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AKTUÁLNE Z OBCE

Narození: 19.10. Šimon Radovan(K)
22.10. Kaděrová Hana(K)

Sňatek:   9.9. Vrbická Zuzana
a Šejnoha Marek(K)

Jubilea:   9.9. Kadlecová Věra(N.V.)-85
               8.10. Vařejková Růžena(K)-60
             19.11. Havlišová Vlasta(K)-75
             22.11. Suchá Marie(K)-60

Z HISTORIE

                        Grubrová Jana(N.V.)-60
             28.11. Šmídová Ludmila(N.V.)-80
             29.11. Fafílek Bohuslav(K)-70
                        Tlustoš Bohumil(N.V.)-60

  1.12. Voráčová Františka(K)-80
...všem srdečně blahopřejeme

Úmrtí: dne 9.10. zemřela
paní Kadlecová Věra
ve věku 85 let

           dne 23.10. zemřel
pan Kadlec Josef
ve věku 86 let 

...čest jejich památce

Svoz plastů – rok 2010

25. února,  22. dubna,  17. června,
12. srpna,  7. října,  2. prosince

A po prolistování deníku Karla Hegera 
pokračujeme ve stručném výčtu kunčinských 
farářů. Dalším byl Jan Prosser (1870-1899). 
Narodil se 25.11.1827 v Dětřichově u Mo-
ravské Třebové jako syn tamního učitele. Po 
národní škole navštěvoval gymnázium v Mo-
ravské Třebové, potom teologickou fakultu 
v Olomouci a v roce 1851 byl vysvěcen na 
kněze. Působil jako kooperátor v Hanušovicích 
a Třebařově, potom přišel jako farář do Krum-
péřku (nyní Podlesí, okr. Šumperk) a v roce 
1870 v téže hodnosti přichází do Kunčiny. 
V roce 1870 byl vdovou Portischovou založen 
a u domu číslo 106 (dnes u Šejnohů – naproti 
Knápkových). Na rok 1874 byla naplánovaná 
hlavní oprava kostela. Chrámová loď a věž by-
ly teprve nyní opatřeny břidlicovou střechou. 
Střecha kostelní věže dostala tu podobu, 
kterou si zachovala až do roku dnešní doby. 
Náklady na materiál a odborné práce činily 
3830 zlatých 85 krejcarů. Při opravách utrpěl 
úraz zedník z Jaroměřic, spadl z lešení a zabil 
se. Faráři Prosserovi se podařilo prosadit pro-
dej větší části pozemků v Rychnově – patřily 
ke Kunčinské faře – a z výtěžku zakoupil 
velké hospodářství v Kunčině (č.p. 57 – dnes 
Volkův statek). To pak vyměnil za hospo-
dářství (č.p. 54 – dnes Dudíkovo) – tím se mu 
podařilo dát všechna farská pole dohromady, 
budova hospodářství č. 54 však zůstala v sou-
kromém vlastnictví faráře. Roku 1899 v pro-
sinci se Prosser přestěhoval do Olomouce 
a odešel do důchodu. Zemřel 4.9.1910. Odpo-
čívá na hřbitově ve St. Městě u M. Třebové.
Dne 9.4.1900 přichází Eugen Matyas, naro-
zený 4.11.1848 jako farář do Kunčiny. Jme-
novaný byl velmi ušlechtilý a nanejvýš sná-
šenlivý muž. Bohužel mu nebylo dopřáno 
působit zde jako duchovní pastýř delší dobu. 
Zemřel už 31.5.1902 na rakovinu žaludku a je 
pohřben na místním hřbitově.

(…čerpáno z kroniky, pokračování příště)

Obecní zastupitelstvo se schází pra-
videlně na svých zasedáních a za-
bývá se organizačními otázkami 
chodu obce, zřízených organizač-
ních jednotek apod.

