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SLOVO STAROSTY OBCE
Uplynulé týdny v souvislosti s událostmi současné epidemiologické situace pro nikoho z nás nebyly jednoduché. Chci na tomto místě poděkovat všem dobrovolnicím, které se zapojily do šití látkových roušek pro své spoluobčany. Celkem se zapojilo 25 dobrovolnic
a v rekordním čase se jim podařilo ušít 1350 ks látkových roušek. Číslo je neuvěřitelné a já si jejich práce a ochoty velice vážím.
Všem Vám moc děkuji a přeji pevné zdraví!

AKTUÁLNÍ INFORMACE Z OBCE
Výměna svítidel veřejného osvětlení
v Nové Vsi
Předmětem této veřejné zakázky je výměna
stožárové výzbroje a všech 37 ks svítidel na
stávajících stožárech soustavy veřejného
osvětlení v místní části Nová Ves. Výměnu bude realizovat pan Zdeněk Schreiber
z Chornic. Bohužel došlo vlivem okolností k mírnému zpoždění realizace zakázky,
akce by však měla být realizována v řádném
termínu dle smlouvy o dílo, tedy do konce
května letošního roku.
Rekonstrukce komunikace III. třídy
Stav komunikace III. třídy je po průběhu
zimy v některých úsecích velmi žalostný, po
zimě sice došlo k úpravám nejhorších úseků,
ke zlepšení stavu komunikací dojde teprve
po dokončení kompletní opravy komunikace III. třídy, která je Pardubickým krajem
naplánována na druhou polovinu letošního
roku. Opravy místních komunikací budou
provedeny do konce srpna letošního roku.
V následujících týdnech vznikne seznam,
který bude obsahovat výčet místních komunikací, které budou opraveny celoplošně se
spoluúčastí obce. Západní úsek tzv. „Malé
strany“ bude opraven do konce července
2020 s ohledem na realizaci zakázky společnosti ČEZ Distribuce.
Přípravy na realizaci rekonstrukce komunikace III. třídy v průtahu obcí kontinuálně probíhají. Ze strany investora akce byla
úspěšně podána žádost o stavební povolení, v současné době probíhá výběrové
řízení zhotovitele stavby. V rámci akce dojde k opravě komunikace III. třídy na průtahu obcí a dojde k osazení obrubníků na
stávajících úsecích chodníků. Nově budou
osazeny silniční obrubníky i v úsecích, kde
se chodníky zatím jen projektují. Zahájení
prací se předpokládá na červenec letošního roku. Podíl obce na dané akci činí 25 %
nákladů, smlouva s investorem je uzavřena.
Výměna vodovodu Kunčina – II. etapa
V polovině března 2020 byly zahájeny práce
na další etapě opravy vodovodu v Kunčině.
Jedná se o úsek od parku u Pohostinství
U Fryčů po nemovitost čp. 73 v Kunčině.
Jedná se o úsek, který je nutné realizovat
do termínu zahájení opravy komunikace ze
strany Pardubického kraje. Práce probíhají

převážně řízeným protlakem. Akci financuje
zejména Skupinový vodovod Moravskotřebovska, je požádáno o dotaci u Pardubického kraje, částečně akci kofinancujeme
z obecního rozpočtu.
Vybudování sociálního bydlení
v obci Kunčina
V průběhu února došlo k setkání se zástupcem zhotovitele prací na akci Vybudování
sociálního bydlení v obci Kunčina. Bylo rozhodnuto, že práce na dané akci budou zahájeny již 2. března 2020. Během února byly
učiněny všechny kroky, aby bylo možné
práce zahájit. Probíhá komunikace se společností Regionální poradenská agentura
z Brna, která zajišťuje dotační servis a komunikaci s poskytovatelem dotace.
Po realizaci projektu vznikne 5 sociálních
bytů pro 10 osob z cílové skupiny daného
programu. Stav budovy čp. 223 již řadu let
nedělá obci dobrou reklamu. V rámci projektu dojde mj. k opravě střechy, fasády,
dojde k výměně oken i dveří a samozřejmě
ke kompletním opravám všech bytových
i nebytových prostor. Rozpočet akce činí
7.064.532 včetně DPH.

Výstavba nové kuchyně
Základní školy Kunčina
V termínu jarních prázdnin pokračovaly
práce v budově základní školy. Bylo zhotoveno topení a bylo vyměněno 10 ks radiátorů v budoucí jídelně a dílnách. Byly téměř
dokončeny práce na elektroinstalaci v nové
kuchyni. Bylo dokončeno propojení stávající
budovy a budovy nové, tedy stavba je průchozí. Byly projednány technické záležitosti
zapojení vzduchotechniky s příslušnými
orgány včetně statika a Krajské hygienické
stanice. Došlo k oddělení chodby přizděním
příčky a osazením plastových vstupních
dveří do budoucí školní jídelny.

Co se týká samotného vybavení školní kuchyně varnou technikou a příslušenstvím,
bylo nutné vyhlásit výběrové řízení malého rozsahu na danou akci. Dodavatel je již
znám a konečná cena vybavení kuchyně
činí 1.317.628 Kč včetně DPH. Vybavení kuchyně bychom velmi rádi instalovali do budovy v období letních prázdnin.
V současné době běží lhůta pro podávání
nabídek v rámci výběrového řízení na dodavatele montáže a dodávky potrubí vč.
příslušenství rozvodů pro budoucí vzduchotechniku.

číslo: 1/2020
Dále je hotova betonová podlaha v přístavbě, jsou instalovány všechny rozvody vody,
topení a elektřiny v budoucí kuchyni. Do konce dubna je možné počítat s tím, že bude dokončeno obkládání celého provozu kuchyně.
Venku se dokončují přípravné práce na zhotovení příjezdové komunikace ke kuchyni
včetně přípravy elektroinstalace k posuvné
bráně. Velmi dobře probíhá přestavba stávajících dílen, byly namontovány francouzské dveře a okno do stávajícího skladu.
Chci na tomto místě poděkovat všem zaměstnancům ZŠ Kunčina, kteří se na velmi náročné
akci podílejí. Dále chci poděkovat všem řemeslníkům a zaměstnancům obce Kunčina.

