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INFORMAČNÍ SERVIS OBCÍ KUNČINA
číslo: 2/2016
A NOVÁ VES

AKTUÁLNĚ Z OBCE
Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva
ze dne 16. 5. 2016.
Zasedání se uskutečnilo za účasti 10 zastupitelů a 15 občanů
obce. Po schválení programu zasedání a volbě zapisovatelky a ověřovatelů byl starostou obce představen program zasedání, který čítal více než 20 bodů.
•
Zpráva starosty o průběhu prováděných prací zaměstnanců obce
Starosta obce sdělil přítomným, že v současné době je u naší obce
zaměstnáno za pomoci Úřadu práce ČR 12 zaměstnanců na plný
úvazek (= 40 hodin týdně) a 6 zaměstnanců na poloviční úvazek (=
20 hodin týdně). Výše dotace na jednoho pracovníka činí finanční
částku 14.000,- Kč/10.500,- Kč měsíčně. Smlouvy jsou uzavřené do
konce července 2016 s možností prodloužení.
Starosta obce sdělil přítomným, že zaměstnanci obce v současné
době pracují na následujících pracovních úkolech:
– přístavba skladu pro komunální techniku u KD Kunčina
– údržba zeleně (sekání obecních pozemků a příkop, hrabání a odvoz materiálu)
– opravy cest (za pomoci techniky a pracovníků obce)
– příprava nové třídy na ZŠ
Starosta obce dále přítomným představil průběžný pracovní plán
zaměstnanců obce:
–opravy cest, dokončení komunitní kompostárny Kunčina, oprava
soklu na bývalé škole v Nové Vsi, opravy kaple sv. Rocha, opravy pomníku v Nové Vsi, opravy cest hřbitova v Nové Vsi, výkopové práce
pro nové trasy veřejného osvětlení, oprava chodníků.
•

Zpráva starosty o získaných dotacích o dotačních možnostech

Starosta obce sdělil přítomným informace o dotačních možnostech a záměrech.
- Dotace na opravu hřbitovní zdi prozatím nebyla vyhodnocena.
- Dotace na vybavení ZŠ a MŠ herními prvky v prvním kole nebyla podpořena, avšak obec Kunčina se umístila mezi náhradníky
a je velmi pravděpodobné, že alokované prostředky budou do
obce putovat v rámci 2. kola, tedy v srpnu/září 2016.
- Dotace na pořízení nového dopravního automobilu pro jednotku požární ochrany byla úspěšně schválena. Akce bude kofinancována z prostředků MVČR a Pardubického kraje. Starosta
obce předal slovo starostovi SDH Kunčina panu Petru Slabému,
který popsal proces tvorby technických specifikací a požadavků SDH Kunčina na výběr nového vozidla.
pokračování na str. 2

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Narození:

21. 3. Čermáková Laura (K)
27. 4. Bártová Markéta (K)
24. 6. Fikr Zdeněk (K)
8. 7. Fryčová Sára (K)
11. 7. Koubková Natálie (N.V.)

Jubilea:

16. 4. Spálenská Jaroslava (K) – 75
19. 4. Hrubanová Božena (K) – 70
20. 4. Henych Josef (N.V.) – 70
22. 4. Manzová Blažena (K) – 70
12. 5. Novotná Pavla (N.V.) – 70
17. 5. Kučera Vladimír (K) – 75
26. 5. Janda Jaroslav (K) – 70
27. 5. Navrátilová Božena (K) – 75
		
Musilová Zdeňka (K) – 65
28. 5. Seidlová Alena (K) – 65
		
Slabý Oldřich (K) – 65
29. 5. Bartáková Alena (K) – 65
2. 6. Huška Milan (K) – 65
3. 6. Fadrná Marie (K) – 75
15. 6. Crhová Marie (K) – 70
17. 6. Tomala Ladislav (K) – 70
18. 6. Borůvková Ivana (K) – 65
27. 6. Šejnoha Jiří (K) – 65
1. 7. Jančí František (N.V.) – 80
20. 7. Tesař Josef (N.V.) – 65
27. 7. Kučerová Marie (K) – 75
2. 8. Kubíková Anežka (N.V.) – 97
6. 8. Bartůňková Marie (K) – 80
9. 8. Sedláčková Jiřina (N.V.) – 80
10. 8. Široká Marta (K) – 65
17. 8. Hušková Helena (K) – 65

Úmrtí:

8. 4. zemřel pan Pagáč Vladimír ve věku 64 let
29. 7. zemřel pan Trnečka Miloš ve věku 88 let

PODĚKOVÁNÍ
Ráda bych poděkovala paní Daně Brychtové a paní Janě Pavlišové z Obecního úřadu v Kunčině. Jsou vždy vstřícné a laskavé
a moc si jejich ochoty vážím.
Jana Šidová
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-

Žádost o dotaci na výstavbu požární zbrojnice, o které zastupitelstvo obce uvažovalo, nakonec podána nebyla. Starosta
obce přítomným vysvětlil způsob financování a technickou
náročnost výstavby požární zbrojnice dle platných norem. Dále
vysvětlil přítomným postoj Pardubického kraje k dané problematice a provedl propočet nákladů na výstavbu nové požární
zbrojnice Kunčina. Z propočtu jasně vyplynulo, že pro obec
a potřeby SDH Kunčina a JPO V Kunčina bude vhodnější vystavět požární zbrojnici svépomocí. Starosta obce byl pověřen ke
konání v této věci. (Usnesení č. 44/2016 – schváleno)
Na podání dotací na protipovodňová opatření se intenzivně
pracuje. Termín podání dotace je do konce května 2016.
Výpůjčka sběrných nádob od společnosti EKO-KOM. Přislíbeno
je cca 20 ks sběrných nádob, které by měly být zapůjčeny ve
druhé polovině roku 2016

