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Jubilea 2019: 
14.6.  Manz Alfréd (K) – 75
25.6.  Hanischová Anna (K) – 70
29.6.  Janíček Pavel (K) – 75
10.7.  Vymlátil Zdeněk (N.V.) – 65
13.7.  Fleischlinger Jiří (K) – 75
 2.8.  Kubíková Anežka (N.V.) -100
 4.8.  Prokeš Ladislav (K) – 75
 9.8.  Nebuchla Josef (K) -65

11.8. Kalábová Ludmila (K) – 70
15.8.  Selinger Ladislav (K) - 65
19.8. Fafílková Marie (K) – 75
23.8. Jelínek Vlastislav (K) – 85
26.8. Kuklová Marie (K) – 92
29.8.  Vrtěna Josef (K) – 75

Úmrtí 2019:
19.8.  zemřel pan Hanisch Otto ve věku 72 let

společenská kronika

Narození 2019:
24.6.  Kopřivová Klára (K)
28.6.  Matoušek Tobiáš (K)

novinky z obce

neJsTarŠÍ  
občanka naŠÍ 
obce oslavila 

100 leT
Dne 2.8.2019 oslavila obdivuhodné 100. 
narozeniny paní Anežka Kubíková z Nové 
Vsi. Všechno nejlepší, pevné zdraví a mno-
ho vitality byli za obec oslavenkyni k  její-
mu životnímu jubileu popřát starosta Mi-
roslav Kubín, místostarosta Martin Voráč 
a bývalý starosta Zdeněk Henych.

slovo sTarosTy obce
Vážení spoluobčané,
V  minulém vydání Zpravodaje jsem Vás infor-
moval o  stavu projektů, které obec Kunčina 
v  roce 2019 realizuje. Chtěl bych na svá slova 
navázat a informovat Vás o investicích a opra-
vách, které nás zaměstnávaly v letních měsících.

1. splašková kanalizace kunčina
V  průběhu letních měsíců pokračovaly 
práce na výstavbě splaškové kanalizace 

v Kunčině i v Nové Vsi. Práce probíhaly jak 
v  komunikaci III. třídy, tak v  komunikacích 
místních. Začátkem července započaly prá-
ce na výměně vodovodu na „Malé straně“, ty 
byly dokončeny do konce srpna.

K  datu 31.8.2019 je zhotoveno 7302 bm 
stok, z celkového počtu 11800 bm gravitač-
ního potrubí a  222 ks domovních přípojek 
z celkového počtu 462 ks.
V průběhu srpna a září se podařila zrealizo-
vat první etapa opravy povrchů místních 
komunikací. Byly kompletně opraveny 
povrchy na části „Malé strany“, komunika-
ce k  základní škole, nádraží ČD a  k  novým 
domkům.

realizace splaškové kanalizace je velmi 
náročná a přináší s sebou velké množství 
závažných i  méně závažných omezení. 
chtěl bych na tomto místě všem obča-
nům poděkovat za jejich trpělivost, tole-
ranci a podněty, které vedou ke zlepšení 
situace na stavbě i mimo ni. 

2. chodník k zŠ a nádraží čD
V  průběhu května až srpna letošního roku 
byl zrealizován dlouho připravovaný pro-
jekt výstavby nového chodníku k  základní 
škole a k vlakovému nádraží v Kunčině. Sou-
časně s  tímto projektem byla vybudována 
nová trasa veřejného osvětlení. 

3. rekonstrukce střechy budovy kultur-
ního domu v nové vsi a částečná de-
molice budovy

Během května započaly práce na rekon-
strukci střechy budovy Kulturního domu 
v Nové Vsi a byly dokončeny v červenci. V sr-
pnu byla dokončena částečná demolice ob-
jektu. V zimních měsících budeme pokračo-
vat v rekonstrukci vnitřních prostor budovy.

4. výstavba nové kuchyně základní ško-
ly v kunčině

V  červnu byly zahájeny práce na přístavbě 
budovy naší základní školy. Práce probíhají 
svépomocí a  realizace výstavby je rozděle-
na do dvou stavebních sezón. V  letošním 
roce bude hrubá stavba dokončena a v roce 
2020 bude realizována přestavba současné 
kuchyně a  jídelny do nových dispozic. Od 
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svoz velkoobJeMovÉHo oDpaDU
KUNČINA: pondělí 23. září

lokalita Pod Skalkou

NOVÁ VES: středa 25. září
Lokalita „U Marušových“

Svozy budou realizovány v době od 8:00 – 18:00

září 2020 by měli strávnicí školní jídelny 
plně využívat nových prostor. 

5. oprava jídelny v Mateřské škole kunčina
V průběhu letních prázdnin zaměstnanci obce 
pracovali na kompletní rekonstrukci jídelny 
v  budově Mateřské školy v  Kunčině. Byly vy-
bourány všechny vrstvy původní podlahy, byly 
odstraněny původní omítky, došlo k vyvedení 

vzduchotechniky kuchyně nad střechu budo-
vy. Následně byla realizována nová skladba 
podlahy, ošetření zdiva a nanesení speciálních 
sanačních omítek. Kompletní rekonstrukce jí-
delny bude pokračovat až do září. 

