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Jubilea: 
   7. 9.     Kudrnová Jitka (K) – 65
15. 9.   Brandesová Marie (K) – 75
17. 9.     Přibyl Jaroslav (K) – 75
18. 9.     Henych Zdeněk (N.V.) – 70
24. 9.     Alexandr Lubomír (K) – 65
14. 10.   Seryn Jaroslav (N.V.) -85
  1. 11.     Seryn Lubomír (N.V.) -80
 Opršál Rudolf (N.V.) – 70
  4. 11. Wolfl Karel (K) – 70
  9. 11.  Kaláb Zdeněk (K) – 70
 Tomalová Miroslava (K) – 70
10. 11.  Papežík Pavel (K) – 75
12. 11.   Protivánek Oldřich (K) – 65
15. 11.   Sedílek Stanislav (N.V.) – 65

Úmrtí:
29. 8.  zemřela paní Sedláčková Jiřina ve věku 81 let
 4. 11. zemřel pan Němec Miroslav ve věku 58 let

společenská kronika

Zápis Z veřejného Zasedání  
Zastupitelstva obce kunčina 

Zápis Z veřejného Zasedání Zastupitelstva Ze dne 2. 10. 2017

Narození:
13. 9. Moštěková Adéla (K)
17. 9.  Klon Michal (K)

svoZ plastŮ 
ve svoZových pytlích v roce 2018

15. února

26. dubna

21. června

16. srpna

11. října

6. prosince 

poplatky v roce 
2018

Obecní úřad v Kunčině upozorňuje 
všechny občany na splatnost míst-
ních poplatků. Pro rok 2018 zůstává 
výše poplatků nezměněna.
Odpad – 450,- Kč/osoba/rok
Pes – 100,- Kč/1 pes/rok
Poplatky můžete uhradit v hoto-
vosti do pokladny obce Kunčina 
v úřední dny, tj. pondělí a středa 
od 7:00 do 16:30 hod. nebo po 
domluvě převodním příkazem na 
účet obce, č. ú. 1283447359/0800. 
Splatnost poplatků je do  
31. 3. 2018.

Veřejné zasedání zastupitelstva obce se ko-
nalo za přítomnosti 9 zastupitelů a 10 hostů 
z řad veřejnosti.

Představení publikace „Kunčina v prů-
běhu věků“

Starosta obce předal slovo panu Ing. Vladi-
míru Kučerovi a paní MUDr. Rut Svobodové, 
kteří již značnou dobu pracují na podkla-
dech pro publikaci o obci Kunčina s názvem 
„Kunčina v průběhu věků“. 
Zastupitelům i  přítomným z  řad veřejnosti 
byla představena podoba publikace, její 
obsahová část a  také zdůvodnění záměru 
publikaci vydat. Zastupitelé ústy starosty 
obce poděkovali oběma autorům a přislíbili 
spoluúčast obce Kunčina na nákladech vy-

dání dané publikace. Zastupitelé se dohodli 
s oběma autory, že vydavatelem bude Obec 
Kunčina, v rámci prvního tisku půjde o ná-
klad 200 ks, náklady jsou stanoveny ve výši 
blížící se 100.000 Kč. Publikace bude vydá-
na ještě v roce 2017 a bude určena k prodeji 
pro veřejnost. (Usnesení č. 96/2017 - schvále-
no)

střednědobý výhled roZpočtu 
obce, roZpočtová opatření

Starosta obce podal přítomným informace 
o  střednědobém výhledu rozpočtu obce, 
který je mimo jiné přílohou zápisu. (Usne-
sení č. 97/2017 - schváleno). Dokument byl 
zveřejněn v  souladu s  platnou legislativou 
na úřední desce obce. Dále starosta obce 

seznámil přítomné s obsahem rozpočtové-
ho opatření č. 8/2017. Byly vysvětleny jed-
notlivé položky jak na straně změn příjmů, 
tak i výdajů. (Usnesení č. 98/2017 - schváleno)

Zpráva starosty obce 
o dotacích a roZpra-

covaných projektech
splašková kanaliZace

Obec podala žádost o  stavební povolení 
na MěÚ Moravská Třebová. Starosta obce 
projednává se zhotovitelem projektové 
dokumentace další postup, který bude spo-
čívat v  realizaci domovních šetření s  cílem 
projekce domovních přípojek ke kanalizaci. 
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Zápis Z veřejného Zasedání Zastupitelstva Ze dne 6. 11. 2017

Obec čeká realizace hydrogeologického prů-
zkumu a  následně příprava Zadávací doku-
mentace k výběrovému řízení.

chodník k Základní škole
Tvůrcem projektové dokumentace na výstav-
bu chodníku je pan Lubomír Klodner. V průbě-
hu října 2017 bude podána žádost o zahájení 
územního řízení. Během zimního období do-
jde k přípravě výběrového řízení tak, aby obec 
mohla na jaře chodník realizovat.

projekt rekonstrukce domu  
kunčina čp. 223

Místostarosta obce pan Tomáš Matušák požá-
dal o spolupráci s projektem paní Štěpařovou. 
Ta předložila obci rozpočet na vyhotovení 
projektové dokumentace, který se blíží částce 
100.000 Kč. Projekt je nutný pro naši žádost 
o dotace z IROP, kterou chceme podávat za po-
moci společnosti RPA Brno v roce 2018. (Usne-
sení č. 99/2017 - schváleno)

projekt přestavby domu nová 
ves 39 – kulturní dŮm nová ves

Starosta obce předal slovo místostarostovi 
panu Josefu Benešovi. Místostarosta obce pan 
Beneš požádal o spolupráci s posouzením sta-
tiky budovy pana Škeříka, se kterým proběhla 
první schůzka v budově. Projekt je nutný pro 
naši žádost o dotace z MMR.

prodej poZemkŮ, věcná břemena, 
prodej majetku obce

Celkem bylo projednáno pět žádostí o  koupi 
pozemků v majetku obce, u všech případů se 
jednalo o schvalování záměrů prodeje. (Usne-
sení č. 101, 103, 104, 105/2017 – schválena)

Byla projednána Smlouva o  bezúplatném 
převodu majetku k pozemku č. 2614/2 v k.ú. 
Kunčina. (Usnesení č. 102/2017 - schváleno)

Byla projednána předložená žádost o umístě-
ní dopravní značky na pozemek 2631/1 v k.ú. 
Kunčina. (Usnesení č. 108/2017 - schváleno)

Dále zastupitelé řešili nečinnost majitele objek-
tu v Kunčině čp. 200, u něhož neprobíhají opra-
vy dle plánovaného harmonogramu (Usnesení 
č. 106/2017 – schváleno) a neutěšený stav v lo-

kalitě na pomezí obou katastrů naší obce, kde 
je umístěn MOBILHEIM, jehož samotná stavba 
i její okolí hyzdí naši obec. 

obnova katastrálního operátu = 
Změny v katastrální mapě

Koncem září 2017 došlo k vyhlášení nové ka-
tastrální mapy pro katastrální území Kunčina, 
Nová Ves bude navazovat v posledním čtvrtletí 
letošního roku. Změna bude znamenat pro ně-
kolik desítek vlastníků nemovitostí povinnost 
nahlásit nové údaje finančnímu úřadu (v prů-
běhu ledna 2018) – vlastníci, kterých se změna 
týká budou obesláni dopisem od OÚ Kunčina. 
(Usnesení č. 107/2017 - schváleno)

Vyvstala otázka, jak se obec zachová v souvis-
losti s pozemky pod vodními toky v  intravilá-
nu obce. Zastupitelé se rozhodli navrhnout 
odkoupení pozemků pod voním tokem od 
jejich majitelů, obec však nabídne majitelům 
odkup pozemků za jednotnou cenu 1 Kč/m2. 
Obec dále nebude o ceně vyjednávat, pokud 
nedojde k dohodě s majitelem, budou veškeré 
povinnosti na údržbu vodního toku i nadále na 
straně majitele.
 

oprava hřbitovní Zdi  
kunčina ii. etapa

Obec Kunčina získala dotace na obnovu hřbi-
tovní zdi celkem 700.000 Kč. Dne 27. 9. 2017 
proběhlo otevírání obálek k  této veřejné za-
kázce, hodnoticí komise pracovala ve složení 
Jiří Šejnoha, Ondřej Brychta a  Josef Beneš. 
Podané nabídky byly v souladu s Výzvou hod-
noceny podle výše nabídkové ceny. Jako nej-
vhodnější nabídka pro zadavatele byla vyhod-
nocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou, 
dodavatele: Libor Blaško, Kunčina 291, 569 24 
Kunčina, IČ 66838053. Nabídka splňuje poža-
davky Výzvy a zadávací dokumentace. K reali-
zaci dojde v průběhu let 2017 a 2018. (Usnesení  
č. 109/2017 - schváleno)

