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Jubilea 2019: 
31.3.  Florián Ladislav (K) – 75
 Šejnohová Jana (K) – 65
 3.4.   Rothröckelová Marie (N.V.) – 80
 5.4.    Kadlec Jaroslav (N.V.) – 65
 7.4.   Krejčí Jaroslav (N.V.) – 65
14.4.  Bárta Antonín (N.V.) – 80
24.4.  Roušová Miloslava (K) – 70
25.4.  Blaško Jan (K) – 75
 1.5.    Šikulová Anna (K) – 70
 8.5.    Fiala Květoslav (K) – 65

Úmrtí 2019:
 9.3.           zemřel pan Tomala Ladislav ve věku 72 let
11.4.           zemřela paní Havlišová Vlasta ve věku 84 let
12.5.           zemřel pan Kadlec Jaroslav ve věku 65 let

společenská kronika

Narození 2019:
19.2.   Eliáš Lukáš (K)  

novinky z obce

23.5. Šenkyřík Vladimír (N.V.) – 75
26.5. Klon Antonín (K) – 75

Slovo starosty obce
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych se s Vámi podělil o aktuální informace z připravovaných či již probíhajících projektů v naší obci.

V průběhu realizace tak rozsáhlé stavby se ni-
kdy nelze vyhnout problémům a potížím se 
sjízdností komunikací, dopravní obslužností 
či omezením služeb. Vždy se snažíme ihned 
řešit příčiny těchto potíží se zástupci zhoto-
vitele a  technickým dozorem stavby. Pokud 
byste měli jako občané pocit, že určitá proble-
matika není řešena dostatečně, neváhejte se 
obrátit na starostu či místostarostu obce.

1. Splašková kanalizace Kunčina
Již několik měsíců v naší obci probíhá vý-
stavba splaškové kanalizace. Mírná zima 
stavebníkům přála, což má za následek, 
že se v  současné době nacházíme mírně 
napřed oproti původnímu harmonogra-
mu. Na výstavbu kanalizace nám dotačně 
přispěje stát, a  to částkou 78.102.299,98 Kč. 
Dále jsme byli úspěšní ve dvou žádos-
tech o  dotaci Pardubického kraje, který 

nám s  našim projektem pomůže částkou  
8 milionů Kč.
Jako starosta obce jsem absolvoval něko-
lik jednání ve věci plánované rekonstrukce 
komunikace III. třídy, která by měla pro-
běhnout dle všech dostupných informací 
v  průběhu roku 2020, a  to za výrazného 
přispění Pardubického kraje, kterému tím-
to chci za jeho přístup poděkovat.

2. Chodník k ZŠ a nádraží ČD
V současné době probíhají přípravné práce 
na realizaci výstavby nového chodníku od 
zastávky BUS Kunčina rozcestí škola smě-
rem k základní škole, sportovnímu areálu až 
k nádraží Českých drah. Součástí projektu je 

také vybudování nového vedení veřejného 
osvětlení. Od realizace projektu si zastupi-
telé slibují zvýšení dopravní bezpečnosti ve 
frekventované lokalitě. Na realizaci záměru 
se dotačně podílí Pardubický kraj. V  rám-

ci Programu obnovy venkova na rok 2019 
obec Kunčina získá částku 110.000 Kč. Stav-
ba by měla být kompletně dokončena do 
konce letních prázdnin letošního roku.
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3. Hasičská zbrojnice Kunčina
Výstavba nové budovy hasičské zbrojnice 
Kunčina je téměř na konci. V současné době 
jsou dokončovány práce na chodnících a ná-
jezdu ke garáži, na hromosvodech a dřevěné 
přístavbě skladu na východní straně budo-

vy. Do konce června roku 2019 bude stavba 
připravena ke kolaudaci a následně jí budou 
moci členové SDH Kunčina i široká veřejnost 
využívat. Velmi si vážím toho, že takovou 
stavbu byla obec schopna postavit převážně 

vlastními silami. Dále bych chtěl poděkovat 
členům SDH Kunčina, kteří brigádně zhoto-
vili elektroinstalaci budovy. Vznikla budova, 
která bude po dlouhá desetiletí plnit roli do-
minanty naší obce.

4. Rekonstrukce střechy obecní Kaple  
sv. Rocha v Nové Vsi
V  průběhu měsíců dubna a  května le-
tošního roku probíhaly práce na rekon-
strukci střechy obecní Kaple sv. Rocha 
v Nové Vsi. Výsledek je dle mého názoru 
skvělý. S  náklady na rekonstrukci stře-
chy obci pomůže dotace Ministerstva 
zemědělství ve výši 70 % z  uznatelných 
nákladů stavby. Cena díla převýšila část-
ku 447 tisíc Kč.

5. Rekonstrukce střechy budovy Kultur-
ního domu v Nové Vsi
V  průběhu měsíce května započaly práce 
na rekonstrukci střechy budovy Kulturního 
domu v  Nové Vsi. Po dokončení prací na 
střeše budovy dojde k  demolici bývalého 
chléva v severní části stavby, jehož technic-
ký stav neumožňuje jeho další rekonstrukci 
či přestavbu k jinému účelu.

Co naši obec čeká v následujících týdnech a měsících?

•	 Zahájíme stavbu nové kuchyně u ZŠ v Kunčině.
•	 Obec se připravuje na zahájení výběrového řízení k veřejné zakázce s názvem Vybudování sociálního bydlení v obci Kunčina.
•	 Obec čeká na vyhodnocení žádosti o dotaci na opravu hřbitovní zdi v Nové Vsi. Poskytovatelem dotace je Ministerstvo pro místní 

rozvoj ČR.
•	 Obec čekají v letních měsících práce na opravě jídelny budovy Mateřské školy v Kunčině.
•	 Vedení obce čeká mnoho jednání o podobě nových tras chodníků a autobusových zálivů v obci.
•	 Obec opraví 2 bytové jednotky v budově Obecního úřadu.

