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společenská kronika
Jubilea:
5. 9.
14.9.
21. 9.

6. 10.
8. 10.
19. 10.

Janeček Josef (K) – 65
Zezulová Marie (K) – 65
Vrtěnová Jiřina (K) – 75

Úmrtí 2019:

Narození
24.7.
19.9.
3.10.

Šabacká Magdalena (K) – 65
Vařejková Růžena (N.V.) – 70
Seryn Petr (N.V.) – 65

3. 9.
6. 9.
2. 10.
6. 10.

Fikrová Emma (K)
Fikr Eduard (K)
Fryčová Stella (K)

zemřel pan Novotný Jaroslav ve věku 75 let
zemřel pan Seryn Jaroslav ve věku 86 let
zemřela paní Kubíková Anežka ve věku 100 let
zemřel pan Krejčí Antonín ve věku 79 let

novinky z obce
POPLATKY V ROCE 2020
Obecní úřad v Kunčině upozorňuje všechny občany na 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 7:00 do 16:30 hod. nebo převodním
příkazem na účet obce, č. ú. 1283447359/0800, VS = číslo popisné (evidenční), zpráva pro příjemce = jméno majitele nemovitosti.
Splatnost poplatků je do 31.3.2020

V OBDOBÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ BUDE OBECNÍ ÚŘAD OD 23.12.2019 – 3.1.2020 UZAVŘEN.

SLOVO STAROSTY OBCE
Vážení spoluobčané,
nemilosrdně se blíží konec roku 2019, připravili jsme pro Vás poslední vydání Zpravodaje letošního roku, a tak mi dovolte, abych
se s Vámi nejdříve podělil o novinky, které
se týkají projektů, jež jsme v roce 2019 realizovali.
1. Splašková kanalizace Kunčina
V průběhu posledních měsíců pokračovaly práce na výstavbě Splaškové kanalizace
v Kunčině i v Nové Vsi. Zhotovitel dokončoval práce na zhotovení stok a soukromých
přípojek, a to jak v tělese komunikaci III. třídy, tak i v obecních komunikacích.
K datu 15. listopadu 2019 je zhotoveno
celkem 11345 bm kanalizačních stok a chybí pouze 685 bm. Současně se pracovalo
na zhotovení kanalizačních přípojek, v současné době je hotovo 431 z celkového počtu 502 kanalizačních přípojek.
Jak jsem již psal v minulém vydání Zpravodaje,
realizace projektu Splaškové kanalizace Kun-

čina je velmi náročná a přináší s sebou velké
množství závažných i méně závažných omezení. V posledních dnech a týdnech jsme velmi
intenzivně komunikovali z pozice investora se
zástupci zhotovitele především o stavu komunikace III. třídy. Každý z nás pocítil na vlastní
kůži, co to znamená každý den projíždět přes
staveniště. Omezení dopravy z důvodu vyfrézovaných příčných překopů, vyfrézované rýhy,

lokálních zákazů vjezdu a jiných příčin se v roce
2019 stala nedílnou součástí našich životů.
Chtěl bych prostřednictvím Zpravodaje Vám
všem poděkovat za Vaši obrovskou trpělivost
a míru tolerance. Stavba se blíží ke konci, a to
nejhorší již snad máme za sebou.
V posledních dnech přibývají dotazy majitelů
nemovitostí k termínům připojování nemovitostí ke splaškové kanalizaci.
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Chtěl bych majitele nemovitostí touto cestou uklidnit a požádat o to, aby prozatím
nepodnikali žádné kroky k samotnému
napojování. V současné době dokončujeme
práce na výstavbě kanalizace. V zimních měsících budeme pracovat na tom, abychom mohli
v jarním období požádat o kolaudaci stavby.
Teprve po vydání kolaudačního rozhodnutí
bude možné nemovitosti napojovat. Samotné
napojování bude mít svá pravidla a bude
nutné spolupracovat s obcí a budoucím
provozovatelem kanalizace, na jehož výběru
současně pracujeme.
Nemusíte mít obavu, že se připojit nestihnete. Po vydání kolaudačního rozhodnutí bude
vyhrazena dostatečná doba k postupnému
napojování jednotlivých nemovitostí. Dále Vás
chci požádat, abyste s vidinou úspory finančních prostředků “nenaletěli” různým výhodným nabídkám, které jsme v posledních týdnech v obci zaznamenali. Zkušenosti některých
spoluobčanů nemluví o úsporách, nýbrž právě
o opaku.
2. Výstavba nové kuchyně Základní
školy v Kunčině
V průběhu září a října pokračovaly práce
na přístavbě budovy naší základní školy.
Byla dokončena hrubá stavba včetně střechy a stavba byla osazena okny a dveřmi.
Práce v interiéru přístavby budou pokračovat v zimních měsících.
3. Oprava jídelny Mateřské školy
v Kunčině
Práce na rekonstrukci jídelny započaly
na začátku letních prázdnin a byly dokončeny koncem října. Důvodem pro prodloužení
realizace akce byla skutečnost, že se nedařilo objekt vysoušet a připravit jej do takového stavu, aby bylo možné technologicky
správně instalovat PVC na podlahu objektu.
V současné době již děti mohou nově opravenou jídelnu naplno využívat.
4. Výměna vodovodu Kunčina
Podzimní období nebylo v Kunčině věnováno pouze výstavbě kanalizace. Pracovalo se
také na výměně vodovodu. Investorem akce
je Skupinový vodovod Moravskotřebovska.
Finančně akci dotačně podpořil Pardubický
kraj i Obec Kunčina. V rámci realizace akce
došlo k výměně vodovodu v Kunčině od
čp. 152 po čp. 250, a to včetně přepojení 41
nemovitostí. Na rok 2020 je naplánována
další etapa výměny vodovodu v Kunčině,
a to od čp. 250 po čp. 73, realizace bude zahájena v březnu 2020.

