
Bude se jednat o nádoby 
s následujícím cílovým odpadem:
Uzamykatelná klec na elektro odpad 
(prač ky, lednič ky, TV,  sporáky a dalš í)
Velkoobjemová vana na smě sný komunální odpad (nábytek, koberce, atd.)
Vleč ka na pneumatiky, akumulátory z aut, event. eternit
Bedna na nebezpeč ný odpad (zbytky barev, plechovky od barev)
V Nové Vsi se bude elektroodpad shromaž ïovat na urč eném místě  a následně  
př emís�ovt ke kleci v Kunč ině .
Do ž ádné z nádob se nesmí vkládat odpad, který je mož né tř ídit –  plasty, sklo, 
papír.
Kontejnery budou umístě ny v Kunč ině  dne 25.6.2012 a v Nové Vsi 

26.6.2012. 
Obsluha, provádě jící sbě r, bude na místě  př ítomna od 7:30 do 18:30 hod.

Narození: 13.2. Èermáková Elena (K)

Sòatek: 21.4. Ženatová Petra (K)
                      a Dvoøák Milan (Boršov)

Jubilea: 16.1. Janíèek Pøemysl (K) - 60

             22.1. Zahradníková Marie (K) - 60

               2.2. Šabacký Karel (K) – 60

               3.2. Nedomová Ludmila (K) – 60

               4.2. Fafílek František (K) – 60

               5.2. Kaláb Josef (K) – 75

             12.2. Hruban Miroslav (K) – 60

             22.2. Havliš Josef (K) – 80
             27.2. Thunová Marie (N.V.) – 60

             11.3. Pagáè Vladimír (K) – 60

             13.3. Prokopcová Rùžena (N.V.) – 75

             24.3. Fiala Josef (K) – 90

             11.4. Kubaníková Vìra (N.V.) – 60

             22.4. Kadlecová Marie (N.V.) – 60

             27.4. Serynová Jaroslava (N.V.) – 85

               3.5. Smolík Miloš (K) – 60
               8.5. Grubrová Anastázie (N.V.) – 85

             11.5. Novotná Jana (N.V.) – 70

             14.5. Turek Kvìtoslav (K) – 60

             24.5. Blašková Rùžena (K) - 70

Úmrtí: dne 8.12.2011 zemøel
             pan Snášel Karel ve vìku 88 let

             dne 18.2.2012 zemøel
             pan Pøívratský Petr ve vìku 63 let

             dne 21.3.2012 zemøel
             pan Koukal Lubomír ve vìku 50 let

             dne  5.4.2012 zemøel
             pan Sedlák Miroslav ve vìku 56 let

INFORMAČ NÍ SERVIS OBCÍ KUNČ INA A NOVÁ VES Č íslo II/2012

SPOLEČ ENSKÁ KRONIKA

VÁŽ ENÍ SPOLUOBČ ANÉ,

ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘ ADU

V souč asné době  probíhá zpracování projektové dokumentace pro územní 
rozhodnutí pro celoobecní kanalizaci Kunč ina, Nová Ves. 
Zpracovatelem projektové dokumentace je společ nost Aquaserv, s.r.o. V prů bě hu 
zpracování projektu se na ně které z Vás (v této fázi př edevš ím na vlastníky, jejichž  
pozemky by byly př ímo dotč eny stavbou kanalizace) budou obracet projektanti a ž ádat 
Vás o stanovisko k celé zálež itosti. Pokud Vám bude doruč ena ž ádost v této vě ci, 
prosím, abyste Vaš e stanovisko zaslali co nejdř íve. Př ípadné pož adavky a změ ny je 
mož né projednat buï s projektantem nebo zanechat jako pož adavek na obecním úř adě  
v Kunč ině .
Kontaktní osobou za projektanta je buï sleč na Petra Kalová (telefon 461 357 145), 
nebo vedoucí projekce oblasti Severovýchod Ing. Martin Soudek, Ph.D. (603 899 
805).
Dalš í rozhodnutí o způ sobu nakládání s odpadovými vodami uč iní zastupitelstvo až  
podle výsledků  projektové dokumentace, která bude hotova zač átkem roku 2013.
Dě kujeme a tě š íme se na spolupráci.

