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společenská kronika
Jubilea:
6. 6.
7. 6.
9. 6.
13. 6.
18. 6.
19. 6.
12. 7.
15. 7.
20. 7.
2. 8.
21. 8.
23. 8.
26. 8.

Narození:
Šimon Vojtěch (K) – 70
Klíčová Jiřina (K) – 70
Koutný Josef (K) – 90
Pytlíková Zdeňka (K) – 70
Kalábová Anna (K) – 70
Kalinová Vilemína (N.V.) - 80
Hlavsová Jindřiška (K) – 85
Zoubková Marie (K) – 75
Bernreiterová Věra (K) – 75
Kubíková Anežka (N.V.) – 98
Kalábová Ludmila (K) – 75
Staříková Františka (N.V.) – 85
Kuklová Mária (K) – 90

2. 5.
22. 5.
27. 5.
20. 6.
2. 7.
5. 7.
28. 8.

Šmejdířová Kristýna (K)
Voráč Kristián (N.V.)
Cvrk Kryštof (K)
Kubín Filip (K)
Kvapil Jaroslav (N.V.)
Nováček Tomáš (K)
Marek Josef (K)

Úmrtí:
28. 6.
9. 7.
28. 7.
10. 9.

zemřel pan Hloušek Jan ve věku 72 let
zemřel pan Beránek Richard ve věku 90 let
zemřel pan Kadlec Vladimír ve věku 61 let
zemřela paní Grubrová Anastazie ve věku 90 let

AKTUÁLNĚ Z OBCE
Projekt vybudování splaškové kanalizace Kunčina
Vážení občané, dovolte mi,
abych Vás ve stručnosti informoval o stavu
projektu splaškové kanalizace obce Kunčina. Dne 4. srpna 2017 obec obdržela od
Ministerstva životního prostředí České
republiky dokument s názvem „REGISTRACE AKCE A ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE“, který stvrzuje skutečnost, že
žádost obce Kunčina o poskytnutí dotace
na vybudování splaškové kanalizace byla
úspěšná.

Celková cena projektu dle dokumentace
vč. DPH: 150. 227. 028 Kč. Maximální výše dotace z OPŽP: 95. 769. 730 Kč
Zastupitelé obce na zasedání 7. 8. 2017
schválili usnesení č. 80/2017, kterým
schválili žádost obce o úvěr ve výši
45 milionů Kč na kofinancování daného
projektového záměru. V současné době
obec nedisponuje takovými finančními prostředky, aby bylo možné realizovat výstavbu splaškové kanalizace bez
dlouhodobé půjčky, bude však možné

po uplynutí fixačního období úvěr mimořádnou splátkou snížit, nebo jej zcela
doplatit.
V následujícím období budou pokračovat
práce na stavebním povolení, na zadávací dokumentaci pro výběr zhotovitele díla
a také práce na projekci jednotlivých domovních přípojek.
Více informací bude připraveno pro poslední vydání Zpravodaje v letošním roce.
			
Za obec Kunčina
Bc. Miroslav Kubín, starosta obce

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
ZE DNE 14. 6. 2017
Zasedání se uskutečnilo za přítomnosti
7 členů zastupitelstva obce a 7 hostů z řad
občanů.

Zpráva starosty o výsledku přezkoumání
hospodaření obce
Starosta obce podal informace o přezkoumání hospodaření obce kontrolními orgány
Pardubického kraje. Konečné přezkoumání
se uskutečnilo 24. 4. 2017 v sídle Obecního
úřadu. Při přezkoumání nebyly zjištěny chyby či nedostatky. Územní celek tedy není
povinen přijmout žádná opatření k nápravě
chyb či nedostatků.

Závěrečný účet obce,
účetní závěrka obce
a PO za rok 2016
Starosta obce seznámil přítomné se závěrečným účtem obce, který byl vyvěšen dle
zákona na úřední desce, a to ve dnech 25.
4. 2017 – 10. 5. 2017. Obě příspěvkové organizace (Mateřská škola Kunčina a Základní
škola Kunčina) poskytly k dispozici své účetní závěrky obecnímu úřadu v řádném termínu. (Usnesení č. 52/2017 – schváleno)

Dotace Pardubického
kraje 2017
Starosta obce informoval přítomné o získaných
dotacích od Pardubického kraje v roce 2017.
Dotace Pardubického kraje na hospodaření v lesích.Předmětem smlouvy je účelové
poskytnutí neinvestiční finanční podpory
z rozpočtových prostředků Pardubického
kraje, finanční podpora na realizaci akce
bude poskytnuta ve výši 25.984 Kč. (Usnesení č. 53/2017 – schváleno)

číslo: 3/2017
Dotace na nákup vybavení projednotky požární ochrany obce
Obec Kunčina pořídila plovoucí čerpadlo
a elektrocentrálu s příslušenstvím, dotace
bude poskytnuta do výše 70 % ze skutečných nákladů, maximálně však 25.000 Kč.
(Usnesení č. 54/2017 – schváleno)

Program obnovy venkova
Předmětem smlouvy je poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtových prostředků
Pardubického kraje na akci „Výměna oken
a dveří na budově Kulturního domu Kunčina“. Dotace na realizaci akce byla poskytnuta ve výši 110.000 Kč. (Usnesení č. 55/2017
– schváleno)

Žádosti o finanční
příspěvky na činnost
organizací v roce 2017
Finanční výbor obce projednal žádosti o poskytnutí finanční podpory na činnost všech
žadatelů, kteří své žádosti zaslali v řádném
termínu. Finanční výbor doporučil zastupitelstvu podpořit všechny žádosti o finanční
podporu v plné výši. (Usnesení č. 57/2017 –
schváleno)

Dotační tituly (MZe,
IROP, SFDI, MMR)
Starosta obce informoval přítomné o dotačních titulech, kterých je možno v současné
době využít pro financování investičních či
neinvestičních záměrů obce:
Dotační titul = MZe
Obec Kunčina podala v roce 2017 celkem
dvě žádosti o dotace z MZe, a to na údržbu
a opravu kulturních a venkovských prvků.
1. Oprava hřbitovní zdi Kunčina - formální kontrola proběhla, projekt byl doporučen ke schválení
2. Rekonstrukce hasičské zbrojnice Nová
Ves - probíhá formální kontrola projektu
Dotační titul = IROP
Sociální bydlení se týká stávajících budov,
které slouží pro bydlení, ale jsou v nevyhovujícím stavu. Celková výše dotace může
být až 90 % z uznatelných nákladů. Do podzimu 2017 musí být zažádáno o stavební
povolení.
Cílovou skupinou pro sociální bydlení jsou
osoby v bytové nouzi. Příjemce projektu
musí poskytnout bydlení pouze níže uvedeným cílovým skupinám v bytové nouzi.
Celková plocha bytových jednotek je dnes
225,5 m2. Dotace jsou možné čerpat dle
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předběžných propočtů až do výše 6.200.000
Kč (90 %). Realizace projektu je stanovena
přibližně na tři roky. (Usnesení č. 58/2017 –
schváleno)