6. oprava budovy čp. 142 v  kunčině – 
klub důchodců

Poslední opravou, o které se chci v tomto vy-
dání zpravodaje zmínit, je oprava fasády bu-
dovy Klubu důchodců a  vybudování nové 
zámkové dlažby před vstupem do budovy. 
Plánovaná akce byla realizována v červenci. 
Na podzim bude akce dokončena. Dojde 
k  vybudování zastřešeného přístřešku nad 
vchodem do budovy. Další opravy fasády 
budovy budou dokončeny v roce 2020.

 
Bc. Miroslav Kubín,  

starosta obce

ze ŠkolskýcH zařÍzenÍ
záklaDnÍ Škola kUnčina

V posledním měsíci školního roku 
2018/2019 museli žáci zvládnout řadu zá-
věrečných testů a zkoušení. Přesto je červen 
pro děti nejoblíbenějším obdobím, protože 

vrcholí školní výlety, exkurze a  různé sou-
těžní či sportovní akce.
Oslavu ke Dni dětí letos připravili pro své 
mladší spolužáky žáci 5. třídy. Celkem bylo 
připraveno 10 stanovišť s různými aktivitami.
Vrcholem zábavného dopoledne byla tom-
bola, ve které každý vyhrál malou drobnost. 
V  pátek 7. června 2019 odjela 7. a  8. třída 
na výlet do Olomouce. Nedaleko centra se 
nachází Pevnost poznání. Jde o  bývalou 
vojenskou pevnost, ve které je ve třech 
podlažích umístěno několik interaktivních 
expozic. Jsou to: Věda v pevnosti, Živá voda, 
Rozum v hrsti, Světlo a tma. Mezi expozice-
mi jsou i tzv. tvořivé dílny, kde si návštěvníci 
za menší poplatek mohou sami zhotovit ně-
jaký výrobek. Žáci se sami rozdělili a podle 
vlastního zájmu si expozice prošli. Na závěr 
se v planetáriu uvelebili do velkých polštá-
řů (fatboy) a v kupoli nad jejich hlavami byl 
promítnut krátký film Ledové světy o výsky-
tu ledu na Zemi i  na některých planetách 
a měsících ve vesmíru.

Ve středu 12. 6. 2019 se žáci 1. a 3. třídy vy-
pravili na školní výlet do Babiččina dvorečku 
v  Licibořicích, kde se mohli seznámit s  tím, 
jak dříve lidé žili a  hospodařili. Nejdříve šli 
všichni na procházku do obory. Po cestě pl-
nili nelehké úkoly a sbírali body. V oboře se 
naučili krmit koně a  muflony. Viděli daňky, 
pštrosy, pávy, kachny, papoušky, holuby 
a další živočichy. Po návratu se rozdělili do tří 
skupin. Prvňáčci si prošli celý statek a dozvě-
děli se o něm mnoho zajímavých informací. 
Prohlédli si staré povozy a předměty. Třeťáci 
si různé práce vyzkoušeli na vlastní kůži. Dív-
ky se převážně učily zacházet s historickými 
kuchyňskými potřebami. Chlapci měli hod-
ně práce se zvířaty. Přinesli jim slámu, seno, 
podestlali, nakonec všechna zvířata nakrmili 
a  napojili. Nezapomnělo se ani na drobné 
útraty a  nákupy upomínkových předmětů. 
Na závěr dostal každý účastník perníček. Po-
byt se všem tolik líbil, že bylo velice těžké děti 
odtrhnout od roztomilých zvířat a přimět je 
ke zpáteční cestě domů.
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MaTeřská Škola kUnčina
V  červnu starší děti z  MŠ navštívily Vojen-
skou střední školu a Vyšší odbornou školu 
MO v Moravské Třebové, kde jim exkurzi do-
mluvila paní učitelka Alžběta Marková.
V polovině měsíce června jsme s dětmi při-
pravili tatínkům a  dědečkům párty ke dni 
otců. Počasí nám přálo, a tak si děti společně 
se svými tatínky a dědečky užili pohodové 
odpoledne na školní zahradě.
Předposlední pátek ukončilo 25 dětí pla-
vecký kurz v Plavecké škole ve Svitavách. Za  
10 lekcí se naučily pohybovat ve vodním pro-
středí a mnohé i základům plaveckých stylů.
V  posledním červnovém týdnu jsme se 
rozloučili se školním rokem a  jedenácti 
předškoláky na pracovišti v Kunčině a dvě-
ma předškoláky na odloučeném pracovišti 
v Nové Vsi. 
V tom samém týdnu nás navštívila Štěpánka 
Šimonová, naše bývalá absolventka, a bese-
dovala s dětmi o chovu morčat. 

Navštívili jsme místní ZŠ, kde si pro nás paní 
učitelka a  žáci 9. třídy přichystali zábavné 
dopoledne plné her a zábavných úkolů. 

