
Prvního veřejného zasedání zastupitelstva obce roku 2016 se zúčastnilo 10 zastupitelů
a l 6 občanů.
Program obsahoval celkem 28 bodů k projednání, zejména byly diskutovány žádosti
o dotace, stav prací na projektu splaškové kanalizace, plán práce na rok 2016, poíizeni
mapového porťálu obce, prodej pozemků a věcná břemena, neregulovaný pohyb psů
v obci a nepořádek u vlakového nádraží v Kunčině.

Zpráva starosty o průběhu lednové pracovníporadyzastupitelstva
Starosta obce informoval přítomné o průběhu pracovní porady zastupitelstva obce, která
se uskutečnila v lednu 20 1 6. zastupitelé projednali na pracolrní poradě následující:
Prezentace materiálu ,,Posouzení investičního záméru Kanalizace Kunčina" - Jiří
Abrahám
Prezentace produktu Geosence mapové portály - Mgr. Michal Marek
plánpráce zaměsfiranců obce 20 1 6 - starosta obce představil náwhy zastupitelů
Projekt Hasičská zbrojnice Kunčina - zpracování studie - starosta obce
Výběrové ŤÍzení na pozici administrativní pracovnice obce - představení kritérií
Problematika neplatičů- stočné, vodné, nájemné, poplatky za oďpaďy
Stavební úpravy budovy Obecního uřadu v Kunčině
Problematika neregulovaného'volného pohybu psů v obci - starosta obce

Zprávy předsedů výborů ojejich činnosti, plán schůzekvýborů pro rok2016
starosta obce předal slovo předsedům qýboru, aby přítomným sděliti ýsledky jejich
činnosti zagoslední období apředstaviliplánpráceuýborůpro obdobínásledující.
FINANCNI VYBoR: pan Zďeněk Henych přítomným sdělil, že schůze ýboru od
posledního zasedání 

"aitupitelstva 
,r"póěhlu, předsávil názor ťtnančního r.,ýboru na

rozdělení loÁpíijmlroryočtuobcemezižaďateleofinančnípříspěveknačinnost.
KONTROLM VYBOR: pan Jiří Jelínek přítomqým sdělil, že od posledního zaseďáni
zasfupitelstva obce se v,ýbornesetkal, tudíž nic nekontroloval.
VYBOR SkaZP: pan ondřej Brychta přítomným sdělil, že schůze qiboru probéhla22.2,
2016 za Účasti předsedy, člena Madimíra Kalába a hosta Martina Prot]vánka. Výbor
Proj ednával především plánované oslavy 70 let dokončení osídlení Kunčiny a Nové Vii.

Projekt Kanalizace KunČina (aktrrální stav, studie proveditelnosti, plán činností pro rok 2016)
Starosta obce přítomným představil a krátce popsal dokument, kteqý vznikljako studie
Proveditelnosti a zhodnocení ťtnancování nákladů na realizaci projektu. Dále starosta
obce hovořil o harmonogramupříprav projektupro rok 20 1 6.
Harmonogram příprav ploj9ktu v_roce 2016 počítá s nutností 1,5psání vyny_kpoďáni
nabídky na činnosti spojené s podáním a administraci žádosti o dotaci z OPŽP na akci
,,l(rrnčina - splašková kanalizace" a s qpsáním úzvy k podání nabídky na přípravu
zadávaci dokumentace a organizaci ýběrových íizetú na akci ,,Kunčina - splašková
kanaltzace". Starosta obce vyzval přítomné zastupitele k účasti v komisi pro ýběr
dodavatelŮ ýše zrníněných prací, přihlásil se starosta obce Miroslav Kubín, míslostarosta
Tomáš Matušák a předseda kontrolního ýboru Jiří Jelínek, (usnesení č.21201,6 a č.
3/2016 - schválena)

Žádosti o dotace- plán investičních záměrů pro rok 2016
Starosta obce představil dotační tituly, které byly podány v roce 2015 a budou v letošním
roce vyhodnoceny:

Narození

16.12.2015 Zeman František (K)
1.1.20l6 Sttchý Matyas (K)
5../. Foretová Eliška (K)
12.2. Šimon Prokop (K)

Jubilea

16.1 2.20l5
3 1 .12.20l 5
12.2.2016
15.2.

l7.2.

1B.2.

19.2,
2 1.2.
25.2.
I.3.

l l.).

8.4.

Nepeřilová Ludnila (N.V,) - 80
Pešková Anežka (K) - 75
Dvořáková Zdeňka (N.V.) - 70
Kučera František (K) - 75
Přívratslq; Stanislav (K), 70
Blaško František (K) 65
Klíč Miroslav (K) - 70
Procházková Anna (N.lI.) - 65
Kadlec Josef (N.I/,) - 65
KaIáb Jaroslav (K) - 70
Mašnégl Stanislav (K) - B0
Procházková Helena (K) 65
Seidl Bohtmil (K) 65
Seryn Leopold (N.V.) - 65
Nepeřilová Kateřina (K) - 70

21.12.2015 zemřel pan Zich Bohumír vevěku
68 let

I 0.3.20 1 6 zemřela paní Trnečková Irena ve
věku 82 let

28. dubne 2OlC,
23. červn e 2o-1ú
t8. srpna 2016
13. iiina 2Oló

8. prosince 2016

V letošním roce proběhne
velkooDi emový syoz
odpadu ialro y ninulýGh
leúech. Konteinery budou
umístěny v Kunčině přerl
Obecním úřaden 12.
l3.5.2oló a vilovéVs- před
hospodou tO. - 11.5.2016

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

http://www.cvisiontech.com


§tíana2 |í,lFORMAčí{í§ERvl§0§clKt NčlNAAí,lovÁyĚ§ Óí§tq:|12q16

- Dotace ,,Protipovodňová opatření Kunčina" - již podáno, prošlo
formální kontrolou, výsledky budou známy v květnu 2016
(bezdrátový rozhlas, hladinoměry, srážkoměry, digitální
povodňovli plán).

- Dotace ,,Komunitní zapojenidětí - MMR" - vybavení ZŠ a MŠ
hemími prvky - j iž podáno, výsledky budou znátmy v dubnu20l6 .

- Starosta obce je dlouhodobě v kontaktu s vedením SDH
Kunčina, se kteqýrni připravuje podáqí výrvy kziskáni dotacina
nákup nového vozidla pro SDH Krrnčina, dafum podáni: do 29. 2.

2016. Důvodem pro žáďost o dotaci je nevyhovující stav vozu
Avia, kteqf v roce 2016 pravděpodobně neprojde technickou
kontrolou. Starosta obce předal slovo starostovi SDH Kunčina
Petru Slabému, kter.ý přítomným představil informace o možných
vozidlech.

- Místostarosta Tomáš Matušák představil možnost získání dotací
na opravu křížků, kapliček, božich muk, hřbitovnich zdi apoď.,

dotace poskytuje Ministerstvo zemědělsM CR, ýše dotace člniaž
700.000 Kč, datum podání; do 15. 3. 2016. (usnesení č. 412016 -
schváleno)

Geosence - mapové informační systémy
Prezentace produktu proběhla na pracowrí poradě zastupitelů
obce. Starosta obce vysvětlil přítomným pozitiva, která pořizeni
softwaru přinese občanům i obecnímu úřadu. Starosta obce
zodpověděl i dotazy,které se týkaly inženlírsloých sítí, poplatků za
servisní služby celého systému a qýpovědní lhůty smlouly o
dodávkách služeb. Systém bude přístupný občanům obce přes
portál weboých stránek obce Kunčina. (usnesení č. 51201,6 -
schváleno)

Zaměstnanci obce pro rok 2016, dotace na zaměstnanost pro
rok2016
Starosta obce představil přítomným financování praco,1,rrílni a plán
prácenarok 2016. Vycházíme-li zp|ánupraci. který byl sestaven
zastupiteli obce, bylo by zapotřebí v průběhu sezóny zaměsínat 12-

18 dotovaných zaměstnancri, tedy podobný počet zaměstnanců,
jako v roce minulém. Počet zaměstnanců bude úměrný plánu práce
ajehorealizaci.
- Financování pracormíku - opět z programů UP, bude se striktně
dodržovat metodika pto vybvoření noých pracorrních míst pro
naši obec.