Je před námi opravdu mnoho úkolů a výzev, ale my se na ně těšíme a věříme, že poskytovatelé výše zmíněných dotací budou na naši obec 
štědří a že se podaří rozpracované projekty řádně a včas realizovat.

Bc. Miroslav Kubín, starosta obce
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pomoc útulku canis 
centrum, s.r.o.

kůrovec v obecním lese

ze ŠkolskÝcH zaŘízení

záklaDní Škola kunčina

Dne 13. dubna 2019 byla dle usnesení za-
stupitelstva obce Kunčina (Usnesení „KUN 
II.2019-034“) poskytnuta materiální pomoc 
útulku CANIS CENTRUM, s.r.o. Lanškroun, 
Dolní Třešňovec ve výši 5.000 Kč. Krmivo pro 
psi bylo předáno zástupkyni útulku paní 
Coufalové.

Martin Voráč, místostarosta obce

I  obecní lesy se potýkají s  kůrovcovou ka-
lamitou. Obecní zaměstnanci na jaře mimo 
jiné sázeli, na plochy zničené lýkožroutem 
smrkovým a  lýkožroutem lesklým, listna-
té sazenice, a to buk lesní, javor klen a lípu 
srdčitou. Vysázeno bylo přibližně 4000 kusů 
sazenic na celkové ploše 0,5 ha. Jelikož se 

jedná o listnaté sazenice předcházely tomu 
práce v  zimních měsících, a  to řezání kůlů 
na výstavbu oplocenek a pak jejich samot-
ná stavba. Oplocení je u  listnatých dřevin 
nutné, protože by jinak došlo k  úplnému 
zničení sazenic okusem zvěří.

Vladimír Kaláb, lesník

Jarní měsíce přinesly našim žákům řadu 
zajímavých aktivit zaměřených na přírodu, 
tradice, sport i rozvíjení jejich znalostí a do-
vedností.
V  měsíci březnu se 12  žáků naší školy zú-
častnilo mezinárodní matematické soutěže 
Pangea. Výsledky ukazují, že si naši žáci ne-
vedli v celostátní konkurenci vůbec špatně. 
I když se nikdo z nich nedostal do republiko-
vého finále, umístili se většinou v první po-
lovině soutěžících z celé republiky. Mezi tři 
nejúspěšnější řešitele patří: Tomáš Novotný 
z  8.  třídy (23.  místo v  Pardubickém kraji), 
Samuel Šejnoha z 5. třídy (16. místo) a Aleš 
Širůček z 8. třídy (4. místo). Všem zúčastně-
ným gratulujeme a děkujeme za reprezen-
taci školy.
Dne 12.3.2019 navštívili žáci 3.  ročníku 

knihovnu v  Moravské Třebové. Pracovali 
s  tématem Ilustrátoři dětské literatury. Při 
činnostech ve skupinách poznávali jména 
známých českých ilustrátorů, které si abe-
cedně seřadili, vyhledávali informace v kni-
hách, zúčastnili se kvízu a závěrem se naučili 
kreslit ptáka papuchalka.
Dne 15.4.2019 všichni žáci navštívili veliko-
noční výstavu v  Klubu důchodců, na jejíž 
přípravě se opět podíleli. Proto mohli mezi 
vystavenými výrobky najít také svoje práce. 
V letošním roce jsme se zaměřili na symbo-
ly Velikonoc a  jejich význam.   Prohlédnout 
si bylo možné kromě kraslic, beránků a ve-
likonočních zajíčků také ručně vyrobené 
řehtačky a další výrobky. 
Ve středu 17.4.2019 se žáci z  8. a  9. třídy 
vypravili na exkurzi do Prahy. Cílem bylo 

Muzeum pražských hasičů, nejznámější pa-
mětihodnosti historického centra a  veliko-
noční  trhy. Po příjezdu jsme zamířili okolo 
židovské synagogy na náměstí Republiky. 
Odtud jsme pokračovali směrem k nábřeží, 
dále podél Vltavy k bývalé vodárenské věži, 
kde se nachází muzeum. Po točitém scho-
dišti jsme stoupali do jednotlivých podlaží, 
na kterých byly nainstalovány videopro-
jekce o práci pražských hasičů. V nejvyšším 
podlaží byla vyhlídková místnost. Na dlou-
hých projekčních panelech se promítaly 
rekonstrukce požárů, které nejvíce v minu-
losti ohrozily životy lidí na území Prahy. Od 
muzea jsme po nábřeží dospěli ke Karlovu 
mostu. Po jeho prohlídce jsme křivolakými 
uličkami Starého Město dorazili na Staro-
městské náměstí. Zde právě probíhaly krás-
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né velikonoční trhy. Žáci měli možnost obe-
jít stánky, prohlédnout si výzdobu a v pravé 
poledne zažít s davy turistů očekávané od-
bíjení orloje. Pro nezbytné nákupy a zaslou-
žený oběd se osvědčilo obchodní centrum 
Palladium. Náležitě unaveni, ale plni pěk-
ných zážitků jsme vyrazili přes Václavské ná-
městí směrem k Hlavnímu nádraží. 
Na přelomu dubna a  května proběhly 
zápasy v  kopané, které jsou součástí tur-
naje Mc Donalds Cup. Naši školu repre-
zentovali v  Moravské Třebové nejmladší 
žáci v kategorii 1. – 3. třída, kteří obsadili 
krásné 3. místo. Později vstoupili do sou-
těže chlapci v kategorii 4. – 5. třída, kteří 
dokonce vybojovali postup do okresního 
kola.  Všichni sportovci byli oceněni me-
dailemi, a  navíc Adam Paar, žák 5. třídy, 