Svoz odpadů
V loň ském roce probíhal svoz velkoobjemového odpadu tak, ž e př ibliž ně  u kaž dé 
autobusové zastávky byl umístě n kontejner jeden den. Díky ně kolika nezodpově dným 
jedinců m, kteř í do kontejneru nebo vedle ně j umís� ovali takové typy odpadů , které 
byly na kontejneru viditelně   vyjmenované jako nevhodné, již  není mož né organizovat 
svoz odpadů  tímto způ sobem.
Od letoš ního roku se bude svoz organizovat tak, ž e jeden den na jednom místě  v 
Kunč ině  (u Obecního úř adu)a jiný den na jednom místě  v Nové Vsi (př ed hospodou) 
bude umístě no ně kolik nádob na sbě r rů zného odpadu. Ně které z kontejnerů  budou 
uzamykatelné a odbě r odpadu bude ř ídit pově ř ená osoba.



ZE Š KOLSKÝCH ZAŘ ÍZENÍ
ZÁKLADNÍ ŠKOLA

MATEØSKÁ ŠKOLA

Druhé pololetí školního roku 2011/2012 
pøineslo našim žákùm øadu soutìží, v nichž 
mohli prokázat své znalosti, dovednosti i talent. 
Již nìkolikátý rok potvrzují svou suverenitu ve 
vlastivìdné a zemìpisné soutìži Letem svìtem, 
což prokázala i výsledková listina základního 
kola. Soutìž se koná vždy v Moravské Tøebové a 
zúèastòují se jí školy z Moravskotøebovska a 
Jevíèska. ZŠ Kunèina mìla své zastoupení i v 
poøadí finálového klání, v nìmž 1. místo obsadil 
Robin Richter, žák 8. tøídy, a 2. místo Štìpán 
Jankù z 9. tøídy. 

Svými výsledky mile pøekvapili i úèastníci 
soutìže Poznávání živoèichù. Jejich peèlivá 
pøíprava pøinesla i zde své plody. V oblastním 
kole se v kategorii pátých tøíd umístila dìvèata 
Denisa Kuncová (1.) a Simona Kalábová (2.), v 
mladší kategorii obsadil 2. místo Matìj Papežík. 
Celkový úspìch potvrdila dìvèata úèastí v 
okresním kole: Denisa 2. místo, Simona 4. 
místo.

V pestré nabídce nechybìla ani literární soutìž 
zamìøená na recitaci, do níž se s nadšením 
zapojily zejména mladší dìti z 1. stupnì. 

Tradiènì v dubnu probìhla Dopravní soutìž 
mladých cyklistù. V areálu školy mìly dìti 
možnost na technicky nároèné trati ukázat své 
jízdní dovednosti a také základní znalosti 
dopravních pøedpisù. Nejzdatnìjší cyklisté 
postoupili do oblastního kola, které uspoøádala 
Mìstská policie v Moravské Tøebové pod 
záštitou tamìjšího mìstského úøadu. Výsledky, 
s jakými se dìti vrátily, byly opravdu 
neoèekávané. Mladší žáci z 5. a 6. tøídy – Filip 
Ondráèek, Tereza Bártová, Aneta Køíbalová, 
Zdenìk Opletal – pøivezli pohár a medaile za 3. 
místo a žáci z kategorie 7. a 8. tøíd – Vít 
Laštùvka, Simona Ondráèková, Jakub Papežík, 
Ilona Pustinová – se mohou pochlubit 
prvenstvím, a tedy i postupem do okresního 
kola. Vìøíme, že i tam budou dùstojnì 
reprezentovat nejen naši školu, ale i naše obce.

Stranou nezùstaly ani sportovní akce. 
Jmenujme alespoò fotbalový turnaj McDonald 
Cup, kde sportovci ze 4. a 5. tøídy vybojovali 2. 
místo.

