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Cílem projektu je vybudování sportovního 
areálu s integrovanou a ucelenou na-
bídkou širokého sportovního vyžití.
V prostoru stávajícího fotbalového hřiště 
u nádraží a hřiště u Základní školy v Kun-
čině bude vybudována zavlažovaná 
travnatá fotbalová plocha, nový objekt 
šaten se sociálním zázemím, klubovnou, 
malým bistrem pro rychlé občerstvení 
sportovců a členů spolků, posilovna, 
sauna, vířivka. Bude upravena zeleň, 
vybudovány bezbariérové plochy a chod-
níky. Vznikne nové multifunkční hřiště 
s umělým povrchem pro tenis, volejbal, 
nohejbal, basketbal, streetbal, florbal 
a malou kopanou. Bude tu pískové 
doskočiště s umělou rozběhovou dráhou.
Měl by být zajištěn celoroční provoz. 
Vznikne nové pracovní místo pro správce 
areálu. Bude umožněno nekomerční 
využití všemi 1315 obyvateli obcí 
Kunčiny a Nové Vsi a dalšími občany ze 
spádových obcí a mikroregionu.
Kromě využití ke sportovním aktivitám 
má projekt  přispět ke zlepšení života 
v obci. Má umožnit trávení volného času 
rodinám s dětmi i seniorům, má poskyt-
nout prostor pro pořádání dalších sportov-

ních, společenských a kulturních akcí. 
Mohl by podpořit prevenci kriminality 
dětí a mládeže díky možnosti volno-
časových aktivit v areálu.
Po dlouhém a složitém procesu s  pro-
jektovými a dotačními náležitostmi 
projektu proběhlo výběrové řízení na 
stavební firmu, která náš projekt zrea-
lizuje. Na základě předem stanovených 
kriterií byla vybrána firma A.B.V. s.r.o. 
Ústí n.Orl.

Realizační cena stavby je 28 781 194,-
Kč. Z evropských fondů získáme 
24 029 001,- Kč = 87,52% z celkové 
ceny díla. Obec se bude podílet částkou 
4 752 193,- Kč. Ceny jsou včetně, 
DPH, částky obsahují uznatelné i ne-
uznatelné položky.

Na základě harmonogramu by měla 
stavba začít v dubnu 2010, dokončena má 
být do 15. 8. 2012.
Doufám, že stavba bude mít zdárný 
průběh a po jejím dokončení bude 
přínosem pro všechny obyvatele našich 
obcí.

Antl Karel, místostarosta obce

Zprávy ze
zastupitelstva

Obecní zastupitelstvo řešilo v uplynulém 
období zásadní otázky zabezpečení 
výstavby sportoviště – areálu fotbalového 
hřiště a hřiště u základní školy. Náklady 
této akce představují více jak 27 milionů.  
V návaznosti na to byly projednány 
a schváleny smlouvy, související s eviden-
cí čerpání dotaci z EU a stavebním dozo-
rem. Je to skutečně velice rozsáhlá investi-
ce, která ovlivní další dění v naší obci. 
Celá akce vyžaduje i organizační zabezpe-
čení sportovních soutěží fotbalistů. Ne-
zbývá než si přát účelné vynaložení peněz 
na zařízení sloužící široké veřejnosti.
V neposlední řadě se zastupitelstvo 
zabývalo nakládáním s majetkem  a jeho 
další zvelebení nebo jiné využití. Proto 
byla odsouhlasena výměna oken mateřské 
školky v Kunčině,  podmínkou je zapojení 
prostředků školky a úspory nákladů. Výše 
uvedené velice omezí možnosti některých 
oprav apod.
V rámci podpory hasičů zastupitelstvo 
schválilo nákup výstroje a výzbroje.
Vzalo na vědomí hospodářský výsledek 
MŠ i ZŠ v Kunčině, včetně návrhu na 
rozdělení.
Pochopitelně i oblasti školství se úsporná 
opatření dotknou, nechceme omezovat 
základní potřeby chodu. Na méně důležité 
věci, ale nebudou prostředky.
V každém případě i základní chod obce 
bude zabezpečen.

Všichni platíme za svoz tuhého 
domovního odpadu, proto je 
neomluvitelné ukládání odpadu 
mimo popelnice a vytváření černých 
skládek. Obec několikrát ročně 
organizuje „kontejnerové akce“, 
prosíme občany, aby odkládaly jen  
určený materiál.
Samostatnou oblastí je pohřebnictví 
– někteří vlastníci hrobů provádějí 
výměny náhrobků nebo celých 
rámů. Nelze nepotřebný materiál 
ukládat na hřbitovech, ale likvido-
vat jako stavební odpad – jak 
ukládá vyhláška. 