Prodej pozemků, věcná břemena
Zasfupitelstvo obce projednalo prodej dvou obecních pozemlai.
V pnním případě se jednalo o prodej pozemku palc. č. 660, k.ú.
Kunčina. Žuaut"t o kóupi pozemku byia paní Věra Škáchová, pan
Maťin Šmehlík a pan Aleš Matoušek, Jedná se o pozemek, kteryí
byl rozdělen na 3 díly geomehiclqým plánem Ing. Zdeňka Kadlece
ó. 646- 2812016. (usnesení č. 61201,6 -812016 - schváleno)
Ve druhém případě se zastupitelstvo obce vrátilo k projednání
prodeje pozemku parc. č. parcely I<N 257Il25, ostatní plocha, o

\ríměře |I3 m2,parcely KN 4I3l3,trvalátravní plocha, o qýměře
57 4 m2 a par ce|y 257 5 l 57, ost. plocha, o v,ýměře 3 8 m2, všechny v
k.ú, Kunčina. (usnesení č. 9/2016 - schváleno)
Komplikace se objevila ve věci majetkového vztahu obce a státu
(České pošty), kde obecní pozemek je zaplocenalůivánpoštou,
pozemek státu (Ceské pošty) zasahuje mimo.zaplocení. Byla
konzultována směna pozemlai se zástupcem Ceské pošty a je
domluvena schůzka k této věci, která proběhne patrně v březnu.
(usnesení č. 10/2016 - schváleno)

Výsledky výběrového řízení na pozici Administrativní
pracovnice - referentka OU Kunčina
Starosta obce předal slovo členovi ýběrové komise, panu Ondřeji
Brychtovi, kter,ý přítomné seznámil s výsledky výběrového řízení.
Komise navrhuje starostovi obce zaměsínat na pozici
administratiwí pracovnice - referentky paní Bc. Janu Pavlišovou,
Dis. (usnesení č. 11 l 201,6 - schváleno)

MŠ Kunčina;oZŠ Kunčina - projednání žádostí příspěvkových
organizacíobce.
Starosta obce představil přítomn;ým obsah žádostí příspěvkov,ých
organizaci zřizovarlých obcí. Následně předal slovo ředitelce MS
Kunčina, paní Bc. Haně Fafílkové, která yysvětlila přítomn;ýrn
žáďost o schválení v,ýjimky překročení maximálního počtu dětí pro
školní rok 2016-2017. Dále zastupitelé projednali výsledky
hospodaření IUŠ Kunčina i ZŠ rrrnčina. (usnesení č.1212016 -
l4120l 6-schválena)

Hasičská zbrojnice Kunčina -pasport budovy, studie
Starosta obce představil přítomn;ým stav projektoqých příprav pro
opralru/demolici budovy hasičské zbrojnice v Kunčině, kteráje dle
pósudku, zpracovaného Ing. Škodou, v havarijním stavu.
Starosta obce zadal zpracovaí rozpočty tíivariant dalšího postupu,
které představil přítomným.
Zástupci a členové SDH Krrnčina poté rrysvětlili přítomnlým
důvody j ejich nespokoj enosti se stavem hasičské zbrojnice, také
hovořili o skutečnosti, že problémy s hasičskou zbrojnicí jsou
dlouhodobě stavěny na ,,druhou kolej". Zastupitelstvo obce se
bude problémem hasičské zbrojnice zabývat na dalších zasedáních
zastupitelstva obce v roce 20 1 6.

Problematika neregulovaného volného pohybu psů v obci
Starosta obce přítomnylm sdělil skutečnost nutrrosti úpral"y OZY o
volném pohybu psů. Zastupitelstvo obce na pracovní poradě

doporučilo starostovi obce navázání spolupráce s Utulkem
Lanškroun, ktený bude zajišťovat odchl,t volně pobíhajících psů.
(usnesení č. 15/2016 - schváleno)

Oslaly 70let osídlení obce
Starosta obce předal slovo panu Bc. Martinu Protivánkovi,k1'ory
přítomqýrn sdělil plán oslav 70 let osídlení Kunčiny a Nové Vsi,
které se uskuteční v květrru příštího roku. Představil předběžný
rozpočet na celou akci. Akci bude koordinovat Výbor SKaZP apan
protivánek.

Zaplaceníč|enského příspěvku do Regionu MTJza rok2016
Starosta obce seznámil přítomné s povirrností člena Regionu MTJ
platit členské příspěvky. Obec se zavazuje v souladu s usnesením
valného shromáždění svazku, kter,ým byl schválen rozpočet
svazku obcí na rok 2016, poskyhrout svazku členslcý příspěvek ve
\r,ýši 25 Kč na 1 obyvatele obce (počet obyvatel k 1 . 1 . 2016). Obec
Kunčina uhradí celkem 34.615 Kč, tj. 1387 obyvatel x 25 Kč.
(usnesení č. 16/2016- schváleno)

Žádosto poskytnutí neinvestiční dotace - oblastní charita MT
a společnost Salvia
Starosta obce seznámil přítomné s obsahem žádostí o poslcytnutí
neinvestiční dotace pro oblastrrí charitu MT a společnost Salvia,
Zastapitelé se budou žádostmi zabývat na příštím zasedáli
zastupitelstva obce, žádostmi se nyní bude zabývatťtnatlční qýbor,
který sdělínásledně zastupitelstvu obce své doporučení.

Změnanájemníka na doměv majetku obce čp.328
Původním nájemnftem byl pan Michal Strajt, kte{ý již nehodlá v
nájemní smlouvě dále pokračovat. Následovat bude převod
nájemní smlouly a smlouvy o budoucí koupi nemovitosti na
slečnu Petru Jeřábkovou. Aby byla splněna zákonná povinnost
zveřejnění budoucího prodeje nemovitosti nájemníkovi,
zastupitelstvo obce schválilo záměr prodeje dotyčných pozemlai i
nemovitost čp. 328. (usneseníč. l7 12016 -schváleno)

Dále proběhla diskuze o povinposti obce jako prodejce či nájemce
nemovitostí -povirrnostpředat nájemníkovi PENB.

Příspěvkové organizace - audit
Starosta obce připomněl přítomným otázku, kterou se
zastupitelstvo obce zabývalo v roce 2015. Zastupitelé vy,jádřiliPDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor
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svoje názory k plánovanému auditu příspěvkorných organizaci,
starosta obce nawhuje domluvit anaplánovaíaudit v koordinaci s
KUPK, odborem interního auditu. Zastupitelé s návrhem starosty
souhlasí.

Mobilní WC (koupě vs. náj em)
Starosta obce projednal se zástupci firmy Toi Toi možnosti
spolupráce ve věci pronájmu či zakoupení mobilníph WC, které v
naší obci chybí.
Jsou podstatné především pro spolky, které pořádají venkovní
kulturní akce (SDH Krrnčina, Mysliveóké s ďnůeni,Čerti Kunčina,
TJ SokolKunčina)
Zastupitelstvo obce musí rozhodnout, zda zakoupit 2ks mobilních
WC přibližně za 70.000 Kč, nebo jít cestou pronájmu a placent
dopravy na každou akci zvlášť.

Nepořádek u vlakového nádraž '

Starosta obce představil přítomným fotodokumentaci stavu
nádražrn budovy v Kunčině, kteráje dlouhodobě ,pod palbou"
školní mládeže z Mladěj ova na Moravě a Kunčiny.
V poslední době se čirrrrost vandalů stupňuj e a občané, kteří bydlí v
blizkostinádražníbudovymajídůvodnépodezřeni,žemtĚedojítk
dalším poškozením budovy či dokonce jejímu podpálení. Na
zaseďáni zastupitelstva proběhla vášnivá diskuze o úrovni dozoru
nad žáiq ZS po skončení l.yrrčování a o možnostech, které se
nabizeni k řešení neuspokojivého stavu. Zastupitelstvo obce
pověřuje starostu obce ke konání v této věci, starosta obce bude
sifuaci konzultovat s vedením školy a starostkou Mladějova na
Moravě.

Spolupráce se Střediskem pečovatelské služby Mor. Třebová
Starosta obce představil přítomným dtxod zařazení bodu na
pro$am zasedáni. Zastupitelstvo obce Krrnčina požaduje před
hlasováním o tomto bodu po zástupcích Sťediska pečovatelské
služby další vysvětlení situace. Starosta obce pozve zástupce
sřediska na další pracovní poradu zastupitelstva.

Žádosti o přidělení obecního bytu
Starosta obce seznámil přítomné se 2 žádostmi o přidělení
obecního byhr, oběma žadatekám odpoví negativně z důvodu
absence volného byhr kpronájmu.

Žádosti o opravu obecnícesty avybudováníVO
Starosta obce seznámil přítomné s hromadnou žádosli o oprayu
obecní cesty zapoštou v Krrnčině. Žádostibude v letošním roce
vyhověno.
Starosta obce semámil přítomné s žádostí o prodloužení vedení
VO v oblasti ,,okálů" u Sekaninoqých. Žádost bude posouzena z
odbonrého hlediska. Zastupitelstvo obce bude o tomto záměru
rozhodovat naj ednom z dalších zasedání,

Žádost o obnovení náj emní smlouvy - zkušebna Nová Ves
Starosta obce představil přítomqim žádost pana Radima Šen\ýře,
kapelníka skupin vylživajicích prostory zkušebny. Starosta obce
j iž připravil náj emní smlouvu, která s uživat eli nav áňe právni v ztah
azajistí obcipříjemnanájemném ve výši 600 Kč ročně.

