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Jubilea:
7.3.
10.3.
15.3.
27.3.
11.4.
15.4.
27.4.
5.5.
7.5.
31.5.

Vašíček Ivo (N.V.) – 65
Procházková Anna (K) – 75
Ongrádi František (K) – 65
Šabová Eva (N.V.) – 80
Selinger Karel (K) – 75
Soldánová Libuše (K) – 85
Vybíral Oldřich (K) – 70
Matoušková Oldřiška (K) – 70
Klonová Marta (K) – 65
Borůvka Jaroslav (K) – 70

společenská kronika
Narození

10.3. Stupka Kryštof (N.V.)
20.3. Mlejnek Jaromír (K)
29.5. Nedomová Vilemína (K)

Úmrtí:

23.4. zemřela paní Pálenská Marie ve věku 66 let

Výpis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Kunčina
Výpis z veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 5.3.2018
Veřejné zasedání zastupitelstva obce se konalo za přítomnosti 9 zastupitelů a 2 hostů
z řad veřejnosti.

na částce 601.833 Kč, dotace je možná ve
výši 70 % uznatelných nákladů.

Zpráva starosty o rozpracovaných projektech
a dotačních možnostech

– nerealizováno, než jsme mohli podat žádost o dotace, dotační titul byl uzavřen. V letošním roce byla výzva bohužel za 3 dny vyčerpána. Mgr. Staněk připraví žádost na rok
2019.

Splašková kanalizace Kunčina
Nejpozději do 15.3.2018 firma RECPROJEKT
předá obci finální verzi prováděcí dokumentace, na základě, které se bude soutěžit
veřejná soutěž na zhotovitele stavby. Obec
vyhlásila soutěž na výběr stavebního dozoru
investora a technika BOZP, dne 28.2.2018 proběhlo výběrové řízení, komise pro výběr nejvhodnějšího uchazeče doporučila zastupitelstvu obce uzavřít smlouvu s vítěznou firmou.
Vítězný uchazeč by se následně měl vyjádřit
k předložené prováděcí dokumentaci tak,
aby eliminoval případná rizika s projektem
spojená. Obec pracuje na zřízení 3 nových odběrných míst elektrické energie v souvislosti
s projektem Splaškové kanalizace.

Oprava hasičské zbrojnice
Nová Ves
Starosta obce podepsal smlouvu o dílo s vítěznou firmou výběrového řízení, firmou
DAVID ČONKA, BORŠOV 32. Starosta obce
podepsal mandátní smlouvu s Ing. Tomášem Kolkopem, který bude na základě této
smlouvy provádět technický dozor investora. Práce nebyly zahájeny do konce února 2018 z důvodu vysokých mrazů, avšak
investor se zhotovitelem pracují na zadání
výroby oken, dveří a vrat, na provedení střechy a dalších technických detailech.
Členové SDH Nová Ves byli k dispozici a připravili prostory tak, aby mohlo být předáno
staveniště. Práce budou dokončeny do konce června 2018.

Oprava střechy Kaple
sv. Rocha v Nové Vsi
Žádost o dotace u Ministerstva zemědělství
České republiky byla podána 7.2.2018. Celkový rozpočet dotační žádosti je stanoven

Oprava hřbitovní zdi Nová Ves

Renovace soch v majetku obce
– rovněž žádost o dotace nepodána, ze stejných důvodů jako u opravy hřbitovní zdi
v Nové Vsi.

Projekt „Pořízení kompostérů,
štěpkovače a kontejneru
na textil
- obec Kunčina“ (Usnesení KUN II.2018-027)
Registrační číslo projektu: CZ.05.3.29/0.0/0.
0/17_068/0005551
Celkové zdroje projektu: 1 914 462,00 Kč
Celkové způsobilé výdaje: 1 914 462,00 Kč
Příspěvek Unie: 1 627 292,70 Kč
Spoluúčast obce: 287 169,30 Kč

Výsledky výběrového řízení
- výběr Technického dozoru
investora
a koordinátora BOZP pro
stavbu Splašková kanalizace
Kunčina
Dne 28.2.2018 proběhlo tzv. „otevírání obálek“ k zakázce Technický dozor investora
a koordinátora BOZP pro stavbu Splašková kanalizace Kunčina. Výběrová komise
pracovala ve složení Jiří Abraham, Tomáš
Matušák, Jiří Šejnoha, Josef Beneš, Zdeněk
Henych. Z šesti oslovených firem se tři firmy
z výběrového řízení omluvily z kapacitních
důvodů, komise celkem vybírala ze tří nabídek. Vítěznou nabídku podala firma Ing. Milan Štrup, Kladská 1424, 562 06 Ústí nad Orlicí, IČ: 64773825. (Usnesení KUN II.2018-028)

Vyhlášení konkursu na pozici
ředitele Základní školy Kunčina
Starosta obce postupuje dle platného metodického pokynu Pardubického kraje pro

vyhlášení konkursu na pozici ředitele základních škol, prvním krokem je schválení
následujícího návrhu usnesení. Poté bude
možné navázat dalšími nezbytnými kroky.
(Usnesení KUN II.2018-029)

Prodej pozemků, věcná břemena
Bylo projednáno celkem 5 žádostí o koupi pozemků ve vlastnictví obce Kunčina.
(Usnesení KUN II.2018-30, Usnesení KUN
II.2018-031, Usnesení KUN II.2018-032 , Usnesení KUN II.2018-033)

Splašková kanalizace Kunčina
– nová odběrná místa elektrické energie
Jedná se o nutnou součást přípravy stavby
Splaškové kanalizace v Kunčině. Starosta
obce udělil plnou moc společnosti Recprojekt, s.r.o., Fáblovka 404, 533 52 Pardubice.
Společnost Recprojekt zajistila veškeré náležitosti pro realizaci nových odběrných
míst pro čerpací stanice, které budou v souvislosti se stavbou Kanalizace vybudovány.
Zastupitelstvo obce schválilo uzavření celkem 3 smluv o uzavření budoucí smlouvy
o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě. (Usnesení KUN
II.2018-034, Usnesení KUN II.2018-035, Usnesení KUN II.2018-036).

Smlouva o sdružování prostředků na nákup výměnného
fondu pro knihovny v regionu
Pardubice
Jedná se o smlouvu o sdružování prostředků
na nákup výměnného fondu pro knihovny
v Regionu Pardubice, kterou obec Kunčina
pravidelně každý rok uzavírá s Městskou
knihovnou ve Svitavách, Wolkerova alej
92/18, 568 02 Svitavy. Plnění: Příspěvek 2 Kč
na jednoho občana obce k 1.1.2018, tedy
2x1.385 = 2.770 Kč. (Usnesení KUN II.2018-037)

Žádost o finanční příspěvek
z rozpočtu obce Kunčina – Oblastní charita Polička
Jedná se o žádost Oblastní charity Polička
o finanční příspěvek ve výši 3.000 Kč, jehož
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účelem by mělo být částečné krytí nákladů
spojených s poskytováním sociální služby
Otevřené dveře.
Celkový počet klientů = 65, z toho jedna
osoba z Kunčiny. Plnění: Příspěvek ve výši
3.000 Kč. Usnesení nebylo schváleno.

Různé
Nová Hasičská zbrojnice –
Okna, dveře a vrata
Starosta obce seznámil přítomné s výsledky
poptávek na výrobu a montáž oken, dveří
a garážových vrat, které prozatím zajistil pro
přípravu stavby nové hasičské zbrojnice. Zastupitelé se seznámili s cenovými nabídkami
od jednotlivých výrobců a pověřil starostu
obce dále pokračovat v jednání. O daném
bodu budou zastupitelé dále jednat na příštím zasedání zastupitelstva obce. Starosta
obce zajistí další cenové nabídky na dodání
a montáž interiérových dveří objektu.