Dotační titul = SFDI
Na základě potřeby obce zvýšit dopravní
bezpečnost, zejména vybudovat nové trasy
chodníků pro pěší v Kunčině a Nové Vsi. Dne
25.5.2017 proběhlo v obci Kunčina místní
šetření za účasti projektanta dopravních
staveb, projektového manažera a starosty
obce. Byly vybrány čtyři úseky vhodné k vybudování nových chodníků.
Řešené úseky chodníků:
• Kunčina - od čp. 4 po čp. 260, cca 700 m
• Nová Ves - od čp. 27 po autobusovou
zastávku Nová Ves – Dolní, cca 570 m
• Nová Ves - od autobusové zastávky
Nová Ves – točna po čp. 85, cca 380 m
• Kunčina - od čp. 73 po čp. 171, cca 820 m.
Dotační titul = MMR
Zastupitelé obce na pracovní poradě v květnu 2017 projednávalo mimo jiné také bod:
BUDOUCNOST KULTURNÍHO DOMU V NOVÉ
VSI. Jednou z možností je získat prostředky
na přestavbu budovy kulturního domu na
byty určené pro ubytování seniorů. Bude
nutné zajistit posouzení statiky nemovitosti. (Usnesení č. 59/2017 – schváleno)
Dotační titul = OPŽP
Prevence vzniku odpadů = koupě drtiče bio
- odpadu, domácích kompostérů a kontejnerů na sběr textilu.
Odhad: 1 ks drtiče biologického materiálu,
300 ks domácích kompostérů pro občany
(prevence vzniku odpadu), 2 ks kontejnerů
na sběr textilu. (Usnesení č. 60/2017 – schváleno)

Nákup vybavení Kulturního
domu v Kunčině
Zastupitelstvo obce Kunčina schválilo nákup 200 ks židlí a 35 stolů do budovy Kulturního domu v Kunčině. Dodavatelem bude
společnost Petr Bednář – DÁL, B. Modrého
940,563 01 Lanškroun. (Usnesení č. 61/2017
– schváleno)

Prodej, nákup a pronájem pozemků, věcná břemena
Ladislav Procházka– jedná se o žádost
pana Ladislava Procházky, ve věci odkoupení zaploceného pozemku parc. č. 2327 v k.ú.
Nová Ves u Moravské Třebové, o výměře 111

m2. (Usnesení č. 62/2017 a 63/2017 – schváleno)
Obec Kunčina – Koupě: jedná se o pozemek již dříve určený pro stavbu nové hasičské zbrojnice Kunčina, st. 183, k. ú. Kunčina
o výměře 1512 m2 ve vlastnictví AGRO Kunčina. (Usnesení č. 64/2017 – schváleno)
Obec Kunčina – Koupě: Jedná se o pozemek p. č. 499/1 v k. ú. Kunčina, obec
Kunčina, o výměře 1316 m2, druh pozemku – zahrada a o pozemek p. č. 499/2
v k. ú. Kunčina, obec Kunčina, o výměře 312
m2, druh pozemku – zahrada. (Usnesení
č. 65/2017 – schváleno)
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy
o zřízení věcného břemene – NN pod
Skalkou
Jedná se o pozemek parc. č. 2974, Obec
Kunčina – Smlouva č. IP – 12 – 2009063/
VB/01. (Usnesení č. 67/2017 – schváleno)
Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
Jedná se o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – Služebnosti č. IP-12-2008093/
VB/2. (Usnesení č. 68/2017 – schváleno)

Chodník k ZŠ – informace o přípravách projektové dokumentace
Obec Kunčina ve spolupráci s projektantem
p. Klodnerem našla technické řešení nového chodníku k základní škole. Do konce
června 2017 p. Klodner zapracuje změny do
projektové dokumentace a obec poté podá
žádost o koordinované stanovisko na MěÚ
Moravská Třebová. Dále bude možné vyhlásit výběrové řízení na danou akci, avšak nebude možné žádat o dotace ze SFDI.
Obec zakoupí materiál k danému investičnímu záměru, práci bude poptávat po stavebních firmách. Realizace: PODZIM 2017
- JARO 2018. (Usnesení č. 71/2017 – schváleno)

Rekonstrukce topných těles
v budově MŠ Kunčina
Výměna topných těles a rekonstrukce topení byla plánována na rok 2018, a to z důvodu plánu oprav na základní škole. Jelikož se
realizace nové kuchyně základní školy z legislativních důvodů posouvá na neurčito,
objevil se prostor pro realizaci oprav topení
v mateřské škole již letos.
Starosta obce komunikoval opravy s ředitelkou MŠ paní Fafílkovou, ta zajistila potřebné
posouzení technického stavu a zhodnocení
potřeb pro nový topný systém, ze kterého je
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třeba vycházet. (Usnesení č. 72/2017 – schváleno)

Přístavba ZŠ – zpráva starosty
obce o průběhu příprav
a překážkách realizace
V současné době finišují práce na přípravách dokumentace pro stavební část. Na
hygienické stanici je podoba přístavby
a zařízení projednána, hygienická stanice
vydala kladné stanovisko k danému záměru. Zadávací dokumentace pro výběr
dodavatele stavebních prací zatím zpracována kompletně není. Kritéria pro výběr
dodavatelů stavebních prací a vybavení
nové kuchyně byla na pracovní poradě
zastupitelstva projednána a schválena,
stejně tak jako složení výběrových komisí.
Plány obce byly znemožněny z důvodu
existence legislativních překážek vypouštění odpadních vod z nové přístavby do
stávající jednotné kanalizace. Jedinou
možností pro realizaci záměru bez čekání
na existenci zkolaudované splaškové kanalizace je vybudování samostatné ČOV
pro základní školu, avšak toto řešení není
řešením ekonomicky výhodným.
Je nutné počkat na výsledky schvalovacího

procesu žádostí o dotace z OPŽP na Splaškovou kanalizaci. Pokud bude žádost úspěšná,
bude nutné realizaci záměru přístavby školní
jídelny se záměrem kanalizace koordinovat.
(Usnesení č. 73/2017 – schváleno)

