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společenská kronika

narození:
 2.12.2017   Zobačová Amálie (N.V.)
 19.12.          Šettner Jáchym (K)
 2.1.2018     Kadlecová Denisa (N.V.)

Jubilea:
 7.12.2017 Miková Dagmar (K) – 80
 12.12.  Jančí Jana (N.V.) – 70
  Švestka Petr (N.V.) – 65
 18.12.  Hruban Karel (K) – 75
 27.12.  Kočí Jan (K) – 70
 4.1.2018 Dufek František (N.V.) – 65
 5.1.  Crha Luboš (K) – 75
 12.1.  Procházka Vratislav (K) – 65
 13.1.  Kadlecová Antonie (N.V.) – 85
 16.1.  Augustinová Anežka (K) – 90
 20.1.  Novotná Marie (K) - 70
 25.1.  Blattnerová Anna (K) - 85
 29.1.  Pečinková Božena (N.V.) - 65
 27.2.  Zahradník Pavel (K) - 65

Úmrtí: 
7.1. zemřela paní Selingerová Eliška ve věku 
74 let
8.1. zemřel pan Koutný Josef ve věku 90 let
23.1. zemřela paní Hlavsová Jindřiška ve 
věku 85 let
            

z evidence obyvatel: 
Počet občanů přihlášených k  trvalému po-
bytu k 31. 12. 2017 je 1385. Z toho v Kunčině 
1022 a v Nové Vsi 363.

OD 1.1.2018 VIDIMACE A LEGALIZACE
NA OBECNÍM ÚŘADĚ V KUNČINĚ

Vidimace (ověření kopie listiny) a legalizace (ověření podpisu)

Správní poplatek:
- za legalizaci činí za každý ověřený podpis na listině 30,- Kč 

- za vidimaci činí za každou i započatou stranu vidimované listiny 30,- Kč

Vidimaci a legalizaci na OÚ Kunčina provádí Jana Pavlišová a Miroslav Kubín.

svoz  
velkoobJemovÉHo 

 odpadu
 

KUNČINA: středa 2. května 

NOVÁ VES: čtvrtek 3. května 
OD 8:00 – 19:00
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výpis z veřeJnÉHo zasedání zastupitelstva obce kunčina
výpis z veřeJnÉHo zasedání zastupitelstva ze dne 11.12.2017

Veřejné zasedání zastupitelstva obce se ko-
nalo za přítomnosti 8 zastupitelů a 8 hostů 
z řad veřejnosti.

proJednání důsledků novÉ 
právní Úpravy právnícH  

poměrů a odměňování členů 
zastupitelstev obcí 

Starosta obce přítomné seznámil s novelou 
zákona č. 99/2017 Sb. platnou od 1.1.2018, 
která se týká odměňování členů zastupitel-
stev obcí. Starosta obce navrhl, aby se výše 
odměn pro neuvolněné zastupitele obce 
neměnila a  zůstala na shodné výši, která 
byla schválena na ustavujícím zasedání 
zastupitelstva obce v  roce 2014. Přítomní 
zastupitelé neměli námitek. (Usnesení  
č. 151/2017 – schváleno)

prodeJ pozemků, věcná břemena
Celkem bylo projednáno 13 žádostí o  pro-
dej pozemků v  majetku obce. (usnese-
ní č. 152, 153, 154, 155, 156, 158, 159, 160, 
161,163/2017 - schválena)
Obec má zájem o koupi 2 pozemků, záměry 
byly projednány. (usnesení č. 157 a 162/2017)

rozpočet obce pro rok 2018
Starosta obce přítomným sdělil informace 
o  změnách v  DPH, v  rozpočtovém určení 
daní pro obce a  kraje od 1.1.2018, o  změ-
nách v rozpočtové odpovědnosti obcí a kra-
jů a  informace o  vývoji daňových příjmů 
v  posledních letech. (Usnesení č. 171/2018 
– schváleno)
Stav finančních prostředků obce ke dni 
11.12.2017 je následující: 
K datu 11.12.2017 je na účtech obce Kun-
čina celkem částka = 34.569.861,67 Kč.

Žádost o rozšíření veřeJnÉHo 
osvětlení, výměna svítidel ve-

řeJnÉHo osvětlení v obci 
Nová Ves – žádost projednána již na minu-
lém zasedání ZO Kunčina, bylo zjištěno, že 

prodloužení vedení technicky možné je, 
momentálně obec čeká na vyjádření ČEZ 
k umístění tzv. „pátého“ kabelu na jejich 
sloupy.
Kunčina za OÚ –  žádost podal pan Zou-
har a  ostatní sousedé. Žádost musí být 
projednána s  majitelkou pozemků paní 
Evou Janíčkovou, poté bude možné případ-
né světlo do dané větve umístit.
Kunčina u  Mlýna – žádost obyvatel ob-
lasti samoty „U  Mlýna“ naráží na absenci 
obecních pozemků v této oblasti. Je nutné 
svolení vlastníka daných pozemků. Žádost 
podala paní Dušková, pan Jakubec, paní 
Miková, pan Wőlfl a  paní Wőlflová. V  další 
žádosti žádají o  umístění dopravní značky 
upravující rychlost v daném úseku. Vše musí 
starosta projednat s  vlastníky daných po-
zemků a s SUS Pardubického kraje. (usnesení 
č. 174/2017)

Žádosti o poskytnutí finanč-
nícH příspěvků na činnost

Zastupitelé projednali žádosti o poskytnutí 
příspěvků od spolků obce, všem spolkům 
obce bylo vyhověno v plné výši. (usnesení č. 
175/2017 – schváleno)
MIMOŘÁDNÝ PŘÍSPĚVEK BYL SCHVÁLEN SDH 
KUNČINA, A TO NA OSLAVY 135 LET SDH KUN-
ČINA A POŘÍZENÍ NOVÉHO PRAPORU VE VÝŠI 

65.000 Kč.
Starosta obce navrhnul spolu s  finančním 
výborem, že by mělo zastupitelstvo při-
jmout nová pravidla pro žádosti spolků 
o finanční podporu jejich činnosti. (usne-
sení č. 176/2017 – schváleno)

návrH na mimosoudní vyrov-
nání – tereza kaštylová

Starosta obce a  místostarosta obce Tomáš 
Matušák se v pátek 8.12.2017 setkali s JUDr. 
Kašpárkovou, aby společně řešili problema-
tiku porušení podmínek objednávky stolů 

a židlí do Kulturního domu Kunčina od firmy 
Tereza Kaštylová. Ze strany JUDr. Kašpárko-
vé bylo doporučeno trvat na materiálním či 
finančním odškodnění již poskytnuté zálo-

hy. (Usnesení č. 182/2017 – schváleno)