Letošní rok byl bohatý i na kulturní vyžití. 
Zatímco starší žáci mìli možnost navštívit 
brnìnské Mahenovo divadlo již v 1. pololetí, 
pro dìti z 1. stupnì byl zorganizován podobný 
výlet v únoru. Velké mìsto, opravdické divadlo 
a k tomu oblíbená pohádka Popelka, to byl jistì 
zážitek, který budou dìti chtít zopakovat. 
Ponìkud skromnìjší, ale i tak pøíjemné a 
zábavné pøedstavení zhlédli žáci v dubnu v 
tìlocviènì školy. Tentokrát to byla hra Pøíhody 
lišky Bystroušky nastudovaná herci z Hradce 
Králové.

Mìsíc duben byl opravdu nabitý. Opìt jsme si 
pøipomnìli Den Zemì, který nás vždy nutí 
zamyslet se nad problémy životního prostøedí a 
jeho ochranou zejména v našem nejbližším 
okolí. Naši žáci se tìmto otázkám vìnovali 
nejen ve výuce, ale svou snahu pøispìt ke 
zlepšení svého okolí vyjádøili sbìrem odpadkù 
na nejzneèištìnìjších místech v obci (vlakové 
nádraží, autobusové zastávky, parèík u prodejny 
Hruška, prostranství u kostela, høištì pod 
skalkou).   
V závìru mìsíce vìtšina vyuèujících sledovala, 
jak  naši   nejstarší,  tedy  žáci  9. tøídy  uspìli  u

V lednu se pøedškolní dìti z Mateøské školy z 
Kunèiny i z Nové Vsi úèastnily exkurze do 
místní Základní školy v Kunèinì a následnì 
zápisu do prvních tøíd základních škol.

S Rampouchovou pohádkou, plnou zimy a 
snìhu, pøijelo do MŠ Divadlo „JÓJO“.  Dìti se 
seznámily s mrožem Ambrožem a prožívaly 
jeho zimní trampoty. 

Únorový Masopustní karneval probìhl v 
Kulturním domì v Kunèinì. Dìti z obou 
mateøských škol vystoupily, pod vedením 
svých uèitelek, s taneèním pásmem. Dále 
program pokraèoval dìtskou diskotékou, 
kterou vedla zpìvaèka Míša Rùžièková. 
Souèástí karnevalu byla bohatá tombola. Ceny 
do ní vìnovali rodièe dìtí z obou mateøských 
škol, za což jim velmi dìkuji. Výtìžek z 
tomboly byl vìnován na uhrazení programu 
vystupující zpìvaèky. Dále akci sponzorovali 

pøijímacích zkoušek na støední školy a zda se jim 
splní jejich pøání dostat se na vybraný studijní èi 
uèební obor. I letos se podávaly dvì pøihlášky a 
nabídka škol byla široká, proto po zkušenostech 
z minulých let je velmi pravdìpodobné, že 
umístìní získají všichni. 

V posledních dubnových dnech žily hlavnì 
mladší dìti pøípravami na ohlášené èarodìjnické 
rejdy. Slétlo se opravdu obdivuhodné množství 
èarodìjnic a èarodìjù z prvního stupnì naší 
školy. Všichni jsme byli pøíjemnì pøekvapeni 
poètem a autentickou krásou masek. Na 
programu byl èarodìjnický rej, po kterém 
probìhlo vyhlášení 21 nejlepších masek.  Úkol 
to byl pro èarodìjnickou porotu skuteènì 
nelehký, protože krásných masek bylo mnohem 
více.  Èarodìjnice a èarodìjové, kteøí nebyli 
vyhodnoceni za kostým, mìli možnost získat 
diplom a sladkou odmìnu i za dovednostní 
soutìže. Vyhlášeni byli vždy tøi nejlepší mágové 
z každé tøídy. Obrovské podìkování patøí nejen 
organizátorùm, uèitelùm a žákùm 5. tøídy, ale 
zejména rodièùm a jejich úsilí ve vytváøení 
masek.  Díky této souhøe dìti prožily krásné 
dopoledne plné zážitkù.

