
INFORMACNÍ SERVIS OBCÍ KUNCINA A NOVÁ VES

Aktuálně z obce

číslo 2/2011ˇ ˇ

Společenská kronika
Narození:	10.6.	 Růžičková	Dominika	(N.V.)	
	 11.6.	 Klíč	Jakub	(K)
	 28.6.	 Tomášek	Štěpán	(N.V.)
	 21.7.	 Slezák	Dominik	(K)

Sňatek:	 25.6.	 Ptáčková	Andrea	 
	 	 a	Pařil	František	(K)
	 9.7.	 Mikušová	Lucia	(Slovensko)	 
	 	 a	Dudík	Miroslav	(N.V.)
	 20.7.	 Sošková	Petra	 
	 	 a	Jurníček	Tomáš(K)

Jubilea:	 17.5.	 Kučera	Vladimír	(K)-70
	 27.5.	 Navrátilová	Božena	(N.V.)-70
	 	 Musilová	Zdeňka	(K)-60
	 28.5.	 Seidlová	Alena	(K)-60
	 	 Slabý	Oldřich	(K)-60
	 	 Huška	Milan	(K)-60
	 	 Komendová	Jolana	(K)-80
	 18.6.	 Borůvková	Ivana	(K)-60
	 27.6.	 Šabo	Karel	(N.V.)-75
	 	 Šejnoha	Jiří	(K)-60

	 28.6.	 Mlčochová	Věra	(K)-70
	 1.7.	 Jančí	František	(N.V.)-75
	 13.7.	 Fialová	Miluše	(K)-85
	 20.7.	 Tesař	Josef	(N.V.)-60
	 27.7.	 Kučerová	Marie	(K)-70
	 2.8.	 Kubíková	Anežka	(N.V.)-92
	 6.8.	 Bartůňková	Marie	(K)-75
	 9.8.	 Sedláčková	Jiřina	(N.V.)-75
	 10.8.	 Široká	Marta	(K)-60
	 17.8.	 Hušková	Helena	(K)-60
	 26.8.	 Slabý	František	(K)-96
	 27.8.	 Selinger	Josef	(K)-70
	 31.8.	 Pečinka	František	(N.V.)-60
	 1.9.	 Flajšingrová	Marie	(N.V.)-80
	 19.9.	 Berková	Alena	(K)-80

Úmrtí:	 dne	11.5.	zemřela	 
	 paní	Horká	Marie	ve	věku	71	let
	 dne	11.7.	zemřela	 
	 paní	Marková	Anna	ve	věku	79	let
	 dne	8.9.	zemřel	 
	 pan	Slabý	František	ve	věku	96	let

           

Projekt Sportovní areál Kunčina

Tento	projekt	má	dvě	velké	části	–	 fotbalo-
vý	stadion	a	multifunkční	hřiště	u	Základní	
školy	v	Kunčině.	Aktuální	stav	je	takový,	že	
u	 fotbalového	 hřiště	 je	 Odborem	 výstavby	
a	 územního	 plánování	 povoleno	 předčasné	
užívání	části	kabin	a	veřejného	WC.	Kolau-
dace	celé	stavby	by	měla	proběhnout	do	kon-
ce	roku	2011.	Multifunkční	hřiště	u	základní	
školy	bude	vybudováno	v	roce	2012.

Projekt Energetická opatření ZŠ Kunčina

Výměna	oken,	dveří	a	zateplení	fasády	jsou	
hotové,	zateplení	střech	a	drobné	dokončova-
cí	práce	budou	hotovy	do	konce	října	2011.

Pálení odpadů

Opakovaně	 upozorňujeme	 všechny	 obča-
ny	 na	 existenci	 Obecně	 závazné	 vyhláš-

dovoleno	pálit	staré	hadry,	obuv,	plasty,	ne-
suchý	 biologický	 odpad	 apod.	 Porušení	 lze	
trestat	pokutami.	

Sekání trávy, řezání dřeva

Na	webových	stránkách	obce	probíhá	dlou-
hodobě	 anketa	 k	 vyhlášce	 o	 nedělním	 kli-
du.	Výsledky	jsou	více	než	vyrovnané	(53%	
proti	a	47%	pro).	Z	tohoto	důvodu	zastupi-
telstvo	 zatím	 nepřistoupilo	 k	 vydání	 obec-
ně	 závazné	 vyhlášky,	 která	 by	 tuto	 situaci	
řešila.	 Přesto	 však	 apelujeme	 na	 všechny	
občany,	 aby	 byli	 ohleduplní	 ke	 svým	 sou-
sedům	 a	 nevykonávali	 hlučné	 práce	 časně	
ráno	a	pozdě	večer.