Žádost o finanční příspěvek 
na opravu věŽe kostela sv. jiří 

v kunčině
Žádost Římskokatolické farnosti Kunčina ze 
dne 9.8.2017 je zapsána pod čj. 148/2017.
Farnost obec Kunčina žádá o finanční příspě-
vek na opravu věže Kostela sv. Jiří v  Kunčině, 
náklady ve výši 929.760 Kč ze 70 % pokryla 

dotace (650.832 Kč) – zbylou část (278.928 
Kč) není dle vyjádření autora žádosti farnost 
schopna pokrýt. Zastupitelé obce se roz-
hodli nepodpořit danou žádost. (Usnesení  
č. 110/2017 - neschváleno)

diskuZe nad Záměrem osvětlení 
budovy kostela sv. jiří

Dne 29. 9. 2017 obec Kunčina dokončila práce 
na výměně světla na hřbitově v Kunčině. Staré 
světlo bylo demontováno a nahrazeno dvěma 
nižšími svítidly, které mají dekorativní prvky 
a jsou vhodnějším řešením osvětlení prostoru 
hřbitova v  Kunčině. Na budovu márnice bylo 
umístěno čidlo, které bude řídit spínání osvět-
lení hřbitova, a  to celoročně. Při příležitosti 
výkopových prací byla připravena instalace 
kabelu pro připojení světel k osvětlení stavby 
Kostela sv. Jiří v Kunčině. (Usnesení č. 111/2017 
- schváleno)

diskuZe nad tématem plánované 
výstavby d35, stanovisko obce 

Zastupitelé obce a  firma AGRO Kunčina se 
na pracovní poradě dohodli na podmínkách 
souhlasu k  plánované výstavby D35. Starosta 
obce byl pověřen ke konání v této věci a trvání 
na podmínkách stanovených obcí. (Usnesení  
č. 112/2017 - schváleno)

rŮZné

Žádost o vybudování veřejného 
osvětlení v nové vsi

Žádost je podána pod č.j. 207/2017. Žádost 
paní Lenky Tomáškové, Miroslava Koneč-
ného, Jiřího Sedláčka, Oldřišky Kadlecové 
a  Jaroslava Nepeřila. Jedná se o  prostran-
ství, kde je situace nebezpečná, značně ne-
přehledná a  mnoho z  žadatelů se zde necítí 
bezpečně v  nočních hodinách. (Usnesení  
č. 114/2017 - schváleno)

projektové Záměry příspěvko-
vých organiZací obce – strate-
gický rámec map do roku 2023

Starosta obce předal slovo paní Bc. Haně Fa-
fílkové a  paní Mgr. Miloslavě Hutirové, které 
představily přítomným plány příspěvkových 
organizací na další programové a dotační ob-
dobí. (Usnesení č. 115/2017 - schváleno)

Veřejné zasedání zastupitelstva obce se ko-
nalo za přítomnosti 9 zastupitelů a 3 hostů 
z řad veřejnosti.

Zpráva starosty 
o plánu oprav a do-

tačních moŽnostech
Starosta obce seznámil přítomné s plánem 
oprav a dotačních možností na rok 2018.

výstavba hasičské Zbrojnice 
kunčina

Příprava veškerých podkladů právě pro-
bíhá, v  zimním období bychom velmi rádi 
vyřídili stavební povolení k danému záměru 
a na jaře začali stavět. Stavět budovu budou 
zaměstnanci OÚ Kunčina. Rozpočet stavby 
je omezen částkou 3 miliony Kč. (Usnesení č. 
117/2017 - schváleno)

demolice staré hasičské  
Zbrojnice kunčina

Současná hasičská zbrojnice v Kunčině bude 
demolována v roce 2018. Příprava podkladů 
k demoličnímu výměru na danou akci je té-
měř kompletní, zbývá provést přeložku ve-
dení NN z  nástřešního nosiče na sloup. Na 
místě budovy bude po provedení demolice 
vybudováno parkoviště pro potřeby Obec-
ního úřadu a pošty, bude vybudováno stání 
pro kontejnery na tříděný odpad, dále bude 
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prostor osazen zelení. (Usnesení č. 118/2017 
- schváleno)
Pan Henych poznamenal, jestli není přeci je-
nom škoda zbrojnici bourat a využít její pro-
story např. jako skladiště. Vzhledem k tomu, 
že technický stav budovy je velmi špatný 
a zcela nevyhovující, tato možnost nepřipa-
dá v úvahu.

výstavba nového chodníku k Zš 
kunčina a nádraŽí

Projektová dokumentace byla podána na 
MěÚ Moravská Třebová za účelem vydání 
stavebního povolení. Realizace projektu: 
první polovina roku 2018. Rozpočet akce 
dle projektové dokumentace přesahuje 
částku 2.000.000 Kč. (Usnesení č. 119/2017 - 
schváleno)

oprava fasády obecního úřadu 
kunčina

Na daný záměr byla podána žádost o  fi-
nanční podporu z POV Pardubického kraje 
2018. Realizace akce proběhne v první po-
lovině roku 2018, výběrové řízení proběhne 
v zimním období. Odhadované náklady na 
danou akci jsou cca 300.000 Kč. (Usnesení  
č. 120/2017 - schváleno)

oprava fasády budovy nová 
ves čp. 37, řešení vlhkosti Zdiva 

budovy nová ves čp. 43
Budova v Nové Vsi čp. 37 již dlouhou dobu 
čeká na rekonstrukci fasády, odhadované 
náklady na danou akci jsou nižší než u bu-
dovy OÚ v  Kunčině, jsou odhadovány na 
200.000 Kč. 
Částka 100.000 Kč bude vynaložena na ře-
šení vlhkosti budovy bývalé školy v Nové Vsi 
čp. 43.
Finanční výbor zakomponuje tyto akce do 
návrhu rozpočtu obce na rok 2018. Realiza-
ce akce proběhne ve druhé polovině roku 
2018. (Usnesení č. 121/2017 - schváleno)

oprava hasičské Zbrojnice 
v nové vsi

Oprava budovy hasičské zbrojnice v  Nové 
Vsi je plánována již na rok 2017, avšak za 
předpokladu, že obec získá dotaci na tento 
záměr od MZe ČR. Stále čekáme na vyjádře-
ní Ministerstva zemědělství o tom, zda bude 
náš projekt podpořen. Pokud bude žádost 
úspěšná, realizace proběhne v  roce 2018. 
Zastupitel pan Pavel Novotný navrhl, aby se 
zainvestovalo do střechy zbrojnice i za před-
pokladu, že dotaci obec nezíská. Jelikož je 
střecha v nevyhovujícím technickém stavu, 
k opravě střechy zcela určitě v průběhu roku 
2018 dojde. (Usnesení č. 122/2017 - schvále-
no)

oprava kaple sv. rocha nová ves
Dotační titul MMR lze použít mj. na opravy 
sakrálních staveb, starosta oslovil Ing. Ul-
mannovou s žádostí o navázání spolupráce 

v tomto směru. Náklady na opravu střechy 
a opravu omítek jsou předběžně odhadová-
ny na 350.000 Kč. Bez úspěšné žádosti o do-
tace projekt realizován nebude. (Usnesení  
č. 123/2017 - schváleno)

oprava hřbitovní Zdi kunčina - 
ii. etapa

K  opravě východní části hřbitovní zdi do-
jde v  roce 2018, zhotovitelem je pan Libor 
Blaško. Je nutné počítat s  náklady na po-
slední fázi oprav, finanční výbor zakom-
ponuje tuto akci do návrhu rozpočtu obce 
na rok 2018. Dotace byla přiznána v  roce 
2017 a  činí celkem 700.000 Kč. (Usnesení  
č. 124/2017 - schváleno)

oprava hřbitovní Zdi nová ves
Ministerstvo zemědělství ČR vypisuje pra-
videlně dotační titul na opravy prvků ven-
kovské krajiny. Starosta obce požádal PhDr. 
Janu Staňkovou o spolupráci s administrací 
žádosti o dotaci k danému záměru. Pasport 
současného stavu a  dokumentaci k  opra-
vám připraví paní Eva Štěpařová tak, aby 
bylo možné podat žádost o  dotace. Odha-
dované náklady na opravu hřbitovní zdi činí 
500.000 Kč. Pokud žádost o dotace nebude 
úspěšná, realizace se odloží na další volební 
období.
Zastupitel pan Novotný navrhl, aby se na 
hřbitově upravily cesty, z důvodu jejich ne-
vyhovujícího stavu. Starosta obce se pokusí 
zakomponovat opravu hřbitovních cest do 
projektové žádosti. (Usnesení č. 125/2017 - 
schváleno)

opravy komunikací
V  souvislosti s  opravou komunikací v  obci 
je třeba brát na zřetel skutečnost, že v obci 
bude v letech 2018-2020 budována kanali-
zace. Starosta obce navrhuje, aby byla ob-
vyklá částka 
1.000.000 Kč na opravy komunikací výrazně 
snížena. Navrhuje limit nastavit na 250.000 
Kč na nutné opravy a  zakoupení materi-
álu k  opravám prováděným zaměstnanci 
obce na obecních komunikacích. (Usnesení  
č. 126/2017 - schváleno)

geodetické Zaměření obecních 
komunikací a jiných poZemkŮ

V  souvislosti se změnou katastrální mapy 
bude nutné znovu zaměřit obecní komu-
nikace a také další pozemky, které má obec 
v zájmu prodat žadatelům. Jelikož se jedná 
o  rozsáhlý soubor objektů, je nutné v  roz-
počtu počítat s  finančním limitem ve výši 
250.000 Kč. Finanční výbor zakomponuje 
tuto sumu do návrhu rozpočtu obce na rok 
2018. (Usnesení č. 127/2017 - schváleno)

prŮkaZy energetických nároč-
ností budov v majetku obce - ii. 