Pondìlky pøed kvìtnovými sváteèními dny (30. 
4. a 7. 5.) byly k velké radosti dìtí oznaèeny jako 
øeditelské volno. Dùvodem je postupná 
rekonstrukce již znaènì zastaralých a 
opotøebovaných šaten. Nevyhovující „klece“ 
budou nahrazeny praktickými skøíòkami, které 
zamezí obèasným ztrátám, nebo spíše zámìnám 
obuvi a obleèení. Další zmìnou na vzhledu naší 
školy a jejího okolí bude jistì brzy nové høištì, 
jehož výstavba byla zahájena v polovinì dubna. 
Høištì bude využívat hlavnì školní mládež, ale 
pøístupné bude i pro veøejnost, a tak poskytne 
pestré sportovní vyžití všem našim obèanùm.  
     

pan František Knápek, firmy Pohostinství u 
kostela a Matušák Agrion s.r.o., uèitelky z obou 
MŠ. Všem sponzorùm srdeènì dìkuji.  Rovnìž 
dìkuji starostovi obce za vytvoøení podmínek k 
nácviku dìtského pásma i ke konání samotné 
akce.

V tomtéž mìsíci dìti zhlédly pohádku Hrneèku 
vaø v podání hereèek Divadla „JÓJO“, která jim 
pøinesla mnohá morální ponauèení.  

V rámci tématu o povolání se dìti podívaly na 
místní poštu a do obchodu, kde je zamìstnanci 
seznámili s povahou jejich práce. Dìkuji 
uvedeným zamìstnancùm za pìknì pøipravené a 
pøínosné exkurze. 

V bøeznu dìti spatøily triky kouzelníkù v poøadu 
Školièka kouzel a nìkteré z nich si též 
vyzkoušely. 

V bøeznu jsme v rámci tématu o domácích a 
hospodáøských zvíøatech byli s dìtmi na exkurzi 
u soukromého zemìdìlce pana Zezuly, kde se 
dìti seznámily s chovem prasat a býkù. 
Následnì nás provedl pan Šejnoha místním ZD, 
kde dìtem pøiblížil chov koní, telat i krav. Tímto 
bych chtìla obìma podnikatelùm podìkovat za 
krásné a pouèné exkurze.

Závìrem mìsíce bøezna si nìkteøí rodièe s dìtmi 
zhotovili na odpoledním aranžování v  Kunèinì 
velikonoèní vìneèek a v Nové Vsi jarní aranžmá 
a klobouèek.

V dubnu pøed Velikonocemi dìti v obou 
mateøských školách zhotovily drobná 
velikonoèní aranžmá, èímž pøispìly k výzdobì 
MŠ i svých domovù.

Na jaøe mají všichni plné ruce práce, a co se 
stane, když se rozbije kouzelnická hùlka, to 
vidìly dìti v Aprílové pohádce, se kterou pøijelo 
do MŠ Divadlo „JÓJO“. 

Koncem mìsíce jsme se úèastnili exkurze do 
lesa. Pracovníci Lesù ÈR si pro dìti z obou MŠ 
pøipravili poutavý program. Dìti se seznámily 
se znaky jarní pøírody, s pravidly chování v lese, 
s tím, co do lesa patøí i nepatøí, prohlédly si i 
osahaly vybrané paroží i rùžky a kùže 
vybraných zvíøat. Na závìr dìti postavily lesním 
skøítkùm domeèky a se správcem lesa spoleènì 
zasadili na okraji lesa buk, ke kterému se budou 
vracet a pozorovat jej v rùstu. 

Zaèátkem kvìtna zaèaly jezdit pøihlášené dìti 
do Plavecké školy ve Svitavách na pøedplavecký 
kurz v délce 10 lekcí. V prùbìhu kurzu se dìti 
prostøednictvím instruktora nauèí pohybovat ve 
vodním prostøedí, formou her se zbaví strachu z 
vody a ty nejzdatnìjší se nauèí základy 
plaveckých stylù.  

3. kvìtna probìhl v obou MŠ Den otevøených 
dveøí. Rodièe s dìtmi mìli možnost shlédnout 
prostory a seznámit se s chodem MŠ. Zájemci si 
vyzvedli pøihlášky k pøijetí dìtí do MŠ.

10. kvìtna jsme poøádali v MŠ v Kunèinì 
Školkový jarmark. V MŠ v Nové Vsi se tento 
jarmark konal 28. kvìtna. Dìti na obou akcích 
prezentovaly své výrobky, uèily se vážit si práce 
své i druhých a pøijímat pozitivní ocenìní za 
svou práci. 