Oprava herny v budově MŠ v Kunčině,
Oprava skladu u budovy Mateřské školy
v Nové Vsi
Na letní měsíce je naplánována oprava MŠ
v Kunčině. V letošním roce bude opravena
herna v přízemí budovy, pravděpodobně bude nutné ji realizovat dodavatelsky.
V roce 2021 budou následovat opravy šaten
a vstupní chodby do budovy MŠ – opravy
budou provádět zaměstnanci obce.
V letních měsících proběhnou také rozsáhlé
úpravy u budovy MŠ v Nové Vsi, práce budou spočívat v rekonstrukci dřevěného přístřešku na severní straně budovy. Uzavřený
přístřešek v současné době slouží jako sklad
hraček a výukových pomůcek a bude tomu
tak i po realizaci prací v roce 2020.
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Rekonstrukce sálu Kulturního domu
v Kunčině
V průběhu března 2020 došlo v sále kulturního domu v Kunčině k rozsáhlé rekonstrukci. Byly odstraněny stávající vstupní dveře
do sálu a 3 ks dveří, které dělily sál od hostince. Namísto nich byly osazeny 4 ks plastových dveří se světlíky. V dnešních dnech
pracujeme na zednickém zapravení a úpravách obložení v sále, následně bude prostor
vymalován.

Restaurátorský záměr
v katastrálním území Nová Ves
Počátkem února 2020 byla podána žádost
o dotace u SZIF, žádost je podána na základě dvou restaurátorských záměrů, které má
obec Kunčina vypracované od roku 2017.
Jedná se o Sochu sv. Rocha a Sousoší Kalvárie. Obě sochy se nacházejí v Nové Vsi
v lokalitě mezi kaplí sv. Rocha a hřbitovem.
Rozpočet akce: 308.047 Kč, z toho dotace
200.000 Kč. Výsledky žádosti o dotace budou známy do poloviny roku 2020.

Vybudování kontejnerových stání
v obci Kunčina
Počátkem února 2020 byla podána žádost o
dotace na SFŽP, konkrétní informace o přiznání dotačních prostředků by mělo být
známo do poloviny roku 2020. Z dotací by
mělo být zhotoveno 11 sběrných míst pro
kontejnery, dále pořízeno několik kontejnerů na bioodpad, nádob na plasty a papír
a jeden kontejner na velkoobjemový odpad.
Kulturní dům v Nové Vsi je připravován
na svou přestavbu
Zaměstnanci obce se v zimních měsících
mimo jiné zabývali demoličními pracemi
na budově Kulturního domu v Nové Vsi, objekt je tímto připraven na přestavbu, kterou
bude obec Kunčina v budoucnu realizovat.
Kulturní dům v Nové Vsi už nikdy nebude
tím kulturním domem v pravém slova smyslu, to je více než jasné. Ing. Robert Kelnar
ze společnosti SINGRAF představil zastupitelům svou vizi přestavby objektu a zastupitelé na konci roku 2019 dali zelenou přestavbě budovy na multifunkční objekt. Ten
bude v přízemí sloužit nebytovým účelům
(dvě provozovny a klubovna), v prvním patře vzniknou do budoucna celkem čtyři moderní bytové jednotky.
Splašková kanalizace Kunčina – aktuální informace
V posledních dnech jsem zaznamenal mnoho dotazů na téma připojování jednotlivých
nemovitostí ke splaškové kanalizaci v Kunčině a Nové Vsi. Dovolte mi, abych touto
cestou na dotazy odpověděl a také upřesnil
aktuální stav realizace daného projektu.
V současné době probíhá dokončení stavebních prací na jednotlivých stokách a jednotlivých přípojkách k nemovitostem. Dne
18. února 2020 proběhly schůzky s majiteli
nemovitostí, které bude nutné připojit ke
kanalizaci tlakově. Obec doporučila majitelům nemovitostí řešení, které bude realizovat obec Kunčina, a to ve spolupráci s panem Miroslav Šiborem.
Aktuálně vzniká seznam prvků, které bude
nutné v rámci stavby opravit či dokončit
pro to, aby bylo možné stavbu do poloviny
roku převzít. Tedy zprávy o tom, že stavba
je dokončena a že je možné nemovitosti
připojovat, není pravdivá. Je možné po
soukromých pozemcích realizovat přípravné zemní práce, ale k samotnému napojení
na splaškovou kanalizaci či propojení domů
se systémem kanalizace a vyřazení stávajících žump a jímek, bude možné až po kolaudaci stavby. Předpokládáme, že ke kolaudaci dojde během letních prázdnin.
V následujících měsících dojde k osazení
obou obecních čerpacích stanic čerpadly.
Dokončujeme dokumentaci skutečného
provedení stavby a chystáme podklady
k odeslání a projednání Městskému úřadu
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v Moravské Třebové. Samotný proces projednání bude trvat několik měsíců.
Slíbené kontakty na obcí prověřené firmy,
které budou schopny odborně technicky
zrealizovat soukromé přípojky k jednotlivým nemovitostem, budou součástí druhého vydání zpravodaje, který bude do Vašich
schránek distribuován do konce června letošního roku.