řešení poHledávek obce – ná-
JemnÉ, stočnÉ, poplatky za 

svoz odpadů
Zastupitelé jsou povinni dbát na chování obce 
jako na chování řádného hospodáře, což by 
nevymáhání vymahatelných pohledávek zcela 
jistě porušovalo. Starosta obce a místostaros-
ta obce Tomáš Matušák se v pátek 8.12.2017 
setkali s JUDr. Kašpárkovou, aby společně 
řešili mj. problematiku pohledávek obce na 
nájemném, stočném a poplatcích za svoz od-
padu. Byla domluvena spolupráce v této věci. 
(Usnesení č. 183/2017 – schváleno)

stanovisko pana moučky 
k opravě nemovitosti kunčina 

čp. 200
Starosta obce vyzval pana Lumí-
ra Moučku k  vyjádření a  zdůvodnění 
jeho nečinnosti ve věci opravy budovy 
Kunčina čp. 200, dále jej žádal o  předlo-
žení harmonogramu oprav pro rok 2018.  
Pan Moučka se vyjádřil a  poslal na OÚ zá-
vazný harmonogram, který když nedodrží 
bude obec nucena trvat na odstoupení 
kupní smlouvy, a to bez záruky vrácení kup-

ní ceny. (Usnesení č. 185/2017)

výměna vodovodu kunčina od 
čp.5-152

Ve čtvrtek 8.12.2017 bylo uspořádáno vý-
běrové řízení na zhotovitele akce: „Výmě-
na vodovodu Kunčina od čp. 5-152“. Jako 
nejvhodnější byla vybrána firma VHOS, a.s. 
s výslednou cenou 682.625,57 bez DPH, ter-
mín realizace činí 30 dnů. Realizace proběh-
ne v červenci 2018. (usnesení č. 187/2017)

výpis z veřeJnÉHo zasedání zastupitelstva ze dne 28.12.2017
Veřejné zasedání zastupitelstva obce se 
konalo za přítomnosti 6 zastupitelů, nikdo 
z řad veřejnosti se jednání nezúčastnil.

rozpočtová opatření
Starosta obce přítomné seznámil s  obsa-
hem rozpočtového opatření č. 11/2017, na 
straně příjmové dochází ke změnám zejmé-
na z důvodu dotací připsaných na účet obce 
(protipovodňová opatření Kunčina, proti-
povodňová opatření v  korytě Kunčinského 
potoka, dotace na les, dotace z Úřadu práce 
ČR). Na straně výdajové dochází ke změnám 
v  několika desítkách rozpočtových polo-
žek, které zastupitelé projednali a  neměli 
žádných výhrad k  rozpočtovým změnám. 
(usnesení č. 190/2017 – schváleno)

stanovisko obce kunčina k zá-
měru výstavby dálnice d35

Dne 12.12.2017 došlo k jednání o plánova-
ném záměru výstavby D35 a jejím technic-
kém řešení. 
Na jednání byli za obec přítomni starosta 
obce a místostarosta obce Tomáš Matušák, za 
AGRO Kunčina, a.s. Marek Šejnoha a Jiří Šej-
noha, dále se zúčastnili zástupci ŘSD ČR a zá-
stupci projekční firmy Dopravoprojekt Brno.
Požadavkem obce bylo, aby se plánovaný 
dálniční most na km 85,321 nerealizoval, 
a to z důvodu budoucích nákladů na údrž-
bu mostu pro obec Kunčina, most by se 
po výstavbě stal majetkem obce Kunčina, 
dalším argumentem proti budování dálnič-
ního mostu byla skutečnost, že most nijak 

nezlepší dopravní obslužnost severní části 
katastru nad dálnicí D35.
Jako prioritní alternativu zástup-
ci obce a  AGRO Kunčina, a.s. na jed-
nání prosazovali změnu projekto-
vé dokumentace ve smyslu přidání 
jednoho dálničního podjezdu na km 84,4.  
Ten v  případě jeho realizace zajistí dosta-
čující dopravní obslužnost pro severní část 
katastru, a to mnohem lépe, než plánovaný 
dálniční most na km 84,321. 
Dále: Došlo k  upozornění ze strany obce 
k přístupové cestě k tunelu (řešeno staveb-
ním objektem „SO 09-153 Přeložka polní 
cesty, km 82,190“ - Jedná se o přístupovou 
komunikaci pro složky IZS k  východnímu 
portálu tunelu Dětřichov), zda nájezd z obce 
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bude pro složky IZS dostačující. Tato skuteč-
nost již byla dříve prověřena. Obec do své 
správy cestu převezme za předpokladu, že 
zimní údržba bude realizována Ředitelstvím 
silnic a dálnic ČR. Ve stupni DUR bude cesta 
zachována, v dalších stupních je možné její 
další projednání. 
Dne 13.12.2017 starosta obce odeslal “STA-
NOVISKO OBCE KUNČINA K ZÁMĚRU VÝ-
STAVBY DÁLNICE D35, POŽADAVKY OBCE 
KUNČINA NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY 
V KATASTRU KUNČINA A NOVÁ VES U MOR. 
TŘEBOVÉ“ na adresu projekční firmy Dopra-
voprojekt Brno. Dokument je zapsán pod čj. 
322/2017.
Z odpovědi obdržené dne 18.12.2017 vyplý-
vají následující skutečnosti:
1.) Náš požadavek byl prověřen z hlediska 
možností technického řešení a výsledek je 
kladný. Nový dálniční podjezd bude vybudo-
ván na km 84,96 a bude mít parametry vy-
hovující dopravní obslužností zemědělskými 
stroji – výška 4,20m a šířka 5,00m.
2.) Dálniční most na km 84,321 realizován 
nebude
3.) Na úseku km 84,4 – 84,6 bude prodloužen 
pás pro přístup na pozemky, který bude sou-
částí již existujícího stavebního objektu SO 
09-850, přístupové pásy přejdou do správy 
obce.
Zastupitelé kvitují výsledek jednání a  po-
věřují starostu obce k  podpisu příslušné 
smluvní dokumentace, která ze strany 
projekční firmy bude doručena obci v prů-
běh ledna 2018 a  souvisí s  výše zmíněnou 
změnou v projektu. (Usnesení č. 191/2017 – 

schváleno)

stanovisko obce ke stavbě 
„kunčina, rekonstrukce vývo-

dů z ts_sy_290“
Dne 27.11.2017 byla obci Kunčina zaslá-
na žádost ze strany Ing. Ladislava Pražana 

z firmy Montprojekt, a.s., jedná se o žádost 
o  stanovisko ke stavbě „Kunčina, rekon-
strukce vývodů z  TS_SY_290“. Současně 
byla obci Kunčina ve stejné věci zaslána Žá-
dost o vydání rozhodnutí o povolení zvlášt-
ního užívání silnice umístěním inženýrských 
sítí v silničním pozemku.
Obec v případě zasažení chodníků výkopem, 
bude požadovat kompletní opravu chodníků, 
a to včetně náhrady stávajících obrubníků. 
Materiál (obrubníky a dlažba) pro opravy za-
platí obec Kunčina ze svého rozpočtu, kom-
pletní opravy však bude provádět zhotovitel. 
(Usnesení č. 192/2017 – schváleno)

Žádost o dotaci z rozpočtu 
obce kunčina – cHarita

Žadatelem je CHARITA Moravská Třebová, 
účelem dotace je provoz sociálních služeb 
Charity Moravská Třebová a  požadovaná 
výše příspěvku činí částku 50.000 Kč. V sou-
časné době využívá služeb Charity celkem 
14 klientů z řad občanů naší obce. (Usnesení 
č. 194/2017 – neschváleno)

výměna svítidel veřeJnÉHo 
osvětlení v obci – cenová nabíd-

ka od firmy zdeněk scHreiber
Starosta obce obdržel cenovou nabídku na 
výměnu všech svítidel veřejného osvětle-
ní od firmy Zdeněk Schreiber, U  Stadionu, 
Chornice. Tento návrh starosta obce předlo-
žil v  listopadu 2017 členům finančního vý-
boru obce, který jej doporučil k projednání 
na zasedání veřejného zastupitelstva obce. 