byl vyhlášen nejlepším hráčem turnaje.
V úterý 23. 4. 2019 zahájili žáci 3. a 4. třídy 
plavecký výcvik. Pod vedením zkušených 
instruktorek plavání absolvují deset dvou-
hodinových lekcí. Cílem výcviku je naučit se 
plavat, zdokonalit své dovednosti, a hlavně 
se neutopit. 
Žáci 6. a 7. třídy se neoficiálně připojili k ce-
lorepublikové akci s názvem Ukliďme Česko. 
Společně vyrazili po trase nádraží  – obchod 
Hruška – dětské hřiště – obecní úřad - nové 
domky  pod hřištěm– škola. Nasbírali neu-
věřitelných 10  odpadkových pytlů (objem 
pytle 65 l).
Den Země, tradiční celoškolní projekt, se 
letos uskutečnil 2.5.2019. Třídní učitelé při-
chystali pro své žáky mnoho zajímavých 
aktivit, které se týkaly zejména ochrany ži-

vočichů. Hlavním cílem těchto aktivit bylo 
rozvinout u žáků smysl pro odpovědnost ke 
všemu živému a poznat, že lidé musí zachá-
zet se zvířaty starostlivě a citlivě. Děti vyhle-
dávaly informace v různých zdrojích, tvořily 
prezentace a  postery, hrály simulační hry, 
diskutovaly. Žáci 7. třídy vyrobili hmyzí do-
meček, který je umístěn v areálu školy. Žáci 
9. třídy vysazovali jehličnany na školním po-
zemku, šesťáci se věnovali odpadové pro-
blematice. Přímo do terénu vyrazila 2. třída.
Je třeba dodat, že Den Země je pomyslnou 
třešničkou na dortu celoročních aktivit tříd-
ních kolektivů v  oblasti environmentální 
výchovy. Témata týkající se životního pro-
středí jsou nedílnou součástí vyučovacích 
předmětů napříč vzdělávacími oblastmi.

Za ZŠ Mgr. Iva Richterová

V  úterý 26. 3. 2019 jsme s  předškoláky na-
vštívili místní ZŠ. Ujala se nás paní učitelka 
Vetrová a  děti z  první třídy. Naši budoucí 
prvňáčci se účastnili hodiny matematiky. 
Společně se svými staršími kamarády plnili 
úkoly zadané paní učitelkou. O přestávce si 
prohlédli školu a  zjišťovali, jak školáci tráví 
přestávky. Na závěr se předškoláci sezná-
mili se svojí budoucí třídní učitelkou paní 
Nedvědovou a  obdrželi od školáků milé 
dárky.  Srdečně děkujeme paní učitelce Ve-

trové za poutavě připravenou ukázkovou 
hodinu a prvňáčkům za spolupráci při plně-
ní úkolů. Zápisu do prvních tříd se v dubnu 
z naší MŠ účastnilo 14 předškoláků, z nichž 
12 bylo přijato. Dva předškoláci mají odklad 
školní docházky. Budoucím prvňáčkům pře-
jeme mnoho úspěchů ve škole.
Na dubnovém tvoření si rodiče s dětmi zho-
tovili v MŠ v Kunčině jarní květináč a v Nové 
Vsi velikonočního zajíčka. 
Od poloviny dubna jsme zahájili s přihláše-

nými dětmi předplavecký kurz v  Plavecké 
škole ve Svitavách. Děti se po deset lekcí 
budou učit pohybovat ve vodním prostředí 
a základům plaveckých stylů. Na závěr obdr-
ží „Mokré vysvědčení“.
Ve čtvrtek 25. 4. 2019 nás navštívil sokolník 
pan Karel Nejman. Představil dětem své povo-
lání a zálibu sokolníka. Seznámil děti se svými 
dravci - poštolkou obecnou, kání rudoocasou, 
kání harissovou, sokolem stěhovavým, raro-
hem jižním, orlem skalním a  třemi sovami.   
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Děti viděly též výcvik dravců a mohly si na ně 
i  sáhnout. Ty odvážnější si na ruce podržely 
sokola. Na závěr si děti mohly pohladit dva 
bretaňské ohaře, kteří sokolníka doprovázeli. 
Dětem se beseda velmi líbila.
V úterý 7. 5. 2019 se konal zápis dětí do MŠ. Na 
školní rok 2019/2020 bylo přijato 9 dětí. 
Ke Dni matek jsme ve čtvrtek 9. 5. 2019 uspo-
řádali „Kavárničku pro maminky a  babičky“. 
Děti maminkám a  babičkám zazpívaly pís-
ničku, přednesly básničku a předaly přáníčka 
a náhrdelníky, které vytvořily. Poté maminky 
a  babičky pohostily občerstvením, které pro 
ně dopoledne připravily. 

O  nadcházejících akcích Vás budeme infor-
movat v  příštím čísle zpravodaje i  na našich 
webových stránkách.

Za MŠ Hana Fafílková 

ze společenskÝcH zaŘízení

Sidecarcross

Hutira - Plhák v Kramolíně na stupni vítězů
O víkendu 11.- 12.5.2019 se v Kramolíně u Nepomuku jel při závodě Mistrovství světa Mezinárodní závod Veteránů v sidecarcrossu za účasti 
35 posádek z celé Evropy.
Posádka reprezentující Obec Kunčina a Bludov - Hutira -  Plhák se v náročných klimatických podmínkách umístila na 3. místě za posádkou 
z Holandska a druhou ze Švýcarska. 