16. kvìtna se uskuteènila beseda pro rodièe 
budoucích prvòáèkù s paní uèitelkou Mgr. 
Magdalénou Šejnohovou. Rodièe se dozvìdìli 
cenné informace týkající se nástupu jejich dìtí 



do místní ZŠ. 
18. kvìtna byl na pracovišti MŠ v Kunèinì 
uspoøádán zápis dìtí do obou MŠ. 

25. kvìtna jsme se spoleènì s pøihlášenými 
dìtmi a rodièi vydali na výlet do ZOO Lešná ve 
Zlínì. Poèasí nám pøálo a dìti si odnesly mnoho 
pìkných prožitkù.

V èervnu jsme pøijali pozvání Základní školy 
Kunèina na oslavu Dne dìtí. Akce se velmi 
vydaøila, dìti byly nadšené. Tímto bych chtìla 
podìkovat øeditelce školy, pedagogùm a žákùm 
osmé a deváté tøídy za pøíjemnì strávené 
dopoledne.

S Cirkusovou pohádkou plnou artistických 
kouskù, nás opìt navštíví Divadlo „JÓJO“ 5. 
èervna. Dìti se dozvìdí, zda se mùže spolu 
kamarádit prasátko a tygr.

Dále nás èeká v rámci projektu o dopravì a 
bezpeènosti beseda s policisty, hasièi a 
záchranáøi.

28. èervna se rozlouèíme spoleènì s rodièi a 
dìtmi se školním rokem i budoucími prvòáèky, 
pro nìž opìt plánujeme dobrovolnou akci 
„Spaní v MŠ“.

                                        Za MŠ Hana Fafílková 

ZE SPOLEČ ENSKÝCH ORGANIZACÍ
TJ SOKOL KUNÈINA

soutìže i nadále drží neporazitelnost na 
domácím høišti. V jarní èásti sezony doposud 
nepoznali hoøkost porážky, sbírají dùležité 
body a šplhají tabulkou vzhùru, v souèasné 
dobì se nacházení na krásném 5. místì v 
tabulce 1.B tøídy, což je pro nováèka soutìže 

skvìlá vizitka. Nejlepší zápas odehráli 
svìøenci trenéra Pešavy pøed domácím 
publikem proti suverénovi soutìže – Sokolu 
Libchavy. V krásné atmosféøe, kterou 
pøipravili fanouškovské tábory obou mužstev 
zvítìzili 2:0 a uštìdøili hráèùm lídra soutìže 
tìžkou ránu.

„B“ tým – Muži
„Béèkaøi“ pøes zimu bohužel zaháleli, pøíprava 
nemìla žádnou ucelenou koncepci, což se 

Do jarní èásti sezóny 2011/2012 
vstupovaly všechny týmy Sokola Kunèina 
s velkým oèekáváním.

 „A“ tým - Muži
Hráèi „A“ týmu v zimních mìsících tvrdì 
trénovali. Pod vedením trenéra Zdeòka Pešavy 
nabírali fyzickou kondici, která je pro jejich 
velmi fyzicky nároèný styl hry stìžejní. V únoru 
zaèali ladit herní formu na zimním turnaji v 
Mohelnici, kde se nakonec do finále 
neprobojovali, avšak zanechali velmi dobrý 
dojem pøedvedenou hrou. Kaòkou na jinak 
povedené zimní pøípravì bylo dlouhodobé 
zranìní pilíøe obrany Petra Drahoše. 
Jarní sezóna probíhá vskutku skvìle. Hráèi 
Sokola Kunèina jako jediní ze všech úèastníkù 

projevilo v nevyrovnanosti jarních výsledkù. 
Pøesto sahají po úèasti v baráži o postup do III. 
Tøídy OFS, což by bylo obrovským úspìchem 
naší rezervy. Hráèe èeká pøes léto hodnì práce s 
ustálením kádru a s konsolidací realizaèního 
týmu.

