikáty. Zájemci o tuto práci musí
předložit své reference a doložit, že mají se
zakázkou obdobného charakteru a rozsahu
zkušenosti. Nesmí mít finanční problémy
a nesmí svými pracemi omezit provoz školy.
Musí dodržet termín dokončení a předat dílo
v požadované kvalitě. Součástí zadávací dokumentace je Smlouva o dílo, která všechny
tyto podmínky obsahuje a bude pro vybranou
firmu závazná.

Výběrové řízení
Vypracovaná zadávací dokumentace byla
koncem února zaslána šesti vybraným firmám, a jelikož dle platných zákonů musí
obec vybrat dodavatele stavebních prací na
základě transparentní veřejné soutěže, byla
také zveřejněna na webovém portálu veřejných zakázek. Soutěže se může zúčastnit
každý, kdo vlastní příslušná oprávnění. Celkem se přihlásilo 11 stavebních firem.
Zastupitelstvo na veřejném zasedání dne
17.2.2011 v Kunčině schválilo výběrovou
komisi skládající se za zástupců obce (ing.
Richter, p. Tlustoš), projekční firmy z Litomyšle (ing. Gabrhel), stavebního technické-

ho dozoru (p. Němčák) a koordinátora výběrového řízení (ing. Kašický).
Komise v prvním kole výběrového řízení otevírala zapečetěné obálky s nabídkami přihlášených firem a zjišťovala, zda splňují požadovaná kriteria a vlastní příslušná oprávnění.
V dalších výběrových kolech komise posuzovala jestli firmy doložily všechny certifikáty, prohlášení shody, reference, odbornosti
a další požadované náležitosti. Do závěrečného kola postoupili pouze ti uchazeči, které
tyto podmínky bez výjimky splnili. V samotném závěru bylo sestaveno pořadí firem podle výše cenové nabídky.
pokračování na straně 2

Konečné pořadí výběrového řízení
Identifikace uchazeče
1.
2.
3.
4.

Taylor okna dveře s.r.o.,
Opavice 26, 793 95 Město Albrechtice
Stavební firma KLEPOCOL s.r.o.,
Hlavní 322/6, 568 02 Svitavy - Lačnov
Ing. Jan Hikele,
Svitavská 522/54, 568 02 Svitavy
„KOLP, s.r.o., Kamenná 4b, 639 00 Brno
„JINGS s.r.o., Ostřešany 54, 530 02

IČO

Cena (bez DPH)

27771105

4 957 085,00 Kč

48150347

5 071 096,98 Kč

60890002

5 685 919,00 Kč

60110066
25935275

5 857 164,00 Kč

Společenská kronika
Narození: Narození:
5.2. Puflerová Vendula (K)
20.2. Cvrk Jakub (K)
22.3. Matoušková Lucie (K)
8.4. Šejnohová Adéla (K)
26.4. Kalábová Natálie (K)
Jubilea:

5.2. Šebela Rostislav (N.V.)-70
15.2. Kučera František (K)-70
17.2. Blaško František (K)-60
19.2. Procházková Anna (N.V.)-60
21.2. Kadlec Josef (N.V.)-60
1.3. Mašnégl Stanislav (K)-75
4.3. Procházková Helena (K)-60
11.3. Seidl Bohumil (K)-60
2.4. Seryn Leopold (N.V.)-60
16.4. Spálenská Jaroslava (K)-70
24.4. Ševčíková Jarmila (K)-60

Úmrtí:

dne 23.12.2010 zemřel
pan Stařík Jaroslav ve věku 79 let
dne 28.1. zemřel
pan Pustina Jan ve věku 69 let
dne 18.2. zemřel
pan Voráč Václav ve věku 82 let
dne 4.3. zemřela
paní Dvořáková Marie ve věku 77 let
dne 25.3. zemřel
pan Doležel Josef ve věku 76 let
dne 1.4. zemřel
pan Novotný Miloš ve věku 72 let
dne 5.4. zemřel
pan Seryn Leopold ve věku 87 let
dne 4.5. zemřela
paní Švestková Božena ve věku 91 let