a iii. etapa
Obec má zákonnou povinnost pořídit PENB 

pro stavby ve vlastnictví obce, první etapa 
proběhla v  roce 2017, v  roce 2018 by sta-
rosta velmi rád dokončil II. a III. etapu prací. 
(Usnesení č. 128/2017 - schváleno). Finanční 
náročnost dokončení projektu PENB je sta-
novena na částce: 94.941,44 Kč s  DPH. Fi-
nanční výbor zakomponuje částku 100.000 
Kč na danou akci do návrhu rozpočtu obce 
na rok 2018. 

výměna vodovodu – východní 
část obce kunčina

Jedná se o  projekt, který starosta obce 
připravuje společně s  Dobrovolným svaz-
kem obcí Moravskotřebovský vodovod. 
Plánovaná výměna litinového potrubí od  
čp. 5 – čp. 152 v  Kunčině je plánována na 
rok 2018. Počítáme s dotacemi ve výši 50 % 
nákladů z Pardubického kraje, 45 % nákladů 
ponese DSO, 5 % je spoluúčast obce Kun-
čina. Starosta obce navrhuje dále vyčlenit 
částku dalších 50.000 Kč na projekční přípra-
vy dalších etap výměny vodovodu, bez kte-
rých není nutné v  dalších opravách pokra-
čovat. Starosta má na mysli především tzv. 
„Malou stranu“, kde by bylo více než vhodné 
vodovod vyměnit ještě před finální úpravou 
komunikace po vybudování kanalizace. Dal-
ší prostředky na projekční přípravu pravdě-
podobně poskytne v roce 2018 Dobrovolný 
svazek obcí Moravskotřebovský vodovod. 
(Usnesení č. 129/2017 - schváleno)

prodej poZemkŮ,  
věcná břemena

Zastupitelstvo obce projednalo a  schválilo 
5 žádostí o koupi pozemků v majetku obce, 
jednalo se o tyto žádosti:

Žádost o koupi pozemku – pan Patrik Šejno-
ha (Usnesení č. 130/2017 - schváleno)
Žádost o koupi pozemků - pan Ladislav Po-
lák (Usnesení č. 131/2017 - schváleno)
Žádost o koupi pozemků - manželé Onucovi 
(Usnesení č. 132/2017 - schváleno)
Žádost o koupi pozemku – manželé Hrdlič-
kovi (Usnesení č. 133/2017 - schváleno)
Žádost o koupi pozemku – manželé Švest-
kovi (Usnesení č. 139/2017 - schváleno)

Dále se projednávalo celkem 6 žádostí ob-
čanů o projednání záměru prodeje pozem-
ků ve vlastnictví obce (Usnesení č. 134, 135, 
136, 137, 138, 139/2017 – schváleny) a  jed-
na žádost o  uzavření pachtovní smlouvy 
k  pozemku p.č. 5916. (Usnesení č. 140/2017 
- schváleno)

roZpočtová opatření
Starosta obce sdělil přítomným infor-
mace týkající se rozpočtového opatření  
č. 9 a  č. 10 a  vysvětlil přítomným obsah 
obou rozpočtových opatření. (Usnesení  
č. 142/2017 - schváleno)
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vklad majetku do dobrovolné-
ho svaZku obci

Jedná se o  vodovodní přípojku v  Nové Vsi 
u čp. 89, cena byla stanovena ve výši 7.883 
Kč. (Usnesení č. 143/2017 - schváleno)

rŮZné

osvětlení kostela sv. jiří v kun-
čině

Cenová nabídka od firmy Zdeněk Schreiber 
obsahuje:
•	 Výměnu	2	svítidel	na	sloupech	VO
•	 3	světelné	body	na	nových	pilířích	
hřbitovní zdi k  osvětlení budovy Kostela  
sv. Jiří v Kunčině
•	 3	světelné	body	před	sousoším
CENA za materiál je stanovena na: 55.167 Kč 
vč. DPH. (Usnesení č. 144/2017 - schváleno)

sosb – umístění kabelŮ nn do 
výkupŮ – obec kunčina

Zastupitelstvo obce Kunčina schvaluje uza-
vření SOSB číslo: IE-12-2006120/VB/100, 
název: Kunčina, rekonstrukce vývodů z TS_
SY_290, kNN. (Usnesení č. 145/2017 - schvá-
leno)
Dotčenými nemovitostmi budou pozemky 
parc. č. 2574, 2575/23, 2575/22, 2575/27, 
2575/38, 2896/38, 666, 2693, 5930, 5719, 
2573/5, 2964/3, 2575/108, 741, 2581, 
718/3, 718/8, 2582, 2983/3, 2869/4, 2573/9, 

2964/37, 2964/38, 2964/39, st. 172, 533, 
536/1, 2592/4, 2591, 495, 499/2, 2573/3, 
573/3, 2675/1, 2965/16, 2575/42, 410, 411, 
st. 294, 412/2, st. 309/1, 2575/17, 2573/8, 
 st. 328 a  st. 292. Všechny umístěny na LV 
10001. Bude vybudováno nové kabelové ve-
dení v délce 2391 m, 12 nových rozpojovacích 
skříní, 11 smyčkových přípojkových skříní,  
1 betonový sloup. Celková náhrada za zříze-
ní věcného břemene činí 314. 920 Kč. 

sosb – vedení vn Z obce kunčina 
do obce mladějov

Jedná se o  SOSB související s  plánovanou 
realizací stavby Propojení VN v „Mladějov-
ské cestě“.
(Usnesení č. 146/2017 - schváleno)

přeloŽka nn – návrh smlouvy 
o realiZaci stavby

Jedná se o  uzavření smlouvy o  realizaci 
přeložení vedení NN z  budovy čp. 206 na 
sloup – důvodem je demolice staré hasičské 
zbrojnice. Cena za realizaci je stanovena na 
108.400 Kč bez DPH. (Usnesení č. 148/2017 - 
schváleno)

sosb - přípojka nn – kunčina, 
p.č.790/6

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věc-
ného břemene pro akci: Kunčina 790/6, pan 
Vanek, RD nové odběrné místo, knn. (Usne-
sení č. 147/2017 - schváleno)

Žádost rodičŮ o pomoc při  
Zajištění dopravy dětí

Žádost zapsána pod čj. 254/2017. Rodiče 
žádají o  zjištění dopravy z  důvodu han-
dicapu jejich dětí, které se v  autobusu 
nemají kde posadit, musí vstávat brzy 
a  některé děti navíc musí jezdit i  sami 
bez doprovodu rodiče či zákonného zá-
stupce, kdy prostory autobusu jsou zcela 
nevyhovující. Tato žádost byla projed-
nána, ale hlasování se neuskutečnilo. 
Zastupitelstvo se k  dané žádosti vyjádří 
na příštím zasedání zastupitelstva obce, 
avšak prozatímní stanovisko je záporné, 
a  to z  důvodu velké finanční náročnosti 
služby. 

Žádost o čerpání prostředkŮ 
Z reZervního fondu mš  

kunčina
Ředitelka MŠ paní Bc. Hana Fafílková 
žádá o  souhlas s  možností čerpání re-
zervního fondu v rámci realizace projek-
tu v OP VVV – Výzva č. 02_16_022 Podpo-
ra škol formou projektů zjednodušeného 
vykazování. Šablony pro MŠ a ZŠ I. Důvo-
dem žádosti je skutečnost, že část přidě-
lených finančních prostředků bude MŠ 
zaslána až po ukončení projektu, tedy po 
datu 31. 08. 2018. (Usnesení č. 149/2017 - 
schváleno)

 

„Kunčina – splašková kanalizace“
Vážení spoluobčané, podle současně plat-
né legislativy je každý producent odpad-
ních vod (vlastník nemovitosti, na kterých 
mohou vznikat odpadní vody) sám zodpo-
vědný za jejich následnou likvidaci, žádný 
zákon přitom neukládá obcím povinnost 
realizovat výstavbu kanalizaci a  následně 
čistit odpadní vody. 
Každá obec tak má dvě základní možnosti 
rozhodnutí:  

1. Zodpovědnost za likvidaci odpad-
ních vod obec ponechá na bedrech občanů, 
resp. na každém majiteli nemovitostí, na 
kterých mohou vznikat odpadní vody.

2. Obec převezme břemeno likvida-
ce odpadních vod od majitelů nemovitostí 
a vybuduje splaškovou kanalizaci, do niž se 
jednotlivé nemovitosti připojí. 