•

Zprávy předsedů výboru o jejich činnosti Starosta obce předal
slovo předsedům výboru, aby sdělili přítomným zprávy o jejich
činnosti.
Kontrolní výbor:
Jako první dostal slovo pan Jiří Jelínek za Kontrolní výbor. Svoji
činnost za uplynulou dobu zhodnotil kladně. Pozitivně ohodnotil
práci zaměstnanců obce na přístavbě skladu pro komunální techniku. Kontrolní výbor se shoduje na rezervách v práci finančního
a kontrolního výboru ve věci kontroly činnosti příspěvkových organizací, což bylo vytýkáno především auditorkami KÚ Pardubice.
Starosta obce doplnil pana Jelínka informacemi o formě kontroly,
kterou by měly výbory provádět. Jde především o kontrolu vynakládání finančních prostředků příspěvkovými organizacemi v běžném
roce. Tam by dle starosty obce měla kontrola směřovat, tedy zaměřit se na to, za co příspěvkové organizace prostředky vynakládají,
tedy zjistit, zda jsou příspěvkové organizace zřizované obcí řádnými hospodáři. Členové zastupitelstva se shodli, že ve věci kontroly
účetnictví a vnitřních předpisů je lepší uzavřít smlouvu s daňovým
auditorem. Smlouva bude uzavřena na činnosti ve věci vnitřní kontroly na OÚ a kontroly příspěvkových organizací. (usnesení č. 65/2016
– schváleno)
Finanční výbor:
Pan Zdeněk Henych přítomným sdělil, že z důvodu nepřítomnosti
pana Šejnohy se nemohl finanční výbor před konáním zasedání sejít. Finanční výbor se v roce 2016 ještě nesetkal.
Výbor pro sport, kulturu a životní prostředí:
Pan Ondřej Brychta za výbor SkaŽP seznámil přítomné s průběhem příprav na oslavy obce, které by se měly konat příští rok v červnu 2017.
Vložený bod: Průzkum trhu v oblasti plánovaného nákupu nábytku do KD Starosta obce předal slovo panu Filipu Kolbábkovi, který
prezentoval výsledky průzkumu trhu, které zpracoval. Přítomným
představil předběžnou cenovou nabídku tří firem, které se zabývají
výrobou židlí a stolů.
Žádost o opravy základní školy (usnesení č. 46/2016 – schváleno)
Starosta obce přítomným představil žádost Základní školy o zvážení rekonstrukce kuchyně ZŠ, která vaří obědy pro více než 150
osob. Kuchyně nebyla rekonstruována od 70. let minulého století
a požadavky na hygienu se výrazně zpřísňují. Navíc došlo v posledních letech k výraznému navýšení počtu žáků ZŠ. Předpokládané
opravy: kompletní rekonstrukce podlah, zdiva, obkladů, odpadů,
elektroinstalace, vzduchotechniky. Pořízení nového sporáku, varného kotle, myčky, konvektomatu a vybavení kuchyně. Cena zařízení
dle předběžné nabídky činí 766.039,- Kč. Škola je ochotná se na akci
finančně podílet. Představou je rekonstrukce provedená zaměstnanci obce Kunčina o letních prázdninách roku 2017. Starosta obce
a oba místostarostové se se situací v kuchyni ZŠ detailněji sezná•

INFORMAČNÍ SERVIS OBCÍ KUNČINA A NOVÁ VES
mili, jednoznačně zastupitelstvu doporučují návštěvu ve stísněných
prostorách kuchyně a doporučují zastupitelům schválit provedení
oprav dle návrhu vedení ZŠ.
•
-

-

-

Prodej pozemků a věcná břemena:
Žadatelé o odkup obecních pozemků – Agro Kunčina, manželé Cvrkovi, pan Jelínek, pan Totůšek Miroslav, paní Pavlovcová.
(usnesení č. 48/2016 – 51/2016 – schváleno)
Projednání záměru prodeje obecní nemovitosti – odkoupení
nájemního domu - manželé Benešovi (usnesení č. 52/2016 –
schváleno)
Věcná břemena – Miloš Nedoma, Kateřina Pavlovcová, Bionvest
Kunčina (usnesení č. 53/2016 – 57/2016 – schváleno)

•

Žádosti o bezúplatný převod pozemků ve vlastnictví státu
(usnesení č. 58/2016 – schváleno)
Starosta obce jednal s představiteli SPÚ v Pardubicích o možnostech bezúplatných převodů pozemků ve vlastnictví státu do
vlastnictví obce Kunčina. Z jednání vyplývá jasný závěr, a to zažádat
o všechny pozemky ve vlastnictví SPÚ s tím, že budou žádosti posuzovány ještě dle současně platné legislativy.
Vklad majetku do svazku obcí (usnesení č. 59/2016 – schváleno)
Jedná se o novou vodovodní přípojku k novostavbě RD, parc. č.
40/1, k. ú. Kunčina. Investorem je paní Kateřina Pavlovcová. Cena
přípojky byla vyčíslena na 7.472,- Kč.
•

•

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015
(usnesení č. 60/2016 – schváleno)
Starosta obce seznámil přítomné s výsledky při přezkoumání
hospodaření obce za uplynulý rok 2015, kdy nebyly zjištěny žádné
chyby ani nedostatky.
Schválení zápisu do kroniky obce (usnesení č. 61/2016 – schváleno)
Zápis do kroniky za rok 2015 vypracovala kronikářka obce paní
Iva Richterová. Starosta obce zápis hodnotí jako kompletní a zcela
vyhovující. Zápis bude umístěn na webových stránkách obce.
•

Různé
Žádost o vybudování chodníku (usnesení č. 62/2016 – schváleno)
Žádost, kterou podali občané v horní části Nové Vsi. Jedná se
o úsek od zastávky autobusu NV „točna“ po značku Nová Ves. V úseku výjezdu z Nové Vsi řidiči často nerespektují povolenou rychlost
a existuje vysoké riziko sražení chodců, zejména dětí putujících na
autobus.
•
Podpora knihovního fondu (usnesení č. 63/2016 – schváleno)
Podpora nákupu výpůjčního fondu formou finančního příspěvku
do fondu pro knihovny v regionu Pardubice.
•
Program obnovy venkova Pardubického kraje (usnesení č.
64/2016 – schváleno)
Starosta obce jednal na Krajském úřadu v Pardubickém kraji
o možnostech využití Program obnovy venkova 2016 pro naši
obec. Žádost o dotace pro rok 2016 bude možné podat do konce září 2016. V případě, že bude naše obce podpořená, můžeme finanční prostředky očekávat v polovině roku 2017. Starosta
obce navrhuje využít příležitost se zapojit do dotačního titulu
1 - „výstavba, rekonstrukce, oprava, obnova a údržba venkovské
zástavby a občanské vybavenosti, pořízení obecního majetku.“
Starosta obce nechal vypracovat předběžnou cenovou nabídku
výměny všech dveří i oken v KD Kunčina a nabízena cena činí
236.862,- Kč. Pro obce naší velikosti činí v rámci Programu obnovy venkova Pardubického kraje finanční příspěvek cca 100.000
– 120.000 Kč/ ročně.
•

