INFORMACNÍ SERVIS OBCÍ KUNCINA A NOVÁ VES

AKTUÁLNE Z OBCE

Naučte se jezdit na koni!

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Narození: 31.3.
11.4.
18.4.
17.5.
13.6.
4.7.
20.7.
30.7.

Kaláb Ondřej(K)
Dziubová Liliána(K)
Václavek Vendelín(K)
Matušák Štěpán(K)
Koblížek Ondřej(K)
Trochta Jiří(N.V.)
Topinková Kamila(K)
Hebelka Lukáš(K)

2.8.
11.8.
23.8.
26.8.

16.5. Šabacká Marie
a Bárta Petr(K)
20.6. Podzimková Anna
a Kadlec Lubomír(N.V.)
11.7. Okénková Eva
a Procházka Petr(K)
22.8. Hutirová Andrea
a Kyanka Kamil(K)

Sňatek:

14.4.
24.4.
1.5.
6.5.
11.5.
14.5.
23.5.
24.5.
25.6.
28.6.
3.7.
14.7.
30.7.

Jubilea:

Bárta Antonín(N.V.)-70
Roušová Miloslava(K)-60
Šikulová Anna(K)-60
Švestková Božena(N.V.)-90
Trnečková Kristina(K)-80
Pustinová Hana(K)-60
Horká Marie(K)-70
Doležel Josef(K)-75
Hanischová Anna(K)-60
Dvořák František(N.V.)-75
Přívratská Jana(K)-60
Brandes Walter(K)-75
Klímová Božena(K)-70

Kubíková Anežka(N.V.)-90
Kalábová Ludmila(K)-60
Jelínek Vlastislav(K)-75
Slabý František(K)-94
...všem srdečně blahopřejeme

dne 5.4. zemřel
pan Pařil Josef ve věku 62 let
dne 5.4. zemřela
paní Pařilová Bohumila
ve věku 63 let
dne 10.4. zemřel
pan Trnečka Jaroslav ve věku 75 let
dne 1.6. zemřel
pan Matušák Karel ve věku 64 let
dne 6.8. zemřela
paní Suchá Květoslava
ve věku 82 let
...čest jejich památce

Úmrtí:

á
čina m ánky,
n
u
K
r
Obec webové st e na
nové eré najdet ina.cz
c
kt
eckun
b
o
.
w
ww

Srovnání přistěhování a odstěhování
90
80

76

15

70
60

57
54

Počet

50
40

36

30

34
26

24
20

26
22

9

18
13

11
10
0

33
30

27

6
2000

2001

2002

2003

2004

Odstěhování

2005

2006

Přistěhování

číslo II/2009

2007

2008

Jízda na koni je nevšedním a účinným prostředkem relaxace i zdravého sportovního
vyžití pro všechny věkové kategorie. Zájemce o tuto sportovně rekreační činnost tímto
zveme do naší stáje
v areálu firmy Agro
Kunčina a.s. Od
září také nabízíme
možnost pro děti a
mládež navštěvovat
jezdecký kroužek. Další informace, objednávky a přihlášky do kroužku na webu
www.konevkuncine.websnadno.cz, tel. čísle
731 441 515 nebo 604 268 134. S pozdravem
Ing. Zuzana Vrbická a Ing. Marek Šejnoha.