Zrušení veřejného telefonního 
automatu

Společnost	 Telefónica	 O2	 Czech	 Republic,	
a.	s.	informuje,	že	v	průběhu	3.	čtvrtletí	2011	
bude	zrušen	veřejný	telefonní	automat	u	č.p.	
170.	Jedná	se	o	 lokalitu	u	Jelínků	–	souběh	
hlavní	 a	 vedlejší	 silnice	 na	 horním	 konci	
Kunčiny.

ky	 č.1/2006	o	 nakládání	 s	 komunálním	od-
padem	 a	Zákona	 na	 ochranu	 ovzduší.	Není	



Sbírka použitého ošacení
Občanské	sdružení	Diakonie	Broumov	je	ne-
zisková	organizace,	která	poskytuje	sociální	
služby	pro	občany	z	okraje	společnosti	–	ma-
teriální	pomoc	sociálně	potřebným,	azylové	
ubytování	i	pracovní	příležitost.
	Více	na		www:	diakoniebroumov.org

VYHLAŠUJE SBÍRKU  
POUŽITÉHO OŠACENÍ:

Letního	a	zimního	oblečení	/dámské,	pán-•	
ské,dětské/
Lůžkovin,	 prostěradel,	 ručníků,	 utěrek,	•	
záclon,	

Mateřská škola 
V	 posledním	 čtvrtletí	 školního	 roku	
2010/2011	 navštěvovalo	 MŠ	 v	 Kunčině	
50	dětí	a	MŠ	v	Nové	Vsi	16	dětí.	Do	ZŠ	bylo	
přijato	18	dětí,	z	toho	13	dětí	z	Kunčiny	a	5	
dětí	z	Nové	Vsi.
V	květnu	jsme	s	dětmi	připravili	pro	mamin-
ky	 k	 svátku	 krátké	 vystoupení	 s	 překvape-
ním.	Ve	spolupráci	s	Lesy	ČR,	zastoupenými	
panem	Bisem	ml.,	jsme	absolvovali	se	starší-
mi	dětmi	exkurzi	na	rozhlednu	Strážný	vrch,	
kde	si	osvojovaly	poznatky	o	lesním	prostře-
dí,	chování	v	lese,	zahrály	si	zábavné	hry	a	na	
závěr	zasadily	náš	národní	strom,	lípu.	
Mezinárodní	den	dětí	jsme	oslavili	pohádko-
vě	motivovanými	hrami	 s	odměnami	a	hle-
dáním	pokladu.	
V	 rámci	 tématu	 zaměřeného	 na	 dopravu	
a	bezpečnost	nás	v	červnu	navštívili	policisté	
a	hasiči.	Děti	se	dozvěděly,	co	obnáší	povolá-
ní	policistů	a	hasičů.	Byly	poučeny	o	chování	
v	silničním	provozu,	o	chování	k	neznámým	
lidem,	o	prevenci	vzniku	požáru	a	účastnily	
se	i	cvičné	evakuace,	jejíž	součástí	byl	zásah	
hasičů.	Dále	měly	možnost	prohlédnout	si	je-
jich	auta,	vyzkoušet	si	některou	výstroj	a	čin-
nosti	spojené	s	těmito	profesemi.		
V	tomto	měsíci	jsme	uskutečnili	s	dětmi	vý-

let	do	Moravské	Třebové,	kde	si	třída	mlad-
ších	dětí	prohlédla	zámek	a	pohrála	si	na	dět-
ském	hřišti	pod	zámkem.	Třída	starších	dětí	
se	zúčastnila	programu	„Indie“,	který	si	pro	
ně	 připravili	 žáci	 z	 Gymnázia	 v	Moravské	
Třebové.	Děti	si	odnesly	nové	poznatky	a	zá-
žitky.	
Děkujeme	všem,	kteří	s	námi	spolupracovali,	
za	jejich	připravený	program	pro	děti	a	čas,	
který	nám	věnovali.
Rozloučení	 se	 školním	 rokem	 se	 konalo	 za	
přítomnosti	 rodičů	 samostatně	 v	 Mateřské	
škole	 v	Kunčině	 a	 v	Nové	Vsi.	V	Kunčině	
jsme	 oslavu	 spojili	 s	 krátkým	 vystoupením	
dětí,	šerpováním	a	předáním	dárků	od	spon-
zorů	předškolákům	odcházejícím	do	základ-
ní	školy	a	příjemným	posezením	s	rodiči	na	
školní	 zahradě.	 V	 Nové	Vsi	 oslavili	 konec	
školního	roku	společnou	vycházkou	s	rodiči	
a	hrou	v	blízkém	lese,	vystoupením	dětí,	šer-
pováním	a	předáním	darů	od	sponzorů	před-
školákům	a	posezením	na	školní	zahradě.			
V	Kunčině	 jsme	 letos	 poprvé	 odcházejícím	
budoucím	prvňáčkům	nabídli	možnost	 strá-
vit	noc	v	MŠ.	Připravili	jsme	pro	ně	bohatý	
program,	kde	nechyběly	hry,	hledání	pokla-
du,	diskotéka,	módní	přehlídka	pyžam	a	noč-
ních	košilí	apod.	Maminky	pro	děti	nachysta-
ly	rozmanité	občerstvení,	za	což	jim	srdečně	