Vladimír Kaláb – zaměstnanecký poměr na dobu určitou
Dalším bodem jednání je uzavření pracovní
smlouvy na dobu určitou s panem Vladimírem Kalábem. Zastupitelstvo obce již v minulém období probíralo tento záměr.
Starosta obce navrhuje uzavřít pracovní
smlouvu na dobu určitou do konce roku
2018. Zařazen bude do 6. platové třídy jako
LESNÍK. Představa starosty je dále taková,
že v náplni práce pana Kalába bude dohled
nad technikou ve vlastnictví obce a plánování prací v oblasti zeleně v obci. (Usnesení
KUN II.2018-039)

Aktivní politika zaměstnanosti – podmínky programu, vytvoření pracovních míst VPP
Podmínky programů APZ nebyly obci do
dnešního dne doručeny. Zastupitelstvo
obce se na posledním jednání ostře vymezilo proti plánovanému záměru Úřadu práce

ČR k programu aktivní politiky zaměstnanosti pro rok 2018. Zastupitelé se dohodli
na tom, že vyčkají na oficiální sdělení podmínek programů APZ a poté se dohodnou
na počtu míst, které vytvoří pro letošní rok.
Je více než jasné, že vzhledem k plánovaným opravám a investicím bude nutné zaměstnat několik zaměstnanců i bez dotační
podpory. (Usnesení KUN II.2018-040)

Návrh na rozdělení zlepšeného
výsledku hospodaření příspěvkových organizací obce
MŠ Kunčina: 18.764,39 Kč
Dle § 47 zák. 218/2000 Sb. navrhuje rozdělení hospodářského výsledku tak, že celou
částku navrhuje převést do rezervního fondu na krytí případných ztrát v příštích účetních obdobích. (Usnesení KUN II.2018-041)
ZŠ Kunčina: 63.587,00 Kč
Dle § 47 zák. 218/2000 Sb. navrhuje rozdělení hospodářského výsledku tak, že celou
částku navrhuje převést do rezervního fondu na krytí případných ztrát v příštích účetních obdobích. (Usnesení KUN II.2018-042)

Dálnice D35 – schválení smlouvy o zajištění přípravy a realizace objektů vyvolaných
stavbou
Zastupitelstvo obce projednalo podmínky
uzavření smlouvy o zajištění přípravy a realizace objektů vyvolaných stavbou a o vypořádání některých práv a povinností souvisejících s přípravou a realizací stavby „D35
– 3509 Opatovec – Staré Město“.
Smlouva bude uzavřena mezi Ředitelstvím
silnic a ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha
4 a obcí Kunčina, Kunčina 204, 569 24 Kunčina. Smlouva se týká celkem 11 stavebních
objektů, které budou po řádném dokončení předány do vlastnictví výše uvedeného
vlastníka, tedy obce Kunčina. (Usnesení KUN
II.2018-043)

Povodí Moravy – záměr čištění
potoka v Nové Vsi
Dne 27.2.2018 byla obci ze strany Povodí Moravy doručena žádost o souhlas se
stavbou „Kunčinský potok, PB a LB přítok,
Nová Ves – nánosy, oprava toku“. Obec je
vlastníkem celkem 28 pozemků v korytech
vodního toku a 26 pozemků navržených pro
příjezd k vodním tokům, všechny pozemky
se nacházejí v katastrálním území Nová Ves
u Moravské Třebové.
Zastupitelé kvitují záměr čištění a opravy vodního toku ze strany Povodí Moravy
a udělují souhlas s navrhovanou stavbou.
(Usnesení KUN II.2018-044)

Zrušení plynovodní přípojky –
Kunčina 206
Zastupitelé se seznámili s technickými parametry zrušení plynovodní přípojky k budově
Kunčina 206 – budova staré hasičské zbrojnice Kunčina. Obec musí odkoupit plynovou
přípojku za zůstatkovou hodnotu, která činí
5.000 Kč. (Usnesení KUN II.2018-045)

Diskuze
V rámci diskuze vystoupil pan Pavel Novotný, který se starosty obce ptal na možnosti
občanů získat obecní dřevo. Starosta obce
vysvětlil přítomným mechanismus, který
byl zaveden již v roce 2017 a dle názoru starosty funguje bez potíží. Občané se mohou
kdykoli zastavit na obecním úřadě a zapsat
se do seznamu zájemců o obecní dřevo,
následně pan Kaláb obvolává všechny zájemce a nabízí dle možností realizace požadavků.
Dále se pan Jelínek ptal na názor zastupitelů k přestavbě Kulturního domu v Nové Vsi
na „ubytovnu“ pro dělníky. Starosta obce
odpověděl, že na tento záměr obec nezíská
dotační podporu. Místostarosta Beneš varoval před tímto krokem zejména z důvodu
možného zvýšení kriminality.

Výpis z veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 23.4.2018
Veřejné zasedání zastupitelstva obce se konalo za přítomnosti 9 zastupitelů a 5 hostů
z řad veřejnosti.

Prodej pozemků, věcná břemena
Byly projednány celkem 2 žádosti o koupi pozemků ve vlastnictví obce Kunčina.
(Usnesení KUN III.2018-47, Usnesení KUN
III.2018-048)

Žádost o poskytnutí neinvestiční dotace pro rok 2018 - DSO
Jedná se o žádost DSO Skupinový vodovod
Moravskotřebovska o poskytnutí neinvestiční dotace pro rok 2018. Žádost souvisí
s akcí Výměna vodovodu Kunčina od čísla
popisného 5 po číslo popisné 152. Před-

mětem stavby je výměna stávajícího vodovodního řádu z litinového potrubí DN 100
mm, vybudovaného v roce 1964, v současné době značně poruchového. Nový VŘ
je navržen v délce 291,67 m. V trase řádu
budou osazeny 2 nadzemní hydranty, dvě
sekční šoupata DN 100 mm. Součástí stavby
je i přepojení 12 ks stávajících vodovodních
přípojek a 1 přípojka bude pro dům č. 208
nová. Výše požadované dotace: 17.131,00
Kč. (Usnesení KUN III.2018-049)
Financování bude následující:
Rozpočtové náklady dle PD1.304.102,35Kč
Cena dle SOD		
682.625,57 Kč
Dotace Krajský úřad
340.000,00 Kč
Hrazeno z rozpočtu DSO
325.494,57Kč
Příspěvek obce Kunčina
17.131,00 Kč

Smlouva o poskytnutí členského příspěvku Regionu Moravskotřebovska a Jevíčska

Počet občanů obce ke dni 1.1.2018 je 1385.
Výše příspěvku je stanovena výpočtem,
a to: Počet ob. X 25 Kč/ob. Tedy: 1385 x 25
Kč = 34.625 Kč. (Usnesení KUN III.2018-050)

Informace o stavu projektu Splašková kanalizace
Kunčina
Příprava zadávací dokumentace k výběru
zhotovitele
Zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby je dokončena a její návrh zastupitelé obdrželi do mailových schránek,
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případně v písemné podobě. Dne 5.4.2018
proběhlo jednání se zástupci společnosti
Dilucidum (paní Machová, pan Příhoda, pan
Konečný), dále se jednání zúčastnil místostarosta obce pan Beneš, pan Matušák,
dále Ing. Štrup a pan Jiří Abrahám. Je třeba
konečnou podobu ZD schválit zastupitelstvem, následně a neprodleně bude výběrové řízení zahájeno. Starosta se zeptal přítomných zastupitelů, zda mají připomínek
k předložené verzi zadávací dokumentace,
nebo co konkrétního je třeba do dokumentace doplnit.

Jednání se zástupci Pardubického kraje ve věci opravy komunikace III. třídy v majetku kraje.
Dne 3.4.2018 proběhlo dlouho připravované jednání mezi obcí a zástupci Pardubického kraje ve věci opravy povrchu komunikace III. třídy po realizaci splaškové kanalizace
v Kunčině.
Jednání se zúčastnil starosta obce, místostarosta obce pan Beneš, radní kraje pro
dopravu pan Michal Kortyš, ředitel SÚS PK
pan Miroslav Němec a jeho tým, Ing. Milan
Novotný, pan Jiří Abraham.
Z jednání byl pořízen zápis, ze kterého vyplývá zájem Pardubického kraje pokračovat
v projektu následné opravy komunikace
v intravilánu obce. Odhadovaný rozpočet
akce je 40-50 milionů Kč, podíl obce v rámci
projektu kanalizace – cca 20%.

Jednání se zástupci města Moravská Třebová
S projektem Splaškové kanalizace Kunčina
souvisí nutná výměna technologie na čerpací stanici v Sušicích, kterou bude financovat město Moravská Třebová. Vše bude
konzultováno na SFŽP z hlediska dotačních
podmínek.