Na oplátku přijali žáci s paní učitelkou naše 
pozvání a  přišli se za námi podívat do MŠ. 
Již tradičně předali „deváťáci“ symbolické 

Předposlední červnový týden si celé tři dny 
užívali žáci 4. třídy pobyt na indiánské základ-
ně Palučiny. Mohli si vybrat, zda chtějí spát ve 
stanech s  podsadami nebo v  týpí, kde hořel 
ohýnek. V  noci prokázali svoji statečnost při 
putování za svatojánskými broučky. Vyzkou-
šeli si střelbu z různých zbraní, vrhání nožem, 
výrobu hudebního nástroje, stavbu chýše 
z přírodního materiálu a užívali si spoustu dal-
ší zábavy, kterou les a volná příroda nabízí.
Školní výlet 5. a 6. třídy byl letos nasměrován 
do Oslavan, kde se nachází zábavní park Per-
monium vybudovaný v bývalém areálu dolu 
Dukla. Všechny aktivity jsou spojené s histo-
rií a technologií těžby černého uhlí v regionu 
Rosicko-oslavanského revíru. V areálu na děti 
čekalo 26 atrakcí (největší nadzemní bludiště 
v ČR imitující styl důlních chodeb, důlní jeze-
ro, sopku spojenou s lanovým centrem, pra-
les, starou hornickou dílnu, reálné štoly atd.). 
Vše žáci absolvovali prostřednictvím interak-

tivní hry Magic Permon, která byla řízená po-
mocí moderních informačních technologií.
Ve středu 26. června navštívily naši školu 
děti z Mateřské školy v Kunčině a Nové Vsi. 
Přijaly pozvání žáků 9. třídy, kteří za pomoci 
děvčat z  8. třídy pro ně připravili zábavné 
dopoledne. Děti se rozdělily do menších 
skupinek a starší kamarádi je pak vodili po 
jednotlivých stanovištích, kde děti plnily 
různé úkoly: poznávání domácích zvířat, 
házení kroužků a  míčků na cíl, střelba do 
florbalové branky, poznávání pohádkových 
postaviček. Za každou disciplínu byly děti 
samozřejmě odměněny malou sladkostí. 
Pochvalu zaslouží úplně všichni, malí i velcí, 
protože vše zvládli i přes velké horko, které 
všechny v těchto posledních dnech školní-
ho roku hodně potrápilo.
Následující den se deváťáci vypravili za 
dětmi do mateřské školy. Paní ředitelka je 
provedla všemi prostorami a to u mnohých 

vyvolalo vzpomínky na jejich dětská léta. 
Poté si s dětmi vyměnili drobné dárky a po 
sladkém občerstvení si venku zařádili mezi 
malými kamarády.
Nechyběl ani sportovní den. Již tradičně za-
končili žáci prvního stupně školní rok sou-
těží v atletickém čtyřboji. Změřili své síly ve 
vytrvalostním běhu, hodu míčkem, skoku 
do dálky a běhu na 50m. S organizací a mě-
řením výkonů pomáhali osmáci, kterým pa-
tří dík za skvělou práci.
Slavnostní ukončení školního roku zna-
mená nejen hodnocení vykonané práce 
a ohlédnutí za uplynulým rokem, ale přede-
vším rozloučení s odcházejícími žáky, které 
po devíti letech na naší škole čeká něco no-
vého, neznámého. Přejeme jim hodně štěs-
tí, úspěch a vytrvalost. 

Za ZŠ Mgr. Iva Richterová
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klíče budoucím prvňáčkům a  předškoláci 
jim darovali své keramické výtvory.
V  průběhu prázdnin proběhlo malování  
1. patra MŠ v Kunčině a ve spolupráci s obcí 
se rekonstruuje školní jídelna. 
Od září nastoupí zároveň s  novými dět-
mi i  nová paní učitelka do třídy Berušek. 
V tomto školním roce je zapsaných celkem  
68 dětí, z nichž 20 na pracovišti v Nové Vsi. 
Díky projektu „Rovnost příležitostí ke vzdě-

lávání MŠ Kunčina II“ dotovaného MŠMT 
z  Operačního programu Výzkum, věda 
a  vzdělávání v  rámci výzvy Šablony II nám 
bude s  edukací dětí letos opět pomáhat 
chůva a  nově i  školní asistentka. Ze zmí-
něného projektu jsme v  minulém školním 
roce dovzdělali dvě paní učitelky v  oblasti 
logopedické prevence a jednu paní učitelku 
v oblasti polytechnické. 
Srdečně děkujeme zákonným zástupcům 

a  ostatním partnerům za dosavadní vstříc-
nou spolupráci a věříme, že v ní budeme dále 
pokračovat. 
Pro děti i  rodiče máme připraveno opět 
mnoho aktivit, o  kterých Vás budeme prů-
běžně informovat.
Podrobnější informace naleznete i na našich 
webových stránkách http://www.mskunci-
na.cz/. 

Za MŠ Hana Fafílková

ze společenskýcH zařÍzenÍ
kroUŽek MlaDýcH HasičŮ

Léto se chýlí ke konci a  naši mladí hasiči 
mají za sebou spoustu práce a sportovních 
zážitků. Jako každý rok jsme se s družstvem 
starších žáků zúčastnili jarního kola hry Pla-
men, kde naším největším úspěchem bylo 
umístění naší kroniky na 2. místě v  jejich 
hodnocení, a dále závodů ve Vranové Lhotě, 
Městečku Trnávce, Březině a poprvé taky ve 
Dzbelu, kde se nám dařilo a vybojovali jsme 
2. místo. Do Lhoty se po dlouhé době poda-
řilo složit i družstvo mladších žáků, kteří pro-
jevili své nadšení a  hned na svých prvních 
závodech vybojovali 2.místo. Ve spolupráci 
s Vranovou Lhotou jsme se letos mohli, se 
smíšeným družstvem chlapců a  dívek, zú-
častnit i dorosteneckých závodů, a to okres-
ního kola dorostu v Kamenci, kde jsme byli 
úspěšní a postoupili jsme do krajského kola 
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prvnÍ poMoc při ŽivoT oHroŽUJÍcÍcH sTavecH
Seminář konaný SDH Kunčinou pro širokou veřejnost pod záštitou Českého čer-
veného kříže.
Přednášející: Mgr. Ivana Kantůrková. 
Doba trvání semináře 2-3 hodiny. 
Místo konání: Kulturní dům Kunčina. 
Termín: říjen – přesný termín bude upřesněn.
Obsah semináře: Systém záchranných služeb v ČR, bezvědomí, praktický nácvik 
resuscitace na modelu