děkujeme.	 Děti	 byly	
z	 této	 akce	 nadšené,	
a	proto	ji	chceme	opa-
kovat	 i	 v	 příštích	 le-
tech.
V	 září	 jsme	 přivítali	
do	 MŠ	 v	 Kunčině	 14	
nových	 dětí	 a	 do	 MŠ	
v	 Nové	 Vsi	 3	 nové	
děti.	 V	 nejbližší	 době	
následujícího	 školního	
roku	 plánujeme	 s	 dět-
mi	 podzimní	 exkurzi	
do	 lesa,	 návštěvu	 am-
bulance	dětského	léka-
ře,	prohlídku	knihovny	
v	 Moravské	 Třebové,	

besídku,	tvořivá	odpoledne	pro	rodiče	s	dět-
mi	s	podzimní	a	zimní	tematikou.	
V	 rámci	 60.	 výročí	 vzniku	Mateřské	 školy	
v	Kunčině	Vás	zveme	dne	19.11.2011	od	13	
do	17	hodin	 	 na	prohlídku	 školy	 a	pamětní	
knihy.		

V Kunčině 7.9.2011
Za kolektiv MŠ Hana Fafílková

Základní škola
Završení	 minulého	 školního	 roku	 proběh-
lo	 velmi	 netradičně.	 Žákům	 byla	 zkrácena	
docházka	 o	 tři	 dny	 a	 i	 slavnostní	 ukončení	
a	hlavně	rozloučení	s	absolventy	posledního	
devátého	 ročníku	 se	 odehrávalo	 již	 v	 ome-
zených	 prostorách.	 Příčinou	 byly	 přípravy	
na	 rozsáhlé	 stavební	 práce.	 Obec	 Kunčina	
totiž	 získala	pro	naši	 školu	nemalou	 částku	
ze	Státního	fondu	životního	prostředí,	a	 tak	
mohla	 být	 započata	 tolik	 potřebná	 rekon-
strukce,	 tedy	především	výměna	oken	a	za-
teplení.	 Po	 více	 než	 padesáti	 letech	 fungo-
vání	dostane	naše	škola	nový	kabát	a	jistě	se	
stane	ozdobou	našich	obcí.
Náročný	 projekt	 však	 nebylo	 možné	 usku-
tečnit	 v	 průběhu	 pouhých	 dvou	 prázdnino-
vých	měsíců.	Na	konci	 prázdnin	 se	 všichni	
zaměstnanci	školy	snažili,	aby	pro	děti	zpro-
voznili	 právě	 dokončenou	 hlavní	 budovu.	
Avšak	provoz	vedlejší	budovy	je	zatím	ome-
zen	na	kuchyň	a	jídelnu,	zbývající	prostory,	
hlavně	tělocvična	a	blízké	okolí	školy,	budou	
dokončeny	během	několika	týdnů.
Přes	všechny	 tyto	problémy	byl	 nový	 škol-
ní	 rok	 řádně	zahájen	1.	 září.	Letos	 jsme	do	
našich	řad	přivítali	22	prvňáčků,	což	zname-
nalo	 celkový	nárůst	 počtu	 dětí.	 Stav	 žactva	
k	1.	9.	2011:
Kunčina	–	85
Nová	Ves	–	24
Mladějov	–	38
Moravskotřebovsko	–	2
celkem – 149

Ze školských zařízení

Látky	(minimálně	1m•	 2,	prosíme,	nedávej-
te	nám	odřezky	a	zbytky	látek)
Domácí	potřeby	-	nádobí,	skleničky	-	vše	•	
nepoškozené
Vatované	přikrývky,	polštáře	a	deky•	
Obuv	–	veškerou	nepoškozenou•	
Hračky	–	nepoškozené	a	kompletní•	