Přípravy výstavby nových úseků
chodníků v obci
S Pardubických krajem bude nutné vyjednat podmínky pro výstavbu nových úseků
chodníků v již vybraných lokalitách. Pokud
bude obec chtít rozšířit síť chodníků v obci, je
nutné to udělat zároveň s plánovanou finální
úpravou povrchů komunikace III. třídy. Minimálně je nutné osadit hranu komunikace obrubníky a zajistit tyto úseky i projekčně. Zároveň vznikne problém vyvolaný stavbou, a to
řešení likvidace dešťových vod z komunikace
v majetku Pardubického kraje, který bude
třeba řešit výstavbou dešťové kanalizace pod
chodníkem. (Usnesení KUN III.2018-051)

VPP 2018 – žádost o dotace,
počet zaměstnanců
Starosta obce informoval přítomné o podmínkách přijetí uchazečů z úřadu práce.
Starosta navrhuje vytvořit celkem 10 míst
pro uchazeče v rámci APZ v roce 2018, místa
budou vytvořena do 31.10.2018 s možností
prodloužení. (Usnesení KUN III.2018-052)

INFORMAČNÍ SERVIS OBCÍ KUNČINA A NOVÁ VES
Demolice hasičské zbrojnice
Kunčina, budoucnost pozemku
Nástřešní vedení elektrické energie je přeloženo na sloup, realizováno formou MATEX
Hradec Králové, stavba je zkolaudována. Plynovodní přípojka k budově byla odkoupena,
následně byla zaslepena. Přípojka telefonního kabelu bude odstraněna, věc konzultována se společností CETIN. V současné době
bylo zahájeno řízení k odstranění stavby MěÚ
v Moravské Třebové, po vydání demoličního
výměru budou zahájeny práce na odstranění
stavby. Po odstranění stavby dojde k zaměření skutečného stavu pozemků a srovnání
stavu užívaných se skutečným stavem vlastnickým. (Obec Kunčina X J. Brychtová). Budoucnost pozemku bude řešena následně,
prozatím bude plocha oseta novým trávníkem. (Usnesení KUN III.2018-053)

MŠ Kunčina – žádost rodičů
o prodloužení provozní doby
na pracovišti v Nové Vsi, žádost o povolení výjimky z nejvyššího počtu dětí
Dne 27.3.2018 byla obci Kunčina doručena ředitelkou MŠ v Kunčině žádost o povolení z nejvyššího počtu dětí, která je vedena pod č.j. MS
50/18. Dále Obec Kunčina eviduje pod čj. žádost rodičů dětí z pracoviště v Nové Vsi, rodiče
žádají o rozšíření pracovní doby na pracovišti,
nově ráno od 6:30, odpoledne do 16:00.
Dle konzultace s paní ředitelkou MŠ je situace taková, že změna pracovní doby ráno reálná je a bude fungovat od května 2018, co se
týká prodloužení v odpoledních hodinách,
bude velmi záležet na počtu přihlášených
dětí na příští školní rok. Pokud bude kapacita plná, bude možné žádosti vyhovět bez
finančního zásahu obce, v opačném případě
by obec musela změnu dotovat. (Usnesení
KUN III.2018-054, Usnesení KUN III.2018-055)

Záměr opravy bytu v budově
Obecního úřadu v Kunčině, přestavba čekárny a ordinace na
bytovou jednotku
K poslednímu březnu 2018 byla ukončena
nájemní smlouva mezi obcí Kunčina a manželi Kolbábkovými k nájemnímu bytu nad
Obecním úřadem. Zastupitelé na pracovní poradě zastupitelstva pověřilo starostu
obce k zajištění projektantů k záměru přestavby I. patra na dvě bytové jednotky a plynofikaci bytových jednotek. Byla navázána
spolupráce s paní Evou Štěpařovou a panem Ing. Pavlem Tichým. Smlouva o nájmu
nebytových prostor s paní Vlastou Onucovou bude ukončena po vzájemné dohodě
v průběhu roku 2018. Kompletní rekonstrukce bytů bude provedena zaměstnanci
obce Kunčina. Plynofikace bude provedena dodavatelsky. Bude nutné přistoupit ke
změnám v rozpočtu obce na straně výdajů.
(Usnesení KUN III.2018-056)

Hasičská zbrojnice Kunčina
V současné době se začíná pracovat na samotné realizaci stavby, jsou vyvrtány mikropiloty
pro stavbu věže hasičské zbrojnice, ve středu
25.4.2018 budou zahájeny zemní práce.
Zdivo bude dodávat společnost Stavebniny
Stupka, která vyhrála se svou cenovou nabídkou. Zdivo je objednáno a bude dodáno v první polovině května 2018. Plastové
prvky, tedy okna, dveře a sekční garážová
vrata – dodavatel Proplast Ústí nad Orlicí.
Interiérové dveře včetně zárubní – František
Knápek. Řezivo: Zaměstnanec obce pan Vladimír Kaláb zajistí potřebné řezivo a střešní
latě dle výpisu prvků v dokumentaci – červen 2018. (Usnesení KUN III.2018-057)

Výběrové řízení na pořízení
kompostérů, drtiče bioodpadu
a kontejnerů na textil – obsazení výběrové komise
Dne 15.4.2018 byl obci Kunčina doručen
dokument Registrace akce a Rozhodnutí
o poskytnutí dotace č. 115D314010356 od
Ministerstva životního prostředí.
Souhrn financování:
Účast státního rozpočtu: 1.627.292,70 Kč
Vlastní zdroje:		
287.169,30 Kč
CELKEM		
1.914.462,00 Kč
Realizace akce:		
do 30.11.2018
Předložení ZVA:		
do 31.05.2019
Výběrová komise zasedne dne 30.4.2018 od
10:00. Členové komise: Ondřej Brychta, Aleš
Širůček, Jiří Šejnoha. (Usnesení KUN III.2018-058)

Stížnost na rušení nočního
klidu v okolí Klubu důchodců
v Kunčině
Obecní úřad Kunčina eviduje pod čj.
OÚ/133/2018 stížnost na opakované rušení nočního klidu po 22.00, stížnost podala
paní Ivana Turická, Kunčina čp. 231, 569 24
Kunčina. Paní Turická žádá o zajištění důsledného dodržování zákazu otevírání oken
po 22.00, případně o zajištění dostatečných
protihlukových opatření. Zastupitelé se stížností zabývali již v minulosti a obec podnikla
dostatečná opatření pro dodržování nočního klidu. Jelikož je paní Turická jediná, která
si na hluk stěžuje, jako další řešení zastupitelé navrhují, aby si paní Turická pozvala na
vlastní náklady hygienickou stanici, která
případný hluk změří a vyhodnotí. Správkyně nemovitosti paní Kudrnová všechny
nájemníky nemovitosti důkladně informuje
o pravidlech, která v nemovitosti musí být
dodržována. (Usnesení KUN III.2018-059)

Různé
Rozpočtové opatření
Starosta obce informoval přítomné o rozpočtovém opatření č. 1,2,3,4/2018, které bude přílohou zápisu. (Usnesení KUN
III.2018-061)

číslo: 2/2018
Prodej vozidla majetku obce
Starostu obce kontaktovalo sdružení SDH
Milovice, které má zájem o odkoupení starého hasičského vozu Škoda 706 CAS, který je
v majetku obce. (Usnesení KUN III.2018-062)

Problematika GDPR
Region MTJ doporučil uzavřít smlouvy o poskytování služeb pověřence pro ochranu
osobních údajů se společností Schola Servis
GDPR, s.r.o., Palackého 150/8, Prostějov.
Smlouva je na dobu neurčitou s 6 měsíční
výpovědní lhůtou.
Zastupitelé nejsou o uzavření smlouvy zcela
přesvědčeni a navrhují s podpisem smlouvy posečkat, starosta obce pozve zástupce
společnosti Schola Servis GDPR, s.r.o. na
osobní jednání. Především zastupitelé zajímá, jak se ke všemu staví i další obce, které
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jsou v regionu MTJ. (Usnesení KUN III.2018063, Usnesení KUN III.2018-064, Usnesení KUN
III.2018-065)