číslo: 2/2016
•

Rozvojový dokument obce Kunčina
Starosta obce představil dokument, na kterém intenzívně pracuje. Obec Kunčina, jakožto žadatel o poskytování dotací (MMR, POV),
by měla mít zpracován strategický dokument, který jasně popíše
stávající stav obce, její priority a budoucí záměry. Existuje nabídka
různých firem, které nabízejí zpracování daného dokumentu dodavatelsky, ceny se pohybují okolo 30 tisíc Kč. Starosta obce v tomto
řešení nevidí žádná pozitiva a raději zpracuje dokument pomocí
softwaru obcepro.cz sám. Dokument bude vyvěšen na web obce
a každý občan bude mít možnost se s ním seznámit.
Plán vybudování nových tras veřejného osvětlení (usnesení č.
66/2016 – schváleno)
Na počátku roku zastupitelstvo obce hovořilo o možnostech
rozšíření tras veřejného osvětlení k uspokojení požadavků občanů
z roku 2015. Starosta obce nechal vypracovat cenové nabídky jednotlivých tras veřejného osvětlení, celkové náklady na vybudování
nových tras VO činí 340.359,- Kč. Jelikož se v roce 2015 ušetřilo z plánovaných výdajů na kapitolu veřejného osvětlení téměř 150.000 Kč,
rezerva z roku 2015 by byla využita v roce letošním. Zastupitelé
odmítli možnost rozdělení prací na více etap z důvodů realizačních
a ekonomických.
•

•

Zabezpečení Mateřských škol
Starosta obce předal slovo ředitelce MŠ paní Fafílkové, která sdělila, že nákup techniky pro zabezpečení MŠ proběhne již o letních
prázdninách, nebude ovlivněn provoz školky. MŠ na nákup techniky dotace bohužel nezískala, prostředky na pořízení techniky našetřila, nebude čerpán rezervní fond.
•

Oslavy Dne obce 2017
Starosta obce předal slovo panu Martinu Protivánkovi, který
stručně představil přítomným možný program na plánované oslavy
Dne obce 2017.

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva
obce ze dne 20. 6. 2016
Zasedání se uskutečnilo za účasti 9 zastupitelů a 6 občanů obce.
Po schválení programu zasedání a volbě zapisovatelky a ověřovatelů byl starostou obce představen program zasedání, který čítal
mnoho zásadních bodů.
•
Zpráva starosty o činnosti VPP, plán práce VPP pro II. polovinu roku
Starosta obce podal přítomným informace o průběhu provedených
prací, které byly vykonány v průběhu měsíce května a června 2016.
- Údržba zeleně a veřejných prostranství, mulčování
- Výstavba kompostárny Kunčina
- Přístavba skladu pro komunální techniku
- Práce na Kapli sv. Rocha v Nové Vsi
- Malování OÚ Kunčina
- Zednické a bourací práce na nové učebně na ZŠ
- Opravy soklu bývalé školy v Nové Vsi
- Opravy obecních komunikací
- Úpravy okolí OÚ Kunčina
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- Restaurátorské práce na Kapli sv. Rocha v Nové Vsi
- Dokončení učebny na ZŠ
- Opravy soklu bývalé školy v Nové Vsi
- Úpravy okolí OÚ Kunčina – odvodnění, stožáry na vlajky, fasáda,
oprava soklu, úpravy zeleně před OÚ
- Chodníček přes park v Kunčině
- Chodník v Nové Vsi od MŠ ke Krejčím
- Opravy cest
- Výkopové a přípravné práce k novým trasám VO
- MŠ Nová Ves – Pergola v zahradě, která bude sloužit ke svačinkám
dětí a výuce
- MŠ Kunčina – Trať pro odrážedla v zahradě
- Oprava chodby v Klubu důchodců Kunčina, oprava chodby u kuchyně v Kulturním domě v Kunčině
3. Plán oprav a investic pro II. polovinu roku 2016
Starosta obce představil plán oprav a investic pro druhou polovinu roku 2016.
- Oprava hřbitovní zdi Kunčina – dodavatelsky
- Čištění koryta kunčinského potoka
- Výstavba dětských hřišť u ZŠ a MŠ – dodavatelsky
- Pořízení dopravního automobilu pro SDH Kunčina
- Investice do projektových příprav kanalizace Kunčina
- Opravy střech nájemních budov v Nové Vsi
- Oprava střechy, klempířské práce na Kapli v Nové Vsi (usnesení č.
74/2016 – schváleno)
- Vybudování nových tras veřejného osvětlení
- Fasáda OÚ + okolí
- Dokončení kompostárny Kunčina
- Opravy cest – dle nabídky SÚS Pardubického kraje
- Dokončení skladu pro komunální techniku u KD Kunčina
- Opravy chodníků Nová Ves
- Oprava a revize hromosvodů ZŠ Kunčina
Rozpočtová opatření (usnesení č. 69/2016 – schváleno)
Starosta předal slovo panu Zdeňku Henychovi, předsedovi finančního výboru, který sdělil informace týkající se rozpočtového
opatření číslo 1 pro rok 2016.
•

•

Závěrečný účet obce, účetní uzávěrka obce a příspěvkových organizací za rok 2015 (usnesení č. 70/2016 – schváleno)
Starosta obce seznámil přítomné se závěrečným účtem obce, který byl vyvěšen řádně dle zákona na úřední desce. Obě příspěvkové
organizace poskytly své účetní závěrky obecnímu úřadu a je nutné
je projednat a schválit.
•

Starosta obce přítomné informoval o aktuálních dotačních výzvách, podaných dotacích a jejich vyhodnocení. (usnesení č.
71/2016 – 73/2016 – schváleno)

-

Dotace MZE – Oprava hřbitovní zdi hřbitova Kunčina. (Žádost
podpořena v plné výši).
Dotace MMR – Vybudování dětských hřišť u ZŠ a MŠ. (Žádost
podpořena v plné výši).
Dotace MVČR a Pardubický kraj – Pořízení nového dopravního
automobilu SDH. (Podpořeno).
SFŽP ČR – Protipovodňová opatření v korytě vodního toku (retence) Kunčinský potok. (Podáno, nevyhodnoceno).
SFŽP ČR – Protipovodňová opatření Kunčina – DPP, rozhlas (Podáno, nevyhodnoceno).
Dále starosta obce představil další dotace, které je možné získat. Je možné předložit projekt SFDI k problematice chodníků
a bezpečnosti pro pěší v obci. Projekt je zpracováván.

-

Plán práce zaměstnanců obce pro II. polovinu roku 2016: (usnesení č. 68/2016 – schváleno)
- Údržba zeleně a veřejných prostranství, mulčování
- Dokončení betonových ploch kompostárny Kunčina, odvodnění
a jejího oplocení
- Přístavba skladu pro komunální techniku – lepidlo, štuky, vrata,
betony, světla

-

strana 4
•

Prodej a nákup pozemků, věcná břemena
Byly projednány žádosti žadatelů o prodej obecních pozemků
a majetku. Žadatelé: paní Pavlovcová, manželé Benešovi, J. Ondráček, L. Pečinková, manželé Hanischovi, V. Škáchová, P. Sekáč. (usnesení č. 75/2016 – 80/2016 – schváleno)
Různé
MŠ Kunčina – plán rozvoje (usnesení č. 81/2016 – schváleno)
Starosta obce předal slovo paní ředitelce Haně Fafílkové, která zastupitelům představila plán rozvoje MŠ na období 2016-2020. (Pořízení dvou kusů interaktivních tabulí, výměna plotu s betonovou
podezdívkou, nové omítky v přízemí a II. třídě, odstranění umakartu
a oprava zdí v jídelně a obou třídách, instalace radiátoru na chodbu
v budově Nová Ves, hydrolýza nebo jiné řešení stoupající vlhkosti
v přízemí budov v Kunčině i v Nové Vsi, obložení šatny MŠ v Kunčině dřevěnými palubkami z důvodu stoupající vlhkosti a odlupování
malby, keramická dílna v podkroví, lehárna pod stropem v Kunčině.
•

