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Jubilea: 
11. 4. 2017  Kubaníková Věra (N.V.) 65
22. 4. 2017 Kadlecová Marie (N.V.) 65
23. 4. 2017  Honzírková Libuše (K) 70
  2. 5. 2017   Pustinová Květoslava (N.V.) 70
  5. 5. 2017 Marková Květoslava (K) 70
  8. 5. 2017 Grubrová Anastázie (N.V.) 90
11. 5. 2017  Novotná Jana (N.V.)  75
13. 5. 2017  Rouš Milan (K)  70
14. 5. 2017 Košíková Veronika (N.V.) 65
30. 5. 2017  Sekanina Ladislav (K) 70

Úmrtí:
30. 3. 2017 zemřel pan Pařil Jiří ve věku 73 let
15. 5. 2017 zemřela slečna Protivánková Petra ve věku 33 let 
18. 5. 2017 zemřel pan Trnečka Ferdinand ve věku 88 let

společenská kronika

Zápis Z veřejného Zasedání  
Zastupitelstva obce kunčina 

Zápis Z veřejného Zasedání Zastupitelstva Ze dne 13. 3. 2017

Zasedání se uskutečnilo za přítomnosti 9 za-
stupitelů a 12 hostů z řad občanů naší obce.

Program EFEKT
Informace o možnostech získání dotací na 
výměnu svítidel veřejného osvětlení v obci 
podal obchodní zástupce firmy Siemens. 
Bylo představeno několik variant řešení ak-
tuální situace veřejného osvětlení v obci. 
Zastupitelstvo se bude danou problemati-
kou zabývat.

Zpráva starosty o možnostech spolu-
práce s ÚPČR v rámci APZ

Starosta obce podal přítomným zprávu  
o možnostech spolupráce a výši dotací na 
jedno vytvořené pracovní místo. Starosta 
obce jedná s ÚPČR o výši příspěvků a po-
čtu uchazečů o zaměstnání, kteří budou 
podpořeni. Byl projednán aktuální seznam 
uchazečů i zaměstnání. Je doporučeno  
15 uchazečů k projednání OÚ.
Starosta obce navrhuje vytvořit celkem  
12 míst pro uchazeče v rámci APZ v roce 
2017, místa budou vytvořena do 31.  10.  2017 
s možností prodloužení až na 12 měsíců, 
tedy do 31.  3.  2018. (usnesení č. 19/2017 – 
schváleno)

Rozpočtová opatření
Jedná se o dvě dotace pro příspěvkové or-
ganizace obce. Dotace ve výši 205.083,60 
Kč z programu MŠMT ČR v rámci OP VVV 
(MŠ Kunčina) a dotace ve výši 314.458,80 
Kč z programu MŠMT ČR v rámci OP VVV (ZŠ 
Kunčina). (usnesení č. 20/2017 – schváleno)

Prodej pozemků, věcná břemena, 
pachtovní smlouvy

Zastupitelé obce projednali dvě smlouvy  
o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcné-

ho břemene ke stavbám, jejichž investorem 
je ČEZ Distribuce a.s. (usnesení č. 22/2017  
a č. 23/2017 – schválena)
Dále byly projednány čtyři žádosti občanů 
obce o odkoupení pozemků ve vlastnic-
tví obce. (usnesení č. 21/2017, 24/2017, 
25/2017 a č. 27/2017 – schválena)

Výsledky výběrového řízení na pozici 
knihovnice knihovny v Nové Vsi

Obec Kunčina vyhlásila začátkem roku 2017 
výběrové řízení na obsazení pozice knihov-
nice knihovny v Nové Vsi. Jedinou ucha-
zečkou byla paní Jana Šidová z Kunčiny  
a nastoupí od 1. 4. 2017. (usnesení  
č. 28/2017 – schváleno)

Opravy obecních cest
V roce 2015 a 2016 nebylo vyhověno žá-
dostem občanů o opravy několika obec-
ních cest. V roce 2017 se zastupitelstvo  
k žádostem vrátilo a přednostně projedna-
lo.  Do konce dubna 2017 bude vyhotoven 
plán oprav s celkovým vyčíslením nákladů. 
(usnesení č. 29/2017 – schváleno)

RůZNé

Zaplacení členského příspěvku  
do Regionu MTJ 

Výše příspěvku je stanovena výpočtem, 
za každého občana obce je nutné zapla-
tit 25 Kč ročně. Počet občanů obce ke dni 
1.1.2017 je 1374. Celková výše příspěv-
ku tedy činí částku 34.350,- Kč. (usnesení  
č. 30/2017 – schváleno)

Cenová nabídka za vypracování  
projektové dokumentace  

k přístavbě ZŠ Kunčina
Zastupitelé projednali cenovou nabídku za 

přípravu projektové dokumentace k pláno-
vanému záměru přístavby nové kuchyně 
základní školy, a to včetně termínů plnění 
zakázky.(usnesení č. 31/2017 – schváleno)

Návrh MŠ Kunčina na rozdělení hospo-
dářského výsledku za rok 2016

Ředitelka MŠ navrhuje alokovat prostředky 
do rezervního fondu organizace, a to v plné 
výši. Hospodářský výsledek za rok 2016 činí 
částku 43.654,49 Kč. (usnesení č. 32/2017 – 
schváleno)

Návrh ZŠ Kunčina na rozdělení hospo-
dářského výsledku za rok 2016

Ředitelka ZŠ navrhuje alokovat prostředky 
do rezervního fondu organizace, a to v plné 
výši. Hospodářský výsledek za rok 2016 činí 
částku 352,18 Kč. (usnesení č. 33/2017 – 
schváleno)

Žádost o finanční příspěvek do sdruže-
ného fondu na nákup knih v Městské 

knihovně ve Svitavách 
Výše příspěvku jsou 2 Kč/1 občana, což 
v případě naší obce činí 2.748 Kč pro rok 
2017. (usnesení č. 34/2017 – schváleno)

Schválení uzavření smlouvy o přeložce 
NN – Hasičská zbrojnice

Při úspěšném územním projednání sta-
noveného technického řešení činí odhad 
celkových nákladů na přeložku zařízení dis-
tribuční soustavy 85.966,00 Kč. (usnesení  
č. 35/2017 – schváleno)

Přípojka NN – Areál pod Skalkou
Ve spolupráci se Stanislavem Kubišem obec 
zřizuje přípojku NN do areálu pod Skalkou. 
Starosta obce předal slovo panu Matušáko-
vi, který přítomným objasnil podstatu celé 
věci.(usnesení č. 36/2017 – schváleno)
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Zápis Z veřejného Zasedání Zastupitelstva Ze dne 10. 4. 2017

Zasedání se uskutečnilo za přítomnosti 9 za-
stupitelů a 13 hostů z řad občanů naší obce.