Z HISTORIE
Pokračujeme v procházce událostmi v naší obci po
bitvě u Hradce Králové v roce 1866.
12. července – na faře se ubytovává štáb s 8 muži
a 12 koňmi, podplukovník a jeho pobočník, za
domem rychtáře je rozložen tábor semolinou vozů.
Zabavováno krmivo pro koně, krávy, ovce.
13. července – dopoledne obcí prochází gardový
pluk, odpoledne je na faře ubytován nový oddíl –
15 mužů a 18 koní.
14. července – odpoledne odcházejí
17. července – v Kunčině zrekvirováno 1000
bochníků chleba, 20 q ovsa, 200 telat, 2 páry koní,
2 q soli, 2 q krup.
Od 19. července se muselo denně dodávat do
Svitav 50 q ovsa a 300 bochníků chleba
3. srpna – Prusové (72 hulánů) pochodují farskou
cestou domů
24. srpna – 200 mužů pěchoty ubytováno zde do
1. září. Na zpáteční cestě se nepřítel zásobuje
(sám), rekvizice stoupají.
Několik dní v červnu zde bylo ubytováno i rakouské vojsko. O chování pruských a rakouských
vojáků se v kronice píše: „Zásobování rakouských
důstojníků dáváno bezplatně, sotva ale za to poděkovali, jejich lidé ještě zabírali i příbory a ubrousky. Prusové vynikali zdvořilostí, nábožností a láskou k bližnímu a zanechali proto v protikladu k Rakušákům mezi lidmi všeobecně příznivý dojem.“
Co se týče rekvizicí, ty obnášely pro celou Kunčinu
13.713 zlatých 97 kr. rakouské měny. Od státu
dostala obec 6.307 zl 96 kr. rakouské měny
odškodného. Jednotlivý dodavatelé si museli
nechat líbit citelné škrty při rozdělování peněz.
Obecní představitelé nehospodařili jak by měli,
o tom svědčí skutečnost, že v obci existoval Fond
na zvony a ten roku 1866 nenávratně mizí. Proti
nesprávnému rozdělování odškodného byly
vedeny ze strany postižených odůvodněné
stížnosti. Někteří nedostali vůbec nic, někteří
jenom zlomek ceny, mnozí si museli nechat líbit
značné škrty, ale jen jednomu byla uhrazena plná
cena dodávek.
Kronikář ještě uvádí že roku 1866 byl měsíc únor
bez úplňku.
(…čerpáno z kroniky, pokračování příště)

PŘÍSPĚVKY
MŮJ NÁZOR

ZE SPOLEČENSKÝCH ORGANIZACÍ
TJ SOKOL KUNČINA
Hodnocení fotbalové sezóny 2008/2009
Žáci, kteří hráli svou první sezónu v okresním
přeboru, obsadili 10. místo z 11 mužstev.
Celkem: 20 zápasů, 3 výhry, 4 remízy, 13 proher,
skóre 25:59, 13 bodů.
V příští sezóně hrají žáci opět v okresním
přeboru. Počet mužstev se zvýší z 11 na 12.
Děkujeme rodičům, kteří nám pomáhají s
dopravou dětí na zápasy venku. V podzimní části
soutěže si mohou odpočinout, protože všechny
naše týmy sehrají všechna podzimní utkání na
domácí půdě. O to víc budeme pomoc s dopravou
potřebovat na jaře. Jsme rádi, že spolupráci nám
do příštího ročníku opět přislíbil zkušený trenér –
pan Milan Ancin ze Svitav.
Dorost v okresním přeboru skončil na slušném
9.místě ze 13 celků.
Celkem: 24 zápasů, 9 výher, 6 remíz, 9 proher,
skóre 37:36, 33 bodů.
V nové sezóně dorost zůstává v okresním
přeboru, počet mužstev se z 13 zvýší na 14.
Škoda méně vydařeného podzimu. Na jaře
dosahovali dorostenci výborných výsledků.
Několik opor odchází do mužstva mužů. Věříme,
že zvýšeným tréninkovým úsilím si dorostenci
udrží jarní formu a výkony.
Muži měli v okresním přeboru těžkou nováčkovskou roli. Po několika nadějných utkáních i
výsledcích bohužel závěr soutěže nevyšel úplně
dle představ. Nejprve situace vypadala tak, že
Kunčina sestoupí zpět do III. třídy. Nakonec
sestupová a postupová pravidla za výrazného
přispění vyššího počtu přihlášených mužstev
způsobila, že zůstáváme v okrese.
Celkem: 26 zápasů, 6 výher, 2 remízy, 18 proher,
skóre 23:71, 20 bodů.
Nezbývá, než mužům popřát, aby po mírném
posílení kádru v příští sezóně hráli důstojnou roli
v okresním přeboru.
V sobotu 27. června 2009 proběhly na hřišti
v Kunčině oslavy 60. výročí založení místní
Tělovýchovné jednoty Sokol. Oslavy zahájil
dopoledne zápas žáků Kunčiny s Moravskou
Třebovou (Kunčina prohrála), poté kunčinského
dorostu s Linharticemi (vítězství na penalty). Ve
13.00 hod. byla slavnostně zahájena hlavní část
oslav zdravicí zástupců OFS Svitavy a předáním
pamětních plaket zasloužilým členům. Poté
následoval turnaj starých gard Kunčiny, Moravské Třebové, Třebařova a Linhartic. V průběhu tohoto turnaje vystoupili akrobatičtí piloti
ze Starého Města. Večer byl zakončen posezením
u živé hudby.
U příležitosti 60 let Sokola byly vyrobeny krásné
a kvalitní upomínkové předměty – malý