• 
o dalším postupu na projektu sportovišť, bylo 
provedeno dokončení plánovaného rozsahu 
prací, zpracování a podání žádosti o dotace 
z fondu EU. Veškeré administrativní práce 
směřují k přípravě a zahájení nutných kroků 
k realizaci celého projektu. V souvislosti s tím 
byl prováděn i návrh úpravy územního plánu 
i v některých dalších lokalitách naší obce. 
Nemalou diskuzi na zasedáních stále vyvolává 
problematika čističek odpadních vod. Obce do 
2000 obyvatel nejsou zařazeny do možnosti 
dosáhnout na dotace, a proto řešení ekologie 
pouze na náklady obce není reálné. Proto 
i vyhodnocení hospodaření za rok 2008 bylo 
poznamenáno zabezpečením finančního toku 
i na rok 2009. Rozpočet na rok 2009 je 
sestaven jako vyrovnaný. Podstatně složitější 
bude sestavení rozpočtu na rok 2010, neboť se 
velice těžko dají odhadovat příjmy vzhledem 
k celkové ekonomické situaci našeho státu. 
Tlak na rozpočet bude stále vyšší, poněvadž 
příjmy budou omezeny kvůli nižší zaměstna-
nosti a další úpravě dotací rozpočtů obcí.  
Proto i my v obci budeme muset sáhnout 
k úsporným opatřením a vytvořit podmínky 
k uskutečnění záměrů již dříve stanovených.  
Značné úsilí rovněž vyžaduje i péče o veškerý 
majetek obce. V oblasti nemovitostí jsou 
některé případy, které je nutno řešit prodejem. 
Například u cest je nutný prodej a případně 

V uplynulém období se jednalo především 

i nákup v rámci narovnání vlastnických 
vztahů.
V návaznosti na realizaci projektu sportovišť 
byly projednány smlouvy o dílo, na poskytnutí 
dotací a mandátní smlouva.

• Dále byly projednávány otázky hospodaření 
s bytovým fondem a s ostatním majetkem 
obce.

• Bylo provedeno hodnocení organizovaného 
sběru problémového odpadu. I přes snahu obce 
pomoci občanům  jsou  jedinci, kteří likvidaci 
provádějí po svém. Často se jedná o cizí 
občany, a proto musí být úkolem nás všech 
těmto rozmarům zabránit. V této souvislosti je 
možné navázat na obecně závazné vyhlášky. 
Ovšem zase jsou jednotlivci, kteří si s nimi 
hlavu nelámou. Nezbývá než vynucovat 
dodržování formou postihů.

• Z usnesení obecního zastupitelstva bylo 
schváleno:
- závěrečný účet obce za rok 2008
- prodej nemovitostí
- změna územního plánu č. 2
- příspěvek na opravu hodin farnosti Kunčina
- rozpočtová opatření
- projednání zásad územního rozvoje
  Pardubického kraje atd.

Každé zasedání obecního zastupitelstva je 
veřejné a záleží jen na nás, jak aktivně 
přistoupíme ke správě naší obce. Můžeme 
využít i internetu a stránek obce.

S blížícím se koncem roku přejeme našim 
občanům hodně zdraví, pohody v rodinách 
a spokojenosti v roce 2010.