5. Oprava bytu v budově Obecního
úřadu
Zaměstnanci obce pracují od října na kompletní rekonstrukci bytové jednotky v budově Obecního úřadu, rekonstrukce bude
dokončena do konce roku 2019.
Bc. Miroslav Kubín, starosta obce
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TŘÍDĚNÍ UPOTŘEBENÝCH JEDLÝCH OLEJŮ A TUKŮ V NAŠÍ OBCI
Obec Kunčina zavádí sběr použitých jedlých
olejů a tuků pomocí nově instalovaných nádob.
Od 1. 1. 2020 budou na vytipovaných kontejnerových stáních umístěny červené nádoby s nálepkou označující, že jde o nádoby
určené k odkládání olejů a tuků z domácnosti o obsahu 240 litrů. Tyto nádoby nabízí další možnost, jak se ekologicky zbavit
jedlých olejů a tuků, které pochází z domácností. Občané mohou do těchto nádob vhazovat v uzavřených PET lahvích jedlé oleje
a tuky (např. fritovací oleje, ztužené jedlé
tuky). V žádném případě nejsou nádoby určeny pro technické oleje (převodové, motorové, tlumičové) ani pro maziva a kapaliny.
Jako u všech tříděných odpadů (papír, plast,
sklo) je důležité, aby občané dodržovali povinnost nevhazovat do nádob na jedlé tuky
a oleje jiné odpady.
DŮVOD ZAVEDENÍ POVINNOSTI
Upotřebené jedlé oleje a tuky jsou kvalitní
surovinou, která po zpracování (zahřátí, filtrace) může sloužit pro výrobu metylesteru
jako přídavku k pohonným hmotám nebo
po regeneraci mohou být tyto využity v různých odvětvích (chemický, gumárenský,
dřevařský průmysl).

Upotřebené jedlé oleje a tuky velmi často
končí v kanalizacích a následně na čistírnách odpadních vod, kde způsobovaly rozsáhlé problémy v provozované technologii
čištění (například ucpávání potrubí a další).
Důvodem k nastavení této povinnosti byla
také nutnost plnění cíle snížení množství
bioodpadů ukládaných na skládky dle
Směrnice o skládkování odpadů a dále také
snížení celkového množství odpadů ukládaných na skládky.
LEGISLATIVNÍ PŘEDPISY
• Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech,
ve znění pozdějších předpisů
• Vyhláška č. 321/2014 Sb., o rozsahu
a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů
VYMEZENÍ POVINNOSTI
Obec je povinna zajistit celoročně místa
pro oddělené soustřeďování jedlých olejů
a tuků (kat. č. 20 01 25)
Jedlé oleje a tuky nesmí být soustřeďovány
společně s jinými biologicky rozložitelnými
odpady. Obec nemůže povinnost plnit prostřednictvím komunitního kompostování.
(pokud je v obci zavedeno).
ÚČINNOST POVINNOSTI: OD 1. 1. 2020