(Usnesení č. 195/2017 – neschváleno)

dodatek č. 2 ke smlouvě o pro-
vádění sběru, svozu a likvidace 

komunálníHo odpadu ze dne 
17.12.2015 - tecHnickÉ sluŽby 

moravská třebová
Celková cena za poskytované činnosti 
a  zařízení dle této smlouvy je pro období 

od 1. 1. 2018 do 31.12.2018  sjednána na 
674.243,08 Kč vč. DPH.
Celková cena zahrnuje sběr a svoz odpadu, 
manipulaci se sběrovými nádobami a  od-
stranění odpadu při intervalu 26 x za rok 
vývoz popelnic, 12 vývozů nádob na sepa-
rovaný papír, 24 vývozů nádob na separova-
ný plast. (Usnesení č. 196/2017 – schváleno)

změna pracovní smlouvy refe-
rentky obecníHo Úřadu

Starosta obce projednal budoucnost půso-
bení paní Jany Pavlišové na Obecním úřadě 
v Kunčině. Došlo k dohodě mezi starostou 
obce a paní Pavlišovou, a to k navýšení stáva-
jícího pracovního úvazku na 40 hodin týdně. 
(Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí)
dotace z rozpočtu pardubickÉHo 
kraJe na poŽární tecHniku a věc-
nÉ prostředky poŽární ocHrany 
pro Jednotky sborů dobrovol-

nýcH Hasičů na rok 2018
Obec Kunčina bohužel nebyla úspěšná ve 
své snaze o  pořízení staršího zásahového 
vozidla pro JPO Nová Ves od obce Žichlí-
nek. Zastupitelstvo obce Žichlínek změni-
lo své původní stanovisko a  rozhodlo se 
uspořádat jednokolové výběrové řízení, kde 
budou porovnány nabídkové ceny všech 
žadatelů, výše nabídkové ceny bude jedi-
ným hodnotícím kritériem. Obec Kunčina se 
svou nabídkou kupní ceny ve výši 399.000 
Kč neuspěla, obec Záchlumí nabídlo cenu 
vyšší, a to za přispění finančních prostředků 
z dotací Pardubického kraje. 
Dotace na rok 2018 lze podávat písemnou 
formou pouze do termínu 31.12.2017. Sta-
rosta obce již podklady připravil a obsahem 
žádosti o dotaci je Pořízení staršího zásaho-
vého vozidla pro jednotku JPO Nová Ves, 
předpokládaná cena vozidla činí 500.000 
Kč, maximální výše dotace činí 70 %, tedy 
350.000 Kč. (Usnesení č. 197/2017 – schváleno)

výpis z veřeJnÉHo zasedání zastupitelstva ze dne 5.2.2018
Veřejné zasedání zastupitelstva obce se ko-
nalo za přítomnosti 9 zastupitelů a 6 hostů 
z řad veřejnosti.

zpráva starosty 
o rozpracovanýcH 

proJektecH a dotač-
nícH moŽnostecH

splašková kanalizace kunčina
Obecní úřad v  Kunčině obeslal všechny 
majitele nemovitostí v  obci a  požádal je 
o  součinnost s  přípravou realizace splaš-
kové kanalizace. Starosta ze své pozice po-
děkoval všem občanům za skvělý přístup 
a  součinnost. Na základě plných mocí ma-
jitele nemovitostí navštíví projektanti a bu-
dou sbírat podklady pro tvorbu projektů 
soukromých přípojek. Obec musí vyhlásit 
soutěž na výběr stavebního dozoru investo-

ra a technika BOZP, vybraný uchazeč by se 
měl vyjádřit k předložené prováděcí doku-
mentaci tak, aby eliminoval případná rizika 
s projektem spojená. 
(Usnesení KUN I.2018-007 – schváleno). Obec 
postupuje dle schváleného harmonogramu.  

rekonstrukce HasičskÉ  
zbroJnice nová ves

Dne 30.1.2018 proběhlo výběrové řízení na 
výběr zhotovitele. Obec oslovila celkem 6 
firem, nabídky předložily 2 z nich. Vítěznou 
firmou se stala firma DAVID ČONKA, BOR-
ŠOV 32. Je třeba vybrat stavební dozor stav-
by, starosta obce oslovil pana Ing. Tomáše 
Kolkopa, autora projektové dokumentace. 
Ten předložil obci cenovou nabídku: cena 
za celé dílo 18.740 Kč bez DPH. Práce budou 
zahájeny do konce února 2018. (Usnesení 

KUN I.2018-004,005 – schválena)

vybudování novÉ budovy Ha-
sičskÉ zbroJnice kunčina

Pozemek pro stavbu je připraven, bude ná-
sledovat zaměření stavby v terénu. Starosta 
obce se setkal s možnými subdodavateli sta-
vebních prací, aby zajistil cenové nabídky. 
Pokud bude počasí dovolovat, stavba začne 
v  průběhu března 2018, tedy pokud bude 
mít obec v ruce vydané stavební povolení.

demolice HasičskÉ  
zbroJnice kunčina

Havarijní stav budovy již další provoz ne-
dovoluje, do budovy silně zatéká a stro-
pu hrozí nekontrolovatelný pád. Proto se 
bude vozidlo na čas stěhovat do přístav-
by Kulturního domu tak, aby nevznikla 
na vozidle škoda. Členové SDH mají za-
kázáno se pohybovat na půdě budovy, 
aby se minimalizovala rizika. Starosta 
obce zajistí demoliční výměr na základě 
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dokumentace pro demolici stavby a  za-
jistí podklady pro výběr zhotovitele de-
molice.

výstavba novÉHo cHodníku 
k základní škole a nádraŽí

Dne 30.1.2018 proběhlo výběrové řízení 
na výběr zhotovitele, obec oslovila celkem 
6 firem, nabídku předložila pouze 1 z oslo-
vených firem. Vítěznou firmou se stala firma 
DAVID ČONKA, BORŠOV 32. Práce budou 
dokončeny do konce srpna 2018 tak, aby 
neomezovaly začátek školního roku na zá-
kladní škole. Po dobu oprav bude mírně 
omezena dopravní obslužnost v dané loka-
litě. Starostu obce čeká jednání o podmín-
kách vydání stavebního povolení na odboru 
dopravy MěÚ v Moravské Třebové. (Usnese-
ní KUN I.2018-00 – schváleno)

OprAVA StŘEChy KApLE  
SV. rOChA V NOVé VSI

Termíny stanovené pro odevzdání dokumen-
tace byly dodrženy. Žádost o dotace u Mini-
sterstva zemědělství České republiky bude 
podána v průběhu února 2018. Celkový roz-
počet dotační žádosti je stanoven na částce 
601.833 Kč, dotace je možná ve výši 70 % ná-
kladů, maximálně však 700.000 Kč.
oprava Hřbitovní zdi nová ves

Žádost o dotace z Ministerstva zemědělství 
České republiky bude podána v průběhu 
února 2018. Starosta obce navrhuje, aby 
obec zažádala o dotace na část projektové 
dokumentace, a to na opravu hřbitovní zdi 
a opravu budovy márnice. Oprava chodní-
ků by výrazně snižovala šance na podpoření 
žádosti, protože cena této části dokumentace 
převyšuje náklady ve výši 1.000.000 Kč. Tuto 
část projektu by měla realizovat obec bez 
dotační podpory, nejlépe svépomocí. Celko-
vý rozpočet dotační žádosti je stanoven na 
částce 704.608 Kč, dotace je možná ve výši 
70 % nákladů, maximálně však 700.000 Kč.

