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Úvod

 

 

Program rozvoje sportu obce Kunčina je základním plánovacím dokumentem v oblasti sportu.

Program rozvoje sportu v obci Kunčina je zpracován ve smyslu § 6 odst. 2 zákona č. 115/2001 Sb., o
podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů.

Koncepce podpory sportu obce Kunčina je otevřeným dokumentem, dokument bude průběžně doplňován
v závislosti  na prioritách a potřebách obce a jejich občanů. Cílem plánu rozvoje sportu je podpořit
sportovní  aktivity  a  možnosti  sportovnéch  aktivit,  zejména  však  stanovit  způsob  financování  podpory
sportu  v  obci.

Dlouhodobé plánování  napomáhá efektivně využívat  finanční  prostředky z  vlastního rozpočtu a  zaměřit
se k získávání dotací až po skutečném provedení plánovaných zájmů obce ve všech zájmových oblastech
obce, nejen ve sportu.

Smyslem tvorby dokumentu bylo na základě popsání současné situace sportu v obci, sumarizovat vize a
cíle, které bude obec realizovat v následujícím programovacím období. Dokument by měl sloužit jako
pomůcka při plánování činností vedoucích ke zlepšaní stavu a situace v oblastech sportu, které vidí
vedení obce i samotní občané jako problematické. 

 

Dokument byl zpracován starostou obce Kunčina Bc. Miroslavem Kubínem v průběhu měsíce června roku
2018,  byl  použit  software   Ministerstva  pro  místní  rozvoj  ČR  přístupny  na  webových  stránkách
www.obcepro.cz.  

 

 

Úloha obcí v zajišťování sportu:

Dle zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu obce ve své samostatné působnosti vytvářejí podmínky pro
sport, zejména:

- zabezpečují rozvoj sportu pro všechny, zejména pro mládež

- zabezpečují přípravu sportovních talentů, včetně zdravotně postižených občanů

- zajišťují výstavbu, rekonstrukce, udržování a provozování svých sportovních zařízení a poskytují je pro
sportovní činnost občanů

- kontrolují účelné využívání svých sportovních zařízení

- zabezpečují finanční podporu sportu ze svého rozpočtu

Obec zpracovává v samostatné působnosti pro své území plán rozvoje sportu v obci a zajišťuje jeho

http://www.obcepro.cz/
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provádění. Sportovní politika obcí vychází z potřeb těchto obcí a odvíjí se od kulturně historických tradic.
Obce se spolupodílejí  na financování sportu, koordinují  činnosti  sportovních subjektů ve prospěch obce,
respektive svých občanů a kontrolují efektivnost vynaložených veřejných zdrojů. Obec tak v samostatné
působnosti ve svém územním obvodu pečuje v souladu s místními předpoklady a s místními zvyklostmi o
vytváření  podmínek  pro  rozvoj  sociální  péče  a  pro  uspokojování  potřeb  svých  občanů.  Jako  je
uspokojování ochrany a rozvoje zdraví, kulturního rozvoje, výchovy a vzdělávání. Dle zákona č. 128/2000
Sb., o obcích.
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A. ANALYTICKÁ ČÁST

A.1 Charakteristika obce

1. Území

Obec Kunčina se nachází v severovýchodní části České republiky. Je součástí Pardubického kraje, leží v
okrese Svitavy a spadá do ORP Moravská Třebová.

Z obce jsou dobře dostupná větší města. Vzdálenost do Moravské Třebové je pouze 4 km, další města
(Litomyšl, Svitavy, Lanškroun, Česká Třebová) jsou vzdálena do 30 km.

Relativně dobrá je dostupnost i krajského města Pardubice, které leží ve vzdálenosti 75 km. V rozmezí
70–90 km se nacházejí i další krajská města – Brno, Olomouc a Hradec Králové.

 

Obec tvoří dvě katastrální území, což odpovídá i počtu místních částí: Kunčina a Nová Ves. Obec Kunčina
patří do mikroregionu Moravskotřebovska a Jevíčska.

Obec leží v nadmořské výšce 365 m. n. m. Nachází se na evropském rozvodí Černého a Severního moře.
Obcí protéká vodní tok s názvem "Kunčinský potok". Z celkové rozlohy katastrálního území obce 2269 ha
zaujímá celých 69,7 % zemědělská půda, 4,6 % tvoří trvalé travní porosty (louky), podíl lesů je poměrně
vysoký– 24,4 %.