Hromosvody ZŠ Kunčina (usnesení č. 82/2016 – schváleno)
Opravy hromosvodů budou realizovány ještě v roce 2016 a to během letních prázdnin.
•

Opravy obecních cest
V roce 2016 obec prozatím provedla opravu cest celkem devíti
úseků obecních komunikací. Nová Ves
= u Dvořákových (325 m délky)
= za myslivnou a kolem Prokopcových a Davidových (395 m délky)
= u Beránkových (120 m délky) Kunčina
= za kostelem ke kompostárně (320 m délky)
= cesta kolem kulturního domu (90 m délky)
= oprava uličky za poštou (95 m délky)
= oprava cesty u přejezdu Kunčina - vlakové nádraží (115 m délky)
= přípravné práce pro nános povrchu za Fikrovými, Šabackými
a Hutirovými (380 m délky)
= za Kalábovými směr Udánky (330 m délky)
Celkem tedy v první polovině roku bylo opraveno 1790 délkových metrů.
Obec má v plánu dodavatelsky realizovat následující opravy komunikace na „malé straně“ a cesty k „novým domkům“ a vlakovému
nádraží v Kunčině. (usnesení č. 83/2016 – schváleno)
•
Nabídka nábytku do Kulturního domu v Kunčině (usnesení č.
84/2016 – schváleno)
Starosta obce získal doporučení na firmu Tereza Kaštylová Prostějov, která je dodavatelem stolů a židlí do KD. (mj. KD Mladějov na
Moravě).
Cena čalouněné židle = 850 Kč – 940 Kč vč. DPH. Cena stolu
(80x140 cm) = 3880,- Kč vč. DPH. Plán obnovy vybavení nábytku KD
je 50 ks stolů, 200 ks židlí.
Starosta obce navrhuje domluvit se na termínu setkání s obchodním zástupcem firmy, který nábytek přiveze a bude možné posoudit
kvalitu dodávaného nábytku.

INFORMAČNÍ SERVIS OBCÍ KUNČINA A NOVÁ VES
nek žádal o schválení finančního rozpočtu na výstavu a oslavy, ale
předběžná částka nebyla zastupitelům sdělena. Garantem akce byl
zvolen pan Ondřej Brychta.
•

Telefonní stanice u OÚ – budoucnost po roce 2016
Starosta obce oslovil společnost O2 ve věci stavu a využitelnosti
telefonní budky u obecního úřadu. Do konce roku 2016 je zákonnou povinností zařízení držet v provozu ze strany O2. Po 1. 1. 2017
přechází tato povinnost na obce, zastupitelstvo tedy musí rozhodnout, zda službu v obci ponechá či nikoliv, a to zejména z pohledu
nákladů. Společnost O2 do budoucna zařízení financovat ani opravovat nebude.
Oprava střechy a interiéru Kaple sv. Rocha v Nové vsi (usnesení
č. 86/2016 – schváleno)
Starosta obce přednesl zastupitelům návrh na opravu Kaple sv.
Rocha v Nové vsi. Jedná se o opravu střechy nad kaplí (dodavatelsky), oprava střechy nad zakristií (dodavatelsky), nové přístřešky na
severní straně budovy (obec), oprava interiérů (obec), ošetření lavic
(obec), pokus o přeložení uzlu O2, který je umístěn u dveří do zakristie, restaurátorské práce v severní části budovy (obec).
•

•

Projekce a vizualizace – Ing. Arch. Martin Nedvěd (usnesení č.
85/2016 – schváleno)
Starosta obce a místostarosta Beneš se setkali s panem Ing. Arch.
Martinem Nedvědem ve věci plánovaných záměrů úprav vzhledu
strategických lokalit naší obce. Jedná se o lokality návsi a Obecního
úřadu, parkoviště před základní školou, bývalý pískolom a pozemek
parc. č. 630.
•

•

Plán výstavy k výročí osídlení obce 2017
Starosta obce předal slovo panu Martinu Protivánkovi, který se
pokusil přítomným přiblížit plán výstavy a celé akce. Výstava by
měla být uskutečněna v prostorách ZŠ Kunčina. Dále pan Protivá-

Mimořádný svoz odpadu
Druhý a zároveň poslední letošní svoz velkoobjemového odpadu (směsný komunální odpad, elektronika, pneumatiky, drobný stavební odpad, drobný nebezpečný odpad) se uskuteční
v následujících termínech:
Kunčina (před obecním úřadem): 19. 9. 2016 – 20. 9. 2016 (po-út)
Nová Ves (před kulturním domem): 21. 9. 2016 – 22. 9. 2016 (st-čt)
K vytřídění odpadu budou k dispozici zaměstnanci obce, a to od
9:00 do 17:30.

HISTORIE
Církevní organizace na Moravskotřebovsku
Jak postupovala kolonizační činnost ve 13. století na Třebovském
a Trnáveckém panství (celkově na Moravskotřebovsku), dostávala
se s ní sem současně také církev. Již zřejmě od založení vesnice se
počítalo se stavbou kostela. Na tuto stavbu zřejmě bylo pamatováno již při zakládacím aktu, který mohl mít podobu písemnou – zakládací listina. (viz předchozí článek ve Zpravodaji I/2016 – Zakládací listina – příklad pro ves Horní Hynčina, nebo ve Zpravodaji 3/2000
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– Z historie… zakládací listina Kamenné Horky). Písemné zakládací
listiny byly obvyklé pro sousední Svitavsko, které bylo církevním
majetkem. Moravskotřebovsko bylo v majetku šlechticů a zde bylo
zřejmě používáno jiného způsobu při zakládání sídel, protože písemné zakládací listiny z tohoto území nejsou známy. Usuzuje se, že
zakládací akt probíhal ústní formou.
Na příkladu Horní Hynčiny můžeme vidět, že se zde zmiňuje úmysl postavit zde kostel, k jehož udržování mají osadníci vyčlenit lán
půdy. Ale mše má být sloužena jednou za dva týdny farářem z Hradce nad Svitavou. V případě Kunčiny se zřejmě již od založení počítalo se stavbou kostela. Ten byl pravděpodobně postaven nejprve ze
dřeva. Stavba kostela trvala několik let a byla velmi náročná.
Základem církevní organizace byly farnosti. Na Moravskotřebovsku se uvádějí tyto farnosti a kostely: v Moravské Třebové s kostelem Nanebevzetí Panny Marie již z r. 1270, potom dále v Boršově
s kostelem sv. Anny, v Rychnově s kostelem sv. Mikuláše, ve Starém
Městě s kostelem sv. Kateřiny (dříve sv. Anny), v Kunčině s kostelem
sv. Jiří, v Gruně s kostelem sv. Vavřince (vyhořel r.1963, nebyl obnoven), Třebářově s kostelem sv. Trojice, v Křenově s kostelem sv. Jana
Křtitele a v Městečku Trnávce s kostelem sv. Jakuba. Od roku 1909
byla zřízena farnost v Mladějově (do té doby patřil pod rychnovskou
farnost.) s kostelem Nejsvětější Trojice, původní kaple.
Duchovní a kulturní centrum Třebovského panství založil
Boreš z Rýzmburka u Třebářova, když nechal postavit augustiniánský klášter Koruna Panny Marie, který je poprvé zmiňován 1267. Kolem poloviny 16. století klášter zanikl. Augustiniáni odešli do Brna.
Dodnes se z kláštera zachovalo torzo kostela a zvonice.
Pokračování příště
Martin Protivánek