Závěrem mi dovolte, abych Vám sdělil, že na
napojování nemovitostí ke splaškové kanalizaci bude dostatečný časový prostor. Od
kolaudace kanalizace bude mít každý vlastník kanalizace 12 měsíců na to, aby se fyzicky k systému splaškové kanalizace napojil.
Bc. Miroslav Kubín, starosta obce

SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU 2020
Kunčina: pondělí 25. května
lokalita Pod Skalkou
Nová Ves: středa 27. května
lokalita před Kulturním domem v Nové Vsi
Svozy budou realizovány v době od 8:00 – 18:00

PŘIPOMÍNÁME OBČANŮM SPLATNOST MÍSTNÍCH POPLATKŮ!
Pro rok 2020 zůstává výše poplatků nezměněna.
Odpad – 450,- Kč/osoba/rok
Pes – 100,- Kč/1 pes/rok
Poplatky můžete uhradit v hotovosti do pokladny obce Kunčina v úřední dny, tj. pondělí a středa od 8:00 do 15:00 hod.
nebo převodním příkazem na účet obce, č. ú. 1283447359/0800,
VS = číslo popisné (evidenční), zpráva pro příjemce = jméno majitele nemovitosti.

společenská kronika
Jubilea:

Narození:

22. 11. 2019 Grubrová Jana (N.V.) – 70
Suchá Marie (K) – 70
29. 11.
Fafílek Bohuslav (K) – 80
1. 12.
Voráčová Františka (K) – 90
Procházka Antonín (K) – 75
18. 12.
Bojanovská Marie (K) – 85
30. 12.
Kropáček Miroslav (K) – 80
13. 1. 2020 Bártová Helena (N.V.) – 75
16. 1.
Augustinová Anežka (K) – 92
Brychtová Jindřiška (K) – 70
4. 2.
Doleželová Marie (K) – 80
8. 2.
Šimonová Viera (K) – 65
12. 2.
Zemanová Danuše (K) – 70
19. 3.
Procházková Ladislava (K) – 85
7. 4.
Schrömerová Jiřina (K) - 65

7. 11. 2019
14. 11.
18. 11.
16. 12.
15. 2. 2020

Coufal Ondřej (N.V.)
Smolíková Nela (N.V.)
Wöjcik Alžběta (N.V.)
Bártová Amálie (K)
Dvořáková Ema (N.V.)

Úmrtí:
4. 12. 2019 zemřel pan Křížovský Erich ve věku 76 let
13. 1. 2020 zemřela paní Nepeřilová Ludmila ve věku 84 let
15. 3. 2020 zemřela paní Fadrná Marie ve věku 78 let
15. 4. 2020 zemřela paní Blattnerová Anna ve věku 87 let

Z evidence obyvatel:
Počet občanů přihlášených k trvalému pobytu k 1. 1. 2020
je 1391. Z toho v Kunčině 1019 a v Nové Vsi 372.

číslo: 1/2020
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SENIORSKÉ OBÁLKY
Pardubický kraj se připojil k projektu Ministerstva práce a sociálních věcí a nechal vytisknout takzvané Seniorské obálky. Jedná
se o tiskopisy I.C.E. karta senior, které mohou osamoceně žijícím seniorům pomoci
v tísni, v ohrožení zdraví, či života. Jsou dobrým pomocníkem při případném zásahu
zdravotníků, policistů či hasičů.
Do určeného tiskopisu I.C.E KARTA senior
buď sám, nebo za pomoci příbuzných či
svého praktického lékaře vyplní základní
údaje o svých alergiích, nemocech, lécích
(včetně dávkování) i kontakty na své blízké

osoby a praktického lékaře. Údaje pak budou umístěny na viditelném místě v bytě,
například na dveřích lednice nebo na vnitřní
straně vchodových dveří nejlépe v plastové
obálce tak, aby si jich záchranáři i policisté
všimli a mohli s údaji pracovat.
I.C.E. je mezinárodní zkratka In Case of Emergency, což znamená Pro případ naléhavé
nouze. Případů, kdy osamělého seniora
mohou postihnout náhlé zdravotní potíže
a musí volat záchrannou pomoc, přibývá,
stejně jako výjezdů hasičů nebo policie.
I lidé v mladším věku jsou často rozrušeni,

nesoustředěni, dezorientovaní a nedokážou
odpovídat na položené otázky, který si výjezd záchranky, hasičů nebo policie vyžaduje. Obce se připojují do projektu Seniorská
obálka na základě Oznámení o spolupráci.
Podrobné informace k Seniorské obálce, kde
je možné si I.C.E. kartu stáhnout a jak ji vyplnit, lze najít na webových stránkách MPSV:
http://www.seniorivkrajich.cz/seniorska
-obalka/.
Zdroj: pardubickykraj.cz
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ZE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ
MATEŘSKÁ ŠKOLA KUNČINA
Koncem ledna jsme s dětmi navštívili divadlo v Moravské Třebové. Děti zhlédly pohádku „Dlouhý, Široký a Bystrozraký“. Rozvíjely
své kulturně společenské návyky a některé
si v pohádce zahrály i vedlejší role.
Začátkem února jsme v rámci tématu o povolání navštívili našeho pana kuchaře ve
školní kuchyni, paní školnici a paní pošťačku na Poště v Kunčině. Na besedu do školky k nám zavítal pan František Knápek,
který děti seznámil se svým povoláním
truhláře. Děti si tak utvořily reálnou představu o zmíněných profesích, prohlédly si
charakteristické pomůcky i nářadí a získaly
nové informace a prožitky. Velmi děkujeme
panu Jančímu, paní Klimešové, paní Duškové a panu Knápkovi za poutavé seznámení s jejich profesemi i čas, který dětem
věnovali.
V pátek 21. února 2020 se konal v Kulturním domě v Kunčině již tradiční Masopustní karneval, kterým jsme zakončili právě
probírané téma v MŠ. Děti ze všech tříd vystoupily s krátkým tanečním pásmem. Zábavný program si letos děti užily se zpěvačkou Míšou Růžičkovou. Součástí karnevalu
byla i bohatá tombola, do níž ceny věnovali