Dorost
Svìøenci trenéra Kubína v zimì poctivì 
trénovali, za odmìnu odehráli pøípravné utkání 
proti výbìru Slovanu Moravská Tøebová 
„A“(úèastník Východoèeského pøeboru 
dorostu), zápas se odehrál na UMT ve 
Svitavách. Náš dorost pøejel svého soupeøe 
rozdílem tøídy, výsledek utkání 5:0 pro hráèe 
Kunèiny hovoøí za vše. 
Kluci podávají dlouhodobì vyrovnané výkony, 
hrají atraktivní fotbal. Starší dorostenci se 
pomalu zabydlují v základní sestavì „béèka“ 
(Kubín, Spálenský), a stále vìkem dorostenci 
(Brychta, Pagáè, Zeman, Hutira) jsou 
stabilními èleny základní sestavy „A“ týmu 
mužù.
 
Žáci
Tým žákù hraje technický fotbal, hrají 
kombinaènì, všichni hráèi umí s míèem a 
pøicházejí i výsledky, které jsou velmi èasto u 
mládežnických týmu pøeceòovány. Práce 
trenéra Stanislava Horálka a vedoucího 
mužstva Karla Šabackého je nadstandardní a 
patøí jim obrovské „díky“. Z týmu žákù po 
sezonì odejdou opory a nastane generaèní 
výmìna. 
V souèasné dobì dìláme vše pro to, abychom 
udrželi žákovské mužstvo i pro další sezony, 
fotbalová školièka i nadále funguje, tréninky 
probíhají každé úterý na hlavním stadionu. 
Trenéøi O. Brychta, J. Musil a J. Brychta st. 
budou velmi rádi, když se øady dìtí dále 
rozšíøí. 
                                                                                         
Sekretáø Miroslav Kubín

Mateøská škola (pokraèování)
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1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

47 91 101 55 61 38 11 4 0 0 408

49 91 101 57 64 39 13 3 1 0 418

51 91 101 58 62 44 16 3 1 0 427

51 88 105 63 58 49 18 3 1 0 436

45 88 107 65 58 52 16 7 1 0 439

46 81 119 65 59 52 18 7 1 0 448

45 84 113 70 53 60 17 10 1 0 453

44 89 110 71 55 62 19 10 2 0 462

41 92 108 75 51 66 22 10 3 0 468

33 96 103 77 52 66 29 9 4 0 469

35 93 101 76 55 61 38 11 4 0 474

28 93 97 81 57 64 39 13 3 1 476

33 92 91 86 58 62 44 16 3 1 486

28 93 91 86 63 58 49 18 3 1 490

27 92 91 86 65 58 52 16 7 1 495

33 84 88 95 65 59 52 18 7 1 502

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38 82 74 54 72 35 21 2 0 0 378

35 79 76 55 76 37 21 4 0 0 383

32 81 78 51 76 44 21 5 0 0 387

30 76 85 53 72 48 22 6 0 0 392

30 76 85 52 73 50 24 7 0 0 397

31 72 86 56 67 58 25 9    0 0 404

31 63 96 58 61 60 30 10 0 0 409

36 60 102 55 53 69 31 11 2 0 419

39 61 99 57 51 70 35 12 2 0 426

38 64 95 53 54 71 34 19 2 0 430

41 64 93 56 54 72 35 21 2 0 438

41 67 91 53 55 76 37 21 4 0 445

39 69 82 61 51 76 44 21 5 0 448

 36 71 79 68 53 72 48 22 6 0 455

37 71 80 69 52 73 50 24 7 0 463

39 68 76 71 56 67 58 25 9 0 469

 

 do 6        6-18        19-30      30-40       40-50      50-60      60-70      70-80       80-90      90-100      Celkem