KUNČINA: KRÁSNÁ ŠKOLA
A PŘÍKLADNÉ ČERPÁNÍ
DOTACÍ

předměty nebo také na učitele, kteří v nás zanechali určitou stopu
a možná i kvůli nim jsme si potom vybrali svoji životní dráhu.
Z návštěvy školy jsem byl velmi mile překvapen její úrovní. Škola
disponuje moderními objekty, které působní na první pohled velmi
vkusně. Součástí školy je rovněž multifunkční sportovní areál. Škola
v kontrastu s nedávnou zateplenou školní budovou působí velmi
moderně. V každé třídě se nachází moderní počítačová technika.
Velmi vesele působí práce žáků, kterými jsou vyzdobeny chodby.
Rovněž zde vedení školy myslí i na přestávkové aktivity, díky nim si
žáci mohou například zahrát stolní fotbal, šipky nebo stolení tenis.
Podle mého názoru škola funguje naprosto příkladně, což se hlavně odráží na zápalu učitelů v čele s paní ředitelkou. Byl bych velmi
rád, pokud by alespoň většina škol v České republice fungovala právě jako ta v Kunčině. Je to jistá inspirace pro ostatní, že i škola na
malé obci může mít pozitivní energii.
S panem starostou, Miroslavem Kubínem, jsme diskutovali i o jiných tématech, než školních. Jednali jsme například o čerpání dotací k aktivnímu rozvoji obce nebo o fungování Pardubického kraje.
Pan starosta mě ujistil, že je s jeho fungováním spokojen. To je dobře, protože to znamená, že kraj funguje správně a plní svoji roli.
Osobně jsem panu starostovi nabídl pomoc – rady s přípravou
podkladů pro přihlášení se do projektů, které vypisuje Státní fond
dopravní infrastruktury. Jedná se o programy na výstavbu například
cyklostezek nebo chodníků. A právě chodník bude pro obec jednou
z dalších priorit do budoucna. Při návštěvě místní školy jsem si ověřil, že zde není vůbec žádný chodník. Denně se zde pohybují stovky
lidí a zejména malé děti, proto je dobře, že obce mají možnost se
přihlásit se svými projekty o dotace, bez nichž by podobné stavební
záměry nemohly realizovat.
Tyto projekty osobně velmi podporuji. Pokud to bude možné,
rád poradím všem, kteří o to budou mít zájem. Má předchozí slova
o úspěšnosti obce v čerpání dotací dokládá i zdejší škola, která je moderní a zateplená. Místním školákům jsem nabídl, stejně jako dětem
v Pardubicích, že pokud budou chtít, vezmu je na exkurzi s odborným
výkladem do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.
Martin Kolovratník, poslanec parlamentu ČR
(Zdroj: http://www.martinkolovratnik.cz)

TURNAJ V PETANQUE
V pátek 10.6.2016 se před hospodou U Matušáků v Kunčině uskutečnil nultý ročník

TURNAJE V PETANQUE DVOJIC.

Poslední červnový den je neklamným znamením konce školního roku a právě v souvislosti s končícím školním rokem jsem
si připomněl návštěvu Základní školy v Kunčině, kterou jsem navštívil společně se starostou obce Kunčina Miroslavem Kubínem.
Obec Kunčina se nachází na pomezí mezi Pardubickým a Olomouckým krajem a je jedním z příkladů názorně fungujících obcí.
V rámci návštěvy obce Kunčina, jsem společně s panem starostou
Kubínem nemohl odmítnout prohlídku místní školy, která leží na vyvýšeném místě, nedaleko vlakového nádraží. V současnosti ji navštěvuje přes 170 žáků. Škola plní střediskovou funkci pro okolní obce.
Hned při vstupu jsem zavzpomínal na svá školní léta, na mé oblíbené

Za úžasné podpory cca 40 diváků, pivečka a hamburgerů
nakonec po dramatických bojích zvítězila dvojice Lajda-Karel.
Na bedně se umístili : Lajda a Karel ( Kubiš, Hruban)
Hana a Lojza Honzírkovi
Slaboši (bratři Slabí).
Další umístění: Sela a Selík,
Franc a Jindra, Jarmilka
a Mirek, Tomáš a Štěpán, Aneta a Petr.
Všichni hráči obdrželi
diplom a ceny.
V červnu 2017 se
těšíme na první ročník
a zveme na PETANQUE.
Lojza Honzírek
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FOTOGALERIE
Opravy obecních komunikací

Nová Ves - úsek od KD ke Dvořákovým

Ulička u pošty v Kunčině

Úsek obecní cesty od hřbitova v Kunčině směřující ke kompostárně

Úsek u myslivny v Nové Vsi

Úpravy okolí Obecního úřadu v Kunčině

Odstranění poškozeného plotu a podezdívky

Odkopání jižní části budovy

číslo: 2/2016
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Přístavba skladu pro komunální techniku

Dostavba skladu pro komunální techniku u KD Kunčina

Malování kanceláří OÚ Kunčina

Kancelář referentky OÚ před malováním

Kancelář po malování - barvy sladěny s obecním znakem a vlajkou

Opravy a restaurátorské práce na Kapli sv. Rocha v Nové Vsi

Nová omítka v severní části objektu

Spárování spodní části zdi
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Nový přístřešek s dominantním křížem nad hlavním vchodem do kaple

Mateřská škola Nová Ves

Vybudování přístřešku pro děti

Pro děti bude vybudován prostor, který bude sloužit jako venkovní
třída a jídelna

SOUTĚŽ PRO ČTENÁŘE
Poznáte na fotce kdo je kdo?

Kunčinská kapela
Kapela byla založena zřejmě v roce 1957.