Žádost o vyj mutí cesty z pasportu komunikací
Starosta obce představil přítomným žádost manželů Hrubanov,ých
z Kunčiny ve věci pasporhJ místních komunikací obce Kunčina.
Jedná se o pozemekpar. č. I7ll3, jehož součástí je cestazahmutá
do pasportu místních komrrnikací. Parcela je v soukromém
vlastnictví a byla uvedena do pasportu komunikaci. Žadatelé twdi,
že nebyli nlkdy žádným Ťizenim obeznámeni se skutečností
zaíazeni jejich majetku do pasportu komrrnikací.
Zaóaji o lyčíslení nákladů na r,yjmutí cesty z pasportu a sdělení
dalšího legislativního postupu.
Zastupitelé obce vidí jako nejlepší postup vykoupení daného
pozemku pod komunikací a pověřují starostu obce ke konání v této
věci, O vy,jmutí komrrnikace z pasportu jednat nechtéji, tato
možnost dle zastupitelstva obce není efekíivniareálná.

Březnového veřejného zase dánizastupitelstva obce se áčastnilo 9
zastupitelů a 1 0 občanů.
Program obsahoval celkem 20 bodů k projednání, z toho pět
obecně závažných vyhlášek obce, prodej pozemků, v,ýše odměn
členům spolků obce, kteří v roce 2015 ýznamně přispěli k
or gantzaci společenshých akc i a rcpr ezentovali obec.

Prezentace dotačních možností - protipovodňové opatření
Na začátku zasedáni starosta obce požádal zástupce Českého
svazu ochránců přírody, pana Jiřího Abraháma, o informace k
dotačnivýzvé na podporu protipovodňov,ých opatření v kraj ině, do
které je možné se zapojit do 3I.5.20l6,podporu poslcytuj eOPŽP.
Jedná se o možnost dotací mj. na odbahnění stávajících vodních
náďrži, lybudování nov,ých retenčních nádtži, poldrů, řešení
nelyhovujícího stalupropustků apod.
Po prezentaci a lysvětlení detailů dalšího postupu proběhla
diskuze natéma,jaké náklady to pro obec bude znamenat v roce
2016 iv letech následujících, co analýza odtokoých poměru pro
obec a její rczvoj přinese, jaké jsou možnosti v oblasti dotační
podpory. (usnesení č. 19/2016 - schváIeno)

Zpráv a starosty o podání žádostí o dotace
Starosta obce zpracoval podklady poťebné k podání dvou žádostí
o dotace.
Dotace pro SDH Kunčina na nákup nového vozidla, kterou zaslal
na Ministerstvo witra ČR. Dotace na opravu hřbitovní zdi
kunčina, kterou zaslal na Ministerstvo zemědělství čR. Jedná se o
severní část hřbitovní zdi, kteráje v nevyholujícím stavu.
v současné době se žádostivyhodnocují a čekáme na sdělení, zda
budou naše záměry dotačněpodpořeny,
Již koncem roku 20 I 5 by|a zaslána žádosto dotace na Ministerstvo
pro místní rozvoj v rámciptogramaZapojení dětí do komunitního
života v obci, kde jsme žádali o dotace na vybavení ZŠ a MŠ
hemími prvky. Naše obec se umístila mezinál' adniky, tak jako v
roce minulém, šance napodporu tedy stále žije.
Začžftkemroku starosta obce stejně jako v roce minulém požáóal
společnost EKO-KOM o zapůjčení dalších kontejnerů na říděný
odpad, rozhodnutí o podpoře budeme znátvkvětnu letošního roku.

Projekt Kunčina - splašková kanalizace
Práce na projektu vybudování Splaškové kanalizace stále
pokračují.
Starosta obce dne ll. 3. 2016 oslovil 4 ťllrmy kpodání nabídek na
činnosti spoj ené s podáním a administrac i žádosti o dotaci z OPŽP
na akci ,,Kunčina - splašková kanalizace". Výběrová komise ve
složení J. Jelínek, T. Matušák a M. Kubín doporučila na záldadé
nejvýhodnější nabídky uzavřit smlouvu s Českým svazem
ochránců přírody - Záchrannou stanicí Pasíčka, Bor u Skutče.
(usnesení č. 2012016 - schváleno)
Starosta obce dne lI. 3 . 2016 oslovil 4 ťtrmy k podrání nabídek na
píipravl zadávací dokumentace a organizaci qýběrov,ý ch řízeni na
akci ,,Kunčina - splašková kanalizace". Výběrová komise ve
složení J, Jelínek, T. Matušák a M. Kubín doporučila na zák|aďé
nejvýhodnější nabídky uzavřit smlouvu s advokátem Mgr. Ing.
Tomášem Veselým, ř. Míru, Pardubice. (usnesení č.2112016 -
schváleno)
V pruběhu měsíce květrra 20 1 6 bude usp ořádáno veřejné fórum se
zástupcem projektanta, administrátora žádosti o dotace, vedení
obce i zástapci vodoprávního uřadu MěÚ Moravská Třebová.
O termínu aprogramu veřejného setkaní budete informováni.

Obecné závazné lyhlášky 1 12016 - 512016
Starosta obce seznrámil přítomné s obecné závaznýmivyhláškami,
které byly změněny tak, aby odpovídaly platné legislativě ČR a
aby odpovídaly skutečnému stayu v obci.

- Obecně závazná vyhláška 112016 o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepraly, třídění, l.yu živ áni a oďsttaňov áni

Veřejné zasedání zastupitelstva ze dne 23.3.2016
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komunálních odpadů na uzemí obce Kunčiria. (usnesení č.
2212016-schváleno)
- Obecně závazná vyhláška 212016, kterou se stanoví systém
komunitního kompostování a způsob vyržití zeleného kompostu k
údťžbě a obnově veřejné zeleně na území obce, (usnesení č.
231201,6-schváleno)
- Obecně závazná vyhláška 312016 o místrúm poplatklzaptovoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, řídění, vyňívání a
odstraňování komunálních odpadů. (usnesení č. 2412016 -
schváleno)
- Obecně závazná vyhláška 412016 o místním poplatku ze psů.
(usnesení č. 2512016 - schváleno)
- Obecně závazná vyhláška 512016, líerou se stanovují pravidla
pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci. (usnesení č.
26l20L6-schváleno)

Důležitou informacípro občany obcejejistě fakt, že qýšepoplatků
za odpady a poplatky zapsy nebyly změněny, poplatky zťlsávaji
na stejné výši jako v roce 20 1 5.

Od dubna mohou občané vytlžit možnost svozu biologicky
rozložitelných odpadů pomocí kontejneru umístěných v obci,
materiál bude odvážen nakomunitní kompostámu v Kunčině.

Zasíupilelstvo obce se rozhodlo l1lrazně zpřísnit postup vůči
majitelům psů, lcteří se opakovaně volně pohybují po katastnl naší
obce. Psi budou na náklady obce odchytáváni a odváženi do psího
titulku v Lanšlcrouně, náklady budou následně vymáhány po
majiteli psa. Dále bude obecní úřad v Kunčině pracovat na
dat ab ázi p sů a j ej ich maj itelů.

Prodej pozemkůo věcná břemena, nájemní smlouvy, smlouva o
l}půjčce
Zastupitelstvo obce proj ednalo následující:
UzavŤeni smlouvy o zřizeni věcného břemene na parc. č. 331 l 1,k.
ú. Nová Ves. Žadatelembyl ČrZ Distribuce a. s., se sídlem v
Děčíně, (usnesení 2712016 - schváleno)

Prodej pozemku parc. č. 1356/80 v k. ú. Nová Ves, kval;ý travní
porost, o l"_ýměře II2 rl.ý, k ú. Nová Ves u Moravské Třebové.
Žadatelemo koupi pozemku byl pan ZdeněkŠtarha. (usnesení č.
28/2016-schváleno)

Zastupitelstvo projednávalo záměr prodeje parcel, o které žádala
firma Agro Kunčina, jedná se o parcely p. č, 480ll2, orná půda, k.
ú. Kunčina a p. č. 5818, orná půda, k. ú. Kunčina. (usnesení č.
2912016-schváleno)

Dále žádost firmy Bioinvest Krrnčina o schválení SOSB naňizeni
věcného břemene k lybudování teplovodu a vedení přípojky
elekřiny na parcelách ve vlastnictví obce parc. č. 5818,57'79,
5876,5869,5776,5868,5778, 5858, 5776 a 5880. (usnesení č.
30 12016 a č. 31/2016 - schválena)

Důvodem pro záměr koupě pozemku je možnost lystavění
velkokapacitního skleníku investorem, se kterým jsou
momenálně vedena jednání. Sklenft by byl vytápěn pomocí
teplovodu z jedné či obou bioplynoqich stanic. Informace
přítomn;ým podával pan Ing. Marek Šejnoha.