Přemyslovská 2845/43, Praha 3. (Usnesení
KUN III.2018-066, Usnesení KUN III.2018-067,
Usnesení KUN III.2018-068)

Přestavba obecního domu Nová
Ves 39 na byty

Fasáda Obecní úřad Kunčina

Z pohledu statika nic nebrání záměru obce
Kunčina přestavět budovu Kulturního domu
v Nové vsi na budovu určenou pro bydlení.
Na 14.5.2018 je domluvena schůzka paní
Ing. Ulmannové, zástupců obce Kunčina
a pana Ing. Kolkopa, kde budou detailně
nastavena zadání pro jednotlivé účastníky
řízení. Dále bude nutné prověřit současný
územní plán obce, pokud bude záměr obce
s jeho podobou v přímém rozporu, bude
nutné provést změnu.
Současně je nutné projednat uzavření
smluvního vztahu se společností AYMING,

Paní Eva Štěpařová dodala obci dokumentaci k záměrům obce Kunčina na obnovu
fasád dvou budov v majetku obce – budova
Kunčina 206, Budova Nová ves čp. 37.
Vzhledem k rozpočtovým nákladům bude
nutné realizovat obě akce ve dvou rozpočtových obdobích. Prioritou je dokončit
akci Obecní úřad, a to z důvodu naší žádosti
o dotace z Programu obnovy venkova Pardubického kraje pro rok 2018. Bude nutné s realizací fasády vyčkat na dokončení
plynofikace I. np. budovy obecního úřadu.
Předpokládaný termín realizace: do konce
9/2018. (Usnesení KUN III.2018-069)

Výpis z veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 4.6.2018
Veřejné zasedání zastupitelstva obce se konalo za přítomnosti 10 zastupitelů a 8 hostů
z řad veřejnosti.

Závěrečný účet obce, účetní
závěrka obce a příspěvkových
organizací za rok 2017

Seznámení s výsledky konkursního řízení na pozici ředitel/ředitelka Základní školy Kunčina, okres SvitavY

Starosta obce seznámil přítomné s obsahem
závěrečného účtu obce, který byl zveřejněn
dle platné legislativy ČR na úřední desce obce,
a to ve dnech 16.5.2018 – 31.5.2018. Obě příspěvkové organizace (Mateřská škola Kunčina
a Základní škola Kunčina) poskytly k dispozici
své účetní závěrky obecnímu úřadu v řádném
termínu. (Usnesení KUN IV.2018-074)

Dne 30.5.2018 se uskutečnilo konkursní řízení na pozici Ředitel/ředitelka Základní školy
Kunčina, okres Svitavy. Byli pozváni všichni tři
uchazeči o pracovní pozici ředitel/ředitelka
a byli hodnoceni dle tzv. řízeného rozhovoru. Vítězkou konkursního řízení se stala paní
Mgr. Miloslava Hutirová, komisí byla vyhodnocena jako jediná vhodná kandidátka k výkonu funkce ředitelky školy. Další dva kandidáti byli komisí vyhodnoceni jako nevhodní
pro výkon funkce ředitele školy, o pořadí kandidátů tak nebylo v rámci komise rozhodováno. Paní Mgr. Miloslava Hutirová bude starostou obce jmenována do funkce ředitelky
Základní školy Kunčina, okres Svitavy, od data
1.8.2018, a to na období 6 let. (Usnesení KUN
IV.2018-071)

Zpráva starosty o výsledcích
přezkumu hospodaření obce za
rok 2017
Starosta obce stručně seznámil přítomné
s výsledky přezkumu hospodaření obce Kunčina na rok 2017, který provedl Pardubický
kraj. Dále bylo hovořeno o další spolupráci
s firmou Ing. Ondráška ve věci interní kontroly, o prodloužení či změně smlouvy o spolupráci bude rozhodovat příští zastupitelstvo obce Kunčina po komunálních volbách.
(Usnesení KUN IV.2018-072)

Rozpočtová opatření
Starosta obce informoval přítomné o změnách v rozpočtu obce, jedná se o změnu z důvodu přiznané dotace z Programu obnovy
venkova Pardubického kraje. (Usnesení KUN
IV.2018-073)

Prodej pozemků, věcná břemena
Starosta obce se vrátil k restům z minulého
období ve věci prodeje/nájmu pozemků
obce. Restů je celkem 14, zastupitelé se
k daným žádostem o prodeje pozemků budou vracet na základě vyhotovených geometrických plánů a dalších nutných příloh.
(Usnesení KUN IV.2018-075). Dále zastupitelé schválili dvě žádosti záměrů prodeje
obecních pozemků (Usnesení KUN IV.2018076 a KUN IV.2018-077), uzavření čtyř
smluv o koupi obecních pozemků (Usnesení
KUN IV.2018-079/080/081 a 082) a projednali uzavření dvou smluv o zřízení věcných
břemen (Usnesení KUN IV.2018-082 a KUN
IV.2018-083)

Program obnovy venkova Pardubického kraje – schválení
přijetí podpory za rok 2017
Starosta obce podal žádost o dotace z POV
již v roce 2017, a to na záměr opravy fasády
budovy Obecního úřadu Kunčina. Pardubický kraj náš projekt podpořil finanční částkou 100.000 Kč. Realizace projektu musí být
hotová do konce roku 2018. Starosta obce
ve spolupráci s Dr. Staňkovou vyhlásil výběrové řízení na dodavatele stavebních prací.
Návrh členů komise pro výběr nejvhodnější
nabídky: Miroslav Kubín, Pavel Novotný, Josef Beneš. Náhradníci: Zdeněk Henych, Ondřej Brychta, Jiří Jelínek.

Termín otevírání obálek: čtvrtek 14. června
2018 v 15:30 hod., Obecní úřad Kunčina,
Kunčina 204. (Usnesení KUN IV.2018-084
a KUN IV.2018-088)

Dotace na nákup požární techniky pro SDH a JPO Nová Ves
Starosta obce podal žádost o dotace z Pardubického kraje na pořízení požární techniky již v roce 2017, a to na záměr Pořízení
staršího zásahového vozidla pro potřeby
JPO Nová Ves.
Pardubický kraj projekt podpořil finanční
sumou 200.000 Kč. Nákup vozidla od města
Svitavy musí být realizován do konce roku
2018. Starosta obce ve spolupráci s vedením
města Svitavy učinil veškeré kroky tak, aby
byl odkup realizován v září 2018. (Usnesení
KUN IV.2018-085)

Informace o stavu projektu
Splašková kanalizace Kunčina
Dne
22.5.2018
byla
uspořádána veřejná schůze pro občany obce
k
tématu
Splaškové
kanalizace
v Kunčině. Zúčastnilo se jí 154 občanů Kunčiny a Nové Vsi. Pozváni starosty na schůzi přijala paní Bc. Cápalová (MěÚ Mor. Třebová),
p. Ing. Šunka, p. Ing. Novotný, p. Šibor (VHOS,
a.s. – provozovatel ČOV M.Třebová), p. Ing.
Falta, p. Ing. Mikulík (RECPROJEKT), p. Abraham (administrátor ČSOP), p. Ing. Štrup (stavební dozor). Dne 31.5.2018 začaly obchůzky
po jednotlivých domech projekční kanceláře
RECPROJEKT. Nová Ves je kompletně dokončena, chybí pouze 3 nemovitosti. Ve dnech
13.-16.6.2018 budou probíhat pochůzky
v místní části Kunčina. V současné době probíhá tendr na zhotovitele stavby, podrobnější informace prozatím nemáme k dispozici.
Výsledky I. Kola VŘ by měly být známy do
15.6.2018. (Usnesení KUN IV.2018-086)
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INFORMAČNÍ SERVIS OBCÍ KUNČINA A NOVÁ VES
GDPR

Region MTJ doporučil uzavřít smlouvy o poskytování služeb pověřence pro ochranu
osobních údajů se společností SCHOLASERVIS
GDPR, s.r.o., Palackého 150/8, Prostějov.
Smlouva je na dobu neurčitou s 6 měsíční výpovědní lhůtou. Na základě pověření zastupitelstva z minulého zasedání starosta obce zajistil další informace od zástupců společnosti
SCHOLASERVIS. Starosta zjistil, že většina obcí
z regionu MTJ se zachovala dle doporučení
správní rady Regionu MTJ a uzavřela smlouvy
se společností SCHOLASERVIS. Starosta obce
v poslední den lhůty, tedy 25.5.2018, uzavřel
smlouvu tak, aby obec Kunčina plnila své zákonné povinnosti z pohledu ochrany osobních
údajů a povinností předpisů tzv. GDPR. (Usnesení KUN IV.2018-087)