• Ve školním roce 2009/2010 nastoupilo do 
Základní školy v Kunčině 133 žáků ( Kunčina 
– 75, Mladějov na Moravě – 31, Nová Ves – 
24, Mor. Třebová – 3). Vedle vzdělání nabízí 
a poskytuje naše škola dětem i pestrou mimo-
školní činnost, sportovní i kulturní vyžití. 
V odpoledních hodinách mohou žáci navště-
vovat řadu zájmových kroužků, např. taneční, 
výtvarný, zdravotnický, florbal, korfbal.
• V září se v tělocvičně školy uskutečnilo 
představení šermířské skupiny z Pardubic (foto 
vpravo nahoře), tentokrát na téma Renesance. 
V minulých týdnech děti zajížděly do 
moravskotřebovského Domu dětí a mládeže, 
kde se učily vyrábět keramické předměty. 
Našli se i odvážlivci, kteří si vyzkoušeli 
horolezeckou stěnu. Pro nejbližší období 
připravujeme pro žáky setkání s představiteli 
Policie ČR. Hlavními tématy budou kriminali-
ta mládeže, šikana a problematika domá-
cího násilí. Další osvětovou akcí bude beseda 
s organizátory charitativních sbírek.
• V uplynulých měsících mnozí žáci reprezen-
tovali naši školu ve sportovních soutěžích. 
Velmi pěkných výsledků dosáhli např. v mini-
kopané a v přespolním běhu (foto vpravo 
uprostřed). Těchto akcí se každoročně účastní 
několik desítek našich sportovců. V poslední 
době se prosazují i třeba ve stolním tenisu. 
V říjnu vybojovalo družstvo chlapců 6. a 7. 
třídy (Viktor Fafílek, Štěpán Janků, Leoš Ka-
láb, Jakub Zeman) 1. místo nejen v obvod-
ním, ale i v okresním kole. 
• Poslední týdny kalendářního roku budou 
především ve znamení příprav na vánoční 
besídku. Vedle vystoupení našich dětí opět 
nabídneme bohatý vánoční trh jejich vlastních 
výrobků.

V průběhu prázdnin byly provedeny v obou 
mateřských školách opravy a rekonstrukce 
v exteriéru i interiéru.
• Do základní školy odešlo 10 dětí.
• Výchovně vzdělávací program v MŠ je 
zaměřený na roční období a s tím i související 
tradice. V podzimním období proběhla výstava 
ovoce a zeleniny, děti se svými rodiči tvořili 
dýňové aranžmá. Nechybělo ani tématické 
divadelní představení.
• V zimním období dodržujeme vánoční 
tradice:

- Mikulášská nadílka (foto vpravo dole)
- Tvoření z keramiky a jiných materiálů
- Aranžování svícnů
- Výzdoba školy výrobky dětí
- Vánoční besídka pro rodiče
- „Štědrý den“ ve školce – stromeček,
   dárky, vánoční hostina

• Celoroční aktivity dětí MŠ: tvoření z kera-
mické hlíny, hra na flétnu, výuka anglického 
jazyka, taneční kroužek, účast na výtvarných 
soutěžích, plavání, tvoření ze stavebnice 
LEGO, pravidelná divadelní představení.
• V lednu připravujeme Masopustní karneval 
pro děti a veřejnost v Kulturním domě v Kun-
čině, součástí programu bude i vystoupení 
zpěvačky Inky Rybářové, která připravila pro 
děti parádní hudební šou s písničkami, 
soutěžemi, tancem a hudbou. Tímto zveme 
všechny děti i dospělé.
Závěrem přejeme všem pohodové vánoce 
a úspěšný nový rok.

Kolektiv mateřské školy

ZE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ
ZÁKLADNÍ ŠKOLA

MATEŘSKÁ ŠKOLA



Hodnocení roku:
Tento rok se nám docela dařilo, mašinka 
Albert vydržela. Vzhledem k ubývajícím 
členkám jsme se zúčastnily pouze jarních 
závodů: Nová Ves (NP), okrsek Nová Ves 
(2. místo), Rozstání (5. místo), Dlouhá Loučka 
(2. místo). Potom jsme se zaměřily na akce pro 
veřejnost, zejména pro děti (Dětský den, Letní 
hrátky, Rozsvícení stromečku s čerty). Snad se 
alespoň dětem líbily.
Tímto bychom chtěly poděkovat všem, kteří 
nám jakýmkoliv způsobem na těchto akcích 
pomáhali. Těší nás vaše hojná účast a vzhle-
dem k ohlasům, se budeme i nadále snažit tyto 
akce uskutečňovat.
Za všechny členy hasičského sboru bychom 
chtěly všem popřát krásné, klidné a pohodové 
svátky a správný krok do nového roku.