ZPRÁVA STAROSTy  
O ČINNOSTI VEDENÍ OBCE

Starosta obce informoval přítomné o úko-
lech, na kterých v současné době pracuje.

Stavební povolení –  
Splašková kanalizace Kunčina

V posledních měsících starosta pracuje na 
úpravách dokumentace ke stavebnímu 
povolení, došlo k vypracování seznamu do-
tčených pozemků, u kterých původní doku-
mentace vykazovala nedostatky.
Předpokládá se, že v červnu 2017 dojde  
k dokončení obnovy katastrálního aparátu  
a k výraznému zlepšení mapového pod-
kladu obce Kunčina, od čehož si slibujeme 
vyřešení některých nejasných majetkopráv-
ních a vlastnických vztahů.

Zaměstnanci obce Kunčina  
pro rok 2017, zajištění  

financování zaměstnanců obce
Jednání o příspěvcích na APZ v letošním 
roce provázela značná nejistota ze strany 
poskytovatele dotací, tak ze strany obcí.  
Dotace získané na platy 10 zaměstnanců  
v roce 2017 činí částku 1.134.799 Kč za před-
pokladu, že dojde k úplnému čerpání.

Dokončení vybudování veřejného 
osvětlení u Kaple sv. Rocha v Nové Vsi

V březnu 2017 došlo k vyhloubení výkopů 
pro uložení kabelů veřejného osvětlení, 
dále zaměstnanci obce zabetonovali kon-
zoly sloupů a připravili jednotlivé sloupy 
k montáži. K dokončení akce dojde 11. 4. 
2017, zemní práce a úpravy terénu budou 
navazovat.

Koordinace výměny oken a dveří  
v Kulturním domě v Kunčině

Výměna oken a dveří KD Kunčina proběh-
ne během týdne po Velikonocích, tedy od  
18. 4. 2017 – 21. 4. 2017. 
S firmou PROPLAST, dodavatelem díla, bylo 
vše konzultováno a projednáno. Došlo k po-
sunu termínu o týden z důvodu pořádání 
velikonoční zábavy SDH Nová Ves.

Koordinace nátěru sloupů veřejného 
osvětlení v Kunčině a Nové Vsi,  

zajištění nového značení
Nátěr sloupů veřejného osvětlení v obci 
provádí firma Josef Pařil, práce pokračují dle 
harmonogramu. Barvu a ředidlo zakoupila 
obec Kunčina.Byla uzavřena smlouva o dílo.

Velkoobjemové svozy  
odpadu – březen 2017

V březnu byla splněna první část zákonné 
povinnosti obce uspořádat svoz velkoob-
jemového a nebezpečného odpadu. Na 
podzim se svoz bude opakovat. Bohužel ne 
všichni občané vzali tuto zprávu na vědomí 
a nadále provozují tzv. „černé skládky“. 

Rozšíření spolupráce se společností 
EKO-KOM ve věci výpůjčky  

kontejnerů na tříděný odpad
Rozšíření spolupráce se společností EKO
-KOM spočívá ve výpůjčce dalších kon-
tejnerů na tříděný odpad. Bylo požádáno  
o více než 20 kontejnerů na plast, papír  
a sklo. V červnu 2017 budeme přesně znát 
počet kontejnerů, které budou přiznány 
obci v rámci plnění smlouvy o výpůjčce.

Zajištění výpůjčky kontejnerů na sběr 
elektroodpadu – ASEKOL

Na základě podnětu pana Jiřího Janků  
z Kunčiny byla oslovena společnost ASEKOL 
a.s., která prostřednictvím pana Ing. Vítka 
potvrdila zájem o spolupráci s naší obcí. 
Dojde k výpůjčce 2 ks kontejnerů na elektro
-odpad. První bude umístěn na sběrné mís-
to k Základní škole, druhý bude umístěn na 
sběrné místo „u Točny“ v Nové Vsi. (Usnesení 
č. 38/2017 - schváleno)

Koordinace činností ve věci vytvoření 
studie podoby nové hasičské  

zbrojnice Kunčina
Na základě pověření zastupitelstva obce 
starosta obce zadal vyhotovení studie po-
doby nové hasičské zbrojnice. První studie 
byla zaslána k vyjádření členům SDH Kun-
čina. Byla uskutečněna společná schůzka 
vedení SDH Kunčina s Ing. Kolkopem a sta-
rostou obce, na které byly zadány další pod-
něty a úkoly k zapracování do projektu.

Zajištění spolupráce se specialistou ve 
věci zajištění BOZP – TRIMAS s.r.o. 

Ve věci zajištění plnění předpisů BOZP obec 
na základě rozhodnutí zastupitelstva začala 
spolupracovat s panem Tomášem Mastným 
z firmy TRIMAS s.r.o. Dne 4.4.2017 starosta 
obce uspořádal školení problematiky BOZP 
pro zaměstnance obce a nastavení pravidel 
budoucí spolupráce.

Dotace – Pardubický kraj, Mze, OPŽP – 
doplnění informací k daným záměrům
Starosta obce zajistil nutné doplnění infor-
mací a parametrů do žádostí o dotace:
Pardubický kraj – Dotace na vybavení JPO
MZe – Oprava hasičské zbrojnice Nová Ves
MZe – Oprava hřbitovní zdi Kunčina

OPŽP – Doplnění údajů do žádosti o dotace 
na kanalizaci 

Novinkou je možnost získat vyšší podíl do-
tace na nákup rekuperačních jednotek do 
obecních budov, zejména mateřských škol 
a základních škol. Starosta obce předá in-
formace oběma ředitelkám příspěvkových 
organizací. 

Aktivity k realizaci dotačních titulů 
2016 – Bezdrátový rozhlas, hladino-

měry a srážkoměry
Je koordinována situace ve věci instalace 
bezdrátového rozhlasu v naší obci.Byla za-
jištěna nová bezdrátová frekvence pro naši 
obec, na jejímž základě bude rozhlas fun-
govat. Bylo zajištěno povinné vyjádření HZS 
ČR pro spuštění celého systému.

Aktivity k realizaci dotačních titulů 
2016 – Studie protipovodňových  

opatření v korytě potoka
Starostu obce v únoru 2017 navštívil zá-
stupce společnosti ENVICONS Pardubice.
Započaly práce na projektové dokumentaci 
k projektu Protipovodňových úprav v kory-
tě vodního toku v Kunčině. Studie bude pro-
bíhat do roku 2018.

