
1. Nové chodníky a světla 

V obci Kunčice jsme ukončili rekonstrukci a prodloužení chodníků, nově bylo zbudováno veřejné osvětlení a 

autobusové zastávky. Byla zbourána původní zděná čekárna, vystavěny dva prosklené přístřešky (snad nebudou cílem 

vandalů). 

V dolní části obce byla vyměněna svítidla a ramínka na sloupech, aby byl celý úsek sjednocen. 

Světla jsou v noci z úsporných důvodů vypínána – každé druhé zůstává svítit. 
 

2. Český domov 

Obnovením dobového nápisu na budově bývalé české menšinové školy v Bělotíně č.p.220 se chýlí ke konci generální 

rekonstrukce této budovy zbudované pro české děti v roce 1931. 

Vznikají tak 4 zcela nové byty, a i podkrovní pátý změnil vytápění ze zemního plynu na tepelné čerpadlo. 

Nyní chystáme přestavbu nevzhledných šop a chlívků na 5 garáží a vydláždění dvora. 

 

3. Nový příjezd ke škole 
 

Po třiceti letech je obnovována frekventovaná příjezdová komunikace ke škole, kostelu a hřbitovu. Zpevněny budou 

propadlá místa (jsme ve svahu a stávala zde stodola) a celý povrch nově vyasfaltujeme. 

 

4. Plochy u bytových domů vedle hřiště TJ 
 

Vyprojektován a nyní soutěžen je prostor u dolních bytovek. 

Především musí zmizet letitý nepořádek a nově vznikne 30 nových parkovacích míst, místo na tříděný odpad, 

odvodnění. Následně bude přilehlý břeh osazen stromy (z dotace z OPŽP). Jde o stavbu za více než 3 mil.korun. 

5. Lučice – Kanalizace 

Naše obec marně dva roky žádala o dotaci na kanalizaci v Lučicích. Nakonec stavbu za 9 mil.Kč zrealizujeme ze svých 

prostředků (peníze jsme získali odprodejem pozemků). Stavba bude zahájena v polovině června. Povrchy (asfalty) by 

měly být dokončeny po sednutí podkladu do konce roku. 

6. Generální oprava obecního úřadu 

 

Intenzivně pokračují práce na celkové přestavbě našeho úřadu. Bohužel se nám stala i nehoda – propadnutí stropu. 

Za způsobenou bolest našemu dělníkovi je nutno se omluvit a poděkovat – směrem nahoru – že se nestalo opravdové 

neštěstí. 

Omlouváme se rovněž občanům, že byl na několik dnů přerušen chod pošty. 

V budově se mění elektroinstalace, rozvody vody, odpady, rozvody topení. Nově jsou nality podlahy, půda je 

zateplována, je provedena příprava na instalaci solárních panelů a tepelné čerpadlo tak, abychom mohli odstavit 

plynové otápění. 

Samostatnou kapitolou jsou IT rozvody, kdy obec získá optické připojení počítačové sítě, novým server a všechny 

místnosti budou obsluhovány signálem z podlah. S našim mikroregionem jsme získali dotaci na nové internetové 

stránky obce a před úřadem bude instalována velkoplošná elektronická úřední deska. Díky našemu členství ve SMO ČR 

získá úřad kompletní moderní počítačové sestavy s programovým vybavením a pětiletým servisem. V této záležitosti 

spolupracujeme s MF ČR.  

Budova samotná byla chemicky očištěna a byl obnoven nátěr fasády. Dokončení stavby – podzim 2022. 

 

 

 

 



7. Kanalizace Nejdek 

Máme vysoutěženou projekční firmu na kanalizaci v Nejdku, práce byly zahájeny. Věříme, že se podaří vyřídit do konce 

roku stavební povolení. Bohužel vše bude záležet na hranickém úřadu, který je v poslední době svým tempem 

nejslabším článkem vodohospodářských akcí. 

8.  Oprava a budování bytů v Nejdku 
Po projekční přípravě a žádosti o dotaci se o prázdninách rozběhnou práce na nejdecké škole. Podařilo se nám získat 

dotaci, takže vedle přestavby učitelského bytu v 1.patře na dva nové byty, vzniknou i dva byty podkrovní. 

Celá budova bude nově přepojena ze studny na vodovod. Snad vše půjde podle plánu a do jara bude hotovo. 

9. Rekonstrukce el.sítí Číhalovo – Šimerovo 

Po dvouleté přípravě byla zahájena práce na novém elektrovedení na Střítežsku. Vedení bude uloženo do země – zmizí 

nevzhledné staré sloupy a dráty. Po položení kabelů bude nově postaveno veřejné osvětlení, které ČEZ nesmyslně 

dlouhá léta takto obcím odstraňuje ze svých sloupů a přenáší investici do nového osvětlení zcela na obce. 

Po dokončení prací bude silnice od Hanáků po chatičky za Šimerovým vyasfaltována. 

10. Sestřička 
Domácí péče SESTŘIČKA.CZ nabízí odbornou zdravotní péči prováděnou zdravotními sestrami v domácím prostředí. 

Nabízíme rehabilitace (posílení svalstva, nácvik chůze), aplikace injekcí, infuzí terapie, odběry biologického materiálu, 

ošetření chronických ran a další. Péče je plně hrazena zdravotními pojišťovnami na základě indikace lékaře. 

Kontakt: Studená Petra 731 98 98 03 nebo 720 04 41 45 
 

11. Pozvánky 
 

1. Zveme Vás na myslivecké odpoledne v Kunčicích, aneb sousedské posezení u dobrého jídla a pití. Pro děti 

připravena „pytlácká stezka“, hasiči s pěnou a další zábavný program. 

Občerstvení: myslivecké speciality, makrely 

Na čepu: Zubr grant, Kofola, ledová tříšť 

Akce se koná dne 18.6.2022 od 13:00 hodin na výletišti v Kunčicích. 

Srdečně zvou pořadatelé.  

2. Po dvouleté odmlce Vás zveme na sousedské setkání 29. Pivní slavnosti. Těšit se můžete na sportování a 

posezení u dobrého pivka. 

Hosty našich letošních slavností bude krojovaná bavorská hudba z partnerského Hinterschmidingu, kterou 

jsme u nás již slyšeli v roce 1997. Věřím, že Vás potěší i večerní hudba kapela Hobití noha z Nového Jičína a 

DJ Jarda. Těšit se můžete na tradiční piva za příznivé ceny (25 a 35 Kč) i stále symbolické vstupné 50,- Kč, 

které poslouží k podpoře dětského fotbalu. 

 

12.   Vesnice roku 

Jako starosta vítězné obce Vesnice roku 2019 jsem se stal hodnotitelem letošního olomouckého soutěžení 

Vesnice roku Olomouckého kraje 2022. Objeli jsme společně s dalšími hodnotiteli za týden 18 obcí. Musím 

konstatovat, že je obdivuhodné, co dokáží i malinké obce, když zapojí to nejdůležitější (nikoli peníze) - osobní 

angažovanost a aktivitu ve prospěch své obce. Nebylo lehké vybrat nejlepšího, každopádně šlo o úžasnou školu 

skvělých nápadů. 

        Mgr. Eduard Kavala, starosta 

Poděkování 

Charita Hranice děkuje písemně naší obci i všem dárcům – jednotlivým za poskytnutou finanční i materiální 

pomoc, která byla využita pro pomoc ukrajinským uprchlíkům. 