konaného v  Lanškrouně. Zkušenost to pro 
nás byla cenná a příští rok bychom si to rádi 
zopakovali. A abychom mohli řádně tréno-
vat, máme v  úmyslu zakoupit kladinu, na 
kterou se vybírali i  finanční příspěvky na 
několika místních akcích. Nemalou částkou 
nás podpořilo také pohostinství U Fryčů za 
ukázku požárního útoku na akci Kunčinské 
tango a v této chvíli posledním příspěvkem 
je výtěžek z  tomboly z Letních hrátek. Cel-
kem se nám do této chvíle podařila získat 
částka 19 400 Kč. Všem, kdo přispěli mnoho-
krát děkujeme a budeme rádi za každý další 
příspěvek, abychom se přiblížili pořizovací 
ceně, která je cca 39 tisíc. A abychom měli 
i nějaký ten oddech od sportovních výkonů, 
zajeli jsme si na točenou zmrzlinu do Mo-
ravské Třebové. Před námi je teď neméně 
náročný podzim a  my doufáme, že vše ve 
zdraví zvládneme.

Za kroužek mladých hasičů  
vedoucí Jan Procházka

sDH kUnčina
Významnou událostí tohoto roku pro náš 
sbor bylo dokončení a předání nové ha-
sičské zbrojnice. Nové prostory postupně 
vybavujeme regály a dalším vybavením. 
Opustili jsme provizorní prostory v  Klubu 
důchodců a v  kulturním domě, které byly 
pro naši činnost již velmi těsné. V  okolí 
zbrojnice chybí ještě dokončit terénní úpra-
vy, nyní jsou prostory poskytnuty pro zho-
tovitele obecní kanalizace. Zbrojnice má 
ocelovou věž opláštěnou dřevěnou prově-
trávanou fasádou, ve které je umístěn me-
chanismus na sušení hadic, což nám bude 
velmi zjednodušovat práci, kdy už nebude-
me muset využívat schodiště seníku na ze-
mědělském družstvu. 
V  příštím roce plánujeme představit no-
vou hasičskou zbrojnici široké veřejnosti, 
slavnostní otevření by mělo proběhnout 
v  letních měsících. Tímto bych chtěl ještě 

jednou velmi poděkovat bývalému zastu-
pitelstvu naší obce, které schválilo výstavbu 
zcela nové a moderní hasičské zbrojnice, 
kterou nám bude zajisté závidět nejeden 
sbor dobrovolných hasičů z celého okresu, 

ale možná i kraje. Je to chlouba nejen naše-
ho sboru, ale je to i vizitka naší obce, která je 
schopná postavit novou budovu z vlastních 
prostředků bez dotačních titulů, což ukazu-
je, že hospodaření naší obce je v dobré kon-
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dici. Děkuji taktéž panu starostovi Miroslavu 
Kubínovi a velmi si vážím jeho pomoci při 
realizaci tohoto projektu. V průběhu stavby 
se vyskytlo několik problémů, ale vše se po-
dařilo vždy vyřešit. Za návrh projektu taktéž 
děkuji panu Ing. Tomáši Kolkopovi a jeho 
týmu z projekční kanceláře SINGRAF z Mo-
ravské Třebové. Poděkování patří i všem 
hasičům, kteří pomáhali ve svém volném 
čase zrealizovat kompletní elektroinstalaci, 
která obnášela stovky brigádnických hodin. 
Nesmím zapomenout také na pana Mar-
tina Šmehlíka, který zrealizoval ocelovou 
konstrukci věže pro sušení hadic. Velký dík 
patří také všem zaměstnancům obce, kteří 
pracovali na výstavbě této krásné moderní 
budovy. 
Podpora spolků v  naší obci je velmi důle-
žitá a hasiči jsou tím nejstarším v  historii 
naší obce. Po 136 letech jsme opět hrdi, že 
máme novou střechu nad hlavou a jsme za 
to velmi vděčni. Ještě jednou velké DÍKY 
všem, kteří k tomu jakkoliv přispěli a dali na-
šemu sboru novou tvář.
V srpnu jsme byli pozváni na oslavy 130 let 
od založení dobrovolných hasičů z Lubníku, 
kteří v  loňském roce přijeli na naše oslavy. 
Oslavy začínaly v  místním kostele Sv. Pet-
ra a Pavla, kde vedl mši svatou olomoucký 
biskup Mons. Josef Nuzík, který na závěr 

požehnal jejich novému slavnostnímu pra-
poru. Poté se oslavy přesunuly k obecnímu 
úřadu, kde byl program pro děti, ukázka ky-
nologů a jednotka HZS z Lanškrouna před-
vedla vyproštění osoby z  havarovaného 
automobilu. Hasiči z  Lubníku se pochlubili 
i nově zrekonstruovanou zbrojnicí.
Konec května patřil dalšímu ročníku kul-
turní akce Kácení máje s  večerní zábavou, 

kterou opět doprovázela kapela Prorock 
Blansko a konec srpna patřilo tradičnímu 
Loučení s  létem, které jsme opět s myslivci 
uspořádali na myslivně v Nové Vsi. Dovolte 
mi, abychom vás již nyní pozvali na poslední 
akci tohoto roku, která patří opět všem dě-
tem z našich obcí a jejich rodinám. 