Debata nad tématem Konkursů na ře-
ditele příspěvkových organizací obce

Starosta obce se zúčastnil setkání Rady kra-
je se starosty obcí Pardubického kraje, kde 
byl mj. představen postoj Pardubického kra-
je k problematice výběrových řízení na po-
zice ředitelů/ek příspěvkových organizací 
zřizovaných Pardubickým krajem. Hejtman 
kraje Martin Netolický představil postoj kra-
je k problematice uspořádání výběrových 
řízení na pozice ředitelů/ek příspěvkových 
organizací zřizovaných krajem, ty budou re-
alizovány plošně. Tuto praxi kraj doporuču-
je také obcím kraje, které zřizují příspěvko-
vé organizace. Kraj bude obcím metodicky  
k dispozici při výběrových řízeních.
Dle § 166 zákona č. 561/2004 Sb. o před-
školním, základním, středním, vyšším od-
borném a jiném vzdělávání (školský zákon)
může zřizovatel v období od začátku šesté-
ho měsíce do konce čtvrtého měsíce před 
uplynutím období 6 let výkonu práce na 
pracovním místě ředitele školy nebo škol-
ského zařízení vyhlásit na toto místo kon-
kurs; v takovém případě odvolá ředitele  
k poslednímu dni šestiletého období. Jestli-
že zřizovatel nevyhlásí konkurs a neodvolá 
ředitele, počíná dnem následujícím po kon-
ci dosavadního šestiletého období běžet 
další šestileté období.
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Starosta obce otevřel toto téma s dostateč-
ným předstihem, aby zastupitelstvo obce 
mohlo doporučit následný postup, tedy zda 
starosta vyhlásí konkurs, nebo zda bude ve-
dení organizací ve svých funkcích pokračo-
vat dalších šest let bez výběrového řízení. 

Prodej pozemků, věcná břemena
Zastupitelstvo projednalo celkem několik 
bodů týkajících se problematiky koupě či 
prodeje pozemků či nemovitostí:

•	 Koupě garáže pro skladování tech-
niky a pohonných hmot (Usnesení  
č. 39/2017 a 40/2017 - schválena)

•	 Prodej pozemku parc. č. 1422 v k. ú. 
Nová Ves u Moravské Třebové. Jedná 
se o narovnání stavu vlastnického se 
stavem skutečně užívaným. (Usnesení  
č. 41/2017 - schváleno)

•	 Prodej pozemků parc. č. 2575/59 
parc. č. 2575/36 v k. ú. Kunčina. Jedná 
se o narovnání stavu vlastnického se 
stavem skutečně užívaným. (Usnesení 
č. 42/2017 a 43/2017 - schváleno)

Opravy obecních  
komunikací v roce 2017

Obec Kunčina oslovila dvě firmy k zajištění 
cenových nabídek oprav obecních komu-
nikací. Starosta obce a místostarosta obce 
Matušák zajistili seznam úseků komunikací, 
které jsou vhodné k opravám v roce 2017. 
Zastupitelstvo obce o jednotlivých ceno-
vých nabídkách nehlasovalo a starosta obce 
toto téma zařadil jako bod k projednání na 
květnové pracovní poradě zastupitelstva. 

Opravy obecních budov
V problematice oprav obecních budov se 
zastupitelstvo již dříve rozhodlo, že se bude 
v roce 2017 zabývat problematikou oprav 
fasád obecních budov.
Dle názoru starosty obce je třeba unifikovat 
podobu obecních budov tak, aby bylo při 
prvním pohledu zřejmé, že majetek vlast-
ní obec Kunčina, a také, aby bylo jasné, že 
se obec chová jako řádný správce majetku  
a hospodář. 
Starosta obce navrhuje, aby byla zpraco-
vána studie na unifikaci podoby vzhledu 
obecních budov. V této věci starosta obce 
navrhuje oslovit pana Ing. Arch. Martina 
Nedvěda, se kterým v této problematice 
obec spolupracuje. (Usnesení č. 44/2017 – 
schváleno)

Nákup stolů a židlí do KD Kunčina
Firma Tereza Kaštylová nereaguje na písem-
né či jiné kontaktování ze strany svých ob-

chodních partnerů. Starosta obce se spojil  
s paní starostkou Mladějova na Moravě, 
která má stejný problém s daným dodava-
telem, a ohlásil celou věc na Policii České 
republiky jako pokus o podvod. Celou věc 
momentálně šetří Policie České republiky. 
To ale nevyřeší potřebu obce vyměnit ná-
bytek v KD Kunčina, kterou se zastupitelé  
v dobré víře snažili zajistit. 
(Usnesení č. 45/2017 - schváleno)

RůZNé

•	 Schválení provozního řádu Klu-
bu důchodců Kunčina (Usnesení  
č. 46/2017 - schváleno)

Provozní řád klubu důchodců Kunčina, bu-
dovy Kunčina 142, vyhotovila paní Jana 
Pavlišová. Provozní řád bude sloužit pro 
zajištění zlepšení chodu budovy a zařízení. 
Správkyní budovy byla jmenována paní Ji-
tka Kudrnová. Byly zapracovány opatření  
k žádostem dříve evidovaných obecním 
úřadem ve věci rušení nočního klidu a zne-
příjemněného soužití v okolí budovy
Zastupitelstvo rozhodlo, že cena za proná-
jem budovy zůstane stejná s tím, že se při 
výpůjčce bude platit nově kauce ve výši 
3.000 Kč a nájemce bude podepisovat pře-
dávací protokol.

Návrh hasičské zbrojnice Kunčina
Starosta obce přítomným prezentoval vi-
zuální návrh nové hasičské zbrojnice, který 
zpracoval Ing. Tomáš Kolkop. Ke slovu se 
poté dostal i pan Petr Slabý, starosta SDH 
Kunčina. K návrhu mají ještě určité výhra-
dy, osloví pana Ing. Kolkopa k zapracování 
změn. Pan Henych navrhuje vypracovat 
variantu i pro hasičské auto s cisternou tak, 
aby se předešlo možným potížím v přípa-
dě, že jednou bude SDH Kunčina takovou 
technikou disponovat. Členové SDH Kunči-
na podnět kvitují. Starosta obce nápad vítá, 
zvýšení stropu garáže a vyšší garážová vrata 
nebudou mít zásadní vliv na cenu stavby.

•	 Nákup výjezdové techniky pro JPO 
Nová Ves (Usnesení č. 47/2017 - schvá-
leno)

V minulosti zastupitelstvo obce projedná-
valo žádost JPO Nová Ves o obnovu hasič-
ské techniky.
Hlavním důvodem je špatný technický stav 
současného vozidla ŠKODA 706 RT, do kte-
rého v případě generální opravu budou 
muset být alokovány prostředky ve výši mi-
nimálně 60.000 – 80.000 Kč. Proto se zastu-
pitelstvo dohodlo na postupu, kdy starosta 

obce požádá o dotace na pořízení techniky 
z Pardubického kraje. Žádost je podána, 
avšak předpokládá se spíše, že dotace ne-
budou na tento účel alokovány. 
Zastupitel obce pan Pavel Novotný uvedl, 
že investice do stávajícího vozidla budou 
zcela jistě vyšší, proto by bylo dobré pod-
pořit variantu investice do koupě novějšího 
vozidla po GO. 
Členové JPO, starosta a místostarostové 
obce navštívili JPO Žichlínek, která bude  
v letošním roce prodávat techniku LIAZ, 
která je po GO a je ve skvělém technickém 
stavu. 
Proběhla diskuze k dané problematice kdy 
se všichni zúčastnění vyjádřili jednoznačně 
pro obnovu výjezdové techniky JPO Nová 
Ves, a to nikoliv pro nákup nového doprav-
ního automobilu z dotací. 

