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Narození: 25. 10. 2016    Abrahámová Linda (K)
 25. 11. 2016    Krahulec Jan (K)

Jubilea:   4. 12. 2016    Procházka Jan (K) – 70
                  5. 12. 2016    Pařilová Marie (K) – 65
                  7. 12. 2016    Novotná Vlasta (K) –70
               14. 12. 2016    Kabilková Stanislava (N.V.) – 65
               20. 12. 2016   Slabá Vlasta (K) – 65
                 7.  1. 2017     Pytlík Josef (K) – 70
               16. 1. 2017     Janíček Přemysl (K) – 65
               22. 1. 2017     Zahradníková Marie (K) – 65
                 3. 2. 2017     Nedomová Ludmila (K) – 65
                 4. 2. 2017     Fafílek František (K) – 75
                 5. 2. 2017     Kaláb Josef (K) – 80
               12. 2. 2017     Hruban Miroslav (K) – 65
               22. 2. 2017     Havliš Josef (K) – 85
               27. 2. 2017     Thunová Marie (K) – 65

Úmrtí:
28. 11. 2016  zemřela paní Berková Alena ve věku 85 let

Z evidence obyvatel
Počet občanů přihlášených k trvalému pobytu k 31. 12. 2016 
je 1374. Z toho v Kunčině 1006 a v Nové Vsi 368.

Vítání občánků
Budete-li mít zájem o obřad vítání občánků, vyberte si z ná-
sledujících termínů. Prosíme, včas se domluvte na Obecním 
úřadě a to jak s ohledem na časový rozvrh, tak na přípravu 
celého obřadu.

Vyhlášený plán obřadů pro rok 2017 s termíny, na které se 
mohou šťastní rodiče miminek dopředu přihlásit: 22. 4. 2017, 
7. 10. 2017, případně jiné datum dle domluvy.

společenská kronika

Zápis Z veřejného Zasedání  
Zastupitelstva obce kunčina 

konaného dne 14. 12. 2016 od 16:30 hod.  
v obřadní místnosti OÚ Kunčina

Zúčastnilo se 9 zastupitelů a 8 hostů z  řad 
občanů obce. Zapisovatelem zasedání byl 
zvolen Tomáš Matušák, ověřovateli zápisu 
paní Dagmar Nedvědová a pan Jiří Šejnoha. 
(usnesení č. 143/2016)

I. Rozpočet obce pro rok 2017

Rozpočet obce je sestaven jako vyrov-
naný, příjmy i výdaje jsou plánovány na  
19 224 800 Kč. Rozpočet pro rok 2017 počítá 
s alokací významných prostředků do inves-
tic a oprav, přesto je plánována výše rezer-
vy ve výši více než 3,7 milionu Kč. (usnesení  
č. 144/2016 - schváleno)

II. Rozpočtová opatření obce

Ke slovu se dostal pan Henych, který ve 
stručnosti představil rozpočtové opatření 
č. 5. Zastupitelé neměli žádných námitek či 
doplnění, pan Richter navrhl při této příle-
žitosti, aby na web obce k zápisům ze zase-
dání zastupitelstva obce byly zveřejňovány 
přílohy, na které je v  textu odkazováno. 
Starosta obce tento návrh podporuje a za-
jistí zpětné zveřejnění dokumentů ne webu 
obce. (usnesení č. 145/2016 - schváleno)

III. Směna a prodej pozemků

Starosta obce přítomným úvodem sdělil in-
formace o zákonných povinnostech obcí ve 
věci nakládání s obecním majetkem.

•	 Obecní majetek musí být přede-
vším  využíván účelně a hospodárně  
v souladu s jejími zájmy. 

•	 S nemovitým majetkem může být 
nakládáno různě, obec ho může ne-
jen  prodat, ale také  směnit, darovat, 
pronajmout nebo poskytnout jako vý-
půjčku.

Při převodech majetku musí obec splnit 
tyto 3 podmínky:

•	 Záměr musí být  zveřejněn na úřední 
desce 

•	 O naložení s majetkem musí  rozhod-
nout zastupitelstvo nebo rada obce 

•	 Majetek musí být prodán za tržní cenu

Obec, jako na státu nezávislá samospráva, si 
může určit podmínky prodeje majetku, pro 
který již nenachází účelné využití při splnění 
minimálních zákonem stanovených podmí-
nek. 
Starosta obce přítomným sdělil, že došlo  
k průzkumu pozemků vlastněných obcí, kte-
ré by mohly být potenciálním problémem  
z hlediska dlouhodobého využívání občany 

obce a případnou žádostí o koupi pozemku 
z důvodu výstavby jiným investorem. 
V první fázi paní Pavlišová zpracovala prů-
zkum pozemků v  zastavěném území obce  
s výměrou nad 500 m2. Bylo nalezeno cel-
kem 8 pozemků ve vlastnictví obce, ke 
kterým není navázán právní vztah nájemní 
smlouvou či smlouvou o výpůjčce. Na tyto 
pozemky bude upřena pozornost zastu-
pitelstva obce v  roce 2017 s cílem navázat 
právní vztah či pozemky nabídnout k  pro-
deji.

SMĚNA POZEMKŮ:
•	 Ludmila Zichová - pozemek parc. č. 741  

v k. ú. Kunčina a pozemek parc. č. 739,  
v k. ú. Kunčina. 

(usnesení č. 146/2016 - schváleno)

PRODEJ POZEMKŮ:
•	 Samek Jakub, Zeman Jiří, Krej-

čí Jaroslav – prodej pozemku parc.  
č. 330/1, parc. č. 331/3 a prodej po-
zemku parc. č. 331/1, šechny v  k. ú. 
Nová Ves u Moravské Třebové. 

(usnesení č. 147-149/2016 schválena)

•	 Manželé Kolbábkovi, Leoš Bernrei-
ter, manželé Laštůvkovi - prodej po-
zemku parc. č. 532/1, zahrada, o výmě-
ře 677 m2 a pozemku parc. č. 2896/9, 
zahrada, o výměře 104 m2, oba v k. ú. 
Kunčina.
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Závěr z projednání bodu: Majitelé okolních 
nemovitostí se pokusí domluvit na děle-
ní pozemků, poté na své náklady nechají 
zpracovat GP, který pozemky rozdělí a dojde 
k projednání prodeje. Pokud nedojde k do-
hodě mezi majiteli okolních nemovitostí na 
rozdělení pozemku, ten dále zůstane v ma-
jetku obce a nebude s  ním dále počítáno 
k prodeji.
(usnesení č. 150/2016 - schváleno)

•	 Dudíková Barbora - žádost o od-
koupení části parcely p. č. 2679/1  
v k. ú. Kunčina, obec Kunčina o výměře  
146 m2, druh pozemku – ostatní plo-
cha.

(usnesení č. 151/2016 - schváleno)

•	 Manželé Hana a Pavel Šikulovi – žá-
dost o prodej pozemku parc. č. St. 554 
s nemovitostí čp. 347 o výměře 102 m2 
a parcely KN 1175/9 o výměře 746 m2.

(usnesení č. 152/2016 - schváleno)

IV. Seznámení s výsledky jednání 
pracovní porady zastupitelstva 
obce
Starosta obce seznámil přítomné s  průbě-
hem pracovní porady zastupitelstva obce, 
která proběhla dne 30. 11. 2016.
1. Návrhy na úpravy lokalit v  obci –  

Ing. Arch. Martin Nedvěd
2. Kulturní program Dne obce Kunčina 

2017
3. Rozpočet 2017 – detailní vysvětlení po-

ložek příjmů a výdajů
4. Pozemky obce užívané soukromými 

osobami bez navázaného právního 
vztahu

5.  Opravy bytového domu 223 – stěhová-
ní nájemnice Petry Čonkové

6. Vyřazení vozidla AVIA z  majetku obce  
a seznamu výjezdové techniky

7. Technik požární bezpečnosti a bezpeč-
nosti práce

8. Nové zřizovací listiny příspěvkových or-
ganizací obce 

9. Diskuze o nové hasičské zbrojnici  
v Kunčině 

10. Hřbitovní zeď Kunčina – zakrytí základů 
nové hřbitovní zdi

11. Dotační titul Pardubického kraje – Ob-
nova kulturních památek

 

V. Plán strategických investic pro 
období 2017-2018

Starosta obce představil přítomným výčet 
investičních záměrů pro následující roky 
2017 – 2018:

Plánované investice a opravy v roce 2017: 
(usnesení č. 153/2016 - schváleno)
•	 Výstavba nové hasičské zbrojnice  

v Kunčině a demolice původního ob-
jektu čp. 206 

•	 Přístavba kuchyně základní školy a roz-
šíření jídelny

•	 Oprava fasády OÚ Kunčina
•	 Oprava fasády budov NV 37 a NV 43
•	 Pokračování oprav hřbitovní zdi v Kun-

čině – Jih a Východ
•	 Vybudování chodníku k ZŠ a nádraží 

(dotace SFDI)
•	 Protipovodňová opatření Kunčina – 

Rozhlas a DPP
•	 Opravy chodníků v Nové Vsi.
•	 Opravy komunikací
•	 Výměna oken a dveří v KD Kunčina

Pro období roku 2018 bude velmi rozhodu-
jící, zda bude obec podpořena ve své snaze 
vybudovat splaškovou kanalizaci ze strany 
OPŽP v roce 2017. Bude nutné dále řešit 
situaci nevyhovujícího prostředí bytového 
domu Kunčina čp. 223, případně výstavby 
nového obecního domu pro seniory či so-
ciálního bydlení, na které lze získat dotace. 