Naše obec se rozhodla pro druhou mož-
nost a  připravuje výstavbu splaškové 
kanalizace v obci. Kanalizace je technic-
ky řešena jako gravitační-oddílná a  od-
padní vody budou přečerpávány do ka-
nalizačního systému v Moravské Třebové 
a následně čištěny na ČOV v Linharticích. 
V současné době je zpracována jak projek-
tová dokumentace pro územní rozhodnutí, 

tak i projektová dokumentace pro stavební 
povolení. Městský úřad v Moravské Třebové 
dne 22. 11. 2017 vydal Rozhodnutí veřejnou 
vyhláškou-stavební povolení. Spolu s  pro-
jekční firmou jsme proto zahájili práce na 
zpracování prováděcí dokumentace pro vý-
běrové řízení na zhotovitele stavby. 
Naše žádost o podporu v rámci „Operač-
ního programu životního prostředí“ byla 
úspěšná, obec Kunčina tak obdržela „Re-
gistrační list akce a rozhodnutí o přiděle-
ní podpory“ ve výši 96.769.730,-Kč 
V rámci projektových příprav stavby zastu-
pitelstvo obce mj. rozhodlo, že zahájí práce 
na projektové dokumentaci kanalizačních 
přípojek (tedy i soukromých částí přípo-
jek) pro jednotlivé nemovitosti. 
Na jaře 2018 proběhnou veřejné schůze 
s  občany, kde budou podány podrobné 
informace o  stavu přípravy odkanali-
zování obce a  zejména pak o  průběhu 
a podmínkách projektování jednotlivých 
kanalizačních přípojek. Schůzky budou 
za účasti projektantů, provozovatele, vo-
doprávního úřadu a  administrátorů celého 
projektu.
Současně hledáme cesty, jak vám občanům 
co nejvíce pomoci s  realizací kanalizačních 

přípojek (soukromé části přípojek). Za-
stupitelstvo obce rozhodlo převzít veš-
kerou projektovou přípravu včetně veš-
keré administrativy na svá bedra. 
Od vás, od majitelů nemovitostí, k  tomu 
potřebujeme získat plnou moc k  podá-
ní žádosti o  vydání územního souhlasu. 
V praxi to znamená, že plná moc opravňu-
je projektanty kanalizace, aby Vás mohli 
navštívit a  projednat s Vámi trasu přípojky 
a  její parametry pro nejschůdnější prove-
dení napojení do splaškové kanalizace. Pro-
jektanti Vám budou osobně představení na 
veřejných schůzích.
Obec nebude požadovat žádný finanč-
ní příspěvek na projektovou přípravu 
a současně zajistí veškerou administrati-
vu podání žádosti o územní souhlas včet-
ně poplatku za vlastníka nemovitosti. 
(Obvyklá projekční cena při zajištění těchto 
činností činí cca 3.000 Kč, tuto částku každý 
majitel nemovitosti ušetří, zaplatí jej obec). 
V  průběhu měsíce dubna - května 2018 
se uskuteční návštěvy projektantů pří-
pojek v  jednotlivých domech. Napojeny 
budou pouze splaškové vody z nemovitosti 
(tzn. odpady z kuchyní, koupelen a toalet). 
Kanalizační přípojky musí být provedeny 
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dle zákona, to znamená, že odpadní vody 
jsou odváděny z nemovitosti přímo do sto-
ky a stávající septik bude vyřazen z provozu. 
Jelikož nás čeká ještě mnoho práce a  čas 
je neúprosný, musíme před koncem ledna 
2018 předat projektantům seznam budou-
cích napojených nemovitostí (včetně dnes 

již rozestavěných). Obec Kunčina do konce 
roku 2017 dopisem zašle všem majitelům 
nemovitostí formulář plné moci k  vyplně-
ní včetně pokynů. Chtěl bych Vás poprosit 
o maximální součinnost v  této věci. Pokud 
formuláře plné moci odevzdány do konce 
ledna 2018 zpět na Obecní úřad ve větší 

míře nebudou, hrozí časový posun celé-
ho projektu. Předem Vám za Vaši součin-
nost děkuji a pevně věřím, že společně po-
suneme celý projekt opět o kousek dále ke 
správnému konci.  

   za obec Kunčina starosta obce 
Bc. Miroslav Kubín

Ze školských ZaříZení

Základní škola Kunčina
V  září 2017 nastoupilo do ZŠ Kunčina  
162 dětí (1. stupeň - 97, 2. stupeň – 65): Kun-
čina - 85, Nová Ves - 26, Mladějov na Mora-
vě - 44, ostatní obce – 7 dětí. Do první třídy 
letos nastoupilo 20 dětí. Pedagogický sbor 
tvoří 13 učitelů a 3 asistentky pedagoga pro 
děti zařazené do inkluze (proces začleňová-
ní dětí se specifickými poruchami učení do 
běžné třídy a  výuky). Asistent pedagoga je 
přidělen k určitému žákovi, aby mu pomáhal 
zvládat učivo. V minulém roce byla pro po-
třeby dětí s výchovně vzdělávacími problé-
my vytvořena relaxační místnost, která je vy-
bavena speciálními učebními pomůckami. 
V  novém školním roce se naše škola opět 
snaží obohatit a  zpestřit vzdělávací pro-
ces mnoha zajímavými akcemi. Na začátku 
října se žáci 5. – 9. ročníku zúčastnili pro-
gramu Mám chytré tělo. Zajímavý výklad 
o  fungování lidského těla byl doprovázen 
ukázkou propracovaných modelů různých 
orgánů, které mohli sami žáci jednoduchou 
obsluhou rozhýbat, a tak si lépe představit 
složité procesy uvnitř 
našeho těla. Ve dnech 
5. a  6. října navštívilo 
naše děti Mobilní (na-
fukovací) planetárium. 
Mladší žáky provázely 
vesmírem pohádkové 
postavičky. Starší žáci 
se pokoušeli pocho-
pit složité zákonitosti 
vesmíru sledováním 
poutavého pořadu 
Původ a  vývoj života 
na Zemi. I  letos byla 
naše škola vybrána 
do projektu Techno-
hrátky a  díky tomu 
mohli žáci 8. a  9. třídy 
navštívit Střední ško-
lu automobilní v  Ústí 
nad Orlicí. Seznámili 
se s  vybavením školy, 
s  učebními a  studijní-
mi obory a možnostmi 
následného uplatnění 
v  praxi. Mladší děti si 
každý rok připomínají 
Den stromů. Letos jim 
oslavu tohoto dne při-
pravili žáci z  9. třídy. 

Ve čtyřech vyučovacích blocích se střída-
ly aktivity badatelské, znalostní, kreativní 
i  pohybové. Na badatelských stanovištích 
se žáci snažili s pomocí mikroskopu přijít na 
to, pomocí čeho stromy dýchají. Také jedno-
duchým pokusem zjišťovali, jak se stromy 
chrání před deštěm. Znalostní blok zahr-
noval poznávání dřevin, přiřazování plodů 
k  dřevinám, počítání letokruhů nebo vní-
mání přírodnin pomocí smyslů. V  kreativní 
části zapojili svou fantazii při výrobě sovy 
z  listí a  z  pohybových her měla asi nejvíce 
úspěch hra na lýkožrouta (kůrovce). 
Na sobotu 4. listopadu připravila naše škola 
pro děti i  rodiče tradiční Podzimní hrátky. 
V  jednotlivých třídách se nacházela stano-
viště, která mohly děti procházet a  vybírat 
si různé činnosti. Samy nebo za pomoci 
rodičů děti vyráběly předměty zaměřené 
na podzimní tematiku, např. věnečky ze su-
šených přírodnin, stromečky, ježky, ozdoby 
do květináče, čepičky z vlny, vlaštovky a le-
tadélka z papíru. Mnohé si vyzkoušely malo-

vání na sklo a zejména ty nejmladší si nechaly 
pomalovat speciálními barvičkami vlastní 
obličej. Starší žáci soutěžili v poznávání zvířat 
a  v  ochutnávání ovoce a  zeleniny. Všechny 
výrobky si spokojené děti odnášely domů. 
Nechyběl ani bufet s  lehkým občerstvením, 
o které se postarali naši nejstarší z deváté tří-
dy. Příjemné odpoledne rychle uběhlo a ven-
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ku se zatím setmělo. A to byl ten pravý čas, na který děti 
netrpělivě čekaly. Připravily si lampiony, rodiče zapálili 
svíčky a všichni společně vyrazili na oblíbený lampionový 
průvod. 
Výjimečnou událostí letošního podzimu byl poznáva-
cí zájezd Královská Anglie, kterého se zúčastnili žáci 
7. třídy ve dnech 24. – 29. září 2017. Po náročné cestě 
autobusem až do francouzského přístavního města Ca-
lais byl prvním zážitkem trajekt přes kanál La Manche 
a pohled na bílé útesy anglického Doveru. Samotný po-
byt ve Velké Británii byl doslova nabit bohatým progra-
mem: observatoř Greenwich, plavba po řece Temži do 
pevnosti Tower, prohlídka korunovačních klenotů, most 
Tower Bridge, Shakespearovo divadlo Globe, muzeum 
voskových figurín Madame Tussauds, Buckinghamský 
palác, rezidence britské panovnice, Trafalgarské ná-
městí. Kromě londýnských pamětihodností žáci viděli 
zámek Windsor, megalitický monument Stonehenge, 
gotickou katedrálu ve městě Salisbury, přímořské le-
tovisko Bristol a v něm mořské akvárium. Samozřejmě 
nechyběly ani nezbytné nákupy. Po celou dobu pobytu 
si děti ověřovaly své jazykové dovednosti a schopnost 
pohybovat se v rušném prostředí světového velkoměsta. Domů se 
všichni vraceli nadšeni a plni neopakovatelných zážitků. 
Blíží se zima a  k  ní neodmyslitelně patří nejkrásnější svátky v  roce. 
Naše děti je přivítají výzdobou školy, výrobky při vánočních dílnách 

a  především tradiční vánoční besídkou, kterou pro své blízké při-
pravují na středu 20. prosince 2017. Přejeme všem poklidné Vánoce 
a úspěšný nový rok. 