•	 Plán kontrol v příspěvkových orga-
nizacích obce (Usnesení č. 48/2017 –
schváleno)

Členové kontrolního a finančního výboru 
obce se na posledním zasedání zastupitel-
stva zavázali k uspořádání kontrolních ná-
vštěv příspěvkových organizací, kontroly 
proběhnou nejpozději 24. 4. 2017.

•	 Projednání stížnosti občanů na 
nepřístojné chování spoluobčana  
v oblasti lokality „U Nových domků“ 
v Kunčině (Usnesení 49/2017 - schvá-
leno)

•	 Uzavření smlouvy o spolupráci ve 
věci BOZP

Starosta obce navázal spolupráci ve věci 
BOZP se společností TRIMAS s.r.o., zastou-
penou jednatelem Tomášem Mastným. 
(Usnesení č. 50/2017 - schváleno)

Diskuze
Pan Petr Slabý poděkoval zastupitelstu jmé-
nem členů SDH Kunčina za činnosti vedoucí 
k vybudování nové hasičské zbrojnice a za 
zakoupení nového dopravního automobilu 
s příslušenstvím.
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JARNÍ OBDOBÍ OČIMA  
ZAMĚSTNANCů OBCE

VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ V KUL-
TURNÍM DOMĚ V KUNČINĚ

ČIŠTĚNÍ POTOKA

V OBCI JIŽ FUNGUJE NOVÝ 
BEZDRÁTOVÝ ROZHLAS

V měsíci březnu zaměstnanci obce pracovali na dokončení in-
teriéru garáže u Kulturního domu v Kunčině a také připravovali 
dokončení veřejného osvětlení v Nové Vsi ke kapli a hřbitovu. 
Zaměstnanci obce také pomáhali se stěhováním věcí paní Vařej-
kové do jejího nového obydlí v Nové Vsi.
Od dubna 2017 se podařilo vytvořit celkem 10 pracovních míst, 
které jsou dotované z programů aktivní politiky zaměstnanosti 
Úřadu práce České republiky. 
Ihned po nástupu nových zaměstnanců začaly pracovat na ná-
sledujících pracovních úkolech:
•	 oprava márnice hřbitova v Nové Vsi
•	 přípravy nového stavebního otvoru pro výměnu hlavních 

dveří do Kulturního domu
•	 prořezávání dřevin u obecních komunikací, následný úklid 

větví
•	 zemní práce u válečného hrobu v Nové Vsi, zemní práce po 

dokončení osvětlení v Nové Vsi
•	 bourání schodů na terase u Kulturního domu
•	 budování nové terasy u Kulturního domu
•	 sečení příkopů, mulčování obecních pozemků, úpravy zele-

ně na obecních pozemcích

V květnu letošního roku byla provedena dlouho plánovaná výměna 
oken a dveří v Kulturním domě v Kunčině. Bylo vyměněno celkem  
30 oken a 3 ks vstupních dveří, stará okna byla ekologicky zlikvidová-
na, nová okna byla doplněna o vnitřní i vnější parapety.
Obec získala na projektový záměr dotaci z Programu obnovy ven-
kova Pardubického kraje ve výši 110.000 Kč. Tímto bych chtěl Pardu-
bickému kraji poděkovat za poskytnuté prostředky, moc si podpory 
vážíme.

Téměř dvouleté úsilí přineslo své ovoce, koncem května byly dokon-
čeny práce na čištění Kunčinského potoka. Celou akci financoval státní 
podnik Povodí Moravy, obec se akce finančně neúčastnila. 
Tímto bych chtěl moc poděkovat všem pracovníkům Povodí Moravy, 
kteří se na projektu čištění našeho potoka zúčastnili. Dále bych chtěl 
poděkovat všem občanům obce a majitelům pozemků, kteří s projek-
tanty a zhotovitelem při přípravách a realizaci spolupracovali, bez je-
jich přispění by se akce neuskutečnila. 

V květnu letošního roku byla dokončena instalace nového bez-
drátového rozhlasu, který byl zakoupen za výrazného přispění 
dotací z OPŽP. V současné době probíhá tzv. zkušební provoz, při 
kterém je třeba shromáždit připomínky občanů na přílišnou hla-
sitost, nedostatečnou slyšitelnost či nevhodné natočení hlásičů. 
Tyto podněty budou ze strany zhotovitele prověřeny, pokud to 
bude technicky možné, také zapracovány.
Nastavení hlásičů ještě není zcela konečné, je možné hlásiče 
utlumit, zesílit či natočit jiným směrem. 
Chci Vás požádat, abyste Vaše připomínky k nastavení rozhlasu 
zasílali na mail obecního úřadu, telefon starosty nebo abyste se 
zastavili přímo na obecní úřad. Vaše zpětná vazba je nutná pro 
správnou činnost nového zařízení. 
V příštím čísle zpravodaje Vás detailněji seznámím s novým sys-
témem a také představím nové služby, které nám systém umožní 
spustit. V průběhu léta bude demontován starý rozhlas, který je 
umístěn na stožárech či nemovitostech občanů. Chci Vás všech-
ny požádat o součinnost, především o povolení vstupu techniky 
na Vaše pozemky.