Výstavba nové hasičské
zbrojnice SDH Kunčina
Starosta obce vyjednal podmínky ke koupi pozemků pro výstavbu nové hasičské
zbrojnice. Dále zajistil návrh podoby hasičské zbrojnice Kunčina od Ing. Kolkopa, který měl zadání: navrhnout funkční budovu,
která bude zároveň co nejefektivnější pro
výstavbu. Návrh budovy byl zaslán panu
Ing. architektu Nedvědovi, který vyhodnotil budovu jako nevhodnou pro danou lokalitu (ZDROJ: Unifikace podoby obecních
budov v obci Kunčina).
Dál byl osloven Odbor územního plánování MěÚ Moravská Třebová, která doporučila
konzultaci s autorem platného územního
plánu obce Kunčina. Konzultace s autorem
platné verze územního plánu obce proběhla, výsledkem je doporučení a vymezení mantinelů pro to, jakou cestou se vydat
v průběhu dalších projekčních příprav.

Starosta obce navrhuje: uzavřít kupní
smlouvy na pozemky, vyhlásit „soutěž pro
architekty a projektanty“ na podobu budovy
nové hasičské zbrojnice, s respektem k platnému územnímu plánu obce a požadavků
SDH Kunčina a do konce srpna 2017 vybrat
řešení. (Usnesení č. 74/2017 – schváleno)

Vklad majetku do
Dobrovolného svazku obcí
Jedná se o přípojku parc. č. 790/6 u pana
Vanka. Celková cena přípojky je stanovena
na 6.877,- Kč. (Usnesení č. 76/2017 – schváleno)

Různé
Zápis příspěvkových organizací do
registru osob
Povinností obce Kunčina je dle platné legislativy zapsat příspěvkové organizace obcí
zřizované do ROS. Starosta obce zajistí zápis do daného registru nejpozději do 28. 6.
2017 tak, aby bylo možné pokračovat v dalších procesech, které na zápis navazují.
(Usnesení č. 77/2017 – schváleno)

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
ZE DNE 7. 8. 2017

Zasedání se uskutečnilo za
přítomnosti 8 zastupitelů
a 11 hostů z řad veřejnosti.

Zpráva starosty obce
o dotacích a rozpracovaných projektech
Starosta obce přítomným
sdělil informace týkající se
aktuálního stavu podaných
žádostí o dotace v roce
2017:

Vybudování
Splaškové kanalizace
Jedná se o výzvu 42 – program OPŽP. Dotace byla schválena výběrovou komisí řídícího orgánu OPŽP 2014-2020. (Usnesení č.
79/2017 - schváleno)
Cena projektu: 150.227.028 Kč
Dotace z EU: 95.769.730 Kč
Dotace Kraj: o podpoře bude jednáno.

Dofinancování projektu splaškové kanalizace bude zajištěno dlouhodobým úvěrem
od České spořitelny, a.s. (Usnesení č. 80/2017
- schváleno).
Zastupitelé detailně probrali parametry nabídky od České spořitelny, které jsou následující:

Výše úvěru: 		

45.000.000 Kč

Splatnost úvěru: 			

17 let

Délka fixace úrokové sazby:

4 roky

Výše úrokové sazby: 		

0,95 %.

číslo: 3/2017
OPŽP – kompostéry a drtič odpadu
Předmětem žádosti o dotace je: pořízení
drtiče bioodpadu, 2 ks kontejnerů na sběr
starých oděvů a 300 ks kompostérů pro občany Kunčiny a Nové Vsi.
Program obnovy venkova 2018 – Pardubický kraj
Starosta obce navrhuje z POV 2018 požádat
o prostředky na Opravu fasády budovy čp.
204 – tedy budovy obecního úřadu. Odhadovaná cena prací = 200.000 Kč. (Usnesení č.
81/2017 - schváleno)

Zhodnocení Kunčinských
slavností
Starosta obce předal slovo panu O. Brychtovi, který zhodnotil velmi pozitivně jak účast,
tak i celkový průběh Kunčinských slavností
2017. Pan Brychta při této příležitosti navrhl
odměny pro účinkující na slavnostech v celkové výši 16.000 Kč. (Usnesení č. 83/2017 schváleno)

Vklad majetku do Dobrovolného svazku obcí
Jedná se o přípojku parc. č. 777 – paní Tesařová. Celková cena přípojky je 6.593 Kč.
(Usnesení č. 84/2017 - schváleno)
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Prodej, nákup a pronájem
pozemků, věcná břemena
AGRO Kunčina - pronájem pozemků
jedná se o pozemky parcelních čísel:
2260, 2350 v k. ú. Nová Ves u Moravské
Třebové. Pozemky jsou zapsané na LV
č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj Katastrálního pracoviště
Svitavy. Účel pronájmu: provozování
podnikatelské činnosti nájemce - zemědělská výroba, a to za podmínek uvedených v nájemní smlouvě. (Usnesení č.
85/2017 - schváleno)
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – vedení VN „Mladějovskou cestou“
Název stavby: Mladějov, propoj vedení
VN2264-VN2231. Předpokládaný rozsah
omezení: 1810 m v obecních cestách.
Dojde k umístění kabelu do výkopu
v obecní komunikaci vedoucí na hranice katastrálních území Kunčina a Mladějov na Moravě, práce budou dokončeny do konce května 2018. Cesta bude
po výkopových pracích opravena tak,
že nad výkopem dojde ke zpevnění jízdního pruhu zásypem štěrku o hloubce
50 cm a šířce pruhu 100 cm. K danému

projektu bude uzavřena SOSB na věcné
břemeno, výše náhrady bude činit 30
Kč/m dotčeného pozemku. (Usnesení
č. 86/2017 - schváleno)
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouva o právu provést stavbu – přeložka
vedení
nízkého
napětí
z budovy požární zbrojnice Kunčina
čp. 206.
Jedná
se
o
pozemek
parc.
č.
2575/15,
ostatní
komunikace, k.ú. Kunčina – Smlouva č. EP
– 12 – 2003269/VB/1. (Usnesení
č. 87/2017 - schváleno)
Žádost o koupi/pronájem pozemku
Jedná se o pozemek parc. č. 5916, Obec
Kunčina – Žádost byla konzultována
s firmou AGRO Kunčina, která hospodaří na okolních pozemcích, ta nemá
námitek k danému záměru. (Usnesení č.
88/2017 - schváleno)
Jedná se o pozemky parc. č. 668/1,
668/4 a 666, všechny v k. ú. Kunčina –
účel: výstavba rodinného domu. (Usnesení č. 89/2017 - schváleno)