Za ZŠ Iva Richterová

Mateřská škola Kunčina
V září se nově přijaté děti rychle a bezproblémo-
vě adaptovaly na prostředí MŠ. Významně tomu 
napomohli rodiče svědomitou přípravou svých 
dětí na vstup do školky, citlivý přístup učitelek 
a na pracovišti v Kunčině i přítomnost chůvy ve 
třídě s nejmladšími dětmi.
V  říjnu jsme při probíraném tématu o  ovoci 
a zelenině navštívili místní obchody. Děti měly 
možnost zjistit, jaký sortiment si zde mohou 
koupit a zopakovaly si své vědomosti. Srdečně 
děkujeme vedoucím prodavačkám paní Šetle-
rové a  Onucové za zorganizování pěkných ex-
kurzí a inspektorce obchodní společnosti Hruš-
ka paní Ševčíkové za darování ovoce a zeleniny 
dětem k dalšímu zkoumání. 

Na obou pracovištích paní učitelky připravily 
pro rodiče s dětmi podzimní tvoření. 
Na konci října nás navštívilo Divadlo JÓ-JO s po-
hádkou O  Palečkovi. Herečky děti aktivně za-
pojovaly do děje pohádky. Děti se učily vnímat 
kulturní představení a společenskému chování.
V rámci našeho projektu Rovnost příležitostí ke 

vzdělávání v  MŠ Kun-
čina jsme pro rodiče 
pořádali interaktivní se-
tkání s  PhDr. Marcelou 
Hrazdirovou na téma 
Styly výchovy. Na druhé 
setkání k  nám zavítala 
známá psycholožka  
Dr. Lidmila Pekařová. 
Přednášela rodičům 
o  citové výchově dětí. 
Další čtyři setkání se 
uskuteční s  Mgr. Dag-
marou Nedvědovou. 
Zmíněný projekt je 
podpořen Minister-
stvem školství, mládeže a tělovýchovy prostřed-
nictvím výzvy „Podpora škol formou projektů 
zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ 
a ZŠ I.“ financované z Operačního programu Vý-
zkum, vývoj a vzdělávání. 
Při probíraném tématu o  našem těle a  zdraví 
nás navštívila zubní preventistka, která dětem 
objasnila, jak a proč pečovat o svůj chrup. 
Ke konci listopadu začneme se staršími dětmi 
jezdit do Plavecké školy ve Svitavách na před-
plavecký výcvik. Děti absolvují 9 lekcí, v jejichž 
průběhu se naučí pohybovat ve vodě a případ-
ně si osvojí základy některých plaveckých stylů. 
V adventním období plánují učitelky uspořádat 
pro rodiče s dětmi vánoční tvoření. 
V prosinci k nám zavítá Mikuláš s andělem a čer-
tem. Děti se seznámí s touto tradicí a budou jistě 
obdarovány za svoji šikovnost a správné chová-
ní. 

Pro rodiče a  blízké plánujeme uspořádat Vá-
noční besídky, kde děti předvedou, co se dosud 
naučily. 
Před vánočními prázdninami nás navštíví i  Je-
žíšek s nadílkou, na kterou již tradičně přispěly 
firmy Suninvest Bohemia, Suninvest Slovácko, 
Bioinvest Kunčina, Allko, Agro Kunčina, Ladislav 
Švanda - Topenářské a  instalatérské práce, Jan 
Fajman - Uhelné sklady, Josef Pařil Malby – Nátě-
ry, Jaroslav Zezula – soukromý zemědělec. Dále 
paní Petra Zezulová a rodiče dětí. Všem sponzo-
rům srdečně děkujeme za vstřícnou spolupráci 
při zkvalitňování podnětného prostředí pro děti. 
Jelikož se pomalu blíží konec roku, přejeme 
všem obyvatelům radostné Vánoce a  mnoho 
štěstí v novém roce. 

Za MŠ Hana Fafílková 
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Ze společenských ZaříZení

SIDECARCROSS
Sidecarcrossová posádka Hutira - Plhák 

opět vítězí v Poháru veteránů 2017
V  letošním roce jsme jeli celkem 7 závodů 
Poháru veteránů a celý seriál jsme opět vy-
hráli a stali se tak již po čtvrté vítězi. Mimo 
jiné jsme jeli i  volné závody a  v  Kramolíně 
jsme v silně obsazeném závodě / jedou zde 
i  mistři světa/, obsadili pěkné páté místo. 
V létě - 13.srpna jsme reprezentovali Českou 
republiku a  naši obec Kunčinu na Meziná-
rodním závodě veteránů v Lotyšsku v městě 
Stelpe a  závod jsme vyhráli. Sezonu jsme 
ukončili a  uspořádali na trati v  Mohelnici 
21.října pro naše fanoušky akci „Ukončení 
sezony 2017“. Fanoušci a  příznivci tohoto 
sportu se v  hojném počtu dostavili. Akce 
byla s  bohatým občerstvením a  možnos-
tí vyzkoušet si jízdu na závodním speciálu 
v  pozici řidiče, nebo spolujezdce. Pro děti 
byla připravena elektrická čtyřkolka. Tato 
akce se bude konat i v příštím roce. Naším 
cílem je pro příští rok 2018 odjet všechny 
závody v ČR a  také v Lotyšsku, kam máme 
již pozvání. 
V  závěru bychom chtěli poděkovat Obci 
Kunčina a všem našim příznivcům a fanouš-
kům, kteří s námi po celý rok spolupracovali 
a podporovali nás. 

Za sidecarcrossový tým Stanislav Hutira
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SDH Kunčina
Tento rok byl pro náš sbor velmi významný 
a dá se říct, že je milníkem naší historie. Prv-
ní velkou událostí bylo pořízení nového ha-
sičského dopravního automobilu, o  kterém 
jsme informovali v  minulých číslech a  mohli 
jste si jej prohlédnout na obecních slavnos-
tech v  červnu tohoto roku. Po zhruba třiceti 
letech se podařilo pořídit zcela nové auto, 
které oproti stařičké Avii, je hlavně bezpečné 
a spolehlivé. Svou premiéru si odbylo i v ost-
rém zásahu při dubnovém požáru. 
Druhou velmi významnou událostí našeho 
sboru bylo schválení výstavby nové hasičské 
zbrojnice. Tímto krokem se plní sen několika 
generací hasičů naší obce. Stávající budova 
zbrojnice je již ve velmi kritickém stavu a pře-
sun nového automobilu a  techniky je v  mi-
nutě dvanácté. Přesvědčit zastupitelstvo ne-
bylo snadné a byl to zdlouhavý boj, ale jsme 

přesvědčeni, že svého rozhodnutí rozhodně 
nemusí litovat. Nejedná se totiž pouze o tech-
nickou budovu pro hasiče, jde tu i  o  rozvoj, 
zkrášlení a využití návsi naší obce pro spole-
čenské aktivity, které máme v  plánu u  nové 
zbrojnice pořádat. Nová hasičská zbrojnice 
bude tedy mít i velkou společenskou hodno-
tu a bude reprezentovat naši obec na venek. 
A čeká nás třetí významná událost. Příští rok 
bude pro nás ještě náročnější než ten letošní 
a velmi významný z hlediska historie našeho 
sboru, protože budeme slavit 135 let od jeho 
založení. Náš sbor je nejstarším spolkem naší 
obce a chceme tohle významné výročí připo-
menout oslavami, které plánujeme v polovině 
července a  budou se odehrávat na fotbalo-
vém hřišti sportovního areálu. Pro tuto příleži-
tost si chceme nechat vyrobit nový slavnostní 
prapor, který nás bude důstojně reprezento-