 

Historie vzniku:

Nová Ves byla původně samostatnou obcí a součástí Kunčiny se stala v roce 1976. Obě vsi byly vždy
součástí Moravskotřebovského panství, byly založeny kolonizací zřejmě ve druhé polovině 13. století.
Jejími obyvateli byli až do roku 1945 převážně německy mluvící obyvatelé.

První písemná zmínka o Kunčině pochází z roku 1270, kdy se zmiňuje dědičný rychtář Herold. Nová Ves
se v pramenech poprvé objevuje k roku 1365. Podle archeologického výzkumu v Kunčině na lokalitě
„Skalka“  byly  nalezeny  pozůstatky  slovanské  polozemnice  a  keramické  zlomky.  Tyto  nálezy  byly
datovány do období 13. a 14. století. Původ jména Kunčina, německy Kunzendorf, byl vytvořen od jména
Kunka, německy Kunz, což je domácí podoba od jména Konrád. Konrád byl pravděpodobně lokátor vsi,
který Kunčinu zřejmě založil. Význam jména obce znamená Kunkova ves.

 

 

 

 

.
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2. Obyvatelstvo

Demografická situace:

Aktuální počet obyvatel obce je 1391 (k 31. 12. 2014) a má v posledních 10 letech vzrůstající tendenci,
především díky výstavbě nových rodinných domů; od roku 2000 přibylo do obce více než 18% obyvatel.
Počet narozených dětí se v posledních 8 letech pohybuje od 13 do 18 dětí ročně; do budoucna se
předpokládá stávající tendence, tj. očekávaných 10–20 narozených dětí ročně. Díky poměrně stabilní
výstavbě rodinných domů se do obce stěhuje  32–56 obyvatel  ročně,  především jde o  obyvatele  v
ekonomicky aktivním věku 15–59 let, což má mj. pozitivní dopad na počet narozených dětí. Díky tomu
jsou věkové poměry v obci velmi dobré. Podíl dětí do 15 let dosáhl v roce 2014 hodnoty 17,9 %, zatímco
podíly za ORP a za kraj se pohybovaly kolem 15 %. Počet dětí do 15 let je přibližně o pětinu vyšší než
počet seniorů ve věku 65 a více let, to je v rámci kraje velice příznivá hodnota.

 

Obrázek č. 1: Vývoj počtu obyvatel obce Kunčina v letech 2001-2014                               ZDROJ: ČSÚ ČR

 

Vzdělanost:

Vzdělanost obyvatel je relativně nízká. Podíl obyvatel se základním vzděláním a bez vzdělání (21,3 %) je
vyšší než je tomu průměrně v Pardubickém kraji (18,3 %), podíl obyvatel s vysokoškolským vzděláním je
v Kunčině naopak nižší (4,6 %) než v Pardubickém kraji (9,9 %).

 

Sociální situace:

Národnostní  struktura obce je  homogenní,  jiná než česká národnost  je  v  obci  zastoupena pouze v
nepatrném množství  (moravská a slovenská národnost,  každá méně než 1 % obyvatel).  V obci žije
skupina přibližně 30 obyvatel s velmi nízkými příjmy; jedná se o dlouhodobě nezaměstnané, žijící z dávek
sociální podpory a příležitostných výdělků. V získání trvalého zaměstnání jim brání různé důvody, které
jsou často příčinou výpovědi ze zaměstnání. Obec velmi úzce spolupracuje v otázce zaměstnanosti s
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ÚPČR, který přes prostředky aktivní politiky zaměstnanosti motivuje uchazeče o zaměstnání k návratu do
pracovního procesu. 

 

Spolková činnost:

V obci působí „tradiční“ i nově vzniklé spolky.

Mezi tradiční patří:

● Tělovýchovná jednota Sokol Kunčina, z.s. – klub hrající  soutěže v kopané v rámci nižších soutěží
Pardubického kraje mužů, okresní soutěže mužů, dorostenců, starších žáků i přípravek. Velmi důležitá je
činnost kulturně-společenská, mezi níž lze zařadit pořádání maškarního plesu, vinobraní, májové zábavy,
štěpánské  zábavy  a  tradičního  turnaje  v  malé  kopané  O  Kunčinské  tango.  Tělovýchovná  jednota
podporuje místní ženy v pořádání hodin cvičení.

● SDH Kunčina – pravidelně se účastní soutěží v požárním sportu, každoročně pořádá společenský ples,
pro děti pořádá Mikulášskou besídku, letní hrátky, pálení čarodejnic, pouť a od roku 2016 také stavění a
kácení máje. Každoroční tradicí je zapojení obce do projektu Den proti rakovině.