Ze školských zařízení
MATEŘSKÁ ŠKOLA KUNČINA
Od září se nově přijaté děti již adaptovaly
ve školce, bezpečně se orientují v prostředí
a našly si zde své kamarády.
V říjnu za dětmi přijel pan Šulc a představil
jim dravce naší přírody, například výra, orla,
ale i lišku a jezevce. V tomto měsíci jsme
v rámci probíraného tématu o ovoci a zelenině navštívili místní obchody. Děti měly
možnost zjistit, jaký sortiment ovoce a zeleniny si zde mohou koupit a zopakovaly si
své znalosti. Srdečně děkujeme vedoucím
prodavačkám paní Šetlerové a Onucové za
zorganizování pěkných exkurzí a inspektorce obchodní společnosti Hruška, paní Ševčíkové, za darování ovoce a zeleniny dětem
k dalšímu bádání.
Na konci října byla úspěšně dokončena rekonstrukce školní jídelny na pracovišti v Kunčině. Děkujeme za ni srdečně zřizovateli.
Poslední říjnový den jsme se rozloučili s kuchařkou, paní Zdeňkou Herzigovou, která
odcházela do důchodu. Poděkovali jsme ji
za velmi dobrá jídla, která nám připravovala. Na její místo nastoupil kuchař, pan Petr
Jančí.
Pro rodiče s dětmi jsme v říjnu a listopadu
pořádali tvořivá odpoledne. Odměnou dě-

tem a rodičům byla zdařilá podzimní a vánoční aranžmá. Na odloučeném pracovišti
si vánoční dekoraci děti s rodiči vyrobí začátkem prosince.
V listopadu k nám přijelo divadlo s pohádkou
„Otesánek“. Děti zhlédly pohádku a učily se
společenskému chování při kulturním představení. Dále nás navštívila zubní preventistka, která děti seznámila s prevencí zubního
kazu a správnou technikou čištění zoubků.
V prosinci zavítá do našich školek Mikuláš s andělem a čertem. Děti se seznámí s touto zvyklostí a budou obdarovány nadílkou, na kterou
přispěl již tradičně pan František Knápek a firma MOVOS INVEST. Srdečně děkujeme.
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Pro rodiče a blízké uspořádáme vánoční besídky, kde děti předvedou, co se doposud
naučily.
Před vánočními prázdninami nás navštíví také
Ježíšek s dárky, na které přispěli rodiče dětí a
firmy Suninvest Bohemia, Suninvest Slovácko, Bioinvest Kunčina, Agro Kunčina, Ladislav
Švanda - Topenářské a instalatérské práce,
Jan Fajman - Uhelné sklady, Josef Pařil Malby
– Nátěry, FRNK-reklama - František Knápek,
Jaroslav Zezula – soukromý zemědělec. Všem
sponzorům srdečně děkujeme za radostné Vánoce ve školce a vstřícnou spolupráci

při zkvalitňování podnětného prostředí
pro děti.
Aktuální informace můžete sledovat
i na našich webových stránkách
http://www.mskuncina.cz/.
Jelikož se opět blíží konec roku, přejeme všem příjemné prožití vánočních
svátků a šťastný nový rok.
Za MŠ Hana Fafílková

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KUNČINA
Na začátku školního roku 2019/2020 nastoupilo do ZŠ Kunčina celkem 156 žáků: Kunčina 76, Nová Ves 31, Mladějov na Moravě 39,
ostatní 10.
První týdny nového školního roku si zpříjemnili žáci 1. – 4. třídy návštěvou Východočeského divadla v Pardubicích, kde zhlédli veselou
pohádku Hurvínek mezi osly. Téměř všichni viděli známé televizní loutky Spejbla, Hurvínka,
Máničku i psa Žeryka poprvé na jevišti. Tato
poučná pohádka se jim velmi líbila a pobavila
je. S sebou si odnášeli krásnou vzpomínku na
roztomilé postavičky z Večerníčku.
Ve čtvrtek 12. září 2019 se žáci druhého stupně zúčastnili obvodního kola v přespolním
běhu v Moravské Třebové. Podařilo se sestavit
družstva v těchto kategoriích: družstvo mladších žáků - Václav Sekanina, Vítek Hebelka, Vojtěch Diblík, Aleš Drahoš, Václav Kalina, Florian
Beil - obsadili 3. místo, družstvo starších žákyň
- Kateřina Křivánková, Nicol Matoušková,