VI. Změna stanov a zakládací 
listiny DSO Moravskotřebovský 
vodovod
DSO Moravskotřebovský vodovod změnil 
sídlo, momentálně bude ředitelka svazku 
sídlit na adrese Nádražní 1430/6, 571 01 
Moravská Třebová. Tuto změnu je nutné 
schválit zastupitelstvem obce do Smlouvy  
o založení svazku DSO a jeho stanov.
(usnesení č. 154/2016 - schváleno)

VII. Výsledek dílčího přezkoumá-
ní hospodaření obce

Starosta obce přítomným sdělil, že dílčí 
přezkoumání hospodaření dopadlo s  vý-
sledkem „Bez závad“. Starosta obce dále 
připomenul přítomným povinnost obce 
provádět kontrolu veřejnoprávních smluv  
o poskytnutí dotací na činnost spolků.
(usnesení č. 155/2016 - schváleno)

VIII. Složení hlavní a dílčí inven-
tarizační komise

Starosta obce navrhnul složení hlavní a dílčí 
inventarizační komice, k jeho návrhu nebylo 
žádných připomínek či doplnění.
(usnesení č. 156/2016 - schváleno)

IX. Schválení nových zřizovacích 
listin příspěvkových organizací 
obce

Současné zřizovací listiny obou příspěvko-
vých organizací obce byly při interní kon-
trole shledány jako neaktuální a zastaralé, 
proto bylo zadáno zpracování aktualizace 
dokumentů.

Zřizovací listiny byly aktualizovány a přepra-
covány dle platné legislativy ČR. Za správ-
nost zpracování zodpovídá Ing. Ondrášek, 
poradce obce ve věci zajištění vnitřní kon-
troly. 
(usnesení č. 157-158/2016 - schválena)

X. Dotační titul Pardubického kra-
je – Obnova kulturních památek

Starosta obce přítomným představil stručné 
informace o dotaci Podprogram 3 - Podpora 
stavební obnovy a restaurování kulturních 
památek a drobných objektů památkového 
charakteru v Pardubickém kraji. Obec Kun-
čina se bude snažit získat prostředky z pod-
programu C.
(usnesení č. 159/2016 - schváleno)
 

XI. Různé
V  rámci tohoto bodu bylo projednáno ně-
kolik témat, a to například povinnost obce 
opatřit většinu obecních budov průkazem 
energetické náročnosti budov nebo disku-
se o formě nákupu komunální techniky pro 
zimní údržbu obecních komunikací.

PENB – průkaz energetické náročnosti 
budov v majetku obce
Povinnost zpracování PENB je dána §7a zá-
kona o hospodaření energií č. 406/2000 Sb. 
ve znění pozdějších předpisů. Vlastník bu-
dovy je povinný u budov užívaných orgá-
nem veřejné moci, pokud byl u nich PENB 
zpracován na základě povinnosti, umístit 
průkaz v budově podle prováděcího práv-
ního předpisu.
(usnesení č. 160/2016 - schváleno)
 
Nákup komunální techniky k zimní údrž-
bě komunikací 
Zastupitel Pavel Novotný na minulém za-
sedání zastupitelstva obce navrhnul, aby 
obec zakoupila nesený sypač, který bude 
mít samonakládací funkci, starosta obce 
zajistil cenové nabídky, které se pohybují 
okolo 115 tisíc Kč bez DPH. Alternativou je 
zakoupení neseného sypače bez nakládání, 
jejichž cena se pohybuje mezi 25 – 35 tisíci 
Kč bez DPH.
(usnesení č. 161/2016 - schváleno)
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Zápis Z veřejného Zasedání  
Zastupitelstva obce kunčina 

konaného dne 13. 2. 2017 od 16:30 hod.  
v obřadní místnosti OÚ Kunčina

Zúčastnilo se 8 zastupitelů obce a 7 hostů 
z řad občanů obce. Zapisovatelkou zasedá-
ní byla zvolena paní Jana Pavlišová, ověřo-
vateli zápisu pánové Tomáš Matušák a Jiří 
Šejnoha. (usnesení č. 1/2017 - schváleno)

I. Ocenění občanů obce za zá-
chranu lidského života

Ve čtvrtek 2. 2. 2017 v ranních hodinách 
shořela historická budova v obci Kunčina. 
Při požáru došlo k situaci, kdy se obyva-
telka nemovitosti, paní Růžena Vařejková, 
nacházela v obytné části budovy, kam se 
již dostávaly plameny. Záchrany a pomoci 
se jí dostalo od dvou občanů obce, Patrika 
Scholzeho a Karla Marvana ml. Oba riskova-
li svůj život, aby paní Vařejkovou zachránili  
z hořícího domu. Naštěstí nikdo neutrpěl 
žádná vážná zranění. Starosta obce při zása-
hu zajišťoval koordinaci obou JPO obce, za-
jištění pitného režimu a jídla pro zasahující 
hasiče, odvoz zachráněných věcí na Obecní 
úřad a Hasičské zbrojnice.
Jelikož se jedná o velmi odvážný čin, sta-
rosta obce navrhl každému ze zachránců 
finanční odměnu ve výši 10.000,- Kč. 
(usnesení č. 2/2017 – schváleno)

Zároveň obec Kunčina vyhlásila veřejnou fi-
nanční sbírku, která vznikla z iniciativy dvou 
občanek naší obce (D. Zemanové, M. Širo-
ké), pro paní Růženu Vařejkovou. Obec Kun-
čina poskytne paní Vařejkové novou střechu 
nad hlavou, a to v obecním bytě v Nové Vsi 
čp. 43. 

II. Zpráva starosty o průběhu 
lednové pracovní porady zastu-
pitelstva
Starosta obce představil hlavní body 
pracovní porady, která se uskutečnila 11. 1. 
2017. (usnesení č. 3/2017 – schváleno)

•	 KOMA – MODULAR – Karel Kolínský  –
Možnosti výstavby obecních budov  
z modulů

•	 Ing. Tomáš Kolkop – představení plánu 
přístavby ZŠ Kunčina 

•	 Oprava sálu Klubu důchodců 
•	 Výzva k předložení cenové nabídky – 

„Nátěr VO“ 

•	 Umístění nové hasičské zbrojnice, de-
molice budovy čp. 206 - přeložení NN 
na sloup 

•	 Anketa: webové stránky obce a jejich 
úpravy

•	 Opravy hřbitovní zdi – jižní část – dota-
ce MZe ČR 

•	 Finanční odměny členům spolků na zá-
kladě návrhu od statutárních zástupců 
spolků 

III. Plán oprav a investic pro ka-
lendářní rok 2017

Starosta obce přítomným přiblížil plán 
oprav, které by se měly uskutečnit v tomto 
roce: (usnesení č. 4/2017 – schváleno)
•	 Přístavba kuchyně základní školy  

a rozšíření jídelny 
•	 Výstavba nové hasičské zbrojnice  

v Kunčině a demolice původního 
objektu čp. 206 – Dokumentace pro 
demolici zbrojnice čp. 206 je vyhoto-
vena, je třeba podepsat smlouvu o pře-
ložení vedení NN. SDH Kunčina před-
ložila svůj návrh na podobu zbrojnice,  
v současné době se pracuje na studii 
nového objektu.

•	 Oprava fasády OÚ Kunčina – Fasá-
da OÚ Kunčina bude realizována dle 
vybraného návrhu pana Ing. Arch 
Martina Nedvěda. Pan Arch. Nedvěd 
bude osloven pro vyhotovení vizu-
alizace fasád obecních nemovitostí  
v Nové Vsi. Starosta obce bude ve II. po-
lovině roku 2017 pracovat na zadávací 
dokumentaci daného záměru a vysou-
těžení dodavatele.

•	 Oprava fasády budov NV 37 a NV 43
•	 Pokračování oprav hřbitovní zdi  

v Kunčině – Jih a Východ – Tento zá-
měr je velmi úzce spojen s úspěšností 
naší žádosti o dotace z MZe. Termín re-
alizace je prodloužen do roku 2018.

•	 Vybudování chodníku k ZŠ a nádra-
ží (dotace SFDI) – Nastaly komplikace 
s tvorbou projektové dokumentace  
z hlediska zajištění odvodu dešťových 
vod. V současné době starosta obce 
komunikuje s MěÚ Moravská Třebová 
v této věci.

•	 Protipovodňová opatření Kunčina – 
Rozhlas a DPP - Realizace započne  
v březnu 2017. Frekvence od ČTÚ je pro 
obec zajištěna. Nutná bude koordinace 
s dodavatelem nátěrů sloupů veřejné-
ho osvětlení. 

•	 Opravy chodníků v Nové Vsi – Opravy 
chodníků v Nové Vsi – úsek od budovy 
mateřské školy k  domu manželů Krej-
čím = priorita OÚ. Jeden z prvních úko-
lů pro zaměstnance obce na jaře 2017.

•	 Opravy komunikací – V následují-
cím období dojde k vyhotovení plánu 
oprav obecních komunikací pro kalen-
dářní rok 2017. Realizace: letní měsíce 
2017.