rodiče dětí z obou MŠ, zaměstnanci MŠ,
Obecní úřad Kunčina, paní Renáta Mášová a Romana Totůšková, firma Kayser s.r.o.
a Mýdlárna Erdé. Občerstvení a odměny
pro děti věnovaly firmy Moravec - Pekárny
s.r.o., Maloobchodní síť Hruška spol. s.r.o.,
Reklamní agentura FRNK pana Františka Knápka, dále manželé Tereza a Michal
Fryčovi a manželé Lucie a Ondřej Fryčovi.
Finančně na akci přispěli Obecní úřad Kunčina, Myslivecké sdružení ČESKÁ HRANICE,
firma GASCO spol. s.r.o., podnikatelé Jaroslav Hutira a Miroslav Pufler, manželé Zuzana a Marek Šejnohovi. S organizačním zajištěním akce nám pomáhali zaměstnanci
Obecního úřadu Kunčina a členové Sboru
dobrovolných hasičů Kunčina. Všem výše
uvedeným partnerům srdečně děkujeme
za spolupráci! Na konci února do naší školky přijelo maňáskové divadlo z Olomouce
s pohádkou „Sněhurka“.
Podrobnější sdělení naleznete i na našich
webových stránkách
http://www.mskuncina.cz/.

Za MŠ Hana Fafílková

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KUNČINA
Poslední týdny roku 2019 se nesly již zcela
v předvánočním duchu. Ve všech prostorách školy se objevila sváteční výzdoba, žáci
se svými učiteli usilovně nacvičovali svá vystoupení na besídku, a zvláště mladší žáci
v hodinách pracovních činností vyráběli
drobné dárečky pro své nejbližší. Avšak ještě na konci listopadu se 3. a 4. třída vypravila na exkurzi do Svíčkárny Rodas v Olomouci. Na žáky tam čekal bohatý dvouhodinový
program. Mohli si namíchat koupelovou sůl,
odlít a obarvit plovoucí svíčky, vyzkoušeli si

namáčení a zdobení svíček. Vše pod bedlivým dohledem dvou papoušků ara a dvou
pejsků, kteří se dětem velice líbili. Nakonec
si děti mohly v obchůdku nakoupit dárečky
v podobě různých svíček. Atmosféra byla
příjemně předvánoční, děti byly spokojené.
Odvezly si nejen svoje nádherné výtvory,
ale hlavně spoustu krásných zážitků. Všechen předvánoční shon byl završen tradiční
besídkou v Kulturním domě v Kunčině a pak
už na všechny čekaly dva týdny prázdnin.
Krásné vánoční prázdniny utekly jako voda

a začátek nového kalendářního
roku znamenal
opět návrat do
pilné práce. Kvapem se blížilo
pololetní vysvědčení, a proto bylo
zapotřebí zvládnout čtvrtletní
práce a řadu dílčích testů. Přesto

číslo: 1/2020
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nebyli žáci připraveni o řadu zajímavých
akcí.
V lednu byl na prvním stupni zahájen zajímavý projekt Čtvrťáci čtou prvňáčkům.
Cílem je vzbudit u prvňáčků zájem o čtení
a seznámit je s knížkami pro začínající čtenáře. Zároveň čtvrťáci se učí výraznému čtení a vystupování před posluchači. Pozorné
naslouchání a porozumění textu si mladší
děti ověří pomocí pracovních listů. I při této
činnosti jim starší čtenáři pomáhají.

V pondělí 20.1.2020 se žáci prvního stupně zúčastnili netradičního divadelního
představení nazvaného Listování. Jedná se
o kombinaci předčítání z knihy a divadla,
kdy herci (v tomto případě dva herci) předčítají z knihy a zároveň děj dramatizují. Organizátoři si pro tentokrát vybrali knihu Manolito Brejloun od spisovatelky Elviry Lindo.
Jedná se o knihu, která je ve své domovině,
tedy Španělsku, jedna z nejpopulárnějších.
Děti byly doslova vtaženy do děje. Příběh
byl velice zajímavý a vtipný. Herci dokázali
malé diváky zaujmout a udržet si jejich pozornost po celou dobu představení. Žákům
se představení tak líbilo, že mnozí ihned
projevili zájem knihu si přečíst. A to je ten

hlavní důvod, proč se listování realizuje přivést děti ke knihám a vyvolat v nich zájem o čtení.
Přestože lednové počasí příliš zimním sportům nepřálo, účastníci letošního lyžařského
výcvikového kurzu vyrazili na konci ledna
do střediska Zdobnice v Orlických horách.
Měli štěstí. Příroda se na pár dnů umoudřila,
zlepšily se sněhové podmínky, a tak se naši
žáci mohli plně věnovat lyžování i jízdě na
snowboardu.
V uplynulých týdnech se žáci 9. třídy intenzivně zabývali myšlenkou na výběr povolání. Naše škola jim zprostředkovala mnoho
možností, jak jim rozhodování usnadnit.
Přímo ve třídě je navštívila zaměstnankyně
Úřadu práce Moravská Třebová, zástupkyně
Gymnázia v Jevíčku, či Odborného učiliště
a Praktické školy v Mohelnici. Do některých
škol se zajeli podívat. Mezi tyto patřila Střední škola automobilní v Ústí nad Orlicí, kde
žáci měli celé dopoledne na to, aby navštívili nejen místa, kde se vyučuje, ale i areál,
ve kterém probíhá praktická výuka. Dalším
místem byla Střední škola obchodu a služeb
v Žamberku. Zde se konaly Technohrátky, ve
kterých naši budoucí středoškoláci v závěrečné poznávací soutěži získali sice bramborovou medaili, ale také spoustu zážitků.
Na Technohrátky ve Střední zdravotnické
škole Svitavy vyjela skupinka pěti dívek,
které vážně uvažují o studiu na této škole.
V praktické části soutěže nenašly přemožitele a umístily se na 1. místě, ve kvízu vybojovaly stříbro. Poslední akcí tohoto rázu byly
Technohrátky na ISŠ v Moravské Třebové.
Jednotlivé studijní obory byly představeny
formou praktických dílen. Do plnění úkolů
na jednotlivých stanovištích se naši žáci z 8.
a 9. třídy s chutí zapojili a svým nasazením