Chodník k Základní škole
a vlakovému nádraží – dodatek ke smlouvě
Bohužel došlo ke změnám v katastrální mapě
a bude nutné doplnit několik dokumentů a aktualizovat některá vyjádření. Starosta obce
bude v nejbližších dnech kontaktovat autora
projektové dokumentace s žádostí o aktualizaci některých dokumentů. Po kompletaci
podkladů zahájíme řízení k získání stavebného
povolení a teprve poté bude možné předat
staveniště. (Usnesení KUN IV.2018-089)

Různé
Žádosti o veřejné osvětlení
V minulosti zastupitelstvo obce projednávalo žádost o vybudování veřejného osvět-

lení v Nové Vsi, starosta v této věci jednal se společností ČEZ Distribuce, byla tu
možnost využít umístění svítidel na sloupy
v majetku ČEZu. Tento záměr se realizovat
nebude z důvodu záměru společnosti ČEZ
sloupy odstranit a v dané lokalitě vést vedení NN podzemním vedením. Záměr by
měl být realizován v roce 2019. Je tedy více
než vhodné spojit zemní práce a připojit se
do výkopu uložením obecního kabelu pro
veřejné osvětlení. Materiál by zakoupila
obec, práce zdarma v rámci povolení umístění stavby do obecních pozemků. Co se
týká žádosti o světlo v Kunčině za Obecním
úřadem, starosta řeší odkup pozemku od p.
Rouše a povolení umístění kabelu s dalšími
majiteli. (Usnesení KUN IV.2018-090)

Projekt Pořízení kompostérů, drtiče bioodpadu
a kontejnerů na textil – obec Kunčina
Jak jsme Vás již informovali, naše obec získala dotace na pořízení kompostérů, které jsou určeny k bezplatnému užívání pro
občany obce, dále drtiče bioodpadu, který
bude sloužit na komunitní kompostárně
v Kunčině a dvou kontejnerů na textil.
Ve výběrovém řízení k dané veřejné zakázce
uspěla firma HITL, s.r.o., se sídlem Dobelice
57, 67201, IČ 25321765. S firmou HITL, s.r.o.
byla uzavřena kupní smlouva, ze které plyne, že dodání kompletního plnění bude do
konce září roku 2018. Kompostéry budou
k dispozici občanům začátkem července letošního roku.

Vážení občané, chtěl bych vyzvat ty z Vás, kdo máte zájem o bezplatné získání
kompostéru, k tomu, abyste se co možná nejdříve dostavili na Obecní úřad v Kunčině, kde Vás zapíšeme do pořadníku zájemců o kompostéry.
Jelikož bude kompostérů přesně 300 ks, zcela jistě se nedostane na všechny zájemce. Proto bude rozhodovat pořadí Vašich
žádostí a zápis do pořadníku.
Při rozdělování kompostérů
bude platit pouze jediné pravidlo: „Na jedno číslo popisné si můžete zažádat pouze
o 1 kus kompostéru.“
Bc. Miroslav Kubín,
starosta obce

ze školských zařízení
Základní škola Kunčina
V uplynulých měsících jsme pro žáky ZŠ
Kunčina připravili pestrou nabídku akcí zaměřených na jarní přírodu, sport, vzdělávání, nechyběla ani kultura a soutěžení.
Již v březnu se většina tříd zapojila do celostátní soutěže Matematický klokan. Tato
soutěž má u dětí podporovat především
logické myšlení. V březnu také zahájili žáci
3. a 4. ročníku plavecký kurz, který absolvují
v 10 lekcích v bazénu v Mohelnici.
Dne 27.3.2018 k nám přijela společnost Seiferos s výukovým programem o dravých
ptácích. Počasí bylo příznivé, a tak mohla
akce proběhnout ve volném prostoru za
nádražím. Děti si mohly zblízka prohlédnout krásné exempláře různých dravců

a sov, výra velkého mohly i pohladit. Velmi
zajímavý byl i výklad o jednotlivých ptácích
a o jejich výcviku zpestřený ukázkami letu
a způsobu lovu některých dravců. Pro žáky
byl připraven i malý kvíz. Největším zážitkem byla závěrečná ukázka, když vybraní
dravci přistávali dětem na rukou.
Dne 5.4.2018 zavítala na naši školu skupina
historického šermu Pernštejni z Pardubic.
V letošním roce žáci 4. – 9. třídy zhlédli představení Vikingové – válečníci, mořeplavci,
objevitelé a obchodníci. Příběh o severských válečnících nás tentokrát zavedl do
období raného středověku. Děti se seznámily se životem a válečnickým uměním Vikingů, dozvěděly se o dalekých plavbách

číslo: 2/2018
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a objevech dávných mořeplavců. Vybraní
zájemci si mohli vyzkoušet zbroj a společně
s herci předvést svým spolužákům některé
prvky bojové taktiky Vikingů. Na závěr herci
předvedli opravdový souboj středověkých
bojovníků s meči a kopími.
Dne 9. 4. 2018 žáci 1. a 2. ročníku navštívili Východočeské divadlo Pardubice, kde
zhlédli pohádku Slůně aneb proč mají sloni dlouhé choboty. Příběh ztvárněný na
motivy Knihy džunglí Rudyarda Kiplinga
všechny zaujal, pobavil a rozesmál. Vynikal
pěkným hereckým ztvárněním, nápaditými
kostýmy afrických zvířat i pestrými kulisami. Do pardubického divadla za veselým
příběhem Ulice plná kouzel zamířili i žáci 3.
a 4. ročníku. Žáci druhého stupně jako loni
vyrazili do multifunkčního centra Fabrika
ve Svitavách, kde opět zhlédli představení
v anglickém jazyce.
V pondělí 30.4.2018 se ve škole tradičně
konal čarodějnický rej. Žáci 5. třídy připravili program pro mladší děti. Malé čarodějky a čarodějové si mohli vyzkoušet
překážkovou dráhu, střílení na terč, skládání obrázků, ochutnávku ovoce poslepu
a další zábavné aktivity. Celý program byl
zakončen sladkou odměnou pro každého
a losováním tomboly. Ani starší děti v tento poslední dubnový den neseděly v lavicích, ale společně se vydaly na přírodovědnou vycházku. V osm hodin všichni pěšky
vyrazili do Nové Vsi. Odtud už polní cestou
do lesa. Cílem byla rozhledna na Strážném.
Cestou žáci trhali plané rostliny, které pak
u rozhledny společně poznávali. Další činností bylo luštění úkolů v Morseově abecedě a jejich následné splnění. Například
– najdi smrkovou šišku, pomocí buzoly
urči světovou stranu západ, utrhni javorový list. Kdo chtěl, vystoupal na rozhlednu
a díky mapě na okraji rozhledny určoval na
obzoru vrcholy Orlických hor nebo Jeseníků. Na zpáteční cestě si všichni odpočinuli
u posezení v blízkosti dolu Hugo Karel. Při
opékání buřtů se najednou z lesa ozvala

píšťala lokomotivy. K dolu dorazil vláček se
třemi vagónky a spoustou turistů. Zbývalo
dojít do Nové Vsi na autobusovou zastávku,
návrat do školy a zasloužený oběd.
Každý rok si v měsíci dubnu různými vzdělávacími programy připomínáme Den Země.
Letos byly aktivity našich žáků k tomuto tématu završeny výsadbou stromků. Pod vedením
pana Kalába zasadili sedmáci, osmáci a deváťáci přes 500 stromků v obecních lesích.
V oblasti sportu se v minulém období prosadili zejména chlapci 4. – 5. ročníku, kterým se v soutěži McDonald’s Cup (kopaná)
podařilo postoupit z oblastního do okresního kola, v němž vybojovali pěkné 4. místo.
Blíží se konec školního roku a to znamená,
že žáci se svými učiteli plánují a připravují
různé exkurze a výlety. Letos jako první vy-

razili šesťáci a sedmáci. V pátek 18.5.2018
odjeli autobusem do Bouzova. Cílem tentokrát nebyl hrad, ale jeho podhradí a zajímavý program o středověkých zbraních.
Nešlo pouze o ukázky s výkladem, ale žáci si
sami zbraně mohli vyzkoušet, např. střelbu
z luku, kuše, poté i střelbu z koltu a odpálení
střelného prachu z pušek (píšťala a hákovnice) a děla. Závěr programu patřil rytířskému turnaji. Žáci i žákyně dostali na hlavu
skutečnou helmu, místo meče tzv. peška
a začal souboj, kdo první zasáhne soupeře
do helmy. Před odjezdem domů všichni vystoupali nahoru k hradu a prohlédli si hradní nádvoří a přilehlý park.

