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INFORMAČNÍ SERVIS OBCÍ KUNČINA
číslo: 3/2016
A NOVÁ VES

DOPIS STAROSTY OBCE OBČANŮM
Vážení spoluobčané,
kalendářní rok 2016 je téměř za námi. Dovolte mi, abych se společně s Vámi za dalším rokem ve funkci starosty a zastupitele ohlédl.
Již před volbami v roce 2014 jsme avizovali, že v případě zvolení
se budeme snažit získat do naší obce co nejvíce dotačních prostředků. I v roce 2016 jsme byli stoprocentně úspěšní v našich žádostech
a za přispění prostředků z dotačních titulů jsme opravili severní část
hřbitovní zdi v Kunčině, vybudovali dětská hřiště v Kunčině a Nové
Vsi, zakoupili nové vozidlo pro jednotku požární ochrany Kunčina,
dále jsme získali prostředky na pořízení digitálního povodňového
plánu obce včetně nového bezdrátového rozhlasu (realizace jaro
2017), další dotační prostředky jsme získali na vyhotovení studie
odtokových poměrů v Kunčinském potoce (realizace do 6/2018).
Opět jsme získali do výpůjčky od společnosti EKO-KOM kontejnery na tříděný odpad a statistiky jasně ukazují, že odpad v naší obci
třídíme lépe. Zvýšené výnosy za tříděný odpad zajišťují, že není nutné navyšovat poplatky za odpady, i když se náklady na svoz odpadu
rok od roku navyšují.
Zaměstnávání místních občanů přes programy Úřadu práce je
samostatnou kapitolou. V roce 2016 se podařilo díky dotačním
prostředkům na APZ (aktivní politika zaměstnanosti) zaměstnat
17 uchazečů z evidence Úřadu práce. Bylo realizováno mnoho oprav
majetku ve vlastnictví obce, který může dobře sloužit nám všem,
o čemž jsme Vás pravidelně informovali v minulých vydáních zpravodaje. V letech budoucích patrně dojde ke zpřísnění podmínek
pro opakované zaměstnávání uchazečů z úřadu práce.
V roce 2016 jsme pokračovali ve směru, kterým jsme se vydali na
začátku volebního období. Jsem velice hrdý na to, co jsme společně
dokázali a jednoznačně v tom budeme pokračovat.
Naše obec je vyhlášená svou bohatou kulturní a sportovní činností. Budu se opakovat, ale dle mého názoru je třeba zdůraznit,
komu za vše vděčíme: za všechno vděčíme spolkům a jejich členům,
kteří v naší obci pořádají plesy, zábavy, diskotéky, karnevaly, výlety, zájezdy, volejbalové turnaje, soutěžní zápasy kopané, cyklistické
závody, hasičské závody, soutěž ve vaření guláše, duatlon, stavění
a kácení máje, dětské dny a mnoho dalšího.
Z pozice starosty vždy budu činnost spolků podporovat, protože
jsou to právě výše zmíněné kulturní a společenské akce, které život
v naší obci činí pestřejším a zajímavějším.
V roce 2017 nás čeká opět mnoho práce, za sebe mohu říci, že se
na ní těším.
Závěrem mi dovolte, abych Vám Všem za celé zastupitelstvo i zaměstnance obce popřál příjemné prožití svátků vánočních a mnoho zdraví,
štěstí, lásky a osobních i pracovních úspěchů v novém roce 2017.
Starosta obce Bc. Miroslav Kubín

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Narození:

23. 9. Kubišová Natálie (K)
25. 9. Roušová Anežka (K)
10. 10. Grunwaldová Simona (N.V.)

Jubilea:

23. 8. Grubr Milo (N.V.) – 70
27. 8. Selinger Josef (K) – 75
31. 8. Pečinka František (N.V.) – 65
19. 9. Berková Alena (K) – 85
20. 9. Hanisch Otto (K) – 70
1. 10. Papežíková Jana (K) – 70
4. 10. Procházka Jan (K) – 85
5. 10. Konečný František (K) – 80
13. 10. Beránek Richard (N.V.) – 90
17. 10. Blašková Marie (K) – 70
28. 10. Schrammová Sylvie (K) – 70
31. 10. Křížovská Květoslava (K) – 70
2. 11. Fafílek Miroslav (K) – 70
6. 11. Kubišová Danuše (K) – 75
16. 11. Spálenský Jiří (K) – 80
25. 11. Fajmanová Pavla (K) -65
		
Pálenská Marie (K) -65

Úmrtí:

21.7.2016 zemřel pan Nepeřil Josef ve věku 83 let

SVOZ

PLASTŮ

16. února
27. dubna
22. června
17. srpna
12. října
7. prosince

Poplatky v roce 2017
Obecní úřad v Kunčině upozorňuje všechny občany na splatnost místních poplatků:
Odpad - 450,- Kč/osoba/rok
Pes – 100,- Kč/1 pes/rok
Poplatky můžete uhradit v hotovosti do pokladny obce Kunčina v úřední dny, tj. pondělí a středa od 7:00 do 16:30 hod. nebo
převodním příkazem na účet obce, č. ú.1283447359/0800.
Splatnost do 31.03.2017
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Zprávy ze zastupitelstva
Zápis z veřejného zasedání
zastupitelstva obce Kunčina
konaného dne 15. 8. 2016 v 17:00 hod. v obřadní síni Obecního
úřadu Kunčina
Zasedání se konalo za přítomnosti 10 zastupitelů a 7 občanů obce
Zapisovatelkou zasedání byla starostou obce navržena paní
Bc. Jana Pavlišová, DiS., ověřovatelé zápisu paní Mgr. Dagmar Nedvědová a pan Pavel Novotný.
Zpráva starosty o aktuálních činnostech VPP, získaných
dotacích a investicích
Starosta obce podal přítomným informace o průběhu provedených prací a nové informace o dotacích a investicích.
Zaměstnanci obce – VPP
Zaměstnanci obce pracovali v předchozím období zejména na
následujících pracovních úkolech: Údržba zeleně a veřejných prostranství, mulčování, hrabání materiálu. Oprava ZŠ – třída pro žáky
u jídelny, sprchy u tělocvičny, výlevka pro uklízečky. Úpravy okolí
OÚ, odvodnění jižní strany části budovy, příprava na fasádu budovy.
Restaurátorské práce na Kapli sv. Rocha v Nové Vsi. Úklid obecních
budov a rozmístění a rozvoz nových kontejnerů
Dotace oprava hřbitovní zdi
Dotační prostředky na opravu hřbitovní zdi byly poskytnuty od
MZE ČR. Po zbourání původní zdi byl zjištěn nevyhovující stav původních základů a nemožnost vystavění zdi na původním místě.
Bylo nutné vyhotovit základy nové za původní zdí. Vítězem veřejného výběrového řízení a zhotovitelem stavby se stala firma Libor
Blaško z Kunčiny.
Dotace Protipovodňová opatření
Projektová dokumentace byla úspěšně vyhotovena, připomínky
fondu k projektu zdárně vyřešeny. V nejbližší době proběhne výběrové řízení za účelem výběru nejvhodnějšího uchazeče (dodavatele). Dle všech dostupných zdrojů jsou alokované finanční prostředky na SFŽP dostatečné, šance na naši podporu je více než slušná.
Dotace MVČR a Pardubického kraje na pořízení nového
dopravního automobilu pro JPO Kunčina
Starosta obce se velmi dlouho pokoušel spojit s GŘHZS v Praze,
vždy mu bylo odpovězeno, že se potřebné dokumenty pro naši akci
připravují a budou doručeny v nejbližších dnech. Při posledním hovoru bylo sděleno, že momentálně je administrativní zátěž na MVČR
nadměrná, proto nestíhají termíny vydání rozhodnutí o dotacích,
tím pádem bude patrně nutné prodloužit dobu realizace akce, a to
do 30. 6. 2017.
Dotace dětská hřiště u ZŠ a MŠ
Ve věci žádosti o dotace na vybudování dětských hřišť v Kunčině a Nové Vsi proběhlo výběrové řízení, jako nejvhodnější nabídka
byla vybrána nabídka firmy Tewikosystems, s.r.o., která bude oslovena k podpisu smlouvy.

2. Zprávy předsedů výborů o jejich činnosti

Starosta obce předal slovo předsedovi finančního výboru panu Henychovi, předsedovi kontrolního výboru panu Jelínkovi a předsedovi výboru pro sport, kulturu a životní prostředí panu Brychtovi, aby
přítomným sdělili zprávy ze zasedání výše jmenovaných výborů.

V případě finančního a kontrolního výboru (povinně zřizované
výbory) dlouhodobě nepanuje spokojenost s četností setkávání
a jejich činností, starosta obce navrhl, že pravidlem bude setkávání
členů výborů s četností minimálně jedenkrát za čtvrtletí. (Usnesení
č. 88/2016 - schváleno)

3. Protipožární řád obce

Dokument „Protipožární řád obce“ v naší obci zcela chyběl. Starosta obce proto vytvořil návrh dokumentu včetně příloh, který
obsahuje povinnosti pro zastupitelstvo, starostu obce, správce sítě
požárních hydrantů a pro velitele zásahových jednotek zřizovaných obcí. (Usnesení č. 90/2016 – schváleno)

4. Rozvojový dokument obce pro období 2016 - 2025
Starosta obce seznámil přítomné s dokumentem, který sestavil dle
zadání zastupitelstva. Dokument je nutnou přílohou k žádostem
o dotace. S dokumentem bude pracováno jako s živým, tedy bude
neustále doplňován a upravován dle potřeby obce a poté schválen
zastupitelstvem. (Usnesení č. 91/2016 – schváleno)

5. Prodej pozemků, věcná břemena

Celkem bylo projednáno 9 žádostí o koupi pozemků v majetku
obce:
•
Pozemky parc. č. 1466/7, 97/2 a 97/1, všechny v k.ú. Nová Ves
u Mor. Třebové. Jedná se o pozemek hřiště v Nové Vsi, o který
měli zájem 2 žadatelé s různými záměry.
Zastupitelstvo obě žádosti projednalo, po sdělení údajů z historie
daných pozemků (pan Henych, pan Novotný) se zastupitelé dohodli
na tom, aby se pozemek lépe udržoval a aby nadále zůstal obecní za
účelem travnatého sportoviště či konání akcí pro veřejnost. (Usnesení č. 91/2016 – schváleno)
•
Pozemek parc. č. 743/6 v k.ú. Kunčina. Jedná se o pozemek,
který byl v roce 2008 prodán panu Sekáčovi a paní Kalové,
avšak nesplnili podmínky obce k vystavění nemovitosti na
pozemku. Ke koupi daného pozemku jsou evidovány 3 žádosti, obec nemůže rozhodnout, protože pozemek nevlastní.
O pozemku bude dále jednáno, až bude nabyt zpět do vlastnictví obce.
•
Pozemek p. č. 12/1 v k. ú. Kunčina, o výměře 1738 m2 – trvalý
travní porost. Důvod odkoupení – stavba rodinného domu.
Schválen záměr prodeje nemovitosti. (Usnesení č. 92/2016 –
schváleno)
•
Manželé Kotoulkovi mají zájem o předčasné doplacení závazku ze strany nájemníka. Jedná se o žádost o odkoupení
obecní nemovitosti na základě Smlouvy o budoucí kupní
smlouvě ze dne 30. 11. 2007. Záměr prodeje byl schválen.
(Usnesení č. 93/2016 – schváleno)
•
Manželé Šidovi podali žádost o prodej pozemku p. č. 219
v k. ú. Kunčina, o výměře 717 m2, za účelem výstavby rodinného domu. Pozemek je však stále ve vlastnictví státního pozemkového úřadu.
•
Pozemek p. č. 2896/59 a parcely p. č. 2575/23, oba v k. ú. Kunčina. Důvod odkoupení – přístup na pozemek od hlavní komunikace. (Usnesení č. 94/2016 – schváleno)