Dalším bodem jednaní byl prodej pozemku p, č. 5895, orná půda,
k. ú. Kunčina, oktery žádají p, Harrischová, p. Ondáček, p. Přibyl a
pan Mašnégl. (usnesení č. 321201ó - schváleno)

Prodej pozemku p .č . 2569 l 1l , k.ú. Kunčina. Manželé Cwkovi maj í
zájem o koupi pozemku p, ě. 2569/II, k. ú. Kunčina z důvodu
napravení stavu užívání se stavem vlastrriclqýrn. (usnesení č.
33/2016 - schváleno)

Posledním bodem jednání v oblasti prodeje pozemků je žáďost
pana Jiřího Jelínka, kter,ý má zájem o koupi pozemku p. č. 4032,k.

ú. Kunčina. (usnesení č. 3 41201,6- schváleno)

Smtouva o ffi ůjčce pozemku
Účastníky smlouvy jiou obec Kunčina aÚřad pro zastupování
státu ve věcech majetkoých. Jedná se o qýpůjčku pozemku p. č.
629,ďiIl,p. č.629,dil2,p. č. 630, díl 1, p. č. 630, díl2. Jedná se o
pozemek v sousedství pozemku, ktený má obec pronajaqý od Úřadu
pro zasfupováni sátu ve věcech majetkoqých, na kterém bude
vybudovrána komunitní kompostrárna pro potřeby obce Kunčina. O
pozemek bude obec Krrnčina pečovat a udržovat jej ve stavu
vyhovujícímupotřebám obce. (usnesení č. 35/2016 - schváleno)

Prodej pozemků a nemovitostí v majetku obce
Žadatelkou o projednání je slečna Petra Jeřábková, která je
nájemnicí obecního domu č. 328 v Kunčině a přilehlých pozemků -
jedná se o pozemek s budovou p. č. st. 529 ap. č. lI73l22,k, ú,.

Kunčina.
Slečna Jeřabková žádá o možnost předčasného jednorázového
doplacení zůstatku k datu 31.3. 2016 tak, aby se stala majitelkou
nemovitosti a byl.a ukončena smlouva o nájmu k daným
nemovitostem. (usnesení č. 36/2016 - schváleno)

Schválení odměn qýznamným osobnostem spolků obce za rok
2015, žádostio fi nanční podporu
Starosta obce předal slovo panu Ondřeji Brychtovi, aby bliže
představil nominované osobnosti z řad spolků obce, ti byli
nominováni vedením spolku na poslqytrrutí íinanční odměny za
jejich práci aprojgvenou aktivitu v uplynulém roce.
Jedná se o CK Certi Krrnčina (4 nominace), SDH Kunčina (4
nominace) a TJ Sokol Kunčina (9 nominací). Celkové niáklady na
ťrnanční ocenění za rok 2015 jsou stanoveny na 17.000 Kč.
(usnesení č. 37 l20t6 - schváleno)

Veřejnoprávní smlouya g arskytnutí dotace
Starosta obce sezrámil přítomné s veřejnoprávní smlouvou o
poslryhrutí dotace reprezentantovi obce Kunčina v republikoqých
soutěžích v sidecarcrossu panu Stanislavu Hutřovi z Kunčiny.
(usnesení č. 38/2016 - schváleno)

MobilníWC (koupě vs. nájem)
Starosta obce oslovil ťrrmu Toi Toi, ve věci koupi nebo prodeje
mobilních WC, které by sloužily především pro spolky, které
pořádají ,,venkovní" kultumí akce pro veřejnost (SDH Kunčina,
Myslivecké sdružení, Certi Kunčina, TJ Sokol Kunčina).
Jako nejefektivnější rozhodnutí z pohledu financí se jeví koupě 2
mobilních }VC. Starosta obce prověří moárost pronájmu zařizeniu
jinYch dodavatelů, včetně Technic§ých služeb města Moravská
Třebová.
V případě, že starosta obce nedosábne na levnější řešení, budou
objednány a zakoupeny 2 ks mobilních toalet, které budou
půj čovány j e dnotliťym zqemcům za úplatu. (u snesen í č. 39 l 2016
-schváleno)

Připojení elektřiny- Odběrné místo v areálu Pod Skatkou
Starosta obce a místostarostové se setkali s výkonným výborem
SDH Kunčina, jehož členové vyslovili obavu o bezpečnost
pořádrání kulturníchakciv areálu Pod Skalkou v Krrnčině.
Jako řešení dlouhodobě neudržitelné situace s připojením elekřiny
se nabizi možnost vybudování zvláštrrího odběrného místa pro
chaloupku, která slouží pořadatelům kultumích akcí.
V letošním roce budou zahájeny přípravné práce pro zřizeni
odběrného místa elektrické energie, bez zšzeni odběmého místa
pro potřeby provozovatelů pouti - z důvodu neefektivity
vynaložených ťrnančních prosředku, (usnesení č. 4012016 -
schváleno)

Nabídka zametacího kartáče
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prodejem zemědělské, komunální a silniční tecinit<y. Jednalo se
především o cenovou kalkulaci na nákup zanetaciho kartáče pro
poťeby úklidu obce. Firmou Pekass byl doporučen zametač
Combi Cleanmodel2350 -cenapo slevě 99,000,- Kč bez DPH.
(usnesení č. 411201ó - neschváleno)

Nabídka připojištění
Společnost D. A. S. nabízí pojištění právní ochrany. O podmínkách
a dalších postupech pana starostu informoval obchodní
zástupkyně pojišťovny na konci měsíce března 2016. Starosta
obce prověří možnostipojištění u současného pojistitele obce.

Změna náj emníka pohostinství Nová Ves
Stávající nájemník Pavel Dvořák podal na OÚ v.ipověď znájemni
smlouly, dokument evidován pod č. j. '1812016. Zároveň podala
žáďost o pronájem nebytoých prostor paní Lucie Kapounová,
která byla schválena. (usnes eníč. 4212016 - schváleno)

Od l. březrra 20l6 obecní úřad přijal novou zaměstrrankyni na
pozici referentky Obecního úřadu obce Kunčina, paní Bc. Janu
Pavlišovou,DiS.
Kontakť e-mail: pavlisova.kuncina@s eznarl.cz, tel: 702 058 890

zména úředních hodin obecního úřadu kunčina
Úredni hodiny pro veřejnost:
Pondělí: 7:00-16:30
Středa: 7:00-16:30

Změna úředních hodin je platná od l. května 2016|.|.|

Výběr poplatků bude možný pouze v ponděli a ve středu,
Navštívit úřad mimo uvedené úřední hodiny je možné po

telefonické domluvě
(te|.:461 3l8 321)

Nově pro občany obce Kunčina připravujeme rozšíření nabídky
služeb Czech Point, ověřování podpisů a dokumentu, qýpis z

katastru nemovitostí a l}pis z hestního rejstříku a další
dokumenty.

Výsadba nových stromků
V uplynulých měsících březnu a dubnu zaměstnanci obce Kunčina
pod vedením hajného pana Kalába rrybudovali oplocenky, ve
kter.ých zasaďlli 12000 kusů listrratých stromku (dub, buk, lípa).
Stromky byly sázeny na travnaté plochy, a to v lokalitě za
,,Kadlecorlinn" lesem aza,,Krejčovým" lesem o ýměře cca2ha.
TYto trawaté plochyjsou ve vlastrrictví obce Kunčina a nyní budou
převedeny na lesní pozemky. Na všechny zasázené stromky bude
poskytnuta dotace Pardubického kraje aEU.

Možné postihy fyzických osob v souvislosti s volným
pobíhánímpsů
Při porušování obecně závazné vyhlášky č.512016 (OZV, kterou
se stanovují pravidla pro pohyb gsů na veřejném prostranství v
obci) se budou ve spolupráci s MěU udělovat finanční sankce,
Jedná se o §lto přestupky:

- Fyzická osoba sejako chovatel dopustí přestupku tím, že neučiní
opatření proti úniku zvířat podle § 13 odst. I zákona na ochranu
zvířat proti tyráni (viz § 27 odst. 2 písm. f zákona na ochranu

zviřat proti týrání). Za toto jednání m:ůže být uložena v
přestupkovér4 řízení pokuta až do ýše 5 0. 000,- Kč.
- Vlastník nebo držitel domácích zviřat je povinen zabránit
pobíhání téchto zvířat po pozemní komunikaci dle § 60 odst. 11

z(kona 36112000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. V
případě porušení uvedené povinnosti se jedná o přesfupek ve
smyslu § 125c odst. 1 písm. k) zákona o silničnímprovozl,zakterý
muže b;it v přestupkovémŤizeniuložena pokuta od 1.500,- Kč až
do 2.500,- Kč, vblokovémřízenípakpokuta do qiše 2.000,- Kč,
- Vlastníkum domácích zviřat je zakáaáno, včetně miřat ze
zájmoých chovů a zviřat z farmoých chovů zvěře, nechat je
volně pobíhat v honitbě mimo vliv svého majitele nebo vedoucího
(viz § 10 odst. 1 zákona 4491200I Sb., o myslivosti, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o myslivosti"). Za nesptnění
uvedené povirrrrosti muže být dle § 63 odst. 1 písm, b) zákona o
myslivosti uložena pokuta do v.ýše 30.000,- Kč, byl-li přestupek
spáchán opakovaně, lze pokutu u|ožit až do výše, která je
dvoj násobkem uvedené částky.
- Dle § 14 odst. 1 písm. e)zákona o myslivosti je myslivecká stráž
oprárměna usmrcovat v honitbě toulavé psy a kočky ve vzdálenosti
větší než 200 m od nejbližší nemovitosti sloužící k bydlení. Pokud
je tato nemovitost umístěna na oploceném pozemku, počítá se
vzdálenost od jeho oplocení. Toto opráwění se neváahuje na psy
ovčácloých a loveclqích plemen, na psy slepecké, zdravotnické,
záchr anář ské a s lužební.