vat na všech výročích a setkáních sborů v na-
šem okolí a  dalším generacím hasičů bude 
připomínat odkaz toho, co nám zanechali 
naši předchůdci. S  tímto novým praporem 
bychom se rádi zúčastňovali setkání praporů, 
všech sborů Pardubického kraje, které se koná 
jednou za rok. Prapor může reprezentovat 
i  významné a  slavnostní události naší obce, 
nejenom našeho sboru. Náklady na jeho vý-
robu nejsou malé, odhadovaná cena je orien-
tačně 90 tis. Kč. Vše záleží na výzdobě a po-
užitém materiálu. Podoba praporu se nyní 
připravuje a musíme jej co nejdříve zadat do 
výroby. Protože se jedná o ručně vyšívaný pra-
por, tak jeho výroba trvá několik měsíců. Jeho 
finální podobu bychom mohli snad zveřejnit 
již v  příštím čísle zpravodaje. Jelikož je tato 
cena pro náš sbor astronomická a nezvládne-
me ji celou zaplatit, chceme Vás spoluobčany 
touto cestou poprosit o finanční pomoc. Tím-
to vyhlašujeme veřejnou sbírku na nový 
slavnostní prapor SDH Kunčina, která bude 
probíhat na všech námi pořádaných společen-
ských akcích až do léta 2018, kdy budou pro-
bíhat zmiňované oslavy našeho sboru. Sbírka 
bude probíhat tak, že budeme mít připravenu 
průhlednou uzamčenou pokladničku, do kte-
ré můžete přispět jakoukoliv částkou. Budeme 
velmi rádi za vaši podporu, předem děkujeme. 
V krátkosti se zmíníme o našem kolektivu mla-
dých hasičů, kteří se letos velmi snažili na sou-
těžích v požárním sportu a podařilo se jim, do-
sáhnout pěkných umístění. Získali opět cenné 
zkušenosti a  snaží se zdokonalovat v  tomto 
sportu. V září proběhlo podzimní kolo v požár-
ní všestrannosti, kde bohužel nepřálo počasí, 
ale mladí bojovníci to ustáli a  všichni zvládli 
náročnou trať. V říjnu jsme pro děti uspořádali 
výlet na večerní strašidelný Bouzov jako tako-
vý malý dárek za uplynulou sezónou. Během 
zimy bude probíhat teoretická příprava na 
nadcházející sezónu, návštěva bazénu a další 
fyzické aktivity.
Velice si vážíme i  našich sponzorů, kteří nás 
v  letošním roce podpořili. Díky panu Jose-
fu Pařilovi – malby a  nátěry, jsme dovybavili 
sportovními dresy mladé hasiče. Mezi další 
sponzory patří AGRO Kunčina, Věra Netolická 
– účetnictví MT, Jaroslav Zezula – soukromý 
zemědělec, Dochema, Rolltechnik, Romana 
Totůšková, Kožeťuci Šimonovi a  další spon-
zoři nejen z naší obce. Samozřejmě nesmíme 
zapomenout na obec Kunčina, která nás pod-
poruje největší měrou. Za to jsme velmi rádi 
a velmi si vážíme této podpory. Na oplátku se 
snažíme připravovat společenské akce, u kte-
rých stále vymýšlíme nové nápady, abyste se 
mohli dobře bavit.
Přejeme všem našim spoluobčanům krásné 
vánoční svátky, do nového roku hodně zdraví 
a osobní pohody a těšíme se na Vás v příštím 
roce na našich akcích.

Za SDH Kunčina, starosta Petr Slabý
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TJ Sokol Kunčina
„A“ tým – Povedený podzim

Po velmi úspěšné sezóně, kdy kunčinský 
fotbalový „A“ tým s  převahou získal mi-
strovský titul I.B třídy skupiny B, nastalo 
nelehké rozhodování o  postupu. Poučen 
z prvního postupu do 1.A třídy, musel re-
alizační tým přemýšlet v  širším měřítku. 
Bylo nutné stabilizovat hráčskou základ-
nu, k  čemuž přispěly posily z  týmu Mo-
ravské Třebové (jmenovitě trio Sedláček, 
Spálenský a Švanda), a zajistit dostatečné 
finanční zázemí pro vyšší soutěž. Konečné 
rozhodnutí, nebát se nastalé situace a po-
stavit se k ní čelem, se v dnešních dnech, 
s odstupem času, může zdát jako správné.
Před začátkem soutěže odehráli hráči prv-
ního mužstva utkání 1. kola poháru hejt-
mana Pardubického kraje s  účastníkem 
krajského přeboru z Hlinska, soupeř zvítě-
zil v utkání hraném na hřišti Mladějova na 
Moravě 2:4. Kvalitní výkon, stále ne zcela 
sehraného týmu, předznamenal podařené 
jaro.
Úvod sezóny začal „A“ tým na hřišti v Na-
češicích. Kdy kunčinské fotbalisty, i  přes 
dobrý výkon, domácí porazili. Avšak hned 
v  prvním domácím utkání si fotbalisté 
i kunčinští fandové přišli na své, výhra nad 
Horními Ředicemi. Na dobrý výsledek na-
vázalo kunčinské „Áčko“ v  dalším utkání 
v Semaníně, kde vyhrálo 0:1. Následovala 
smolná prohra před domácí kulisou, Kun-
čina – Letohrad „B“2:3. Velká facka přišla 
i v dalším kole V Pardubicích „Na Ďolíčku“, 
kdy kunčinské prohra 5:1 s Rohovládovou 
Bělou poslala zpět pevně nohama na tráv-
ník. Následující vítězství 7:4 nad Pardu-
bičkami však předznamenalo prohru 5:1 
v Dolním Újezdu, kam nebyla snadná ces-
ta. Na domácí „tvrz“ narazil i oddíl ze Svi-
tav - 3:1. V dalším kole kunčinští fotbalisté 
ochutnali hořkou pilulku z kopaček zatím 
vládnoucí Luže, když na venkovní půdě 
prohráli 8:1. Výjezd za „béčkem“ Vysokého 
Mýta měl po odbráněném utkání také hoř-
kou příchuť, na konci utkání domácí vstře-
lili branku na 1:0. Avšak z  posledních tří 
kol si Kunčina připsala 9 bodů, jasná výhra 
doma nad Pomezím 5:1, za venkovní lup 
v Přelouči 1:3 a v posledním kole za domá-
cí výhru 3:2 proti Nasavrkám.
Všech 1189 minut odehráli pouze dva hrá-
či a  to brankář Jaroslav Hutira a  střední 
záložník Michal Sedláček, dále sekundoval 
Martin Šejnoha s 936 minutami a kapitán 
mužstva Tomáš Brychta s 915 minutami.
Výsledkově byl podzim jako na houpačce. 
Avšak je postaven kvalitní bodový základ 
pro nadcházející část sezóny. Další výsled-
ky budou však záviset na zimní přípravě.

Statistika: 
Tabulka:   7. místo - 21 bodů (7 výher, 
0 remízy, 6 porážek)
Skóre:  31:35
Nejlepší střelci: Tlustoš 10, Šmehlík 6, 
Brychta T. 4, Spálenský 3

„B“ tým – Neuspokojivé zisky
Fotbalové „Béčko“ Kunčiny má za sebou neu-
spokojivý podzim ve III. třídě okresu Svitavy, 
během 12 soutěžních utkání pouze čtyřikrát 
vyhrálo a jen jednou remizovalo.
Sezóna začala na hřišti ve Starém Městě, kde 
přišla hned první prohra 2:0 s dobře připrave-
ným třebovským „Céčkem“. V druhém kole kun-
činská rezerva na domácí půdě podlehla Bře-
zové, 0:2. V oslabené sestavě si pro další prohru 
přijelo „béčko“ do Kamenné Horky – 3:0. Gólo-
vě se rezerva prosadila až ve čtvrtém kole a to 
hned pětkrát, výhra doma nad Sebranicemi 5:0. 
Utrápená výhra 0:1 v Koclířově byla po spoustě 
nevyužitých šancí spíše k  vzteku. Uvízlý auto-
bus, který nechal hráče v  Dolním Újezdu, byl 
vzpruhou pro výhru 0:4 v Trstěnicích. V domá-
cím derby s Mladějovem si béčko vytáhlo kratší 
sirku a prohrálo 1:5. Stejný výsledek si „béčko“ 
odvezlo i z Čisté, kdy po dobrém začátku úplně 
odešlo z utkání. Po litém boji si Kunčina odvezla 
remízu z Boršova, za výsledek 3:3. V dalším kole 
přišla domácí výhra nad Třebařovem 4:3. Ač vý-
sledek tomu nenapovídá, z  Rohozné se body 
přivézt měly – 5:2. Zmar podzimní části koruno-
vala domácí prohra s Borovou, 0:4.
Největší porci minut odpracoval kapitán týmu 
Jan Krepl s  819 minutami. Dále pak se shod-
nou minutáží nejlepší střelec týmu Luboš Crha 
a obránce Robin Richter, oba se 682 minutami. 
Jakožto i v minulém sezóně, nezbývá než se od-
razit ode dna. Děkujeme divákům za podporu.
Statistika: 
Tabulka:   9. místo (dělené) - 13 bodů 
(4 výhry, 1 remízy, 7 porážek)
Skóre:  21:32
Nejlepší střelci: Crha 8, Hlubinka 3, Ben Sa-
lem 2, Scholze 2

Tým „dorostu“ – Nabírání zkušeností
Tým dorostu má po roční pauze znovu her-
ní vytížení. Hrají okresní soutěž dorostu 8+1, 
za účasti tří týmů. Jsme rádi, že se tato soutěž 
i s naší iniciativou může uskutečnit. Soutěže se 
účastní týmy z Bystrého a Hradce nad Svitavou, 
Kunčina působí v soutěži ve spojenectví s Mla-
dějovem na Moravě. Sezóna začala prohrou 
v  domácím utkání proti Hradci nad Svitavou, 
0:2. V druhém utkání Kunčina odjela na hřiště 
Bystrého, kde nakonec prohrála 4:2. V  dalším 
utkání na hřišti Hradce nad Svitavou se strhla 
branková přestřelka s  konečným stavem 6:6, 
což znamenalo první bod pro kunčinský dorost. 
Následovala domácí výhra nad fotbalisty z Bys-

trého, 1:0. Další remízová přestřelka se konala 
na domácí půdě s Hradcem nad Svitavou, 4:4. 
Podzimní část ukončil kunčinský dorost na ven-
kovním hřišti v Bystrém výhrou 0:2.
V  nemalém počtu nastupují starší dorostenci 
do zápasů mužů. Ať už za 1. tým nebo za rezer-
vu. S každým zápasem je na našich odchovan-
cích vidět růst, za což jsme velice rádi.