Společenská kronika
(pokračování z minulého čísla)
Dalším farářem v kunčinském kostele 
byl Adolf Peschke (1902/1912), který se 
pro svůj ryzí a čistý charakter těšil velké 
oblibě mezi místními obyvateli. Za jeho 
působení zde byl v letech 1906 – 1907 
založen nový hřbitov na severní straně 
kostela, starý se dosud nacházel kolem 
kostela. Výlohy na zřízení hřbitova 
a zeď kolem byly hrazeny dobrovolníky, 
nejobětavějším byl rolník Alois Janisch 
z Kunčiny.2.12.1908 zasadil farář 
Peschke vedle farní budovy proti kostelu 
při příležitosti diamantového jubilea 
panování císaře Františka Josefa I. Dub, 
který stojí ještě dnes. Roku 1912 farář 
Peschke náhle onemocněl a 24.6. 
zemřel. Je pochován na místním hřbi-
tově.
17.10.1912 přichází ze Štítů Jan Aben-
droth. Narodil se v Lipníku roku 1859. 
Za svého působení zde chtěl nechat 
postavit nový kostel, namísto již nevy-
hovujícího, ale neuspěl. Dosáhl alespoň 
toho, že se přistoupilo k renovaci jednot-
livých částí vnitřku kostela.v roce 1921 
byl postaven nový oltář firmou Kor-
sitzky ze Štemberka. V roce 1924 posta-
vila firma Brauner z Mährisch Neustat 
nové varhany, pro které bylo zadaptová-
no klenutí věže. Za tohoto faráře byl 
pořízen nový zvonek, umíráček svatý 
hrob, věžní hodiny a v roce 1928 velký 
zvon. Faráři Abendrothovi se dostalo 
mnohých církevních post. Lomo orna-
tus, konzistorní rada a nakonec byl jme-
nován monsignorem. Zemřel 10.8.1934 
a je pohřben ve svém rodném městě 
Lipníku.
V letech 1935-1957 působil na místní 
faře farář Rudolf Kužela. Narodil se 
2.5.1881 v Rokytnici, vystudoval Gym-
násium v Kroměříži a teologickou fakul-
tu v Olomouci, kde byl roku 1905 
vysvěcen na kněze. Do Kunčiny byl 
přeložen roku 1921, kde nejprve působil 
jako kaplan. 1.1.1928 byl jmenován 
farářem v Jívové, kde svoji činnost ukon-
čil 31.12.1934. V lednu 1935 se vrací do 
Kunčiny, kde byl velmi oblíbený pro své 
snášenlivé a vstřícné chování.

(čerpáno z kroniky, pokračování příště)

Z historie...
Narození: 1.1. Přívratská Tereza (N.V.)
                   2.2. Roušová Viktorie (K)

Jubilea: 2009
18.12. Bojanovská Marie (K)-75
30.12. Kropáček Miroslav (K)-70
30.12. Nováček Jaroslav (K)-60
2010
16.1.   Brychtová Jindřiška (K)-60
  1.2. Zachařová Eva (K)-70
  4.2. Doleželová Marie (K)-70
12.2. Zemanová Danuše (K)-60
16.2. Krejčí Antonín (K)-70
24.2. Ženatová Milada (K)-80
19.3. Procházková Ladislava (K)-75
  1.4. Horký Jaroslav (K)-75
  8.4. Rouš Josef (K)-60
24.4. Plevka Jaroslav (K)-70
25.4. Komenda Antonín (K)-80

28.4. Kubánik Josef (N.V.)-60
...všem srdečně blahopřejeme

Úmrtí: dne 22.12.2009 zemřel
pan Jakubec Drahomír
ve věku 66 let
dne 26.12.2009
zemřel pan Štefka Josef
ve věku 85 let
dne 9.1.2010 zemřel
pan Nováček Miroslav
ve věku 54 let
dne 20.2.2010 zemřel
pan Brandes Walter
ve věku 75 let
dne 9.3.2010 zemřela
paní Marušová Marie
ve věku 81 let 

...čest jejich památce

SDH KUNČINA

Upozorňujeme čtenáře Kunčinského zpravodaje na nové stránky fot-
balistů Sokola Kunčina:  tjsokolkuncina.webnode.cz 

TJ SOKOL KUNČINA

SDH NOVÁ VES

Občerstvení zajištěno.