Hasičky Kunčina

• Tento rok byl o něco slabší co se týče počtu 
absolvovaných soutěží. Zúčastnili jsme se 
soutěže „O pohár starosty“ v Nové Vsi, kde se 
nám start do nové sezóny příliš nepovedl 
a skončili jsme na 7. místě. Zadařilo se v čer-
vnu na stejném místě v okrskové soutěži, kde 
jsme se umístili na 3. místě. Na konci června 
jsme se ještě zúčastnili soutěže v Rozstání, kde 
jsme skončili v polovině startovního pole na 
8. místě.
• Ze společensko-kulturních akcí jsme opět 
zorganizovali dvě akce pod skalkou a to pálení 
čarodějnic a pouťové občerstvení, v září jsme 
uspořádali zábavu v kulturním domě.
• Na začátku června nás navždy opustil 
dlouholetý člen našeho sboru pan Karel Matu-
šák. Zastával funkci pokladníka a vykonával ji 
velmi zodpovědně a svědomitě, za což mu 
patří velký dík. Rozloučení se konalo v obřad-
ní síni v Moravské Třebové, kde jsme na jeho 
poslední cestě drželi čestnou stráž. Čest jeho 
památce.
• V červnu zasáhly celou naši republiku prudké 
přívalové deště a neminuly ani naši obec. 
Zasahovali jsme u občanů, kteří měli zatopené 
sklepy, kde jsme pomáhali s odčerpáním vody. 
• Na konci listopadu jsme provedli kontrolu 
a zazimování techniky a kontrolu výstroje. 
Jelikož nás je stále méně a někteří jsou pra-
covně vytíženi i o víkendech, kdy trénujeme, 
stále hledáme do mužského i ženského druž-
stva nové členy. Nabízíme možnost vyzkouše-
ní si požárního útoku a práce s hasičskou vý-
zbrojí. Více informací získáte u velitelů - Sla-
bý Petr, Šikulová Hana nebo u starosty - Kubiš 
Stanislav nebo na .
• Děkujeme OÚ Kunčina za podporu a těšíme 
se na další spolupráci v příští sezóně. Přejeme 
všem našim spoluobčanům příjemné prožití 
vánočních svátků a vše nejlepší do Nového 
roku 2010 – 

hasicikuncina@email.cz

SDH Kunčina

ZE SPOLEČENSKÝCH ORGANIZACÍ

Hodnocení podzimní části
fotbalové sezóny 2009/2010

Při hodnocení všech mužstev je nutné vzít 
v potaz, že jsme všechny podzimní zápasy 
hráli na domácím hřišti. Naopak všechny 
zápasy na jaře budeme hrát na hřištích soupeřů 
bez výhody domácího prostředí. Tento systém 
nám byl umožněn Okresním fotbalovým 
svazem na naši žádost, neboť doufáme, že na 
jaře již budou zahájeny stavební práce na 
výstavbě nového sportovního areálu.

Žáci hráli druhou sezónu v okresním přeboru. 
V této vyšší z obou okresních soutěží se naši 
nejmladší již zabydleli a  drží výborné 2. místo 
z 12 mužstev. 
Celkem: 11 zápasů, 7 výher, 2 remízy, 2 pro-
hry, skóre 33:17, 23 bodů.
Zimní příprava žáků již byla zahájena tréninky 
starších dětí ve velké tělocvičně v Moravské 
Třebové pod vedením pana Ancina. Mladší 
děti budou trénovat pod vedením pana Brychty 
v tělocvičně ZŠ v Kunčině. Zároveň s nimi 
budou absolvovat speciální trénink brankáři.

Dorost v okresním přeboru skončil na velmi 
pěkném 3. místě ze 14 celků.
Celkem: 13 zápasů, 8 výher, 2 remízy, 3 pro-
hry, skóre 32:13, 26 bodů.
Dorostenci mají poměrně stabilní kádr a po-
kračují ve slušných výkonech z loňské sezóny. 
Přínosem je zajisté i spolupráce zkušeného 

S činností klubu důchodců můžeme být v roce 
2009 spokojeni. Uskutečnili jsme 4 besedy, 
na kterých se sešlo dost členů. Samozřejmě 
bychom uvítali do našich řad více nových 
a mladších občanů, ale myslím, že v tomto 
roce se už celkem dost lidí dozvědělo o naší 
činnosti a pomalu se hlásí. Naší činnosti hodně 
prospělo, že byla opravdu velmi pěkně opra-
vena celá budova, včetně naší klubovny. 
Vůbec jsme nedoufali, že nám Obecní úřad 
v tak krátké době všechno opraví. Byla 
zakoupena nová kuchyně se všemi spotřebiči, 
bylo zavedeno plynové topení, jsou vyměněná 
okna a vchodové dveře. Jsme až na nějaké 
maličkosti velmi spokojeni.