oprava obecníHo domu  
kunčina 223

Žádosti o dotace se budou podávat do 
července 2018.

přestavba kd nová ves 
 na obecní byty

V  současné době je hotové zaměření stav-
by. Bude nutné schválit zadání projektové 
dokumentace ke stavebnímu povolení, kte-
ré bude obec potřebovat pro žádost o dota-
ce z MMR na rok 2019.

oprava budovy klubu  
důcHodců kunčina 142

Starosta obce podal žádost o dotaci Pardu-
bického kraje na daný záměr, a to přes MAS 
MTJ. Dle informací z  MAS MTJ byla naše 
žádost doporučena ke schválení, jedná se 
o dotační titul LEADER. Celková výše dotace 
je 35.000 Kč, projektové náklady činí 50.000 
Kč. Oprava chodby bude dokončena do po-
loviny února 2018. Další fáze oprav bude 
realizována v průběhu roku 2018 – vstupní 

prostory budovy a  oprava fasády severní 
části budovy.

renovace socH v maJetku obce
V průběhu roku 2018 obec Kunčina připra-
ví žádost o dotaci na opravy soch v majet-
ku obce. Žádost o dotace z Ministerstva 
zemědělství či Pardubického kraje je možné 
podávat v roce 2018, obec má zpracovány 
rozpočty a podklady ke dvěma křížům v Nové 
Vsi. (Usnesení KUN I.2018-002 – schváleno)
prodeJ pozemků, věcná břemena
Celkem bylo projednáno 5 žádostí o koupi 
pozemků v  majetku obce. (Usnesení KUN 
I.2018-009,010,011,012 – schválena)

zpráva starosty 
o podmínkácH  

vyHlášení výběrovýcH 
řízení na pozice  

ředitelů příspěvko-
výcH organizací  

zřizovanýcH obcí
Starosta obce na základě rozhodnutí zastu-
pitelstva oslovil krajský úřad Pardubického 
kraje s žádostí o metodickou pomoc. (Usne-
sení KUN I.2018-013,014 – schválena)

digitální zaměření stávaJí-
cícH tras obecníHo vodovodu 
z důvodu realizace proJektu 

splašková kanalizace kunčina 
– cenová nabídka společnosti 

vHos, a.s.
V  obci Kunčina je třeba zaměřit 5420 m2 
vodovodního řádu, případně přilehlého po-
lohopisu a výškopisu pro potřeby projekto-
vé dokumentace. Zaměření bude předáno 
elektronicky pouze pro potřeby technické 
mapy. Termín zhotovení pasportu: do 5 mě-
síců. Cena za provedení činnosti je 160.000,- 
bez DPH. (Usnesení - KUN I.2018-015 – schvá-
leno)

záměr rekonstrukce obecníHo 
vodovodu pro roky 2018-2023

Starosta obce byl na jednání s  ředitelkou 
DSO Moravskotřebovský vodovod a  zá-
stupci provozovatele. Jednání se zúčastnili 
zaměstnanci projekční formy RECPROJEKT, 
která projektuje Splaškovou kanalizaci Kun-
čina a  také projektant DSO Ing. Dobrouc-
ký. Z  jednání vyplynulo, že pro zpracování 
studie proveditelnosti opravy vodovodu 
v Kunčině je nutné: vytyčit stávající trasu vo-
dovou, a to včetně polohopisu a výškopisu, 
najít místa, kde dojde ke kolizi s plánovanou 
trasou splaškové kanalizace, zahrnout tyto 
místa do projektu Splaškové kanalizace, za-
čít co nejdříve projektovat jednotlivé trasy 
vedení vodovodu, plánovat realizaci vodo-
vodu na tzv. „Malé straně“, kde jsou obec-
ní cesty, následně podat žádosti o  dotace 
na Pardubický kraj na výměnu vodovodu. 
(Usnesení – KUN I.2018-016 – schváleno)

nákup HasičskÉHo vozidla pro 
Jpo nová ves

Starosta obce po neúspěšném výběrovém 
řízení v  obci Žichlínek požádal o  dotace 
Pardubický kraj ve výši 350.000 Kč na nákup 
zásahového vozidla pro JPO Nová Ves a dále 
požádal o  pomoc s  výběrem vhodného 
vozidla pro případný nákup mjr. Čermáka 
z  HZS Svitavy. Momentálně má JPO Nová 
Ves na výběr ze třech vozidel.
Návrh financování daného záměru:
400.000 Kč – přebytek rozpočtu z roku 2017
Až 350.000 Kč – dotace z Pardubického kraje
50.000 Kč – 80.000 Kč – Prodej stávajícího 
vozidla Škoda 706
(Usnesení – KUN I.2018-017 – schváleno)

Žádost o mimořádný finanční 
příspěvek

Žadatelem je Záchranná stanice volně ži-
jících živočichů, Vendolí 42. požadovaná 
výše příspěvku činí 3.000 Kč. (Usnesení 
KUN I.2018-018 – neschváleno)
Žadatelkou je paní Klimešová, její dcera Ni-
col je velmi úspěšnou závodnicí v disciplíně 
Klasická mažoretka a  twirling. V  roce 2017 
posbírala celkem 31 medailí v  rámci repub-
likových soutěží, ty se konají téměř po celé 
republice a je to velmi finančně náročné. Na-
bídka ze strany žadatelů: reprezentace obce, 
bezplatná vystoupení na kulturních či spole-
čenských akcích pořádaných obcí či spolky 
obce. (Usnesení – KUN I.2018-019 – schváleno)
Paní Dagmar Nedvědová navrhla, že by bylo 
vhodné se do budoucna problematice pod-
pory talentované mládeže věnovat, o  for-
mě podpory bude dále jednáno, př. založení 
„Nadace pro podporu činnosti talentovaných 
děti“. Starosta obce daný návrh podporuje, 
toto téma bude zařazeno na pracovní poradu 
zastupitelů.

Žádost občanů o vybudování 
novÉ trasy veřeJnÉHo osvětlení
Žadatelem jsou občané Nové Vsi (čp. 60, 
64, 138, 121). Přítomní diskutovali dané 
téma z hlediska možného technického řeše-
ní, zejména využití horního vedení nízkého 
napětí a betonových sloupů v majetku spo-
lečnosti ČEZ Distribuce, a.s. (Usnesení – KUN 
I.2018-020 – schváleno)

změny v obsazení pracovnícH 
pozic u obce kunčina

Mezi starostou obce a  panem Josefem Ka-
linou došlo tedy k podpisu dodatku k pra-
covní smlouvě, který se se starostou obce 
dohodnul na ukončení pracovního poměru 
k 30.6.2018. Starosta obce zajistil posouzení 
vlivu změny pracovní smlouvy na dotační 
prostředky na výstavbu sportovního areálu, 
dle slov projektové manažerky Ing. Ulman-
nové ukončení pracovního poměru nebude 
mít na dotaci vliv. Zastupitelstvo obce bude 
dále jednat o dalším obsazení pozice Správ-
ce sportovního areálu a o podmínkách jeho 
provozu. (Usnesení KUN I.2018-024 -schvále-
no)