Mateřská škola Kunčina
V březnu děti zhlédly divadelní představení
„Jarní pohádka“. S Muchomůrkou prožívaly
tři příběhy, na jejichž konci si uvědomily, že
každý jsme jiný a je to tak správné.
Ke konci března připravily paní učitelky pro
rodiče s dětmi tvořivá odpoledne, na kterých si společně vytvořili jarní dekorace.
Děti se seznamovaly s tradicemi Velikonoc.
Společně s učitelkami vyzdobily školku
a odnesly si velikonoční výrobky i do svých
domovů.
Začátkem dubna jsme s našimi předškoláky navštívili místní ZŠ. Děti si před zápisem
do ZŠ prohlédly prostory školy, setkaly se
se svými kamarády a účastnily se výuky
českého jazyka v druhé třídě. Seznámily se

Za ZŠ Kunčina Iva Richterová
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i s paní učitelkou, která je bude učit od září
v první třídě. Na závěr si pohrály na školní
zahradě. Srdečně děkujeme paní učitelce
Švábenské a Vetrové za přátelské přijetí. Následně se předškolní děti účastnily zápisu
do ZŠ. Díky předešlé exkurzi vstupovaly do
již známého prostředí, což se projevilo větší
sebejistotou dětí u samotného pohovoru
s pedagogy. Do základních škol od nás odchází 16 dětí. Čtyřem dětem byl udělen odklad školní docházky. V tomto měsíci jsme
s dětmi podnikli exkurzi k soukromému zemědělci, panu Zezulovi. Děti se seznámily
s chovem telat a selat. Děkujeme manželům
Zezulovým za poučnou exkurzi.
Na konci dubna jsme pro veřejnost uspořádali „Den otevřených dveří“. Návštěvníkům
jsme představili obě pracoviště MŠ.
V květnu děti maminkám k svátku zhotovily přáníčka a dárečky. Také za námi přijelo
divadlo s pohádkou „Letní slavnost veverky
Zrzečky“. Pohádkou je provázel kašpárek,
díky kterému se dozvěděly, že není správné

krást a podvádět a že dobro vždy nakonec
vyhraje.
Zápis dětí do MŠ pro školní rok 2018/201
se uskutečnil 15. května 2018. Zúčastnilo se
ho 11 dětí a všechny byly přijaty.
V posledním květnovém týdnu jsme oslavili
s dětmi Mezinárodní den dětí. V rámci oslav
proběhla „Školní olympiáda“ a nechyběly
ani dárečky v podobě nových hraček. Ty
z velké části sponzorovali rodiče dětí a firmy SUNINVEST BOHEMIA s.r.o., SUNINVEST
SLOVÁCKO s.r.o., BIOINVEST KUNČINA s.r.o.
Velmi si vážíme spolupráce a děkujeme za
pomoc při spoluvytváření podnětného prostředí pro děti v obou MŠ.
V červnu připravujeme výlet do Průmyslového muzea Mladějov. Ve spolupráci se
složkami integrovaného záchranného systému chystáme připravit děti na bezpečné
prožití prázdnin.
Konec školního roku oslavíme na pracovišti
v Kunčině společně s rodiči na školní zahradě, tentokrát ve spolupráci s firmou STAVEB-

NICE PONNY s.r.o. V MŠ v Nové Vsi na přání
rodičů zorganizují paní učitelky rozloučení
se školním rokem vystoupením dětí a šerpováním předškoláků.
Aktuální informace můžete sledovat též na
webových stránkách naší MŠ http://www.mskuncina.cz/.
Za MŠ Hana Fafílková

ZE SPOLEČENSKÝCH ZAŘÍZENÍ
TJ Sokol Kunčina, z.s.
V tomto období končí jarní část fotbalové sezóny. Po 22. kole jsou výsledky našich oddílů následující:
Oddíl (soutěž)

Umístění

Body

Muži A (Ondrášovka 1. A třída mužů)

8. místo

29 bodů

Muži B (III. Třída mužů)

7. místo

26 bodů

Dorost (Okresní přebor dorostu 8+1)

1. místo

15 bodů

Žáci (Okresní přebor žáků 8+1)

8. místo

25 bodů

Právě probíhá přihlašování do soutěží
a bude následovat rozlosování pro podzimní část sezóny 2018/2019. Předpokládá se, že v soutěžích udržíme všechny
dosavadní fotbalové oddíly. V dalším čísle Zpravodaje obce bude upřesněn har-

monogram fotbalových utkání podzimní
části.
Tradičně se bude konat fotbalový turnaj
v malé kopané „O kunčinské TANGO“ a to ve
svátečním dni 5. 7. 2018 na hřišti „Pod skalkou“ v Kunčině. Doufáme v hojnou účast

fotbalových družstev, registrace soutěžních
týmů bude zajišťovat Josef Brychta ml. Připraveno bude občerstvení, reprodukovaná
hudba a dobrá nálada.

Cyklistický klub Čerti Kunčina
Již v polovině dubna byl prvním závodem odstartován pravidelný celoroční
seriál Cykloman. Úvodním prologem byla
krátká rychlá časovka z Moravské Třebové do Křenova. Ze členů našeho klubu
se na stupních vítězů ve svých kategoriích umístili Petr Štěpař a Blanka Manová.
V kategorii juniorek zvítězila Petra Dvořáková.
Dalším závodem byla terénní časovka,
jejíž trať byla vytyčena v okolí Křížového
vrchu v Moravské Třebové. Čerti byli hodně
vidět jak na trati, tak i na stupních vítězů,
když rovnou šest členů oddílu se umístilo
ve svých kategoriích mezi nejlepšími třemi.
Jmenovitě to byli Šándor Pocsai (3. místo

Michal Kubín, jednatel TJSK

číslo: 2/2018
v kategorii M2), Petr Štěpař (2. místo, v kategorii M3), Karel Antl (3. místo, v kategorii
M3), František Pustina (3. místo, v kategorii
M4), Simona Kalábová (3. místo, v kategorii
juniorky), Bedřiška Schneiderová (1. místo,
v kategorii Ž2). Petra Dvořáková z Kunčiny
byla v juniorkách stříbrná.
S postupující sezónou roste také forma našich
členů a souběžně s tím jejich úspěchy. Třetím
závodem byl totiž náročný čtyřhodinový orientační závod dvojic. K závodníkům nebylo
příliš nakloněno ani počasí, když většina párů
byla na trati zaskočena přívalovým lijákem
a někteří dokonce krupobitím. Čerti opanovali nejvyšší dvě příčky celkového pořadí. Zvítězila dvojice Antl – Štěpař a hned za nimi byli
vyhodnoceni manželé Schneiderovi.
Dalším závodem bylo Městské cross country, atraktivní závod na několik okruhů v okolí Knížecí louky v Moravské Třebové. Závod
se konal v neděli 10.6.2018 v 9 hodin.
Tradičnímu Kunčinskému duatlonu je
v letošním kalendáři vyhrazena sobota
18. 8. 2018
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Jsme rádi, že naše řady rozšířila nadějná juniorka Simona Kalábová. Věříme proto, že
nyní budou čerti zastoupeni na stupních vítězů nejen v kategoriích „hodně dospělých“.

