
INFORMACNÍ SERVIS OBCÍ KUNCINA A NOVÁ VES číslo I/2014

Zprávy z obecního úřadu

AKTUÁLNE Z OBCE SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Platba poplatku za svoz odpadů a za psa
Do konce března bylo povinností každého občana obce zaplatit na obecním úřadě poplatek 
ze psů - za prvního psa 100,- Kč a za každého dalšího 200,- Kč. Zároveň se jednalo o 
poslední termín k zaplacení poplatku za svoz odpadů. Ten činí 450,- Kč na osobu. U 
chalupářů se platí stejná částka za objekt. Druhé a další dítě do 15 let neplatí. Žáci a 
studenti, kteří pobývají přes týden na internátě nebo koleji a tuto skutečnost doloží 
potvrzením, mají slevu 200,- Kč.
Poplatky je možné uhradit bankovním převodem na účet 1283447359/0800. Jako 
variabilní symbol uvádějte číslo popisné domu.

Hřiště pro žáky ve středu
Víceúčelový sportovní areál u Základní školy v Kunčině bude po dobu prázdnin 
otevřen bezplatně pro školní mládež každou středu od 16:00 do 18:00 hod.

Nabídka mulčování
Obec nabízí svým občanům poskytování služby mulčování trávy na větších plochách 
obecním traktorem. Cena služby - 300,- Kč / hod. Minimální objednací doba je 1 hod., dále 
bude účtována každá další započatá půlhodina. Podmínkou je, že se na určeném pozemku 
nebudou vyskytovat předměty, které by mohly poničit žací ústrojí, jako jsou kameny, 
betony, železa apod.
Službu je možné si objednat telefonicky na čísle 461 318 321 v úředních hodinách a sdělit 
přibližný termín, rozlohu plochy a telefonní kontakt na sebe. Zpětně budete kontaktováni 
obsluhou stroje.

Opakovaně vyzýváme majitele psů, aby zamezili jejich volnému 
pobíhání po obci.

Svoz odpadů

V letošním roce se bude svoz odpadu organizovat stejně jako v minulých letech, 
takže jeden den na určeném místě v Kunčině (naproti Obecnímu úřadu) a druhý den 
na určeném místě v Nové Vsi (před hospodou) bude umístěno několik nádob na sběr 
různého odpadu. Některé z kontejnerů budou uzamykatelné a odběr odpadu bude řídit 
pověřená osoba.
Bude se jednat o nádoby s následujícím cílovým odpadem:

- uzamykatelná klec na elektro odpad (pračky, ledničky, TV, sporáky a další)

- velkoobjemová vana na směsný komunální odpad (nábytek, koberce, atd.)

- vlečka na pneumatiky, akumulátory z aut, event. eternit

- bedna na nebezpečný odpad (zbytky barev, plechovky od barev)
Do žádné z nádob se nesmí vkládat odpad, který je možné třídit – plasty, sklo, papír.
Kontejnery budou umístěny v Kunčině dne 20. 5. 2014 a v Nové Vsi  21. 5. 2014. 
Obsluha provádějící sběr bude na místě přítomna od 7:30 do 17:30 hod.

Narození: 
29.11.2013  Tomášková Adéla (N.V.) 
22.12.2013  Šettner Jan (K)
27.12.2013  Kučerová Táňa (K)
28.12.2013  Krahulcová Lenka (K)
13.2.2014    Kolbábek Filip (K)
5.3.2014      Zeman Dominik (K)
13.3.2014    Hutira Janek (K)
26.3.2014    Klíčová Kateřina (K)
31.3.2014    Foret František (K)
9.4.2014      Štrajtová Jolana (K)

Sňatek: 
22.3.2014 Hušková Jana a Šido Jiří (K)