Výsledek výběrového řízení
Rozpočet akce dle projektové přípravy činí
zhruba 10 500 000,- Kč včetně daně z přidané hodnoty. I na tuto akci byla získána účelová dotace ze Státního fondu životního prostředí ve výši cca 35%.
Ze všech 11 stavebních firem, které se do
soutěže přihlásily, komise během svých čtyř
zasedání postupně vyřadila pro nesplnění našich požadavků celkem šest firem a jedna se
odhlásila sama. Do samotného závěru se probojovaly firmy viz. tabulka na straně 1.

Výběrové řízení bylo uzavřeno dne 11.5.2011.
Komise zastupitelstvu obce doporučila ke
schválení firmu Taylor okna dveře s.r.o. jako
vítěze veřejné soutěže. Tato firma splnila
všechny požadavky a nabídla nejnižší cenu
která bude činit zhruba 5 950 000,- Kč včetně DPH. Provedením této veřejné soutěže se
nám podařilo ušetřit z obecního rozpočtu cca
3 000 000,- Kč.
Pevně věříme, že firma svou kvalitní prací
potvrdí, že zvítězila oprávněně .
Tlustoš Jaromír, místostarosta obce

Výsledky Tříkrálové sbírky 2011 – OCHMT
Celkem vykoledováno: 362 789 Kč

Shrnutí TKS 2011
• Koledovalo se celkem ve 28 obcích Moravskotřebovska-Jevíčska.
• Zúčastnilo se celkem 91 skupinek koledníků.
• Vykoledovalo se o 32 420,00 Kč více než
v loňském roce.
• Každá jedna skupinka vykoledovala průměrně 3 986,00Kč.
• Největší výnos z jedné kasičky činil
12 969,00Kč.

Předběžné záměry na využití Tříkrálové
sbírky 2011
• Přímá pomoc sociálně slabým rodinám
v regionu.
• Pořízení automobilu pro novou, terénní, sociálně aktivizační službu pro rodiny
s dětmi- SANACE RODINY, kterou se
chystá OCHMT zřídit.
• Nákup pomůcek do charitní půjčovny
kompenzačních pomůcek.
• Oprava prostor a nákup vybavení pro vybudování sociálně terapeutické kavárny
v prostorách Františkánského kláštera
v Moravské Třebové (V kavárně budou
pracovat lidé se zdravotním postižením ze
sociálně terapeutických dílen ULITA).
• Nákup pytlů do humanitárního šatníku.
• Humanitární pomoc do zahraničí.

Údržba příkop a propustků
Na základě požadavků našich občanů, kteří měli
ve svých obydlích potíže s vysokou hladinou
spodní vody, se vedení obce rozhodlo přistoupit
v měsících březnu a dubnu k vyčistění příkop
a propustků v celé obci kompletně, (ne jenom
zónově jak se to provádělo doposud). Domníváme se, že tímto razantnějším řešením bude tato
problematika na několik příštích let vyřešena.
Celá akce byla řádně povolená dotčenými orgány a byla plně hrazena z obecního rozpočtu ve
výši cca 140 000,- Kč.
Výsledek sbírky v obci
Bělá u Jevíčka
Bezděčí
Boršov
Březina
Dětřichov
Chornice
Jevíčko
Křenov
Kunčina
Lázy
Linhartice
Městečko Trnávka
Mezihoří
Mladějov na Mor.
Moravská Třebová
Pěčíkov
Petrušov
Radkov
Rozstání
Rychnov na Moravě
Smolná
Staré Město
Sušice
Třebařov
Útěchov
Vranová Lhota
Vražné
Zadní Arnoštov

Kč
4 073,00
4 920,00
8 214,00
8 068,00
4 020,00
15 859,00
67 854,00
5 695,00
7 824,00
3 100,00
11 000,00
15 681,00
3 060,00
7 794,00
113 784,00
4 430,00
998,00
3 933,00
5 094,00
17 009,00
1 790,00
20 546,00
4 994,00
13 042,00
1 107,00
5 817,00
2 687,00
396,00

Geografická charakteristika – seriál
Pro Univerzitu Palackého v Olomouci byla zpracována geografická charakteristika naší obce, která zde bude postupně zveřejněna.