dekorační dres, který je možné umístit například
na sklo automobilu, a vlněná šála. Oba předměty
jsou vyvedeny v klubové oranžové barvě. Každý
má možnost si tyto upomínkové předměty
zakoupit ve stánku občerstvení během
fotbalových utkání a podpořit touto cestou
místní sportovce. Stánek je nově otevřen při
všech utkáních včetně žákovských.
5. července se konal tradiční turnaj O kunčinské
tango. Zúčastnilo se 9 mužstev. Zvítězil již po
několikáté tým Rumboys z Velkých Opatovic.
1. srpna se konal na hřišti v Kunčině Memoriál
Romana Brychty. Představily se 4 týmy –
Linhartice, Albrechtice, Kunčina a Třebařov. V
tomto pořadí se také seřadily v konečné tabulce.
Velice dobře se našim celkům povedl úvod nové
sezóny 2009/2010. Muži mají po 5 kolech na
kontě 2 výhry, 2 remízy a 1 prohru. Zatím jsou na
7. místě. Dorost získal 2 výhry a je na 5. místě.
Žáci 1x vyhráli a 1x remizovali a jsou průběžně
třetí. Rozlosování podzimní části najdete na této
straně (viz tabulka nahoře).
15. 8. 2009 bylo na fotbalovém hřišti v Kunčině
rušno již od rána, neboť kromě 2 fotbalových
zápasů se zde konal i další závod Moravskotřebovského cyklomana. Tradiční Kunčinský
duatlon začínal letos již v 10.00 hod. Mezi vítězi
jednotlivých kategorií se objevili i závodníci
domácího týmu Ano Čerti CK Kunčina – Pocsai
skončil 1. celkově i ve své kategorii, dále
zvítězily Vondráčková a Schneiderová. František
Pustina skončil ve své kategorii druhý.
Pravděpodobně nejdůležitější zprávu sportovní
rubriky jsme si nechali na závěr. Jak je naznačeno
již v úvodu tohoto článku a jak možná již řada z
vás zaslechla, podařilo se Obecnímu úřadu získat
na projekt sportovišť v Kunčině získat
významnou dotaci. Tento projekt se týká hrací
plochy a zázemí (kabiny, sprchy, klubovna a
další) na fotbalovém hřišti, jeho oplocení, ale
také výrazných vylepšení na školním hřišti. Z
tohoto důvodu jsme byli nuceni požádat Okresní
fotbalový svaz o možnost, odehrát všechna
podzimní utkání na domácím hřišti. Věříme, že
na jaře již budou probíhat na hřišti stavební práce
a proto jarní zápasy zase budeme hrát všechny na
hřištích soupeřů. Doufejme, že společně se
skokovou kvalitativní změnou zázemí se k
lepšímu zlepší i výkony našich fotbalistů a již
brzy budeme chodit na kvalitní kopanou do
jednoho z nejhezčích stánků okresu.
Za výbor Sokola Kunčina
Roman Richter