6. Žádosti o pronájem obecního majetku

Zastupitelé projednali žádost o přidělení obecního bytu, kterou
podala slečna Čonková. Zastupitelé zaujali zamítavý postoj k dané
žádosti s tím, že byt zůstane prozatím volný pro případ oprav nemovitosti čp. 223 v Kunčině a případnému stěhování současných
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nájemníků nemovitosti. (Usnesení č. 95/2016 – schváleno)
Dále byla projednána žádost o pronájem místnosti pro kadeřnici
v Klubu důchodců v Kunčině. (Usnesení č. 96/2016 – schváleno)

7. Diskuze o budoucnosti budovy hasičské zbrojnice

Nechat stát a opravit nebo zdemolovat a postavit novou? O tomto
tématu se již několikrát diskutovalo na veřejném zasedání obecního zastupitelstva, ale sbor dobrovolných hasičů Kunčina se až nyní
dočkal verdiktu, který zní zdemolovat budovu hasičské zbrojnice.
Zastupitelstvo pověřilo starostu obce v konání této věci. (Usnesení
č. 97/2016 – schváleno)
V této věci bylo velmi živě diskutováno, pan Henych se ohradil
vůči členům SDH Kunčina, kteří se dle jeho vyjádření nechovají jako
řádní uživatelé nemovitosti, př. neopravili poškozenou krytinu střechy, kterou do nemovitosti zatéká. Pan Selinger Petr na to reagoval
a přítomným sdělil, že střecha je ve stavu, který není možné řešit
opravou, poté pozval všechny přítomné k návštěvě budovy.
Starosta obce sdělil svůj postoj k dané věci. Kdyby byly opravy
střechy provedeny, nemusela budova dopadnout tak, že je nutné
ji zbourat. Teď nám již nic jiného nezbývá, než nemovitost zbourat
a diskutovat o stavbě budovy nové.
Diskuze probíhala dále za účelem umístění nové stavby hasičské
zbrojnice, zejména pan Jelínek si myslí, že vystavět budovu na stávajícím místě je nevhodné. Pan Selinger oponoval a sdělil přítomným, že výstavba garáže pro techniku u Klubu důchodců v Kunčině
je krajně nevhodná, jediným řešením je dle členů SDH Kunčina vystavět budovu na současném místě, tedy ve středu obce.
Na diskuzi o nové budově bude dostatek času poté, prozatím stačí, když starosta bude mít pokyn k tomu, aby zajistil práce na přeložce NN a HÚP a zajistil demoliční výměr současné budovy.

8. Plán oslav Dne obce 2017,
schválení rozpočtu výstavy

Starosta obce předal slovo panu Bc. Martinu Protivánkovi, aby
přítomným sdělil rozpočet výstavy, která se vztahuje k oslavám
Dne obce 2017. Finanční rozpočet plánované výstavy činí částku
cca 50.000,- Kč. (Usnesení č. 98/2016 – schváleno)

9. Různé
Zpravodaj Obce
Starosta obce předal slovo paní Bc. Janě Pavlišové, DiS, aby sdělila
přítomným cenovou nabídku konkurenční firmy, v současné době
zpravodaj tiskne Tiskárna Crha Moravská Třebová.
Starosta obce následně navrhl následující postup: Shromáždit podklady pro vyhotovení dalšího čísla zpravodaje a zaslat je dalším firmám k vyhotovení cenové nabídky, zakázku dostane ta firma, která
bude mít cenovou nabídku lepší. (Usnesení č. 99/2016 – schváleno)
Projekt vybudování chodníku k ZŠ Kunčina
V současné době je vyhotoven výškopis a geometrický plán, z něhož
vyplývá, že trasa chodníku povede pouze po obecních pozemcích.
Cena za kompletní přípravu projektu a vyhotovení dokumentace
od firmy Klodner je 91.598,- včetně DPH. (Usnesení č. 100/2016 –
schváleno)
Návrh na opravu chodníku v okolí OÚ
S úpravou okolí obecního úřadu v Kunčině také souvisí oprava
nevyhovujícího úseku chodníku od OÚ k domu pana Janíčka. Tato
oblast je k opravě vhodná také z důvodu, že případná stavba kanalizace by se chodníku takřka nedotkla z důvodu malé hustoty zá-
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stavby. Práce provedou zaměstnanci obce. (Usnesení č. 101/2016 –
schváleno)
Kanalizace Kunčina
Byla podepsána smlouva o dílo s dodavatelem zadávací dokumentace a projektové dokumentace veřejných a soukromých
přípojek. Je nutné pracovat na úkolech vedoucích k získání stavebního povolení, důležité je získat vyjádření od správců sítí a dotčených orgánů, to by starosta zadal firmě RecProjekt, nikoliv firmě
VS Chrudim. V nejbližší době začnou práce na projekci veřejných
částí přípojek. V Kunčině se nacházejí nemovitosti různých typů
(dlouhá soukromá přípojka, tlačení do výtlaku, tlačení přes vodní
zdroj, nepřipojitelné z ekonomických či technických důvodů)
Výběrové řízení – Protipovodňová opatření Kunčina
(rozhlas a DPP)
Dne 16. 8. 2016 bylo starostou obce vyhlášeno výběrové řízení na
akci Protipovodňová opatření obce Kunčina – část týkající se bezdrátového rozhlasu a digitalizace povodňového plánu. (Usnesení
č. 102/2016 – schváleno)
Výběrové řízení – Lesy ČR
Dne 15. 8. 2016 byla na webové stránky obce vyvěšena dokumentace k VŘ na prodej „novoveského“ rybníka. Nejnižší nabídka je stanovena na 1.327.000,- Kč, výše kauce 66.000,- Kč. Je tato nabídka
pro zastupitelstvo zajímavá? Cenová relace pro nákup nemovitostí
není pro zastupitele zajímavá, pan Matušák dodal, že za tyto prostředku bude možné pokrýt větší část nákladů na novou hasičskou
zbrojnici.
(Usnesení č. 103/2016 – neschváleno)
Opravy střech obecních budov 2016-2017
Pan Soška byl osloven k vyhotovení cenové nabídky na výměnu
střešní krytiny na nájemních budovách v Nové Vsi, záměr oprav již
zastupitelstvo schválilo. Cena materiálu (Blachotrapéz) = 90.575 Kč.
(Usnesení č. 104/2016 – schváleno)
Kritická situace objektu čp. 223 v Kunčině - 2017
Starosta obce navrhuje nechat zpracovat projektovou dokumentaci oprav, která by mohla vycházet z již existujícího projektu z roku
1990, který nebyl realizován.
Následně naplánovat přestěhování občanů z budovy č. p. 223
do náhradního bydlení a začít s přestavbou, a to z vlastních zdrojů,
vlastními silami. (Usnesení č. 105/2016 – schváleno)
Možnost získání dotací na vyhotovení areálu pro „mladé“ – workout a skate park.
V současné době areál za OÚ Kunčina chátrá a je nutné přemýšlet
o jeho dalším využití. Jako vhodnou variantou se nabízí vybudování
moderního WORKOUT, Skate Park, dopravní hřiště, obnovení vodní nádrže k zachycení přívalových dešťů. (Usnesení č. 106/2016 –
schváleno)
Diskuze o osudu bývalé promítárny v KD Kunčina
Pracovníci VPP místnost uklidili a připravili ji k přestavbě na šatnu pro pořádání kulturních akcí. V současné době jsou v místnosti
zabudovány staré promítačky, reproduktory, příslušenství aj. Nastává otázka, co bude obec dělat s vybavením bývalého kina? Obnova kina není reálná. Starosta obce předal slovo panu Bc. Martinu
Protivánkovi, kterému se o tento starý a nevyužitý majetek obce
ozvali dva zájemci. Poté, co bude majetek vyřazen z majetku obce,
budou tyto aparáty předány nejvhodnějšímu zájemci. (Usnesení
č. 107/2016 – schváleno)
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Zápis z veřejného zasedání
zastupitelstva obce Kunčina
konaného dne 21. 9. 2016 od 16:30 hod. v obřadní místnosti OÚ
Kunčina
Zastupitelstva se zúčastnilo 10 zastupitelů a 6 občanů obce.
Zapisovatelkou zasedání byla starostou obce navržena paní
Bc. Jana Pavlišová,DiS., ověřovatelé zápisu pan Jiří Šejnoha a pan
Aleš Širůček.

1. Zpráva starosty o aktuální činnosti VPP

Zaměstnanci obce pracovali v předchozím období na následujících
pracovních úkolech:
•
Přípravné práce pro opravy v okolí OÚ Kunčina,
odvoz materiálu ze starého chodníku
•
Svoz odpadu, podzimní sběr velkoobjemového odpadu
•
Bourání hřbitovní zdi v okolí západního vstupu na hřbitov,
kopání základů pro opravu
•
Výkopové práce v MŠ a ZŠ Kunčina k plánované výstavbě
dětského hřiště
•
Sekání a údržba zeleně
•
Dokončovací práce v okolí KD v Kunčině
•
Práce v promítárně a příprava nové šatny KD Kunčina
•
Dokončení oprav na Kapli sv. Rocha v Nové Vsi
•
Pergola ve školce v Nové Vsi
•
Opravy vývěsných ploch pro komerční vylepování

2. Zpráva starosty o získaných dotacích
Protipovodňová opatření Kunčina
•
nákup zařízení bezdrátového rozhlasu, pořízení a umístění
hladinoměrů a srážkoměrů a vypracování digitálního protipovodňového plánu. (usnesení č. 109/2016 – schváleno)
Dne 2. 9. 2016 v 9:00 proběhlo VŘ k dané akci, konkrétně k výběru
nejvhodnější nabídky na dodavatele vyrozumívacího zařízení
Vítězná nabídka: Tewiko Systems, s.r.o. Dr. Milady Horákové 185/66, 460 06 Liberec, IČ 25472887, s nabídkovou cenou
1.872.511,- Kč.