•	 Výměna oken a dveří v  Kulturním 
domě Kunčina

IV. Nákup vybavení pro jednotky 
požární ochrany obce 

SDH KUNČINA:
Při revizi vybavení SDH Kunčina bylo zjiš-
těno, že JPO Kunčina není vybavena zása-
hovým vybavením, chybí boty, zásahové 
přilby. 
Je nutné vybavení dokoupit, bez něj není 
možné vyslat JPO do zásahu. Dále chybí 
plovoucí čerpadlo a elektrocentrála. Na čer-
padla a centrály je možné získat prostředky 
z dotací Pardubického kraje. O nákupu dal-
šího zásahového vybavení bude zastupitel-
stvo obce jednat na příštím zasedání zastu-
pitelstva obce. 

SDH NOVÁ VES:
Při komunikaci o stavu vybavení SDH Nová 
Ves bylo zjištěno, že JPO Nová Ves brzy ne-
bude moci používat současné zásahové vo-
zidlo ŠKODA RT 706. 
Zastupitelstvo obce se bude muset zabývat 
obnovou zásahového vozidla pro JPO Nová 
Ves. Je možné získat dotace na nákup starší-
ho zásahového vozidla, a to od Pardubické-
ho kraje. Bylo schváleno, že se obec pokusí 
získat dotace Pardubického kraje na nákup 
repasovaného vozidla.

V. Žádosti o dotace – plán doto-
vatelných investičních záměrů 
pro rok 2017
Starosta obce představil přítomným seznam 
dotačních titulů, které je možné v  tomto 
roce získat:
1. Oprava jižní a východní části hřbitovní 

zdi Kunčina – dotace MZe ČR (usnesení 
č. 6/2017 - schváleno)

2. Opravy požárních zbrojnic – dotace 
MZe ČR (usnesení č. 6/2017 - schváleno)

3. Dotace na pořízení vybavení pro JPO 
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ZiMní období očiMa ZaMĚstnancŮ obce

– Pardubický kraj (usnesení č. 5/2017 - 
schváleno)

4. Žádost o dotace na vybudování splaš-
kové kanalizace – SFŽP (podáno)

5. Program obnovy venkova – Pardubický 
kraj (podáno)

Další dotační příležitosti:

1. Dotace na opravy obecních budov – 
IROP

2. Dotace na výstavbu nových bytů pro 
seniory – MMR

3. SFDI – dopravní bezpečnost v obci – 
chodníky, …

4. Větrání veřejných budov, rekuperace – 
SFŽP

5. Výměna svítidel veřejného osvětlení 
v obci – MPO

 

VI. Zprávy předsedů výborů o 
jejich činnosti, plán práce výborů 
pro rok 2017 
(usnesení č. 7/2017 - schváleno)
Starosta obce předal slovo předsedům vý-
borů obce:
Finanční výbor – pan Henych představil 
plán Finančního výboru na I. pololetí roku 
2017 a informoval o finančních oceněních 
členů spolků v obci za jejich činnost a o do-
tacích spolkům na jejich činnost. Vše se pro-
jedná na pracovní poradě zastupitelů.

Kontrolní výbor – pan Jelínek vznesl dotaz, 
který se týkal židlí a stolů, jakožto nového 
vybavení do Kulturního domu v  Kunčině. 
Starosta obce sdělil fakt, že dosud neby-
ly dodavatelem dodány objednané stoly  
a židle. Tímto obec odstupuje od smlouvy 
a požaduje zpět vrácení zálohy, která byla 
zaplacena v červnu roku 2016. Pokud doda-
vatel nezaplatí do stanovené lhůty finanční 
částku zpět na účet obce, obec podá trestní 
oznámení na Policii ČR. 

Výbor pro sport, kulturu a životní pro-
středí – pan Bc. Ondřej Brychta nastínil po-

drobněji program Kunčinských oslav, které 
se uskuteční 24. června 2017.

VII. Výsledky výběrového řízení 
na nátěr sloupů veřejného osvět-
lení obce
Starosta obce přítomným sdělil výsledky vý-
běrového řízení. Celkem byli osloveni čtyři 
dodavatelé. Pouze dva oslovení dodavatelé 
předložili svoji nabídku. Jako nejvhodnější 
nabídka pro zadavatele byla vyhodnocena 
nabídka pana Josefa Pařila z Kunčiny. 
(usnesení č. 8/2017 - schváleno)

VIII. Výměna oken a dveří v Kul-
turním domě Kunčina – výběr 
dodavatele
Starosta obce oslovil tři firmy s  žádostí  
o cenovou nabídku na výměnu oken a dveří 
Kulturního domu Kunčina.
 
Zastupitelé se rozhodli z  důvodu upřesně-
ní cenových nabídek pozvat 2 uchazeče do 
II. kola výběrového řízení. Zastupitelstvo se 
dohodlo na tom, že bude dodavatelsky za-
jištěno také zednické zapravení stavebních 
otvorů. (usnesení č. 9/2017 - schváleno)
 Nejlepší nabídku v  rámci II. kola předloži-
la firma PROPLAST Ústí nad Orlicí, realizace 
proběhne v průběhu dubna letošního roku. 

IX. Směna a prodej pozemků

SMĚNA POZEMKŮ:
•	 Ludmila Zichová, Miroslava Štoud-

ková, Petra Ebertová - pozemek parc. 
č. 741 v k. ú. Kunčina a pozemek parc. č. 
739, v k.ú. Kunčina.   

(usnesení č. 10/2016 - schváleno)

PRODEJ POZEMKŮ:
•	 Manželé Hana a Pavel Šikulovi – Žá-

dost o prodej pozemku parc. č. st. 554 
s nemovitostí čp. 347 a parcely KN 

1175/9. Jedná se o předčasné doplace-
ní nájemní smlouvy a závazku manželů 
Šikulových. 

(usnesení č. 12/2016 - schváleno)

•	 Manželé Lenka a Michal Čermákovi 
– Žádost o prodej pozemku parc. č. st. 
555 s nemovitostí čp. 347 a parcely KN 
1175/10. Jedná se o předčasné dopla-
cení nájemní smlouvy a závazku man-
želů Čermákových.  

(usnesení č. 11/2016 - schváleno)

X. Návrh na výměnu topných 
těles v MŠ Kunčina

Ředitelka MŠ Kunčina přítomným sdělila 
svůj návrh na výměnu topných těles v  bu-
dově MŠ v Kunčině pro kalendářní rok 2018. 
Tuhá zima „otestovala“ stav topných těles 
v MŠ Kunčina, který je značně nevyhovující. 
Ve velké třídě, v  herně a na chodbě je vý-
kon topení nedostačující. V přístavbě na za-
hradě topení zcela chybí. Výměna by měla 
být realizována v  období letních měsíců 
roku 2018, kdy budova školy bude po dobu 
oprav uzavřena.

Ředitelka MŠ Kunčina dále informovala 
přítomné o stavu prostředků na rezervním 
fondu organizace, který je možné ke spo-
lufinancování projektu využít.
(usnesení č. 14/2016 - schváleno)

Různé

•	 Středisko sociálních služeb Salvia – žá-
dost o poskytnutí finanční dotace 

(usnesení č. 15/2016 - schváleno)
•	 Oblastní charita Moravská Třebová – 

žádost o poskytnutí finanční dotace
•	 Pronájem obecních prostor – místnost 

pro kadeřnici Kunčina 142
(usnesení č. 16/2016 - schváleno)
•	 Úprava a zatraktivnění webových strá-

nek
(usnesení č. 17/2016 - schváleno)

Letošní zima byla velmi bohatá na sněho-
vou nadílku a silné mrazy. Zaměstnanci 
obce se proto museli oproti minulým létům 
výrazněji věnovat úklidu sněhové pokrývky 
z chodníků i obecních komunikací a posy-
pu jejich kritických úseků. Dále pracovali na 
prořezávkách dřevin na obecních pozem-
cích, v úvozech a samozřejmě v lesních po-
rostech. 

Největší část zimy však zaměstnanci obce 
strávili při opravách společenského sálu 
v  obecní budově čp. 142, tedy v  budově 
„Klubu důchodců“. V první fázi došlo k cel-
kovému oškrabání původní malby a části 
omítek na zdech, následné penetraci povr-
chů. Byly provedeny úpravy elektroinstalace 
a také byly do sálu nataženy rozvody vody 
pro nově vybudovaný barový pult. Poté prá-

ce pokračovaly nanesením lepidla s perlin-
kou a finální úpravou štuků na obvodových 
zdech sálu, následovalo vymalování celého 
prostoru do barev obecního znaku.
V průběhu prací byla zjištěna závažná záva-
da v nosné konstrukci stropu, jeden z trámů 
u vchodu do sálu byl propadený o téměř  
15 cm a v budoucnu by hrozilo jeho zlome-
ní a následný pád části stropu. Nabízelo se 
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několik variant řešení, z  nichž bylo jako nejvhodnější zvole-
no podepření propadené stropní konstrukce pomocí trámů 
z vnitřního prostoru sálu. Pevně věřím, že si na tuto variantu 
všichni uživatelé sálu brzy zvyknou a že sloup při využívání 
sálu nebude závažnou překážkou.
Velmi podstatnou úsporu v  nákladech na vytápění objektu 
jsme zajistili zateplením stropu sálu polystyrenem, pro po-
vrchovou úpravu stropu byly zvoleny odolné stropní kazety 
v dekoru břízy. 
 V sále byl vybudován nový barový pult, který zvýší možnosti 
využití sálu pořadateli akcí soukromých i akcí pro veřejnost.