Za SDH Kunčina,
 starosta Petr Slabý.
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oslavy 70 leT TĚlovýcHovnÉ JeDnoTy sokolU kUnčina, z.s.
V  sobotu 22.06.2019 se uskutečnila oslava 
70. výročí od založení oddílu Tělovýchovné 
jednoty sokolu Kunčina, z.s. V  dopoledních 
hodinách se dle plánu uskutečnil dětský 
den, který za krásného slunného dopoledne 
navštívilo a ceny si odneslo více jak sto dětí. 
V  prostorách sportovního areálu v  Kunčině 
byly nachystány zábavné sportovní hry, na-
fukovací skluzavka, fotbalové šipky, malová-
ní na obličej, vystoupení bublináře a závěrem 
dětského dne vystoupení skupiny PS Háčko 
pod vedením Heleny Gálové. Po dopoledním 
programu následovalo slavnostní zahájení 
spojené s předáváním ocenění našim zaslou-
žilým členům. Po zahájení následovala tři fot-
balová utkání – kategorie U15, U19 a výběry 
mužů. Mezi zápasy vystupovali mažoretky, 
dětská skupina Krav Maga KAPAP „Bohemia“, 

TJ sokol kUnčina, z.s.
výsledky sezóna 2018/2019:
Muži „A“ – I. A třída   14. místo 37:90  19 bodů
Muži „B“ – III. třída   9. místo  28:57  23 bodů
Dorost – Meziokresní přebor 8+1 3. místo  38:25  25 bodů
Žáci – Okresní přebor 8+1  3. místo  43:25  34 bodů

Po závěru sezóny bychom rádi pochválili 
mládežnické oddíly. Jejich výkony a výsledky 
byly více než uspokojivé. Naši dorostenci do 
poslední minuty bojovali o prvenství v soutě-
ži, kdy se doma utkali s oddílem z Luže. I přes 
velmi dobrý výkon inkasovali jeden gól, na 
který nedokázali naši svěřenci už reagovat. 
Se stejným počtem bodů nakonec díky skóre 
předběhli naše svěřence hráči z Březové nad 
Svitavou. Ale zápas, který sledoval zaplněný 
stadion stál za to a ač neskončil výhrou, tak 
si naši mladí svěřenci vysloužili potlesk. Žáci 
ukončili sezónu vysokou výhrou nad Sebra-
nicemi a  tím si potvrdili krásné třetí místo 

v  tabulce. Oba mužské oddíly bohužel svá 
klání nezvládli a skončili na spodních patrech 
svých tabulek. Pro muže A to znamenalo se-
stup z I.A třídy.

Po konci sezóny nastala otázka co dále. Pro 
následující sezónu nebylo přihlášeno mužské 
„béčko“. Avšak matematika, odchodů a  pří-
chodů pro příští ročník ukázala, že nejlepší va-
riantou bude sloučení dorosteneckého a „B“ 
oddílu mužů. Takto bude „B“ tým postaven na 
nových mladých základech a bude mít šanci 
pokračovat dále a muži „A“ budou mít mladé 
následovníky, kteří mají větší šanci zapraco-

vání do kádru. Po sezóně odešel po jednom 
ročníku trenér „A“ týmu Jan Kačer a  odchod 
následovali i  dva hráči, jmenovitě Michal 
Sedláček a  Jaroslav Hutira. Tímto všem třem 
chceme poděkovat za jejich působení v  na-
šich řadách a přejeme jim mnoho fotbalových 
úspěchů. Do našich řad se vrátili hráči David 
Šir, Zdeněk Opletal a Daniel Tisovský. Na tre-
nérskou lavičku „A“-týmu se vrátil Zdeněk 
Pešava, jako vedoucí u týmu zůstává Miroslav 
Kubín. „B“ tým bude trénovat bývalý trenér 
dorostu Jan Šejnoha a vedoucím bude Karel 
Šabacký. U oddílu žáků setrvává Jiří Olejník na 
pozici trenéra a vedoucí paní Marie Přívratská.



číslo: 3/2019 strana 9

cyklisTický klUb čerTi kUnčina
Od vydání minulého čísla Kunčinského 
zpravodaje jsme absolvovali dalších 5 závo-
dů seriálu Cykloman.
Koncem května to byl orientační závod dvo-
jic. Z  našich závodníků se do první desítky 
vtěsnali – Martin Berka (2. místo), manželé 
Schneiderovi (5.) a dvojice Antl – Štěpař (10.).
9. června se jelo Městské cross country – 5 
okruhů v celkové délce 20 km v prostorách 
Knížecí louky a Křížového vrchu v Moravské 
Třebové. Mezi nejlepší se ve svých kategori-
ích prosadili Čerti František Pustina (3.), Bed-
řiška Schneiderová (1.) a Blanka Manová (2).