Přejeme Simoně hodně úspěchů a málo karambolů.
Za CK Čerti Kunčina Roman Richter

SDH Kunčina
Letošní rok je pro nás rokem velkých změn,
událostí a velmi náročné práce. Jednou
z těchto změn našeho sboru je hasičská
zbrojnice. Stará budova zmizela z povrchu
zemského a nová zbrojnice ve stejném čase
vyrůstá o pár desítek metrů vedle. Dalo by se
říct, že jsme o zbrojnici nepřišli, pouze probíhá generační výměna. Poslední společné
rozloučení proběhlo v krátkosti ve středu 9.
května. Demolice začala rozebíráním střešní
konstrukce v pátek 11. května a postupně
se pokračovalo demolicí samotné budovy.
Zánik staré hasičské zbrojnice byl definitivně zpečetěn 18. května a můžeme jí už jen
poděkovat za to, že poskytla zázemí několika generacím kunčinských hasičů. Suť se
odvážela na skládku do Moravské Třebové
a celkem jí bylo 188 tun. Po rozebrání střešní konstrukce jsme nalezli pár historických
artefaktů, starou hasičskou přilbu a malý
sešitek psaný v němčině, zřejmě se jedná
o manuál k požární stříkačce s datumem
1834. Necháme si zajistit překlad a poté jej
umístíme do nové hasičské zbrojnice. Dalo
by se říct, že se jedná o nejstarší hasičskou
památku.
Vyzýváme Vás, spoluobčany, pokud máte
doma jakékoliv věci s hasičskou tématikou,
tak je prosím nevyhazujte a darujte nám je.
Historie našeho sboru byla kdysi dokumentována v hasičské kronice, ale tu naše generace nepamatuje. Jenom víme, že se o ní
mluvilo, že existovala, ale bohužel pro nás
je ztracená. Až budete uklízet vaše domy,
staré půdy nebo sklepy a najdete cokoliv,
co souvisí s hasiči, oslovte kohokoliv z nás

nebo to, co najdete doneste na obecní úřad.
Budeme vděčni za cokoliv i za staré fotografie, protože bychom rádi zjistili historii našeho sboru, o které bohužel víme velmi málo.
Předem všem děkujeme.
Významnou událostí našeho sboru v letošním roce jsou oslavy 135 let od založení
hasičů v Kunčině. Při této velké události si
necháváme vyrobit nový slavnostní prapor,
který je symbolem jednoty, která spojuje
a tvoří duchovní zdroj celého spolku. Tyto
oslavy se budou konat 14. července 2018

a začnou žehnáním nového praporu v kostele sv. Jiří. Jsou pozvány hasičské sbory
se svými prapory, funkcionáři z řad hasičů
a další hosté. Po požehnání v kostele se
seřadí slavnostní průvod hasičských sborů
a za doprovodu kapely se půjde do sportovního areálu, kde oslavy vyvrcholí nástupem
všech sborů, projevy významných hostů,
předáváním vyznamenání a ocenění. Bude
připravena výstava staré i nové hasičské
techniky a pokud vše dobře dopadne uvidíte ukázku požárního útoku ze staré pákové
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stříkačky s hasiči v historických uniformách
a ukázku útoku z historického hasičského
vozu Praga RN. Pro děti bude přichystán na
celé odpoledne obří skákací hrad v podobě
hasičského auta, dále vystoupí mažoretky a zahraje dechová hudba Malohanačka
z Velkých Opatovic, která doprovodí slavnostní průvod od kostela ke sportovnímu
areálu. Zveme všechny spoluobčany na
tuto významnou historickou událost našeho sboru.
Jaro patřilo z pohledu kulturních akcí tradiční kunčinské pouti, dále jsme v sobotu 28.
dubna. uspořádali třetí ročník stavění májky
a posledního dubna tradiční pálení čarodějnic a s malým vystoupením „pravých“ čarodějnic. Na konci května jsme uspořádali akci
Kácení máje, poprvé s živou kapelou Prorock Blansko a taneční zábavou pod širým
nebem. Areál Pod skalkou byl letos připojen
k elektrické síti a osazen osvětlením, což významně pomohlo a zjednodušilo organizaci
těchto akcí. Děkujeme obci za podporu.
V letošním roce jsme se opět zapojili do 22.
ročníku veřejné sbírky Český den proti rakovině, která se konala 16. května a ve žlutých
tričkách jsme prodávali symbol této akce,
kvítek měsíčku lékařského. V letošním roce
se podařilo vybrat částku 12.511,- Kč, celý
tento výtěžek putuje na podporu onkologických pacientů. Letošní ročník byl zaměřen na nádory tlustého střeva.
Dovolte, abychom vás pozvali na následující kulturní akce.
Za SDH Kunčina, starosta Petr Slabý
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Různé
INFORMACE Z KNIHOVNY V KUNČINĚ
Setkání s autory knihy - Kunčina v průběhu věků
Dne 9.4.2018 proběhla v Klubu důchodců
v Kunčině prezentace a autogramiáda knihy „Kunčina v průběhu věků“. Občané se
mohli osobně setkat s autory knihy – panem Ing. Vladimírem Kučerou, CSc. a paní
MUDr. Rut Svobodovou. Po úvodním slovu pana Kučery nás obsahem knihy provedla paní Svobodová. Na projekční plátno byly promítány fotografie, které jsou
součástí knihy. Dále byla volná diskuse,
kde se mohli účastníci akce zeptat na to,

co je zajímalo. Na závěr si mohli přítomní
knihu zakoupit a nechat podepsat autory.
Prezentace byla hojně navštívena jak občany z Kunčiny, tak i z Nové Vsi. O knihu
projevila zájem knihovna v Moravské Třebové a také knihovny v Kunčině a v Nové
Vsi. Zde si je mohou čtenáři zapůjčit. Prezentaci organizovala Obec Kunčina, průvodcem příjemného podvečera byl pan
starosta Bc. Miroslav Kubín, který předal
oběma autorům květinové dary.

Pouťové koláče – akce pořádaná čtenářkami Místní knihovny v Kunčině
Po delší době jsme obnovily soutěž o nejlepší pouťové koláče. V sobotu 21.4.2018
dopoledne jsme netrpělivě očekávaly
pekařky, které přinášely koláče čerstvě
upečené nebo již vychlazené z předchozího dne. O přízeň mlsných jazýčků soutěžilo 26 různých druhů s náplní makovou,
jablkovou, tvarohovou nebo povidlovou.
Ještě před 14 hodinou dorazila na kolech
výprava žen z Linhartic. Jejich sportovní výkon v horku sobotního odpoledne
a veselou náladu jsme jim mohly jenom
závidět. Místní občasné se trousili po

malých skupinkách. Koláče všem chutnaly
a své hodnocení projevili vhozením lístku
s číslem talíře do připraveného džbánu.
Po 17 hodině jsme lístky sečetly a určily 7
nejlepších pekařek, které byly odměněny
pokojovými květinami. Tímto děkujeme
Obci Kunčina za finanční zajištění cen.
Absolutní vítězkou se stala paní Marie Fafílková. Poděkování si ale zasloužilo všech
22 žen, které se soutěže zúčastnilo. Koláče
byly opravdu výborné.
M. Alexandrová, knihovnice
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Historie
Socha sv. Ondřeje v průčelí fary v Kunčině
Dnešní budova fary byla postavena v roce
1755. K její stavbě bylo přistoupeno za kunčinského faráře Jiřího Bayera (psáno také
Georg Beier), úřad faráře zastával v letech
1750 – 1760. Podle kroniky kunčinského
kostela byla fara postavena z vlastního jmě-

ní faráře. Prostá stavba fary je jednopatrová
budova, která je nad vchodem v nice (výklenku) zdobena umělecky velmi kvalitní
drobnější sochou sv. Ondřeje z 2. poloviny
60. let 18. století. Z této doby pocházely
i kvalitní okenní mříže, které v současnosti

Patron rybářů a nevěst
Sv. Ondřej byl apoštolem a bratrem sv. Petra. Narodil se v Betsaidě v Galileji ve státě
Izrael. Jméno Ondřej přijal až po vysvěcení.
Jeho židovské jméno se nedochovalo. Rybář Ondřej žil v Kafarnau u Genezaretského jezera. Byl nejdříve učedníkem sv. Jana
Křtitele a pak jedním z prvních Ježíšových
učedníků. Později se stal jedním z apoštolů.
Evangelia jej uvádějí jako jednoho z nejbližších Ježíšových učedníků. Byl přítomen
u zázračného rozmnožení ryb a chlebů. Po
Kristově ukřižování šířil evangelium v Malé

Asii a Skytii u Černého moře v Řecku a v Makedonii. Na příkaz římského místodržitele
Egease byl odsouzen k ukřižování. Zemřel
v Patrasu v Achaji (v dnešním Řecku), kde
byl kolem roku 60 přivázán provazy na kříž
ve tvaru písmene X. Takovému kříži se proto říká Ondřejský. Sv. Ondřej je uctíván jako
patron rybářů, obchodníků s rybami a sedláků. Je také patronem provazníků a nevěst
a také dobré svatby. Sv. Ondřej je ochránce
proti dně, křečím a růži.