Vývoj osidlování obce

Kolem roku 1000 bylo Svitavsko a Moravskotřebovsko jen řídce osídleno slovanským
obyvatelstvem, a to především podél cest
a vodních toků. Jinak se
na hranicích Čech a Moravy rozkládal les. Ve
druhé polovině 13. století dochází
ke kolonizaci. Na výzvu českého krále Přemysla Otakara II. a olomouckého biskupa
Bruna ze Schaumburgu přicházejí do země
němečtí osídlenci, především Frankové. Biskup Bruno založil kolem roku 1250 ve Svitavách farnost a v této době začíná osídlení
této oblasti. Osidlování mohl lokátor začít až
na základě zakládací listiny. Osídlence vedl
lokátor, člověk, který vyjednával s majiteli
panství a odpovídal
za splnění podmínek při osídlení. Za to pak
získal výhody – stal se dědičným rychtářem,
mohl vlastnit mlýn a dostával i část poplatků.
Hlavní rozmach obce je bezesporu spojen
s německou kolonizací – obec má typický
charakter vsí vzniklých za osidlování ve 13.
století. Lze předpokládat, že před příchodem
Němců zde byla slovanská osada. Svědčí

o tom nálezy žáků místní školy z roku 1964,
kdy bylo nalezeno několik úlomků keramiky
s typickými slovanskými ornamenty z 13. –
14. století a po důkladném archeologickém
průzkumu bylo zjištěno, že v místech nálezu úlomků bylo původně slovanské sídliště
o několika chatách postavené na strategicky výhodné vyvýšeném místě blízko potoka. Zbytky jedné chaty se našli v hloubce asi
50 cm pod povrchem. Byl to pruh tmavé hlíny s popelem, zbytky dřevěného uhlí a rozbitých nádob, který se táhl do šířky dvou metrů.
Během staletí Slované splynuly s početnějším německým obyvatelstvem a snad jen
malý počet českých příjmení v německém
přepise svědčí o jejich existenci.
Koncem feudálního období v roce 1843 žilo
v obci 1521 obyvatel, (z toho 699 mužů a 830
žen) ve 199 domech s 369 domáctnostmi.
V roce 1880 měla obec 207 domů a 1353
obyvatel většinou německé národnosti,
v roce 1921, tedy 3 roky po ukončení 1.světové války bylo evidováno 205 domů a 1226
obyvatel, v roce 1930 226 domů a 1330 obyvatel.

Za demografickou zajímavost lze považovat
značný úbytek českého obyvatelstva před
a během 2.světové války a v roce 1946, rok
od konce
2. světové války, bylo naopak z obce postupně odsunuto veškeré německé obyvatelstvo
– cca 900 osob. Z toho je patrné, že v obci
došlo během relativně krátké doby k úplné
výměně obyvatel. Započalo nové osidlování
českého pohraničí. V místní kronice nacházíme seznam osídlenců trvale usazených. Jen
pro zajímavost uveďme, že prvním osídlencem v obci byl Ludvík Crha mlynář z Jaroměřic, který přišel 6.6.1945 s šestičlennou
rodinou a usadil se ve mlýně s číslem popisným 1. V roce 1950 bylo v obci 216 domů
a 887 obyvatel. V této části Sudet byly převážně zemědělské oblasti a teprve po politickém rozhodnutí umístnit v tomto kraji textilní průmysl, došlo k výraznějšímu nárůstu
počtu obyvatel.
V roce 1988 bylo evidováno 300 domů s 368
bytovými jednotkami a k trvalému pobytu
bylo hlášeno 1168 obyvatel.
pokračování příště