20. července se konal Moravskotřebovský 
cyklomaraton na 50 km. Na stupně vítězů 
vystoupali Petr Štěpař (2.), František Pustina 
(2.) a Blanka Manová (3).
10. srpna pořádal náš člen Petr Štěpař triat-
lon s distancemi 200 m plavání, 15 km hor-
ské kolo a 3 km běh. Z Čertů uspěli Štěpař 
(1.), Schneider (3.), Pustina (1.), Schneidero-
vá (1.) a Manová (3.).
Hned další týden jsme pořádali na hřišti 
v  Kunčině duatlon. Dopoledne zahájil dět-
ský závod Cyklománek, kterého se zúčastni-
lo 36 dětí. Hojně byla zastoupena i Kunčina 

a Nová Ves. Odpoledne patřilo závodu do-
spělých na lehce pozměněné trati horské 
kolo (8 km) - terénní běh (3 km) - horské 
kolo (14 km). Mezi 40 závodníky se prosadi-
li Štěpař (1.), Pustina (1.), Schneiderová (1.) 
a  Manová (3.). Přes krásné počasí jsme za-
znamenali jen velmi malou účast domácích 
diváků.
V průběhu září a října nás čekají poslední tři 
závody seriálu – 14.9. terénní závod na 50 
km Babí léto, 6.10. silniční časovka na 22 km 
a 26.10. výjezd do sjezdovky. 

Za CK Čerti Kunčina Roman Richter

rŮznÉ
Den oTevřenýcH DveřÍ v kapli sv. rocHa v novÉ vsi

Na podzim letošního roku se můžete těšit 
na jednu původně neplánovanou kulturní 
akci. Díky Mgr. Romanu Tlustošovi, který 
už pětadvacet let bádá, sbírá, třídí střípky 
dávných událostí a sepisuje kroniku historie 
Nové Vsi s pohledem několik set let do mi-
nulosti, získáváme možnost nahlédnout do 

příběhu, který se opravdu stal a  který pro-
žívali naši předkové. Jaká byla doba našich 
předků? Co se událo v Nové Vsi a potažmo 
v Kunčině, která je již stovky let s Novou Vsí 
propojena? Jaké vzkazy nám může poskyt-
nout naše historie, historie našich obcí a lidí, 
kteří tu před námi prožili své životy?

Na tyto a  další otázky bude odpovídat prá-
vě ten nejpovolanější, Mgr. Roman Tlustoš. 
A  myslím si, že nevhodnějším místem pro 
tuto netradiční událost, byla správně zvo-
lena právě kaple sv. Rocha. Těšit se můžete 
19. října 2019, v  sobotu v  15:00, na Den 
otevřených dveří tohoto svatostánku. Re-

při penaltovém rozstřelu mužů kunčinské 
nebe lemoval svým uměním letecký akrobat. 
Celé odpoledne až do pozdních večerních 
hodin moderovala Růžena Tesařová. Při osla-
vách byly představeny nové šály a minidresy, 
které budou v  prodeji na fotbalových utká-
ních v  průběhu nové sezóny. Na fotbalové 
odpoledne navazovala hudební produkce, 
kdy začalo vystoupení písničkáře Jiřího Hu-
rycha, následovala rocková skupina Dragon 
a  následovala skupina Kabát revival West 
a  program ukončoval zpěvák Jarek Filgas. 
Za pořadatelský tým doufáme, že si všichni 
zúčastnění oslavy užili a  podpoří nás svou 
účastí i  při nadcházejících akcích a  fotbalo-
vých utkáních.  

Vypracoval Michal Kubín, jednatel TJSK
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poDĚkovánÍ
Chtěla bych moc poděkovat obci Kunčina 
za sponzorský dar ve formě finanční pomo-
ci na sportovní aktivity pro mé 2 dcery. Ni-
col se již 8. rokem věnuje mažoretkovému 
sportu v Mažoretkové a twirlingové skupině 
Střípky a letošní sezónu ji následuje i mlad-
ší Lucinka. Obě soutěží jak sólově, tak i  ve 
formacích. Nicol se věnuje i twirlingu (kom-
binace gymnastiky, tance a práce s hůlkou). 
Za letošní sezónu si dohromady vybojovaly 
v  sólech 8 zlatých, 2 stříbrné a 3 bronzové 
medaile. Ve formacích potom 5 zlatých, 6 
stříbrných a 1 bronzovou medaili. Nejdůle-
žitější umístění pro Nicol je 5. místo na MČR 
v twirlingu a 6. místo v klasické mažoretce 
na mistrovství Moravy a Slezska. Lucinka se 

umístila na krásném 10. místě z 18 soutěží-
cích na MČR v klasické mažoretce.
Obě dcery tento sport neskutečně baví, 
chtějí v  něm pokračovat i  dále, bohužel 
někdy není ve finančních možnostech ro-
dičů povolit každou naplánovanou soutěž 
(startovné se pohybuje od 100 - 300Kč/os, 
děvčata mají na jedné soutěži i 6 choreogra-
fií). Proto jsme velmi vděční obci Kunčina 
za finanční podporu 7000,- Kč/rok pro obě 
děvčata. Díky nim si mohou zasoutěžit na 
všech naplánovaných akcích a  reprezento-
vat tak svoji rodnou obec.