Bc. Miroslav Kubín, starosta obce

Ze školských ZaříZení
Základní škola Kunčina

Už v měsíci listopadu se žáci ZŠ Kunčina ne-
dočkavě připravovali na blížící se Vánoce. 
Většina pilně nacvičovala na vánoční besíd-
ku, mnozí tvořili vánočně laděnou výzdobu 
školy a žáci 1., 3., 5. a 6. třídy v DDM v Morav-
ské Třebové vyráběli ozdoby a dárky z kera-
mické hlíny. 
Na začátku prosince navštívily děti z 1. - 3. 
ročníku zámek Potštejn, kde byl pro ně při-
praven vzdělávací program Betlémský pří-
běh. V doprovodu anděla Ariela a holčičky 
Barunky putovaly děti do Betléma a zde 
byly svědky narození Ježíška. Následovala 
prohlídka zámku, ochutnávka cukroví a ne-
chyběl ani nákup vánočních suvenýrů. Dne 
20. prosince uspořádala naše škola tradiční 
vánoční besídku. Pod vedením svých uči-
telů si žáci připravili bohatý program. Byla 
to především pěvecká, taneční i divadelní 
vystoupení, zpestřená veselými a nápadi-
tými kostýmy. Následoval vánoční jarmark, 
tedy prodej předmětů, které vyrobili sami 
žáci. Pochvalu si jistě zaslouží naši nejstarší 
z  deváté třídy, kteří se o přípravu i zdárný 
průběh celé akce jako vždy postarali. Vá-
noční prázdniny rychle uběhly a nás čekal 
opět kolotoč pilné výuky, zkoušení, testů 
a písemných prací před blížícím se polole-
tím. I v  tomto shonu jsme žákům zpestřili 
vyučování dvěma zajímavými besedami se 
zkušenými cestovateli a fotografy. V  první 
besedě se žáci 2. stupně seznámili s  kraji-
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nou, obyvateli a životním stylem některých 
asijských zemí (Írán, Pákistán, Indie). Druhá 
beseda byla zaměřena na Mexiko, zejména 
na kulturní rozmanitost milionových velko-
měst a odlehlých horských oblastí, na nábo-
ženství a zvyky tamějších obyvatel. Na úterý 
31. 1. 2017 byla v Muzeu Moravská Třebová 
u příležitosti ukončení 1. pololetí pro školáky 
připravena literárně vzdělávací představení 
z cyklu Listování. Smyslem těchto předsta-
vení je seznámit děti s  vybranými knihami 
a podpořit u  nich zájem o  četbu. Pro žáky 
1.  stupně pražští herci nastudovali ukázku 
z knihy Gorila a já od úspěšné švédské au-
torky dětských knih Fridy Nilsson. Starší žáci 
zhlédli ukázku z knihy Soví zpěv, jejíž autor-
kou je česká spisovatelka Iva Procházková. 
Z  naší školy se programu zúčastnili žáci  
2.  – 5.  třídy, ze starších dětí představení 
navštívili žáci 6. – 9.  třídy. Ihned po jedno-
denních pololetních prázdninách probě-
hl v  termínu 5. - 10. 2. 2017 v  Čenkovicích 
v Orlických horách lyžařský výcvikový kurz. 
Letos se ho zúčastnilo 20 žáků. Převahu měli 
již zkušení lyžaři, ale i začátečníci svou pílí  
a díky trpělivosti instruktorů brzy zvládli 

V lednu a únoru se děti seznamovaly se 
zimním obdobím i tím, co k němu patří. Po-
znávat stopy ve sněhu a pečovat o volně žijící 
zvířata v zimě nás učil revírník pan Pavel Bis. 
Hokejovou výstroj si děti mohly vyzkoušet 
díky zapůjčení paní učitelkou Zuzanou Sý-
korovou. Při probíraném tématu o řemeslech  
a povoláních nám paní Slezáková osvětlila 
povolání kadeřnice. V  Nové Vsi paní Dudí-
ková představila dětem povolání cukrářky  
a paní Tomášková jim přiblížila povolání 
zdravotní sestry. Zmíněným rodičům velmi 
děkujeme za spolupráci při předávání po-
znatků a zkušeností dětem. 
Děti v  tomto období také zhlédly pohádku 
O Zlaté rybce, kterou jim přijeli zahrát herci 
divadla Netratrdlo.
Téma masopustu si děti užily s radostí a hu-
morem. Seznámily se s  významem i průbě-
hem oslav tohoto svátku. S nadšením prožily 
vyvrcholení daného tématu veřejným vy-
stoupením na Masopustním karnevalu v Kul-
turním domě v  Kunčině. Zábavný program 
pro děti vedla skupina Dobří bobři. Srdečně 
děkujeme všem, kteří se podíleli na této akci, 
a to Obci Kunčina, Sboru dobrovolných ha-
sičů Kunčina, rodičům dětí z obou MŠ, paní 
Daniele Rotsčidlové, panu Pavlu Otevřelovi, 
panu Františku Knápkovi a firmám Matušák 
Agrion s.r.o., Romana Totůšková – pohostin-
ství U Kostela, Uzeniny ze statku Mohelnice 
s.r.o., Moravec – Pekárny s.r.o. 

nástrahy lyžařského sportu. V tomtéž týdnu 
navštívili naši školu hasiči ze svitavského ha-
sičského sboru. Jejich cílem bylo seznámit 
děti se svou prací i s tím, jak funguje integro-
vaný záchranný systém. Děti velmi ocenily, 
že si mohly prohlédnout a trochu i osahat 
některé části hasičského vybavení. Konec 

února je každoročně spojen s vlastivědnou 
a zeměpisnou soutěží Letem světem, kterou 
pořádá DDM v Moravské Třebové. Naši žáci 
se zúčastňují pravidelně, doufejme, že i le-
tos budou slavit úspěchy.

za ZŠ Kunčina
Mgr. Iva Richterová
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Na jaře se chystáme prezentovat práce dětí 
z naší MŠ na velikonoční výstavě pořádané 
místní knihovnou. 
Začátkem dubna, před zápisem dětí do ZŠ, 
plánujeme navštívit s  předškoláky místní 
základní školu. Děti se seznámí s prostředím 
základní školy, což podle našich zkušeností 
pozitivně ovlivňuje jejich výkon při absolvo-
vání samotného zápisu. 
Den otevřených dveří uspořádáme 28. dub-
na 2017 od 10.00 do 15.00 hodin na praco-
višti v Kunčině i v Nové Vsi. Zájemci si mo-
hou prohlédnout prostory MŠ a seznámit se 
s  naším školním vzdělávacím programem. 
K dispozici budou též přihlášky k zápisu dětí 
do MŠ. 

V sobotu 4. 2. 2017 se konal již pátý ročník 
Zimního cyklistického biatlonu v  Kunčině. 
Tato akce, která je svým složením disciplín 
ojedinělá v  celé České republice, opět při-
lákala mnoho nejlepších cyklistů z regionu 
Moravské Třebové a také místních i pře-
spolních diváků. Závodníků bylo přesně 30, 
z toho čtyři odvážné ženy. Odvážní ale byli 
všichni, protože autoři trati, pánové Petr 
Štěpař a Karel Antl, si pro letošek neodpus-
tili úpravy trati, které závod zatraktivnily 
a učinily jej těžším. Úpravy trati vyžadova-
ly nemalé zemní práce, které bylo možné 
uskutečnit pouze v  součinnosti s  Obecním 
úřadem. Věříme však, že tyto úpravy na-
pomohly k  úklidu celého prostoru hřiště 
Pod Skalkou a zároveň tím danou lokalitu 
zatraktivnily i pro jiné využití všem lidem, 
hlavně dětem. Poděkování patří také dlou-
hé řadě pořadatelů a pořadatelek, kteří při-
spěli ke zdárnému chodu celé akce. Počasí 
závodu přálo. Ideální podmínky vedly k na-
pínavým závodům, což ocenila řada diváků. 
Oproti předchozím ročníkům byla posunuta 
i kvalita zázemí. Poprvé byl k dispozici mo-

bilní záchod. Tento komfort ocenili všichni 
závodníci i diváci. Tímto děkujeme obci za 
zajištění této služby. Vlastní závody se ode-
hrávaly ve třech kolech - rozjížďky, semifiná-

le a finále. Všichni účastníci minulých roč-
níků pochopili, že velice důležitou složkou 
závodu v biatlonu je střelba. Proto byly k vi-
dění situace, kdy většina závodníků sestřeli-

Zápis dětí do MŠ pro školní rok 2017/2018 
se uskuteční 11. května 2017 v  ředitelně 
MŠ v Kunčině od 10.00 do 15.30 hodin. Na 
zápis budete potřebovat vyplněnou a lé-
kařem potvrzenou přihlášku k  přijetí dítě-
te, žádost o přijetí dítěte, rodný list dítěte 
a občanský průkaz. Nově od září 2017 je 
předškolní vzdělávání povinné pro všechny 
děti, které dosáhnou nejméně pěti let do 
31.8.2017! 
V květnu zorganizujeme v obou MŠ „Kavár-
ničku pro rodiče a prarodiče“. Děti pozvou 
své blízké a budou se jim věnovat v roli hos-
titelů tak, aby prožili společně pěkné odpo-
ledne. 