•

•

dne 13. 9. 2016 v 12:00 proběhlo VŘ k dané akci, konkrétně
k výběru nejvhodnější nabídky na dodavatele nového dopravního automobilu pro JPO Kunčina.
Vítězná nabídka: BONCAR Svitavy, vůz Renault Master
L2H2P3 – cena 1.075.882 Kč vč. DPH

3. Prodej pozemků, věcná břemena
•

•

•

•

Zdeněk Pešava ml., - prodej pozemku parc. č. 12/1 v k. ú. Kunčina, obec Kunčina, o výměře 1738 m2 trvalý travní porost.
Prodej parcely parc. č. 16/2 v k. ú. Kunčina, obec Kunčina,
o výměře 71 m2 trvalý travní porost. (usnesení č. 112/2016 –
schváleno)
manželé Kotoulkovi – jedná se o žádost o odkoupení obecní
nemovitosti na základě Smlouvy o budoucí kupní smlouvě
ze dne 30. 11. 2007. Jedná se o předčasné doplacení závazku
ze strany nájemníka. (usnesení č. 113/2016 – schváleno)
Dagmar Tesařová – prodej pozemku parc. č. 2896/59
v k. ú. Kunčina, obec Kunčina, o výměře 79 m2 a část pozemku parc. č. 2575/23 v k. ú. Kunčina, obec Kunčina, o výměře
cca 75 m2. Vše bude upřesněno v GP vyhotoveném k danému
účelu. (usnesení č. 114/2016 – schváleno)
Pozemky parc. č. 330/1 o výměře 1290 m2, parc. č. 331/3,
o výměře 651 m2 a parc. č. 331/1, o výměře 949 m2, všechny
v k. ú. Nová Ves u Moravské Třebové. (usnesení č. 115/2016 –
schváleno)

Žádost byla projednána. Pozemky byly schváleny k prodeji, záměr
prodeje bude umístěn na úřední desce obce v souladu se zákonem.
Záměr prodeje ovšem neznamená skutečnost, že pozemky budou
prodány, ve zvyklostech zastupitelstva obce z let minulých se pokračuje i v současné době a prodej pozemků o rozloze větší než
1000 m2 je nestandardní a zastupitelstvo se k němu uchyluje jen
v mezních případech. Starosta obce dostal od zastupitelů za úkol
nechat pozemky zaměřit a případně navrhnout plán dělení pozemků na více stavebních parcel.
•

Protipovodňová opatření v korytě Kunčinského potoka
•
Jedná se o VŘ za účelem výběru dodavatele studie odtokových poměrů a návrhu protipovodňových opatření na vodním toku Kunčinský potok v kat. Území Kunčina.
•
Dne 27. 9. 2016 v 12:00 proběhne VŘ k dané akci, konkrétně k výběru nejvhodnější nabídky na dodavatele. (Usnesení
č. 110/2016 – schváleno)
Program obnovy venkova – Pardubický kraj
•
žádost o zapojení do POV na rok 2017 byla podána 3. 9. 2016
na KÚ v Pardubicích.
•
Očekávaní výše podpory 100 – 120 tisíc Kč
•
účel využití: výměna oken a dveří v Kulturním domě v Kunčině
•
předpokládaný termín provedení opravy: leden 2017
Dotace z MZe ČR
•
dotace na opravu severní části hřbitovní zdi v Kunčině
•
práce finalizují, do 29. 9. 2016 bude zpracována dokumentace k vyhodnocení akce a odeslána na MZe ČR
Dotace „Hasičské auto“
•
dotace na pořízení DA pro účely SDH Kunčina poskytlo GŘHZS ČR a Pardubický kraj

Pozemek parc. č. 295/13 v k. ú. Kunčina, obec Kunčina, o výměře 222 m2, zahrada. (usnesení č. 116/2016 – schváleno)
Žádost byla projednána. Pozemky byly schváleny k prodeji, záměr
prodeje byl umístěn na úřední desce obce v souladu se zákonem.
•

Pozemek par. č. 741 v k. ú. Kunčina, obec Kunčina, o výměře
183 m2, zahrada.
Žádost byla projednána. Pozemky byly schváleny k prodeji, záměr
prodeje bude umístěn na úřední desce obce v souladu se zákonem.
(usnesení č. 117/2016 – schváleno)
•

Pozemek parc. č. 532/1 v k. ú. Kunčina, obec Kunčina, o výměře 677 m2, zahrada a prodej pozemku parc. č. 2896/9
v k. ú. Kunčina, obec Kunčina, o výměře 104 m2, zahrada.
Žádost byla projednána. Pozemky byly schváleny k prodeji, záměr
prodeje bude umístěn na úřední desce obce v souladu se zákonem.
Starosta obce dostal od zastupitelů za úkol nechat pozemky zaměřit. (usnesení č. 118/2016 – schváleno)
•

Pozemek parc. č. 418/2 v k. ú. Kunčina, obec Kunčina, o výměře 65 m2, zahrada.
Žádost byla projednána. Pozemky byly schváleny k prodeji, záměr
prodeje bude umístěn na úřední desce obce v souladu se zákonem.
(usnesení č. 119/2016 – schváleno)

číslo: 3/2016

4. Žádost MŠ Kunčina o poskytnutí
finančního příspěvku

Starosta obce předal slovo paní Bc. Haně Fafílkové, ředitelce MŠ,
která vysvětlila přítomným podstatu žádosti.
Zkrácený název projektu: Rovnost příležitostí ke vzdělávání v MŠ
Kunčina
Za splnění účelu dotace je považováno prokázání naplnění výstupu aktivit zjednodušeného projektu alespoň ve výši 50 % částky
dotace uvedené v právním aktu o poskytnutí/převodu podpory.
Další bod žádosti se týkal poskytnutí peněžité půjčky na pokrytí platu chůvy po dobu nezbytně nutnou, tedy po dobu přidělení
dotačních prostředků na účet MŠ Kunčina. (Usnesení č. 120/2016 –
schváleno)

5. Oslavy Dne obce 2017 – plán, rozpočet

Starosta obce předal slovo panu Bc. Ondřeji Brychtovi, předsedovi
výboru SkaŽP.
Oslavy Dne obce 2017 dostaly nový název, a to Kunčinské slavnosti 2017. V plánu je zapojit do programu co nejvíce složek obce,
aby se podílely na jejich přípravách. Celá akce bude probíhat v areálu fotbalového hřiště v Kunčině a rozpočet je cca 150.000,- Kč. Rozpočet na výstavu v budově ZŠ Kunčina je stanoven na 50.000 Kč.
(Usnesení č. 121/2016 – schváleno)
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projednána návrhová část budoucí dálnice D35. AGRO Kunčina má
určité výhrady k navrhované trase. Výhrady byly zaslány k přepracování.
Čištění koryta Kunčinského potoka, bobr
v okolí vodního zdroje a v areálu u Mlýna
Starosta obce a místostarosta obce Matušák přítomným sdělili
a popsali kroky, které v dané problematice vedení obce podniklo.
Došlo v této věci k následujícím krokům:
•
Byla odeslána žádost o řešení situace na KúPK
•
Problematika byla řešena na společném jednání se starostou
města Moravská Třebová
•
Došlo ke společnému setkání vedení obce se zástupcem SÚS
Pardubického kraje
•
Proběhlo jednání se zástupcem Povodí Moravy
•
Problematika byla konzultována také s Ing. Faltou, který pracuje na finální podobě projektové dokumentace k vybudování kanalizace.
Oprava střechy bývalé školy v Nové Vsi č. p. 43
Zastupitelé projednali cenovou nabídku firmy Květoslav Soška na
zhotovení díla. Obec bude materiál objednávat a kupovat napřímo
u dodavatele, zejména z důvodu záruky na zakoupený materiál.
(Usnesení č. 127/2016 – schváleno)

7. Různé
Rozpočtové opatření č. II
Starosta obce předal slovo panu Zdeňku Henychovi, předsedovi
finančního výboru, který přítomné seznámil s obsahem rozpočtového opatření. (Usnesení č. 122/2016 – schváleno)
Oprava komínu – Nová Ves č. p. 37
V současné době probíhají opravy na střeše budovy v Nové Vsi
č. p. 37. Při opravách starosta obce využil možnosti zkontrolovat
komín budovy, který náleží k bytu v pronájmu manželů Ondráčkových. Kominík důrazně varuje před stavem komínu a jednoznačně
doporučuje jeho kompletní opravu tak, aby nebyly ohroženy životy
a zdraví nájemníků budovy. Cenová nabídka Kominictví Adam Šebesta činí 34.384,- Kč vč. DPH. (Usnesení č. 123/2016 – schváleno)
Smlouva o pronájmu místnosti pro kadeřnici –
Klub důchodců Kunčina
Starosta obce předal starostovi SDH Kunčina požadavek, který ZO
projednalo na minulém zasedání. SDH Kunčina je ochotna dočasnou klubovnu opustit za předpokladu, když budou moci využívat
klubovnu na Sportovním areálu, což je samozřejmě možné. (Usnesení č. 124/2016 – schváleno)
Smlouva o pronájmu sálu v Klubu důchodců
pro účely taneční skupiny Elements
Taneční skupina Elements Kunčina se významně rozrůstá a je
nutné pro využívání sálu v Klubu důchodců nastavit jasná pravidla.
Trenérka a vedoucí skupiny, B. Hladíková, má nadále zájem o pronájem nemovitosti, využití 2x týdně. S omezením při víkendovém
provozu, přednost bude mít pronájem na kulturní akce. (Usnesení
č. 125/2016 – schváleno)
Návrh trasy dálnice D35
V srpnu 2016 byla starostou obce, místostarostou obce Ing. Benešem, ředitelem AGRO Kunčina a zástupci projektanta a ŘSD ČR

Zápis z veřejného zasedání
zastupitelstva obce Kunčina
konaného dne 7. 11. 2016 od 16:30 hod. v obřadní místnosti
OÚ Kunčina
Zasedání zastupitelstva obce se zúčastnilo 10 zastupitelů a 19 občanů obce.
Zapisovatelkou zasedání byla starostou obce navržena paní Bc.
Jana Pavlišová, DiS., ověřovateli zápisu pan Ing. Josef Beneš a pan
Bc. Ondřej Brychta.
Zpráva starosty o činnosti starosty a činnosti VPP, představení realizovaných projektů
V roce 2016 obec Kunčina ve spolupráci s ÚPČR zaměstnala celkem 17 uchazečů z evidence ÚP, na všechny pracovníky se podařilo
získat dotační prostředky.
Starosta obce se setkal se zástupci ÚP ČR ve věci aktivní politiky
zaměstnanosti (APZ) na rok 2017. V současné době nikdo nedokáže specifikovat, jak další spolupráce bude probíhat. Předpokládá se
však zpřísnění podmínek pro opakované zaměstnávání jednotlivých pracovníků.Od 1. 11. 2016 zůstalo u obce Kunčina zaměstnáno
5 pracovníků.
Zpráva starosty o dotačních možnostech
•
Dětská hřiště Kunčina a Nová Ves – dokončeno
•
Hřbitovní zeď – dokončeno
•
Protipovodňové opatření – Rozhlas – realizace proběhne na
jaře roku 2017
•
Protipovodňové opatření – Studie – realizace proběhne na
jaře roku 2017
•
Dopravní automobil pro SDH Kunčina – dodání vozu do
31. 12. 2016
•
Program obnovy venkova – žádost podána, vyhodnocení žádosti bude v květnu roku 2017
•