Kulturní dům v Kunčině.

Lampiónový průvod spojený s rozsvíce-
ním vánočního stromu. Setkání s čerty, 
Mikulášem i andělem. Teplé nápoje za-
jištěny.

Dotazy a informace na:
hasicikuncina@email.cz 

F Hasičská zábava, září 2010

F Lampiónový průvod, 3.12.2010

Program akcí na rok 2010 

Odpoledne plné soutěží s hasičskou téma-
tikou, za které jsou připraveny drobné 
odměny. Občerstvení zajištěno.

Rozloučení dětí nejen s létem, ale i s prázd-
ninami. K této příležitosti tu budou připra-
veny: skákací hrad, hasičská pěna, kadeřnic-
ký salón s crazy účesy a tombola.

F Dětský den, 5.6.2010

F Letní hrátky, 29.8.2010

Ze společenských organizací

V sobotu 24.4. byl zahájen nový ročník 
seriálu cyklistických závodů - Cykloman. 
Také v tomto roce se všech 10 závodů 
seriálu bude účastnit 10-15 závodníků týmu 
ANO Čerti CK Kunčina. Již s předstihem 
vás můžeme informovat o termínu duatlonu, 
který je každoročně pořádán v Kunčině - 
Kunčinský powerman. Závod se letos bude 
konat v sobotu 14.8. Z důvodu rekonstrukce 
sportovního areálu bude zázemí závodu 
umístěno v náhradních prostorách.
O podrobnostech budeme veřejnost infor-
movat s předstihem formou plakátů.

Za cykloteam  Roman Richter

Cykloman



ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Mateřské školy v Kunčině i v Nové Vsi 
pracují podle Rámcového vzdělávacího 
programu pro předškolní vzdělávání, který 
stanovuje podmínky k všestrannému rozví-
jení každého dítěte. 

 29. ledna 2010 pořádala MŠ Kunčina v 
Kulturním domě masopustní karneval. V 
programu vystoupily děti z obou MŠ s krát-
kým tanečním pásmem. Následovala disko-
téka moderovaná známou pražskou zpěvač-
kou Inkou Rybářovou a jejím manželem.

 V únoru proběhl zápis předškolních dětí 
do první třídy ZŠ. 

 V březnu jsme uspořádali v Mateřské 
škole v Kunčině tvořivá odpoledne pro 
rodiče s dětmi, kdy si společně vyrobili  
drobné keramické předměty.

 V dubnu děti vyráběly velikonoční dekora-
ce, jimiž vyzdobily interiér ve školce i doma.

 V květnu oslavíme svátek matek, kdy děti 
popřejí svým maminkám na besídce v MŠ 

F

F

F

F

F

V MŠ v Nové Vsi pracujeme s dětmi stále 
dle ŠVP a RVP: vycházíme z ročních obdo-
bí, lidových tradic a zvyků.

 Celoročně se učíme hrát na flétnu a pra-
covat s keramickou hlínou.

 V březnu jsme s dětmi uskutečnili jar-
mark pro rodiče, kde jsme nabízeli předmě-
ty z větší části vyrobené dětmi. Utržili jsme 

F

F

formou pásma písní, básní, tanečků a scé-
nek.  Nebude chybět ani drobný dárek. Od 
května budou děti opět jezdit do Svitav na 
plavání.  Poslední týden v květnu budou 
probíhat v MŠ dny otevřených dveří spojené 
se zápisem dětí do MŠ. K předškolní 
docházce jsou přijímány děti  od dvou let, 
splňují-li kriteria pro přijetí. Nově přijatým 
dětem poskytujeme individuální adaptační 
režim dle dohody  s rodiči.

 Na červen plánujeme pro děti obou ško-
lek společnou oslavu Mezinárodního dne 
dětí a slavnostní rozloučení se školáky. 

 Po celý školní rok navštěvují naši MŠ 
členové divadelní společnosti L. Frištenské 
s poutavými pohádkami.

 V průběhu školního roku mají děti mimo 
jiné možnost tvořit s keramickou hlínou, 
hrát na flétnu, tančit, učit se základům ang-
lického jazyka i získávat poznatky prostřed-
nictvím výukových programů na počítači. 

F

F
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velice pěknou částku, za kterou si s dětmi 
uděláme výlet do Moravské Třebové.