Hasičská zbrojnice Kunčina – rozhodnutí o variantě podoby
nové budovy
Na základě konzultace se zhotovitelem
územního plánu obce a konzultace s MěÚ
Moravská Třebová, byla obec Kunčina nucena změnit podobu původního návrhu Ing.
Tomáše Kolkopa.
Starosta obce oslovil celkem 8 architektů
s nabídkou zúčastnit se veřejné soutěže pro
vyhotovení návrhů. Do 31.7.2017 byly doručeny 2 návrhy, a to od Ing. Kolkopa a Ing.
Arch. Nedvěda. Komise složená ze zástupců
zastupitelstva obce a členů SDH Kunčina oba
návrhy zhodnotila a vybrala jako vhodnější

variantu návrh pana
Ing. Kolkopa. (Usnesení
č. 90/2017 - schváleno)
Na základě předložené
studie lze náklady na
výstavbu odhadnout
ve výši 4.870.000 Kč
bez DPH. Cenu však lze
samozřejmě snížit, a to
za předpokladu, že práce budou prováděny
zaměstnanci obce.
Ke slovu se poté dostal starosta SDH Kunčina pan Petr Slabý, který velmi kladně
zhodnotil výběr podoby hasičské zbrojnice.
Navíc se domnívá, že by bylo opravdu dobré hasičskou zbrojnici vybudovat z důvodu
pevného zázemí nejen pro ně, ale i pro děti,
které navštěvují kroužek Mladých hasičů,
který je pod vedením pana Jana Procházky.
O daném bodu proběhla široká diskuze, diskutována byla otázka nákladů na vytápění,
nevyužitých stávajících budov v obci i otázka nutnosti klubovny v novém objektu.
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Průkazy energetické náročnosti
budov
Starosta obce na základě pověření zastupitelstva obce projednal záležitost povinnosti zajistit PENB s firmou PKV (PKV BUILD
s.r.o., Senožaty 284, 396 01 Humpolec,
IČ: 28149785).
Zakázka bude rozdělena do 3 etap dle druhů nemovitostí, realizace zhotovení PENB
bude rozdělena z důvodu administrativní
náročnosti, také však z důvodu finanční náročnosti. (Usnesení č. 91/2017 - schváleno)

INFORMAČNÍ SERVIS OBCÍ KUNČINA A NOVÁ VES
Různé
Pořízení radarových měřičů rychlosti
a uvítacích informačních tabulí
Starosta obce uspořádal jednání o pořízení radarových měřičů rychlosti. Cena 1 ks
radaru se pohybuje okolo 60.000 Kč včetně montáže, za 2 ks bude připsána sleva ve
výši 5 %.
Zastupitelé schválili zakoupení 2 ks radarových měřičů, které budou umístěny
v Kunčině a Nové Vsi již v letošním roce.

Cílem zakoupení radarů je zvýšení dopravní bezpečnosti v obci. (Usnesení č. 92/2017
- schváleno)
MŠ Kunčina – žádost o povolení výjimky
z nejvyššího počtu dětí
Žádost podána ředitelkou MŠ Kunčina
Bc. Hanou Fafílkovou. Jedná se o žádost na
školní rok 2017/2018. Výjimka se vztahuje
na pracoviště v Kunčině, a to následovně:
I. Třída – 25 dětí, II. Třída – 25 dětí. (Usnesení
č. 94/2017 - schváleno)

KUNČINSKÉ SLAVNOSTI 2017
Je mou milou a důležitou povinností se
poohlédnout zpět a zhodnotit KUNČINSKÉ SLAVNOSTI, které se uskutečnily v sobotu 24. června 2017 v mateřské škole, na
základní škole a ve sportovním areálu fotbalového stadionu. Jelikož se jednalo vůbec o první slavnosti obce, naším hlavním
cílem byla co největší návštěvnost občanů Kunčiny a Nové Vsi, což se nám myslím, povedlo. Již od samého rána mohli
lidé zavítat do Mateřské školy v Kunčině.
V 13.00 hodin před základní školou starosta obce zahájil slavnostní program akce,

kde byla pro účastníky připravena výstava o historii a současnosti obce. Vlastní
výstava byla přehledně umístěna v hale
základní školy na mobilních panelech,

které svou formou zpracování ještě zvýšily atraktivitu expozice. Návštěvníci mohli
zhlédnout nejenom spoustu fotografií
a stručných textů z historie obce, ale také
mnohé ze současného života a činnosti
aktivních spolků obce. Mimořádné poděkování a uznání zaslouží pan Martin Protivánek, který s tímto nápadem přišel, a ve

spolupráci s panem Františkem Knápkem
ml. zrealizoval tuto prezentaci na opravdu
profesionální úrovni. Oficiálního zahájení
se zúčastnil senátor pan Radko Martínek,
který ocenil jak celkovou úroveň výstavy,
tak sdělení, které návštěvníkům předává.
Se zaujetím sledoval také promítání dokumentů o obci v jedné z učeben. Pro děti
byly připraveny soutěže na víceúčelovém
hřišti a projížďka na koních. Poté program
pokračoval ve sportovním areálu od 15.00
hodin (ukázka požárního útoku mladých
hasičů; slavnostní předání nového dopravního automobilu SDH Kunčině, vy-

číslo: 3/2017
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svěcení farářem Karlem Macků a fotbalové
utkání přípravky). Zavítal k nám i hejtman
Pardubického kraje pan Martin Netolický,
který hned po příjezdu „Zahodil svoje starosti“ v soutěži, kterou zahajoval a která
pobavila jak pana hejtmana, tak další soutěžící občany, kteří se snažili svoje „starosti“
zahodit ještě dále. V průběhu akce nachystaly místní spolky dostatek občerstvení pro
hladové a žíznivé krky, navíc bylo zabezpečeno dostatek míst na sezení v celém areálu. Netradiční zábavou byla „Foto budka“,
kde se každý mohl zdarma vyfotit se svými
známými, příbuznými, sousedy a odnést si
tak veselé snímky na památku. Za zmínku
stojí i vystoupení místní taneční skupiny
Elements, magická show kouzelníka Aleše

Krejčího a pětiminutová ukázka akrobatického letu. Večerní program patřil regionálním kapelám - Proč ne band, Kaderus Blues
a Dirty Way. Akce vyvrcholila AFTERPÁRTY,
o kterou se postaral DJ Radek Štěpánek.
Vlastní přípravy byly náročné nejenom časově, ale i s náporem na psychiku hlavních

Upomínkové předměty
Na OÚ Kunčina lze stále zakoupit upomínkové předměty.