číslo: 1/2018 strana 7

ze školskýcH zařízení
Základní škola Kunčina

Nástup zimy a  především blížící se Vánoce 
každým rokem zcela změní výzdobu v pro-
storách naší školy. Ve třídách, na chodbách 
i v jídelně se objeví sněhuláci, andělé, čerti, 
sněhové vločky, později vánoční stromečky 
a  ozdoby různých barev, tvarů a  materiálů. 
Všechny výrobky tvoří naše děti v hodinách 
výtvarné výchovy, v  pracovních činnostech 
i v tzv. vánočních dílnách. Důležitá je v tom-
to čase i  svědomitá příprava na vánoční 
besídku, ale také povídání o  adventu a Vá-
nocích, o tradicích a zvycích, které se s nimi 
nejčastěji spojují.
K této sváteční atmosféře přispěla i návštěva 
kostela sv. Jiří v Kunčině. Zúčastnilo se jí asi 
90 žáků z 4. – 9. třídy. Pan farář nám vyprávěl 
o  historii kostela, popsal nám jeho jednot-
livé části podle jejich vzniku od pozdního 
středověku až po poslední změny a přístav-
by v  minulém století. Poté trpělivě odpoví-
dal na zvídavé otázky žáků. Velkým zážitkem 
byl poslech nádherné varhanní hudby. Na-
konec nám bylo dovoleno vystoupat na kůr 
a na vlastní oči se přesvědčit, jak varhany vy-
padají a jak se tento náročný nástroj ovládá.

V polovině prosince podnikli žáci 8. a 9. tří-
dy exkurzi do Olomouce. Jejich cílem byla 
Pevnost poznání. Z bohaté nabídky výuko-
vých programů (rozšiřujících zejména učivo 
přírodních věd) si vybrali program zaměře-
ný na chemii – Záhadná látka beze jména. 
Žáci pomocí chemických činidel a vlastních 
vjemů identifikovali na první pohled čtyři 
totožné, bílé krystalické látky a vyzkoušeli si 
tak práci forenzních chemiků z oblíbených 
kriminálek. Poté žáci navštívili expozici se 
zaměřením na biologii, kde sledovali ko-
loběh vody v přírodě, a v oddělení historie 
se seznámili se systémem olomouckého 
opevnění z 18. století, které bylo vybudo-
váno na obranu proti pruské armádě. Pří-
jemný den navíc zpestřila prohlídka tradič-
ních vánočních trhů v  historickém centru 
Olomouce.
V  posledním týdnu před zimními prázd-
ninami proběhly volby do školské rady na 
následující dvouleté období. Školská rada 
zřízená při naší škole má šest členů. Dva 
zástupce školské rady jmenuje zřizovatel 
ze členů obecního zastupitelstva (Pavel 

Novotný, Aleš Širůček), dva volí pedago-
gičtí pracovníci naší školy ze sboru učitelů 
(Magdaléna Šejnohová, Ladislav Polák), 
dva volí zákonní zástupci nezletilých žáků 
ze svých řad. Z přihlášených kandidátů byli 
zvoleni paní Veronika Benešová a pan Jan 
Procházka.
Rušný předvánoční čas byl jako každý rok 
završen v  Kulturním domě v  Kunčině vá-
noční besídkou, na niž se žáci a  jejich uči-
telé připravovali několik týdnů. Velká po-
chvala patří všem, kteří vystupovali, i  těm 
v  zákulisí, kteří měli na starost organizaci 
a hladký průběh svátečního odpoledne.
Po příjemných zimních prázdninách jsme 
se opět všichni pustili opět do práce. Blížilo 
se pololetní vysvědčení, a  tedy řada testů, 
písemek a  uzavírání známek. Navíc hned 
v prvním lednovém týdnu se 25 žáků převáž-
ně z  druhého stupně zúčastnilo lyžařského 
výcviku ve středisku Zdobnice v  Orlických 
horách. Naštěstí místní sněhové podmínky 
byly příznivé, a tak mohli naši sportovci neú-
navně trénovat na lyžích a na snowboardech 
nejen přes den, ale i při večerním lyžování.
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Dne 29.1.2018 se žáci zúčastnili dvou před-
stavení z cyklu scénického čtení Listování po-
řádaného Městskou knihovnou v  Moravské 
Třebové. Dětem 1. - 6. ročníku byla prezen-
tována kniha české autorky Ivy Procházkové 
Myši patří do nebe. Žáci 7. - 9. ročníku zhlédli 
představení Straka v říši entropie, kterou na-
psala Markéta Baňková.
I v letošním roce začátkem února reprezento-
vali vybraní žáci 2. stupně naši školu ve vlas-
tivědné a  zeměpisné soutěži Letem světem. 
Soutěž vyhlašuje DDM v  Moravské Třebové 
pro školy z  celého Moravskotřebovska. Ani 
tento rok naše děti nezklamaly a dosáhly vy-
nikajících výsledků. Důkazem je dokonce 1. 
místo, které získal Aleš Širůček, žák 7. třídy, 
v kategorii 6. – 7. třída.
Ze sportovních akcí připomeňme oblastní 
kolo v halové kopané, které se uskutečnilo 8. 
2. 2018 v tělocvičně ISŠ v Moravské Třebové. 
Naši školu reprezentovalo družstvo sestave-
né z chlapců 6. a 7. třídy. Přestože byli v nevý-
hodě, protože ve všech utkáních se střetli se 
staršími protihráči, přesily se nezalekli a  byli 
platnými soupeři. O  to větší zaslouží uznání 
a pochvalu.  

Za ZŠ Iva Richterová

Mateřská škola Kunčina
Začátkem ledna děti z  obou MŠ navštívily 
místní knihovny. Přivítaly je paní knihovnice 
Alexandrová a Šidová. Seznámily děti s cho-
dem knihoven a jejich uspořádáním. Děku-
jeme našim knihovnicím za krásný program, 
který pro děti přichystaly.
Poslední lednový pátek přihlášené děti do-
končily plavecký výcvik v Plavecké škole ve 
Svitavách. Za devět lekcí se naučily všechny 
zúčastněné děti bezpečně pohybovat ve 
vodě a za odměnu dostaly od paní instruk-
torky „Mokré vysvědčení“. 
Koncem ledna k nám v rámci tématu o po-
volání a řemeslech přišla jedna z maminek 
našich dětí, paní Tomášková. Představila dě-
tem své povolání zdravotní sestry a ukázala 
jim pomůcky a přístroje, které k práci pou-