Chodník k ZŠ Kunčina – žádost bude podána v průběhu roku 2017
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Zpráva předsedů výborů a jejich činnosti
Starosta obce předal slovo předsedům výborů, aby sdělili přítomným informace o jejich činnosti za uplynulé měsíce.
Jako první se dostal ke slovu pan Zdeněk Henych, předseda finančního výboru, který přítomným sdělil informace ze schůze
finančního výboru. Jiří Jelínek za kontrolní výbor upozornil, že by
bylo vhodné zainvestovat a vyměnit vchodové dveře v kapli sv.
Rocha v Nové Vsi. Starosta obce bere podnět na vědomí. Ondřej
Brychta poté přiblížil přítomným aktuální stav příprav Kunčinských
slavností na rok 2017.
Prodej pozemků, věcná břemena
•
Přívratská Marie – prodej pozemku parc. č. 295/13
v k. ú. Kunčina, obec Kunčina, o výměře 222 m2, zahrada.
(Usnesení č. 130/2016 - schváleno)
•
Zichová Ludmila – směna pozemků v okolí nemovitosti paní
Zichové, a to dle GP Geodézie Polička. (Usnesení č. 131/2016 neprojednáno)
•
Hutira Jaroslav - prodej pozemku parc. č. 418/2 v k. ú. Kunčina, obec Kunčina, o výměře 65 m2, zahrada. (Usnesení
č. 132/2016 - schváleno)
•
Pozemky parc. č. 330/1 o výměře 1290 m2, parc. č. 331/3,
o výměře 651 m2 a prodej pozemku parc. č. 331/1, o výměře
949 m2, všechny v k. ú. Nová Ves u Moravské Třebové. Pozemky jsou zatíženy přítomností inženýrských sítí a jejich ochrannými pásmy, z tohoto důvodu nelze pozemky rozdělit na více
stavebních parcel. Dojde k rozdělení pozemků dle požadavků žadatelů.
•
Pozemky parc. č. 532/1, o výměře 677 m2, zahrada a parc.
č. 2896/9 v k. ú. Kunčina, obec Kunčina, o výměře 104 m2.
V dané věci nebylo rozhodnuto a jednání budou nadále pokračovat poté, jakmile zastupitelé zjistí všechny právní možnosti a možné
dopady jednotlivých variant řešení.
Debata o strategických investicích roku 2017 - 2018
Starosta obce představil přítomným výčet možných investičních
záměrů pro následující roky 2017 – 2018.
•
Oprava domu v Kunčině č.p. 223 – z důvodu strategické
polohy budovy není vhodné budovu prodat, ale je nutno ji
opravit z důvodu zvýšení komfortu nájemníků domu. Odhadovaná výše nákladů je cca 2,0 mil. Kč
•
Fasáda OÚ Kunčina – odhadovaná cena činí cca 100 tis. Kč
•
Demolice hasičské zbrojnice Kunčina – odhadovaná cena demolice činí cca 500 tis. Kč
•
Nová zbrojnice pro SDH Kunčina – zde se dostal ke slovu
pan Slabý Petr, starosta SDH, který opět vyzýval zastupitele
ke schválení výstavby nové hasičské zbrojnice. Názory zastupitelů se lišily. Pan Henych například s výstavbou nové hasičské zbrojnice nesouhlasí a navrhuje, aby se hasičské auto
parkovalo v přístavbě v Kulturním domě v Kunčině, která ovšem slouží pro parkování techniky a uskladnění pracovního
nářadí zaměstnanců obce. Dále navrhl, aby se hasiči nadále
scházeli např. v Klubu důchodců.
Pan Ing. Beneš a pan Matušák naopak s výstavbou nové hasičské
zbrojnice souhlasí. Pan Henych se obává finanční investice, která by
se dle jeho názoru nemile promítla v budoucnu při výstavbě kanalizace.
Starosta obce následně přítomným představil rozpočtový výhled obce na následující roky a také přítomné seznámil se skutečností stavu rozpočtu obce. Dále hovořil o možnostech úvěru
na vybudování splaškové kanalizace, a to včetně jeho parame-

INFORMAČNÍ SERVIS OBCÍ KUNČINA A NOVÁ VES
trů. Ubezpečil přítomné zastupitele, že investice do budování
a oprav majetku obce jsou realizovatelné, a to bez závažného
dopadu na stav finančních prostředků na účtech obce.
Nová kuchyně ZŠ Kunčina a rozšíření jídelny ZŠ – současná kuchyně již dlouhodobě neodpovídá počtu obědů, které se v ní vaří. Jídelna má v současné době 27 míst k sezení, což je dále nepřijatelné.
Nejlepší varianta, která se nabízí, je přístavba kuchyně a skladu ke
stávající budově ZŠ, a to z jižní strany. Ze současné kuchyně rozšířit
jídelnu, a to na cca 50 míst k sezení. Odhadovaná cena celé rekonstrukce činí cca 1,75 mil. Kč.
•

•

•

•
•

Splašková kanalizace Kunčina – 19. ledna 2017 bude požádáno o dotace na SFŽP. Pokud bude žádost obce podpořena,
obec získá 63,5 % uznatelných nákladů akce. Zbytek bude
financován úvěrem, částečně z vlastních zdrojů obce a obec
počítá se žádostí o kofinancování Pardubickým krajem. Starosta obce projednával podmínky u stávající banky obce
(u České spořitelny) a vše vypadá slibně. Odhadovaná cena je
122 mil. Kč bez DPH.
Fasády obecních budov v Nové Vsi (NV 37 a NV 43) – v roce
2016 byly provedeny opravy střech těchto budov. Je nutné
pokračovat v opravách fasád a zejména u budovy NV 37 vyřešit situaci s nevhodně řešenými jímkami.
Chodník k ZŠ Kunčina a vlakovému nádraží – projekt připravuje projekční kancelář Klodner, žádost bude připravena
k podání na SFDI do konce roku 2016. V zimním období starosta a místostarostové navštíví SFDI a podají žádost o dotaci. Odhadovaná cena realizace je cca 750 tis. Kč.
Parkoviště u ZŠ Kunčina – odhadované náklady realizace činí
částku 200 tis. Kč
Úpravy návsi Kunčina – návrhy od Ing. Arch. Martina Nedvěda byly představeny, vše dále projednají zastupitelé na nejbližší pracovní poradě.

Nákup komunální techniky k zimní údržbě komunikací
Jedná se o nesený sypač posypového materiálu k zimní údržbě
obecních komunikací. Zastupitel Pavel Novotný navrhuje, aby obec
zakoupila nesený sypač, který bude mít samonakládací funkci, starosta obce zajistí cenové nabídky.

Různé
Rozpočtové opatření č. III a č. IV
Starosta obce předal slovo panu Zdeňku Henychovi, předsedovi
finančního výboru, který přítomné seznámil s obsahem RO. (Usnesení č. 133/2016 – schváleno)
Žádost o čerpání z rezervního fondu ZŠ Kunčina
ZŠ žádá o případné čerpání finančních prostředků z rezervního
fondu školy, z důvodu zvýšeného čerpání nákladů na provoz a vybavení školy v letošním roce. K čerpání z rezervního fondu by došlo,
pokud by hospodářský výsledek při roční uzávěrce byl záporný.
(Usnesení č. 134/2016 – schváleno)
Smlouva o provádění sběru,
svozu a odstranění komunálního odpadu
Návrh smlouvy na rok 2017 je součástí zápisu jako příloha
č. 3. Zastupitelé souhlasí s podpisem smlouvy s TSMT Mor. Třebová,
a to formou dodatku ke stávající smlouvě. Cena poplatků za odpady
nebude pro rok 2017 navýšena, jelikož náklady a příjmy jsou srovnatelné. (Usnesení č. 135/2016 – schváleno)

číslo: 3/2016
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Diskuze
Paní Iva Turická vznesla stížnost na přílišný hluk z Klubu důchodců, který ji a její rodinu ruší. Přála by si, aby po desáté hodině večerní
nedocházelo k otvírání oken v Klubu důchodců, tím se tak zamezí
rozléhání zvuků a hlasité hudby.
ZO bere stížnost paní Turické na vědomí.
Pan Jelínek upozornil na nepořádek na Mladějovské cestě u propustku opravovaném obcí v roce 2015.
Paní Fafílková, ředitelka MŠ, poděkovala obci za nové venkovní
prvky v MŠ.

Nová soutěž
Orchestr Sonet - fotografie z roku 1981
Zadání soutěžní otázky je stejné jako v minulém čísle, tedy poznejte, kdo je na fotografii. Odpovědi můžete vkládat do schránky
na OÚ v Kunčině.

HISTORIE
Vzpomínání na kunčinské kino
Kde kdo si ještě pamatuje doby, kdy v Kunčině existovalo kino
nebo o tom alespoň slyšel. V tomto roce se rozhodovalo o osudu
promítárny v Kunčině, kde se ještě nacházely dva kino-projektory
Meopton IV z roku 1985 a 1986. Nakonec se podařilo najít zájemce,
který si kino-projektory demontoval a odvezl. Zájemce je sběratel
filmové techniky z Borové na Náchodsku a hodlá vytvořit mini muzeum, kde by je mohl vystavit a zprovoznit pro veřejné promítání.
Kino v Kunčině mělo sídlo v Rudém domě (dnes kulturní dům). Po
roce 1945 se z příkazu komisaře mělo zřídit kino. Bylo velmi obtížné získat potřebné technické vybavení. Největší zásluhu na zřízení
kina měl Josef Pernica, který se stal prvním vedoucím kina a promítačem. Provoz kina byl zahájen v roce 1946 filmem Člověk číslo
217. Kunčina byla tehdy jedinou obcí v širokém okolí, která měla
stálé kino. Návštěva kina byla velká, na koňských povozech přijížděli
diváci také z Rychnova. Hrálo se 4x týdně. Postupně byly instalovány moderní promítací přístroje. Chod kina zajišťovalo několik lidí:
vedoucí kina, promítači, uvaděčka, pokladní, uklízečka a kotelník.
V těchto profesích se za léta existence kina vystřídalo několik lidí.
Zaměstnanci kina vzpomínají:
„ Filmy se objednávaly a půjčovaly z Ústřední půjčovny filmů. Když
přišel film, musel se zkontrolovat, zda jde od začátku, když nebyl
musel se přetočit. Promítalo se ve středu , v pátek, v sobotu případně i v neděli. Před hlavním filmem byl promítnut filmový týdeník,
kde byly zprávy z minulého týdne o dění v republice a v zahraničí.
Byli promítány pohádky pro děti, dobrodružné filmy, westerny, detektivky a jiné. Na budově hasičské zbrojnice a na kulturním domě
byly umístěny skříňky, kam se dávaly obrazové upoutávky na filmy,
které se budou promítat v následujícím týdnu.“
S rozvojem televize návštěvnost kina klesala a proto bylo jako neekonomické v roce 1990 uzavřeno.
Bc. Martin Protivánek

Vyhodnocení soutěže!
Děkujeme všem, kteří se zapojili do soutěže, kterou jsme vyhlásili
ve zpravodaji č. 2. Bylo vybráno pět nejpřesnějších odpovědí. Jejich
autorům OÚ Kunčina věnuje malý dárek, který si výherci mohou vyzvednout na OÚ v Kunčině.
Gratulujeme panu Milanu Roušovi, paní Martině Kotíkové,
paní Janě Jančí, paní Martě Alexandrové a panu Miroslavu Navrátilovi.
Znění správné odpovědi: Jan Berka, Vlastimil Jelínek, Miroslav
Navrátil, František Ošmera, Vojtěch Kudrna, František Jančí, Václav
Voráč, Josef Doležel.