Pořadí na prvních třech místech bylo následující:
1. Hurkmans – Bens  z Holandska
2. Watti – Kalin ze Švýcarska
3. Hutira – Plhák z České republiky

Posádka se zúčastňuje i letos všech závodů seriálu, ve kterém byly dosud odjety 2 závody.
První závod se konal v Mohelnici 10.3.2019. Zde se posádka umístila 2x na I. místě. Druhý závod se jel v Jiníně 4.5.2019. I zde posádka do-
sáhla výsledku 2x I. místo.

Termíny následující závodů:
26.05.2019 Stříbro
15.06.2019 Březová nad Svitavou
29.06.2019 Dobřany u Plzně
18.08.2019 Dalečín - družstva
22.09.2019 Kramolín
12.10.2019 Horní Újezd

Děkujeme všem sponzorům a fanouškům za podporu a zveme je na další 
závody.

Za sidecarcrossový tým Stanislav Hutira
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SDH Kunčina
V  minulém čísle jsme zapomněli informo-
vat o jedné novince, která se udála na led-
nové výroční valné hromadě. Dlouhá léta 
jsme neměli kronikáře a  mnohokrát jsme 
diskutovali o  tom, že je naší povinností 
zaznamenávat historii našeho sboru. Při 
loňských oslavách jsme požádali o pomoc 
pana Martina Protivánka, který zpracoval 
z  dostupných materiálů informační tabuli 
od historie po současnost SDH Kunčina. 
Na základě této zkušenosti a  jeho zálibě 
o  historii naší obce a  celého našeho regi-
onu jsme schválili návrh na jeho zvolení 
kronikářem SDH Kunčina a zároveň se stal 
i členem našeho sboru. Obracíme se na ve-
řejnost, pokud budete mít doma jakékoliv 
dokumenty týkající se hasičů v  Kunčině, 
prosím, ozvěte se buď panu Martinu Pro-
tivánkovi nebo je doneste na obecní úřad. 
Rádi bychom vytvořili novou kroniku hasi-
čů z Kunčiny pro další generace.
Jaro již tradičně patřilo kulturním akcím 
a  na konci dubna jsme uspořádali Pálení 
čarodějnic, stavění májky a  Kunčinskou 
pouť. Všechny akce proběhly pouze v jed-
nom víkendu, kvůli velikonočním svátkům. 
O víkendu 4.-5.5.2019 jsme se zúčastnili zá-
chranářského cvičení Rozkoš Rescue 2019. 
Jedná se o  cvičení složek IZS, zejména 
zdravotnických záchranářů, a  to jak z  řad 
profesionálů, dobrovolníků (vodních zá-
chranářů a studentů zdravotních škol), ale 
také dobrovolných hasičů. My jsme měli 
roli figurantů, kteří představovali pacienty, 
raněné osoby nebo osoby v tísni. Všechny 
role vycházely z reálných událostí. Celkem 
48 týmů zdravotnických záchranářů mělo 
za úkol projít 24 stanovišť v  okolí přehra-
dy Rozkoš a města Česká Skalice. První část 

této akce začala v pátek večer, druhá část 
pokračovala v  sobotu od časných ranních 
hodin a končila kolem půl osmé večer. Ná-
ročnost celé akce znepříjemnil v odpoled-
ních hodinách silný déšť a chladné počasí. 
Zkušenost je to velmi zajímavá a  poklona 
patří všem záchranářům, kteří se musí včas 
rozhodnout pro správnou diagnózu a  po-
stup záchrany pacienta, při kterém jde do-
slova o minuty.

Nová sezóna se rozbíhá a naše mládež ne-
zahálí a pilně plní úkoly z předepsané roční 
činnosti, které jsou součástí hry Plamen. 
V  sobotu 6.4.2019 jsme se opět po roce 
zúčastnili celorepublikové akce Ukliďme 
Česko. Ve čtvrtek 11.4.2019 byli někteří 
členové kroužku v  Moravské Třebové na 
hasičské stanici plnit odznaky odborností, 
nutno říct, že úspěšně, a  tak máme nové 
kronikáře, preventisty i  cvičitele. A  třeš-
ničkou na dortu byla 18.4.2019 exkurze na 
moravskotřebovské policejní stanici, kde 
jsme viděli a také si vyzkoušeli spoustu pro 
nás nepředstavitelných věcí. Děkujeme 
Policii ČR za tento nevšední zážitek a také 
panu Miroslavu Šmídovi.

Nyní probíhá intenzivní příprava na jarní 
kolo hry Plamen, kterou nám komplikuje 
nepřízeň počasí. My však doufáme, že vše 
zvládneme a nic nás nezaskočí. Od nové-
ho roku k nám také přibyli tři noví členo-
vé, které tímto vítáme a  doufáme, že je 
hasičský sport bude bavit stejně jako nás 
ostatní. 
Do nové sezóny jsme pořídili díky sponzo-
rům novou hasičskou káď, která je vyrobe-
na ze sklolaminátu a  odpovídá pravidlům 

požárního sportu. Cena této kádě je přes 
deset tis. Kč a  tímto chceme velmi podě-
kovat sponzorům Roltechnik, Pohostinství 
u Fryčů, reklamní agentura Frnk – František 
Knápek a panu Martinu Voráčovi. Velice si 
této pomoci vážíme, abychom mohli zase 
o trochu pozvednout kvalitu přípravy mla-
dých hasičů.