žívá. Mnohé si děti i  prakticky vyzkoušely. 
S povoláním kuchařky seznámila děti naše 
paní kuchařka Zdeňka Herzigová. Děti si 
prohlédly prostory kuchyně a pojmenovaly 
pomůcky, které jim paní kuchařka ukáza-
la. Povídaly si s  paní kuchařkou o  přípravě 
jídel. Uvědomovaly si, co předchází tomu, 
než dostanou jídla na stůl. Sdělily paní ku-
chařce, která jídla jim od ní nejvíce chutnají. 
Děkujeme paní Tomáškové a  Herzigové za 
poutavé besedy a čas, který nám věnovaly.
V pátek 16.2.2018 jsme v místním kulturním 
domě završili téma masopustu Masopust-
ním karnevalem. Dětem ze všech tříd se 
velmi povedlo vystoupení pod vedením 
svých učitelek. S nadšením si užily i zábavný 
program se Štístkem a Poupěnkou. Součástí 
karnevalu byla bohatá tombola, do níž ceny 
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věnovali rodiče z obou našich mateřských škol, Obec Kunčina, paní 
inspektorka Ševčíková z maloobchodní sítě Hruška a Pavel Otevřel 
– Elektro-práce. Občerstvení a  odměny pro děti věnovaly firmy 
Moravec - pekárny s.r.o., Uzeniny ze statku Mohelnice s.r.o., Truh-
lářství František Knápek, Maloobchodní síť Hruška s.r.o., Romana 
Totůšková - Pohostinství U Kostela a pan Michal Fryč. Na zábavný 
program pro děti přispěl finančním darem pan Jaroslav Hutira. Již 
tradičně nám s organizací karnevalu pomáhali členové SDH Kun-
čina i Obec Kunčina. Všem výše uvedeným srdečně děkujeme za 
spolupráci a těšíme se na příští karneval. 
Na exkurzi do ZŠ v Kunčině se chystáme s předškoláky 4.4.2018. Děti 
se seznámí se školním prostředím před konáním zápisu do ZŠ. 
Na Den otevřených dveří zveme zájemce 25. dubna 2018 od 10.00 
do 15.30 hodin. 
Zápis dětí na školní rok 2018/2019 pro obě pracoviště proběhne 
15. 5. 2018 od 10.00 do 15.30 hodin v MŠ v Kunčině. 
V  květnu plánujeme opět zorganizovat „Kavárničku pro rodiče 
a prarodiče“ a „Školkovou olympiádu“ k Mezinárodnímu dni dětí. 
V  červnu připravujeme výlet s  dětmi do Průmyslového muzea 
v  Mladějově na Moravě, setkání se složkami integrovaného zá-
chranného systému a rozloučení se školním rokem.

Za MŠ Hana Fafílková  

ze společenskýcH zařízení

tJ Sokol Kunčina, z.s.
Na začátek roku 2018 byla naplánována Vý-
roční členská schůze organizace, proběhla 
27. ledna 2018. Na Výroční schůzi byly pro-
brány témata jako kulturní a sportovní čin-
nost, výhled do budoucnosti organizace či 
hodnocení hospodaření spolku. Přítomno 
bylo více než 52 účastníků, jako host při-
jal pozvání předseda fotbalového oddílu 
Mladějova na Moravě Jaroslav Satler. Byly 

předány památeční medaile pro hráče fot-
balové přípravky a poté poháry a ceny pro 
vybrané sportovce oddílů, jmenovitě Tereze 
Širůčkové, Patriku Kalábovi, Janu Kreplovi 
a Tomáši Brychtovi, všem za vzorný přístup 
a sportovní výkony v posledních letech.
Zimní příprava:
Od 15. února probíhalo historicky první 
společné fotbalové soustředění kunčinské 

mládeže (žáci, dorost) a  mužů. Soustředě-
ní se uskutečnilo v  obci Pusté Žibřidovice. 
¨Fotbalisté, trenéři a vedoucí byli ubytovaní 
v Penzionu Later. Zúčastnilo se 44 členů, 22 
v dospělém věku (včetně trenérů a vedou-
cích) a 22 v mládežnickém věku.
Foto: Marie Přívratská, vedoucí žáků TJSK – 
soustředění 2018
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přípravná utkání mužů:
Kunčina A – Cerekvice  5:2  Litomyšl umt
Kunčina A – Litomyšl  3:8  Litomyšl umt
Kunčina A – Lanškroun A  3:6  Lanškroun umt
Kunčina B – Městečko Trnávka 2:3  Svitavy Lány umt
Kunčina A – Svitavy U19  3. 3. 2018 Svitavy Lány umt
Kunčina B+A – Žichlínek  10. 3. 2018 Lanškroun umt
přípravná utkání dorost:
Kunčina – Koclířov  2:2 Kunčina umt
přípravná utkání žáci:
Kunčina – SKP Slovan Moravská Třebová 1:5 MT tělocvična
přípravná utkání přípravka:
Turnaj v Městečku Trnávka, 27. 1. 2018, 4. místo
Výsledky:
Kunčina – Moravská Třebová   5:2
Kunčina – Knínice     1:0
Kunčina – Moravská Třebová   3:0
Kunčina – Jaroměřice     1:2
Kunčina – Polička     0:5
Kunčina – Moravská Třebová   0:1 (zápas o 3. místo)

rozlosování Jaro 2018: 

Vypracoval Michal Kubín, jednatel TJSK

Foto: Filip Kolbábek, trenér přípravky TJSK – Přípravka na turnaji

Cyklistický klub Čerti Kunčina
V sobotu 3. 2. 2018 se konal již šestý ročník 
Zimního cyklistického biatlonu v Kunčině.
Na trať závodu se postavilo 18 jednotlivců 
a  do vloženého závodu tři ženské štafety. 
Věkové rozpětí závodníků bylo značné. Nej-
mladším účastníkem byl domácí Vendelín 

Václavek (9 let), nejstarším závodníkem byl 
Jan Vojta (ročník 1962).  Třetinu soutěžících 
tvořili domácí Čerti. V  ženské štafetě navíc 
startovaly Dana a Eva Antlovy.
V kategorii mužů do 40 let a zároveň v ab-
solutním pořadí zvítězil Filip Smékal před 

Václavem Dopitou, oba z Moravské Třebové. 
Třetí skončil Martin Novák z Rudoltic. Mezi 
muži nad 40 let zvítězil Karel Antl z Kunčiny. 
Druhý dojel dvojnásobný vítěz ročníků 2015 
a 2016 Michal Rotter z Třebařova před dal-
ším Čertem Petrem Štěpařem. Mezi ženami 
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byla nejrychlejší Kateřina Obstová před Moni-
kou Doleželovou a Ivanou Štěpařovou.
Letošní menší účast závodníků byla vyvážena 
slušnou návštěvou diváků, a  to jak kunčin-
ských, tak i  přespolních. Všichni si pochutnali 
na rybích pochoutkách – rybí polévce a kaprovi 
po mlynářsku, které připravili Ivana Štěpařová 
a Karel Antl.
Příjemným překvapením byla účast jednoho 
z nejlepších našich i světových cyklistů – Leo-
polda Königa. Tentokrát navštívil Kunčinu pou-
ze v  roli diváka. I  on tak mohl sledovat, jak si 
vítězové loví holýma rukama neobvyklou, ale 
tradiční výhru – živého kapra. Následně sledo-
val spolu s ostatními diváky a závodníky loso-
vání tomboly, kterou výrazně podpořila Obec 
Kunčina.

Za CK Čerti Kunčina Roman Richter

SDh Kunčina
Loňský rok jsme tradičně zakončili Miku-
lášskou nadílkou s  rozsvícením vánočního 
stromu před obecním úřadem. Program 
celé akce začal na sále kulturního domu 
zpíváním dětí z  mateřské školy. Opět byl 
pro děti připraven fotokoutek pekla a nebe. 
Poté začalo velké řádění čertů, kteří hleda-
li své hříšné duše s  následným příchodem 
Mikuláše s  anděly, kteří rozdávali nadílku 
všem dětem na sále. Před obecním úřadem 
Mikuláš rozsvítil vánoční strom a  vše bylo 
ukončeno velkolepým ohňostrojem. V  ha-
sičské zbrojnici byly připraveny horké ná-
poje včetně Hřebečské medoviny a čaje pro 
děti. Příprava zabrala dva měsíce. Děkujeme 
za podporu obci Kunčina, která se finančně 
podílela na této akci a všem, kteří pomohli 
tuto akci připravit. 