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
ledničky,	 televize,	 počítače	 a	 jinou	 elek-•	
troniku,	 matrace,	 koberce	 –	 z	 ekologic-
kých	důvodů
nábytek,	jízdní	kola	a	dětské	kočárky	-	ty	•	
se	transportem	znehodnotí
znečištěný	a	vlhký	textil•	

Sbírka se uskuteční:
dne 17.-21.10.2011	na	Obecním	úřadě	v	Kun-
čině	v	úředních	hodinách	
17.10.2011	v	hasičské	klubovně	v	Nové	Vsi	
od	8.00	–	17.00	hod.

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

Děkujeme	za	Vaši	pomoc.

Bližší informace Vám rádi sdělíme:
tel. : 224 316 800, 224 317 203



Ze společenských organizací

SDH Kunčina 
Po	úspěšném	zahájení	sezony	2011,	kdy	jsme	
vyhráli	pohárovou	soutěž	v	Nové	Vsi,	se	nám	
už	 moc	 nedařilo.	 Boršov	 (3.	 místo),	 Gru-
na	 (4.	 místo).Podzimní	 závody	 máme	 před	
sebou,tak	 to	 snad	 vyjde	 lépe	 než	 doposud. 
V	 neděli	 28.8.	 jsme	 tradičně	 pořádali	 Let-
ní	hrátky,letos	konané	v	Nové	Vsi.	Mladým	
hasičům	se	bravurně		povedla	ukázka	útoku,	
kdy	 si	 vyzkoušeli	 hašení	 skutečného	 ohně	
(domky	z	kartonu).	Díky	sponzorům	si	moh-
ly	 děti	 	 vyzkoušet	 tatérské	 studio,	 zaskákat	
si	na	nafukovací	žirafě	a	nechat	si	nastříkat	

barevné	melíry.	 Počasí	 vyšlo,	 a	 tak	 k	 rado-
sti	 většiny	dětí,	 bylo	 loučení	 s	prázdninami	
ukončeno	brouzdáním		v	hasičské	pěně.

Všem dětem přejeme příjemný vstup do dal-
šího školního roku.

TJ Sokol Kunčina
Do	 sezóny	 2011/2012	 vstoupili	 fotbalisté	
Kunčiny	s	řadou	změn.
Historickou	událostí	je	postup	mužů	do	kraj-
ské	I.B	třídy.	Tato	událost	dala	impuls	k	dal-

ší	 premiéře	 –	 popr-
vé	muži	 sestavili	 i	B	
tým,	který	však	podle	
pravidel	musí	začínat	
v	 nejnižší	 soutěži	 –	
IV.	třídě.
Ostatní	 mužstva	 na-
vázala	 na	 loňské	
soutěže,	 tedy	 dorost	
hraje	 okresní	 přebor	
a	 žáci	 okresní	 sou-
těž.	 Pro	 sportovce	 je	
největším	 přínosem	
skutečnost,	 že	 po	
dlouhé	 době	 v	 azylu	
v	 Moravské	 Třebové	
a	 v	 Linharticích	 mo-

hou	 konečně	 hrát	 i	 trénovat	 na	 zrekonstru-
ovaném	 stadionu	 a	 na	 kvalitní	 hrací	 ploše.	
O	stavu	výstavby	nových	sportovišť	píšeme	
na	jiném	místě	tohoto	zpravodaje.
Vznik	 nového	 	 oddílu	B	muži	 vyvolal	 po-
třebu	zvýšeného	počtu	aktivních	hráčů,	ale	
i	 členů	 realizačního	 týmu.	Vedoucím	muž-
stva	 se	 stal	 Jiří	 Musil.	 Standa	 Horálek	 si	
k	 trénování	 mládeže	 přibral	 i	 trénování	
B	 mužů,	 za	 které	 navíc	 sám	 hraje.	 To,	 že	
A	muži	zajíždějí	ke	svým	zápasům	do	vzdá-
lenějších	míst	 i	 to,	 že	máme	 o	 1	mužstvo	
navíc,	 výrazně	 zvýšilo	 potřebu	 finančních	
prostředků,	 které	 oddíl	 potřebuje	 na	 krytí	
největších	 provozních	 nákladů	 –	 odměny	
rozhodčím,	cestovné	a	praní	dresů.	Zde	mu-
síme	s	potěšením	oznámit,	že	nám	sponzor-
sky	vycházejí	vstříc	hlavně	firmy,	v	jejichž	
čele	působí	občané	Kunčiny.
Další	prostředky	byly	použity	na	nákup	po-
sil,	které	nám	doufejme	pomohou	s	udrže-
ním	 krajské	 soutěže	 v	 Kunčině.	 Zatím	 se	
tento	cíl	jeví	reálně,	protože	dva	domácí	zá-
pasy	naši	A	muži	vyhráli	a	drží	se	ve	středu	
tabulky.	 Věříme,	 že	 krásný	 stadion	 bude	
motivovat	všechny	hráče	ke	zvýšenému	tré-
ninkovému	 úsilí	 a	 jejich	 atraktivní	 fotbal	
přitáhne	diváky	do	ochozů.	Pro	věrné	divá-
ky	 jsme	dojednali	 s	 autodopravci	přistave-
ní	autobusu	pro	všechna	utkání	A	mužů	na	
hřištích	soupeřů	v	podzimní	části	soutěže.