TJ SOKOL KUNČINA

KLUB DŮCHODCŮ

SDH KUNČINA

Dorost 2009 – nahoře: Robert Zeman, Libor Paulus, Libor Blaško, Jan Šejnoha, Jan Krepl, trenér 
Mirek Kubín, Jirka Pařil, Lukáš Nedoma, vedoucí mužstva Zdeněk Dudík; dole: fanoušek Spálen-
ský, Tomáš Brychta, Zdeněk Šmehlík, Ondra Foret, Michal Spálenský, Milan Grubr, Matěj Polák.

vedoucího mužstva p. Dudíka s mladým 
trenérem Mirkem Kubínem.

Muži také hrají (podobně jako žáci) druhou 
sezónu okresního přeboru. Tým kolem trenéra 
p. Pešavy využil výhody domácích zápasů a po 
podzimní části je na 8. místě z 16. Doufejme, 
že v jarní části přidá na hřištích soupeřů nějaké 
body a bude se nadále pohybovat v klidném 
středu tabulky. Sestupová pravidla pro tento 
rok pošlou totiž do III. třídy minimálně 2, 
maximálně však i 4 mužstva.
Celkem: 15 zápasů, 5 výher, 6 remíz, 4 prohry, 
skóre 20:18, 21 bodů.

• Muži společně s dorostenci zahájili začátkem 
prosince zimní tréninkovou přípravu. Děku-
jeme tímto paní Hutirové, ředitelce Základní 
školy v Kunčině, za vstřícné jednání o mož-
nosti využívání školní tělocvičny.

• Všechny členy Sokola zveme na výroční 
členskou schůzi, která se uskuteční v sobotu 
23.1.2010 v klubu důchodců. 

• Dne 6.3.2010 bude Sokol Kunčina pořádat 
tradiční Maškarní ples. Svou hudební pro-
dukci představí skupina ABC Svitavy. Připra-
vujeme bohatou tombolu. Detaily se dozvíte 
na plakátech a pozvánkách, které budou 
distribuovány osobně členy Sokola do každé 
domácnosti.

Roman Richter, jednatel Sokola Kunčina

Děkujeme tímto OÚ a všem zastupitelům, 
kteří tuto budovu zachránili (někteří ji za-
tracovali).  
Celá obec ji může důstojně využívat. Akce 
mají dnes jinou kulturu, během roku bylo 
v klubu více než 20 akcí a všichni se zde cítí 
velmi příjemně. Bylo by proto dobré, kdyby se  
všichni, kteří si zařízení pronajímají pro 
osobní účely, chovali kulturně. Budeme pořá-
dek a hlavně inventář hlídat.
Ještě jednou všem, kteří se o opravu zasloužili, 
děkujeme a těšíme se na další a ještě příjem-
nější besedy.