Za SDH Kunčina, starosta Petr Slabý
a vedoucí mládeže Jan Procházka
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SDH Nová Ves
Dne 18. května 2019 se v Nové Vsi u hasič-
ské zbrojnice uskutečnilo „První kolo požár-
ního sportu okrsku Moravská Třebová“. Zú-
častnilo se 8 týmů kategorie mužů a 2 týmy 
kategorie žen. Závodilo se v  disciplínách 
požární štafeta a  požární útok. V  kategorii 
muži bylo umístění: 1. Udánky, 2. Gruna,  
3. Malíkov, 4. Kunčina, 5. Boršov, 6. Nová Ves,  
7. Radkov, 8. Sušice. V  kategorii ženy:  
1. Kunčina, 2. Boršov. Slunečné počasí bylo 
předem objednáno a soutěžící i diváci si ce-
lou akci užili. Jako tradičně bylo připraveno 
bohaté občerstvení: makrely, klobásy, uze-
né. Poděkování patří členům SDH Nová Ves, 
kteří celou akci připravili.

Martin Voráč, starosta SDH Nová Ves

Cyklistický klub Čerti Kunčina

V neděli 14.4.2019 odstartoval již 18. ročník 
seriálu cyklistických závodů – Cykloman.
Prvním závodem byl prolog, při kterém zá-
vodníci absolvovali silniční časovku v délce 
8 kilometrů mezi Křenovem a  Moravskou 
Třebovou. Za chladného, větrného a  deš-
tivého počasí při teplotě kolem 5°C stihli 
nejlepší závodníci trať projet za 10 minut 
při průměrné rychlosti přes 47 km/h. Z Čer-
tů vynikl hlavně Petr Štěpař, který obsadil 
absolutní 3. místo bez rozdílu kategorií. Ve 
svých 55 letech porazil téměř všechny mlad-

ší soupeře a svou věkovou kategorii opano-
val. Ve své kategorii vystoupila na stříbrný 
stupínek vítězů také Bedřiška Schneiderová 
Dalším závodem byla terénní časovka Su-
perbike, která se konala v neděli 28.4.2019 
Většina trati se klikatila v prostorách Dubiny 
a  Hradiska, start a  cíl byly umístěny v  pro-
storách hřiště v  Sušicích. Trať byla těžká, 
technicky velice náročná a  závodníci na ní 
strávili čas mezi 30 a 50 minutami. Opět byli 
na trati i v cíli vidět také členové cyklistické-
ho klubu Čerti Kunčina, když na stupně vítě-

zů ve svých kategoriích vystoupali Petr Ště-
pař (2.), Karel Antl (3.), Béďa Schneiderová 
(1.) a Blanka Manová (3.). Těsně pod stupni 
vítězů zůstal František Pustina, který obsadil 
skvělé 4. místo.
Další závod se koná až po uzávěrce tohoto 
čísla zpravodaje. Bude jím dne 26. 5. nejdel-
ší a  nejkrásnější závod – Orientační závod 
dvojic na 4 hodiny. Tak nám držte palce, 
v  tomto závodě pravidelně obsazujeme 
stupně vítězů.

Za CK Čerti Kunčina Roman Richter

TJ SOKOL Kunčina, z.s.
Stav jarní části fotbalového ročníku 2018/2019 k půli května:

Výsledky sezóna 2018/2019 (květen):
Muži „A“ – I. A třída  13. místo   30:76   16 bodů
Muži „B“ – III. třída     8. místo    26:48   23 bodů
Dorost – Meziokresní přebor 8+1   3. místo    31:24   19 bodů
Žáci – Okresní přebor 8+1    4. místo    34:23   27 bodů

Zápasy:

Žáci:
13.04.2019 Kunčina/Mladějov – Městečko Trnávka  2:4
20.04.2019 Křenov/Dlouhá Loučka – Kunčina/Mladějov  0:3
04.05.2019 Dolní Újezd - Kunčina/Mladějov  0:2
07.05.2019 Kunčina/Mladějov – Hradec nad Svitavou  5:0
11.05.2019 Březová nad Svitavou – Kunčina/Mladějov  1:0
18.05.2019 Kunčina/Mladějov – Němčice   0:3

Dorost:
14.04.2019 Pomezí - Kunčina/Mladějov              1:4
20.04.2019 Kunčina/Mladějov – Březová nad Svitavou  2:0
27.04.2019 Luže/Rosice – Kunčina/Mladějov               0:7
12.05.2019 Proseč – Kunčina/Mladějov               1:2
18.05.2019 Kunčina/Mladějov - Rudoltice               3:0

B-tým:
06.04.2019 Čistá – Kunčina B     5:1
13.04.2019 Kunčina B – Sebranice    3:1

A-tým:
23.03.2019 Tuněchody – Kunčina               4:0
30.03.2019 Kunčina – Pardubičky               1:5
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20.04.2019 Koclířov – Kunčina B   0:2
28.04.2019 Kunčina B – Rohozná   0:4
04.05.2019 Křenov - Kunčina B   1:1
11.05.2019 Kunčina B – Třebařov   7:0
18.05.2019 Hradec nad Svitavou – Kunčina B  3:0

06.04.2019 Přelouč – Kunčina   3:0
13.04.2019 Kunčina – Horní Ředice   3:4
21.04.2019 Polička – Kunčina      1:1 (PK 5:6)
28.04.2019 Kunčina – Svitavy B   2:1
04.05.2019 Rohovládová Bělá - Kunčina  2:0
11.05.2019 Kunčina – Načešice   6:3
19.05.2019 Ústí nad Orlicí B – Kunčina   2:1

Pomalu, ale jistě přichází konec sezóny 
a  bude nutné skládat účty. Prozatím může 
být oddíl potěšen spíše mládežnickými vý-
kony, které se drží v horních patrech svých 
soutěží. Po úplném konci ročníku přijde čas 
na přihlašování soutěží a strukturální změny 
v jednotlivých mužstvech.
Po ukončení ročníku nás však nečeká jen 

práce, ale také trocha zábavy. Tělovýchov-
ná jednota Sokol Kunčina totiž oslaví jubi-
leum od svého založení. Oddíl byl založen 
roku 1949, takže nás čekají oslavy 70-ti let. 
Na 22.06.2019 připravujeme pro přízniv-
ce kunčinského fotbalu dětské dopoledne 
s hrátkami, malováním na obličej a dalšími 
zajímavostmi. Děti budou na konci odmě-

něny. Odpoledne bude patřit fotbalu, kde 
se představí hráči od nejmladších až po 
pamětníky a  večer se kunčinským hřištěm 
ponese hudební produkce. Pro návštěvníky 
bude připraveno občerstvení a  různorodý 
zábavný a kulturní program.
 