                                  
Za Nicol a Lucinku Matouškovy děkuje  

Andrea Klimešová

JDĚTe za svýMi sny!
Srdečně zdravím všechny čtenáře Kunčin-
ského zpravodaje,
ráda bych se s Vámi podělila o moje pocity 
a dojmy, které jsem nabyla během posled-
ních dvou let na soutěžích v  bikiny fitness 
České republiky. 
Když si vzpomenu na své první závody, tak si 
uvědomuji, že jsem vlastně nikdy v životě ne-
byla tak moc nervózní. Musím Vám říct, že to 
chtělo velkou odvahu a  odhodlání vstoupit 
na pódium. Ale po všech těch hodinách strá-
vených v posilovně, kardiem a v neposlední 
řadě dietami, se to ve Vás zlomí a chcete sami 
sobě dokázat, že na to máte.
Mojí první zkušeností byly kondiční závody 
konané na podzim roku 2017, odkud jsem si 
odnesla krásnou bronzovou medaili a plno 
nových zážitků a zkušeností.
Úspěch na těchto závodech byl úzce spjatý 
s  rozhodováním, jestli závodit dál nebo to 
bylo jen obyčejné plácnutí do vody. Jelikož 
mé emoce byly velice pozitivní, tak rozhod-
nutí bylo jasné. S  trenérkou Kačkou Mě-

řínskou z Kadaně jsme ale zjistily, že na to, 
abych se byla schopná předvést v té nejlep-
ší formě, mi zbývaly necelé 2 měsíce velice 
intenzivní přípravy. 
Když však nastal ten den a  my dorazily do 
místa konání mistrovství Čech, tak jsem 
zjistila, že jde do tuhého. Už se nejednalo 
pouze o kondiční závody, kde si vyzkoušíte, 
jestli máte odvahu objevit se na pódiu před 
spoustou lidí, ale najednou, šlo i o to, pomě-
řit síly s kvalitní konkurencí pod dohledem 
mezinárodních rozhodčích. Za zmínku také 
stojí to, že na těchto závodech je již zcela 
odlišná organizovanost, zázemí a vybavení, 
které jako závodníci máte k dispozici.  
Našim hlavním cílem na těchto závodech 
bylo dostat se do finálové šestice závodníků 
a získat tak postup na mistrovství České re-
publiky, což se nám podařilo. Přesněji jsem 
si odnesla bramborovou medaili. I  když to 
byl můj první větší úspěch, tak sezóna ještě 
nekončila a já chtěla okusit víc z toho závod-
nického života a dostat se třeba i na stupně 

konstruovaná kaple nabízí nejenom působivý 
vnější vzhled, ale také zajímavé vnitřní pro-
story, včetně církevních předmětů, výzdoby, 
obrazů. Prohlédnout si můžete vnitřek kaple 
a zároveň se zúčastnit cesty do historie našich 
obcí. Po šestnácté hodině bude připravena 
pro zájemce prohlídka nedalekého hřbitova, 
který je také spojen se zajímavou historií.
Den otevřených dveří kaple sv. Rocha je pře-
devším určen pro naše občany. Těším se na 
společné setkání s Novovešťáky a Kunčiňá-
ky v 15 hodin u kaple v Nové Vsi. Včas Vás 
ještě upozorní na tuto událost plakáty na 
obvyklých místech.

Ing. Josef Beneš, zastupitel,  
předseda výboru pro sport a kulturu
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inForMace z kniHovny v kUnčinĚ
Místní knihovna v  Kunčině připravuje pro 
širokou veřejnost další z oblíbených cesto-
vatelských přednášek. Tentokrát nás man-
želé Klegerovi z  Nové Vsi provedou mlu-

veným slovem a  fotografiemi vzdálenou 
zemí - Thajskem. Kdo se chcete o  krásách 
a  zajímavostech této země dozvědět něco 
více, přijďte do Klubu důchodců v  pátek 

18.10.2019 v 17.00 hodin.  Prosíme o sledo-
vání nástěnek v obci, kde budou vyvěšeny 
plakáty.

inForMace z kniHovny v novÉ vsi
Nová Ves je obec počtem obyvatel malá, 
přesto patří v Třebovském regionu k nejlep-
ším v počtu vypůjčených knih.  Mezi nejlep-
ší čtenářky se řadí paní Františka Staříková. 
Do knihovny v  Nové Vsi chodí také malí 
čtenáři. Ti vyjádřili přání strávit v knihovně 
noc plnou dobrodružství. Protože místnost 
knihovny je malá, požádala jsem o zapůjče-

ní zasedací místnosti místní Hasičský sbor. 
Sešli jsme se poslední sobotu v červnu. Ne-
bylo nás mnoho – 5 dětí a 2 dospělí.  Děti 
nejdříve hledaly poklad, potom si trošku 
zasportovaly, a  protože se blížila bouřka, 
rychle musely absolvovat stezku odvahy. 
Večer se opravdu strhla velmi silná bouřka.   
Film Jak vycvičit draka se dětem líbil. Hod-

ně se blýskalo, tak si děti ustlaly pod stoly 
a spokojeně usnuly.  Ráno jsme se rozešli do 
svých domovů.   A už se nyní těší na stejnou 
akci, ale až příští rok.

Marta Alexandrová,
 knihovnice

HisTorie

175 leT oD narozenÍ Dr. Morize GroliGa
Dne 21. září si připomínáme 175 let od na-
rození a  28. září uběhne 101 let od úmrtí 
kunčinského rodáka Dr. Morize Groliga, 
historika a středoškolského profesora na II. 
německém vyšším gymnáziu v Brně.