Příslušným orgiánem k projednání těchto přestupků je obecní
úřad obce s rozšířenoupůsobností.

Samoaýroba palivového dříví v obecním lese
Zájemci o samov;hobu v obecním lese se mohou hlásit na obecním
tňaďě. Za vhodných klimatic§ých podmínek, většinou jaro a
podzim budou zájemci kontaktování. Na určeném místě bude
zájemcům samovýoba zaďánav množství cca3 m'dříví. Nutno
podotknout, že obecní 1es má qýměru 70 ha a tak se na každého
nemůže dostat. Množství je omezené. Zájemci, na které se
nedostane v tomto roce, budou popřípadě kontaktování v dalších
1etech.

Jednotková cena dřeva je stanovena následuj ícím ceníkem:
. Větve po těžb ě20,-Kčl1 m'
. Tyčovina l 00.- Kč/ l m'
. Dřevo jehličnaté 300,- Kč/l m3
. Dřevo listnaté 500,- Kč/1 m'
Stává se, že zbýyáyytéženéa vytahané dříví v cel;ých délkách, cena
se pak pohybuje 900,- Kč/ 1 m' SM, l 100,- Kč/1 m'BŘ, og.

wadimírkaláb

Sběračkaplastů
Když jdu se psem na prochá.z7ll často si vezmu do kapsy
igelitovou tašku nebo pytlík. Málokdy se domů vracím s prázdnou,
většinou tuto tašku zaplnim plasty, krabičkami od cigaret,
igelitovými sáčky aj. Většinou procházímpolními cestami a o to
víc jsem překvapená, že těch plastu neub;ýwá. Když už si myslím,
žemámterénvysbíraný, opět se najde nějaká dobrá duše, které jistě
nechtěně z ruky vypadne krabice od džusu, plechovka od nápoje a
samozřejmě plastová láhev (to vše je dnešní úlovek). Ovšem to nic
není proti tomu, co jsem dnes objevilanavíc.

Někdo nebyl líný a lyvezl k potoku, kterrý teče podél malé silničky
k Mladějovské cestě, rozbité kachličky, suť, plechovky a tuby od
lepidel, kte{ými si asi přilepil nové kachlíky. Ta hromada by
zaplnila asi 2 popelnice. Ale proč si špinit svou popelnici,kdyžto
můžuvyhodit anejlépe hnedu cesty. To je trestuhodné aviníkby si
zasloužll potrestat, Za čemé skládky, kterou tato jistě je, budou
obce pokutovány amělo by b;it tedy v jejím zájmu vinftausvědčit.
Právěvznikajícíčemáskládka jezatimmalá,ale jakznámčeského
člověka, brzy si nani někdo přihodí.

Staro sta ob ce B c. Miro s lav Kubín

Jakpostupovat, kdyžVás ohrožuje volně pobíhající pes?

1. Oznamte tuto skutečnost neprodleně starostovi otlce na
tel: 702 058 855
2. Starosta obce zajistí odchycení psa nebo kontaktování majitele,
pokudbudeznám
3. Pes neznámého majitele bude převezen do útulku v Lanškrouně
4. Náklady na umístění psa v útulku bude hradit jeho majitel při
ieho vyzvednutí
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Marta Alexandrová

Prosím všechny, kter._im není naše příroda lhostejná, zvedněte to,
co do přírody nepaří a vhoďte do kontejneru, kter,ých je po obci
nespočet. Mo žnáby pro začátek stačilo nic volně neodhazovat.

Přikládám tabulku, která znánoňuje, jak dlouho musí příroda
zápasit s našimi odpadky.

Jak jižvimezminulýchčlánkůveZpravodaji,taknejstaršízmínka
o Kunčině pochárz;i z roku l270,kdy se mezi svědky na latinské
listině pro klášterKoruna Panny Marie objevuje kunčins§i rychtář
Herold. Zádná zakládací listina se nezachovala a pravděpodobně
nebyla ani,vydána, neboť ani pro město Moravská Třebovážádná
neexistuje.

Zal<láďaci aktmohl proběhnout ústrrí formou, j ak to bylo obvyklé u
šlechty. Což je případ také našeho regionu Moravskotřebovska,
jehož osídlování prostřednictvím kolonizace převážně němecloých
obyvatel se dělo z aktivity českého šlechtice Boreše z Rýzmblrka,
kteryíMoravskořebovsko v dané době vlastrril.

Možnou podobu, jak by tato zailádací listina vypadala, kdyby
existovalaabylavydána,námukážezakláďacilistnazroku1270,
která se zacÁovala pro ves Horní Hynčinu nachžaejici se na
sousedním Svitavsku, kde zakláďáninoých sídel řídila církev.

V této listině ustanovuje olomoucký biskup Bruno ze
Schauenburku nějakého Jindřicha, rychtářem vsi Homí Hynčiny.
Tento Jindřich byl stanoven, aby 1okoval ves Horní Hynčinu. K
tomuto účelu mu byl dán k dispozici les mezi biskupslo_irni
vesnicemi Hradcem nad svitavou a kamennou Horkou. Listina se
zmiňuje, že tento les dosahuje ažkbranici panství pana Boreše a
jeho dědiců a k cestě do Jevíčka. Kolonistum, kteří se v nově
založené vsi usadí, bylo slíbeno osvobození od placení dávek na 1 8
let. Rychtář dostal povoleni zíiďit a provozovat ve vsi svobodně
hospodu a mllj,n o jednom kole. Vpřípadě, že by chtěl postavit více
mlýnů, musel by z nich platit oblyklou roční ďaň, Z píijmirychty
(soudu) dostane Jindřich třetinu. Nakonec si biskup přej e, aby byl v
Horní Hynčině vystavěn kostel, k jehož udržováni mají osadníci
lyčlenit lrán půdy. Avšak mše zde má b;it sloužena farářem z
Ilradce nad Svitavouj ednou za ďv aťý dny.

Talďobylazaložena vesnice Horní Hynčina, která je dnes součástí
obce Pohledy, a můžeme si představit, že podobně to mohlo
probíhat také při založení Kunčiny.

O velikosti Moravskotřebovského panství ve 13. století za Boreše
z Rýzrnburka a jeho následormiků, ne4áme mnoho písemných
zpráv. Z listin, kter-ých se pro toto období zachovali, si lze udělat
jen matnou představu. Jasnější představu o rozsahu

Moravskotřebovského panství dostáváme v roce 1365. Tehdy ale
již panství nepatřilo Rýznburkům. Ti o něj přišli snad již na konci
13. století v důŠledku jednání Fridricha ze Šumburku, ktery
spravoval pansfuizanezleíilé syny z rodu Rýzrnburlni. Panství pak
přešlo postupně prostřednictvím krále na jiné majitele. Ale to však
je sporná záležitost, do které se v této chvíli nebudeme zaplétat.
Nás bude zajimatvelkost panství, která je bezpečně známa k roku
1365. V tomto roce se dozvídáme, že parrství koupil moravslcý
markrabě Jan Jindřich (bratr Karla IV.) od Jindřicha z Lipé. Poprvé

isou jmenovány všechna sídla, která do tehdejšího panství patřila.
Rada sídel, mezi nimi např. Nová Ves nebo Mladějov, je takto
r,ůbec poprvé zaznanenána písemně, Ikdyž je jejich založeni
mnohem starší a mohla klidně vzrriknout již v pruběhu 13. století
nebo napočátku 14, století,

Konkrétně se v roce 1365 zmiňuje město Moravslcí Třebová s
hradem, mýtem, patronátním právem, soukenickou valchou,
ml]ínem pod hradem, městečka Staré Město a Křenov. Mezi
vesnicemi se uvádí Boršov, Pohledy, Rychnov, Čtyn Ovory
Gruna, Budax (dejmě asi Udánky), Sušice, Ulice (část Děřichova
u MT), Kunčina, Nová Ves, JvIladějov, Třebářov, Zayphen,
Petrušov, Prklišov, Linhartice, Utěchov, Dlouhá Loučka, Rudná,
Janůvky, Václavov (asi později Derflík u Křenova, dnešní Šnekov)
aBŤezina.