Statistika: 
Tabulka:   2. místo (dělené) - 8 bodů 
(2 výhry, 2 remíza, 2 porážek)
Skóre:   15:16
Nejlepší střelci: Pagáč V. 7, Kaláb A. 3, Kaláb 
P. 2, Nesporý J. 2, Hlavatý P. 1

Tým „žáků“ – Generační obměna
Kunčinští a  mladějovští žáci za sebou mají 
opravdu náročný podzim v  okresní soutěži 
8+1, kde během 12 soutěžních utkání okusili 
sladká vítězství, ale také smolné prohry. V této 
sezóně se opět ukázalo, jak náročné je udržet 
počty hráčů mládežnických mužstev. Po gene-
rační výměně je v našem žákovském týmu více 
mladých hráčů než starších. Mladý tým prošel 
těžkými utkáními, kde nabral mnoho cenných 
zkušeností. Jednoznačným pozitivem je konku-
renceschopnost a herní vytížení mládežnických 
hráčů. Sezóna začala výjezdem do Městečka 
Trnávky, s rivalem prohráli 5:0. Následovala do-
mácí přestřelka se Sebranicemi, se smolným 
výsledkem 3:5, kdy jsme brankově zatlačili až 
v konci utkání. Těžké utkání přišlo v Jaroměři-
cích, výsledek 8:0. Následovalo utkání proti Mo-
rašicím spojeným s  Horním Újezdem, z  hřiště 
v Horním Újezdu kunčinští žáci body nepřivezli, 
6:1. V dalším kole si domácí zpravili chuť proti 
Křenovu, 9:0. Vyrovnaným stavem 1:1 skončil 
zápas v  Opatově. Po povedeném začátku do-
mácího zápasu bohužel stav otočil tým z Bře-
zové, výsledek 1:2. V domácím derby s Morav-
skou Třebovou se naši fotbalisté mohli radovat 
z výhry 3:1. Z výjezdu do Hradce nad Svitavou 
si domů kunčinští přivezli plný počet bodů, a to 
za výsledek 1:5. Třetí výhru v řadě a plný bodo-
vý zisk byl přivezen ze hřiště v Němčicích – 0:4. 
Následovaly dvě domácí utkání, s Pomezím 0:8 
a s Dolním Újezdem 0:6.
Mladí fotbalisté předváděli dobré výkony, a tak 
reprezentovali naše obce. Dík patří realizační-
mu týmu a aktivním rodičům.

Statistika: 
Tabulka:   9. místo (dělené) - 13 bodů 
(4 výhry, 1 remíza, 7 porážek)
Skóre:   27:43
Nejlepší střelci: Kalina 12, Kudyn 9, Václa-
vek 2, Seryn, Rozsíval, Jachan 1

Michal Kubín
Jednatel Tělovýchovné jednoty Sokol Kunčina, z.s.
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Fotbalová přípravka s novým trenérem
Na podzim se začala scházet fotbalová pří-
pravka pod vedením pana Kolbábka. K star-
ším chlapcům (ročníky 2009, 2010) se přiřa-
dilo pět předškoláků. Celkově do přípravky 

chodí 12 fotbalistů. 
Ještě před vánočními svátky odehrajeme 
přátelské utkání s Moravskou Třebovou a na 
konci ledna se zúčastníme turnaje mladších 

přípravek v Městečku Trnávka.
Příští rok bychom rádi přípravku zapojili do 
oficiální soutěže.

Filip Kolbábek (trenér přípravky)

Cyklistický klub Čerti Kunčina
Od vydání posledního Kunčinského zpra-
vodaje se konaly dva další závody seriá-
lu Cykloman.  Prvním z  nich byla silnič-
ní časovka jednotlivců. V  jednotlivých 
kategoriích vystoupali na stupně vítězů 
naši členové Petr Štěpař a Bedřiška Schne-
iderová – oba stříbrní. V juniorkách byla na  
2. a 3. místě děvčata z Kunčiny – Petra Dvo-
řáková a  Simona Kalábová. Sezóna byla 
zakončena tradičně výjezdem do sjezdov-
ky. Zde jsme byli ještě úspěšnější, když ve 
svých kategoriích uspěli Šándor Pocsai (1.), 
Petr Štěpař (2.), Karel Antl (3.), Ivana Štěpa-
řová (2.) a Bedřiška Schneiderová (1.). V ju-
niorkách obsadila Simona Kalábová stříbr-
nou příčku.
V  celkovém pořadí po všech deseti závo-
dech seriálu Cykloman vystoupali z  Čertů 
na stupně vítězů v kategorii M2 Karel No-
votný (3.), v  kategorii M3 Petr Štěpař (2.) 
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a  Karel Antl (3.), v  Ž1 Ivana Štěpařová (3.) 
a  v  Ž2 zvítězila Bedřiška Schneiderová. 
V juniorkách skončila celkově třetí Simona 
Kalábová.
Cyklománek
Letošní celoroční seriál Cyklománek sestá-
val celkem z  8 závodů. Řada ze zúčastně-
ných dětí byla z Kunčiny a Nové Vsi.
V  jednotlivých kategoriích se v  celkovém 
pořadí na stupních vítězů umístili:

Chlapci nar. 2009 - 2011 - 2. místo Ondřej 
Kaláb
Dívky nar. 2008 - 2010 - 1. místo Pavlína 
Dvořáková
Dívky nar. 2003-2005 - 2. místo Petra Dvo-
řáková
Všem gratulujeme!
Na přelomu ledna a  února budeme pořá-
dat v areálu Pod Skalkou Zimní cyklistický 
biatlon skládající se z jízdy na horském kole 

a střelby na padací terče. Přesný termín ko-
nání akce bude stanoven s ohledem na po-
časí. Již nyní zveme diváky i místní střelce 
a  cyklisty. Přijďte fandit a  ochutnat výteč-
ného kapra po mlynářsku a  kunčinského 
čerta.

Za CK Čerti Kunčina Roman Richter

rŮZné

Informace z místní knihovny v Kunčině
Blíží se konec roku 2017 a  tím i  možnost 
ohlédnout se co nám tento rok přinesl dob-
rého i zlého.
Nejdříve to dobré -   čtenáři stále chodí, po-
čet vypůjčených knih se do listopadu po-
hyboval u  čísla 1300 výpůjček. Nejvíce se 
půjčují knihy, které nám dodává Knihovna 
v Moravské Třebové.
Podařilo se nám ve spolupráci se Základní 
školou a Mateřskou školou v Kunčině uspo-
řádat Velikonoční výstavu, která byla, hojně 
navštívena a  čtenářky obou knihoven se 
v březnu sešly na akci -  Noc s Andersenem.
Podzimní vycházka do přírody se neusku-

tečnila. Místo ní je pro čtenáře Kunčiny 
a Nové Vsi připraveno Předvánoční setkání 
plné zábavy a poučení. Na konci shlédneme 
film Anděl Páně 2.
V  příštím roce 2018 bychom rády uspořá-
daly „Ochutnávku pouťových koláčů’’. Akce 
bude součástí naší Kunčinské pouti a  už 
teď prosím babičky a  maminky, které rády 
pečou o účast v  této soutěži. Ta bude jako 
minule anonymní a  3 nejlepší kuchařky se 
budou těšit z hodnotných cen.
O  organizaci veškerých akcí se podělí  
4-5 čtenářek. Za to jim patří dík.

A teď to horší – nechodí malí, mladí čtenáři.  
Žijeme v době chytrých mobilů, tabletů atd.  
Je to jenom na nich, jak se rozhodnou. V mi-
nulých letech jsem pro děti pořádala Noci 
s Andersenem. Přišlo jich hodně, ale pak se 
celý rok v knihovně neukázaly.  Snad si ales-
poň půjčují knihy ve školní knihovně. 
Přemlouvat a dělat pro děti akce v knihovně 
za každou cenu je docela zbytečné. A to je 
asi vše. Hodně zdraví a sil do dalšího čtení 
Vám všem občanům přeje 

M. Alexandrová, knihovnice v Kunčině

Pohostinství u Fryčů
Dne 11. 11. 2017 se u nás ko-
nalo I. posezení u  Svatomar-
tinské husy, které zaujalo více 
než dvě desítky občanů z naší 
obce.
Podle ohlasů doufáme a  vě-
říme, že husa všem chutnala 
a  těšíme se na příští rok, kdy 
se pro Vás budeme snažit při-
pravit stejně kvalitní a chutný 
oběd.
Ve večerních hodinách 
jsme pořádali již III. ročník 
Halloweenské párty, která uví-
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tala přes pět desítek občanů, kteří s námi přišli oslavit tento americký svátek. 
V kostýmu i bez, jsme se bavili nad zajímavými a vtipnými soutěžemi, které 
jsme pro Vás připravili. Vrcholem večera byla tombola, která potěšila všechny 
výherce. Všem zúčastněným děkujeme a těšíme se na další ročník, který se 
pokusíme udělat ještě zajímavější. 