Kalendář		
Hrníček		
Propiska		
Odznak		
Pohled		

organizátorů. Poprvé je taková akce pro
přípravu nejsložitější.
Poděkování patří všem, kteří se zúčastnili
a jakkoli se zapojili do největší uspořádané akce v historii obce.
garant akce Ondřej Brychta

80,75,15,15,10,-

ZE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ
Základní škola Kunčina
Závěr školního roku 2016/2017 byl především ve znamení výletů a sportovních akcí.
Ve čtvrtek 1.6. žáci 5. třídy připravili pro
první stupeň Dětský den. Pro své mladší
spolužáky nachystali devět stanovišť, kde
se plnily různé úkoly. Některé byly zaměřeny sportovně, další jako zkouška paměti či
představivosti. Úkolem každého účastníka
bylo zaplnit svůj průkaz razítky. Ne všem dětem se povedlo splnění úkolu napoprvé. Ale
nakonec všechny děti úspěšně odevzdaly

své průkazy třídním učitelům a byly odměněny sladkostí. Ve středu 7.6. se 5. třída
vypravila na výlet motorovým vláčkem do
Městečka Trnávka ke zřícenině hradu Cimburk. Prohlédli si pozůstatky hradu a prošli
se po zbytcích zdí. Z Městečka Trnávka po
silnici vyšli směrem k Pacovu až do skautského tábora Kvíčalka. Posledním cílem
byla rozhledna Pastýřka. Kdo chtěl, vylezl po
železných schodech až úplně nahoru – do
výšky 25 metrů. Zkratkou sešli do Moravské
Třebové a pak se
vlakem
vrátili
zpět do Kunčiny. Ve středu 7.6.
navštívili
žáci
7., 8. a 9. třídy
Štramberk, malebné historické
městečko v podhůří Beskyd. Cílem bylo zhlédnout nejznámější
lokality, kterými
se může Štramberk pyšnit. První
zastávkou bylo

Muzeum Zdeňka Buriana. Zde si děti prohlédly obrazy, na nichž světoznámý malíř
a ilustrátor zachycoval především pravěký
svět a život pravěkého člověka. Následovalo
stoupání k rozhledně Trúba, která je pozůstatkem středověkého hradu a zároveň dominantou celého města. Nádherný výhled
na okolní krajinu a nedaleké Beskydy byl
odměnou za sportovní výkon při výstupu
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do výše 40 metrů. Další odměnou byl nákup
suvenýrů a zejména místní vyhlášené cukrovinky. Kdo by ve Štramberku neochutnal
tradiční Štramberské uši! Poslední zastávkou byla jeskyně Šipka. Díky nálezu pozůstatků neandertálského člověka se stala
světově proslulým archeologickým nalezištěm. V úterý 13.6. se žáci 8. a 9. třídy zúčastnili exkurze na vlakové nádraží v Moravské
Třebové. Zde byl celý týden ke zhlédnutí Legiovlak, projekt Československé obce legionářské. Jde o věrnou repliku legionářského
vlaku z období let 1918 –1920, kdy na Transsibiřské magistrále v Rusku probíhaly válečné operace československých legií. Žáci
si prohlédli 13 zrekonstruovaných vagonů,
např. vůz ubytovací, velitelský, štábní, zdravotní, poštovní, kovářský, obrněný. Nechyběly věrné napodobeniny vybavení, dobové stejnokroje, staré fotografie, originální
exponáty a panely s výkladem o historii čs.

legií v době první světové války a těsně
po ní. Výstava byla nejen poučná, ale i velmi zajímavá. Na tentýž den 13.6. byli žáci
4. třídy pozváni Městskou policií Moravská Třebová na dopravní hřiště, kde mohli
získat Průkaz cyklisty. Této praktické části
předcházela teoretická příprava, která proběhla prostřednictvím příslušníka MP na
naší škole. Výsledky mladých cyklistů byly
na velmi dobré úrovni. V pátek 16.6. se žáci
5. – 9. ročníku zúčastnili výletu do divadla
Trám ve Svitavách. Starší žáci zhlédli hru
Jindřich VIII. a šest žen. Žáci 5. a 6. třídy
viděli tři pohádky – Malá mořská víla, Pasáček vepřů a Sněhová královna. Všechny
v angličtině. Divadelní představení ztvárnili studenti vysoké školy z Brna. Angličtina
byla srozumitelná pro žáky základních škol,
a proto s porozuměním děti neměly problémy. Představení sklidilo úspěch a všichni byli spokojeni. V posledním červnovém

týdnu byli nejvytíženější žáci 9. třídy. Pro
školáky z prvního stupně spolu s učiteli
připravili již tradiční atletické závody. Žáci
měřili své síly ve vytrvalostním běhu, běhu
na 50 m, skoku do dálky a hodu kriketovým
míčkem. Všichni závodili s plným nasazením, a tak byly k vidění i velmi kvalitní výkony. Nejlepší atleti byli odměněni diplomem,
medailí a sladkostí. Další oblíbenou akcí,
kterou zvládli žáci 9. a 8. třídy, byl Dětský
den pro mateřské školy. Žáci si pro děti
připravili různá stanoviště s hrami a soutěžemi. Děti si mohly vše vyzkoušet a zahrát
si to, co je baví. Věříme, že se dětem pestré
herní dopoledne líbilo a že si kromě sladké odměny odnesly také příjemné zážitky.
Slavnostní zakončení školního roku a především rozloučení s našimi nejstaršími proběhlo tradičně v hale školy.
Za ZŠ Kunčina Mgr. Iva Richterová