Jubilea:
25.12.2013 Štěpánek Antonín (K) – 75
7.1.2014     Juchová Věra (K) – 65
29.1.2014   Henychová Františka (N.V.) – 65
                   Pařilová Marie (K) – 65
6.2.2014   Brychta Josef (K) – 65
9.2.2014     Fleischlingerová Miroslava (K) –65
12.2.2014   Benešová Vlasta (N.V.) – 65
21.2.2014   Krejčová Božena (K) – 70
25.2.2014   Štěpánková Marta (K) – 75
1.3.2014     Novotný Jaroslav (N.V.) – 70
                   Pařil Jiří (K) – 70
5.3.2014      Dejdarová Emilie (N.V.) – 65
6.3.2014      Štarha Zdeněk (N.V.) – 65
24.3.2014   Fiala Josef (K) – 92
3.4.2014      Rothrockelová Marie (N.V.) – 75
14.4.2014   Bárta Antonín (N.V.) – 75
24.4.2014   Roušová Miloslava (K) – 65
25.4.2014   Blaško Jan (K) - 70

Úmrtí: 
dne 17.1.2014 zemřel 
pan Hanák Vladislav ve věku 83 let



ZE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ
MATEŘSKÁ ŠKOLA

Masopustním karnevalem, který se konal 
28.2.2014 v  Kulturním domě v Kunčině, 
jsme př ispěl i  k  udržování  t radice 
masopustu. Po krátkém vystoupení dětí z 
MŠ Kunčina i Nové Vsi a minimažoretek z 
Moravské Třebové, se na podnět rodičů o 
zábavu postarali Jana a Petr z agentury 
Jana. Děti si užily mnoho zábavy, soutěží a 
nechyběl ani průvod a vyhodnocení masek. 
Naši akci podpořili rodiče a firmy 
MATUŠÁK AGRION, s.r.o.; Romana 
Totůšková - Pohostinství u Kostela, 
Moravec - pekárny, s.r.o.; Mgr. František 
Keprt; Truhlářství František Knápek; 
Dochema s.r.o. Srdečně jim děkujeme a 
vážíme si jejich spolupráce.
Abychom nezaháleli na poli kultury, 
pravidelně  k  nám jezdí  d ivadelní 
společnost s pohádkami pro děti. Děti se 
učí ,  jak se chovat  při  divadelním 
představení a odnáší si cenné zkušenosti i 
kulturní zážitky. 
Na besedu k nám v březnu zavítali manželé 
Podolští z Království sov. Děti si měly 
možnost prohlédnout sovy a dozvědět se 
zajímavosti z jejich života. V tomto měsíci 

jsme též podnikli výlet k rybníku v Nové 
Vsi, kde nám pan Bis uspořádal besedu o 
životě u vody a ve vodě. Děkujeme za 
poučné besedy, které nám rozšířily naše 
vědomosti. 
Stále se snažíme zvelebovat školní 
zahradu. V březnu jsme ji rozšířili o nový 
prvek – Venkovní košíkovou. Děti tak 
mohou zdokonalovat své dovednosti v 
hodu míčem.
K Velikonocům jsme uspořádali v obou MŠ 
pro rodiče s dětmi tvořivé odpoledne, na 
kterém si vytvořili pěkné velikonoční 
dekorace.
V nadcházejícím měsíci zveme všechny 
zájemce na Den otevřených dveří, který se 
uskuteční 13.5.2014 v MŠ v Kunčině od 
10.00 do 16.00 hodin a v MŠ v Nové Vsi od 
10 .00  do  15 .00  hodin .  Můžete  s i 
prohlédnout prostory našich mateřských 
škol, zeptat se na vše, co vás zajímá a 
případně si vyzvednout přihlášku k přijetí 
dítěte.
Zápis do MŠ bude následně 3.6.2014 od 
10.00 do 15.30 hodin v MŠ v Kunčině. 
Žadatelé přinesou vyplněnou a od lékaře 
potvrzenou přihlášku k přijetí dítěte, rodný 
list dítěte a občanský průkaz. 

V květnu oslavíme Mezinárodní den dětí ve 
spolupráci s místní ZŠ. Učitelé i žáci nám 
již tradičně vytvářejí krásné soutěživé 
d o p o l e d n e  m o t i v o v a n é  z n á m ý m i 
pohádkami. 
V červnu plánujeme opět besedu s policisty, 
hasiči a záchranáři, aby se děti seznámily s 
bezpečným chováním doma i na ulici.  
Konec školního roku oslavíme s rodiči na 
školní zahradě, kde se rozloučíme s našimi 
předškoláky. 
O letních prázdninách je naplánovaná 
rekonstrukce MŠ v Kunčině. 