Štěpánková Marta, členka Klubu důchodců



Masáže
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I v roce 2009 se členové cyklistického oddílu 
ANO Čerti CK Kunčina aktivně účastnili 
celoročního 10 dílného seriálu TAUER OR-CZ 
Cykloman 2009.
Alespoň jednoho závodu se zúčastnilo 20 čle-
nů. Ve své kategorii se na stupně vítězů za celý 
seriál probojovali 1 závodník a 2 závodnice, 
konkrétně v kategorii ženy do 40 let – 1. místo 
Jana Vondráčková, ženy nad 40 let – 1. místo 
Bedřiška Schneiderová, muži do 40 let – 
3. místo – Sándor Pocsai. Do první desítky 
celkového pořadí se ve svých kategoriích 
mimo výše uvedených vešli ještě:
Katka Frišová (4), Jirka Hotař(6), Franta 
Pustina(6), Karel Antl(6), Roman Richter(7), 
David Kalina(7), Karel Novotný(9), Zdeněk 
Kopetzký(10) a Lukáš Nedoma(10). Celkově 
tedy 12 závodníků do první desítky a to v se-
riálu, kterého se zúčastnilo aspoň v jednom 
závodě 294 účastníků! Navíc se v letošní 
sezóně zviditelnili kunčinští cyklisti v Cyklo-
manu ještě více tím, že již pořádají ne jeden, 
ale hned dva závody. Kromě tradičního 
duatlonu Kunčinský powerman nyní ještě tým 
kolem Františka Pustiny zorganizoval Závod 
do strmého vrchu. Stejně tomu bude i v sezóně 
2010.
Předběžný termín konání příštího duatlonu 
Kunčinský powerman je 14.8.2010.

• Mimo třebovského seriálu Cykloman se čerti 
z Kunčiny zúčastnili také závěrečného závodu 
celorepublikového seriálu Kolo pro život. 
Jednalo se o bikemaraton Oderská mlýnice na 
severní Moravě.

• Cyklisté tímto děkují sponzorům – panu 
Miroslavu Henslovi a Janu Fajmanovi za 
podporu, přejí jim, stejně jako všem čtenářům 
Kunčinského zpravodaje, hodně úspěchů v 
roce 2010 a věří v další oboustranně přínosnou 
spolupráci. 

Za Ano Čerti CK Kunčina Roman Richter

Dle zákona 329/1999 Sb. o cestovních 
dokladech, o Policii České republiky, 
ve znění pozdějších předpisů, (zákon 
o cestovních dokladech), který stanoví 
povinnosti občanů při vydávání cestovních 
dokladů.

Držitel cestovního dokladu je povinen
- chránit cestovní doklad před ztrátou, 

odcizením, poškozením nebo zneužitím    
- odevzdat bez zbytečného odkladu ne-

platný cestovní doklad, nebo cestovní 
doklad zaplněný záznamy, příslušnému 
matričnímu úřadu    

- ohlásit neprodleně ztrátu, odcizení cesto-
vního dokladu nebo jeho nález matriční-
mu úřadu nebo nejbližšímu útvaru policie, 
v zahraničí zastupitelskému úřadu 

V případě nesplnění povinnosti se občan 
dopouští přestupku a lze příslušným správním 
orgánem uložit pokutu do 10.000,- Kč 
 
Občané správního obvodu města Moravské 
Třebové mohou odevzdat cestovní pas v Ob-
čanském informačním centru v budově Měst-
ského úřadu (ul. Olomoucká č.o. 2), dále na 
Městském úřadě v Jevíčku a Obecním úřadě 
v Městečku Trnávce, kde občané získají 
veškeré informace.      

V Moravské Třebové 7. 10. 2009

                                                                                       
Ing. Pavel Šafařík,

vedoucí odboru vnitřních věcí
Městský úřad Moravská Třebová

RUZNÉ

UPOZORNENÍ OBČANŮM

Masáže

Nevíte co svým blízkým pod stromeček? Darujte Dárkový poukaz na masáže!

» Cítíte se unaveni 
předvánočním shonem, 

 

» Salon Vlasta, který se nachází 
v budově obecního úřadu 
v Kunčině Vás zve na  

» Můžete si vybrat z mnoha 
masáží , 
například masáž šíje - 75 Kč, 
masáž zad - 150 Kč,
celkovou masáž - 500 Kč
a detoxikační masáž - 300 Kč

»

Těším se na Vaši návštěvu

přijďte si odpočinout

masáž

za přijatelné ceny

Objednávky na tel. čísle:
608 766 842

Příjemné prožití

svátků vánočních

a veselé vykročení

do nového roku

přeje

              Redakce

Srovnání rozvodů a sňatků
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