Michal Kubín, jednatel TJSK
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různé
Kultura a sport

V jarních měsících se opět konalo více spor-
tovních a  kulturních akcí. Osobně jsem se 
zúčastnil dvou akcí, které stojí za zmín-
ku.   Závod 10 jarních kilometrů v  Kunčině 
byl, za podpory obce Kunčina, letos ve čtvr-
tém ročníku. Rekordní účast závodníků spíše 
odpovídala ročníku minimálně s dvoucifer-
ným číslem a  delší tradici. Běžecké závo-
dy v  základních kategoriích Hobby závod 
a Hlavní závod probíhaly 16. března 2019 od 
14 hodin se startem u  Sportovního areálu. 
Závodilo se v několika kategoriích a běžec-
kých tratích, od dětí až po seniory. Nejmlad-
šímu chlapci byly dva roky a  nejstarší měl 
úctyhodných 71 let! Kdo přišel fandit, tak se 
musel bohaté účasti běžců jen divit. Myslím 
si, že překvapení museli být i  pořadatelé. 
Závodníků, mimo těch úplně nejmenších 
dětí v  samostatně krátké distanci, bylo na 
sto padesát a celkem všech tak bylo téměř 
na dvě sta! Přitom se nejednalo vůbec jen 
o místní borce. Na startu byly sportovci, jen 
namátkou, z  České Třebové, Chocně, Lan-

škrouna, Litomyšle, Ústí nad Orlicí, ale také 
třeba z Úpice, Pardubic, Brna i Prahy. Navíc 
závod byl v bodování poháru ISCAREX CUP 
2019. Chce se mi napsat: neuvěřitelné! Za 
mne i  velké poděkování Michalu Hegerovi 
z Kunčiny. Organizoval, připravoval a výbor-
ně moderoval. Michal Heger skvěle vygra-
doval finiš a  doběh sportovců. Podařilo se 
mu s nadšením, vtipem a komentářem vy-
bičovat k maximálnímu výkonu řady běžců 
v posledních desítkách metrů. Atmosféra by 
byla ještě lepší, pokud by bylo přívětivější 
počasí, ale hlavně pokud by byla ještě větší 
účast fandů z naší obce. Závod si to jedno-
značně zasloužil. Přemýšlím a  naslouchám 
názorům. Možná by pomohla včasná po-
zvánka místním obyvatelům, fandům ještě 
přes sociální sítě, platí to možná i pro zim-
ní biatlon. Obě akce jsou svým způsobem 
mimořádné a  zaslouží si větší sledovanost 
a podporu místních fanoušků.
Druhá akce, která stojí za zmínku, byla pořá-
dána Klubem důchodců. Zájezd autobusem 

na Floru Olomouc. Tradice zájezdů z  obce 
byla na nějakou dobu přerušena a  bylo 
otázkou, jestli bude zájem ze  strany členů 
Klubu. Obavy mohly jít stranou. Autobus 
s  větší kapacitou byl téměř, až na pár míst 
naplněn. A  mohlo se vyrazit do moravské 
metropole. Jízda busem byla komfortní 
a časově, do Olomouce, překvapivě krátká. 
Flora byla rozkvetlá, v nabídce pro zahrád-
káře a kutily pestrá a už tradičně velmi sil-
ná v  návštěvnosti. Každý, kdo chtěl, si na 
výstavě nakoupil, ochutnal něco dobrého 
ve stáncích s občerstvením a užil si sobotní 
den, který snad mohl být jen více slunečný 
a teplý. Přes hojnou návštěvnost Flory a její 
velikost se nikdo neztratil, a  autobus na 
čas mohl vyrazit k domovu. Akce se zdařila 
a  účastníkům zájezdu se líbila. Z  podnětů 
Klubu vyplynulo, že se podobné akce mo-
hou opakovat každý rok. Příště i  třeba se 
stejnou tématikou, ale i na jiná místa.

Ing. Josef Beneš, předseda výboru pro kulturu

Otevírací doba víceúčelového hřiště  
s umělým povrchem u zš

OD 1.6.2019 – 30.6.2019
pondělí – pátek od 16:00 – 20:00
sobota – neděle od 10:00 – 20:00

OD 1.7.2019 – 31.8.2019
pondělí – neděle od 8.00 – 20:00

kontakt na správce hřiště: Diblík Pavel, tel.: 702 058 891
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pŘipravované akce červen – srpen 2019

datum akce místo konání pořadatel

 1. června Kácení máje Areál Pod skalkou SDH Kunčina

 1. června Volejbalový turnaj Nová Ves Volejbalový oddíl

22. června Oslavy 70 let od založení Sokolu Sportovní areál Kunčina TJ Sokol Kunčina, z.s.

29. června Soutěž ve vaření gulášů Myslivna v Nové Vsi Myslivecké sdružení Česká hranice z.s.