Své odpovědi můžete vkládat do schránek na
OÚ v Kunčině nebo u Hasičky v Nové Vsi.
Kdo uhodne nejvíce osob, postupuje do slosování. Z těchto správných odpovědí vylosujeme
výherce, který vyhraje zaslouženou odměnu.
V dalším zpravodaji uveřejníme výherce
i správné řešení.

číslo: 2/2016
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ZE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ
Mateřská škola Kunčina
V době letních prázdnin probíhaly v obou budovách MŠ plánované opravy, úpravy a údržby. Na pracovišti MŠ v Kunčině bylo vyměněno osvětlení tak, aby odpovídalo hygienickým parametrům
pro výuku dětí a prostory přízemí byly nově vymalovány. V obou
budovách MŠ bylo nainstalováno bezpečnostní zařízení v podobě
videovrátných, aby se snížila pravděpodobnost vniknutí neoprávněných osob do MŠ a zvýšila se tak bezpečnost dětí. Ve spolupráci
s obcí byla vybudována na zahradě MŠ v Nové Vsi terasa s pergolou
pro pobyt dětí venku při slunečném počasí.
Na základě úspěšného získání dotací obce na dětská hřiště, budou na školních zahradách instalovány v průběhu září nové herní
prvky. Na školní zahradě v Kunčině se děti mohou těšit na vzduchovou trampolínu, řetězový chodník a pružinové houpadlo. Do Nové
Vsi dětem přibyde lezecký válec. Srdečně děkujeme zřizovateli za
vstřícnou spolupráci.
V září přivítáme 15 nových dětí, z toho 13 na pracovišti v Kunčině
a 2 v Nové Vsi. Pro děti máme připravený adaptační režim, přizpůsobený jejich individuálním potřebám.
Vzdělávání bude nadále probíhat podle našeho školního vzdělávacího programu s názvem „PUTUJEME SE SLUNÍČKEM A OBJEVUJEME SVĚT OKOLO NÁS“, který vychází z ročních období i tradic s nimi
spojených v kontextu života dětí. Veškeré aktivity s dětmi koncipujeme ve formě her, neboť naše motto zní „Ať jsme velcí, nebo malí,
poznávat svět hrou nás baví“. A právě hrou mají děti možnost poznávat okolní svět a připravovat se na život, tak zvaně, „nanečisto“.
Mnohé si mohou vyzkoušet, prožít, pochopit, avšak bez přímých
důsledků. V rámci vzdělávání budeme v tomto školním roce uplatňovat moderní formy vzdělávání a nabízet dětem i doplňkové aktivity - seznamování s anglickým jazykem, cvičení jógy, hra na flétnu,
každodenní logopedické preventivní chvilky a pro předškoláky přípravu do školy. Dětem se budeme snažit zajišťovat výuku tak, aby se
co nejvíce učily prožitkem a vlastní zkušeností.
Pro rodiče plánujeme společné schůzky, besídky, tvoření s dětmi
a další aktivity. Těšíme se na čilou spolupráci.
Naše MŠ se zapojila do výzvy Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I“. Uspěje-li naše žádost, přibyde nám
k dvouletým dětem na jeden rok chůva, pro rodiče dětí v MŠ plánujeme odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráci a pro učitelky vzdělávání prohlubující jejich pedagogické kompetence.
O dění v MŠ Vás budeme pravidelně informovat prostřednictvím
tohoto zpravodaje i na našich webových stránkách http://www.
mskuncina.cz/.

Za MŠ Hana Fafílková

„AŤ UŽ JE TI 5 A NEBO 50,
NIKDY NENÍ POZDĚ ZAČÍT
TANCOVAT“
Co dělat když máme doma neposedné dítě nebo manžela? Návod je prostý, ničeho se nebojte a zapište celou rodinu do kurzů
taneční školy Elements. Tato mladá taneční škola snadno pokryje
veškeré věkové kategorie a to v následujících kurzech:
1) Darlings - (5-7let)
- Naše malá zlatíčka čekají hodiny plné zábavy, dětského roztomilého tance, doplňkové hry pro malé děti, lehká gymnastika rozvoj
vyjadřování emocí pohybem a cvičení pro kvalitní motoriku. Nechybí ani rozcvička, počátky vlastní kreativity, protahování, rozvoj lásky
ke zdravému pohybu a trocha divočení. (délka lekce 1 hodina)
2) Kids - (8-12let)
- Pro děti tohoto věku jsou hodiny zaměřené na rozvoj ve všech
směrech. V lekcích se setkají především s tolik oblíbeným street dance /tedy moderním tancem/ -ale nemine je ani posilování, začátky
feelingu, cardio, gymnastika, motorické cvičení, protahování apod.
V této kategorii se mohou děti účastnit soutěží a již z této kategorie
se sestavují skupinky na různá vystoupení. Hodiny vhodné pro děti
jež mají problémy s nadváhou. (délka lekce - přibližně 1,5 hodiny)
3) Teenagers - (13-25let)
- Vhodné pro dívky i chlapce, kteří mají rádi tanec a chtějí se něčemu novému přiučit. V této skupině je hlavní náplní samotný tanec
ve stylu street dance /hip hop, dancehall, apod./. Díky věkové kategorii více rozvíjeno posilování pro dobrý svalový .V této kategorii se
také účastníme soutěží a s radostí i vystoupení (délka lekce -1hodina - 1,5 hodiny)
4) Ladies - (neomezený věk)
- Hodiny zaměřené na vybití veškerého vzteku a stresu, který se
nás dotýká v běžném životě, uvolnění a harmonizace. Uvědomění si
vlastního "JÁ" znovunalezení a procítění vlastní ženskosti. Doplněno jednoduchými efektními tanci na bázi Zumby.
Přihlášky dostupné na OÚ Kunčina a: https://www.facebook.com/
elements.school/
tel.: +420 773 041 046
e-mail: barcahladikova@seznam.cz