Ze školských zařízení
Mateřská škola
Zápisu do první třídy základní školy se letos
zúčastnilo 13 dětí (3 chlapci a 10 děvčat) z Mateřské školy v Kunčině a 6 dětí (4 chlapci a 2
děvčata) z Mateřské školy v Nové Vsi.
Dne 11.2.2011 jsme pořádali v Kulturním domě
v Kunčině již tradiční Masopustní karneval,
kde děti z obou MŠ zatančily tanečky, které
společně s učitelkami nacvičili. Dále provázeli Klauni z Balónkova děti zábavným programem plným soutěží a her. Pro návštěvníky byla
připravena bohatá tombola. Srdečně děkujeme
rodičům a firmám Jiří Jelínek-Velocentrum,
Truhlářství Knápek, Totušková Romana Pohostinství „U kostela“, Matušák Agrion s.r.o.,
kteří věnovali dary do tomboly a občerstvení
pro děti z MŠ.
Děti z Mateřských škol Kunčina a Nová Ves
se podílely dne 12.4.2011 na pořádání Školního jarmarku v Kulturním domě v Kunčině, kde
prezentovaly nejrůznější výrobky, které v průběhu školního roku tvořili spolu s učitelkami.
Výtvory si děti samy prodávaly za symbolickou cenu. Akce se dětem velmi líbila, měly radost, že mohou své výrobky nabízet a prožily
tak úspěch ze své práce. Utržené peníze z této
akce budou použity na zaplacení dopravy na
plánované výlety, které se uskuteční v měsíci
květnu. Mladší děti pojedou do Moravské Tře-

Základní škola
Druhé pololetí začalo pro naši školu velmi nadějně. Na začátku února se totiž uskutečnil zápis budoucích prvňáčků, který na příští školní
rok potvrdil rekordní počet nejméně dvaceti pěti
nových žáků. Vzhledem k tomu, že letos ukončí školní docházku početně velmi slabá devátá
třída, díky začínajícím školákům bude zcela naplněna kapacita naší školy. Tato příznivá situace je odrazem nejen přirozeného nárůstu počtu
dětí, ale i stále pokračující oboustranné spolupráce s obcí Mladějov na Moravě, odkud k nám
již několik let stále více dětí dojíždí. Velkým
přínosem je zejména spolupráce s Mateřskou
školou v Mladějově (ředitelka Dana Antlová),
většina jejich ,,absolventů“ totiž každé září zamíří právě do Základní školy v Kunčině.
V uplynulých měsících měli žáci možnost zúčastnit se různých vzdělávacích, soutěžních
a sportovních akcí:
lyžařský kurs v Čenkovicích
plavecký kurs v Moravské Třebové – 10 lekcí
exkurze na výstavu Terakotová armáda v Brně
beseda v Městské knihovně Ladislava z Boskovic v Moravské Třebové
soutěž Poznávání živočichů – DDM v Mor. Třebové
Tradičně úspěšným prověřením znalostí našich
žáků je soutěž Letem světem organizovaná každý rok Domovem dětí a mládeže v Mor. Třebové. I letos se jí zúčastnili chlapci a děvčata z 2.
stupně a opět ve velké konkurenci žáků dalších
základních škol a studentů víceletého gymnázia
patřili k absolutní špičce. Mezi nejlepší patřili
Robin Richter (vítěz v kategorii 6. – 7. tř.), Viktor Fafílek, Jana Hlavatá, Štěpán Janků, Libor