 Některé děti se zúčastnily výtvarné soutě-
že s hasičskou tematikou, na jejíž výsledky 
čekáme. V tomto školním roce ještě připra-
vujeme opékání párků na školní zahradě 
(pálení čarodějnic),předváděcí policejní 
akci, vystoupení k Svátku matek v sále 
v Nové Vsi, výlet a loučení se školáky.

F

MATEŘSKÁ ŠKOLA KUNČINA

MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES

vá, 7. místo – L. Paulus; 7. tř. V. Fafílek, 
2. místo Š. Janků.

 V soutěži Poznávání živočichů se naše 
žákyně Jana Hlavatá probojovala z obvod-
ního kola (1. místo) až do okresní soutěže, 
kde ve velké konkurenci obsadila cenné 
4. místo.

 Pro žáky 1. stupně připravily jejich 
učitelky návštěvu Městské knihovny v Mo-
ravské Třebové. Zde se dětem věnovaly 
pracovnice knihovny, aby je seznámily 
s chodem knihovny, výpůjčním řádem, 
internetovou studovnou, možností zapůjčení 
periodického tisku  a dalšími  možnostmi 
využití této instituce.

 Stranou v minulých měsících nezůstal ani 
sport. Úspěch slavily zejména mladší děti ve 
florbalových turnajích. Ve dvou kategoriích 
(1.-3. tř. a 4.-5. tř.) vybojovali naši sportovci 
v okresních kolech krásné 2. místo.
Ve zbývajících týdnech nás čeká především 
tvrdá práce, ale odměnou pro všechny děti 
budou určitě školní výlety, které k závěru 
školního roku neodmyslitelně patří.

F

F
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F Druhé pololetí zahájili žáci ZŠ Kunčina 
důstojnou reprezentací naší obce v soutěži 
Letem světem, která každoročně probíhá 
v DDM Moravská Třebová. V základním 
kole získali nejstarší žáci 2., 3., 4., a 7. 
místo (Lucie Dvořáková, Libor Paulus, 
Ondřej Kudrna, Klára Pustinová), žáci 6. a 
7.třídy dosáhli na 1. a 5. místo (Štěpán Jan-
ků, Viktor Fafílek). Naši borci nechyběli ani 
ve výsledkové listině finálového kola: 8.-9. 
tř : 2. místo O. Kudrna, 5. místo K. Pustino-

Ze školských zařízení Sněhulák

Desátá
Tříkrálová sbírka

V tuto dobu už máme konečně jarní počasí, ale 
chtěli bychom  připomenout zimní období, kdy 
tento velký sněhulák stál před Kulturním 
domem v Kunčině. V neděli 3. ledna ho 
postavili  naši mladí občané a dali si s ním dost 
práce. Kdo procházel okolo, určitě nám dá za 
pravdu, že tento třímetrový sněhulák nešel 
přehlédnout a byl hezkým dotvořením zimní 
atmosféry.

Oblastní charita Moravská Třebová se i tento 
rok zapojila do desáté Tříkrálové sbírky, 
kterou pořádá Charita České republiky.
Tato sbírka proběhla v Moravskotřebovském 
a Jevíčském regionu od 8.1. do 14.1.2010.
Původ této sbírky pochází z lidového zvyku 
uctívání Tří králů. Jsme rádi, že se tuto 
lidovou tradici podařilo obnovit a že nové 
generace malých koledníků se s nadšením 
zapojily do koledování i letos.
I přes letošní ztížené podmínky pro koledování, 
díky přívalům sněhu, mohli koledníci nad 
dveře příbytků napsat K+M+B „Christus 
mansionem benedicat“ což ve volném 
překladu znamená „Kriste žehnej tomuto 
domu“.
Děkujeme tímto všem občanům, kteří 
koledníkům otevřeli nejen dveře, ale i srdce 
a díky jejich štědrosti a velkorysosti se vybralo 
v tomto roce v Moravské Třebové a přilehlých 
obcích pro potřeby potřebných a lidí v nouzi 
162272,-Kč.
Poděkování patří všem obětavým vedoucím 
skupinek a všem koledníkům, kteří věnovali 
svůj čas a síly na tuto sbírku.
Poměrnou část výtěžku sbírky, která se vrací 
zpět do regionu působnosti Oblastní charity 
Moravská Třebová (58%) použijeme v případě 
schválení arcidiecézní radou na přímou pomoc 
lidem, kteří se ocitli v obtížné životní a sociální 
situaci, dále na zakoupení polohovacích lůžek 
do půjčovny zdravotních a kompenzačních 
pomůcek, na soc.služby pod OCH Moravská 
Třebová.
20000,- Kč zašleme na okamžitou pomoc lidem 
postiženým ničivým zemětřesením na Haiti, 
zbývající peníze jdou na nouzový a krizový 
fond Olomoucké arcidiecéze a na zahraniční 
pomoc.
Výtěžek Tříkrálové sbírky 2010:
Název města, obce Vybráno celkem