ZE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ
Základní škola Kunčina
Ve školním roce 2016/2017 navštěvuje ZŠ Kunčina 164 dětí
(1. stupeň - 99, 2. stupeň - 65): Kunčina - 81, Nová Ves - 30, Mladějov na Moravě - 46, ostatní obce - 7. Do první třídy letos nastoupilo
25 dětí. Pedagogický sbor se rozrostl o tzv. asistenty pedagoga,
kterými jsou Lenka Skácelíková, Monika Obručníková a Monika Procházková. Jejich práce souvisí s inkluzí, tedy s procesem začleňování dětí se specifickými poruchami učení do běžné třídy a výuky.
Asistent pedagoga je přidělen k určitému žákovi, aby mu pomáhal
zvládat učivo. Navíc byla pro potřeby dětí s výchovně vzdělávacími
problémy vytvořena relaxační místnost, která je vybavena speciálními učebními pomůckami.
Velkými změnami prochází i nejbližší okolí naší školy. Už na konci minulého školního roku byla v prostoru nad sportovním areálem vybudována přírodní učebna, která bude využívána zejména
v jarních a letních měsících. Blízké prostranství je osázeno různými
keři a bylinami, což využijí žáci a učitelé zejména v přírodovědných
předmětech. V minulých týdnech bylo dokončeno i dětské hřiště.
Jsou zde nainstalovány herní prvky pro mladší i starší žáky, např.
skluzavka, houpačka, pohádkový les, horolezecká stěna, prolézací
pyramida. Provoz na hřišti bude zahájen na jaře příštího roku.
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Již v průběhu prvního čtvrtletí školního roku se naši žáci zúčastnili několika soutěží. Mezi nejúspěšnější patří přespolní běh, technohrátky, angliáda, přírodovědný klokan. Na první listopadovou
sobotu jsme pro děti i rodiče připravili tradiční Podzimní hrátky.

S blížícím se koncem roku děkujeme za dosavadní spolupráci
obci, rodičům, spolupracujícím firmám i občanům.
Příjemné prožití svátků vánočních a mnoho dobrého v novém roce
Vám přejí děti a zaměstnanci MŠ

ZE SPOLEČENSKÝCH ZAŘÍZENÍ
SIDECARCROSS
Pohár Veteránů 2016

Pro posádku Stanislav Hutira – Zdeněk Plhák.
V sobotu 1. října se odjel v Březové nad Svitavou poslední závod
z osmidílného seriálu Poháru Veteránů v sidecarcrossu.
Posádka, Stanislav Hutira a Zdeněk Plhák, která reprezentuje obec
Kunčina a obec Bludov, obě jízdy vyhrála a umístila se na 1. místě.

V jednotlivých třídách se nacházelo devět stanovišť, kde mohly děti
i za pomoci rodičů vyrábět předměty zaměřené na podzimní tematiku, např. zvířátka ze šišek, z kaštanů, z vlny, obrázky a ozdoby ze
suchých plodů, ubrousky z proužků, papírového ducha či netopýra,
větrník, sádrové magnetky. Všechny výrobky si spokojené děti odnášely domů. Nechyběl ani bufet s lehkým občerstvením, o které se
postarala děvčata z deváté třídy. Příjemné odpoledne rychle uběhlo
a venku se zatím setmělo. A to byl ten pravý čas, na který děti netrpělivě čekaly. Připravily si lampiony, rodiče zapálili svíčky a všichni
společně vyrazili na oblíbený lampionový průvod.
V měsíci listopadu nás ještě čeká představení pardubického spolku Pernštejni, který k nám zavítá s programem Renesanční válčení.
Následující týdny budou ve znamení příprav na blížící se vánoční
svátky. Věříme, že je oslavíme společně 20. prosince v Kulturním
domě v Kunčině na tradiční vánoční besídce.

Mateřská škola Kunčina
Koncem září k nám přijelo Divadlo JÓ-JO a děti zhlédly představení o kamarádství s názvem "Pohádka z lesní školky".
V říjnu paní prodavačky z místních obchodů připravily pro děti
poučnou exkurzi, prostřednictvím které si upevnily poznatky o ovoci a zelenině. Srdečně děkujeme pracovnicím obchodu v Kunčině
a v Nové Vsi za laskavou a vstřícnou spolupráci.
Pro rodiče s dětmi jsme realizovali tvořivá odpoledne, kde si společně zhotovili podzimní i vánoční dekorace.
V listopadu jsme uspořádali besedu se zdravotní sestrou v rámci
témat "Já a moje tělo" a "Když kamarád stůně". Děti se seznámily
s vybranými částmi lidského těla i s tím, jak se o něj starat. Nechybělo ani obeznámení dětí s první pomocí.
S dětmi se letos opět účastníme soutěže „Domestos pro školy“.
Uvítáme podporu při hlasování na stránkách http://www.domestosproskoly.cz/. Výsledky v soutěži umístíme po zveřejnění na našich webových stránkách.
V prosinci děti seznámíme s tradicemi adventu a Vánoc. Ve spolupráci s DDM v Moravské Třebové nás navštíví Mikuláš s andělem
a čertem. Všechny hodné děti obdarují nadílkou, kterou věnoval
pan František Knápek. Ve školce oslavíme i Vánoce a jistě přijde
Ježíšek s mnoha dárky, na něž přispěly firmy SUNINVEST BOHEMIA s.r.o., BIOINVEST KUNČINA s.r.o., SUNINVEST SLOVÁCKO s.r.o.,
Agro Kunčina a.s., Tělovýchovná jednota Nová Ves, Allko s.r.o., Jaroslav Zezula, Topenářské a instalatérské práce, JSK – montáže spol.
s.r.o., Jan Fajman, MALBY – NÁTĚRY Josef Pařil a Jan Kubík. Všem dárcům srdečně děkujeme!

Umístění v předešlých závodech:
Mohelnice
3. místo
Horšovský Týn
1. místo
Opatov		
3. místo
Stříbro – zranění spolujezdce z Opatova

Jinín		
Kramolín
Ledeč n. S.
Březová

1. místo
2. místo
1. místo
1. místo

8. 5. 2016 jsme ještě odjeli při Mistrovství světa v Kramolíně volný
závod, kde jsme v silné konkurenci i bývalých mistrů světa obsadili
pěkné 4. místo.
Pohár Veteránů jsme celkově vyhráli a obhájili vítězství z let 2014, 2015.
Pohár Veteránů se mohou zúčastnit jezdci nad 40 let s motocyklem do roku výroby 1985.
V příštím roce bychom chtěli opět absolvovat celý seriál Poháru
a některé závody při Mistrovství světa:
Kramolín: 14. 5. 2017, Belgie: 9. 7. 2017, Lotyšsko: 30. 7. 2017
Závěr sezony jsme v obci ukončili 17. září, kdy jsme na hřišti Pod
Skalkou s místním klubem Motočerti vystavovali závodní motocykly, a 8. října na závodišti v Mohelnici, kde si mohli zájemci vyzkoušet jízdu na závodním speciálu.
Chtěli bychom touto cestou
poděkovat všem příznivcům,
kteří nás podporovali, zejména obcím Kunčina a Bludov.
Díky jejich podpoře se nám
podařilo úspěšně odjet celou
sezonu.

Za celý tým Stanislav Hutira

číslo: 3/2016
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Z kroniky Motočertů Kunčina
V letošním roce se i my loučíme s motorkářskou sezonou, kterou
jsme zakončili akcí pro děti nazvanou Motohrátky. Pro všechny věkové kategorie jsme připravili spoustu her, např. skákací hrad, hod
na čerta, skákání v pytli, zkušební jízdu na čtyřkolce. Bylo možné
zhlédnout vystoupení mažoretky. Vystavili jsme pro vás naše motocykly, návštěvníci měli možnost se na vybraných strojích projet. I když počasí nám příliš nepřálo, akce se nám velmi vydařila
a v příštím roce se na vás budeme opět těšit. Velké díky patří panu
starostovi, představitelům obce, kteří naši akci podpořili, zapůjčili
lavice, soc. zařízení aj. Naše skupina nadšenců nyní čítá 35 členů,
kteří pravidelně vyráží obdivovat krásy České republiky. O dalších
našich aktivitách vás budeme pravidelně informovat.

V jednotlivých kategoriích se
v celkovém pořadí na stupních vítězů umístili:
Dívky nar. 2008 - 2010
Nejmladší dívky nar. 2011
1. místo Pavlína Dvořáková
1. místo Natálie Kalábová
3. místo Viktorka Hotařová
2. místo Barbora Tesařová
Nejmladší chlapci nar. 2011
1. místo David Kadlec

Chlapci nar. 2008-2010
1. místo Ondřej Kaláb

Dívky nar. 2005-2007
1. místo Petra Dvořáková
Všem gratulujeme!
Na přelomu ledna a února budeme pořádat v areálu Pod Skalkou Zimní cyklistický biatlon skládající se z jízdy na horském kole
a střelby na padací terče. Přesný termín konání akce bude stanoven
s ohledem na počasí. Již nyní zveme diváky i místní střelce a cyklisty.
Přijďte fandit a ochutnat výtečného kapra po mlynářsku a kunčinského čerta.
Za CK Čerti Kunčina Roman Richter

Hezký podzim přejí Motočerti z Kunčiny

Z činnosti cyklistického klubu Čerti Kunčina
Od vydání posledního Kunčinského zpravodaje se konalo 5 dalších závodů seriálu Cykloman. Hned prvním z nich byl 20. srpna
Kunčinský duatlon. Akce se pořadatelsky i počasím vydařila. Chválíme i větší účast diváků z Kunčiny. Dalšími závody byly Terénní
maraton Babí léto, Silniční časovka jednotlivců, Terénní kritérium
na Vysokém Poli a Závody do vrchu - výjezd moravskotřebovské
sjezdovky. Tím byl Cykloman 2016 završen a již jsou známé celkové
výsledky. V první desítce absolutního pořadí bez rozdílu kategorií
mají Čerti hned 4 závodníky - 4. místo Šándor Pocsai, 5. Petr Štěpař,
8. Karel Antl a 10. Jiří Hotař.
Ve svých kategoriích se na stupních vítězů umístili: kategorie
Muži 35-45 Jiří Hotař druhý, Muži 45-55 Šándor Pocsai také 2. místo, kategorii M4 nad 55 let Čerti ovládli - 1. místo Luděk Schneider,
2. místo František Pustina. Kategorii Ženy 2 vyhrála Bedřiška Schneiderová. V juniorských kategoriích bohužel Čerti zatím žádné závodníky nemají. Doufáme, že se tato situace brzy změní, což naznačuje
následující odstavec.
Cyklománek 2016
Letošní celoroční seriál Cyklománek sestával celkem ze 7 závodů. Aspoň jednoho závodu se zúčastnilo 77 dětí. Z toho jich plných
14 bylo z Kunčiny a Nové Vsi.