Mateřská škola Kunčina
V době letních prázdnin na pracovišti v Kunčině proběhla ve spolupráci s obcí rekonstrukce topení včetně výměny plynového
kotle. Současně bylo odstraněno umakartové obložení ve třídách a opraveny omítky.
Děkujeme zřizovateli za vstřícnou součinnost.
V září přivítáme 21 nových dětí, z toho 10
kamarádů na pracovišti v Kunčině a 11 kamarádů v Nové Vsi. Pro děti máme připravený adaptační režim přizpůsobený jejich
individuálním potřebám. Už se na ně moc
těšíme.
Vzdělávání bude probíhat podle našeho
školního vzdělávacího programu s názvem
„PUTUJEME SE SLUNÍČKEM A OBJEVUJEME
SVĚT OKOLO NÁS“, který vychází z ročních
období i tradic s nimi spojených v kontex-

tu života dětí. Veškeré aktivity s dětmi pojímáme především formou her,
neboť naše motto zní „HROU PĚKNĚ
KROK ZA KROKEM, KRÁČÍME NA CESTU
ŽIVOTEM“. V rámci rozvoje vědomostí,
dovedností a návyků budeme dětem
nadále v tomto školním roce nabízet
doplňkové aktivity - seznamování s anglickým jazykem, cvičení jógy, hru na
flétnu, každodenní logopedické preventivní chvilky a pro starší děti přípravu do
školy. Dětem se budeme snažit zprostředkovávat vzdělávání tak, aby se co nejvíce
učily prožitkem a vlastní zkušeností.
Pro rodiče plánujeme společné schůzky, besídky, tvoření s dětmi a další akce. Těšíme se
na vzájemnou spolupráci.
Naše MŠ je zapojena do Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání s názvem
výzvy „Podpora škol
formou
projektů
zjednodušeného vykazování – Šablony
pro MŠ a ZŠ“ projektem „Rovnost příležitostí ke vzdělávání
v MŠ Kunčina“. Díky
realizaci
tohoto
projektu nám od
října 2016 se vzděláváním dvouletých
dětí pomáhá chůva.
Pro rodiče dětí z MŠ
jsme v uplynulém
školním roce uspořádali cyklus šesti

setkání s odborníky. Rodiče měli možnost
získat informace o výchově a vzdělávání
dětí v předškolním věku i nárocích, které
je čekají v základní škole. S odborníky živě
diskutovali a mohli snadněji zjistit, jak jsou
jejich děti do ZŠ připraveny, případně jak
jim usnadnit přechod z MŠ do ZŠ. Jelikož
věříme, že tato aktivita je velmi přínosná pro
rodiče i děti, plánujeme odborně zaměřená
tematická setkávání zorganizovat i v tomto
školním roce. Učitelky si v rámci projektu
prohloubily pedagogické kompetence při
vzájemných návštěvách pedagogů z různých škol, v oblasti vzdělávání dvouletých
dětí v MŠ a předčtenářské gramotnosti.
V tomto školním roce se budou vzdělávat
v oblasti osobnostního rozvoje a individualizace ve vzdělávání. Pro učitelský sbor také
plánujeme profesní rozvoj prostřednictvím
supervize tak, aby se zvýšila kvalita jejich
každodenní práce při vzdělávání a výchově
dětí.
Aktuální informace o dění v MŠ můžete najít i na našich webových stránkách http://
www.mskuncina.cz/.
Za MŠ Hana Fafílková
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ZE SPOLEČENSKÝCH ZAŘÍZENÍ
SDH Kunčina
V měsíci květnu se konal již 21. ročník veřejné sbírky „Český den proti rakovině“, do
které jsme se opět zapojili a naše hasičky
ve žlutých tričkách prodávaly symbol této
sbírky kvítek měsíčku lékařského a rozdávali
informační letáky s informacemi o prevenci
proti této zákeřné nemoci. Děkujeme všem,
kteří přispěli. Celková částka sbírky v našich
obcích činila 10 503,- Kč, za celou republiku
se podařilo vybrat přes 18,5 mil. Kč, což je
rekord této sbírky.
Na začátku měsíce června jsme opět zorganizovali hasičské závody, tentokrát na fotbalovém hřišti sportovního areálu v Kunčině. Jelikož to bylo poprvé na této ploše, tak
jsme důkladně zkonzultovali všechna možná rizika, protože obavy z poškození travnaté plochy byly velké, ale jak se ukázalo
nebylo jich třeba. Závody proběhly hladce,
k žádnému poškození nedošlo a soutěžní
týmy si tento prostor jenom pochvalovaly.
Děkujeme obci Kunčina, že nám zde umožnila uspořádat závody a rádi bychom v tomto prostoru pokračovali z důvodu jednoduší
přípravy a lepšího zázemí jak pro závodníky,
tak i pro diváky.
Ke konci měsíce června proběhly první
Kunčinské slavnosti, na kterých jsme oficiálně představili široké veřejnosti náš nový
hasičský dopravní automobil DA-L1Z na
podvozku Renault Master. Zároveň jsme jej
dle hasičské tradice nechali vysvětit panem
farářem Karlem Macků, který působí jako
administrátor ve zdejší farnosti. Jak známo patronem hasičů je sv. Florián, věřme,
že nás bude chránit na cestách k požárům
i na závody v požárním sportu. Automobil
byl předán našemu sboru zástupcem HZS
Pardubického kraje panem mjr. Ing. Jaroslavem Čermákem z územního odboru Svitavy.
Naše mládež si připravila ukázku likvidace
simulovaného požáru budovy. Dvě družstva přijela za zvuku sirén v našem novém

automobilu společně s cisternou hasičů
z Nové Vsi a ukázkově natáhla požární vedení a zklikvidovala ohnisko požáru. Historie
a současnost našeho sboru byla představena výstavou v základní škole s malou ukázkou starší i novější výzbroje.
Dne 17.8. měli naši mladí hasiči možnost seznámit se s činností Vodní záchranné služby
na přehradě Pastviny v Orlických horách. Za
zprostředkování tohoto velmi zajímavého
odpoledne děkujeme panu Miroslavu Šmídovi z Nové Vsi. Prezentace vodních záchranářů byla na profesionální úrovni s praktickou ukázkou záchrany tonoucího a rychlé
zdravotnické pomoci. Děti se mohly svézt
na člunech záchranářů a vyzkoušet si prostředky pro záchranu na vodní hladině. Děkujeme těmto chlapům, že se věnovali naší
mládeži a ukázali jim, jak poskytnout první
pomoc, což by měl umět každý z nás, protože nikdy nevíme, kdo z nás ji bude potřebovat.
Dne 19.8. se čtyři členové našeho týmu
SDH Kunčina zúčastnili závodu série Spartan Race v Litovli. Závody jsou různých
obtížností a jedná se v podstatě o překážkový vytrvalostní běh, přičemž ten litovelský byl dlouhý 5 km a obsahoval přes 20
překážek. Nutno podoktnout, že oblast Litovelského Pomoraví je protkána slepými
rameny Moravy a organizátoři toho využili
ke stavbě překážek. Nebyla nouze o plavání, opičí dráhy, kde byla nutná fyzická
zdatnost, plazení v blátě pod ostnatým
drátem, nespočet bariér a bahenních příkopů, kde mnozí doslova ochutnali místní
bláto. Všichni závod dokončili a z celkového počtu 3148 závodníků skončili jako
tým na 2347 místě. Závodníci Jan Kubiš,
Šárka Hůlková, Veronika Matušáková
a Radek Slabý tímto děkují obci Kunčina
za podporu a poskytnutí přepravy naším
hasičským autem.