Dr. Moriz Grolig (21. 9. 1844 Kunčina - 28. 9. 
1918 Vídeň) historik a  středoškolský učitel 
dějepisu, zeměpisu, němčiny a  filozofické 
propedeutiky. Významně se přičinil k  po-
znání dějin Moravské Třebové, Moravskotře-

bovska a Hřebečska. Ve svých studiích se za-
býval i historií Kunčiny. Podrobněji si o něm 
můžete přečíst v  Kunčinském zpravodaji 
3/2018 s. 10 – 11.

Martin Protivánek

v naŠÍ obci JezDÍ vlaky JiŽ 130 leT
Moravská zápaDnÍ DráHa Má výročÍ

První vlak pro veřejnost vyjel na naší trati 
před 130 lety. Stalo se tak 1. 9. 1889. Vlak jel 
po trati Moravské západní dráhy z Prostějo-
va do Třebovic v Čechách a tedy i přes Kun-
činu. V  první zářijový den došlo k  otevření 
dráhy bez jakýchkoliv slavností. Hned se 
přešlo na provozní režim. Nádražní budova 
v Kunčině již byla postavena.
Dráha se začala stavět na jaře 1889 a  to 
takovou rychlostí, že 24. srpna 1889 byla 
dráha postavena a byly provedeny zatěžká-
vací zkoušky mostů a propustků. Následně 
za dva dny provedena technicko-policejní 

zkouška. Postavit celou trať, dlouhou 77 
km, i  s  odbočkami z  Kostelce na Hané do 
Čelechovic na Hané a z Chornic do Velkých 
Opatovic, se podařilo za pomocí ruční me-
chanizace (krumpáče, lopaty) a  koňských 
povozů za necelý rok. Stavbě dráhy před-
cházela jednání o projektu trasování dráhy 
nebo sehnání potřebných financí. V prosinci 
1888 bylo povoleno založit akciovou spo-
lečnost Moravské západní dráhy. Dráha byla 
soukromá a její provoz zajištěn státními dra-
hami na účet majitele dráhy. Dráha prochá-
zela dějinnými mezníky 1918, 1938, 1945 

ovlivňující její provoz i  náš region. Změny 
na dráze nastaly i po roce 1945. Podstatný je 
podzim 1978, kdy byl ukončen parní provoz 
a začal pravidelný motorový provoz.
Železnice v kunčině 
Kunčina získala železniční spojení v  roce 
1889. V  době budování tratě byly zasaze-
ny i vzrostlé stromy v blízkosti nádraží. Ná-
dražní budova byla na počátku 20. století 
rozšířena. Od osvobození v květnu 1945 do 
roku 1946 jezdily na trati Třebovice v  Če-
chách – Prostějov denně jen dva páry osob-
ních vlaků. Nádraží mělo osobní pokladnu 

vítězů. Takže potom co jsem si z mistrovství 
České republiky 2018 neodnášela žádný 
větší úspěch, jsem nebyla moc nadšená, 
ale měla jsem možnost uspět na následují-
cích čtyřech pohárových soutěžích. Bylo to 
až neuvěřitelné, že z každého z těchto čtyř 
závodů jsem si přivážela medaili a zakončila 
sezónu absolutním vítězstvím kategorie bi-
kiny fitness. Každý slaví úspěch po svém, ale 
mojí největší odměnou bylo si dát pořádný 

burger, pizzu nebo čokoládu, o  čem se mi 
v dietě mohlo jen zdát …
Letos na jaře jsem absolvovala jak mistrov-
ství Čech, s  úspěšným postupem na mist-
rovství České republiky, tak i pohárové sou-
těže. Letošní rok mi až na poslední závod, 
kde jsem skončila třetí, zrovna moc nepřál, 
jelikož jsem byla za vítězkou vždy o pouhý 
jeden nebo dva body. I přesto, že jsem byla 
trošku zklamaná, tak jsem byla ráda, že jsem 

měla možnost si jít opět poměřit formu se 
současnou konkurencí a zažít ten pocit, kdy 
Vám diváci fandí a pódium je jenom vaše. 
Těchto pocitů by do značné míry nebylo, 
nebýt finanční podpory obce Kunčina, která 
tímto dává možnost nejen mně, ale i dalším 
sportovcům dosáhnou úspěchů a svých snů.
Jděte za svými sny!

Lenka Puflerová, 
 Kunčina
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a  čekárnu pro cestující. K  dovozu různého 
zboží a  nákladu sloužila druhá kolej. Ved-
le nádražní budovy stojí dodnes skladiště. 
Osobní pokladna byla zrušena v roce 1977. 
V roce 1998 bylo zrušeno nákladiště a byla 
odebrána druhá kolej.

Poznamenejte si důležité termíny: 12. 10. 
2019 jsou plánovány oslavy 130. výročí 
provozu na Moravské západní dráze. Budou 
vypraveny dva zvláštní vlaky z České Třebové 
a  z  Prostějova do Chornic, a  zpět do České 
Třebové a do Prostějova. Tento rok se usku-

teční 24. 11. Mikulášská jízda parního vlaku 
ve směru Česká Třebová – Chornice – Skalice 
– Česká Třebová. V Šebetově bude program.

Martin Protivánek
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