TJ Sokol Kunčina
„A“ tým – půlmistr I. B třídy PKFS
Před začátkem soutěže odehráli hráči prvního mužstva utkání
1. kola poháru hejtmana Pardubického kraje s účastníkem krajského přeboru z Poličky, soupeř zvítězil 2:5. Kvalitní výkon však předznamenal podařené jaro.
Áčko má za sebou nejlepší podzim v krajských soutěžích, během
13 soutěžních utkání neokusilo hořkost porážky a přesvědčivě se
usadilo na vedoucí příčce I. B. třídy.
Sezóna začala doma v derby proti Dlouhé Loučce. Kunčinské vítězství se nerodilo vůbec lehce, zápas nakonec skončil 2:1. Smolné
utkání v Řetové přineslo bod, který je nakonec úspěchem. Následoval Semanín, kde domácí většinou dominují. V utkání Kunčina dlouho vedla a nebýt diskutabilního přímého volného kopu, odvezla by
si patrně tři body, penaltový rozstřel vyhráli domácí a Kunčina brala
pouze bod.
Poté následovala série šesti výher v řadě, kdy zejména vítězství
v Jablonném a Králíkách ukázala kunčinskou sílu. Navíc v těchto
utkáních Kunčina dominovala. Zaváhala až v domácím utkání proti
Sloupnici, která hrála opravdu dobře a výhra po penaltovém rozstřelu byla maximem, které bylo možné ze zápasu vytěžit.
V posledních třech utkáních byla role favorita naplněna a kunčinské první mužstvo zvítězilo, zejména výhra na půdě nováčka soutěže z Těchonína se velmi cení.
Do soutěžních utkání se celkem zapojilo 24 hráčů, kterým chci
za vedení týmu moc poděkovat a pevně věřím, že svou výkonnost
v jarní části udržíme. Navázat na tak suverénní podzimní jízdu však
nebude vůbec jednoduché, laťka je posazená velmi vysoko.
Statistika:
Tabulka: 1. místo = 34 bodů (10 výher, 3 remízy, 0 porážek)
Skóre: 35:16 (druhý nejlepší útok, třetí nejlepší obrana)
Nejlepší střelci:
Tlustoš 11, Spálenský 8, Brychta T. 5, Šmehlík 4, Pešava 3

Leopold König, moravskotřebovský rodák,
jeden z nejlepších českých cyklistů a účastníci Cyklománku

Bc. Miroslav Kubín, vedoucí mužstva
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„B“ tým – Zmar a trápení

Béčko má za sebou opravdu velmi špatný podzim, během
12 soutěžních utkání pouze třikrát vyhrálo a dvakrát remizovalo.
Sezóna začala remízovým utkáním doma proti Pomezí B. V druhém kole Kunčina ovládla hřiště Koclířova a nasázela pět branek.
Avšak tam se stroj zastavil. Pět utkání v řadě pak kunčinská rezerva prohrála. Výkony týmu byly jako na houpačce a ani dobrý
projev v některých utkáních k výhře nestačil. Nejvíce může mrzet
prohrané derby s Mladějovem na Moravě, kdy náš tým na domácí půdě působil odevzdaným dojmem. Až venkovní utkání
v Čisté přineslo tři body, Kunčina dala vzpomenout na svou houževnatost a udržela nedobytnou tvrz až do konce zápasu, avšak
výhra to byla hubená. Zmar pokračoval hned vzápětí proti Třebařovu, kdy po pozdní brance hostů brali domácí pouze remízu. Po
dvouzápasovém půstu, Kunčina vyhrála v posledním kole derby
s Moravskou Třebovou C.
K zápasům nastoupilo celkem 29 hráčů. Nezbývá než se odrazit
ode dna. Děkujeme divákům za podporu. Dále bychom chtěli poděkovat panu Polákovi, jakožto stabilnímu asistentu rozhodčích.
Statistika:
Tabulka: 10. místo = 11 bodů (3 výhry, 2 remízy, 7 porážek)
Skóre: 16:32 (třetí nejhorší útok, pátá nejhorší obrana) Nejlepší
střelci: Kolář 4, Ben Salem 4, Pařil 1, Kobza 1, Klíma 1

Spokojení byli i rodiče. Dostali vstupenky do prvních řad, ze kterých pořídili množství fotografií svých potomků při jejich prvních
krocích po trávníku 2. ligy českého fotbalu.
Společný výlet určitě nebyl poslední. Doufáme, že se podaří naplánovat celodenní výlet opět na Sigmu. Tentokrát s bohatším programem, kompletní prohlídkou zázemí hráčů, shlédnutím některé
tréninkové jednotky.
Za organizaci výletu patří dík oběma trenérům O. Brychtovi
a M. Kudynovi.
Vítěznou vlnu z olomouckého stadionu si kluci přivezli i domů
a zbývající tři turnaje vyhráli. Celkové výsledky podzimní části sezóny jsou velice pozitivní.
Do výsledkových tabulek soutěže Okresního přeboru smíšených
přípravek OFS Svitavy si pořadatelé zapsali u Kunčiny dvacet vítězství a pouze jednu remízu s týmem Městečka Trnávky. Své tréninkové snažení si hráči mohli porovnat například s týmem Svitav „B“,
Litomyšle, Hradce nad Svitavou, Březové nad Svitavou.
Od ledna se opět pustí do pravidelného trénování, aby za podpory svých trenérů, rodičů a fanoušků potvrdili své úspěchy
i v jarní části soutěže.

Tým „žáků“ – Jak je důležité být kompletní
Žáci mají za sebou opravdu velmi náročný podzim, během
11 soutěžních utkání okusili sladká vítězství, ale také hořké prohry.
V této sezóně se ukázalo, jak je náročné udržet počty hráčů mládežnických mužstev. Po generační výměně je mládežnických hráčů stále méně a méně. Zúžený kádr prošel těžkými zkouškami, pozitivem
však je konkurenceschopnost naší mládeže.
Sezóna začala prohrou v domácím utkání proti Pomezí. V druhém
utkání Kunčina ovládla hřiště Opatova a nasázela sedm branek. Po
dvou prohrách s Městečkem Trnávka/Křenovem a s rivaly z Moravské Třebové, Kunčina doma remizovala s Bystrým. Následovaly další
dvě prohry s Jaroměřicemi a s Rudolticemi. Poté se však domácím
stadionem proletěl devítigólový kunčinský uragán, který tým z Morašic nemohl zastavit, na konto byly připsány tři body. V podobném
duchu se nesl i domácí zápas s Březovou, kdy si hosté neodvezli ani
bod, ale pořádný gólový příděl. Následující utkání v Borové kunčinský tým ovládl také. Za sérii tří výher a skóre 22:1 si naši žáci zaslouží
velkou pochvalu. V posledním utkání tým Kunčiny podlehl soupeři
na hřišti Hradce nad Svitavou.
K zápasům nastoupilo celkem 18 hráčů. Za vedení oddílu všem
hráčům děkuji za jejich výkony, trenérovi a vedoucímu za jejich
přístup a vytrvalost, dále rodičům za to, že se své děti snaží držet
u sportu.
Statistika:
Tabulka: 7. místo (dělené) = 13 bodů (4 výhry, 1 remíza, 6 porážek)
Skóre: 36:36 (šestý nejlepší útok, čtvrtá nejhorší obrana) Nejlepší
střelci: Badi 23, Kseňák 4, Hanisch 2, Kudyn 2, Sekanina, Opletal, Širůčková, Sedílek 1
Bc. Michal Kubín, jednatel TJSK

Fotbalová přípravka vyrazila na Sigmu Olomouc
V úterý 4. října jeli nejmladší zástupci kunčinského fotbalu společně s rodiči na fotbalový zápas SK Sigmy Olomouc proti Táborsku.
Protože je nadějných fotbalistů v přípravce více než dvaadvacet,
mohli si všichni kluci obléknout fotbalové dresy obou mužstev
a doprovodit hráče Sigmy a Táborska na hrací plochu. Kluci si užili
nejen nástup, ale samozřejmě i samotný zápas, který skončil 2:0 pro
domácí Sigmu.

Bc. Ondřej Brychta, trenér přípravky
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SDH Kunčina
V tomto čísle zpravodaje bychom Vás rádi informovali o založení družstva mladých hasičů a s jejich činností. Družstvo
vzniklo na počátku letošního léta v jedenáctičlenném složení
a postupem času se ještě přihlásilo dalších šest dětí. Ve velmi
krátkém čase se mladí hasiči seznámili s hasičskou technikou
a začali se připravovat na základní disciplíny v požárním sportu, což je požární útok a štafetový běh, aby se mohli zúčastnit nejbližších závodů. První závody se konaly začátkem srpna
v Městečku Trnávka, kde se umístili hned na bedně s krásným
3. místem. Neuvěřitelná radost z tohoto umístění nebrala konce
a byla velkou motivací do dalších tréninků. Následovaly závody
v Březinách, kde se umístili lehce pod stupněm vítězů na 4. místě, ale nadšení jim to rozhodně nezkazilo. Následovaly třetí závody ve Vranové Lhotě a tam došlo k obrovskému překvapení,
kde se jim podařilo vyhrát vytoužené „zlato“. Posledním velkým
úspěchem letošní sezóny byly závody v Sušicích, kde získali pohár za krásné 3. místo. V průběhu září se přihlásily další děti a postavily se dvě družstva, mladší a starší žáci. Tyto dvě družstva se
zúčastnily 1. října posledních závodů v požárním sportu v Mladějově, kde se mohly porovnat se silnou konkurencí družstev téměř
z celého našeho okresu. Bohužel se jim příliš nezadařilo, starší
žáci skončili na 14. místě a mladší na 19. místě. Tyto závody jim
ovšem ukázaly, že je potřeba dál trénovat a zdokonalovat se.

Poslední akcí této sezóny byly závody v požárnické všestrannosti opět v Mladějově, které se konaly 22. října. Jedná se o běh
vytyčenou trasou, kde družstva plní na několika stanovištích
různé úkoly jako např. střelba ze vzduchovky, orientace v terénu pomocí mapy a buzoly, zdravověda a další. Do těchto závodů
byly postaveny dvě družstva, jedno se umístilo na 27. a druhé na
29. místě. Započítávají se body jen jednoho družstva s lepším
umístěním do celkového hodnocení hry Plamen již na sezonu
2017. V kategorii jednotlivců vybojovala krásné 3. místo Šárka
Kalinová a hned za ní na 4. místě Daniela Ondráčková, gratulujeme. V průběhu sezóny jsme našim mladým hasičům pořídili deset nových sportovních dresů, na které jsme získali sponzorské
dary od Agra Kunčina a účetnictví Netolická, velice děkujeme
a vážíme si této podpory. Z našich prostředků chceme ještě
doplnit dresy ostatním dětem, aby byly všechny vybaveny na
následující sezónu. Děti jsou velmi šikovné, disciplinované a je
naší snahou z nich vychovat novou generaci kunčinských hasičů
a hasiček. Poděkování patří rodičům, jenž umožňují svým dětem
tento koníček, kde rozvíjí svoji pohybovou aktivitu, vědomosti
a učí se pracovat v týmu. Velký dík patří zejména jejich vedoucím
mládeže Janu Procházkovi a Janě Hlaváčové, kterým příprava

těchto dětí zabírá nemálo osobního času. Taktéž poděkování patří našim mladým hasičkám, jmenovitě Šárce Kalinové, Daniele
Ondráčkové a Míše Pustinové, které pomáhají s přípravou těchto
nových dětí a předávají jim cenné rady a zkušenosti.
Výsledky soutěží za rok 2016: Nová Ves (O pohár starosty
obce) – muži 5., ženy 3. místo. Okrskové kolo v požárním sportu Kunčina – muži 5., ženy 2. místo. Dětřichov u Mor. Třebové –
muži 4. místo. Závody v Dětřichově měly ještě jednu doplňkovou soutěž a tím byl Železný hasič, kde je zapotřebí velké fyzické
zdatnosti. Tento titul pro letošní rok vyhrál náš velitel Jan Kubiš.
Opravdu to nebylo snadné, a i ostatní se pořádně zadýchali.
Rychnov (O pohár starosty obce) – smíšené družstvo 11. místo.
Sušice (Memoriál J. Hubáčka) – muži 3., ženy 2. místo. Mladějov
(Memoriál F. Malíška) – muži 10. místo.
Na konci srpna jsme opět uspořádali společně s mysliveckým
sdružením pro všechny děti z Kunčiny i Nové Vsi akci s názvem
„Letní hrátky“ s ukázkou zásahu našich mladých hasičů, ale
i s ukázkou profesionálních hasičů HZS ČR ze stanice Mor. Třebová, kteří předvedli ukázku vyproštění osoby z havarovaného
automobilu. Figurant z našich řad se zhostil role vyprošťované
osoby a jednotka předvedla jeho záchranu. Z auta zbyl rozstříhaný vrak a figurant zvládl vše bez úhony. Těmto chlapům patří
velká poklona za jejich práci a podmínky v jakých pracují si mnozí z nás ani nedovedeme představit. Jedná se o velkou fyzickou
a psychickou zátěž.