● Myslivecké sdružení Česká hranice - krom záslužné činnosti v oblasti myslivosti pořádá myslivecké
sdružení  tradiční  mysliveckou zábavu,  loučení  s  létem a nově gulášobraní.  Všechny akce pořádané
mysliveckým sdružením jsou plné spokojených strávníků díky poctivě uvařené myslivecké kuchyni.

● SDH Nová Ves - pravidelně se účastní soutěží v požárním sportu, každoročně pořádá soutěž v požárním
sporu O pohár starosty obce Kunčina, v roce 2016 uspořádali první hasičský ples.

● Svaz včelařů

● TJ Sokol Kunčina, z.s. - oddíl volejbalu

● Klub důchodců Kunčina - 4x ročně pořádají kulturní akce pro své členy

● CK Čerti Kunčina - Hlavní náplní činnosti členů oddílu je účast na celoročním seriálu Cykloman. Dále
organizují tréninky, jednodenní vyjížďky po okolí, minimálně 3 vícedenní soustředění a v neposlední řadě
spolek pořádá v Kunčině 2 veřejné závody - Kunčinský duatlon a Zimní biatlon. 

●  Čtenářky místní knihovny - pořádání akcí pro děti - Noc s Andresenem, letní karneval.

 

Nově vzniklými spolky:

●  TS Kunčina, z.s. - provozuje tenisovou halu

●  spolek maminek - každoročně organizují dětský bazárek

●  taneční skupina Elements

●  Jezdecký klub Kunčina - zájemcům o výcvik v jízdě na koni z řad dětí i dospělých poskytuje lekce od
prvního  kontaktu  a  nasednutí  na  koně.  Krásné  okolí  je  vhodné  pro  vyjížďky,  které  umožňují  jak
začátečníkům tak pokročilým jezdcům. 
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Obec  přispívá  místním spolkům každoročně  na  činnost,  pokud  se  tento  spolek  podílí  na  kulturně-
společenském životě v obci či reprezentaci obce Kunčina na sportovním poli.

 

3. Hospodářství

Ekonomická situace

V obci působí především menší podniky (do 10 zaměstnanců), více než 50 zaměstnanců mají pouze firma
Allko Nová Ves a akciová společnost  AGRO Kunčina.  Významnými zaměstnavateli  jsou Obecní  úřad
Kunčina a Základní škola Kunčina  (spadá do kategorie 20–49 zaměstnanců).

Dále  v  obci  působí  společnosti  provozující  solární  elektrárny  a  bioplynové  stanice,  3  pohostinství,
mateřská škola, truhlářství, prodejna COOP Jednota v Nové Vsi a MO Hruška v Kunčině a dále několik
OSVČ  působících  v  oboru  zemědělství  a  chovu  zvířat,  stavebnictví  a  zemních  prací,  finančního
poradenství,  kovoobrábění,  reklamní  agentura  či  maleb  a  nátěrů.

Zemědělská  výroba  v  obci  je  převážně  rostlinná,  AGRO  Kunčina  provozuje  i  výrobu  živočišnou,
zaměřenou na výrobu mléka. V rostlinné výrobě dominují pšenice, ječmen, řepka, kukuřice, brambory,
oves, hrách, žito. 

4. Infrastruktura

Jelikož hovoříme o koncepčním dokumentu v oblasti sportu, budeme se při popisování současného stavu
infrastruktury zaměřovat pouze a jen na infrastrukturu pro sport. 

 

Sportoviště v obci jsou ve většině případů v majetku obce Kunčina. V obci je velmi bohatý sportovní i
kulturní život, o který se starají aktivní členové spolků v obci Kunčina. Vedení obce si uvědomuje nutnost
investic do sportovních a volnočasových aktivit, investice v posledních letech na činnost aktivních spolků
v obci je stanoven na 1% rozpočtových výdajů. Další výdaje putují na kulturní činnost a provoz sportovišť.

 

INFRASTRUKTURA:

1. Sportovní areál Kunčina - víceúčelové hřiště u ZŠ

V roce 2012 se podařilo  dostavět  sportovní  areál  u Základní  školy Kunčina,  který se skládá ze tří
multifunkčních hřišť s umělým povrchem v areálu u školy. Na těchto je možno hrát plnohodnotně míčové
hry jako je volejbal, nohejbal, basketbal, streetball, florbal, tenis, malá kopaná atd. Hřiště je otevřeno pro
veřejnost a jeho využití není zpoplatněno.
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2. Sportovní areál Kunčina - fotbalové hřiště

Dále sportovní  areál  obsahuje fotbalové hřiště s kvalitním zázemím, posilovnu s velkým množstvím
špičkových posilovacích zařízení, dále je v budově sauna pro s kapacitou 12 osob a vířivka s kapacitou 6
osob. Všechna tato zařízení mají za cíl sloužit široké veřejnosti.