vybojovali třetí místo v plnění praktických
disciplín (z osmi zúčastněných škol). Po
praktické části následoval ještě vědomostní
kvíz, v němž si žáci ověřili, jak si zapamatovali informace o jednotlivých studijních
oborech. V této části obsadili druhé místo.
Již několik let je naše škola účastníkem
projektu Ovoce do škol. Znamená to, že
jednou týdně je dětem rozdán ke svačině
jeden druh ovoce (někdy zelenina) a navíc
buď bílý jogurt, nebo krabička plnotučného mléka. V jedné z posledních dodávek
obdržela každá třída tzv. ochutnávkový
koš s pestrou nabídkou cizokrajného ovoce. Děti tak měly možnost ochutnat méně
známé či zcela nové plody, např. mango,
avokádo, granátové jablko, nashi (japonská
hruška), dračí ovoce (plod kaktusu z Mexika), mochyni peruánskou (třešeň Inků).
V úterý 18. 2. 2020 vyjelo 40 žáků 7. - 9. třídy
do multikulturního centra Fabrika ve Svitavách, kde zhlédli divadelní představení
v anglickém jazyce The Onlines. Anglicky
mluvené divadlo naši starší žáci navštěvují
pravidelně každý rok, aby si ověřili své jazykové dovednosti a míru porozumění.

Za ZŠ Kunčina Mgr. Iva Richterová

ZE společenských ZAŘÍZENÍ
SDH KUNČINA
Začátek roku jsme zahájili výroční valnou
hromadou našeho sboru, na které nás poctili svojí návštěvou nejvyšší představitelé
okresního sdružení hasičů a tím byl starosta
OSH Svitavy pan Jan Soural a jeho náměstek pan Pavel Říha. Z rukou pana starosty
nám jako sboru byl předán děkovný list za
pomoc při organizaci mistrovství ČR dorostu v požárním sportu ve Svitavách v
roce 2019 a zároveň jsme byli pochváleni za
celkovou činnost sboru, a to jak na úrovni
výchovy mladých hasičů, tak i na úrovni kulturně-společenské v naší obci. Uznání patří
zejména za to, že tuto činnost vykonáváme
pro ostatní na úkor vlastního času, což si bohužel málokdo uvědomuje. Výroční valná
hromada se nesla v duchu volebním. Uplynulo pětileté funkční období výboru SDH

a bylo nutné zvolit nové vedení. Proběhlo
zhodnocení nejen uplynulého roku, ale také
celého pětiletého období, byla přednesena
zpráva o činnosti sboru, zpráva velitele jednotky SDH, vedoucího mládeže, hospodáře
a velitelů družstev. Bez nadsázky se dá říct,
že náš sbor prošel v posledních třech letech
radikální obměnou. Získali jsme finanční
prostředky na pořízení nového dopravního
automobilu, uspořádali jsme slavnosti, při
kterých jsme představili náš nový slavnostní prapor a v loňském roce jsme se nastěhovali do zbrusu nové hasičské zbrojnice.
Tímto patří poděkování všem členům starého výboru za vykonanou práci v uplynulém období. Nový výbor byl zvolen v tomto složení: starosta – Petr Slabý, náměstek
starosty – Jan Kubiš, velitel sboru – Štěpán

Klíč, hospodář – Monika Šikulová, jednatel
– Vendula Švandová, vedoucí mládeže – Jan
Procházka, revizor – Hana Šikulová. Přeji
novému výboru, abychom v novém období
udrželi sbor v takové kondici jako je nyní.
Na úrovni okrsku proběhly v tomto roce
také změny. Volilo se a bude se volit vedení
na všech úrovních SH ČMS. Ze zdravotních
důvodů již nekandidoval dlouholetý starosta pan Lubomír Smolík z Gruny. Kandidáti
na tuto funkci byly dva. Náš sbor navrhnul
na funkci starosty vedoucího mládeže Jana
Procházku a na funkci velitele okrsku Jana
Kubiše, který se stal v loňském roce profesionálním hasičem u HZS ČR. Nezbývá než jim
popřát pevné nervy v těchto pozicích.
Za SDH Kunčina, starosta Petr Slabý
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KROUŽEK MLADÝCH HASIČŮ
Pro naši mládež byla zima časem odpočinku
a regenerace před dalším náročným obdobím, které nás čeká. A abychom dětem udělali radost, splnili jsme již dlouho slibovanou
akci a s těmi, kteří měli zájem, jsme v neděli
23.2.2020 jeli na veřejné bruslení do Moravské Třebové.
Pro náš kroužek jsme 28.12.2019 uspořádali
první malé povánoční posezení v nové hasičské zbrojnici. Každý donesl drobné pohoštění a naši hoši zajistili hudbu. Uvidíme,
zda se z toho do budoucna nestane tradice. Každoroční valná hromada následovala
4.1.2020, které se zúčastnili i mladí hasiči.
Velmi zajímavou akcí, kterou zajistil vedoucí
Jan Procházka, byla v pátek 21.2.2020 beseda, konající se v hasičské zbrojnici s archeoložkou Mgr. Janou Němcovou. Naše pozvání na besedu přijal i zastupitel Ing. Josef

Beneš, který by se rád s Vámi podělil o své
dojmy:
„Beseda s archeoložkou na první pohled nesplňuje nejlépe strávený páteční podvečer.
Opět se potvrdilo, že hodnotit se má až po
akci. Paní magistra přivezla nejenom dobrou
náladu, ale také pár nevzhledných krabic,
které skrývaly tajemství a spoustu nefalšovaných pokladů. Různé, navzájem nesouvisející
artefakty rozložené na stolech před očima nás
všech doslova ožily. Koho by napadlo, že kost
na stole, která zřejmě patřila velikému pravěkému zvířeti, byla nalezena v Kunčině? Že
naši pravěcí předkové pobývali v nedalekém
Starém Městě? Že zatím největší historické
nálezy se našly v blízkém Rychnově? Proč byly
nalezeny klenoty nedaleko Bíle Studně? Proč
a jak se zjistilo, že právě nedaleko nás byla
obchodní křižovatka ze vzdálených území?