Posledního června letošního roku jsem se zúčastnila veřejného zasedání obecního zastupitelstva.
Důvodem bylo to, že jsem se ze Svitavských
novin dozvěděla, že obec získala dotaci na
vybudování sportovního areálu u nádraží a renovaci hřiště Základní školy v Kunčině. Zajímaly
mne podrobnosti. Jednání členů zastupitelstva
však nebylo zaměřeno pouze na toto téma. Bylo
projednáváno mnoho zajímavých a pro mne i
méně zajímavých bodů týkajících se chodu obce.
V tuto chvíli však pominu zmiňovaná sportoviště
či debatu na placení školného v mateřských
školách (téma, ke kterému jsem měla co říci a
vyjádřila se, přestože nebyla diskuse a neměla
jsem tedy do jednání co zasahovat…). Ovšem
jako řadová občanka obce jsem byla překvapena
a vlastně i informována o věcech pro mne v tu
chvíli zcela neznámých.
Na obec byl vznesen požadavek na zakoupení
hudební aparatury, která by mohla být mimo jiné
k dispozici i Sokolům při jejich akcích (vzpomeňme kolaps aparatury při 60.výročí Sokola!).
V současnosti, kdy má obec nemalé výdaje, bylo
rozhodování na toto téma víc jak rozpačité. V tu
chvíli byl z řad zastupitelů vznesen názor, ať si na
zakoupení Sokol přispěje, když má takové zisky,
např. z plesu či Vinobraní! I mě se zdál tento
názor logický. Bezprostřední reakce účetní
Sokola a potom také příspěvek předsedy Sokola
pana J. Brychty st. v diskusi po skončení oficiální
části jednání mě přesvědčil o opaku. Byla jsem
velmi překvapena, kam vlastně peníze z plesů a
dalších akcí jdou. Netušila jsem, jak velké
náklady může sport mít. Je pravda, že ples a
Vinobraní přinesou zisky zhruba po dvaceti
tisících. Také pravidelný prodej občerstvení na
hřišti a zisk z turnajů (Tango, Memoriál R.
Brychty, Turnaj starých pánů) přinese ročně zisk
asi kolem dvaceti tisíc. Členské příspěvky činí
necelé tři tisíce. Vstupné na hřiště při zápasech
přinese ročně něco kolem pěti tisíc. Roční dotace
ČSTV je 10.000,-. Něco pokryjí i sponzorské
dary – předloni dvacet, loni dva tisíce. V letošním
roce Sokol obdržel od obce mimořádný
dvacetipětitisícový příspěvek na provoz
mládežnických mužstev. Výsledná částka je
docela lichotivá. ALE!! Právě to „ale“ má velkou
váhu! Doprava a cestovné (autobus, soukromá
auta) při přepravě fotbalistů na zápasy spolkne
ročně asi čtyřicet tisíc. Platba rozhodčím se blíží
ke dvaceti tisícům ročně. I praní dresů se vyšplhá
na částku do dvaceti tisíc. Čtyři tisíce se vydají na
nealko pití, párky nebo tatranky pro hráče.
Startovné a pronájmy hal při turnajích mimo
sezónu vyjdou Sokol na přibližných pět tisíc.
Také investice do nového chlazení piva nebyla
zanedbatelná (téměř 24.000,-Kč). Vzali jste si
papír a tužku? Počítali jste tak jako já? Nevěřícně
kroutím hlavou. Nejsou tak trošku kouzelníci?
Proč něco nepřispěje obec?! Přispěje, dozvěděla
jsem se… Na tělovýchovnou činnost vydá obec
ročně sto tisíc. Není to jen na Sokol do Kunčiny,
ale také sportovcům v Nové Vsi. Z této částky je
hrazena údržba všech sportovišť a jejich zázemí,
která jsou vlastnictvím obce (údržba hřišť, sekání
trávy, opravy, modernizace, přístavby, elektřina,
voda,…). Jsou z toho také pořizovány ceny do
soutěží a turnajů. Nejen fotbalových, ale i
volejbalových a nohejbalových.
Závěr? Není dobré vyslovovat soudy, pokud
člověk nezná podrobnosti. Změnila jsem názor!
Smekám před těmi, kdo se snaží všemi silami
udržet sport v našich obcích. Je to obdivuhodné
úsilí. Jen tak dál!
Dana Antlová
Rádi bychom veřejně vyjádřili poděkování
představitelům obecního úřadu za rekonstrukci a
obnovení chodu věžních hodin kunčinského
kostela sv. Jiří. Zvláště nás potěšil velmi
příjemný zvuk zvonů, opakující se každou
čtvrthodinu. Po mnohaleté odmlce si toto oživení
jistě zasloužila i nejvýznamnější historická
památka naší obce.
Richterovi
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