Za husitsloých válek zanildy vsi Gruna, která se nacházela za

rybníkem pod Křížoaým vrchem, kde byl později pans§i dvur, ves
C§ři Dvory zvarÉ i Podlesí, která se nalézala mezi Sušicemi a
Dubinou, kde v 18. století byla založena ves Bílá Studně a ves
Zaypbem (Zejpy), která byl a meziTřebáíovem a Dolrí Hlmčinou.

Jan Jindřich dále koupil panství Cimburské. Mezi panství
Třebovské a Cimburské byla rozdělena sídla v dnešním regionu
Moravskořebovsko, která byla ve 14. století a pozdější době
držena v rukách j ednoho maj itele.

(Pokračování příště)
Martinprotivónek

Letošní Tříkrálová sbírka opět potvrdila štědrost našich občanů i
ochotu koledníku. celkol"ý výnos sbírky v našem regionu činí
krásných 453,034,- Kč, což je o 23.000 Kč více, než v
loňskémroce. Do 30 měst, vesnic avesničeknašeho regionuvyšlo

;ffi'!""iffi;iech 
celkem 129 skupin koledníků, -Ur" 

ffiU
Všem koledníkum, dospěl;ým i dětem paťí náš upřímný dík-. Dík
paňi také všem, kteří se podíleli na přípravě a organizaci sbírky,
starostům a zaměstrancům obecních úřadů, farnostem, školám. V
rámci Tříkrálové sbírky letos
koledovali nejen jednotlivci,
ale také skauti, školní řída,
školka, či Dětský domov.
Největší dík patří štědrým
dárcům, kteří naší charitě opět
projevili svoudůvěru,

Letošní sbírku opět
doprovodily dva benefiční
koncerfy, na kter"ých lystoupil
písničkář Slávek Klečandr.
Odměnou pro koledníkyje pak
Tříkrálové brusleni a
Tříkrálové kino, kterými
chceme poděkovat zejména
dětslc_imkoledníkům.
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Bělá u Jevíčka
Bezděčí u Trnávky
Biskupice
Borušov
Březina
Březinky
Dlouhá Loučka

Gruna
Chornice
Jaroměřice u Jevíčka
Jevíčko
Křenov
Ku nčina
Lázy

Lin hartice
Malíkov
Městečko Trnávka
Mladějov
Moravská Třebová

9 43z00 Kč

8 87Z00 Kč

10 918,00 Kč
3 55z00 Kč

9 740,00 [Ě
5 970,00 Kč

9 80Z00 Kč

5 412,00 Kč

18 919,00 Kč

21qq{4qíč
82 236,00 Kč

6 083,00 Kč

12 133,00 Kč
3 42100 Kč

!0 843,00 Kč

1 413,00 Kč

29 076,00 Kč

11 131,00 Kč

119 34020! Kč
4 45Z00 Kč

r +iaoo ře
3 710,00 Kč

6 910,00 Kč

15 683,00 Kč
477t,g9 Kč

I?9!?,09 \i
13 3§,00 Kč

4 636,00 Kč

7 627,00Rč
2 51400 Kč

Pěčíkov
Petrušov
Radkov
Rozstání
Rychnov na Moravě
Slatina
Staré Město a Dětřichov
l reoarov
Útěchov
vranová Lhota
Vrážné

Celorepublikoý výnos sbírky můžete sledovat na I{YPERLINK
"http://www.trikralovasbirka.czlvysledky'' Přílohou tohoto
článkuj e tabulka v,ýsledků naší sbírky v jednotliých obcích.

vendula kouřilová

oblastní charita Moravská Třebová

Výjezdová jednotka musí být devítičlenná a je třeba předložit na
obec potvrzení o zdravotních prohlídkách a to co nejdříve. Zpráva
o qýsledcích á účetnictví byla konkrétně a v číslech předložena
starostou sdružení členům a kontrolní ýborpotwdil sprármost,

V plánu na rok 20 1 6 j sou akhr álně ďv é zásadní akce. Pnrní by měla
býtzábavapořádanáSDHNová Ves a to 16. dubna. Kapelou
by mohla by| a je zatim předbéžné rezervovrána Epicentrum
Jevíčko. Počítá se s maximálni propagací této akce jak na
plakátovacích plochách, tak na webu obce a sociálních sítích.
Druhou akcí bude užíradični letní klání družstev sdružení hasičů,
která bude opět bohatá pro veřejnost, občany obce, rod|ny s dětrni
nejenom na prožitek z vlastních závoďi, ale i zbohatého qfběru
chutného občerstvení.

Jak ze schůze vypllmulo, ale je to ňejmé otázkai většiny spolků,
do sdružení se nehlásí noví členové. Přitom by byl vel§f zájem o
sťeclní a mladší věkovou skupinu. Zřejmě pro aktivni zájem chybi
motivace, Myslím si, že je to i o spolkoqích aktivitách mimo
hlavní činnost,teďy závody a trénink, pro členy i ťebajejich rodiny
celoročně. Možná, a to je ještě těžší, je řeba ziskat děti. Pro děti
rodiče mnohdy shání kroužky, sporly mimo obec a přitom spolky
by v budoucnu mohly více nabizetiatraktivní pravidelnou činnost
v naší obci, a žeby to pakpřitáhlo i rodiče, o tom není pochyb.

základní škola
V lednu proběhl ve škole zápis dětí do 1 . třídy na příští školní rok. V
posledních letech si nemůžeme stěžovat na nedostatek budoucích
prvňáčků. Letos přišlo k zápisu 28 dětí, Přijato bylo24 dětí do l.
třídy, ostatní děti dostaly odklad. Pokud na konci školního roku
ukončí devítiletou do cházku 1 8 žáků, v záíi se opět navýší celkový
počet žáků na naší škole.

V následujících lýdnech byly pro děti organizovány kulturní i
vzděIávací akce. V lednu se žáci 1. - 4. tříďy vypravili do
Východočeského divadla v Pardubicích, kde zhlédli úsměvnou
pohádku Princovéjsou na draka, Návštěva opravdového divadla
zanechá v dětech vždy nevšední zážitky. V březnu naopak přijelo
až z Opaly divadlo k nám. Bylo loutkové a předvedlo mladším
dětem představení Kašpárkův svět, Starší žáci se zaměřili na
soutěž Letem světem, kterou každoročně v předjaří pořádá Dům
dětí a mládeže v Moravské Třebové. Soutěžící majíprokázat nejen
základní zeměpisné znalosti, ale také poznávají hrady, zámky,
města, vlajky a v testové části odpovídqí na otázky nad rámec
běžného učiva. Přestože účast bývá velká, naši borci vždy
zaboduji. V kategorii 6. - 7 . tiíďa, v níž soutěžilo 57 dětí, ziskala2.
místo Hana Sekaninová z Kunčiny. V kategorii 8. - 9. třída, do níž
se přihlásilo 73 žáků, obsadila 4. místoAnna Hamplová z Kunčiny
a 6. místo Kar olila Zobačová z Nové Vsi.

V sobofu 9. ledna v l7.hodin zahájlli starosta a velitel družstva,
pánové Voráč Martin a Pustina Jan, Vlhoční schůzi SDH Nová Ves.
Zhodnotilijakminulý rok, takpředložiliplán narok20 1 6.

Největší sportormí akcí minulého roku byly 16,května 2015
závody družstev sdružení dobrovolných hasičů a to o Pohár
starosty. Zúčastnilo se jedenáct družstev od mužů, přes ženy a
žacfuo. Počet účastníků, družstev je hodnocen jako nedostačerr;ý.
Důvodů může bý více, ale jedenz hlavních bude i neopětovaná
účast v minulosti na závodech pořádaných jinými sdruženími v
dalších obcích. Družstva sDH se většinou účastní závodů tam, kde
zápoli o v.ýsledek s družstvy, se kteqfmi se potkávají pravidelně a
tojakve své obci, taknadalších soutěžích.

Sdružení dobrovolných hasičů Nová Ves mělo v minulém roce i
ýjezdkpožáru lesního porosfu v lokalitě ,,na pasece.o. Na místo
požáru dobrovolní hasiči dorazili i s technikou několik minut po
profesionálním sboru. Pomáhali jak hasit, překopávat, prolévát,
tak především více jak hodinu a půl po odjezdu profesionálů
dohlíželi na místo požáru, aby nedošlo znow ke vznícení.

Další společnou činností členů byla idržba ýstroje aýzbtoje
včetně rychlospojky na hasičském voze. Na schůzi bylo
dohodnuto, že je třeba sepsat pro obec požadavky na doplnění
technického lybavení, Kalové čerpadlo už má SDH Kunčina a je
dohodnuto, ž e můžebýti zapůjčeno pro SDH Nová Ves.