Za pohostinství Ondřej Fryč 

Kino v Kunčině
Přiznám se, nejsem úplně pravidelným di-
vákem animovaných filmů a pohádek. Mám 
ale školou povinnou dceru a  společné ná-
vštěvy kina s  programem pro děti, společ-
né sledování kreslených pohádek tak nějak 
„patří k  rodičovským povinnostem“. Jak 
se objevily plakáty, že v  našem kulturním 
domě bude kino, bylo rozhodnuto. Navíc 
pro celou rodinu byla animovaná pohádka 
„Já padouch 3“ premiérou. 
Dveře sálu se v sobotu jedenáctého listopa-
du otevřely už před půl pátou a bylo hned 
plno u  prodeje občerstvení, které už dnes 
k  filmu v  kině neodmyslitelně patří. Deset 
minut před zahájením promítání ale jedna-
tel agentury zoufale vyhlašoval, že už došel 
popcorn a že ho měli i na další představení 
o  víkendu a  budou muset nečekaně dopl-
nit zásoby. Kdo nepochodil s občerstvením 
v sále, mohl využít i nabídky v hostinci U Ro-
many. Zájem o  kino byl opravdu vysoký. 
Spousta dětí s  rodiči i  prarodiči. Odhaduji 
sto třicet až sto padesát malých a  velkých 
diváků. Školáci a  menší samostatné děti 
zabrali první řady sedadel, aby dobře vidě-
li. Rodiče a  prarodiče je měli na dohled ze 
zadních a  bočních míst. Na dobrovolném 
vstupném se vybralo 3.049,- Kč, to není vů-
bec málo. Částka je určena na pořízení nové 
vlajky SDH Kunčina.

Legrace a pobavení, vytržení z běžných sta-
rostí, setkání dětí, dospělých i rodin, asi tak 
bych charakterizoval sobotní odpoledne, 
které brzkým setměním a  vlezlou zimou 
nenabízelo jiné možnosti zábavy nebo čin-
nosti. Takové období a počasí je na filmové 
promítání nejvhodnější. Navíc děti prožívaly 

děj a povedené kousky hlavních protagoni-
stů společně a  ještě o to více se dobře ba-
vily. Proto si myslím, že můžeme plánovat 
v nějaké dohledné době i další takové před-
stavení a že se opět setká s minimálně stej-
ným zájmem občanů naší obce. 

Ing. Josef Beneš, místostarosta obce

Sousoší Kalvárie a sousoší na balustrádě
Před kostelem sv. Jiří v Kunčině se nachází po-
zoruhodný soubor barokních soch. Skupina 
soch je obdobou morového sloupu a předsta-
vuje významnou regionální památku dosahu-
jící celostátního významu. Tato jedinečnost je 
dána neobvyklým zpracováním a  rozsáhlostí 
díla. Nečekaná stavba ve vesnickém prostředí 
je z hlediska množství soch připodobňována 
ke zmenšenině galerie soch světců na praž-
ském Karlově mostě.
Na terase vymezené balustrádou (zábrad-
lí z  kuželek) stojí dvanáct soch světců, které 
doplňují ještě čtyři sochy světců na sloupech. 
Nedaleko balustrády se nalézá ještě sousoší 

Kalvárie. Balustráda se sochami a sousoší Kal-
várie jsou evidovány jako nemovité kulturní 
památky.
Sochy byly postaveny na památku moru, 
který postihl obyvatele Kunčiny, Nové Vsi 
a okolních vesnic a město Moravská Třebo-
vá v  roce 1715. Objednavatelem soch byl 
kunčinský farář Matěj Josef Theofil Kunert, 
který celou stavbu financoval a jehož jméno 
najdeme na několika sloupech a  na Kalvá-
rii. Farář Kunert nechal zhotovit také sochy 
v  Rychnově, který byl v  té době církevně 
spravován z  Kunčiny, a  ve Vendolí, kde se 
farář narodil.

Sochy byly zhotoveny zřejmě z  mladějov-
ského pískovce. Autorsky jsou sochy připiso-
vány olomouckému sochaři Janu Václavovi 
Sturmerovi a  jeho dílně. Skupina soch ba-
lustrády pochází z let 1715 – 1716, pouze so-
cha Jana Nepomuckého vznikla již roku 1712. 
Sousoší Kalvárie pochází z roku 1718.
Sochař Sturmer je rovněž autorem morového 
sloupu v  Moravské Třebové. Jeho sochařská 
dílna vytvořila mnoho mariánských a  trojič-
ních sloupů na Olomoucku a Moravskotřebov-
sku. Na vytvoření soch v Kunčině se podílelo 
zřejmě více autorů mimo samotného sochaře 
Sturmera. Mezi nimi zaujímal přední místo 

historie
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římskokatolická farnost kunčina
Vánoční a novoroční bohoslužby v kostele sv. Jiří v Kunčině

IV. NEDĚLE ADVENTNÍ 23.12.2017 v 15:30 hod.

VIGILIE SLAVNOSTI NAROZENÍ PÁNĚ ŠTĚDRÝ VEČER 24.12.2017 v 20:30 hod.

SVÁTEK SV. ŠTĚPÁNA, JÁHNA A MUČEDNÍKA 26.12.2017 v 9:30 hod.

NEDĚLNÍ MŠE 30.12.2017 v 15:30 hod.

SLAVNOST MATKY BOŽÍ PANNY MARIE NOVÝ ROK 1.1.2018 v 11 hod.

Georg (Jiří) Hedrich z Mladějova, kterého zmi-
ňuje kunčinská farní kronika.

Sousoší Kalvárie tvoří kříž s  Kristem, u  jehož 
paty stojí sochy Panny Marie a sv. Jana Evan-
gelisty. Skupina dvanácti soch světců je osaze-
na na kuželkovité balustrádě, která se několi-
krát zalamuje, aby vzniklo vhodné místo pro 
umístění čtyř sloupů.

 Na vrcholech sloupů jsou osazeny zleva (od 
západu) od Kalvárie sochy Panny Marie Imma-
culaty (tedy Panny Marie Neposkvrněné),  
sv. Barbory, sv. Rocha a sv. Jana Nepomucké-
ho. Na balustrádě se nacházejí zleva od Kalvá-
rie sochy sv. Kateřiny Alexandrijské, sv. Jero-
nýma, sv. Alžběty, sv. Simeona, sv. Magdalény, 
sv. Rozálie, sv. Františka Xaverského, sv. Ignáce 
z Loyoly, sv. Karla Boromejského, sv. Šebastiá-
na, krále Davida a sv. Matouše Evangelisty.
Němečtí obyvatelé nazývali tuto významnou 

památku jako Čtrnáct pomocníků v nouzi. Čtr-
náct vybraných světců, na které se lidé obrace-
li s prosbami o pomoc nebo ochranu. Čtrnáct 
pomocníků v  nouzi symbolizovalo pro oby-
vatele ochranu lidského bytí před nemocemi, 
přírodními katastrofami, závistí a zlobou. Pou-
kazovali na pomíjivost lidského života a nabá-
dali lidi k pokoře, důvěře, spravedlnosti, odda-
nosti a víře.
Každý světec je patronem určitých profesí 
a ochráncem proti některým nemocem. Uveď-
me si některé světce. Sv. Kateřina je zpodob-
něna s  mečem a  kolem. Patronka filosofů, 
studentů a učitelů. Sv. Jeroným má v ruce ote-
vřenou knihu. Patron překladatelů. Sv. Alžběta 
s mísou v ruce. Patronka pekařů a zdravotních 
sester. Panna Maria má nad hlavou svatozář 
s  dvanácti hvězdami. Stojí na zemském glo-
bu a  patou šlape na hada. Patronka kuchařů 
a  ochránkyně žen a  rodiny. Sv. Barbora drží 
v ruce pohár s hostií a při druhé ruce má věž. 

Patronka horníků a  ochránkyně proti moru.  
Sv. Rozálie svírá v ruce lebku. Ochránkyně před 
morem a epidemiemi. Sv. Jan Nepomucký má 
v  náruči kříž s  ukřižovaným Kristem. Patron 
mostů a  ochránce proti povodním. Sv. Roch 
ukazuje rukou na morovou ránu na stehně. Pa-
tron lékařů a ochránce proti moru. Sv. Šebasti-
án je zobrazen s šípy v těle a je připoután ke 
kmeni stromu. Patron zahradníků a ochránce 
proti moru. Král David je zpodobněn s harfou. 
Patron básníků a hudebníků.

Martin Protivánek
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