29. června Letní kino – Králíček Petr Sportovní areál Kunčina Obec Kunčina

20. července Letní kino – Ženy v běhu Sportovní areál Kunčina Obec Kunčina

17. srpna Kunčinský duatlon Sportovní areál Kunčina CK Čerti Kunčina

24. srpna Loučení s létem Myslivna v Nové Vsi Myslivecké sdružení Česká hranice z.s.

Informace  
z knihovny  
v Kunčině

Přiloženými fotografiemi bych Vám ráda 
připomněla akce pořádané knihovnou  
v  1. čtvrtletí tohoto roku. Jedná se o  Noc 
s  Andersenem, na fotu je blogerka Jitka 
Štanclová, dále pak pan Jiří Přichystal, ten 
nás provedl Ukrajinou a Černobylem.

Marta Alexandrová, knihovnice

Tip na výlet
Jedním z  tipů na výlet v  našem okolí je 
putování za Lichtenštejnskými pamětní-
mi kameny. Kameny, zasazeny do země 
se nachází v  blízkém okolí Moravské Tře-
bové, např. v Nové Vsi, Boršově, Rychnově 
na Moravě, ve Vrážném, Městečku Trnávka 
atd.  Byly rozestavěny v  lesních revírech 
u příležitosti 40. výročí vlády Jana II. z Li-
chtenštejna. Mají vyjadřovat vděk lesníků 
za to, jak se Lichtenštejnové dobře stara-
li o  lesy a  lesní zvěř. Nápisy na nich jsou 
v  českém nebo německém a  latinském 
jazyce. Kameny podrobně nafotila a  tex-
tem doplnila nadšená turistka z Moravské 
Třebové.  Některé z  nich, které jsou blíže 
dosažitelné již byly poškozeny. Příkladem 
jsou Sušice, kde bylo do pískovce vy-
škrábáno jméno psa.
Také my, důchodkyně z  Kunčiny, jsme se 
vydaly hledat, již v  pořadí druhý kámen. 
První jsme našly v Nové Vsi. Vyjely jsme na 
kolech do obce Boršov. Najít kámen nám 
nedalo mnoho práce.  Jeho nález jsme 
zdokumentovaly na svých mobilech. Není 
to jistě poslední putování, dále bychom 
chtěly pokračovat v  hledání kamene 
v Rychnově na Moravě. Zatím jsme jenom 
4, ale rády přijmeme další zájemce.  

Za Klub důchodců Marta Alexandrová
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Ochotnické divadlo v Nové Vsi
Naše obce Kunčina i Nová Ves vedly v minu-
losti bohatý divadelní život. O tom nám mo-
hou vykládat i  fotografie. Otištěné fotografie 
pocházejí z divadla v Nové Vsi a díky nim se 
můžeme vrátit v čase do doby, kdy novoveští 
ochotníci hráli slavné divadelní hry.

Divadlo v Nové Vsi po roce 1945
Ohlédnout se a připomenout činnost ochot-
nického divadla v Nové Vsi můžeme díky při-
loženým fotografiím. Za obě fotografie děkuji 
paní Marii Rothröckelové z Nové Vsi, která je 
zapůjčila k oskenování a pověděla zasvěcený 
komentář. Fotografie zachycují dvě různé scé-
ny ze hry Aloise Jiráska s názvem „Otec“, kte-
rou nacvičili a sehráli ochotníci z Nové Vsi dne 
26. 11. 1955. 
Paní Rothröckelová byla členkou divadelního 
kroužku v Nové Vsi a s ním také vystupovala. 
Vypravme se s její pomocí do dob, kdy ochot-
níci v Nové Vsi tyto divadelní hry hráli: 
„Divadelní hry se odehrávaly v Nové Vsi na sále 
kulturního domu. Hrálo se přes zimní měsíce 
v  sobotu kolem 7 – 8 hodiny večerní. Divadlo 
bylo za dobrovolné vstupné. Z vybraného vstup-
ného se hradily opravy kulis nebo kostýmy. Kos-
týmy jako byly třeba suknice, vojenské oblečení 
a  jiné se půjčovaly za poplatek z  moravskotře-
bovského divadla. Divadlo v Nové Vsi vedl pan 
Jan Papežík, ředitel školy v  Nové Vsi a  později 
učitel v  Kunčině. Zkoušky na představení byly 
v týdnu a v sobotu se hrálo. S divadlem se jezdilo 
hrát také do okolí. Hráli jsme v  Kunčině, Dětři-
chově u Svitav, nebo v Boršově.  Hráli jsme diva-
delní hry např. Statky zmatky od Gregora Tajov-
ského, Hrátky s Čertem od Jana Drdy nebo hru 
Otec od Aloise Jiráska. Ze hry Otec se dochovaly 
i tyto fotografie. Obě vyfotografoval pan Bohu-
mil Kincl z Nové Vsi. 

Zachycená hra Otec je ze zimy 1955. Na první 
fotce je záběr někde ze začátku dějství. V roli 
otce od nevěsty hraje pan Jan Velc, který drží 
v ruce hůl. Nejmladší kluk je František Kalina, 
který stojí zleva od pana Velce. A  první zleva 
je František Němec. Kulisy maloval pan Alois 
Šmíd z Nové Vsi. 