162272,- Kč
1. Moravská Třebová 109005,-
2. Staré Město   11038,-
3. Boršov     8067,-
4. Útěchov       888,-
5. Kunčina   11444,-
6. Křenov     5484,-
7. Bělá u Jevíčka     1661,-
8. Linhartice   10798,-
9. Dětřichov     3887,-
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Ve Svitavské nemocnici, a. s. začala od 
března 2010 nově fungovat Lékařská služba 
první pomoci pro děti a dorost. V provozu 
bude o sobotách, nedělích a ve svátcích od 
8.00 hodin do 18.00 hodin v prostorách 
dětské odborné ambulance v 1. patře 
polikliniky. „V tuto dobu je lékař na 
dětském oddělení nemocnice, kam rodiče 
s náhlými případy i o víkendech dosud 
přicházeli, sám a často býval také například 
u porodu. Službou první pomoci pro děti tak 
zvyšujeme komfort pro obě strany. Rodiče 
a děti nebudou muset na ošetření o víken-
dech čekat a lékaři nebudou ve stresu,“ 
vysvětluje primář dětského oddělení MUDr. 
Jan Malý. „Dochází tak k historickému 
okamžiku, protože nevýjezdní dětská LSPP 
tu dosud nebyla,“ uvedl Jan Malý. 
„Můžeme ji zavést díky našemu mnohaleté-
mu úsilí a také díky pochopení Pardu-
bického kraje, který službu bude doplácet,“ 
dodává primář. Sloužit budou dětští lékaři 
ze Svitavska, Poličska i Moravskotřebovska. 
Někteří budou spolupracovat se sestrami ze 
svých obvodů, u dalších budou sloužit 
sestry z dětského odděleni nemocnice.
Ve všedních dnech v době od 18.00 do 8.00 
hodin, tedy mimo službu LSPP, budou 
akutní případy i nadále ošetřeny lékařskou 
pohotovostní službou na dětském oddělení 
v nemocnici.
V této době prosíme rodiče o trpělivost, 
pokud bude lékař zrovna u jiného případu, 
kterému bude muset z hlediska závažnosti 
dát přednost,“ říká MUDr. Jan Malý.

OPRAVA MOTOROVÝCH VOZIDEl
PROVÁDÍM:
-  
-  Příprava vozidel na STK včetně jeho provedení
-  Výměny olejů
-  Montáž tažných zařízení
-  Lepení autoskel

Běžné opravy motorových vozidel
Pufler Miroslav
Kunčina 287
tel: 731 575 485

Svitavská nemocnice
zavedla od března
LSPP pro děti

Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková organizace, 
která poskytuje sociální služby pro občany z okraje společnosti

– materiální pomoc sociálně potřebným, azylové ubytování i pracovní příležitost.
 Více na  www: diakoniebroumov.org

V Y H L A Š U J E

• Letní a zimní oblečení /dámské, pánské,dětské/
• Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, 

2• Látky(minimálně 1m ,nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
• Domácí potřeby – nádobí bílé i černé, skleničky

                         (vše nepoškozené)
• Peří, péřové a vatované přikrývky, polštáře a deky

• Obuv (nepoškozenou)

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
• ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace,

koberce (z ekologických důvodů)
• nábytek, jízdní kola a dětské kočárky (ty se transportem znehodnotí)

• znečištěný a vlhký textil

Sbírka se uskuteční:
dne:   21. - 25. 6. 2010
čas:   8.00-16.00 hod.

místo:  Obecní úřad Kunčina, Hasičská zbrojnice Nová Ves

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic,
aby se nepoškodily transportem

Děkujeme za Vaši pomoc.
Bližší informace Vám rádi sdělíme:

tel. : 224 316 800, 224 317 203

SBÍRKU  POUŽITÉHO  OŠACENÍSBÍRKU  POUŽITÉHO  OŠACENÍSBÍRKU  POUŽITÉHO  OŠACENÍSBÍRKU  POUŽITÉHO  OŠACENÍSBÍRKU  POUŽITÉHO  OŠACENÍ