Výroční valná hromada našeho sboru se 
konala 29.12.2017. Proběhlo zhodnocení 
uplynulého roku, byl představen plán prá-
ce na rok 2018 a byla prezentována finální 
podoba hasičské zbrojnice s jejíž stavbou se 
započne na jaře letošního roku. Bylo uděle-
no několik vyznamenání, kde pěti členkám 
byla udělena stužka za věrnost po deseti 
letech členství a  jednomu členu stužka za 
věrnost po třiceti letech členství. Dále bylo 
uděleno pěti členům čestné uznání SDH 
a dvěma členům čestné uznání OSH. Podě-
kování obdrželi taktéž naši nejmladší hasiči 
za jejich perfektní práci a výsledky na soutě-
žích v loňském roce.
Začátek roku bývá ve znamení plesové sezó-
ny a pro Vás jsme připravili již třetí ročník ha-
sičského plesu, který se konal 9. února. Bo-
hatá tombola obsahovala více než 200 cen. 
Letošní ročník byl naprostým opakem loň-
ského nezdaru co se týče návštěvnosti, ples 
byl v  předprodeji vyprodán již týden před 
začátkem a pro obrovský zájem jsme museli 

o trochu navýšit kapacitu. O předtančení se 
postaralo pohybové studio Háčko paní He-
leny Gálové se skupinami Alegria a Alegria 
Chico. Provedli jsme i hudební změnu a po-
zvali kapelu Prorock Blansko, kteří předvedli 

perfektní výkon a  zahráli jak pro starší tak 
i  pro mladší generaci. Již tradičně jsme po 
půlnoci vydražili velký hasičský dort, tento-
krát v tématické podobě hasičské zbrojnice 
s malým hasičem. 
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Dražba měla několik dramatických příhozů, 
které vystřelily a  rychle překonaly loňskou 
částku. Hrdým majitelem se stal jeden star-
ší pán, který je velkým fanouškem našeho 
sboru a má osobní vazby k naší obci. Tento 
nádherný dort vydražil za neuvěřitelných 
3.500 Kč.

Pokračuje veřejná sbírka na nový slavnostní 
prapor. Průhledná kasička bude na všech 
námi pořádaných akcích. Zatím se podařilo 
vybrat kolem deseti tisíc. Moc Vám děkuje-
me za Vaše příspěvky, velmi si Vaší podpory 
vážíme.
I  v  letošním roce se aktivně zapojíme do 
veřejné sbírky Český den proti rakovině, 
která se bude konat 16. května a ve žlutých 
tričkách budeme obcházet obě naše obce 
v odpoledních hodinách.
Dovolte, abychom Vás již nyní pozvali na 
naše tradiční kulturní akce.

Za SDH Kunčina, starosta Petr Slabý

různÉ

tŘÍKrÁLOVÁ SBÍrKA 2018
V letošním roce proběhla tradičně také ve vaší obci Tříkrálová sbírka 2018. Fi-
nanční výtěžek ve vaší obci je 15.021 Kč. Na území působnosti Charity Mo-
ravská Třebová tj. v obcích Moravskotřebovského a jevíčského regionu a na 
Velkoopatovicku jsme letos díky obětavosti občanů a také díky vstřícnosti 
zaměstnanců městských a obecních úřadů vykoledovali částku 649.561 Kč. 
V příloze tohoto dopisu Vám zasílám také celkový přehled o koledování jed-
notlivých skupinek ve vaší obci.
Ráda bych vás také upozornila, že jedním z hlavních záměrů Tříkrálové sbírky 
je přímá pomoc sociálně potřebným rodinám a osobám, handicapovaným 
či jinak znevýhodněným občanům. Pokud byste věděli o někom, kdo by ve 
vaší obci tuto pomoc potřeboval, s důvěrou se na nás obraťte na tel.: 731 608 
323. Upřímně Vám děkuji za Vaši spolupráci, podporu a pomoc při Tříkrálové 
sbírce a těším se na další spolupráci na charitním díle v našem regionu.

Bc. Božena Šplíchalová
 /koordinátor TKS 2018/
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V. rOČNÍK tUrNAJE V KULEČNÍKU

pohostinství u Fryčů a Motočerti uspořádali již pátý ročník turnaje  
v kulečníku 26.-27. ledna 2018

Půlkulatiny, pět let pořádaného kuleční-
kového turnaje, to už může být důvodem 
nejenom k oslavě, ale i originální trofeji pro 
nejlepší hráče. Ondra Fryč si dal tu práci 
a připravil, i za finanční podpory sponzorů, 
poháry, o které opravdu stálo za to bojovat. 
Navíc prvních osm hráčů získalo dárkové 
koše, které byly hodnotnou odměnou pro 
bojovníky o nejlepší místa v turnaji. 
Hlavní turnaj měl počátek 
už v  lednových kolech kva-
lifikací. Mnozí hráči z kvalifi-
kace byli tak dobří, že měli 
vliv i na turnajové boje a mí-
řili svou dobrou hrou i  na 
pódiová umístění. Nečeka-
ně zatápěli papírovým fa-
voritům ještě ve čtvrtfinále. 
Mezi takové nejlepší „kvalifi-
kanty“ v turnaji patřili napří-
klad Pavel Janíček a  David 
Abrahám. 
Poháry a odměny nebyly je-
dinou ozdobou půlkulatého 
turnaje v  kulečníku. Ond-
ra Fryč připravil pro hráče, 
ale tentokrát i  pro diváky, 
opravdu neotřelou lahůd-
ku technického pokroku. 
Kamera zavěšená nad hráč-
ským stolem přenášela ob-
raz přes dataprojektor na 
protější stěnu pohostinství. 
Divákům i hráčům se tak na-
skytnul opravdu netradiční 
a zajímavý pohled na kuleč-

níkový stůl. Do turnaje byli touto technic-
kou vychytávkou zataženi nejenom všichni 
hráči, ale i diváci ze všech míst pohostinství. 
Každý strk tágem byl pečlivě sledován z pta-
čí perspektivy a následně i odborně hodno-
cen. Jsem přesvědčen, že se nic podobného 
jen tak nevidí ani ve velkých městech. Záži-
tek pro tradičně bohatou účast po oba dva 
dny tak byl zaručen. 

A  kdo obsadil vítězné pódium již v  pátém 
ročníku turnaje v  kulečníku v  Pohostinství 
u Fryčů? Třetím hráčem turnaje se stal Karel 
Hečko. Druhé místo obsadil Tomáš Brychta 
a  první…? Vítězem se stal Honza Spálen-
ský, junior. Další fotografie z turnaje můžete 
shlédnout na webu obce Kunčina (O obci – 
Fotogalerie). 

Ing.Josef Beneš, místostarosta
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DIVADLO V KUNČINĚ
V  neděli 25.2.2018 odpoledne se v  Kul-
turním domě opět hrálo divadlo, jednalo 
se o  pohádku Čert nikdy nespí, v  podání 

ochotníků z Městečka Trnávky. Svým netra-
dičním a vtipným zpracováním byla určena 
nejen dětem, ale i jejich rodičům. Bylo vidět 

kus dobře odvedené práce, kterou ocenili 
všichni, kdo přišli, svým potleskem.