bové na dětské hřiště pod zámkem a starší děti
na rozhlednu Strážný vrch, kde pro ně ve spolupráci s Lesy ČR bude připraven program zaměřený na poznávání přírody i její ochranu.
Před blížícími se Velikonocemi jsme pořádali pro
rodiče s dětmi Jarní tvoření, a to ve dnech 14.4.
a 19.4.2011. Mohli si společně naaranžovat věneček na dveře a zápich do
květináče v podobě kuřátka/ptáčka.
V úterý 19.4.2011 započaly přihlášené děti z Mateřských škol Kunčina a Nová Ves jezdit na Plavecký kurz do Svitav. Kurz zahrnuje 10 lekcí,
ve kterých se děti, především prostřednictvím
her ve vodě, naučí pohybovat ve vodním prostředí a získají základy plaveckých technik.
Dne 23.4.2011 se učitelky a některé děti z Mateřské školy Kunčina účastnili Velikonočního
jarmarku pořádaného obcí Kunčina, kde prezentovali své výrobky s velikonoční tematikou
a také zdobili vajíčka různými technikami.
Dne 2.5.2011 pořádáme Den otevřených dveří v Mateřských školách v Kunčině i v Nové
Vsi. Zájemci si mohou prohlédnout prostory
školek a seznámit se s organizací předškolního
vzdělávání. Zápis do mateřské školy se bude

konat ve dnech 19. až 23. května od 8.00 do
12.00 hodin. K zápisu rodiče dětí přinesou vyplněnou a od lékaře potvrzenou přihlášku dítěte, rodný list dítěte i svůj občanský průkaz.
Přihlášku k zápisu si mohou zákonní zástupci vyzvednout v první polovině
května v MŠ.
Ke Dni matek připravujeme s dětmi pro maminky
dárečky a krátké pásmo
básniček, písniček, tanečků. Vystoupení se uskuteční v pátek 6.5. 2011
v 15.30 hod. v prostorách
Mateřské školy Kunčina.
V červnu plánujeme oslavu Mezinárodního dne
dětí a slavnostní rozloučení se školním rokem
i s dětmi, které v září nastoupí do prvních tříd
základních škol. Poslední noc ve školním roce
budou moci budoucí prvňáčci strávit s učitelkami ve školce.
Závěrem chceme velmi poděkovat všem štědrým dárcům za dary – dětské stolečky, trampolínu, odrážedla, didaktické hry a výtvarný materiál, kterými přispívají ke zkvalitnění
a zpříjemnění prostředí dětem.
￼
Za kolektiv MŠ
Hana Fafílková a Lenka Fousková

Paulus, Eliška Svobodová (kategorie
8.–9. tř.)
Ve sportu nás v minulých dnech reprezentovali chlapci z prvního stupně,
kteří se zúčastnili fotbalového turnaje Mc Donalds Cup v Mor. Třebové.
Zástupci nejmladší kategorie 1.–3. tř.
se umístili na 3. místě a jeden z našich
hráčů, Patrik Kaláb, byl vyhlášen nejlepším střelcem turnaje. Také žáci kategorie 4.–5. tř. po vyrovnaných utkáních obsadili 3. místo.
Celoškolní akcí se vždy v dubnu stává
Den Země. Žáci se seznamují v míře
přiměřené jejich věku s různými ekologickými problémy, zabývají se možnostmi ochrany životního prostředí.
Důležitou součástí programu je úklid nejen okolí školy, ale i některých částí naší obce (zastávky, prostor kolem prodejny potravin a přilehlý
park, okolí kostela). Zde je nutno připomenout
a ocenit iniciativu pana Jiřího Jelínka, který nabídl svou pomoc a s několika staršími chlapci

zorganizoval sběr a svoz odpadu (plasty, pneumatiky, konzervy) podél hlavní komunikace
v lese nad Novou Vsí.
V těchto dnech sledujeme především průběh
přijímacích zkoušek žáků 9. třídy na střední
školy. I když přijímací řízení nejsou ještě všude
uzavřena, umístění našich budoucích studentů
je téměř ukončeno.