Celkový výnos. 453.034,-Kč

místostarosta obce, Ing. Jos ef B eneš
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Na konci března jsme_splnili přání některých rodičů a
zorganizovali jsme v MS, ve spolupráci s Divadlem JOJO,
odpolední přědstavení pro děti a dospělé s názvem ,,Aprílová
pohádka".

Všem účastníkům děkujeme za ýbornou reprezentaci naší školy.
K pravidelným akcím patří i návštěvy Městské knihovny v
Moravské Třebové, kde bývá zejména pro mladší děti připraven
zajímavý program, Naposledy knihovnu navštívili žáci,i. třídy.

V měsíci dubnu proběhne dopravní soutěž, vzdělávací program na
téma Lidský mozek, ale především nás čekají přrjímací zkoušky na
střední školy. Zúčastní se jich většina žáků 9. třídy a my jim
přejeme úspěch i štěstí v tomto pro ně důležitém kroku do nového a
neznámého.

V lednu jsme navštívili před zápisem do 1. řídy místní ZŠ. Děti se
seznámily s prostory školy a setkaly se staršími kamarády,lďeré
zna|y z MS. Paní učitelky z í. a2, řídy si pro nás připravily
lkázkové hodiny českého jazyka a matematiky, Předškolní děti si
lyzkoušely plnéní zaďaných úkolů ve spolupráci se školáky a
oďchá.zely s představou,jak vyučov,ání ve škole probíhá. Srdečně
děkujeme paníučitelce Součkové a Šejnohové za spolupráci.

Ke konci ledna se 17 předškolních dětí z pracoviště v Kunčině a 8
dět! z pracoviště v Nové Vsi účastnilo zápisu do pnmích ří dv ZŠ.
Děti absolvujici zápis v ZS v Kunčině již prosředí znaly, což
přispělo k jejich pohodě při plnění úkolů na jednotlivých
stanovištích.

Divadlo lÓlo nás navštívilo v prvním měsíci roku s pohádkou
,,Hmečku vař!" Byla to pohádka nejen o kaši, ale i o skromnosti,
závisti, dobrotě, lakotě, zkrátka o všech dobrých i zlých
vlastnostech. Děti si tak osvojily znalost klasické české pohádky i
četná morální ponaučení.

V únoru jsme pořádali, v místním kulfurním domě, již tradiční
,,Masopustní karneval", kteqým jsme zakončili probírané téma o
masopustu. Děti předvedly sluj um veřejnosti při tanečním
lystoupení a užiIy si veselí v maskách na zíhavném
odpoledni moderovaném panem Novotným i při kreslených
hádankách pana Lušovského. Myslím, že akci si radostně užili
děti, rodiče i všichni zúčastrrění. Děkujeme ňizovateli a hasičům
za spolupráci připořádáni této akce, rodičům dětí z obou MŠ za
bohatou tombolu, firmám - Matušák Agrion s.r.o.; Romana
Totušková; Masna Keprt s.r.o.; Moravec - pekámy s.r.o. a panu
Františku Knápkovi za občerstvení a sladké odměny pro děti.
Velmi si spolupráce vážime a těšíme se zase za rok na
Masopustnímkamevalu.

V březnu nás navštívil pan Mgr. Pavel Josef Macků, Ph,D. s
hudební pohádkou "Babička Chrota vypráví". Představení bylo
velmi zajimavé a poučné. Děti se sezrrámily s téměř padesáti
současn}jmi i historich_ými hudebními nástroji.

V dubnu plánujeme ve spolupráci s panem revímíkem i,"_foikový
program pro děti u rozhledny ,,Strážný vrch" se zaměŤením na
třídění odpadu a ochranu životního prostředí. Chysáme se též la
exkurzi do llrmy ALLKO, s.r.o. v rámci tématu ,,Zívá a neživá
příroda".

Na Den otevřených dveří srdečně zveme všechny zájemce
4. května 2016 od 10 do 16 hodin, Kromě prohlídky budov si
mohou vyzvednout i přihlášky k zápisu dětí.

Zápis dětí do NlŠ se koná 31. května 2016 od 10 do 16 hodin v
ředitelně MŠ v Kunčině.

V květnu plánujerne v MŠ uspořádat Kavárničku pro rodiče a
prarodiče i polodenní r.ýlet s dětmi na zámek Potštejn s qiukoým
progralnem,

v čerynu oslavíme Mezinárodní den dětí a v rámci tématu o
dopravě a bezpečnosti pozveme na besedu složky integrovaného
záchranného systému. Závěrem tohoto měsíce se slavnostně
rozloučíme s předškoláky i školním rokem.

Letošní rok jsme odstartovali společenskou událostí, prvním
hasičs§ýrn plesem. Tuto akci jsme připravovali několik měsíců a
podle pozitivrrího ohlasu a velkého počtu návštěvníků, můžeme
prohlásit, že to nebyla marná akce a těší nás, že ly, kteří jste se
áčastrrili jste byli spokojeni, dobře jste se bavili a příjemně si
zatancovali. Už nyni Vás můžeme potěšit, že napřesrok
pfipralujeme další ročník. Děkujeme obecnímu úřaď'u, že byla
včas dokončena nová kuchyň, kterou jsme jako prrmí otestovali a
fungovala bezchybně. Děkujeme i všem sponzorům, kteří přispěli
do opravdu velké tomboly a také děkujeme všem účinkujícím, kteří
obohatili sým lystoupením tento ples.

S přicházejícím jarem chystáme, jako jlž každoročně, další
společenské akce. Tou první bude o víkendu 23.-24,4. tradiční
Kunčinská pouť v areálu Pod Skalou, kde pro Vás připravíme
občerstvení v podobě klobás, makrel a uzeného masa. O
následujícím víkendu v sobotu 30.4. uspořádáme na stejném místě
Pálení čarodějnic, ovšem letos s jednou novinkou a o něco dříve
než v uplyrrulých letech. Rozhodli jsme se, že se pokusíme v naší
obci obnovit j ednu dávnou tradici a tou j e stavění máj e. Tato tradice

Za MŠ Hana FaJítková

:
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se v naší obci kdysi udržovala, ale poté bohužeI zanikla. Proto vás
zveme jlž od 14 hod. na stavění tohoto symbolu jara a ve večemích
hodinách zapálime velkou hranici, abychom osvětlili přisávací
dráhupro čarodějnice.
A jak tomu b;ivá, musí se dle tradice mája na konci máje také
pokácet. Tedy na konci května vás zveme na kácení. Tentokrát
připravíme progíam pro naše děti, ale i pro dospělé. Podrobnosti se
dozvíte s předstihem na plakátech.

V první polovině června uspořádáme druhý ročník závodů v
požámím sporťu O pohár SDH Kunčina. Terminvychání na sobotu
11.6. od 13 hod. v areálu základni školy. Pnmí ročník se nám
vydařil včetně tropického počasi, tak snad letos vše také klapne a
povede se uspořádat kvalitni záv oď.
Nezbývá než se těšit na vaši návštělu a přejeme vám, abyste se
dobře bavili, najedli a motivovali nás svojí přítomností v další
činnosti.
Ve středu 11.5, se uskuteční celorepubliková veřejná sbírka
,,Čes§ý den proti rakovině" do které jrrr" ." zapojlťi poprvé v
loňském roce a i na letošní sbírce se chceme podílet. SH ČMS je
dlouholeqýrn parbrerem této sbírky. Letošní ročník je zart&enna
rakovinu prsu. Naše členky budou obchrázet Kunčinu i Novou Ves
v odpoledních hodinách a budou rozdávat informační letráky se
žluqfrni kvítky, které se staly symbolem této akce.
Více inforrnací na www.denprotirakovine. cz

Za SDH Ktmčina
Petr Slabý, starosía

NÁBOR MLADÝCH HASIČŮ
Tráví vaše děti hodně volného času na počítači, mají většinu
kamarádů
pouze ve virtuálním světě a myslíte si, že by ocenily věnovat se
sportovně naučné činnosti a jsou věku 6 až l{let? Pak jsme tu
my - DoBRoVoLNÍ HASIČI. Ukážeme vašim dětim jak
zacházel s hasičskou technikou čímž si zlepší manuální
zručnost, naučíme je požámímusportu, kde si lylepší §lzickou
kondici a pochopí co je to |ýmová práce a získqi spousfu
nových kamarádů. Naučíme je základům první pomoci,
zorientovat se pomocí buzoly a topografic§ých značek. Dále se
dozví něco o práci hasičů profesionálů, policie, armáďy a
záchranáři. Možností jsou i hasičské letní tábory s bohatým
programem pod vedením zkušených vedoucích.

A ptáte se, co pro to máte udělat? Stačí dítě přihlásit buď
telefonicky u vedoucího mládeže Jana Procházky na čísle
604 740 978 nebo osobně každý dubnorný a květnoqý pátek od
1 5 :30 do 1 7:00 v klubu důchodců.