Na druhé fotce je záběr asi z konce dějství. Roli 
otce od ženicha ztvárnil pan Somr. To je ten muž 
s čapkou na hlavě. Zleva je v roli syna Milan Fla-
jšingr. A jeho kamaráda vpravo od něj hraje Mi-
lan Kumhala. Pak je zde již zmiňovaný otec od 
nevěsty. A dále Bohumil Šejnoha a Františka Be-
ránková. Kulisy za herci jsou stejné jako u před-
chozí fotky.“
Podle dostupných písemných pramenů a ze-
jména kroniky Nové Vsi od pana Jana Papeží-
ka se můžeme dozvědět další zajímavosti o di-
vadle v Nové Vsi. Tyto zajímavosti si uvedeme 
ve zkrácené podobě.
Divadelní kroužek v  Nové Vsi byl založen ve 
druhé polovině roku 1946. Své první před-
stavení Trampoty fořta Borovičky sehrál  
25. března 1947. Protože v obci nebylo ještě 
jeviště, hrálo se toto divadlo, a  ještě další tři 
v roce 1947 a 1948 v Kunčině. Toto období po-
pisuje Kronika Nové Vsi:
„Od příchodu prvních českých osídlenců se 
věnovala pozornost také kulturnímu životu. 
Mezi občany, hlavně mezi mladými, se našlo 
dost obětavých lidí, kteří měli chuť hrát také 
ochotnické divadlo. V  obci ovšem v  té době 
nebyly pro to podmínky, proto první předsta-
vení se hrála v  Kunčině. Vůbec první ochot-
nické představení bylo 25. března 1947, kdy 
novoveští ochotníci sehráli veselohru Marie 
Šebkové Trampoty fořta Borovičky. Do ochot-
nické práce, kterou vedli učitelé zdejší školy 
Libuše a Jan Papežíkovi, se zapojil především 
Matouš Somr a  pak hlavně mládež, Marie 
Smutná/ provdaná Šejnohová/, Vladimír 
Alexandr a řada dalších. “
Potom se podařilo získat alespoň provizorní 
jeviště, a tak mohlo být 19. prosince 1948 se-
hráno první představení v Nové Vsi. O potížích 
se sháněním jeviště nás opět informuje no-
voveská kronika: „Poslední představení, které 
novoveští ochotníci sehráli v Kunčině, byla Tri-
kolora od Boženy Rajské-Smolíkové, hrané 29. 
dubna 1948. Poněvadž organizování divadla 
v cizí obci naráželo na řadu těžkostí jak doma, 
tak i u vedoucích činitelů v Kunčině, snažili se 
zájemci sehnat vlastní jeviště pro Novou Ves. 
První pokus byl v Sušicích, ovšem získaný ma-

teriál byl velmi špatný a nevyhovoval. Úspěš-
nější bylo získání částí rozkládacího jeviště 
od hostinského Tůmy v Kunčině“ (Poznámka: 
hostinec dnes již nestojí, stál v dolní části obce, 
dnes bytovky) „Ze získaného materiálu po 
jeho upravení a doplnění si pořídili ochotníci 
v Nové Vsi bez cizí finanční pomoci rozkláda-
cí jeviště, které mohli postavit v sále hostince 
v Nové Vsi.“ 
První divadelní hra sehraná v  Nové Vsi na 
vlastním jevišti byla hra Františka Cimlera „Sta-
tek našeho Franty“, která se hrála 19. 12. 1948. 
V Nové Vsi hráli divadlo i členové Sokola, kteří 
v roce 1950 sehráli dvě divadelní hry – „Skal-
ní hnízdo“ a hru F. X. Svobody „Poslední muž“. 
Velkou pomocí pro místní ochotníky byl od 
podzimu 1952 nový vedoucí polesí Ing. Vlas-
timil Kotrba, který přispěl i k vylepšení jeviště.
V  roce 1956 v  Nové Vsi hostovali ochotníci 
z Kunčiny s hrou se zpěvy „Sládci“. Novoveští 
ochotníci zajížděli se svými hrami i  do okol-
ních obcí např. do Kunčiny, Sušic, Starého 
Města, Dětřichova u Starého Města, Třebářo-
va, Mladějova a Dětřichova u Svitav.
Činnost divadelního kroužku se dále rozvíje-
la, takže do roku 1957 bylo sehráno celkem 
22 představení s  dospělými a  12 představe-
ní sehrála školní mládež. Při přestavbě sálu 
a  celého kulturního domu v  roce 1957 byla 
činnost divadelního spolku přerušena, obno-
vena byla na jaře roku 1967, kdy se ochotnické 
práci přidal Vlastimil Pačák, nový lesník v Nové 
Vsi, a někteří učitelé z Kunčiny, zejména Ladi-
slav Kejík. Herci vybudovali vlastními silami 
a z vlastních prostředků nové jeviště a novou 
oponu a podle potřeby si vytvářeli kulisy. Při 
této práci se osvědčili zvláště Josef Kumhala, 
Vlastimil Flajšingr, Bohumil Šejnoha a  další, 
kteří zároveň patřili i  ke stálému hereckému 
souboru.  Z divadelních her, které se v Nové 
Vsi hrály jmenujme např. Mášenku, Paličovu 
dceru, Otce, Hrátky s čertem, Svatba sňatko-
vého podvodníka, Nemá kocour pořád po-
svícení. Poslední hra hraná v  Nové Vsi byla 
„Paní Piperová zasahuje“, která byla sehrána  
19. 4. 1969. Tímto kusem ochotnická činnost 
skončila a její činnost se již nepodařilo obnovit.
Divadlo mělo dlouholetou tradici i  v  Kunči-
ně, a to již v letech před rokem 1945. Novou 
tradici založili i ochotníci z řad novoosídlenců 
v Kunčině v letech po roce 1945. Vedle diva-
dla byl mezi lidmi zájem i o jinou kulturu např. 
o kina (Viz. Zpravodaj 3/2016 Vzpomínání na 
kunčinské kino), hudbu, knihy atd. Do těchto 
časů se vypravíme v některém z příštích čísel 
Kunčinského zpravodaje.

Martin Protivánek 