 

3. Volejbalová hřiště v Nové Vsi - Areál za Kulturním domem v Nové Vsi.

Dlouhá desetiletí jsou hojně využívána volejbalová hřiště v Nové Vsi za Kulturním domem v Nové Vsi. V
areálu jsou dva volejbalové kurty s přírodním povrchem. Na těchto kurtech je možné hrát míčové hry jako
je volejbal či nohejbal. Hřiště je otevřeno pro veřejnost a jeho využití není zpoplatněno.

V areálu jsou pořádány volejbalové turnaje, nohejbalové turnaje a využívají jej také dobrovolní hasiči z
Nové Vsi, kteří zde každoročně pořádají Hasičské závody o pohár starosty obce.

V roce 2015 namísto části sportovní plochy vyrostlo veřejné dětské hřiště, které je velmi oblíbené mezi
místními dětmi.

 

4. Sportovní areál Pod Skalkou

V areálu se nachází fotbalové hřiště na minikopanou o rozměrech 35 metrů X 25 metrů s travnatým
povrchem. 

V areálu jsou pořádány dvě významné akce: Turnaj o Kunčinské Tango a Zimní duatlon. Areál je volně
přístupný veřejnosti a jeho využití není zpoplatněno

 

5. Veřejné hřiště s betonovým povrchem za Obecním úřadem

Dříve hojně využívaný areál pro tenis a nohejbal není v současné době tolik v kurzu, a to v důsledku
možností využití nového areálu u základní školy. Obec musí vymyslet vhodné využití pro tento areál, jako
možné řešení se jeví workoutové hřiště nebo dopravní hřiště pro naše nejmenší. 

 

6. Krytá tenisová hala - TS Kunčina, z.s.

TS KUNČINA z.s. byl založen v roce 2014 a svou činnost vykonává celoročně v kryté tenisové hale,
která byla na přelomu roku 2013/2014 postavena v obci Kunčina společností Bioinvest Kunčina s. r. o.

Tenisová  hala  je  provozována  celoročně  ve  24  hodinovém celodenním režimu.  Je  tvořena  pevnou
ocelovou konstrukcí se 2 vrstvami krycí plachty.

 

7. Tělocvična v areálu základní školy 

Tělocvična se nachází v areálu Základní školy Kunčina, okres Svitavy. Je využívána žáky základní školy k
výuce,  dále  je  pronajímána spolkům a  jiným organizacím k  jejich  činnosti.  Tělocvična  je  vytápěna
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centrálním plynovým vytápěním. Je využívána fotbalisty, volejbalisty, reálnou sebeobranou Krav Maga
Kapap, tanečními aktivitami i organizovaným cvičením. 

 

8. Hřiště pro hasičský sport - areál za hasičskou zbrojnicí v Nové Vsi

 

9. Jezdecký klub Kunčina

 

Chybějící infrastruktura: (nachází se v nedaleké Moravské Třebové)

- ledová plocha

- bazén či koupaliště

- kurt na plážový volejbal

- cyklostezska

- inline dráha

 

 

5. Vybavenost obce

6. Životní prostředí

7. Správa obce
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A.2 Východiska pro návrhovou část
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B. NÁVRHOVÁ ČÁST

B.1 Strategická vize

Strategická vize rozvoje sportu v obci Kunčina formuluje představu, čeho by obec Kunčina chtěla v oblasti
sportu v horizontu let 2018-2025 dosáhnout:

" Kunčina a Nová Ves jsou klidnými místy pro život s kompletní a fungující infrastrukturou, udržovanými
veřejnými  prostranstvími  a  místními  pamětihodnostmi.  Současně  poskytuje  dostatek  možností  pro
kulturní, společenské a sportovní vyžití občanů".