Pro děti byl opět přichystán skákací hrad, malování na obličej,
jízda na koni a další soutěže. Páni myslivci připravili výbornou
kuchyni ze zvěřiny, na které jsme si všichni velice pochutnali.
Děkujeme MŠ Kunčina za spolupráci při této akci. Na závěr jsme
nachystali moře pěny, ve které se děti opět vyřádily, což bylo
účelem toho krásného odpoledne. Za výrobu pěny děkujeme
hasičům ze Starého Města, kteří mají potřebné vybavení s podporou cisterny z Nové Vsi.
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V září tohoto roku bylo vypsáno výběrové řízení na dopravní
automobil pro jednotku SDH Kunčina. Vítězem se stala firma
BON-CAR Svitavy, která dodá automobil Renault Master v provedení L2H2. Přestavbu realizuje firma Hagemann z Opavy, která
patří mezi největší firmy zabývající se účelovými nástavbami pro
užitková vozidla a také je významným servisním střediskem pro
armádu ČR. Se starostou obce jsme začátkem listopadu navštívili tuto firmu, abychom si upřesnili, jak bude budoucí dopravní
automobil vypadat vč. technického vybavení. Samotné auto má
přijet z výrobní linky na přestavbu na konci listopadu. Realizace
musí být dokončena do 31.12. což je nutná podmínka pro vyplacení dotace.
Závěrem bychom chtěli všechny spoluobčany pozvat na druhý ročník Hasičského plesu, který se koná v pátek 20.1. 2017
v Kulturním domě v Kunčině. Večerem bude provázet kapela Mefisto Mohelnice a opět připravujeme několik vystoupení, bohatou tombolu, dražbu zajímavého hasičského dortu a samozřejmě občerstvení. Místenky budeme prodávat v předstihu, takže
se včas dozvíte z plakátů a facebooku bližší informace k zajištění
svého stolu. Těšíme se na Vás.
Touto cestou bych chtěl poděkovat všem členům SDH Kunčina, kteří se podíleli na kulturních akcích v tomto roce. Vážím si
této ochoty a věřím, že nadále zvládneme další výzvy ve větším
počtu. Těchto akcí nebylo málo a jsou časově a mnohdy i fyzicky
náročné na přípravu. Novinkami v letošním roce byl první ročník
Hasičského plesu a stavění májky s následným kácením. V těchto akcích chceme nadále pokračovat, aby kulturní život v naší
obci byl pestrý a zajímavý a vy všichni jste se dobře pobavili.
Děkujeme také obci Kunčina, zejména panu starostovi, za kvalitní spolupráci při realizaci dotačních programů, kulturních akcí
a podporu s řešením budoucnosti hasičské zbrojnice.
Všem našim spoluobčanům přejeme příjemné prožití vánočních svátků, krásný nový rok, pevné zdraví a rodinnou pohodu
a buďte opatrní s vánočními svíčkami, ať k vám nemusíme jezdit.
Těšíme se na Vaši přízeň v roce 2017.
Za SDH Kunčina, starosta Petr Slabý

RŮZNÉ
Kunčinské vycházky
Koncem měsíce září a na začátku listopadu jsem ve spolupráci
s knihovnou v Kunčině dělal průvodce dvou Kunčinských vycházek.
Prošli jsme vybraná památná místa Kunčiny a Nové Vsi a seznámili
se s jejich zajímavostmi.
První kunčinská vycházka "Od kapličky ke křížku“ se konala ve
čtvrtek 29. 9. 2016. První zastavení bylo před Obecním úřadem.
Původně přízemní budova byla ve 40. letech 20. století navýšena
o jedno patro. Dříve zde kromě obecního úřadu měla sídlo také Raifaisenbanka a pošta.
U blízké autobusové zastávky stála dříve kaplička. Ta už zde ale bohužel nestojí. Takové kapličky byly v Kunčině včetně této tři. Sloužily
k oslavám Božího Těla, chodila k nim procesí, která začínala od kostela
a chodila k jednotlivým kapličkám. Závěrečná sláva probíhala u této
poslední kapličky. V 60. a 70. letech byly kaple zbořeny. Kaplička byla
součástí komplexu budov, kterou tvořila hasičská zbrojnice, šatlava
a byt. Dnes z těchto budov stojí jen hasičská zbrojnice, která byla naší
další zastávkou. Rok 1882 byl v Kunčině rekordní na požáry. Vyhořel
statek č. 31 Josefa Knorra, dům č. 62 Johanna Hegera, č. 63 Franze Wol-

fa, č. 144 Franze Purkerta, č. 172 Karla Peichla spolu s výměnkem Franze Wolfa. A proto právě v roce 1882 byl Hasičský spolek v Kunčině založen. Prvním zásahem hasičů se stal požár domu č. 73 Josefa Hegera
v roce 1883. Hasičská zbrojnice byla postavena v roce 1890. V roce
1925 měl hasičský sbor 93 členů. Hasičský sbor byl po válce novými
obyvateli obnoven roku 1946.
Dalším zastavením byla typická malá hřebečská usedlost, je typickým příkladem lidové architektury našeho regionu a sousedících
regionů náležejících do někdejšího německého jazykového ostrova
Hřebečsko. Tyto domy jsou charakteristické pro svoje uspořádání
do čtyřúhelníku.

První kunčinská vycházka
Naší další zastávkou byl kříž u čp. 106. Je to bohatě vybavený kříž
s Kristem a sochami po stranách - Pannou Marii a sv. Janem. K tomuto kříži chodila dříve procesí. Na základním kameni je obtížně čitelný latinský nápis, který v překladu znamená: „Marie Portisch majitelka č. 106… Dokonáno jest.“ Dále jsme pokračovali „Pospíšilovou
cestou“ k místu, kde se nacházejí pozůstatky kříže, tedy spíše
pískovcového základu. Kříž se nacházel asi 250 m nad křížem u čp. 106.
Z pozůstatků kříže u značky státní nivelace je zachován pískovcový podstavec s německým nápisem, který v překladu znamená: „Zde odpočívá Franz Richter narozen 14. prosince 1812, zemřel 22. ledna 1887. R. I. P.“ Tento podstavec, jehož součástí byl
litinový kříž s Kristem, který se nezachoval, pocházel zřejmě ze
hřbitova a zde byl z neznámých důvodů vztyčen. Dále jsme kráčeli po asfaltované cestě vedoucí směrem na Udánky až k další
zastávce - kříži stojícím poblíž "Liščí stezky" za čp. 124. Za křížem se dnes nacházejí solární panely. K tomuto kříži se váže pověst o nehodném mládenci, jenž vystřelil puškou na Pannu Marii
a odraženou kulkou byl sám zabit. Na prsou Panny Marie je patrný
důlek po střele. Na podstavci nese špatně čitelný německý nápis:
„Postavil Mathes a Marie Pichlovi /?/ v roce 1827.“
Vrátili jsme se zpět k tabuli naučné stezky Hřebečských důlních
stezek „Červené písky“. Surovina, nacházející se na místě, je nápadná
svou načervenalou barvou, která se těžila a používala jako stavební
materiál. Co se však na tabuli nepíše: nahoře nad skalkou byl na jaře
v 60. letech 20. století učiněn archeologický nález žáky místní školy.
Podrobnějším výzkumem se zde nalezly pozůstatky slovanské chaty
a zlomky slovanské keramiky. Poblíž skalky byly později učiněny také
další nálezy. Tyto nálezy byly datovány do 13. a 14. století. Na základě
těchto nálezů se dá předpokládat, že se zde nacházela zřejmě ještě
před kolonizací vsi slovanská osada.
Od červené skalky jsme dále postupovali až k hlavní silnici k autobusové zastávce “bytovky“. V místě dnešní bytovky čp. 24 stála
Tůmova hospoda - velká zájezdní hospoda s jevištěm a se stájemi,
která byla používána za německých obyvatel a po válce zde fungoval hostinec Tomáše Tůmy. Další zastávkou byl bývalý Fischerův
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mlýn čp. 32, kde se na domě nacházejí desky informující o povodni,
která byla v Kunčině po strašlivé bouři 2. května 1904.
Místem našeho dalšího odpočinku se staly lavičky před Klubem
důchodců, kde sídlí také knihovna v Kunčině. Dříve však tato budova sloužila jako sýrárna, která zde krátce fungovala i za nových
česky mluvících obyvatel po roce 1945. Potom však byla přeměněna na prádelnu a potřebám JZD. Poslední zastavení bylo u křížku u
čp. 232, kde dříve rostly kaštany. Na základním kameni je napsáno:
„Paul Schwenck 1805“. Křížek stál kdysi v blízkosti rybníčka, který se
nacházel naproti dnešnímu hostinci a obchodu u autobusové zastávky Rozcestí škola. Rybník byl vysušen a dnes je na místě pěkný
parčík s lavičkami a houpačkami.

Druhá kunčinská vycházka
Druhá kunčinská vycházka „Toulky Novou Vsí“ proběhla v neděli
6. 11. 2016.
Vycházku jsme začínali od hostince a kulturního domu čp. 39.
Dříve tento dům nesl čp. 21, protože Nová Ves byla roku 1957 přečíslována. Budova byla postavena v roce 1923 a sloužila rovněž jako
hostinec. Posledním německým majitelem byl pan Wolf. Dům byl
rekonstruován v roce 1959. Naproti hostinci na návsi stála stará
požární zbrojnice č. 104. Pro svůj zchátralý stav však byla zbourána. Novoveští hasiči si na novém místě postavili novou hasičskou
zbrojnici, která byla naší další zastávkou a má zde také sídlo knihovna v Nové Vsi. Tato hasičská zbrojnice byla postavena v roce 1973
a slavnostně otevřena 30. 6. 1974. Nedaleko od hasičské zbrojnice
se dříve nacházel rybník, který byl vysušen. Pokračovali jsme dále
a došli k dnešní bytovce, která dříve sloužila jako škola. Škola v Nové
Vsi byla otevřena roku 1871 jako jednotřídní. Od začátku školního
roku 1910/1911 byla škola rozšířena o druhou třídu. Národní škola v Nové Vsi fungovala od listopadu 1945 do roku 1975. Naproti
škole nechalo místní sdružení válečných veteránů postavit válečný
památník, připomínající jména obětí novoveských obyvatel z první
světové války. Slavnostní odhalení a vysvěcení památníku se konalo v roce 1933. Do dnešních dnů se ale památník nezachoval ve
své původní podobě. Nové česky mluvící obyvatelstvo, které přišlo
osídlovat obec po roce 1945, jej změnilo v roce 1948 na pomník připomínající druhou světovou válku.
Naše cesta vedla dále ke kapli sv. Rocha. Ještě než jsme došli
ke kapli, zastavili jsme se u kříže stojícího u „Mladějovské cesty“
u domu č. 41 (dnes v areálu někdejší firmy Kolwood). Na přední straně nese letopočet: 1808. Poté jsme přišli ke kapli sv. Rocha. Původní
kaple sv. Rocha a sv. Šebestyána byla dřevěná a stála na jiném místě,
postavena roku 1716 u novoveské rychty na památku moru. Tato
kaple byla v roce 1858 zbořena. Na místo, kde kaple stála upomíná
kříž s pamětním nápisem. Nová Ves ale bez kaple nezůstala. Ještě