Jako dárek k  Mezinárodnímu dni dětí do-
stanou děti v  MŠ pohádku „Dlouhý, Široký 
a Bystrozraký“. Také je čeká „Školní olympi-
áda“ a sladké odměny.
V červnu plánujeme v rámci tématu o do-
pravě a bezpečnosti pozvat složky integro-
vaného záchranného systému. 
Konec školního roku oslavíme společně 
s rodiči na školní zahradě. 
Aktuální informace můžete sledovat též na 
webových stránkách naší MŠ - http://www.
mskuncina.cz/. 

za MŠ Kunčina
Bc. Hana Fafílková, ředitelka

Ze společenských ZaříZení
Z činnosti cyklistického klubu Čerti Kunčina
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la všechny 3 padací terče a nemusela absol-
vovat trestná kolečka. Pro místní cykloklub 
je potěšitelné, že v šestičlenném finále měli 
místní Čerti zastoupení hned dvěma členy. 
Karel Antl skončil celkově třetí a Roman Do-
stálek šestý. V  kategorii žen navíc Bedřiška 
Schneiderová obsadila krásné druhé místo. 
Celkově domácí závodníci tvořili celou třeti-
nu závodního pole a byli mohutně povzbu-
zováni skvělými kunčinskými diváky. Závod 
byl pro diváky navíc zatraktivněn vloženým 
závodem ženských štafet. Tato show uvedla 
do varu všechny diváky nejvíc. I v tomto zá-
vodě měli Čerti a Kunčina hned pětinásob-
né zastoupení v podobě slečen a paní Bédi 
Schneiderové, Jany Berkové, Katky Frišové  
a maminky s dcerou Antlovými.
Věříme, že toto sobotní odpoledne bylo 
příjemným zpestřením zimního víkendu 
pro diváky i závodníky. Všichni si mohli po-
chutnat na skvělé rybí polévce z  kuchyně 

Organizace
V roce 2016 se organizace TJ Sokol Kunčina 
musela z  důvodu platnosti nového Občan-
ského zákoníku (Předpis č.   89/2012 Sb.) 
transformovat na jinou formu organizace, na 
tzv. zapsaný spolek, nově tedy celým názvem 
Tělovýchovná jednota Sokol Kunčina, z.s.

Sportovní činnost
V roce 2016 byla ukončena fotbalová sezóna 2015/2016:

Sezóna se nesla v duchu nového angažmá trenérů. Avšak po aklimatizování už byly vidět výsledky. Bohužel na začátku sezóny 2016/2017 jsme 
museli kvůli nedostačujícímu počtu hráčů, i přes snahu vedení TJSK, dočasně pozastavit činnost dorosteneckého oddílu.

Celkovou obměnou prošlo také obsaze-
ní jednotlivých orgánů spolku, změny 
odhlasovala valná hromada spolku dne 
12.12.2015. Proměnou také prošly stanovy 
spolku, které již nesplňovaly potřebné ná-
ležitosti.

Na startu roku 2016 nám bylo potěšením, že 
jsme do svých řad mohli přivítat volejbalový 
oddíl, působící v Nové Vsi. Členem iniciují-
cím tento počin byla Hana Kalousková, za 
její iniciativu děkujeme.

paní Štěpařové a na kaprovi ala šéfkuchař 
Karel. Vše završila tombola, kterou podpořil 
Obecní úřad a také veselé představení, kdy 
si vítězové museli vlastníma rukama vylovit 
z kádě s ledovou vodou svoji hlavní výhru - 
živého kapra.
Velice rádi jsme pro všechny čtenáře Kun-
činského zpravodaje tuto akci uspořádali 

a již se těšíme na setkání s Vámi při konání 
tradičního Kunčinského duatlonu, tentokrát 
netradičně až v  září, konkrétně poslední 
prázdninovou sobotu 2. 9. 2017. Dost psa-
ní, pojďme rychle trénovat. Sezóna 2017 již 
pomalu začíná.

za CK Čerti Kunčina
Roman Richter

Pro úplnost souhrn 
vítězů dle kategorií:

Muži do 40 let:
1. Filip Smékal (MT)
2. Jiří Kvapil (Dětřichov)
3. Gabriel König (MT)

Muži nad 40 let:
1. Michal Rotter (Třebařov)
2. Karel Antl (Kunčina)
3. Josef Doležel (MT)

Ženy:
1. Kateřina Obstová (Lanškroun)
2. Bedřiška Schneiderová (MT, CK Čerti Kunčina)
3. Monika Doleželová (MT)

Výroční zpráva o činnosti za rok 2016
tj sokol kunčina

Oddíl Soutěž         Umístění Body
Přípravka Okresní přebor smíšených přípravek – turnaje – Trenér Ondřej Brychta (+rodiče) 4  34
Žáci Okresní přebor žáku 7+1 U15 – Trenér Jiří Olejník, vedoucí Karel Šabacký  3  53
Dorost I. třída dorostu – Skupina B – Trenér Tomáš Kumhala, vedoucí Karel Šabacký  11  17
Muži „B“ III. třída mužů – Trenér Jan Šejnoha, vedoucí Josef Brychta ml.   6  39
Muži „A“ Mika I. B třída mužů – skupina B – Trenér Vlastimil Suchý, vedoucí Miroslav Kubín 6  43
 

Oddíl Soutěž         Umístění Body
Přípravka Okresní přebor smíšených přípravek – turnaje – Trenér Ondřej Brychta (+rodiče) 3    46
Žáci Okresní přebor žáku 7+1 U15 – Trenér Jiří Olejník, vedoucí Karel Šabacký     9    13 
Muži „B“ III. třída mužů – Trenér Jan Šejnoha, vedoucí Josef Brychta ml.   10    11  
Muži „A“ Stavona I. B třída mužů – skupina B – Trenér Vlastimil Suchý, vedoucí Miroslav Kubín 1    34

Kulturní činnost
Jak je tomu v posledních letech již dobrým 
zvykem, tak ani minulý rok 2016 jsme v TJSK 
s  pořádáním kulturních akcí nezaháleli. Již 
tradičně kultura pod taktovkou TJSK začala 

Maškarním plesem a to 12. března. V polovi-
ně května byla v Kulturním domě v Kunčině 
uspořádána Májová zábava.
Letní období bylo z  naší strany velmi ak-

tivní, protože jsme po krátké době získali 
podruhé důvěru k  pořadatelství finále Po-
háru hejtmana Pardubického kraje, finále 
se konalo 15. června ve Sportovním areálu 
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v Kunčině. Do sportovního areálu dorazili 
takřka všichni činovníci krajského fotbalu 
a samozřejmě také hejtman Pardubického 
kraje pan JUDr. Martin Netolický Ph.D. Na 
pořádání jsme se podíleli s obcí Kunčina. 
Dne 2. července jsme poprvé pořádali Zá-
bavné soutěžní odpoledne, určené přede-
vším pro děti. Zde si mohly děti vyzkoušet 
nejrozmanitější úkoly, za které byly oceněny 
balíčkem plným věcných darů od sponzorů. 
Myslíme si, že toto odpoledne bylo velmi 
povedené a chtěli bychom na něj i v  letoš-

Hodnocení roku 2016 
z pohledu volejbalistů:
Jako každý rok jsme v Nové Vsi, dne 4. 6. 
2016 za podpory obce Kunčina a pana sta-
rosty, uspořádali volejbalový turnaj smíše-
ných družstev ,,O pohár starosty obce Kunči-
na“. Zúčastnilo se 10 družstev, mezi kterými 
se nám povedl poměrně pěkný výsledek  
3. a 6. místo. Turnaj byl opět velmi kladně 
hodnocen všemi účastníky. Bohužel z důvo-
du omezené kapacity (pouze 2 volejbalová 
hřiště), nemůžeme vyhovět všem, kteří pro-
jevili zájem přijet si k nám zahrát.