Základní škola (pokračování)

Kromě	 nového	 vzhledu	 získala	 škola	 další	
důležité	prvky	vnitřního	vybavení:	 do	oken	
byly	 instalovány	 žaluzie	 a	 nadále	 pokraču-
je	 postupná	 výměna	 nevyhovujících	 lavic.
Velkým	 přínosem	 pro	 modernizaci	 výuky	
a	 zpestření	 práce	 jsou	 tři	 nové	 interaktivní	
tabule.
Věřme,	že	všechny	proměny,	kterými	 škola	
prochází,	budou	mít	příznivý	vliv	na	její	fun-
gování,	na	práci	zaměstnanců	i	na	výsledky	
našich	dětí.	



Různé
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Také	letos	se	konal	v	Kunčině	zá-
vod	Kunčinský	Powerman	–	duat-
lon.	 V	 tomto	 roce	 je	 součástí	 ju-
bilejního	 10.	 ročníku	 celoročního	
seriálu	Moravskotřebovský	cyklo-
man.
Závod	 se	 konal	 v	 sobotu	 13.8.	
Vzhledem	 k	 pokračující	 rekon-
strukci	hřiště	bylo	centrum	závodu	
již	podruhé	u	kulturního	domu.
Vlastnímu	závodu	dospělých	před-
cházel	 závod	 dětí	 Cyklománek.	
Zúčastnilo	 se	 jej	 30	 dětí,	 což	 je	
rekord.	Velká	část	závodících	dětí	
byla	z	Nové	Vsi	a	z	Kunčiny.
Závod	 dospělých	 se	 skládal	 z	 20	
kilometrů	 náročného	 terénu	 na	
kole,	2	km	běhu	a	na	závěr	7	km	
opět	kolo.	Trať	byla	velmi	těžká	již	
po	noční	bouřce.	Na	hranici	sjízd-
nosti	 ji	 posunul	 intenzivní	 liják	
těsně	před	startem.	Přesto	se	závo-
du	zúčastnil	nejvyšší	počet	závod-
níků	v	historii	–	55	v	9	kategoriích.	
Závodníci	z	oddílu	CK	Čerti	Kun-
čina	se	určitě	neztratili	–	11	se	jich	
umístilo	do	10.	místa	ve	své	kate-
gorii.	Pocsai,	Schneider	a	Schnei-
derová	vystoupili	dokonce	na	stup-
ně	vítězů.	Ve	výsledkové	listině	se	

ZTJ Sokol Kunčina 
pořádá 

nábor mladých 
fotbalistů a fotbalistek 

ve věku od 6 do 9 let
Nevadí,	že	jsi	fotbal	nikdy	nehrál/a,	vše	tě	naučíme.	„Trénink není jen dřina, ale i zábava!“

Určitě máš kamarády, co už v týmu hrají, proč se k nim tedy nepřidáš?
Přijď	k	nám	na	trénink	každý	pátek	v	17:30	na	hřiště.

(S	sebou	si	vezmi	sportovní	oblečení,	botasky	nebo	kopačky	a	láhev	s	pitím).

Na	viděnou	trenér	Stanislav Horálek	(telefon:	733	317	724)	a	zbytek	týmu.

objevila	i	jména	dalších	zá-
vodníků	z	Kunčiny	a	Nové	
Vsi.	Poděkování	patří	nejen	
všem	 soutěžícím,	 ale	 i	 po-
řadatelům	a	všem	ostatním,	
kteří	 se	 podíleli	 na	 přípra-
vě	 a	 zdárném	průběhu	celé	
akce.

CK Čerti Kunčina