Spousta různých částí pravěkých nástrojů,
zbraní, klenotů a součásti pravěkého outfitu,
jak se dnes moderně uvádí, bylo před námi,
některé byly nalezeny v Nové Vsi. Spousta
otázek a velmi zajímavých až neuvěřitelných
odpovědí. Jak se našla loď Keltů v Mohelnickém písníku a odkud Keltové pocházejí? Jak
blízko k nám a proč došly římské legie, proč
netáhly dál? Jak se oblékali lidé před šesti tisíci
lety, jako barvu měli rádi v oblékání? Je reálná
možnost paní magistru Němcovou na besedu
pro občany ještě jednou pozvat. Pokud se vše
podaří, včas budete informováni a věřte, že se
dozvíte více zajímavého o místě, kde žijete.“
Ing. Josef Beneš, zastupitel a předseda výboru
pro kulturu a sport
Za kroužek mladých hasičů Jana Hlaváčová

CYKLISTICKÝ KLUB ČERTI KUNČINA
Zimní závodní přestávku vyplnili naši členové individuální přípravou. Většina z nich
trénovala v interiéru na různých cyklotrenažerech, ergometrech, na válcích nebo na
spinningových kolech – viz fotografie. Několik z nás se zúčastnilo tradiční novoroční
vyjížďky, která nás 1. ledna zavedla přes
Radkov až do Plechtince, Unerázky a zpět.
Letošní mírná zima dovolila těm nedočkavým již vyrazit i na venkovní tréninky.

POHOSTINSTVÍ U FRYČŮ
Dne 15. 2. 2020 se v našem pohostinství
konal II. ročník Valentýnské party, který byl
velmi vydařený. Celkem se nás tu sešlo přes
čtyřicet. Příjemný večer, který byl nejen
o romantice, ale i o zajímavých soutěžích,
tanečním vystoupení, speciálních nápojích
se zvláštními efekty a památeční tombole.
Přítomen byl i „Freddie Mercury z Kunčiny“.
Velice si vážíme Vaší přízně, která je pro nás
hnacím motorem.
Valentýnskou party si opět zopakujeme 13.
2. 2021, kdy se na Vás budeme těšit s no-

vým programem, na kterém už pomalu
pracujeme.
Zároveň bychom chtěli poděkovat manželům Alexandrovým za dar do tomboly. Petře
Jeřábkové za nádherný dort, který byl hlavní cenou. Rodině Janečkových, která nám
pomáhala s výzdobou. DJ Vencovi a dalším
pomocníkům.
Velké poděkování patří i Nikole Janečkové, která nám tvoří choreografii pro dané
večery.
Za pohostinství Ondřej Fryč

Celoroční seriál Cykloman pro nás měl začít
19. dubna prologem. Bohužel karanténa neumožnila několik prvních závodů uspořádat
a budoucnost dalších závodů i celého letošního ročníku je nejasná. Ani tato skutečnost
nám však nevezme radost z cyklistiky. Vyzkoušejte si radost z pohybu i vy. Sedněte
celá rodina na kola a vyrazte na lesní cesty
vyčistit si hlavu od stereotypu a stresu.
Za CK Čerti Kunčina, Roman Richter
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PAVLÍNA FILIPOVSKÁ V KUNČINĚ
Začátkem prosince navštívila náš Klub důchodců zpěvačka Pavlína Filipovská. Po přivítání nám Pavlína vyprávěla o svých začátcích v divadle Semafor s Jiřím Suchým a Jiřím
Šlitrem. Také zavzpomínala na svoje rodiče
a celou rodinu. Protože se narodila ve válečných letech, velice chválila svoje rodiče, kteří
ji vytvořili pěkný domov. Mezi vyprávěním
zazpívala své nejoblíbenější písničky. Mezi
prvními zazpívala píseň Včera neděle byla.
Pavlínu potěšilo, že se na ní přišla podívat
i jedna menší školačka. Svůj hodinový pořad
zakončila písní Purpura. Potom následovala
autogramiáda, na které se podepisovala návštěvníkům do jejich deníčků a knih. Někteří
se s Pavlínou také vyfotografovali.

Pavlína Filipovská je známá spíše starší generaci. Je to česká zpěvačka, herečka, televizní a rozhlasová moderátorka, dcera Františka Filipovského, známého herce a dabéra,
který hrál v mnoha českých filmech a skvěle
nadaboval Louise de Funèse ve francouské
filmové sérii o četnících ze Saint Tropez. Pavlína je matkou novinářky Pavlíny Wolfové.
V roce 1959 začala Pavlína Filipovská vystupovat v divadle Semafor. V té době byla velice populární. Začala působit jako hlasatelka
televizních pořadů pro děti. Později vystupovala v divadle Rokoko a Apollo.
Její vystoupení se nám moc líbilo. Budeme
se těšit na další umělce, kteří nás navštíví.
Za Klub důchodců Jitka Protivánková

TRADIČNÍ KULEČNÍKOVÝ TURNAJ
Ve dnech 21. 2. 2020 a 22. 2. 2020 proběhl
v pohostinství kulečníkový turnaj jednotlivců. Jako již každoročně se turnaj skládá ze 16
hráčů, kteří bojují o výhru. 12 hráčů postupuje automaticky do turnaje pro příští rok
a 4 si mohou vybojovat postup z kvalifikace,
která probíhá cca 14 dní před turnajem.
Nadšenci zelené plochy tu po oba dny předváděli své umění a v mnoha případech se bylo
opravdu na co dívat. Návštěvníci mohli sledovat přenos na plátně, které bylo připraveno. V
pátek hrál každý s každým, a z každé skupiny
postupovali první 2 hráči. V sobotu se střetli postupující hráči v klasickém osmi finále. Jeden
krásný šťouch za druhým, přesně trefené rány a
nádherná podívaná pro diváky, to byly sobotní
souboje. Milé překvapení pro nás byla i čtveřice umístěných. Pořadí: na 4. místě Jaroslav

Kaláb st., 3. místo Tomáš Brychta, 2. místo
Milan Novotný a 1. místo Tomáš Kumhala. Všem děkujeme za účast a těšíme se
na další ročník, který proběhne ve dnech
19. a 20. 2. 2021.