Za kolektiv zaměstnanců MŠ Hana 
Fafílková

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
  V uplynulých měsících byla výuka 
doplněna mnoha sportovními, soutěžními i 
vzdělávacími akcemi. V oblasti sportu patří 
k nejoblíbenějším každoroční lyžařský 
výcvikový kurz. Zájemci z vyšších ročníků 
jej absolvovali na začátku března v 
lyžařském středisku v Čenkovicích. 
Letošní zima lyžařům moc nepřála, proto 
do poslední chvíle panovaly obavy z 
nedostatku sněhu, ale díky umělému 
zasněžování a příznivému počasí se kurz 
stoprocentně vydařil. Pro mladší děti, tedy 
pro žáky 3. a 4. třídy, je do výuky 
pravidelně zařazen plavecký kurz. Probíhá 
od března v bazénu na Základní škole 
Moravská Třebová a obnáší  deset 
dvouhodinových lekcí. Mezi nejúspěšnější 
sporty na naší škole patří florbal. 

Pravidelnému tréninku dětí z prvního 
stupně se dlouhodobě věnuje paní učitelka 
Dagmar Nedvědová. Na posledním turnaji 
v Moravské Třebové obsadili její svěřenci 
druhé místo a navíc jeden z našich hráčů 
(Tomáš Neděla) byl vyhlášen nejlepším 
střelcem turnaje. 
Naše děti se zúčastňují i řady vědomostních 
soutěží ,  které větš inou organizuj í 
pracovníci DDM v Moravské Třebové. Na 
začátku dubna zde mladší i starší žáci 
úspěšně reprezentovali školu v soutěžích v 
poznávání živočichů a v poznávání rostlin, 
nejmladší děti získávaly nové poznatky 
díky programu Velikonoce v lidové tradici. 
Pro žáky 8. a 9. třídy připravili učitelé 
zajímavou exkurzi do Hvězdárny a 
planetária v Brně. Žáci navštívili oddělení 
zvané Digitárium, kde díky počítačové 

technice lze na velké projekční ploše 
vytvořit věrný model vesmíru. V nabídce 
byly i další zajímavé programy: cesta pod 
vodní hladinu, dovnitř lidského těla, do 
minulosti či do budoucnosti.
V těchto dnech jsou v centru našeho zájmu 
především výsledky přijímacích zkoušek 
na střední školy. Všichni držíme palce 
našim deváťákům, pro něž jsou zkoušky 
prvním důležitým krokem do dospělosti. 

Ruznéo

Zprávy z knihovny

Začátkem dubna se v knihovnách naší republiky na popud 
knihovnic z Uherského Hradiště koná akce pod názvem Noc s 
Andersenem. Tato tradice se již úspěšně rozšířila i do okolních 
sousedních států.  Hlavním účelem je zpopularizovat čtení knih a 
děti zábavnou formou přilákat do knihovny.
V naší obci Noc s Andersenem proběhla z 5. na 6. 4. 2014.   Ve 
večerních hodinách jsme se sešli v knihovně a hned zpočátku bylo 
zřejmé, že se tam s karimatkami nevejdeme. Ustlali jsme si tedy v 
sále Klubu důchodců. Děti se nejdříve zabavily výrobou 
papírových loutek, pak jsem jim krátce pověděla o životě 
spisovatele H. CH. Andersena.  
Když se setmělo, vydali jsme se společně na stezku odvahy.  Ta byla 
podle některých větších dětí málo strašidelná, takže příště musíme 
v tomto směru přidat. Děti odpovídaly na otázky strašidelného 
dědka, a protože všechny zodpověděly správně, dostaly sladkou 
odměnu.



Po návratu do klubovny jsme si vyprávěli vtipy, nikomu se ale nechtělo spát, tak jsme se pobavili při malé diskotéce. Na závěr večera se děti 
zklidnily při filmu s Tebou mě baví svět.  Pro ty, kterým se ještě nechtělo spát, jsem přečetla pohádku na dobrou noc.
Noc byla krušná. Podlaha byla tvrdá, hlavy ťukaly o parkety. Někdo spal mimo karimatku i mimo spací pytel, ale nikomu to nevadilo.