Různé

Názory občanů
Velikonoční jarmark

T isková informace
Pardubického kraje
Kraj sjednotil poskytování
pohotovosti
Pardubice (3. 5. 2011) – Rozsah poskytované péče Lékařské služby první pomoci (LSPP)
v Pardubickém kraji se od 1. května sjednotí.
Lékaři ve Svitavách, Chrudimi, Ústí nad Orlicí a Litomyšli budou sloužit na pohotovosti jen
o víkendu. Pouze v Pardubicích, kde není rozdíl mezi počtem pacientů ve všední a sváteční
den, zůstane ordinační doba zachována v původním rozsahu, tedy po celý týden. Změny
vycházejí z dlouhodobé statistiky návštěvnosti
a nijak nesnižují zajištění lékařské péče. Pacienti s akutními problémy budou ošetřeni v nemocnici, ve všední dny by měli využívat služeb
svého praktického lékaře a v případě ohrožení
života volat záchrannou službu.

Chtěla bych se pozastavit nad tímto,
v Kunčině nově zavedeným, jarmarkem. Předpokládám, že byla očekávaná
mnohem větší účast lidí z vesnice a okolí než nakonec byla.
Myslím si, že to bylo způsobeno výběrem termínu (společně s kolotoči). Ale
protože to byl velikonoční jarmark, je
jasné, že pro tento rok jiná možnost nebyla.
Jarmark jsem uvítala jako výborný nápad, protože jsem se i se svými dětmi
těšila, že si vyzkouším a naučím se některé věci, které se týkají velikonočních tradic. Velice se mi líbila praktická
ukázka zdobení perníčků, kraslic a jarního aranžování z živých květin.Docela
mě zklamalo, že nebylo možné podívat
se na pletení pomlázek, protože to byl
hlavní důvod , proč jsme se s dětmi na

„Zajištění Lékařské služby první pomoci pro
dospělé představuje pro Pardubický kraj nemalou finanční zátěž. Proto jsme zpracovali přehledy, jak jsou jednotlivá pracoviště v kraji využívána,“ vysvětlila radní Tauberová, proč kraj
sjednotil provozní dobu . „Docílíme tím větší
efektivitu provozu LSPP. Z informací získaných od vedení nemocnic ve Svitavách a Chrudimi jasně vyplynulo, že výrazně převažuje počet ošetřených pacientů od pátku do neděle, kdy
LSPP navštíví přibližně tři čtvrtiny z celkového
počtu ošetřených pacientů.“ Údaje o návštěvnosti potvrzují, že víkendové uspořádání LSPP
v Litomyšlské nemocnici a Orlickoústecké nemocnici, kde není zajišťován provoz ve všední
dny, se osvědčil.

tento jarmark těšili. Možná by nebylo
špatné pro příště promyslet, zda by si
lidé (samozřejmě, kdo chce) nemohli
některé z těchto tradic (pomlázka,kraslice) i vyzkoušet a svůj výrobek si za
symbolickou cenu odnést domů. Třeba
by si o to víc vážili práce druhých a poznali, že ne všechno je tak jednoduché,
jak to na pohled vypadá. Ať už jednotlivá „řemesla“ a nebo i zorganizování
takového jarmarku.

Ordinační doby LSPP pro dospělé
Pátek

Sobota, neděle,
svátky

Umístění

Poznámka

Pardubická krajská nemocnice, a.s.

14.00 - 22.00

10.00 - 22.00

Erno Košťála 1014, Pardubice

slouží se i ve všední dny,
službu zajišťuje Pardubická
lékařská pohotovost s.r.o.

Svitavská nemocnice, a.s.

18.00 - 21.00

9.00 - 17.00

LSPP sídlí v budově polikliniky naproti
nemocnici. Adresa: Kollárova 2070/22,
Svitavy

Chrudimská nemocnice, a.s.

16.00 - 20.00

8.00 - 17.00

v areálu nemocnice, v budově ředitelství

8.00 - 13.00

v areálu nemocnice, v budově ředitelství

9.00 - 18.00

v areálu nemocnice, v přízemí
neurologického pavilónu

Litomyšlská nemocnice, a.s.
Orlickoústecká nemocnice, a.s.

17.00 - 21.00

v pátek se neslouží
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