za existence dřevěné kaple v roce 1857 se obec rozhodla kvůli špatnému stavu kaple postavit na novém místě kamennou kapli sv. Rocha. Později byl nedaleko kaple sv. Rocha roku 1886 zřízen hřbitov.
U hřbitova se také nachází socha sv. Rocha, který je ochráncem proti
moru.. Sv. Roch žil 1295 - 1327. Byl poutníkem, který na svých cestách ošetřoval nemocné morem. Sám Roch se však morem nakazil.
Uchýlil se v tom čase do ústraní. V jeho nemoci mu byl nápomocen
jeho věrný přítel pes, který mu pomáhal shánět jídlo. Nemoc ale
nad ním nakonec zvítězila a on podlehl. Sv. Roch je zobrazován jako
poutník. Pravou rukou ukazuje na morovou ránu na stehně levé
nohy. U nohou mu sedí jeho věrný pes držící v tlamě chléb.
Podél cesty jsme viděli pěkné zachovalé domky lidové architektury, typické pro oblast Hřebečska. Naší zastávkou byla ještě Boží
muka. Boží muka mají připomínat utrpení Ježíše Krista, který byl
připoután k pranýři. (Pašijová cesta). Do dnešních dnů se bohužel
nezachoval předmět ve výklenku. Mohla tam být soška nebo obraz.
Ve výklencích bývají většinou motivy znázorňující události spojené
s utrpením a ukřižováním Ježíše Krista. Konečná vycházky byl opět
hostinec.
Kunčinské vycházky se budou konat také v roce 2017.
Bc. Martin Protivánek

INFORMACE Z MÍSTNÍ
KNIHOVNY V KUNČINĚ
Vážení čtenáři, blíží se konec roku a s ním i tradiční akce Rozloučení s rokem 2016.
Skupina čtenářek naší knihovny, která tento večer připravuje,
přichází letos s malou změnou. Harmonikáře ze Svitav vystřídá pan
Slávek Nepeřil, rodák z Nové Vsi, známý jako výborný bavič. Ten Vás
bude celý večer provázet slovem i hudbou.
Také v roce 2017 chceme obohatit kulturní dění v naší obci, a to
následovně:
Měsíc březen – noc s Andersenem 		
tentokrát pro dospělé čtenáře
Měsíc duben – Velikonoční výstava
Měsíc září
– vycházka do přírody s opékáním špekáčků
Měsíc prosinec – rozloučení s rokem 2017
Hlavní činností knihovny je však půjčovat knihy. V roce 2016 byl
zájem čtenářů dobrý, stejně jako v minulých letech. Náročnějším
čtenářům se snažím vyhovět a knihy krátkodobě vypůjčit v knihovně
v Mor. Třebové, kde nám vycházejí ochotně vstříc.
Číst – znamená vzdělávat se. Tak přijďte i Vy, kteří ještě nejste rozhodnutí, co s volným časem.
M. Alexandrová, knihovnice

Poděkování:
Chtěli bychom touto cestou poděkovat panu Martinu Protivánkovi za hezké vycházky po historických místech našich obcí, které
uspořádal v září a v listopadu tohoto roku. Nestává se často, aby
měl mladý člověk zálibu v historii a ze své iniciativy připravil takovou akci pro veřejnost. Ještě jednou děkujeme a těšíme se na další
putování po kapličkách a křížích našich vesnic.
Účastníci z Kunčiny a z Nové Vsi
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ŘÍMSKOKATOLICKÁ
FARNOST KUNČINA
VÁNOČNÍ A NOVOROČNÍ
BOHOSLUŽBY

SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ
MŠE SVATÁ V 9.30 HODIN
SVÁTEK SV. ŠTĚPÁNA, JÁHNA A MUČEDNÍKA
MŠE SVATÁ V 9.30 HODIN
V KAPLI V NOVÉ VSI SV. SILVESTRA, PAPEŽE A MUČEDNÍKA
POSLEDNÍ DEN OBČANSKÉHO ROKU
MŠE SVATÁ V 16.00 HODIN

VIGILIE SLAVNOSTI NAROZENÍ PÁNĚ ŠTĚDRÝ VEČER
MŠE SVATÁ VE 20.30 HODIN

SLAVNOST MATKY BOŽÍ PANNY MARIE NOVÝ ROK
MŠE SVATÁ V 9.30 HODIN

FOTOGALERIE
Více na www.obeckuncina.cz

Původní hřbitovní zeď v Kunčině,
její špatná statika ohrožovala jednotlivé hroby

Nově vybudovaná hřbitovní zeď v Kunčině,
obec získala dotace od MZe ČR

Nové herní prvky u ZŠ Kunčina oživily školní zahradu,
obec získala dotaci z MMR ČR

V zahradě MŠ Kunčina byla vybudována nafukovací trampolína,
obec získala dotace z MMR ČR

Park Kunčina – nová pěšinka pro chodce

Interiér Kaple sv. Rocha v Nové Vsi,
vstup do kaple byl ošetřen a vymalován

číslo: 3/2016
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Fotografie z průběhu oprav chodníku
v úseku u obecního úřadu v Kunčině

Nový chodník před vchodem do budovy OÚ, jeho podoba navazuje
na podobu nového chodníku u silnice III. třídy. V roce 2017 budou
práce na úpravě okolí OÚ Kunčina a domu čp. 223 pokračovat

Oprava střechy na obecní budově Nová Ves čp. 37

Oprava střechy na obecní budově v Nové Vsi čp. 43

V listopadu 2016 byly zahájeny práce na rozšíření
sítě veřejného osvětlení ve vybraných lokalitách

V listopadu 2016 začaly práce na čištění koryta Kunčického potoka
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Obecní úřad v Kunčině informuje: „Nová povinnost pro majitele kotlů na pevná paliva“.
S koncem roku 2016 se výrazně přiblížil termín pro povinné revize kotlů na pevná paliva. Povinnost vyplývá ze zákona o ochraně
ovzduší č. 201/2012 Sb., podle kterého je každý provozovatel kotle
na pevná paliva povinen do konce roku 2016 nechat zkontrolovat
technický stav kotle a získat o kontrole doklad. Sankcí za nesplnění
této povinnosti je pokuta. Kontroly a revize kotlů smí provádět pouze odborně způsobilá osoba proškolená výrobcem daného kotle.
Konkrétně v § 17 odst. 1 písm. h) zákona o ochraně ovzduší se
uvádí, že provozovatel spalovacího stacionárního zdroje na pevná
paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně,
který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního
vytápění, je povinen provádět jednou za dva kalendářní roky revizi
kotle. Revize musí být provedena prostřednictvím osoby, která byla
proškolena výrobcem spalovacího stacionárního zdroje a má od
něj udělené oprávnění k jeho instalaci, provozu, údržbě a kontrole
technického stavu zdroje.
Doklad o kontrole musí být předložen na vyžádání obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností (v našem případě MěÚ Moravská
Třebová). Dokladem je potvrzení, že je kotel instalován, provozován a udržován v souladu s pokyny výrobce a zákonem o ochraně
ovzduší.
Pokud provozovatel kotle neprovede jednou za dva roky kontrolu technického stavu a provozu kotle nebo nepředloží na vyžádání
obecnímu úřadu potvrzení o provedení kontroly, vystavuje se riziku
uložení pokuty do výše 20 000 Kč pro fyzickou osobu nepodnikající
nebo do výše 50 000 Kč pro podnikající fyzickou nebo právnickou
osobu.
Kdo kontroly kotlů může provést
Kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního
zdroje, provádí odborně způsobilá osoba (topenář) proškolená výrobcem tohoto zdroje, která má od něj udělené oprávnění k jeho
instalaci, provozu a údržbě. Tato osoba se musí prokázat provozovateli kotle při kontrole. Je doporučeno, aby výrobce zveřejňoval
seznam vlastních kontrolorů na svých webových stránkách.
Jak sehnat revizního technika pro kontrolu kotle
Nejsnazší cestou je obrátit se přímo na výrobce daného kotle
na tuhá paliva. Ten by vám měl poskytnout kontakt na příslušného proškoleného technika, tzv. odborně způsobilou osobou. Řada
domácích výrobců již má zpracovány přehledné databáze svých
revizních techniků

Seznam revizních techniků ATMOS:
http://www.atmos.eu/servisni-technici/
•
Karel Zatloukal – Chornice, tel: 604 605 031		
mail: kazain@tiscali.cz
•
Martin Veselý – Jevíčko, tel: 775 058 028 		
mail: inst.vesely@seznam.cz
Seznam revizních techniků BENEKOV:
http://www.benekov.com/kontroly-kotlu
•
Roman Herzog – Městečko Trnávka, tel: 604 379 182		
mail: romanher@seznam.cz
Seznam revizních techniků DAKON:
http://www.dakon.cz/povinne-kontroly-kotlu-tuha-paliva/
•
František Jiráček – Osík u Litomyšle, tel: 777601073
mail: frantisek.jiracek@gmail.com
•
Petr Dudek – Lanškroun, tel: 602467767 		
mail: plynex@seznam.cz
Seznam revizních techniků VIADRUS:
http://viadrus.cz/revize-115.html
•
František Jiráček – Osík u Litomyšle, tel: 777601073
mail: frantisek.jiracek@gmail.com
•
Jiří Bidmon – Jevíčko, tel: 608779060 			
mail: bidmon@bidmon.cz
•
Karel Zatloukal – Chornice, tel: 604 605 031 		
mail: kazain@tiscali.cz
Základní prohlídka zabere zhruba hodinu, její cena je individuální
a není zákonem stanovená. Pohybuje se mezi 500 až 1500 Kč a záleží především na dojezdové vzdálenosti revizního technika.
Co se při revizi kotlů kontroluje
Kvalitu spalovacího procesu zásadně ovlivňuje technický stav
zdroje, stav spalinových cest, kvalita paliva a způsob obsluhy zdroje. Při kontrole technického stavu a provozu věnuje revizní technik
pozornost především níže uvedeným stavům a skutečnostem:
Úřady po majitelích kotlů mohou od 1. 1. 2017 požadovat doklad
o tom, že mají kotel v pořádku. Pokud ho mít nebudou, mohou dostat pokutu až 20 tisíc korun. Za spalování zakázaných paliv (odpadky, kaly atp.) pak hrozí pokuta až 50 tisíc korun
Za obecní úřad Kunčina, starosta obce Bc. Miroslav Kubín

TJ Sokol Kunčina, oddíl žen zve širokou veřejnost na

Vypouštění balónků s přáním k Ježíškovi.
Tato akce je součástí projektu Český Ježíšek a zároveň pokus o rekord ve vypouštění balónků v celé ČR.
Přijďte si poslat Ježíškovi svá přáníčka na balóncích a pokuste se s námi překonat rekord z roku 2014.
Balónky vypustíme po celé ČR v jeden okamžik,
tedy dne 9. 12. 2016 v 15:15 hod. na zahradě u Mateřské školy v Kunčině.
Těšíme se na Vás!
Sledujte prosím vývěsné plochy v naší obci a nástěnky ve školách, na kterých se objeví bližší informace.
Hlavním partnerem této akce je Obec Kunčina.
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