Miroslava Laštůvková
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INFOrMACE Z KNIhOVNy V KUNČINĚ
Chladný únor je již za námi, zimní olympiáda 
a chřipky nás také opustily, a tak bude více 
času na čtení knih, kterých mám v knihovně 
bezpočet.  Za letošní rok jsem regály doplni-
la již o 2 dávky knih po 60 ks, ty nám zapůj-
čila knihovna v Moravské Třebové, takže je 
z čeho vybírat.
A co nás čeká teď v březnu?
Březen je Měsícem knihy.  Jako už po něko-
lik let, tak i  letos pořádám v naší knihovně 
v  Kunčině akci Noc s  Andersenem. Jsou 
zváni všichni čtenáři a čtenářky, které naše 
knihovny navštěvují.
Podařilo se mi pozvat paní Jitku Štanclovou 
z Křenova. Ta píše krátké povídky a zveřej-

ňuje je na svém blogu.  Již několikrát jsem je 
měla možnost vyslechnout a vždycky to byl 
hezký zážitek.  Píše své vzpomínky z mládí 
a  zaměstnání. Takže si připomeneme, jak 
jsme topili v piliňácích, sbírali špačky ciga-
ret nebo si vyměňovali svačiny, které nám 
maminky přichystaly.  Na závěr nám pan 
Alexandr pustí nějaký hezký, veselý, čes-
ký film. Zvykem bylo strávit s Andersenem 
i noc. To se nějak nedaří prosadit.  Snad se 
někdo najde a  tuto tradici obnovíme.  Po-
kud se rozhodnete 29.3.2018 v 16,00 hodin 
přijít do Klubu v  Kunčině, tak se nahlaste 
u svých knihovnic.
Ještě bych se chtěla pár slovy vrátit k před-

nášce - Peru stát Jižní Ameriky.  Velmi mě 
překvapil zájem občanů z  Kunčiny a  Nové 
Vsi. Manželé Klegerovi je jistě nezklamali. 
Vyprávění bylo doplněné fotkami a  videi 
promítanými na plátně, které slovně doplni-
li zajímavými zážitky oba manželé.
Jistě se k  takové kulturní akci v  budoucnu 
vrátím a budu se snažit zprostředkovat další 
setkání s  lidmi, kteří se nebojí cestovat do 
pro nás tak vzdálených zemí.

Marta Alexandrová, knihovnice Místní 
knihovny v Kunčině

Historie

JMéNA SVĚtCŮ NA BALUStrÁDĚ
V posledním čísle zpravodaje jsme se věno-
vali skupinám soch před kunčinským kos-
telem. Sousoší Kalvárie a sousoší balustrá-
dy. Obraťme pozornost zpět k  sochám 
světců na balustrádě.  Jejich jména a  po-
řadí nebyla v  předešlém článku uvedena 
zcela správně.
Můžeme se setkat, že některé zdroje se 
rozcházejí v interpretaci soch světců umís-
těných na balustrádě. Rozřešit otázku, kte-
rého světce socha představuje, lze pomocí 
atributů (předmětů), s kterými bývá světec 
obvykle vyobrazován. Některé atributy 

jsou ale pro určité světce společné, a  tak 
přesné určení světce může být obtížnější.
Sousoší balustrády je tvořeno šestnácti 
sochami svatých. Čtyři sochy se nalézají 
na vrcholech čtyř sloupů. Jsou to ze směru 
od Nové Vsi sochy Panny Marie Immacu-
laty (Neposkvrněné), sv. Barbory, sv. Jana 
Nepomuckého a  sv. Rocha. Na balustrádě 
můžeme spatřit dvanáct soch světců. Jmé-
na světců a jejich pořadí bývají v literatuře 
a pramenech uváděny odlišně.
Podle německé pamětní knihy Kunčiny  
1. díl (Gedenkbuch Kunzendorf Teil I., 1976) 

je pořadí soch na balustrádě: sv. Kateřina,  
sv. Jeroným, sv. Anna, sv. Joachim (Jáchym), 
sv. Rozálie, sv. Alžběta, sv. František Xaver-
ský, sv. Jan Sarkander, sv. Karel Boromejský, 
sv. Šebestián, sv. David, sv. Matouš.
Kniha Umělecké památky Čech 2, 1978 
uvádí následující pořadí: sv. Kateřina, pous-
tevník, sv. Alžběta, sv. Simeon, sv. Mag-
daléna, sv. Rozálie, sv. František Xaverský,  
sv. Ignác z  Loyoly, sv. Karel Boromejský, 
sv. Šebestián, David a sv. Evangelista. Jako 
poustevník bývá označován sv. Jeroným 
a poslední světec je sv. Matouš Evangelista.
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UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ČÍSLA ZPRAVODAJE BUDE 25. 5. 2018

Podle publikace Mariánské, trojiční a  dal-
ší světecké sloupy a  pilíře v  okrese Svita-
vy, 1997 se na balustrádě nacházejí světci 
v  tomto pořadí: sv. Kateřina Alexandrij-
ská, David kajícník, sv. Anna, sv. Jáchym,  
sv. Alžběta, sv. Rozálie, sv. František Xa-
verský, sv. Jan Sarkander, sv. Karel Boro-
mejský, sv. Šebestián, král David s  harfou  
a sv. Matouš Evangelista. Stejné pořadí svět-
ců je uvedeno na internetových stránkách pa-
mátkového katalogu (pamatkovykatalog.cz).
Podle tabule naučné stezky Hřebečských 
důlních stezek by měla druhá socha v po-
řadí představovat Onufriuse. Pátá socha je 
určena jako sv. Pavlína.
Potvrzení názoru, že socha představu-
je sv. Pavlínu a  ne v  literatuře uváděnou  
sv. Alžbětu dokládá bakalářská práce 
Skarlet Křížové, Svatá Pavlína v  barokním 
umění, FF UPOL, 2016. Autorka ve své prá-
ci uvádí: „Postava si levou rukou přidržuje 
nařasenou látku z pláště, ve které drží hro-
mádku kamení. Ty právě mohou být špatně 
považovány za chléb, který Alžběta rozdá-
vala chudým. Alžběta bývá zobrazována 
jako korunovaná postava, tady však světice 
žádnou korunu nemá.“ Své tvrzení, že se 
jedná o sv. Pavlínu – olomouckou patron-

ku dokládá tím, že olomoucký sochař Jan 
Sturmer s  dílnou, jenž zhotovil sochy na 
balustrádě v  Kunčině, je rovněž autorem 
mariánského sloupu na náměstí v  Litovli. 
Na litovelském sloupu se ve středovém 
prostoru nachází socha sv. Pavlíny, která 
má shodné kompoziční řešení jako socha 
na balustrádě v Kunčině. Zjistili jsme, že se 
jednotlivé zdroje odlišují v určování někte-
rých světců na balustrádě. Druhý v pořadí 
je uváděn jako David kajícník nebo sv. Je-
roným či Onufrius. V pořadí pátá je určena 
jako sv. Pavlína namísto sv. Alžběty. Osmý 
v  pořadí je uváděn jako sv. Jan Sarkan-
der namísto sv. Ignáce z  Loyoly. Skutečné 
pořadí soch na balustrádě je podle zjiště-
ných skutečností následující: sv. Kateřina 
Alexandrijská, David kajícník, sv. Anna,  
sv. Jáchym, sv. Pavlína, sv. Rozálie, sv. Fran-
tišek Xaverský, sv. Jan Sarkander, sv. Karel 
Boromejský, sv. Šebestián, král David s har-
fou a sv. Matouš Evangelista.  
   

Martin Protivánek

Sousoší balustrády: zleva Panna Marie, sv. Jáchym, sv. Pavlína, sv. Barbora, sv. Rozálie