Uplynulé tři měsíce by se mohly na první 
pohled zdát poklidným zimním obdobím. 
Ovšem my hasiči jsme se moc nezastavili  
a i toto období přineslo spoustu práce, sta-
rostí a dokonce i jednu nepříjemnou mimo-
řádnou událost v podobě požáru staré rou-
benky v centru obce.
Poslední měsíc roku 2016 jsme zakončili 
uspořádáním Mikulášské nadílky a rozsvíce-
ním vánočního stromu před Obecním úřa-

dem. Odpoledne začalo na sále Kulturního 
domu zpíváním dětí z  naší Mateřské školy,  
v druhém vystoupení zazpívaly a zahrály 
děti pod vedením svých lektorek z Moravské 
Třebové na harmoniky a flétny sérii vánoč-
ních koled. Poté začal velký rej čertů, kteří 
měli peklo se všemi zvukovými, světelnými  
i kouřovými efekty a pak následoval příchod 
Mikuláše s anděly. Po přesunu z Kulturního 
domu před Obecní úřad Mikuláš rozsvítil 

vánoční strom. Tuto akci jsme intenzivně 
připravovali dva měsíce a musíme říct, že se 
to vyplatilo. Co jsme ovšem absolutně neče-
kali, byl neuvěřitelný zával pozitivních ohla-
sů a komentářů i z širokého okolí. Děkujeme 
všem, za tuto kladnou odezvu a jsme moc 
rádi, že se vám tato akce líbila. Věřte, že v tom 
hodláme i nadále pokračovat. Letošní ročník 
jsme ještě obohatili malým občerstvením  
u Hasičské zbrojnice v podobě horkých al-

ním roce navázat. Ve sváteční den 5. červen-
ce se odehrál 27. ročník turnaje v malé kopa-
né s  názvem „O kunčinské Tango“, tradičně 
na hřišti „Pod skalkou“.
S  datem 15. října bylo spojeno Vinobraní, 
které bylo tak jako každý rok velmi vydařené.
Dne 9. prosince, ve spolupráci s obcí Kunči-
na a Mateřskou školou Kunčina, se premié-
rově uskutečnilo Vypouštění balónků s přá-
ním Ježíškovi, které se konalo v prostorách 
Mateřské školy Kunčina. Tato akce byla spo-
jena s divadelním představením „O Sněhur-

V průběhu roku 2016 jsme přijali pozvání na 
turnaje v okolních obcích regionu.
13. 2. 2016 Sloupnice 2. místo
25. 3. 2016 Opatov 3. místo
25. 6. 2016 Opatovec 3. místo
3. 9. 2016 Hoštejn 7. místo
17. 9. 2016 Cotkytle 4. místo

S ohledem na dosažené výsledky a neustále 
se měnící osazenstvo hráčů, hodnotíme rok 
2016 jako úspěšný. Věříme, že i v roce 2017 

ce a sedmi trpaslících“ v Kulturním domě. 
Kulturní závěr roku obstarala 25. prosince 
Štěpánská zábava. Úplnou tečkou za rokem 
2016, byl fotbalový zápas SVOBODNÍ x ŽE-
NATÍ, na víceúčelovém hřišti u Základní ško-
ly v Kunčině.
Výdělek na kulturních akcí tvoří velkou část 
z  rozpočtu spolku. Proto děkujeme za hoj-
nou účast a  podporu na našich kulturních 
akcích. A doufáme, že se společně budeme 
setkávat i nadále.

budeme pokračovat v nastaveném kurzu  
a dosáhneme minimálně stejných výsledků.
Závěrem bychom chtěli touto cestou infor-
movat členy, že valné hromady se již bu-
dou konat vždy po konci jarní sezóny, tedy 
v  průběhu června. Děkujeme sponzorům  
a obci Kunčina za spolupráci.

jednatel Tělovýchovné jednoty 
Sokolu Kunčina z.s.

Bc. Michal Kubín

sdh kunčina

Rozlosování soutěže – JARO 2017
 tj sokol kunčina Zve na Mistrovská utkání



číslo: 3/2016 strana 11

koholických nápojů pro dospělé a čertov-
ským čajem pro děti. Závěrečnou tečkou 
byl tradiční ohňostroj. Děkujeme za podpo-
ru od obce Kunčina, která se finančně podílí 
na této akci. 

V prosinci se mezi svátky konala výroční val-
ná hromada našeho sboru, které se zúčast-
nili i zástupci obce. Proběhlo zhodnocení 
uplynulého roku, ve kterém jsme rozšířili 
počet kulturních akcí a odsouhlasili si, že 
v nich budeme i nadále pokračovat. Dalším 
významným bodem bylo pořízení nového 
dopravního automobilu a starosta obce 
nás seznámil s návrhem na novou polohu 
hasičské zbrojnice. Náš sbor také udělil ně-
kolik vyznamenání, kde pěti členům byla 
udělena stužka za věrnost po deseti letech 
členství a dvěma členům stužka za věrnost 
po třiceti letech členství. Při této příležitosti 
jsme také udělili čestná uznání našim nej-
starším členům, kteří v minulém roce osla-
vili svá životní jubilea a to panu Janu Pro-
cházkovi, který oslavil kulaté sedmdesátiny  
a panu Josefu Selingerovi, který oslavil krás-
né pětasedmdesáté narozeniny. Zároveň 
jsme jim věnovali malou pozornost. Tito 
naši dva bratři jsou členy sboru neuvěři-
telných čtyřicet osm let a ještě jednou jim 
děkujeme za práci, kterou odvedli pro náš 
sbor, velice si toho vážíme a přejeme oběma 
pevné zdraví do dalších let. 
Začátek letošního roku nebyl pro nás abso-
lutně žádným klidným měsícem. Vrcholily 
přípravy na náš druhý Hasičský ples, který 
se konal 20. ledna. Sál jsme vyzdobili tro-
chu netradičním způsobem, tombola obsa-
hovala více než 160 cen, občerstvení jsme 
obohatili o studenou kuchyni a nabídka vín 
se rozšířila o rozlévaná sudová vína z Mora-
vy. Vše nachystáno, ale bohužel přišla vlna 
chřipkových onemocnění a to se promí-
tlo do nižší návštěvnosti. Nicméně i tak se 
ples vydařil na výbornou a již tradičně jsme  
o půlnoci vydražili velký hasičský dort. Draž-
ba se ke konci zúžila na souboj dvou sku-
pinek dražitelů, z nichž jedna se vytrvalým 
přihazováním dostala na částku 2.400 Kč  
a tím se stali majiteli šestikilového dortu ve 
tvaru hasičského rozdělovače. 
Den 29. 1. 2017 byl pro náš sbor dnem smut-
ným a zároveň veselým. Po zhruba 28 letech 
(nevíme to zcela přesně) jsme se rozloučili 
s naší nejstarší členkou Avií. Sloužila dob-
ře a někteří z nás v ní jezdili již od dětství. 
Bohužel své roky si odsloužila a dá se říct, 
že vlastně přesluhovala a děkujeme jí, že 
nás odvezla a přivezla vždy v pořádku i přes 
její velmi vysoký věk. A je to jak v lidském 
životě, když staří odchází, mladí přichází  
a tak jsme v tento den přivítali naše nové ha-
sičské auto Renault Master pod označením 
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rŮZné

AKCE A UDÁLOSTI
22. – 23. 4.  Kunčinská pouť
30. 4.    Stavění májky a pálení čarodějnic
27. 5.    Kácení máje
3. 6.    Hasičské závody – O pohár SDH Kunčina

Podrobnosti se včas dozvíte na plakátech a našich veřejných 
facebookových stránkách www.facebook.com/sdhkuncina

DA-L1Z, určené pro přepravu devíti osob. 
Děkujeme zastupitelstvu a hlavně panu 
starostovi Miroslavu Kubínovi za pomoc 
při vyřizování dotací a veškerou agendou 
s tím spojenou. Byl to rok intenzivní práce, 
ale výsledek stojí za to a hasiči z Kunčiny 
se po velmi dlouhé době dočkali zcela no-
vého dopravního automobilu, který bude 
sloužit jako lehký zásahový a samozřejmě  
i pro přepravu družstev na soutěže. Součás-
tí tohoto automobilu je i nákladní přívěs, 
pro přepravu rozměrnějšího hasičského 
materiálu, jedna základnová a dvě ruční ra-
diostanice HYTERA, ruční svítilny určené do 
výbušného prostředí, ruční hasící přístroje  
a další drobné vybavení určené pro tuto 
kategorii vozidel. Při této významné udá-
losti jsme se vyfotili, téměř celý sbor, a byli 
pozváni i bývalí členové našeho sboru. Bo-
hužel kvůli chřipkám nemohli přijít všichni, 
ale i tak se nás sešla většina. Vše bylo sym-
bolické, oficiální přivítání nového auta pro 
širokou veřejnost připravujeme.
Dne 2. 2. 2017 těsně po půlnoci zača-
la hořet stará roubenka s  č.p. 148. Tato 
událost by mohla mít tragické násled-
ky nebýt všímavosti našich dvou spolu- 
občanů, pana Patrika Scholzeho a Karla 
Marvana, kteří s  nasazením svých životů 
zachránili obyvatelku roubenky paní Va-
řejkovou, která křičela z  okna o pomoc, 
protože se nemohla dostat již přes hořící 
dvorek ven z domu. V té chvíli už oheň za-
chvátil obě střechy roubenky. Oba pánové 
vytáhli z okna paní Vařejkovou, která se již 
trochu nadýchala kouře a byla v  šoku ze 

vzniklé situace  a odnesli ji na bezpečné 
místo, kde si ji za chvíli převzali záchranáři. 
Celá situace byla nebezpečná nejen kvůli 
tomu, že nad nimi již hořel celý dřevěný štít  
a kolem padaly hořící trámy, ale také proto 
že vedle nich ve vzdálenosti asi čtyř metrů 
ležely spadlé dráty nízkého napětí, které 
byly stále pod proudem. Raději nedomýš-
let, jak by tahle záchrana mohla dopadnout. 
Svojí duchapřítomností, rychlým jednáním 
a odvahou zachránili tito dva mladíci život 
starší sousedce, která sice přišla o střechu 
nad hlavou, ale nepřišla o to nejcennější.
Na místě zasahovalo pět jednotek, z  toho 
dvě z HZS ze stanic Mor. Třebová a Svitavy 
a tři dobrovolné, Staré Město, Kunčina a 
Nová Ves. Velkou práci také odvedla naše 
výjezdová jednotka, která strávila třináct 
hodin na místě požáru v  mrazu, rozhodně 
to nebylo nic příjemného. Zhruba po šesti 
hodinách, kdy odjeli jednotky HZS a jednot-
ka ze Starého Města, zůstala naše jednotka 
a cisterna z Nové Vsi a prováděli dohašová-

ní, pomáhali vyšetřovatelům z HZS a Policii 
ČR a také pomáhali se stěhováním zachrá-
něných věcí z domu. Bohužel celá dřevěná 
část stavby kompletně shořela, bylo to o to 
smutnější, že tato roubenka byla zařazena 
mezi památkově chráněné stavby. Jelikož 
se jednalo o vyschlé dřevo, tak v kombinaci 
s mrazivým počasím měl největší požár tak 
rychlý průběh, že během patnácti až dvace-
ti minut po vypuknutí už nebylo prakticky 
co zachraňovat. 