Ráno jsme se všichni probudili do slunečného dne a za doprovodu rodičů, ti starší už sami, jsme se rozešli do svých domovů.
Chtěla bych tímto i poděkovat jedné mamince, která přinesla všem 15 dětem svačinku.

Takže, děti, za rok zase při stejné akci nashledanou.
M. Alexandrová, knihovnice.
            

Vážení občané, ráda bych Vás seznámila s děním  naší místní knihovny.
 Z celkového počtu 70 čtenářů je 18 dětí. Velmi si vážím toho, že chodí do knihovny nejen pro knihy, ale rády si zahrají malé společenské 
hry nebo si malují, případně vystřihují obrázky. Pro zpestření jsem se rozhodla uspořádat ve spolupráci s paní Věrou Nápravníkovou z 
Moravské Třebové, m u z i k o h r á t k y – tj. ukázka hry na různé zajímavé hudební nástroje.
Paní Věra dětem zahrála na kytaru, společně si zazpívaly lidové písničky i písničky známé z televizních pohádek.  Z klubovny se ozýval 
hlas bubnů, na které děti bubnovaly. Dětem se také velmi líbil šamanský buben, který si p. Nápravníková sama vyrobila. Poděkováním za 
hezké odpoledne byla pro pí. Věru kytička, pro děti pak malé občerstvení.  
Nejvíce mě překvapilo a potěšilo, že po ukončení akce děti nespěchaly domů, ale ještě si zašly do knihovny vypůjčit knihu a zasedly ke 
stolečku a společně si malovaly obrázky.
A co připravuji dále: 
Na měsíc duben chystáme společně se čtenářkami naší knihovny diskotéku pro děti od 5 do 15 let.  Bude součástí poutě, která bude v 
Kunčině ve dnech 26. – 27. 4. 2014. Podrobnosti se dozvíte z plakátů.

V druhé polovině roku bych ráda připravila akce pro starší čtenáře, kterých je velká většina.
Takže milé čtenářky a čtenáři pokročilého věku, také na Vás myslím, pokud budete mít zájem se příjemně pobavit, zorganizuji i pro Vás 
zábavné odpoledne. Několik nápadů už mám a ráda si v knihovně vyslechnu Váš názor.

M. Alexandrová, knihovnice.

Agility klub Moravská Třebová vznikl za podpory Domu dětí a mládeže a 
města Moravská Třebová, spojením 
několika aktivních pejskařů z Moravské 
Třebové a okolí .  Naše činností  je 
spolupráce s dětmi, mládeží i s dospělými, 
kteří si rádi hrají s pejsky. Zúčastňujeme se 
oficiálních i hobby závodů, podporujeme 
útulek opuštěných pejsků z Vendolí. 
Děláme ukázkové akce nebo ukázky na 
společenských akcích, aby se společnost 
dozvěděla co to vlastně agility je a jak se 
cvičí.
Z naší obce navštěvují agility klub dvě 
dívky, jsou to Adélka Štouračová s Border 
kolií Angie. Ve velmi krátké době si 
vyzkoušela zaběhnout neoficiální závody, 
na kterých měla umístění do sedmého 
místa. V Pejskiádě v soutěži Nejkrásnější 
pejsek 2013 získala Angie 1. místo. Další 
dívka je Kateřina Puflerová s Border kolií 
Adelin, ta se zúčastnila Mezinárodního 
mistrovství České republiky Border kolií v 
agility, kde získala 9. místo v agility a v 
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družstvech 14. místo, na oficiálních 
závodech obhajují přední místa. 
Další její pejsek je Zlatý retrívr Baron,  se 
kterým se zúčastnila Mistrovství České 
republiky mládeže v agility, kde získali 5. 
místo v agility a 2. místo v družstvech. Na 
oficiálních závodech obhajují přední místa. 
Náš Agility klub bude velmi rád, když se za 
námi přijdete podívat a třeba i s námi 
spolupracovat. 
www.agility.trebova.eu 

HISTORIE A SOUCASNOST V OBRAZECHˇ
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Obec Kunčina  děkuje
Mysliveckému sdružení 
Kunčina za dar několika 
stovek sazenic stromků, 

které byly vysazeny 
v obecních lesích.
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