Z ČINNOSTI
CYKLISTICKÉHO KLUBU
ČERTI KUNČINA
Sportovci z cyklistického klubu Čerti Kunčina se v roce 2016 účastní
již 15. ročníku seriálu Cykloman 2016. Dosud proběhlo 5 závodů a naši
členové ve všech závodech vystoupali na stupně vítězů. Tradičními
šampióny ve svých věkových kategoriích jsou Štěpař, Schneiderová,
Pustina, Antl, Pocsai, Hotař, Schneider. V nejdelším závodě sezóny, kterým je orientační závod dvojic na 4 hodiny, však všechny překvapil také
pár Katka Frišová, Leoš Honzírek, kteří se umístili na skvělém 5. místě.
Po pěti závodech z deseti mají Čerti čtyři závodníky na průběžných stupních vítězů a v celkovém pořadí bez rozdílu kategorií je
Petr Štěpař dokonce druhý!
Potěšitelné je, že několik dětí z Kunčiny se účastní také závodu
dětí Cyklománek a dosahují v něm skvělých výkonů a jsou často na
stupních vítězů.
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Složení jednotlivých závodů Cyklomana se každým rokem mění.
Letos například jeden tradiční závod ze seriálu vypadl a byl nahrazen jiným. Je proto úspěchem organizačního výboru Čertů, že dle
vyjádření účastníků nejtěžší závod Kunčinský duatlon v programu
nadále figuruje. Je to pro nás také vyjádřením spokojenosti organizátorů Cyklomana z Moravské Třebové, kterým se líbí moderní
zázemí závodu v areálu fotbalového hřiště. Zde závodníci, diváci
i pořadatelé mají k dispozici veškerý potřebný komfort. Díky za to
také vstřícnosti obce a fotbalistů.
Letos se koná Kunčinský duatlon Powerman 20. srpna 2016. Vzhledem k termínu uzávěrky tohoto zpravodaje Vás budeme o průběhu
závodu a jeho výsledcích informovat v příštím čísle.
Za CK Čerti Kunčina Roman Richter

ZE SPOLEČENSKÝCH
ZAŘÍZENÍ
TJ Sokol Kunčina
Sezóna 2015/2016 skončila a je třeba bilancovat, v soutěžních
utkáních nastupovalo pod hlavičkou TJ Sokol Kunčina celkem 5
mužstev (smíšené přípravky, žáci 7+1, dorost, muži B a muži A).
„A“ tým:
Jarní část sezóny vyšla týmu pod vedením Vlastimila Suchého
více než dobře, ve 13 jarních zápasech prohrálo áčko pouze třikrát
a hned v deseti zápasech si hráči po utkání mohli zazpívat tradiční
vítězný pokřik. Po podzimu, kdy se áčko nacházelo na sestupové
pozici, se tým herně i výsledkově zvednul a deset jarních výher znamenalo rychlý pohyb tabulkou vzhůru a zastavil se až na pěkném 6.
místě se ziskem 43 bodů. Nejlepším střelcem týmu se stal Jaromír
Tlustoš s 18 brankami.
Do sezóny nové se tým bude muset obejít bez Ladislava Švandy,
který přestoupil do Moravské Třebové, Daniela Grulicha (ukončení
hostování) a zraněného Robina Richtera. Do týmu přišel Michal Heger (přestup z Metry Linhartice) a Vladimír Pagáč (přesun z dorostu).

Dorost:
Pro tým trenéra Kumhaly a vedoucího mužstva Šabackého bylo
jaro výsledkově velmi špatné, kluci se snažili, to jim upřít nelze, především úzký kádr se podepsal na tom, že dorost zvítězil pouze jednou, když doma porazil Jaroměřice/Jevíčko 1:0, další bod urval po
sympatickém výkonu v Rybníku. V ostatních zápasech však dorostenci prohráli. V tabulce se umístili na 11. místě se ziskem 17 bodů,
nejlepším střelcem týmu se stal Martin Šejnoha s 12 brankami.

Do další sezóny již dorost nebylo možné přihlásit, je to obrovská
škoda, že se nepodařilo sehnat dostatek hráčů k tomu, abychom
mohli v soutěži pokračovat.
Žáci:
Starší žáci TJ Sokola Kunčina se stali nejúspěšnějším týmem oddílu, protože jasně ukázali, že patří ke špičce okresního přeboru žáků
7+1. V jarní části sezóny naši hráči zaznamenali 10 vítězství a pouze
2 porážky, a to jen s týmy, které byly v tabulce před nimi.
Družstvo žáků se v tabulce okresního přeboru umístilo na krásném
3. místě a toto umístění okořenil vítězstvím v tabulce střelců soutěže
Dominik Badi, který v sezóně vstřelil úctyhodných 54 branek.

„B“ tým:
Rezerva jarní část sezóny zastihla ve formě, která se dá označit za
velmi nevyrovnanou. Trenér Šejnoha jistě může být spokojen s výkonem a vítězstvím na hřišti celkového vítěze z Moravské Třebové.
Nepovedené výkony však hráči rezervy předvedli doma proti Dolnímu Újezdu B nebo v posledním utkání sezóny v Boršově. I přes
nevyrovnanost výkonů kunčinské béčko napodobilo první tým
a skončilo na pěkném 6. místě se ziskem 39 bodů. Nejlepším střelcem sezóny se stal František Pařil s 8 brankami.

číslo: 2/2016
Smíšená přípravka:
Od podzimní části sezóny 2015/2016 jsme historicky poprvé přihlásili přípravku do mistrovských bojů (Okresní přebor Smíšených
přípravek OFS Svitavy).
Odehráli jsme 14 turnajů, čtyři z nich jsme pořádali. S výkony našich nejmladších svěřenců jsme spokojeni. U této kategorie není
důležitý konečný výsledek, ale jde především o to, jak se mužstvo
posunulo v herní stránce, a také jak se každý zvlášť rozvíjí jako individualita.
Fotbalová asociace České republiky jednou ročně připravuje pro
zaregistrované hráče a hráčky fotbalový balíček (zdarma). Balíček
zatím obdrželi hráči ročníku 2007 a 2008.
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15. 6. 2016 a je třeba podotknout, že i za veliké nepřízně počasí se
vše povedlo na jedničku.
Na diváky nečekala pouze fotbalová utkání žáků a mužů, ale také
skákací hrad pro děti, ukázky reálné sebeobrany KRAV MAGA KAPAP, vystoupení taneční skupiny Elements z Kunčiny či sólové vystoupení mažoretky ze skupiny Střípky Moravská Třebová. Občerstvení zajišťovali členové Tělovýchovné jednoty.
V poločase finálového utkání mužů předal hejtman Pardubického kraje Martin Netolický předsedovi oddílu Janu Šejnohovi „Bezpečnou“ branku, kterou Pardubický kraj daroval TJ Sokolu Kunčina.
Zástupci oddílu předali panu hejtmanovi dres oddílu s věnováním.
Pevně věříme, že se k nám tato akce brzy vrátí, tímto chci poděkovat všem členům Sokola za jejich pomoc při pořádání akce, Martinu
Berkovi za perfektní moderování celého odpoledne a obci Kunčina
za podporu.

Tréninky probíhají v úterý a čtvrtek od 15:30 hod na místním fotbalovém stadionu.
Neváhejte přihlásit právě Vaše dítě (kontakt: trenér Ondřej
Brychta – 774 312 949).