Socha sv. Ondřeje v nice nad vchodem do farní budovy
Socha sv. Ondřeje byla vytvořena olomouckým sochařem Janem Kammereitem, kterého jako autora zmíněné sochy nedávno určil
historik umění Martin Pavlíček. Socha světce představuje muže s plnovousem. Jeho
tělo je zahaleno zřaseným pláštěm. Světec

se opírá o svůj atribut – kříž ve tvaru „x“
(Ondřejský kříž). Plná tvář působí klidným
dojmem. Tváři dominuje nápadný nos a velké otevřené oči, nad kterými se pne lehce
svraštělé čelo. Jeho pravá noha nese váhu
celého těla a levá noha je lehce pokrčená.

Olomoucký sochař Jan Kammereit
Jan Kammereit (1715? - 1769) působil jako
sochař a řezbář na Moravě. Od roku 1744
bydlel v Olomouci. Charakteristickým ry-

sem jeho tvorby je značně expresivní forma vyjádřená zejména pomocí bohatě
nařaseného roucha. Jeho stylové pojetí

na budově již nenajdeme. Nenajdeme dnes
ani hospodářské budovy a velkou ovocnou
zahradu, které byly rovněž součástí fary.
Hospodářské budovy fary byly v rámci nedokončené adaptace fary zbořeny v roce
2003.

číslo: 2/2018
vycházelo z odkazu sochařů Jana Sturmera a Filipa Sattlera. V průběhu padesátých
let 18. století byla jeho tvorba ovlivněna
jeho starším kolegou sochařem Ondřejem
Zahnerem. Vrcholem jeho tvorby jsou šedesátá léta 18. století. Sochařská díla Jana
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Kammereita můžeme spatřit např. v Olomouci v kostele sv. Michala, ve Šternberku v klášteře, v Kroměříži v kostele Nanebevzetí Panny Marie nebo v Novém Jičíně
v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Jeho
sochařské práce se v našem blízkém okolí

Fara v Kunčině
Katolická fara v Kunčině s působností pro
obce Kunčinu a Novou Ves existovala zřejmě
nedlouho od založení vesnice ve 13. století.
Od roku 1555 je v Kunčině uváděna luterská
fara, protože tehdejší majitel třebovského
panství Václav z Boskovic přijal luterskou
víru a zaváděl ji na třebovském panství. Období protestanské víry na třebovském panství za posledních Boskoviců pokračovalo
také za Ladislava Velena ze Žerotína.
Porážka stavovského povstání v bitvě na Bílé
hoře znamenala pro české země výrazné
politické, hospodářské, náboženské a kulturní změny. Tyto změny se projevily také
na moravskotřebovském panství. Panství
Moravská Třebová bylo Ladislavovi Velenovi
ze Žerotína zkonfiskováno, neboť stál v čele
stavovského povstání proti císaři na Moravě.
Před popravou se Ladislav Velen z Žerotína
zachránil emigrací do Nisy roku 1621.
Třebovské panství bylo dáno jako odměna
za věrnost roku 1622 jako léno České koruny Karlu z Lichtenštejna, císařskému místodržícímu v Čechách a vykonavateli císařovy msty na vzbouřených českých stavech.
Lichtenštejn odebral městu mnoho výsad
např. r. 1623 vaření piva a omezil i městskou
samosprávu jmenováním knížecího rychtáře jako dohledávacího úředníka, který
byl oprávněn účastnit se zasedání městské
rady.

Rekatolizace a baroko
S příchodem nové vrchnosti Lichtenštejnů
byla na třebovském panství od roku 1623
prováděna rekatolizace a protestanští duchovní byli vykázáni. Nekatolíci byli tvrdě postihováni. Neměli přístup k úřadům, nemohli
mít hostince ani obchody. Přísně se dohlíželo
na přistupování ke zpovědi a utajování kacířských knih. Kdo se každoročně nezpovídal,
tomu byl odepřen církevní pohřeb.
Lichtenštejn začal na fary dosazovat katolické faráře. Katolického duchovenstva byl ale
velký nedostatek. Moravskotřebovský farář
tak administroval i fary boršovskou, kunčinskou a rychnovskou. Faře staroměstské patřil celý kraj až po Třebářov, Grunu a Maletín.
V roce 1623 se stal farářem v Moravské
Třebové Jakub Algair, který administroval
ještě fary v Kunčině, Boršově a Rychnově. Pro mravní závadnost byl brzy sesazen
z úřadu. Novým farářem se stal Matyas
Schwammschneider. Jelikož byl tehdy nedostatek katolických duchovních nemohla
být obsazena fara v Rychnově, k níž byl při-

nachází např. v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Moravské Třebové, v kostele sv.
Jana Křtitele v Tatenicích nebo v Žichlínku
(socha sv. Jana Evangelisty).
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fařen i Mladějov, byly přikázána duchovní
péče do Kunčiny. Tak farář v Kunčině spravoval po jistý čas i faru v Rychnově. Rekatolizace na Třebovsku byla ukončena roku 1691
a třebovský farář toho roku oznamoval olomouckému biskupovi, že již není nekatolíků
v jeho spravovaném obvodu.

Nástrojem rekatolizace a katolické církve
se stal umělecký sloh baroko. V barokním
slohu byly stavěny nové církevní stavby.
Projevem barokní zbožnosti se staly jak
kostely přestavované v barokním slohu,
tak zejména množství soch hlavně sv. Jana
Nepomuckého na vsích a křížů nebo božích

muk v krajině. V naší obci představuje významnou památku na baroko sousoší před
kostelem sv. Jiří nazývané Čtrnáct pomocníků v nouzi. Mezi dalšími zástupci barokního
umění v Kunčině počítáme také faru.

Farář Jiří Bayer
Za kunčinského faráře Jiřího Bayera byly
v letech 1756 a 1757 vyzdobeny i kunčinské
sochy v sousoší balustrády a Kalvárie před
kostelem sv. Jiří, jak nás o tom informují latinské nápisy na podstavcích sloupů a kříže.
Na podstavci sloupu se sochou sv. Jana Nepomuckého se nalézá na zadní straně nápis,
podle něhož byl sloup vyzdoben farářem Jiřím Bayerem roku 1757. Nápis na zadní straně podstavce sloupu se sochou sv. Barbory
uvádí, že sloup byl ozdoben a pozlacen nákladem Jana Schusteka roku 1756. Na zadní

straně podstavce sloupu se sochou Panny
Marie je nápis, který informuje, že sloup byl
pomalován nákladem Zuzany, manželky
Jana Schusteka, rovněž roku 1756. Podle
nápisu na zadní straně sloupu se sochou sv.
Rocha dal roku 1757 kooperátor Ondřej Reichert vyzdobit sloup s touto sochou. Nápis
na zadní straně kříže s Kristem v sousoší Kalvárie sděluje, že blíže neuvedené práce na
ní byly provedeny nákladem moravskotřebovského hejtmana Ferdinanda Spettla
a jeho ženy roku 1756.

Farář Bayer se stal od roku 1760 děkanem
v Moravské Třebové. V Moravské Třebové
financoval děkan Bayer vnitřní úpravy interiéru kostela Nanebevzetí Panny Marie o sochařské a malířské práce a nechal obnovit
a doplnit o ciferníky pískovcový obelisk se
slunečními hodinami, které stávali původně
na farní zahradě v Moravské Třebové. Dnes
je můžeme vidět na nádvoří moravskotřebovského zámku. Děkan Bayer zemřel v Moravské Třebové v roce 1776.
Martin Protivánek

Pro chvilku oddechu
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