 

B.2 Cíle, opatření a aktivity

 Vysoká důležitost     Střední důležitost     Nízká důležitost

Cíl : „Maximální možná podpora v oblasti sportu mládeže”
Pohyb dětí a mládeže je potřebný pro zdravý tělesný růst a psychický vývoj. Sport je způsob vlivu na chování
dětí a mládeže. Je to výchovný prostředek, socializační faktor a účinná forma prevence sociálně patologických
jevů v chování dětí a mládeže

Opatření : „Pořádat sportovní turnaje a soutěže pro děti a mládež” Od - do Odpovědnost
Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

Opatření : „Kvalitní údržba stávajících sportovních zařízení ve
vlastnictví obce” Od - do Odpovědnost

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

Opatření : „Modernizace stávajících sportovních zařízení ve
vlastnictví obce Kunčina” Od - do Odpovědnost

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

Opatření : „Podpora aktivních spolků (TJ Sokol Kunčina a SDH
Kunčina) v jejich činnosti směřující k mládeži” Od - do Odpovědnost

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

Opatření : „Podpora sportovní a společenské diverzity v obci.” Od - do Odpovědnost
Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

Opatření : „Podpora náborových akcí v oblastech sportu” Od - do Odpovědnost
Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

Cíl : „Zvýšení atraktivity obce v oblasti sportu pro všechny”
Sport pro všechny je organizovaný i neorganizovaný sport a sportovní volnočasové aktivity určené širokým
vrstvám obyvatelstva bez ohledu na věk, rasu, národnost, společenskou třídu nebo pohlaví. Naplňuje
myšlenky zdravotního životního stylu, sociální kontakt, smysluplné trávení volného času, seberealizace a
aktivní odpočinek.

Opatření : „Vybudovat odpočívárny pro cyklisty - Hřebečské stezky” Od - do Odpovědnost
Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

Opatření : „Rozvíjení sportovního vyžití pro všechny věkové
kategorie v obci.” Od - do Odpovědnost

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování
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Opatření : „Podpora tradičních sportovních akcí v obci” Od - do Odpovědnost
Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

Opatření : „Maximální možná podpora pořádání nových sportovních
akcí” Od - do Odpovědnost

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

Opatření : „Kvalitní údržba stávajících sportovních zařízení ve
vlastnictví obce” Od - do Odpovědnost

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

Opatření : „Finanční podpora úspěšných reprezentantů obce
Kunčina” Od - do Odpovědnost

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

Opatření : „Podpora organizované sportovní činnosti - Kopaná,
Cyklistika, Volejbal, Hasičský sport, Kulturistika, Cvičení” Od - do Odpovědnost

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

Cíl : „Opravy a údržba sportovišť v majetku obce”
V majetku obce se nachází několik areálů určených pro organizovaný či neorganizovaný sport. Na obci, jakožto
řádném hospodáři, leží tíha zodpovědnosti za její majetek. Je nutné získat co možná nejvíce prostředků z
dotačních titulů na modernizaci majetku obce v oblasti sportu, jen tak lze realizovat opravy v dlouhodobém
časovém horizontu.

Opatření : „Opravy obecních komunikací, které vedou ke
sportovištím” Od - do Odpovědnost

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

Opatření : „Opravy chodníků, vedoucích ke sportovištím” Od - do Odpovědnost
Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

Opatření : „Oprava a modernizace sportoviště v Nové Vsi” Od - do Odpovědnost
Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

Opatření : „Modernizace areálu Pod Skalkou” Od - do Odpovědnost
Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

Opatření : „Přestavba sportoviště za Obecním úřadem” Od - do Odpovědnost
Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

Cíl : „Sportovní, kulturní a spolkový život v obci”
Maximální podpora aktivních spolků je jedinou cestou k tomu, aby obec "žila". Je nutné tvrdě pracovat na
zlepšení zařízení pro pořádání kulturních a a společenských akcí. Obec vlastní mnoho zařízení a míst vhodných
k pořádání akcí a událostí, je třeba je udržovat ve stavu, který bude dlouho sloužit složkám a občanům obce.

Opatření : „Podpora rozmanitosti kulturních a sportovních aktivit v
obci prostřednictvím organizovaných spolků” Od - do Odpovědnost

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

Cíl : „Zajištění kvalitního zázemí pro členy SDH Kunčina - hasičský sport”
Stávající hasičská zbrojnice v Kunčině je momentálně ve výstavbě, stará budova již nevyhovovala potřebám
SDH Kunčina, starý objekt čp. 205 nebylo možné stavebně opravit, byl demolován.

Opatření : „Demolice stávající hasičské zbrojnice Kunčina” Od - do Odpovědnost
Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

Opatření : „Výstavba budovy nové zbrojnice pro SDH Kunčina” Od - do Odpovědnost
Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

Opatření : „Oprava sportoviště a zázemí v Nové Vsi” Od - do Odpovědnost
Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování
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B.3 Podpora realizace programu