Více informací o dění v oddílu naleznete na webových stránkách
http://tjsokolkuncina.webnode.cz/

FINÁLE POHÁRU HEJTMANA
PARDUBICKÉHO KRAJE
HOSTILA OPĚT KUNČINA.
O kvalitě našeho sportovního zázemí i kvalitě pořádaných akcí se
ví už i v Pardubicích, funkcionáři PKFS Pardubice vybrali náš sportovní areál jako nejvhodnější k pořádání finálového utkání Poháru
hejtmana Pardubického kraje v kopané, finále se konalo ve středu

Za TJ Sokol Kunčina
Bc. Michal Kubín, jednatel

strana 12

INFORMAČNÍ SERVIS OBCÍ KUNČINA A NOVÁ VES

SDH Kunčina
Naší tradiční společenskou událostí v letošním roce byla opět
Kunčinská pouť a Pálení čarodějnic. Začátkem roku jsme informovali o letošním obnovení staré tradice „Stavění májky“. Bohužel se
nám nepodařilo zjistit, kdy naposledy byla v Kunčině nebo Nové Vsi
májka. Akce se podařila na výbornou i přesto, že nikdo z nás neměl žádné zkušenosti. Základem byla důkladná příprava, dostatek
informací a řádné zabezpečení, aby se nikomu nic nestalo. A protože jsme nechtěli pro začátek nic přehánět, připravili jsme na májku
17m vysoký smrk, za který velmi děkujeme obci Kunčina, která nám
jej věnovala. A jelikož bychom májku nezvládli postavit sami a je potřeba hodně chlapské síly, tak jsme pozvali kolegy hasiče z Nové Vsi
a naše myslivce a ve třicetihlavém stádu to šlo jako po másle. Velký
dík všem, kteří přiložili ruku k dílu a příští rok s vámi opět počítáme.

A jelikož tradice velí, že májka se musí taky pokácet, tak jsme poslední květnový víkend uspořádali první „Kácení máje“, které bylo
pojato soutěžně pro děti i dospělé. Děti soutěžily o sladkosti a dospělí o několik flašek dobré kořalky. Mezi soutěžemi pro dospělé
bylo zatloukání hřebíku po deseti otočkách kolem proudnice, paralelní závod v kutálení pneumatiky do kopce. A kdo se nechtěl moc
zapotit, mohl si zahrát tipovací soutěž na přesnost dopadu pokácené májky - za symbolickou cenu si zakoupil kolík, který si sám
mohl zatlouct na předpokládané místo dopadu. Tipovací soutěž
měla opravdu velký ohlas a vítěz opět získal flašku kořalky. Pokácenou májku jsme nakonec vydražili, konečná cena byla tisíc korun
a šťastnému majiteli jsme ji i pořezali na metrové polena a naložili
rovnou do auta. Bohužel nám konec akce pokazilo počasí, kdy se
přihnal velký dlouhotrvající déšť a tím většinu diváků zahnal domů.
Všem návštěvníkům děkujeme za přízeň a věřte, že příští rok, pokud
všechno dobře dopadne, pro vás chceme připravit i večerní hudební program. Budeme se na vás těšit.
Poslední větší akcí byly tentokrát okrskové závody v požárním
sportu. Po rychlé domluvě s vedením okrsku Mor. Třebová, jsme
výjimečně vynechali druhý ročník soutěže O pohár SDH Kunčina,
protože celý okres byl každý víkend obsazen hasičskými pohárovými soutěžemi a především soutěžemi pro mladé hasiče a najít
termín pro náš okrsek, byl téměř nadlidský úkol. Závody jsme opět
uspořádali v areálu základní školy. Děkujeme vedení ZŠ Kunčina za
spolupráci při organizaci těchto závodů.
V letošním roce se nám podařilo náborovou akcí přilákat do našich
řad opět mladé hasiče ve věku od sedmi do třinácti let. Pod vedením
zkušeného vedoucího mládeže Jana Procházky se jim podařilo zúčastnit již třech závodů v požárním sportu a další je ještě letos čekají. V říjnu
se zúčastní podzimního kola hry Plamen v požární všestrannosti. Drží-

me jim palce, aby měli úspěch a odvezli si cenné medaile a zkušenosti
do dalších let a mohli reprezentovat Kunčinu na velkých závodech.
Na začátku letošního roku vypsalo ministerstvo vnitra prostřednictvím GŘ HZS ČR dotace na pořízení dopravního automobilu pro
jednotky SDH ve výši 250 mil. Kč. Tyto dotace byly vypsány i pro kategorii jednotky JPO V, do které spadáme. Po dohodě se starostou
obce byl podán v únoru tohoto roku návrh zastupitelstvu na pořízení nového dopravního automobilu s využitím této dotace. Zastupitelstvo tento návrh podpořilo a žádost byla podána. V polovině
dubna přišlo vyrozumění o splněním kritérií, nám byla přidělena
dotace ve výši 450 tis. Kč z ministerstva vnitra a velkým nečekaným
překvapením byla potom zpráva z Pardubického kraje, který nás navíc podpořil ještě částkou 300 tis. Kč. Jedná se o obrovský úspěch,
protože se vše odehrálo ve velmi krátkém časovém úseku a podání
této žádosti se vyplatilo. V dubnu jsme se starostou obce jeli do Prahy na konzultace ohledně čerpání dotací a specifikaci technických
podmínek pro tento dopravní automobil. Během května jsme na
základě konzultací firem, které se zabývají přestavbou hasičských
vozidel, upřesnili technické podmínky, které jsme zaslali k registraci na ministerstvo vnitra. Bohužel ministerstvo zaspalo a až nyní
poslalo potvrzenou registraci, na základě které může obec vyhlásit
veřejnou soutěž na dopravní automobil. Bylo přislíbeno, že termín
čerpání dotací bude prodloužen z původního konce letošního roku
do června roku 2017. Věříme, že se s tímto šibeničním termínem výrobci nějak vypořádají a snad opravdu ministerstvo termín prodlouží. Po dlouhých letech budou mít hasiči v Kunčině konečně nový
dopravní automobil typu dodávky, který bude schopen dopravit
výjezdovou jednotku k zásahu se základním požárním vybavením,
a také se můžeme s větším klidem přepravovat na hasičské soutěže
včetně našich mladých následovníků, kterým se toto auto jistě bude
líbit. Bohužel Avie je již dávno za svou životností a udržovat ji při
životě stojí nemalé peníze. A pokud dopadne dobře i záměr s hasičskou zbrojnicí, tak příští rok by mohla začít totální rekonstrukce
této budovy, která je také již dlouhodobě v havarijním stavu. Tímto
se hasiči v Kunčině snad dočkají nového zázemí, což považujeme za
velký zázrak. Je to obrovská podpora od obce. Předem velice děkujeme starostovi i celému zastupitelstvu, velice si toho vážíme.
Pokud chcete sledovat naši činnost a akce, které pro vás chystáme
a nahlédnout na fotky a videa z našich akcí a závodů, tak jsme v letošním roce vytvořili webové stránky pomocí sociální sítě facebook
na adrese www.facebook.com/sdhkuncina

Za SDH Kunčina, starosta Petr Slabý
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