Ve stejný den tedy 19.8. jsme společně s mysliveckým sdružením zorganizovali na myslivně v Nové Vsi pro děti našich obcí tradiční
Letní hrátky. Touto akcí jsme chtěli přiblížit
hasičský sport všem dětem, které si mohly vyzkoušet a osahat hasičskou techniku.
Byla opět připravena jízda na koních a moře
pěny, na kterou se děti moc těšily. Překvapením letošního ročníku bylo vystoupení skupiny historického šermu TARTAS, kteří předvedli ukázku boje s meči a jinými zbraněmi
a co bylo nejlepší, že zapojili do svého vystoupení i děti. Vzhledem k nejistému počasí, jsme museli zrušit skákací hrad. Myslivci
opět připravili luxusní zvěřinové pohoštění
za což jim patří také poklona. Ještě jednou
mockrát děkujeme všem sponzorům, kteří
nás podpořili, moc si toho vážíme.
V letošním roce jsme získali finanční prostředky z dotačního programu „Podpora

jednotek SDH obcí Pardubického kraje“ na
pořízení jednofázové elektrocentrály o jmenovitém výkonu 6,3 kW, jako záložní zdroj
elektrické energie při mimořádných událostech nebo živelných katastrofách.
Velmi děkujeme zastupitelstvu naší obce za
schválení záměru výstavby nové hasičské
zbrojnice na veřejném zastupitelstvu dne
7.8.2017 v její poslední podobě. Je to pro
náš sbor s více než stotřicetiletou historií
významná událost a milník, na který poslední generace hasičů čekaly již velmi dlouho.
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Všichni si uvědomují katastrofální stav nynější budovy zbrojnice, do které je zbytečné
investovat jedinou korunu. Nová zbrojnice
nebude jen chloubou pro hasiče, ale i pro
celou obec a věříme, že nás bude důstojně reprezentovat v příštích letech. Zázemí,
které vznikne bude pro nás obrovskou pomocí při přípravách kulturních akcí, kterých
opravdu není málo a snažíme se je stále
obohacovat. Myslíme si, že hasiči z Kunčiny
si tuto zbrojnici právem zaslouží, protože
jsme spolkem, který tvořil a tvoří kulturní
život naší obce. Důležitým faktem je také
to, že akutně potřebujeme zázemí pro výchovu naší mladé generace hasičů a bez
těchto prostor je to velice složité. Schůzky
mladých hasičů se konají celoročně a děti
připravujeme po stránce teoretické na příští ročníky hasičských soutěží. A jelikož jsme
v letošním roce obdrželi i nový hasičský
automobil a další techniku, potřebujeme
větší prostory, kde se budeme o toto starat
a nemít strach, že na nás spadne střecha.

INFORMAČNÍ SERVIS OBCÍ KUNČINA A NOVÁ VES

Děkujeme i panu starostovi za zajištění veškeré administrativy, která přípravu tohoto
projektu obnáší a budeme nadále v těsném
kontaktu, aby tento velký hasičský sen mohl
být v co nejkratší době zrealizován. Velice si

vážíme této velké podpory ze strany obce
a naší snahou bude udržovat kvalitní kulturní a společenský život a vychovat další
generaci hasičů.
Za SDH Kunčina, starosta Petr Slabý

číslo: 3/2017
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TJ Sokol Kunčina
Oddíl kopané TJ Sokola Kunčina bude mít
v mistrovských soutěžích v novém soutěžním ročníku celkem čtyři zástupce: žáci kategorie do 15 let, dorostenci kategorie do
19 let, A tým a B tým mužů.
Letní měsíce jsou nejen obdobím dovolených a krátké letní přípravy na další sezónu,
ale jsou také velmi náročným obdobím pro
funkcionáře, kteří se snaží svůj kádr stabili-

zovat a maximální možnou mírou jej posílit.
Vítězství našich hráčů v I.B. třídě samozřejmě neušlo pozornosti týmů, které hrají vyšší
soutěže. Byl enormní zájem o opory našeho
A týmu, podařilo se však všechny v našem
týmu udržet. Naopak se podařilo náš tým
posílit o tři zkušené hráče, které přišli z SKP
Slovan Moravská Třebová. Jedná se o Ladislava Švandu, Michala Sedláčka a Jana

Spálenského. Pevně věříme, že se našemu
prvnímu týmu bude při obnovené premiéře
v I. A třídě dařit lépe než při prvním působení v této krajské soutěži.
Již první výsledky ukazují, že by Kunčina
nemusela hrát v I.A třídě druhé housle, po
třech odehraných kolech mají kunčinští na
kontě 6 bodů při pozitivním skóre 5:4.
Miroslav Kubín, člen VV TJ Sokol Kunčina

Foto Ladislav Polák: „Oslava branky na 3:1 proti týmu z Horních Ředic – střelec Vladimír Pagáč“

Foto Ladislav Polák: „tradiční týmový pokřik po vítězství 0:1 na půdě Semanína“
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číslo: 3/2017
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Cyklistický klub Čerti Kunčina

V minulých třech měsících absolvovali členové cyklistického klubu Čerti Kunčina dalších pět závodů seriálu Cykloman 2017.
V městském country závodě, který se jezdí v centru Moravské Třebové na náměstí,
v areálu Panské louky a Křížového vrchu,
jsme měli na stupních vítězů dva členy - Petr
Štěpař (2.) a Bedřiška Schneiderová (1.).
V maratonu na tratích 50 a 80 km skončila
B. Schneiderová třetí. V silničním závodě
s hromadným startem na 70 km se našim reprezentantům Petru Štěpařovi a Karlu Antlovi povedla unikátní věc, když v absolutně
shodném čase, který byl měřen elektronicky s přesností na setiny sekundy, obsadili ve
své kategorii společné první místo.
Triatlon pořádá náš člen Petr Štěpař. Plavání se odehrává na koupališti v Moravské