Dávejte si pozor na své domy, hlavně sta-
ré chalupy, které mají většinou elektroin-
stalaci ve velmi žalostném stavu a hlavně 
komínová tělesa okolo kterých vedou dře-
věné trámy a zejména jejich pravidelné 
čištění!
Dovolte, abychom Vás již nyní pozvali na 
naše první letošní akce

za SDH Kunčina
 starosta Petr Slabý

Mimořádný svoz odpadů
Termíny svozu velkoobjemového odpadu:

pondělí 20.3.2017 - úterý 21.3.2017
Kunčina - před Obecním úřadem

středa 22.3. 2017 - čtvrtek 23.3.2017 
Nová Ves - před Hostincem

pátek 24.3.2017 - třídění odpadu 
ve sběrném místě TSMT

INFORMACE Z MÍSTNÍ  
KNIHOVNY V NOVÉ VSI

Od 1. dubna 2017 se na Vás v knihovně v Nové Vsi bude těšit 
nová tvář, paní Jana Šidová. Otevírací doba zůstává stejná.

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji panu Patriku Scholzemu a panu Karlu Marvanovi za záchranu mého života a všem občanům, kteří ke mně nejsou lhostejní  
a snaží se mi pomoci.

Růžena Vařejková, Kunčina 148
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2017 
v Oblastní charitě Moravská Třebová

Oblastní charita Moravská Třebová uspořádala Tříkrálovou sbírku 
v obcích Moravskotřebovského a Jevíčského regionu letos již po 
17-té. Štědrost občanů i ochotu koledníků potvrzuje překvapivý 
výnos, který činí 482.345 Kč, což je o 29.311,- Kč více, než v roce 
2016. Do více jak 30 měst, vesnic a vesniček našeho regionu vyšlo 
celkem 134 koledníků, což je více než 450 dobrovolníků. Hlavním 
dnem sbírky byla sobota 7. ledna.
Výtěžek z  letošní sbírky bude použit na přímou pomoc sociálně 
potřebným rodinám a osobám v  našem regionu, handicapova-
ným, nebo jinak potřebným občanům. Dalším záměrem je za-
koupení zdravotních a kompenzačních pomůcek, dovybavení 
potravinového skladu. Výtěžek Tříkrálové sbírky by měl pomoci 
také v rozvoji preventivních programů pro seniory a děti ohrožené 
sociálním vyloučením a rozvoji dobrovolnictví v programu Déčko.
Velký dík patří všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na le-
tošní sbírce a díky Tříkrálové sbírce vykonali dobrý skutek.

za Oblastní charitu Moravská Třebová
Ludmila Dostálová, ředitelka
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Čtvrtý ročník turnaje v  kulečníku pořáda-
ný Pohostinstvím u Fryčů a Motočerty pro-
běhl třetí lednový víkend a byl ve znamení 
novinek a překvapení. Byl o něj od počátku 
zvýšený zájem jak diváků, tak hráčů. Popr-
vé bylo třeba přistoupit ke kvalifikaci na 
vlastní lednový turnaj. V základním kole se 
bylo nutné utkat s dalšími hráči skupiny sys-
témem „každý s každým“. Zahájení prvních 
zápasů průběžně probíhalo již od listopadu 
minulého roku. Mezi turnajové nováčky pa-
třil například pan Ladislav Sekanina, Tomáš 
Brychta nebo Patrik Scholze. Noví hráči se 
museli probojovat přes ostřílené kulečníko-
vé bojovníky, kteří v minulém zimním utká-
ní neuspěli a propadli do základního kola. 
Postup mělo zaručeno pouze osm hráčů  
a rozhodovalo se do poslední chvíle. Dva 
týdny před dnem „D“ se uskutečnilo v  Po-
hostinství u Fryčů vyhodnocení základního 
kola a losování do čtyř skupin po pěti bor-
cích, každá pod vlajkou jiné země – Česká 
republika, Anglie, Francie a Amerika. Vlast-
nímu rozdělení hráčů, finalistů a postupu-
jících předcházel malý medailonek přímo 
postupujících, sledovali ho s  pobavením 
všichni. Postup do čtvrtfinále měli jistý dva 
hráči ze skupiny. Třetí hráč ve skupině má 
„ochranu“ pro další ročník a nemusí do kva-
lifikace, to neplatí pro poslední dva hráče 
skupiny. Dvoudenní zápasy dvacítky hráčů 
byly ukončeny za velké podpory diváků fi-

TURNAJ V KULEČNÍKU

KINO NA KOLEČKÁCH
V  Kulturním domě v  Kunčině se po 
dlouhé době promítalo kino, jedna-
lo se o rodinný animovaný film Tajný 
život mazlíčků. Plátnem byla plocha 
na nafukovací stěně, která tak trochu 
připomínala zadní stranu skákacího 
hradu, ale zcela splnila svůj účel. Do-
statečné ozvučení zabezpečily dva vý-
konné reproduktory. Pro příchozí byly 
v nabídce nealko nápoje a čerstvě při-
pravený popcorn. Vstupné se rovnalo 
poloviční ceně multikina a bonusem 
bylo  domácí prostředí a krátká cesta 
domů. Kladně hodnotím účast našich 
„dvacet plus“. Bylo to příjemné zpest-
ření kulturního programu obce. Super!

místostarosta Ing. Josef Beneš
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Zdá se, že pro některé občany je zvyk, v tom-
to případě spíše zlozvyk, železná košile. Ač-
koliv starosta obce důrazně žádá na ceduli 
v areálu hřbitova občany, aby neházeli od-
pad přes hřbitovní zeď, stále se najdou tací, 

nálovým zápasem, který ovládl Ondřej Fryč. 
Druhé místo obsadil Jiří Musil a třetím hrá-
čem se stal Tomáš Brychta. 
Celý turnaj se nesl v  duchu výborných vý-

kteří si rádi hodí kyticí, věncem nebo do-
konce skleněnou nádobou přes opravenou 
hřbitovní zeď. V areálu hřbitova je umístěno 
hned několik odpadkových košů a velký 
kontejner, který slouží právě pro tyto účely 

sledků všech hráčů, spousty zábavy a napě-
tí. Věkové rozpětí hráčů přesáhlo půlstoletí, 
akce byla doslova pro všechny. Nemusí se 
mnou všichni souhlasit, ale nebylo důležité 

a pracovníci obce je pravidelně vyváží. Pro-
sím, zamyslete se nad sebou! Je to o kultuře 
a slušnosti nás všech …

Bc. Jana Pavlišová, DiS.
referentka OÚ

vyhrát, ale zúčastnit se a užít si výbornou 
atmosféru, setkat se a společně se dobře 
pobavit.

místostarosta 
Ing. Josef Beneš

(NE)POŘÁDEK U HŘBITOVA

ROZHOVOR SE STAROSTOU OBCE
Téma - KUNČINSKÉ SLAVNOSTI

sobota 24. června 2017
místo konání: sportovní areál Kunčina

1. Co si mám představit pod názvem 
KUNČINSKÉ SLAVNOSTI 2017? Jestli mů-
žete být konkrétnější?
Jedná se o kulturně společenskou akci pro 
veřejnost, kterou se obec Kunčina rozhod-
la připomenout osídlení našich obcí v roce 
1946-47. Slavnosti budou obsahovat kromě 
živých hudebních vystoupení a bohatého 
sportovního programu, také výstavu v bu-
dově Základní školy Kunčina. Na výstavě 
budou moci pamětníci vzpomenout na mi-
nulost a zasoutěžit o věcné ceny.
 
2. Koho napadlo uspořádat tuto akci  
a proč zrovna červen 2017?
S nápadem výstavy přišel pan Bc. Martin 
Protivánek, DiS., spolupracovník OÚ Kunči-
na ve věcech historie vzniku obce a regionu. 
Kulturní program byl přidán k původnímu 
záměru výstavy až v roce 2016, také s cílem 

prezentovat a podporovat spolkovou čin-
nost. Vzhledem k bohatému využití spor-
tovního areálu Kunčina oddílem fotbalu, 
jiný termín nepřipadal v úvahu.
 
3. Víte, zda se v minulosti pořádala v obci 
podobně velká sportovně kulturní akce?
Obec v roce 2012 uspořádala slavnostní 
otevření sportovního areálu Kunčina, dále 
se v obci konaly 2 finálové turnaje Poháru 
hejtmana Pardubického kraje v kopané. 
Obec Kunčina je velmi známá svou bohatou 
kulturní a sportovní tradicí, za níž vděčíme 
aktivním členům spolků fungujících v obci.
 