Chtěli bychom poděkovat za spolupráci Josefu Benešovi, který nám pomáhá jak s organizací, tak i s průběhem turnaje. Děkujeme.
Za pohostinství Ondřej Fryč

UPOZORNĚNÍ
Vážení občané, začátkem měsíce února 2020 byla v katastru obce Kunčina, v lokalitě na louce za RD čp. 300, nalezena volně pohozená
otrávená návnada a to 6 kusů klobás. Klobásy byly zaslány k chemickému rozboru, kterým bylo zjištěno, že obsahují vysokou koncentrací nebezpečných chemických látek. Tyto látky se běžně v těchto typech uzenin nevyskytují a po pozření psem by zřejmě hrozilo
jeho uhynutí. Vzhledem k tomuto nálezu apeluji na občany Nové Vsi a Kunčiny, aby během venčení svých domácích mazlíčků bedlivě
sledovali, co jejich zvířata během venčení konzumují a případný podobný nález ihned nahlásili na Policii ČR. Na území obce Kunčina se
jednalo o první takový nález, není však vyloučeno, že by se podobná návnada mohla objevit znova na jiném místě.
Miroslav Šmíd, zastupitel

Historie
VÝZNAMNÁ VÝROČÍ NAŠICH OBCÍ
Tento rok si můžeme připomenout několik významných výročí, která jsou spojena s historií našich obcí a jsou důležitá pro současný život
našich obcí a jejich obyvatel.
750 let od první písemné zmínky o Kunčině z roku 1270. 655 let od první písemné zmínky o Nové Vsi z roku 1365.
75 let od konce druhé světové války, který znamenal pro naše obce nový začátek. Příchod nových osídlenců.
45 let od ukončení samostatnosti obce Nová Ves v roce 1975. 60 let od otevření nové Základní školy v Kunčině v roce 1960.
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POČÁTKY KUNČINY A NOVÉ VSI POHLEDEM ARCHEOLOGIE
Letošní rok si můžeme připomenout významná výročí první písemné zmínky o našich obcích. První písemná zmínka o Kunčině je doložena roku 1270. První písemná
zmínka o Nové Vsi pochází z roku 1365. Tyto
zmínky o našich obcích nám ale neprozrazují nic o tom, kdy naše vesnice vznikly.
Dokládají již existenci vesnic. Jejich vznik je
spojen s kolonizací Moravskotřebovska za
Boreše z Rýzmburka, kdy k založení vesnic
byli určeni lokátoři, kteří se většinou stávali rychtáři. Dobu založení Kunčiny můžeme klást přibližně do období 1248/ 1249
– 1270. Nová Ves byla založena pravděpodobně na konci 13. nebo v první polovině
14. století. Podle historických zpráv se traduje, že před kolonizací se na území Moravskotřebovska nacházel neprostupný les.
Území ale nikdy nebylo zcela liduprázdné.
V rámci Moravskotřebovska se mluví o několika lokalitách, které byly osídleny slovanským obyvatelstvem ještě před kolonizací.
Např. Staré Město (první písemná zmínka
1234), které bylo předchůdcem dnešního
města Moravské Třebové. Kunčina ale mezi
těmito lokalitami zmiňována není. Jak však
ukazují archeologické nálezy z Kunčiny objevené na jaře 1964 (viz Zpravodaj 1/2001)
lze o starším slovanském předkolonizačním
osídlení uvažovat i v Kunčině. Další nové
poznatky uvádí archeoložka regionálního
muzea v Litomyšli Mgr. Jana Němcová ve
svém článku v Moravskotřebovských vlastivědných listech č. 25/2018. Některé z poznatků archeoložky Jany Němcové čerpám
při psaní tohoto článku.
Archeologické nálezy v Kunčině a v Nové
Vsi byly archeoložkou Janou Němcovou
prezentovány formou panelu na výstavě
o historii a současnosti obce na Kunčinských slavnostech v červnu 2017. Nejstarší
doklady o osídlení máme doloženy ze starší
doby kamenné (Paleolit). Povrchovou prospekcí byly na katastru Kunčiny nalezeny
štípané nástroje, které však nelze přesněji
datovat a lze je označit jen za pravěké. V bývalém prostoru cihelny, kde se těžila sprašová hlína, byly nalezeny kosti koně z období
Paleolitu. Není však doložen pobyt člověka.
Stáda koní ale v této době patřila k vyhledávanému zdroji potravy lovců v mladém
paleolitu a střední době kamenné (Mezolitu). Z období mladší doby kamenné (Neolit) máme doloženy archeologické nálezy
z Nové Vsi. Jedná se o dvě kamenné teslice
(podobá se sekerce) nalezené na různých
místech. Jedna kamenná teslice lichoběžníkového tvaru s vrtaným otvorem pro nasazení topůrka byla nalezena v lese směrem
k Udánkám. Les v době nálezu patřil panu
Hubertovi Richtrovi. Další teslice byla ob-