Stěhování věcí paní Vařejkové do nového obydlí v Nové Vsi

Úsek za obecním úřadem před vyčištěním a po vyčištění
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Ze školských ZaříZení
Základní škola Kunčina

Veřejné osvětlení ke kapli sv. Rocha a hřbitovu v Nové Vsi

Uplynulé jarní měsíce přinesly našim žákům 
mnohé programy a aktivity, které jim zpest-
řily výuku. V březnu zahájili žáci 3. a 4. třídy 
plavecký výcvik. V deseti dvouhodinových 
lekcích se postupně seznamují s plaveckými 
styly kraul a znak. Obsahem lekcí jsou také 
hry ve vodě, potápění, skoky, rozvoj obrat-
nosti a odvahy. Dalším cílem je nácvik bez-
pečného chování ve vodě.
Jarní počasí umožnilo dětem konečně plně 
vyzkoušet na školním hřišti nové herní prv-
ky, které tam byly nainstalovány na podzim. 
Areál užívají děti ze školní družiny, mladší žáci  
v hodinách tělesné výchovy, ostatní pod do-
zorem učitelů v průběhu nejdelší dopolední 
přestávky.
V pátek 17. března 2017 se žáci 2. a 3. roč-
níku a několik zájemců z vyšších ročníků 
zúčastnili celorepublikové soutěže Mate-
matický klokan.
Ve středu 29. března 2017 žáci 1. stupně na-
vštívili divadlo Drak v Hradci Králové. Zhléd-
li divadelní zpracování pohádky O bílé laňce 
ze Špalíčku veršů a pohádek od Františka 
Hrubína. Celá pohádka byla doprovázena 
živou hudbou, tancem a zpěvem herců. 
Ve čtvrtek 30. března 2017 byly ve 2., 3., 4.  
a 6. třídě a odpoledne také ve školní družině 
prezentovány moderní deskové hry rozvíje-
jící logické uvažování, postřeh, vyjadřovací 
schopnosti, týmovou práci. Děti si zahrály 
mnoho nových her, zasoutěžily si a některé 
z nich si odnesly jednu z her jako odměnu. 
 
Dne 18. dubna 2017 zavítala na naši ško-
lu skupina historického šermu Pernštejni  
z Pardubic. Její hlavní náplní jsou naučně 
výchovné pořady, v nichž jsou žáci zábav-

V průběhu měsíce dubna letošního roku se podařilo dokončit novou trasu veřejného osvětlení ke Kapli sv. Rocha a hřbitovu v Nové Vsi. 

nou formou seznamováni s různými obdo-
bími našich dějin. V minulých letech jsme 
poznali neklidnou dobu přemyslovských 
knížat a králů, válečnou taktiku husitů, loni 
nám šermíři předvedli zbraně a souboje 
období renesance. Tentokrát jsme se ocitli 
na úplném počátku našich národních dějin 
mezi hrdiny, které známe z Jiráskových Sta-
rých pověstí českých. Příběhy se odehráva-
ly mezi veselými kulisami, nově se objevily 
vtipné loutky a jako vždy byly do děje zapo-
jeny i samotné děti. Představení se zúčastni-
li žáci 4. – 9. třídy.
Dne 19. dubna 2017 naši nejmenší žáč-
ci navštívili v Moravské Třebové výstavu  
s názvem Krysáci. V zámeckých prostorách 

si mohli prohlédnout velmi zajímavou dět-
skou expozici se známými hrdiny z televizní 
obrazovky, byly zde představeny některé 
atraktivní scény z oblíbeného animované-
ho večerníčku. Zároveň děti plnily různé 
soutěžní úkoly. Akce pokračovala v Městské 
knihovně Ladislava z Boskovic, ve které děti 
besedovaly s knihovnicí. Dozvěděly se více 
o významu knihovny a poté se aktivně za-
pojily do zábavných činností. 
 
Ve středu 26. dubna 2017 se uskutečnila na 
naší škole přednáška na téma Smysly zvířat. 
Zaměstnanci Obory Žleby na několika ži-
vých zvířatech (ježek, potkan, výr, sova pá-
lená, poštolka, šváb, krajta) demonstrovali 

Miroslav Kubín, starosta obce
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důležitost jednotlivých smyslů pro různé 
živočichy. Kromě získání zajímavých infor-
mací si děti mohly ježka, potkana a krajtu 
pohladit, slyšely šustění při letu poštolky  
a tichý let sovy, švába si mohly nechat pře-
běhnout po ruce a viděly vysvlečenou kůži 
z krajty. 
Na sklonku dubna byl pro žáky 2. stupně 
uspořádán tzv. bubenický workshop. Po 
trošce zeměpisu (původ bubnů) a fyziky 
(šíření zvuku) žáci měli možnost vyzkoušet 
si různé techniky body percussion (hry na 
tělo), pracovat s rytmikou a konečně také 
zahrát si na různé typy bubnů. Bubny djem-
be ze západní Afriky, šamanské bubny men-
ších i větších rozměrů, či darbuky nadchly 
každého.
A máme tu první školní výlet. Už 4. Května 
2017 vyrazili žáčci 1. a 3. třídy za velkým 
dobrodružstvím do Pevnosti poznání v Olo-
mouci. V těchto prostorách viděli 150 inter-
aktivních exponátů, které jsou rozděleny do 
4 hlavních expozic. Děti si vyzkoušely kvízy, 
hlavolamy, dobové kostýmy, střelbu z děla, 
chemické pokusy, nahlédly do tajuplného 
světa vodních živočichů, mohly nakouknout 
do obřího modelu mozku a oka. Pro mnohé 
kluky a holky byla nejzajímavější 3D tiskár-
na.Druhá část putování se skládala ze tří in-
teraktivních činností. Žáci prvního ročníku 
se zabývali vnitřními orgány a prouděním 
krve v těle člověka. Žáci třetího ročníku měli 
témata úplně odlišná. Pozorovali v místním 
planetáriu vznik vesmíru a zabývali se zá-
plavami a základním chováním při evakua-
ci. Na závěr k úplné spokojenosti nesmělo 
chybět nakupování suvenýrů a občerstvení 
v místním obchůdku.

V měsíci dubnu proběhly ještě dvě důležité 
akce. Tou první byl zápis budoucích školáč-
ků do první třídy. Z celkového počtu 22 zú-
častněných dětí nastoupí příští rok do školy 
18 prvňáčků, 4 děti zůstanou ještě rok mezi 
svými kamarády v mateřské školce. Pro naše 
nejstarší byl rozhodujícím dnem 12. du-
ben, kdy začaly přijímací zkoušky na střed-
ní školy. Po několika týdnech netrpělivého 
očekávání jsou výsledky konečně známy.  
Z 19 žáků, kteří letos končí na základní škole, 
postupuje 9 žáků na studia zakončená ma-
turitou, 10 žáků odchází na střední odborné 
školy. Všem držíme palce.
Na závěr připomeňme obrovský úspěch 
naší žákyně v celorepublikové soutěži.  
V posledním týdnu měsíce března proběh-
lo v pražském divadle Minor finále prvního 
ročníku soutěže Vypravuj! aneb Klání vypra-
věčů. Jednotlivci i kolektivy ze základních 
škol se v ní zapojili do soutěže o nejlepšího 

vypravěče. Na videu měli za úkol převyprá-
vět jakoukoli přečtenou knihu. V porotě 
finále soutěže pořádané nakladatelství-
mi Albatros, Fragment a Klubem mladých 
čtenářů pod záštitou Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy zasedli například 
herci Jiří Lábus a Martin Dejdar. Porota  
z více než sta došlých příspěvků vybrala ty  
s nejzajímavějším přednesem. Hodnotila 
rovněž věrnou prezentaci obsahu i schop-
nost zaujmout a získat pro knihu nové čte-
náře. Interpreti nejlepších videí pak museli 
ve finálovém kole převyprávět děj knihy 
před porotou znovu.V kategorii žáků prv-
ního stupně zvítězila Štěpánka Šimonová  
z druhé třídy Základní školy v Kunčině, která 
převyprávěla knihu Kronika města Kocour-
kova.Štěpánce gratulujeme a děkujeme za 
reprezentaci naší školy. 