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

16 38 35 19 30 12 7 1 0 0  158

18 37 37 20 28 14 8 1 0 0  163

14 38 37 22 27 14 9 2 0 0  163

12 40 34 23 29 15 9 3 0 0  165

11 38 37 24 27 15 10 4 0 0  166

10 37 37 21 31 16 11 4 0 0  167

10 34 40 21 32 15 12 4 0 0  168

9 37 40 22 29 17 13 5 0 0  172

10 35 41 23 25 21 12 6 0 0  173

9 34 39 24 22 28 11 6 1 0  174

11 32 39 26 19 30 12 7 1 0  177

11 28 39 29 20 28 14 8 1 0  178

13 26 38 30 22 27 14 9 2 0  181

11 27 37 29 23 29 15 9 3 0  183

12 24 38 31 24 27 15 10 4 0  185

13 21 40 30 21 31 16 11 4 0  187

13 30 24 24 22 13 10 3 0 0 139

14 28 26 24 22 13 11 3 0 0 141

14 25 29 19 26 14 12 3 0 0 142

14 26 27 21 25 14 12 5 0 0 144

14 27 23 23 26 14 14 5 0 0 146

12 28 25 22 25 16 13 5 2 0 148

11 30 26 19 27 17 13 5 2 0 150

9 28 28 19 27 18 13 6 2 0 150

11 26 30 17 26 20 14 6 3 0 153

10 24 33 18 23 20 13 10 3 0 154

11 24 32 18 24 22 13 10 3 0 157

11 24 30 21 24 22 13 11 3 0 159

10 24 30 22 19 26 14 12 3 0 160

11 23 28 22 21 25 14 12 5 0 161

9 25 25 21 23 26 14 14 5 0 162

8 24 26 21 22 25 16 13 5 2 162

  do 6       6-18      18-30      30-40     40-50     50-60    60-70      70-80     80-90     90-100    Celkem   

Rok

Poèet 

obyvatel

1843 1521

1880 1353

1921 1226

1930 1330

1950  887

1988 1168

1994 1083

2009 1320

2030 1620

2050 1820

Ze získaných demografických údajù je vidìt pokles poètu obyvatel po 1. svìtové válce a výrazný po 2. svìtové válce. Poté dochází k rozvoji obce 

a postupnému pøistìhování mnohdy celých poèetných rodin. Tento trend byl èasovì omezen. V souèasné dobì dochází nadále k zvyšování poètu obyvatel 

nejen pøirozenou mìnou, ale i migrací. Bydlení na vesnicích se stává moderní nejen kvùli zdravému životnímu stylu, ale i pro rozšiøující se infrastrukturu a 

dostupnost. Dle Územního plánu obce je pøedpoklad další výstavby cca 63 rodinných domù na novì navržených èástech zastavitelného území. Z toho 

vyplývá i prognóza týkající se zvyšování poètu obyvatel i pøes pøedpokládaný pokles porodnosti. Pøíèinou možných odchylek skuteènosti od prognózy 

m ù ž e  b ý t  n e o è e k á v a n á  z m ì n a  d e m o g r a f i c k ý c h ,  s p o l e è e n s k ý c h ,  e k o n o m i c k ý c h  a  p o l i t i c k ý c h  p o d m í n e k  

v regionu a celé ÈR.                                                           Zpracováno pro Univerzitu Palackého v Olomouci Ivetou Polehlovou a Miroslavou Laštùvkovou

Demografická charakteristika obce Kunč ina

Vìkové složení obce Kunèina - /mužiženy

Vìkové složení obce Nová Ves - /mužiženy

   V obou èástech obce se v 
posledních deseti letech výraznì 
z v ý š i l  v ì k o v ý  p r ù m ì r  
obyvatelstva. Je to zpùsobené 
p o k l e s e m  p o è t u  n o v ì  
narozených dìtí a vyšším poètem 
osob starších 60 let.
        Z tabulek je zøetelný nízký 
poèet obyvatel vìkové kategorie 
0-6 let a naopak vysoký poèet 
obyvatel ve vìkové kategorii 18-
30 let. Pokud bude tento trend 
pokraèovat je zøejmé, že  v 
horizontu 30 let, bude pomìr 
vìkových kategorií pøedstavovat 
spoleèenský problém. Tento 
negativní vývoj mùže být ještì 
zmírnìn právì obyvateli v 
reprodukèním vìku.
       Celkový poèet obyvatel v 
obci ovlivòuje pøirozený pohyb 
(narození a úmrtí) a pohyb 
mechanický (s tìhování  a  
migrace). Právì migrace nejvíce 
ov l ivòu je  ce lkový  poèe t  
obyvatel.
    Poèet sòatkù má v hod- 
noceném období vzestupný 
trend, který souvisí s již 
zmínìnou pozitivní migrací.

Demografická 
prognóza

poètu obyvatel