4. Co je vlastně cílem?
Hlavní cíl akce: Uspořádat kvalitní akci pro 
občany Kunčiny a Nové Vsi tak, aby si všech-
ny věkové kategorie přišly na své.

5. Dokážete říci, kolik by se mohlo zú-
častnit místních občanů (v průběhu celé-
ho dne)?
Pevně věřím, že akci navštíví 500 až 800 ná-
vštěvníků.
 
6. Na co se těšíte nejvíc?
Na setkání se spoluobčany, bohatý kulturní 
program a speciality vyhlášené myslivecké 
kuchyně. 

7. Máte z něčeho obavy?
Jedinou obavou, kterou trpím, je nepřízeň 
počasí. O organizaci starost nemám, v Kun-
čině a Nové Vsi jsou lidé, kteří si s akcí zcela 
jistě poradí.

za rozhovor děkuje 
Bc. Ondřej Brychta, garant akce
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HISTORIE
Století 14. a 15. v Kunčině

Roku 1365 koupil moravský markrabě Jan 
Jindřich (bratr Karla IV.) panství Třebovské 
a Trnávské od Jindřicha mladšího z Lipé. Ve 
výčtu vesnic patřící k panství Třebovskému 
se zmiňuje Nová Ves, tehdy jmenována jako 
Malá Kunčina (Chunczdorf Paruum). Je to 
nejstarší známá písemná zmínka o Nové Vsi. 
Vyjmenována je také Kunčina pod jménem 
Velká Kunčina (Chunczdorf Magnum).
Po smrti Jana Jindřicha přechází panství na 
jeho syna markraběte Jošta. Markrabě Jošt 
prodal v  roce 1398 celé panství Třebovské 
a roku 1402 také část cimburského panství 
Heraltovi z  Kunštátu. Součástí panství byly 
také vesnice Kunčina a Nová Ves, které se 
roku 1398 připomínají jmény Stará Kunči-
na (Antiqua Kutyna) a Nová Kunčina (Nowa 
Kutyna). Páni z Kunštátu drželi panství sko-
ro po celé 15. století. Do jejich doby spadají 
husitské války, ale protože páni z Kunštátu 
byli stoupenci husitství, neutrpělo panství 
zřejmě velké škody. Zanikly některé vesnice 
na panství: Gruna, Podlesí a Zayphen (viz 
Zpravodaj I/ 2016, s. 6). 
Z rodu pánů z Kunštátu pocházel také čes-
ký král Jiří z Poděbrad, který panství dostal 
později do vlastnictví. Do doby krále Jiřího 
náleží domácí válka, kterou vedl s Matyášem 
Korvínem. Jiří z Poděbrad věnoval roku 1464 
panství svému stoupenci Zdeňku Kostkovi 
z  Postupic, který však v  roce 1468 podlehl 
zranění utrpěné v bitvě u Zvole. Panství tak 
přešlo na jeho bratra Albrechta Kostku z Po-
stupic. V roce 1477 zdědil panství Jiří Hrabi-
še z Postupic, po dobu jeho nezletilosti však 
vykonávali poručnickou správu jeho matka 
Ludmila z  Kravař a Jan Heralt z  Kunštátu. 
Šlo ale jen o formální vlastnictví, protože 
panství od roku 1480 drželi ve skutečnosti 
páni z Boskovic. S pány z Boskovic je spoje-
na nová etapa v historii Moravskotřebovska. 
Proniká renesance a myšlenky humanismu. 
Nastává doba nového rozkvětu.
A jak vypadalo 14. a 15. století v  Kunčině? 
Stará Kunčina měla svého rychtáře, který na 
vsi vykonával správu jako zástupce vrchnos-
ti. Také Nová Ves, tehdy v  15. století Nová 
Kunčina, měla svého rychtáře, kterého však 
v 15. století neznáme jménem (viz Zpravo-
daj III/2003).
Rychtářem v Kunčině je poprvé zmiňován  

v roce 1270 Herold. Rychta byla na č. 50  
(viz Zpravodaj č. 6, 3/2001). Úřad rychtá-
ře byl dědičný a přecházel z  otce na syna. 
Rychtáři pomáhali většinou dva obecní kon-
šelé, kteří byli na rok jmenováni rychtářem 
nebo vrchností. Rychtář měl nižší soudní 
pravomoc, z níž mu plynuly výnosy v podo-
bě třetiny vybraných soudních pokut. 
V  nejstarší městské knize Moravské Tře-
bové je zaznamenáno rozhodnutí rady 
z  roku 1406 o rozdělení kompetence mezi 
dědičnými rychtáři na třebovském panství  
a městským rychtářem v Moravské Třebové. 
Mezi dědičnými rychtáři jsou uvedeny také 
pro rychtáře ze Staré Kunčiny. Zde je uvede-
no, že vysoké právo nemůže být uplatňová-
no dědičnými rychtáři ve vesnicích, ale pod-
le starého práva před městským soudem 
v Moravské Třebové. K vysokému právu pod 
pravomoc Třebovským rychtářům patří:  
1) vražda, 2) zchromení údu lidského těla,  
3) rány, které způsobí trvalé znetvoření ob-
ličeje, 4) otevřené rány, 5) životu nebezpeč-
né, nejtěžší rány. Tyto těžké případy patřily 
do pravomoci městského rychtáře i v přípa-
dě, že k nim došlo v obcích na panství Tře-
bovském. Všechny ostatní přečiny byly pro-
jednávány dědičnými rychtáři na vesnicích.
Rychtář svolával na vesnici soudy a řídil je 
spolu s konšely. Tyto soudy ukládaly také 
pokuty za různá provinění. Pokuty vybíral 
rychtář. Na vesnických soudech se projed-
návaly spory týkající se majetku obyvatel, 
např. dluhy, spory o škodu na poli, v zahra-
dách, na dobytku, zničení nebo poboření 
plotu, přeorávání mezí, spory o dříví v lese 
apod.
Rychtář se na vesnici těšil významnému po-
stavení a patřil k nejbohatším na vsi. Podle 
pozdějších písemných zpráv se dozvídá-
me, že kunčinský rychtář získal od Boreše 
z  Rýzmburka propůjčeny tři lány pozemků 
osvobozených od poplatků. Lán (bývá na-
zýván i hon) měl přibližně rozlohu mezi 20  
a 30 ha. Dále k rychtě patřil mlýn (ten mohl 
stát zřejmě u někdejšího rybníka pod rych-
tou).
Dva lány byly v užívání rolníků, kteří byli po-
vinni robotou (č. 32 a č. 52). Tito rolníci měli 
za to platit rychtáři nájem a museli mu po-
máhat při obdělávání pole a při žních. Dále 

k rychtě patřil ještě službou povinný obuv-
ník. Z panského lesa si mohl rychtář odvážet 
všechny spadlé, suché stromy.
Protože rychtář Herold neměl dědice, při-
padla rychta Borešovi z  Rýzmburka. Po-
sledním známým kunčinským rychtářem je 
pak na konci 13. století Dietrich. O rychtáři 
máme potom zprávu až roku 1420, kdy se 
v městské knize Moravské Třebové objevují 
dva rychtáři Wenzlawan a Hanussen. 
Ze zápisu se dozvídáme, že rychtáři koupi-
li od čtyř kunčinských rolníků Nicz Rebela, 
Jocus Kirschnera, Niclas Willanta a Wenc-
sil Erlicha louku k  založení rybníka. Rolníci 
Kirschner a Willant dostávají od rychtářů 
náhradu. Rolníkovi Erlichovi mají rychtáři 
pomáhat zaplacením jednoho groše při ka-
ždém daňovém termínu, které byly dvakrát 
do roka. Jakou náhradu dostal rolník Rebel, 
není uvedeno.
Pro obyvatele vesnic nastává změna ve vzta-
hu k jejich majetku. Podle zákupního práva 
měli poddaní majetek v  dědičném nájmu, 
to znamená, že mohli jej jen užívat. Majetek 
vlastnila vrchnost. Roku 1408 si město a ves-
nice na panství (tedy i Stará a Nová Kunčina) 
koupili od tehdejší vrchnosti Heralta a Jiří-
ho z  Kunštátu právo odúmrtní. Toto právo 
zaručovalo poddanému volné nakládání se 
svým majetkem. Majetek mohl prodat, da-
rovat nebo odkázat v závěti. Nebylo-li mož-
né nikomu majetek odkázat a nepřihlásil-li 
se nikdo z  příbuzných o dědictví do určité 
doby, připadl majetek obci, která jej prodala 
a získala hotové peníze, které využila na po-
třebné věci.
Jihovýchodně od Kunčiny se připomíná 
dvůr, který mohl být dříve poplužním dvo-
rem, jenž patřil vrchnosti. Majitel, svobod-
ník, který později tento dvůr získal, se musel 
vyplatit vrchnosti z osobního vlastnictví. Od 
té doby (16.stol.) se dvůr zřejmě označoval 
jako svobodný dvůr (č.3) (viz. Zpravodaj 
I/2002). Významným držitelem dvoru byl 
v  letech 1486-1492 zmiňován Jan Šedík 
z Kunčiny. Ten zastával v Moravské Třebové 
úřad purkrabího. V roce 1492 mu byl potvr-
zen vladycký stav.
Pokračování příště …

Bc. Martin Protivánek, DiS.