za ZŠ Kunčina
Mgr. Iva Richterová
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Mateřská škola Kunčina
Začátkem dubna jsme s našimi předškoláky 
navštívili místní ZŠ. Děti si prohlédly pro-
story školy, setkaly se se svými kamarády 
a účastnily se výuky českého jazyka v první 
a matematiky ve třetí třídě. Srdečně děku-
jeme paní učitelce Švábenské a Šejnohové 
za atraktivní ukázku výuky našim dětem  
v jejich třídách. Následně se předškolní děti 
účastnily zápisu do ZŠ. Díky předešlé exkur-
zi vstupovaly do již známého prostředí, což 
se projevilo větší sebejistotou dětí u samot-
ného pohovoru s pedagogy. Do základních 
škol od nás odchází 17 dětí. Čtyřem dětem 
byl udělen odklad školní docházky.

V tomto měsíci jsme se také seznamovali  
s tradicemi Velikonoc. Děti s učitelkami vy-
tvořily pěkné velikonoční dekorace, kterými 
vyzdobily MŠ i své domovy. Svými pracemi 
prezentovaly též naši MŠ na Velikonoční vý-
stavě pořádané místní knihovnou. K Veliko-
nocům děti obdržely jako dárek perníčky od 
paní Ševčíkové, zástupkyně maloobchodní 
sítě Hruška. Tímto jí velmi děkujeme.
Hned po Velikonocích jsme se vydali na vý-
let do Licibořic. Děti si pod vedením zkuše-
ných průvodců prohlédly volně žijící zvířát-
ka v „Dědečkově obůrce“ a domácí zvířátka 
na „Babiččině dvorečku“. Z jejich vyprávění 
víme, že se jim výlet moc líbil. 

Na konci dubna jsme veřejnosti představili 
obě pracoviště MŠ. Návštěvníci si prohlédli 
prostory MŠ a seznámili se s naším školním 
vzdělávacím programem. Bohužel, deštivé 
počasí nám nedovolilo prohlídku školních 
zahrad. 
Začátkem května jsme pro rodiče s dětmi 
zorganizovali představení Divadelního sou-
boru J. K. Tyla Moravská Třebová s názvem 
„Loupežnické čarování“. Herci dokázali do 
děje pohádky vtáhnout malé i dospělé divá-
ky. Děti tak se svými blízkými prožily krásné 
odpoledne. 
V květnovém tématu o rodině jsme s dětmi 
na obou pracovištích zorganizovali „Kavár-
ničku“. Děti pozvaly své blízké, připravily pro 
ně pohoštění a pozorně se o hosty staraly. 
K svátku maminkám děti s láskou vytvořily 
přáníčka a dárečky z keramiky. 
Zápis dětí do MŠ pro školní rok 2017/2018 
se uskutečnil 11. května 2017. Zúčastnilo se 
ho 15 dětí a všechny byly přijaty. 
V posledním květnovém týdnu oslavíme  
s dětmi Mezinárodní den dětí. Do MŠ při-
jede Loutkové divadlo Kozlík s pohádkou 
„Dlouhý, Široký a Bystrozraký“. V rámci oslav 
proběhne i „Školní olympiáda“ a nebudou 
chybět ani dárečky v podobě nových hra-
ček. Ty z velké části sponzorovali rodiče dětí, 
stejně jako houpačku Hnízdo v Nové Vsi 

a váhy na písek v Kunčině. Vážíme si jejich 
spolupráce a děkujeme za spoluvytváření 
podnětného prostředí pro děti v obou MŠ.
Začátkem června nás navštíví v rámci téma-
tu o dopravě a bezpečnosti policisté, hasiči 
a záchranáři. Děti se před prázdninami do-
zvědí, jak se chovat bezpečně doma i na 
ulici. 

Na oslavy obce v sobotu 24. června 2017 
budeme mít od 9.00 do 12.00 hodin Den 
otevřených dveří. Zveme všechny účast-
níky na prohlídku školky, kroniky, pa-
mětní knihy i fotografií.  
Konec školního roku oslavíme společně  
s rodiči na školní zahradě. Děti předvedou 
své dovednosti a rozloučíme se s našimi 

předškoláky, kteří od září nastoupí do prv-
ních tříd.
Předposlední červnový den s nastávajícími 
prvňáčky strávíme „Noc ve školce“. Tato akce 
má již letitou tradici a děti se na ni moc těší. 
Vždyť v noci jsou ve školce jen hračky a vý-
jimečně, jednou za rok, tam s nimi zůstávají 
i děti, které se naučily všemu, co musí znát 
do školy, a vůbec se nebojí. Zato je čeká 
spousta her, tvoření, oslava a „pyžamová 
diskotéka“. 
Aktuální informace můžete sledovat též na 
webových stránkách naší MŠ:
http://www.mskuncina.cz/. 

za MŠ Kunčina
Bc. Hana Fafílková, ředitelka

Exkurze v ZŠ Kunčina

Výlet v Licibořicích
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Ze společenských ZaříZení

SDH Kunčina
V neděli 2. 4. 2017 kolem 16:45 začala hořet 
hospodářská část statku č.p. 124. Na místo 
bylo vysláno sedm jednotek hasičů a to dvě 
jednotky HZS z Mor. Třebové a Svitav a pět 
jednotek SDH ze Starého Města, Mladějova, 
Dlouhé Loučky, Kunčiny a Nové Vsi. Požár za-
chvátil střechu ve střední části budovy, pod 
kterou bylo uskladněno seno. Pod kontrolu 
se požár podařilo dostat zhruba za hodinu, 
k úplné likvidaci došlo po 20 hod. K haše-
ní byly použity přistavené cisterny a využi-
lo se i hydrantu u místní komunikace. Bylo 
nutné rozebrat konstrukci střechy, odházet 
veškeré seno, aby nedošlo k dalšímu rozši-
řování požáru a zlikvidovat skrytá ohniska. 
Do pondělních odpoledních hodin střežily 
místo dvě naše jednotky Kunčina a Nová 
Ves. Ještě v 7 hod. ráno bylo zjištěno žhavé 
ohnisko pod zbytkem dřevěné konstrukce 
střechy. Pomohli jsme majiteli panu Šírovi  
s provizorním zakrytím vyhořelé části budo-
vy. Obrovským štěstím v neštěstí bylo to, že 
tato budova má střechu rozdělenou dvěma 