Poslední lednoqi víkend byl již potřetí věnován
kulečníkovému turnaji Motočertů v Pohostinství u Fryčů. Tento
ročník byl ve znamení velkého zájmulak hráčů, tak diváků. Celé
páteční odpoledne a večer, stejně tak téměř celá sobota byly

naplněny urputnlými souboji ve dvou skupinách. Dohodnut byl
pozměněný herní systém. Podobně jako v minulých ročnících se
hrálo ve dvou'skupinách ,,kažďý s každým". Postupovali čryři z
každé skupiny do finále a bojovali o pódium. Atraktivní byla ale
nově hra také o další umístění ve skupině. S ohledem právě na
velký zájemhráčů, postupovali přímo do tumaje v roce 201 7 pouze
finalisté a další dva v pořadi každé skupiny. Ostatní hráči ve
skupině se pak budou muset probojovat lž z Waliťkace, která
proběhne buď koncem tohoto roku, nebo hned v prrních !ýdnech
roku 2017. Nikdo nechtěI zťstat na posledních místech. Ika tak
byla atraktivní pro hráče i diváky. Žaany z|tráč:ů nevypustil ani
jeden souboj. Do kvaliťrkace ale někdo spadnout musel. Nakonec
se pět hráčů nepobojovalo přímo do furnaje a utkají se s dalšími,
noými zá$emci, o dvě a dvě volná místa ve dvou skupinách
budoucího, čtvrtého ročníku turnaje. Velké poděkování
sponzorům, hodnotné ceny byly pro každého hráče turnaje.
Výborné bylo zázemi v Pohostinství u Fryčů. Organizace turnaje
spolkem Motočerti Kunčina, kdy hrálo sedmnáct hráčů v časově
náročném systému, také dopadla velmi dobře. Zasloužené podium
s poháry cenami bylo pro ty nejlepší. Třetí místo Karel Hečko.
Druhé místo Luděk Horákovs§i. Pnmí místo Honza Spálensloý
mladší. Gratulace. Velké uzrrání také paňi, ve velké konkurenci,
čtrrrtému místu Jarečka kalába !

Yáůeniobyvate|é,
obracíme se na Vás s prosbou o spolupráci při přípravě ýstavy na
téma znovuosídlení našich obcí Kunčiny a Nové Vsi, která se
uskuteční v roce 2017. Yýstava se bude věnovat zejména
poválečn;ým proměnám našich obcí od roku 1 945 - 2017 s dtnazem
na osídlování obcí česlqirn obyvatelstvem.

místostarosta obce Ing. Josef Beneš

Jeden z největších bojovníků třetího ročníku turnaje v kulečníku,
vyborué čtvrté místo J.Kalába.

Rádi bychom vrýstavu oživili Vašimi fotograťremi, dokumenty a
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1irrýrni rnateriáiy týkající se nrinulosti našich obcí. Zejména z
obclobí ]9,{5 - l9B9. Mohou být i ze staršího období než je
uveilerro.

prosínte olryvatele" kteří by mohli tyto věci zapůjčit, aby je
pr'inesly na obecrrí ítřad za účelem jejich převedení do elektronické
podoby, Všeelury ma,teriály zapůjčené na Obecní úřad budou cca
clo rněsíce vrácen_v rlajitelům, popřípadě je možno se domluvit
teleíonicky nebo mailem s panem Protivánkem Martinem,
tel. :'l3 67 1 48 8 _]. e rnri l : m.protivanek @,seznam.cz na osobním
setkání.

Dále , pol..rrd. by ruěl někdo zájern o spolupráci na přípravě výstavy,
j e možné opět korrtalrtovat pana Protivánka.
Přeclem rlěkrrj ema za Vaší ochotu a vstřícnost.

yítání občánků

Budete-li mít zájem o obřad Yítáni občánků, vyberte si z
následujících termínů a ohlaste se u pana starosty, s ohledem na
časoý rozvrh a na přípralu celého obřadu. Vyhlášený plán obřadů
pro rok 2016 s termíny, na které se mohou šťastní rodiče miminek
dopředu přihlásit: 28 květen; 22. říjen.

U závěrka příštího čisla Zpr avodaj e bude 3 I .7 .20 I 6.
Za všechny příspěvky, postřehy a názory předem
děkujeme.
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§vrapsk& unie
nvrqb§Xý soaiátní ť*nd
&ndpcruj*m,* vn§i hxdnwclrost

PROJERT FtlANcOvANý
Z EvROPsRÉJtl soctilvÍttl FONDU

uEŘEJ NĚ panspĚšNÉ pnácr
JAR POMOi]LA EuROPnKá ltutE A EvROPsÚ

sOctALNí FOND NAšÍ oqct?

§vncpsk& unie
§vrnpslqf s,*eiá§ní f*nd
Fndpnrujerne u*a§i budo§sn*st

V letech 2015,2017 jsou vytvářena pracovnímísta veřejně prospěšných prací
(VPP) také v rámci projektu realizovaného v Operačním programu Lidské
zdroje a zaměstnanost, příp. v Operaěním program u Zaméstnanost. Oba
operaČní progran:ly jsou financovány z Evropského sociálního fondu a
státn ího rozpočtu České repu bli ky.

V období od í . 4. 2015 do 29. 2. 2016 bylo v obci Kunčina, v rámci projektu
podpořeno 8 pracovních míst na VPP částkou 863.759 Ké, ztoho maximáIně
85 %tvoři l příspěv ek z Evropského sociál n ího fond u.

V období od 1.7.2015 do 29.2.2016 bylo v obci Kunčina,v rámci projektu
podpořeno 6 pracovních míst na VPP částkou 247.000 Kč, ztoho maximálně
85 %tvoři I příspěv ek zEvropské ho sociál n ího fond u .

Pracovní místa podpořená v rámci VPP jsou zaméřena zejména na úklid a
ÚdrŽbu veřejných prostranství, komunikací a zeteně ve městě, s cílem
zaměstnání obtížně umístitelných osob na volném trhu práce. Jedná se
Především o osoby s nižší úrovní vzdělání, dlouhodobou nezaměstnaností,
vyŠŠÍm věkem, popř.se zdravotním postižením (omezením) apod., ktery7m tak
bylo umožněno zařadit se do pracovního procesu. Takto podpořená pracovní
místa jsou zejména přínosem k ce|kovému zlepšení vzhledu a životního
prostředí města a v neposlední řadě ivýznamnou finanční pomocí městského
rozpočtu.

**t*t
*******
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pňgutto pnecovnícu úroú zenĚstnnnců oacr posrconíuo ogoogí,
í. uklid katastru obce
i

|-

v zimních měsících zaměstnunci obce shrnovali sníh
z chodníků a veřejných proston

Byly zameteny chodnílcy a uklizeny krajnice silnice
III. třídy i mulé struny v Kunčině.

2. Broušení a ošetření parket v prostorách

Proběhl jarní úklid příkop a veřejných prostor.

Uklizené krajnice silnice III. třídy.

kD kunčina a klubu důchodců v kunčině

Ošetřena byla podlaha sálu, pódia i přísúIí KD
Kunčina.

Byly vybroušeny u ošetřeny parkety sálu KD
Kunčina, které to již velmi potřebovaly.

3. Úklid obecního domu Kunčina ěp.200, ktený byl prodán koncem roku 2015

Út ttd materiálu v prodané budově čp. 200.PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor
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4. Přístavba skladu pro komunální techniku ke KD Kunčina

S k l a d b u d e p ř i s í av ěr. !r9 s táv aj ícíg arúži, b ude
opravena l síavallcl nezpevnéna cesta.

Kuchyně v první den oprav, byla vyklizena,
p ův o dní nevy h ov uj ící vyb av ení o dstr an ěn o.

budovy KD Kunčinu.

ďeskapřístavby. Vyzdívání obvodových zdí.

5. Prořezání dřevin rostoucich v korytě vodního toku

Kunčiny u Nové Vsi.

6, Rekonstrukce kuchyně Kulturního domu v Kuněině

Zdkladní deska přístavby.

Kácení bříz rostoucích v korytě kunčického potoka. Cištění koryta vodního toku na hranici katustru

Byly zhotoveny nové oďpaďy, rozvoďy elektřiny a vody.

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

http://www.cvisiontech.com


Původní značně křivd zeď byla obezděna.

Novd poďlaha kuchyně KD.

Bylo opraveno také uýdejní okénko, které již

7. práce na areálu pod skalkou

nevyhovovalo provoau.

Kuchyně byla vybavena nerezovými prvky, zejména z
důvodu údržby a hygieny.

Staré úzké betonové schody byly vykopdny.
Prostor za chatkou byl odvodněn, byla proveclena

příprava pro pěšinku.

Nové schody v areálu Pod Skalkou.

Evropská unie
Evropský sociální fond
podporujerne vaši budoucno§l

Chatka, kterd slouží jako zózemí pro pořadatele akcí byla
rekonstruována, byla obroušena a natřena plechová

střecha, bylproveden celoplošný nátěr dřevěných čústí a
kolem chatlcy byl umístěn štěrk.
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