jevena „na poli pana Pendla“, který bydlel
tehdy v domě čp. 23. Teslice jsou sice datovány do neolitu, ale tento tvar se vyskytuje
i v následujícím období. Další nálezy máme
z doby bronzové. Bronzová sekerka s laloky
a schůdkem byla nalezena náhodně na katastru v Nové Vsi „v lese mezi vsí a panskými
lesy“ jí nalezl pan Hirt při sázení stromků.
Tím nálezy z pravěku končí. Nedostatek nálezů může mít různé důvody. Např. méně
kvalitní půdy, vyšší nadmořská výška. Může
to být i stavem bádání v regionu. Archeologické výzkumy se rozvíjejí až od posledních
let 20. století.
Další nálezy pak máme doloženy až z období středověku a novověku. Doloženy jsou
nálezy ze dvou lokalit z Kunčiny. V roce 1965
nalezl pan Zouhar při stavbě můstku přes
potok u domu čp. 208 soubor keramiky.
Tento soubor obsahoval zlomky hrnců s kyjovitým okrajem a pásovým uchem, nožky
z trojnožek (pánev na třech nožkách).
Střepy náleží zakuřované keramice tmavě
šedé barvy, která je zdobena vlešťováním
na výduti. Výzdoba má tmavě šedý až černý
kovový lesk. Pro Moravskotřebovsko je toto
typická keramika, která se objevuje poprvé
asi v polovině 16. století. Nalezený soubor je
obecně možné datovat do 17. – 19. století.
Zajímavější jsou pro nás nálezy objevené
v prostoru bývalého lomu na těžbu písku
(na skalce). K těmto nálezům existují záznamy v kronice obce a v přírůstkové knize
v Městském muzeu v Moravské Třebové. Informace v nich obsažené se však liší.
Podle přírůstkové knihy v městském muzeu
byly artefakty nalezeny v lomu u domu čp.
120. Do muzea odevzdal 57 ks střepů učitel
Jan Berka s žáky v roce 1964.
V obecní kronice se ale píše, že v roce 1964
v lokalitě nad skalkou (což lze ztotožnit s
bývalým lomem na písek) objevili ve zmrzlém písku žáci páté třídy základní školy,
když si hráli v blízkosti domu čp. 71 (tehdy
Novákovi), střepy. Dětem se podařilo z písku
vybrat 5 velkých a množství malých zlomků.
Nález oznámily panu učiteli Janu Berkovi.
Z jeho podnětu přišli na lokalitu členové
archeologického kroužku s ředitelem moravskotřebovského muzea Plickou. Podle
kroniky pořídili i fotodokumentaci situace,
zmapovali terén a nalezli další střepy. Dokumentace nálezové situace se ale nepodařila
dohledat.
Na lokalitě byl viditelný tmavě zbarvený
pruh hlíny, který se nacházel v hloubce
asi 50 cm. Obsahoval popel, zbytky dřevěného uhlí a nádoby. Pruh se táhl do šířky
dvou metrů. Objekt byl interpretován jako
zahloubená chata (polozemnice) a celková
situace byla interpretována jako „slovanské

sídliště o několika chatách“, které se rozkládaly na vyvýšené planině. Zahloubených
objektů zde mohlo být více, ale nezachovaly se, protože archeologické situace byly
zničeny z větší části těžbou písku, který se
v prostoru lomu těžil přibližně do roku 1945.
Další nález v prostoru skalky byl učiněn v letech 1986 a 1987 Vladimírem Kalábem na
zahradě u čp. 242. a odevzdán do školy. Byl
nalezen římsový okraj hrnce. Na vnější straně okraje se nacházela výzdoba v podobě
vodorovných žlábků. Nález je možné zařadit
do první poloviny 13. století.
Kromě keramiky se v nalezeném souboru objevují dva zlomky kachlů z kamen.
Na jednom je vyobrazena zástavba „hořící
domy“. Analogii celého motivu nacházíme
až v Polsku. Je to část motivu dvou bojovníků s šavlemi, kteří bojují před hořícími
domy. Scéna souvisí s jedním z Deseti Božích přikázání – Nezabiješ. Nález je možné
datovat do poslední čtvrtiny 15. století.
Na druhém zlomku kachle je vyobrazen
květ pěti nebo šestilisté růže. Když by to
byla šestilistá růže, mohlo by jít o součást
znaku obce – na hrotu jednostranná radlice
a na bocích dva šestilisté květy. Květ je však
poměrně velký. V případě, že by byla růže
pětilistá, mohlo by jít o erb rodu pánů z Boskovic. Datačně nález odpovídá 15. století.
Nález kachlí pravděpodobně souvisí s honosnější stavbou na vesnici. Např. se svobodným dvorem, který byl ve vlastnictví
Boskoviců a po roce 1486 byl majitelem
Jan Šedík z Kunčiny, který působil ve službách Ladislava z Boskovic. Nález kachlí nemusel souviset s touto lokalitou. Potom by
se mohl nález kachlí dostat na lokalitu pozdější navážkou. Nebo mohl souviset s touto lokalitou, pak je otázka, na jeho původní
umístění.
Nalezené hrnce a rukojeť pánve byly vyrobeny z keramické hmoty, do které se přidával grafit. Podle tvarů okrajů se části zlomků
řadí do první poloviny 13. století. A ostatní
nálezy spadají do 13. století obecně.
S ohledem na to, že dům čp. 71 i čp. 120 se
nacházejí v blízkosti lokality u skalky, lze
předpokládat, že původní osada nebo její
část se rozkládala v jihovýchodní okrajové
části dnešní obce, mezi Hraničním a Kunčinským potokem. Osada vznikla dříve, než
došlo ke kolonizaci obce. Podobná situace
je např. ve Starém Městě, kde skutečnost
dřívějšího osídlení potvrzují i písemné prameny (první písemná zmínka z roku 1234).
První písemná zmínka o Kunčině pochází z
roku 1270. Osídlení je minimálně o půlstoletí starší.
Martin Protivánek
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