vyzděnými štíty, které zabránili k rozšíře-
ní požáru z jedné strany na hospodářskou 
část budovy a z druhé strany na obytnou 
část, kde by škody byly daleko rozsáhlejší. 
Pravděpodobná příčina vzniku požáru byla 
samovznícením uskladněného sena. 
V úterý 16. 5. 2017 byli oceněni od Hasičské-
ho záchranného sboru ČR plaketou za zá-
chranu lidského života naši dva spoluobča-
né, pan Karel Marvan a Patrik Scholze, kteří 
zachránili život paní Vařejkové při požáru 
jejího domu v únoru letošního roku. Slav-
nostní akt byl spojen s vyznamenáním čle-
nů HZS Pardubického kraje a odehrával se  
v budově Občanské záložny v Přelouči. Slav-
nostního předání se zúčastnil také starosta 
obce se zástupci našeho sboru. Přepravu 
všech zúčastněných jsme zajistili naším no-
vým dopravním automobilem.
Z kulturních akcí jsme uspořádali občer-
stvení na Kunčinské pouti, které bohužel 
provázelo velmi chladné počasí. Poslední 
dubnový víkend patřil tradičnímu pálení 

čarodějnic, kde jsme si pro vás připravili 
živé vystoupení skutečných čarodějnic. Od-
poledne jsme již podruhé postavili májku, 
ale tentokrát o sedm metrů vyšší než v loň-
ském roce. Krásná 24 m vysoká májka byla 
vidět téměř z každé části obce. Děkujeme 
za pomoc hasičům z Nové Vsi, myslivcům  
a dalším místním chlapům, bez vás by to ne-
šlo. Děkujeme Vám, návštěvníkům, za účast  
a příští rok uděláme všechno pro to, aby-
chom zvýšili kapacitu občerstvení a nápojů, 
tak abyste nemuseli dlouho čekat ve fron-
tách. 
Poslední květnová sobota patřila další akci 
a tím bylo Kácení máje. Májka je symbolem 
jara a dle tradice je potřeba ji také pokácet. 
Odpoledne patřilo dětem, pro které jsme 
připravili řadu soutěží se sladkou odměnou. 
Pro dospělé byly připraveny soutěže o láhev 
alkoholu s tipovací soutěží na přesnost do-
padu májky. 
Přejeme Vám příjemně prožité léto a bude-
me se na Vás těšit při dalších akcích.

19. 8. Loučení s létem (klubovna mysliveckého sdružení v Nové Vsi).

Podrobnosti se včas dozvíte na plakátech  
a našich veřejných facebookových stránkách

www.facebook.com/sdhkuncina
za SDH Kunčina, starosta Petr Slabý
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Již dvě kola před koncem fotbalové sezóny 
Stavona I.B třídy mužů - skupiny B, je znám 
jasný vítěz. Vítězem se stal výběr TJ Sokolu 
Kunčina, který po třech letech znovu vyhrál 
I.B třídu mužů. Za úspěšnou sezónu je třeba 
našim fotbalistům poděkovat. Celou sezónu 
odváděli dobré výkony a snad i divákům se 
kunčinský fotbal musel líbit. Přesně 21. květ-
na 2016 padla Kunčina na libchavském tráv-

níku 1:6. Týden nato začala její skvostná šňů-
ra neporazitelnosti v soutěžních zápasech, 
na kterou navlékla pětadvacet korálků. Na 
stejném místě byla 21. května 2017 přetrže-
na, a to znovu docela jednoznačně 2:5. Asi se 
to dalo čekat, žádný strom do nebe neroste  
a „bétřídní“ lídr měl několikrát v průběhu 
onoho kouzelného roku namále, takže jed-
nou prohra přijít musela. Navíc soupeř si 

toho byl dobře vědom, namotivoval se na 
sto procent, je také fotbalově kvalitní, což 
dokazuje v průběhu celé jarní části. Pro Kun-
činu je to svým způsobem konec jedné eta-
py, o tragédii však nejde, pořád má totiž titul 
ve skupině ve svých rukou.

(ZDROJ: Radek Halva – Svitavský deník)
Michal Kubín, Jednatel Tělovýchovné  

jednoty Sokol Kunčina, z.s.

 tj sokol kunčina

Z činnosti cyklistického klubu Čerti Kunčina
Koncem dubna byl prvním závodem odstartován pravidelný celo-
roční seriál Cykloman.
Úvodní prolog se konal za mrazivého počasí, deště a silného boč-
ního větru. Čerti měli na stupních vítězů dva závodníky, když Petr 
Štěpař svou kategorii vyhrál a Bedřiška Schneiderová skončila třetí.
Jen týden po prologu byla v prostorách moravskotřebovského 
Křížového vrchu zorganizována terénní časovka. V tomto závodě 
byli čerti ještě úspěšnější.  Na stupně vítězů vystoupali Petr Štěpař, 
Karel Antl, František Pustina a Bedřiška Schneiderová.
Letošního nejlepšího výsledku jsme dosáhli ve třetím závodě, kte-
rým byl orientační závod dvojic. Tento náročný čtyřhodinový zá-
vod je unikátní tím, že se závodí bez rozdílu kategorií, a proto na 
stupně vítězů vystoupají pouze tři nejlepší dvojice. A letos dvě ze 
tří dvojic oblékly oranžový kunčinský dres. Vítězi se stali manželé 
Luděk a Bedřiška Schneiderovi a na třetím místě skončila dvojice 
Karel Antl, Petr Štěpař.
Další závody nás čekají v červnu, červenci i srpnu. Termín námi po-
řádaného závodu Kunčinský duatlon byl mírně posunut a letos se 
uskuteční v poslední prázdninovou sobotu 2. září.
 

za CK Čerti Kunčina 
Roman Richter 

TJ SOKOL KUNČINA - Vítěz Stavona I.B třídy mužů 2016/2017
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Na přelomu jarních měsíců, z posledního 
pátku měsíce března do prvního aprílového 
dne, se konal první ročník Jarního turnaje 
dvojic v kulečníku. Premiéru klání pořádalo 
opět Pohostinství U Fryčů a Motočerti. Zájem 
hráčů a diváků byl velký, napříč věkovými ka-
tegoriemi. V pátek se uskutečnilo rozdělení 
do dvou skupin a papíroví favorité se tak 
postavili do skupin proti sobě. Soutěžilo se 
ve skupinách Tygrů a Žraloků. V zápasech 
se setkali dvojice mladších i starších hráčů. 
Zkuste si tipnout, kolik roků dohromady je 
hráčům na fotce z turnaje. Boje v základních 
skupinách probíhaly nejenom v duchu fair 
play, ale také velmi svižně. Organizační vý-
bor tedy rozhodl, že se ve finálových bojích 
bude hrát na „dva vítězné“. Celému turnaji 
to přidalo na atraktivitě, zábavě a větší mo-
tivaci hráčů. Poháry byly připravené pro tři 
dvojice a v pozdních večerních hodinách tak 
slavili třetí místo Jareček Kaláb a Petr Palán. 
O první místo se v těžkém zápase, plném 
zvratů, utkali David Abrahám a Josef Beneš, 
kteří nakonec podlehli dvojici vítězů, Leoši 
Kováčovi a Karlu Hečkovi. Všem poděkování, 
jak hráčům, divákům i pořadatelům za super 
víkend. Hádali jste mužům na fotce více jak 
250 let? Správné číslo je 263!
 