Třebové, cyklistická část vede ze Třebové
až na konec Nové Vsi a zpět. Možná někteří čtenáři zpravodaje zaznamenali v sobotu
19.8. odpoledne zvýšený pohyb rychlých
cyklistů po obci. Běžecká část vede z fotbalového areálu v M. Třebové směrem na Kunčinu, tentokrát po tzv. zadní cestě. Ve svých
kategoriích zvítězili naši Petr Štěpař a Josef
Steklý.
Netradičně až začátkem září jsme pořádali
známý kunčinský duatlon. Trať byla po propršeném pátku relativně kvalitní a všichni
závodníci dokončili závod ve zdraví. Totéž
platí i pro účastníky dětského závodu Cyklománek. Řada malých závodníků bydlí
v Kunčině a v Nové Vsi. Čerti tvořili téměř
třetinu startovního pole závodu dospělých.
Závodníci totiž považují náš závod za nej-

RŮZNÉ

těžší z celého seriálu Cykloman a bohužel
řadu z nich náročnost odradí a závodu se
účastní pouze v roli diváků. Všichni závodníci a řada diváků si pochvalovali kvalitní zázemí závodu ve fotbalovém areálu. Trošku nás
mrzí, že se na závod a kvalitní výkony všech
účastníků nepřišlo podívat víc občanů našich obcí. Absolutním vítězem se stal náš
člen Šándor Pocsai, tudíž logicky zvítězil i ve
své věkové kategorii. Na stupně vítězů navíc
vystoupali další Čerti – Petr Štěpař (2.), Karel
Antl (3.), František Pustina (1.), Josef Steklý
(2.) a Bedřiška Schneiderová (1.). V kategorii juniorek navíc na druhém a třetím místě
skončila děvčata z Kunčiny - Petra Dvořáková a Simona Kalábová. Všem gratulujeme.
Do konce sezóny Cyklomana 2017 nás čekají ještě dva závody - v říjnu silniční časovka
a začátkem listopadu výjezd do strmého vrchu na sjezdovce v Moravské Třebové.

Za Cykloklub Čerti Kunčina Roman Richter
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VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE
Děkujeme a zároveň gratulujeme panu
Lubomíru Alexandrovi a panu Jaroslavu Krejčí, kteří se zapojili do soutěže a
správně odpověděli na soutěžní otázku, kterou jsme vyhlásili ve zpravodaji

č. III/2016. Ptali jsme se, kdo je na fotografii s názvem Orchestr Sonet z roku
1981.
Znění správné odpovědi: zprava nahoře
– Němčík, Motl, Šafránek, Tesař, Voráč,

Berka, Honzírek, Motlová, Nedoma, Vojáčková.
Výhercům OÚ Kunčina věnuje malý dárek, který si výherci mohou vyzvednout
na OÚ v Kunčině.

HISTORIE
Znaky na kostele sv. Jiří v Kunčině
Na jižní straně věže kostela sv. Jiří v Kunčině se nachází kamenná deska se třemi
znaky. Znaková deska dokládá přestavbu
věže kostela, která probíhala v první polovině 16. století. Znaky patřily konkrétním
osobám a podle jejich určení můžeme
dobu přestavby věže přesněji datovat.
Znamení sedmizubého hřebene je znak
majitele moravskotřebovského panství
pana Ladislava z Boskovic, který byl majitelem moravskotřebovského panství v letech 1486 – 1520. Ladislav pocházel z jednoho z nejbohatších panských rodů na

Moravě a patřil k nejvzdělanějším šlechticům své doby. Stal se nejvyšším komorníkem a rádcem krále Vladislava Jagellonského. Proslul jako nábožensky snášenlivý
člověk a velký mecenáš umění. Vytvořil
velké dominium, které se rozkládalo od
Moravské Třebové až po Litovel a na severu až do oblasti řeky Horní Moravice. Období, kdy bylo moravskotřebovské panství
v jeho držení, patřilo k době velkolepého
rozkvětu kulturního i stavebního.
Znamení, dvě zkřížené ostrve, patří Magdaléně z Dubé a Lipé, manželce Ladislava

z Boskovic. Ostrve byly sukovité kmeny
s pahýly po osekaných větvích, které se
používaly jako jednoduché žebříky, hlavně při dobývání hradů ke zdolávání hradeb.
Magdaléna pocházela z českého panského rodu Berků z Dubé, který se vydělil z rodu pánů z Dubé náležející k jedné
z mnoha rodových línií Ronovců. Jejich
pojítkem byl společný erb se znamením
dvou zkřížených ostrví. (z němčiny die Rönne – ostrve a odtud jméno Ronovci).
Pod znaky Ladislava a jeho manželky Magdalény se nalézá znamení obrněné paže
s dýkou nebo krátkým mečem. To je znak
Pavla Abštorfského z Vojenic a na Křetíně,
hejtmana na zámku v Moravské Třebové
a také majitele svobodného dvora v Kunčině. Zámeckým hejtmanem byl v letech
1519 – 1535. Zřejmě od roku 1535 až do
roku 1563 byl majitelem svobodného
dvora v Kunčině. Abštorferové z Vojenic
byli větví českého vladyckého rodu z Vojenic nazývaného podle Abtsdorfu (dnes
Opatov). Pavel Abštorfský z Vojenic a na
Křetíně zemřel v roce 1563. Jeho náhrobek se dochoval v kostele sv. Prokopa
v Letovicích.
Pokud Ladislav z Boskovic zemřel v roce
1520 a Pavel Abštorfský z Vojenic a na
Křetíně se stal zámeckým hejtmanem
v Moravské Třebové v roce 1519, pak přestavba věže kostela proběhla pravděpodobně v letech 1519 – 1520. V této době
byla přestavba nejspíše dokončena.
Přibližně ve stejné době proběhla přestavba věže kostela sv. Kateřiny ve Starém
Městě. Jak dokládá kamenná deska pod
vrcholem věže s boskovickým znakem
a latinským nápisem s letopočtem 1516.
Martin Protivánek
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