místostarosta obce Josef Beneš

 jarní turnaj dvojic v kulečníku

růZné

Třídění elektrozařízení

Informace z místní knihovny v Nové Vsi

Veřejná sbírka  
pro paní Vařejkovou

Poděkování

V druhé polovině roku bude vedle kontejne-
rů na tříděný odpad umístěna červená ná-
doba na drobné elektro. Občané zde budou 
moci vhazovat veškerá drobná elektrozaří-
zení z kanceláře i z domácnosti (s výjimkou 
zářivek), jako jsou např. počítače a jejich pří-
slušenství, tiskárny, kalkulačky, audiotechni-
ka, telefony, ale i baterie a akumulátory. Od 
společnosti ASEKOL a.s. dojde k výpůjčce  
2 ks kontejnerů. První bude umístěn na sběr-
né místo k Základní škole, druhý bude umís-
těn na sběrné místo „u Točny“ v Nové Vsi.

Jana Pavlišová

Knihovna v Nové Vsi bude z provozních důvodů v letních měsících, v červenci  
a v srpnu, každé pondělí otevřena od 15:15 do 17:15. Děkuji za pochopení.

Jana Šidová

Tímto bychom chtěli moc poděkovat všem hasi-
čům a sousedům, kteří nám pomáhali při hašení 
požáru našeho obydlí dne 2. 4. 2017.

rodina Širova

Dne 31. března 2017 byla ukončena veřejná fi-
nanční sbírka, pro paní Růženu Vařejkovou. Sbír-
ka vznikla z iniciativy dvou občanek naší obce 
paní D. Zemanové a paní M. Široké. Celkem bylo 
vybráno 20.208,- Kč. Z vybrané částky byla paní 
Vařejkové pořízena mikrovlnná trouba za 1.315,- 
Kč, lednička za 6.193,- Kč, zaplacena záloha za 
elektřinu 2.030,- a odpady 450,- Kč. Paní Vařejko-
vé byla předána hotovost v celkové výši 10.220,- 
Kč na vybavení domácnosti, a to v obecním bytě 
v Nové Vsi čp. 43, kde má paní Vařejková hlášen 
nový trvalý pobyt. Paní Vařejková ještě jednou 
všem děkuje.

Jana Pavlišová
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Třídění odpadů je nejenom zásadně důleži-
té pro ochranu našeho životního prostředí, 
ale pro obec a její občany má také pozitivní 
ekonomickou stránku. Pokud budeme třídit 
odpady a do standardní popelnice budeme 
ukládat jen a pouze komunální odpad, tak 
déle udržíme ceny za svoz domácích popel-
nic, anebo nebude cena za svoz narůstat, 
jako bychom netřídili. Šetříme v první řadě 
vlastní peněženky. Připravovaná legislativa 
bude v této oblasti jednoznačně přísnější  
a bude předepisovat procenta tříděného od-
padu z celkového množství vyprodukované-
ho domácnostmi. Třiďme, třiďme, třiďme, ale 
ne vše může skončit v barevném kontejneru.

Plast – žlutý kontejner

ANO 
fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET 
láhve, obaly od pracích, čistících a kosme-
tických přípravků, kelímky od jogurtů, mléč-
ných výrobků, balící fólie od spotřebního 
zboží, obaly od CD disků a další výrobky  
z plastů

NE
mastné obaly se zbytky potravin nebo čis-
tících přípravků, obaly od žíravin, barev a ji-
ných nebezpečných látek, podlahové krytiny 
či novodurové trubky

Papír – modrý kontejner

ANO
časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové 
obaly, cokoliv z lepenky, nebo knihy. Obálky 
s fóliovými okénky sem můžete také vhazo-
vat. Nevadí ani papír s kancelářskými spon-
kami. Zpracovatelé si s nimi umí poradit. 
Bublinkové obálky vhazujeme pouze bez 
plastového vnitřku!

NE
celé svazky knih (vhazovat pouze bez vazby, 
ve větším počtu patří na sběrný dvůr), uhlo-
vý, mastný nebo jakkoliv znečištěný papír. 
Tyto materiály nelze už nadále recyklovat. 
Pozor, použité dětské pleny opravdu nepatří 
do kontejneru na papír, ale do popelnice!

Sklo zelený a bílý kontejner

ANO
barevné sklo, například lahve od vína, al-
koholických i nealkoholických nápojů, také 
tabulové sklo z oken a ze dveří.

sklo čiré, tedy sklenice od kečupů, marme-
lád či zavařenin a rozbité skleničky

NE
keramika a porcelán. Nepatří sem ani autosk-
lo, zrcadla nebo třeba drátované sklo, zlace-
ná a pokovená skla. Vratné zálohované sklo 
vracejte zpět do obchodu.

Takto netřídit

Nafotil jsem stav kolem kontejnerů u školy a říkal 
jsem si, co si asi myslel ten, kdo přivezl tento „tříděný 
odpad“ a umístil mimo kontejnery.  „Že asi dorazí svo-
zový vůz, vyskočí pracovníci třídící linky,vše roztřídí  
a uloží do kontejnerů a zbytek odvezou s sebou do ně-
jaké sběrného dvora. Nebo že to vysypané zůstane le-
žet a někdo přijde a vše uklidí, tak to vlastně není pro-
blém.“ Také jsem zkusil představit tohoto „aktivistu“, 
jak pracuje u firmy, která kontejnery sváží, jak vyska-
kuje ze svozového vozu a s chutí se pouští do práce…
Přitom na dalších místech byly současně poloprázdné 
kontejnery a byl tam ještě prostor pro uložení. Také je 
možné i pár dní počkat a vysypat zmáčknutý plast do 
prázdných, už vyvezených nádob. I takto by to šlo. Jaký 
příklad dáváme vlastním dětem, které tudy každý den 
chodí? Prosím, stačí opravdu jen málo.    

jak třídit odpad do barevných kontejnerů

místostarosta obce Josef Beneš