Hana Hlavatá, Anna Javůrková, Eva Roušová,
Marie Stupáková - obsadily 2. místo, družstvo
starších žáků - Aleš Širůček, Jan Školník, Adam
Kalina, Andreas Beil, Jakub Jachan, Pavel Diblík -obsadili 2. místo
Ve čtvrtek 3. 10. 2019 se chlapci z 8. a 9. křídy zúčastnili obvodního kola v minikopané
na hřišti B Slovanu Mor. Třebová a vybojovali
3. místo.
Na začátku října měli možnost především
starší žáci zúčastnit se výjimečného zájezdu
do zahraničí. Cíl – jižní Anglie a Wales. Celkem
15 žáků se odhodlalo poznat zajímavá a lákavá místa a zároveň si ověřit své jazykové dovednosti. Cesta byla docela náročná – nejdříve noc a den autobusem na severní pobřeží
Francie s krátkou zastávkou v Belgii, jedna noc
v hotelu, poté trajektem přes kanál do anglického Doveru a opět celodenní putování autobusem s menšími zastávkami po různých pamětihodnostech jižní Anglie. Ubytování měly

děti zajištěno v hostitelských rodinách. Odtud
pak v následujících dnech zajížděly na významná místa jižní Anglie a Walesu. Vyvrcholením byla návštěva Londýna, kde děti zvládly
zhlédnout většinu turisticky známých lokalit
tohoto světového velkoměsta (např. Trafalgarské náměstí, Buckinghemský palác, Westminsterské opatství, Parlament, Londýnské oko
– největší vyhlídkové kolo v Evropě, muzeum
voskových figurín). Zcela vyčerpáni a plni dojmů a zážitků se všichni šestý den opět nalodili
na trajekt a z Francie zamířili přímo domů.
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V pátek 25. října se všichni žáci naší školy zúčastnili besedy s chovatelem dravých ptáků
a volně žijících savců Zvířata kolem nás. Během zhruba hodinového povídání si zvířata
nejen zblízka prohlédli a některé i pohladili,
ale dozvěděli se i mnoho zajímavostí z jejich
života.
V úterý 5. listopadu proběhl další ročník Miniolympiády z přírodovědy. Soutěž proběhla na Gymnáziu v Moravské Třebové.
Zúčastnilo se jí téměř 60 žáků 4. a 5. tříd
základních škol z Moravské Třebové, Svitav,
Vranové Lhoty a Jaroměřic. Naši školu reprezentovali Dalibor Opletal, Lukáš Hebelka,
Alice Preisnerová, Zlata Ongrádiová, Kamila
Topinková, Liliana Dziubová, Ema Šejnohová, Lenka Boušková. Po náročném testu
následovalo zpestření v podobě zábavných
aktivit v laboratořích fyziky, chemie, biologie a v učebně výtvarné výchovy. Celým
dopolednem žáky provázeli oblíbení dětští
superhrdinové. Nejlepších výsledků dosáhly žákyně 4. třídy Alice Preisnerová a Zlata
Ongrádiová, které se umístily v první polovině výsledkové listiny. Všem žákům děkujeme za reprezentaci naší školy.
Na sobotu 9. listopadu 2019 připravila naše
škola pro děti i rodiče tradiční Podzimní

hrátky. V jednotlivých třídách se nacházela
stanoviště, která mohly děti procházet a vybírat si různé aktivity. Samy nebo za pomoci
rodičů děti vyráběly předměty z přírodních
materiálů, např. dekorace ze dřeva a sušených přírodnin, ježky, sovičky, strašidla.
Mnohé si vyzkoušely zdobení perníčků.
Starší žáci soutěžili v poznávání zvířat a ti
nejmenší hádali názvy pohádkových postaviček. Všechny výrobky si spokojené děti
odnášely domů. Nechyběl ani bufet s lehkým občerstvením, o které se postarali naši
nejstarší z deváté třídy. Příjemné odpoledne rychle uběhlo a venku se zatím setmělo.
A to byl ten pravý čas, na který děti netrpělivě čekaly. Připravily si lampiony, rodiče
zapálili svíčky a všichni společně vyrazili na
oblíbený lampionový průvod.
V pondělí 11. listopadu byl pro žáky 5. – 9.
třídy zorganizován projektový den na téma
Chování za mimořádných situací. Celá akce
proběhla v areálu Střelnice Prostějov, kam
jsme se dopravili brzy ráno dvěma autobusy. Žáci utvořili pět skupin a postupně
procházeli různými stanovišti: zdravověda,
sebeobrana, přežití, střelba, hasiči. Všude
se jim věnovali zkušení odborníci, kteří jim
předali řadu užitečných informací a také

jim umožnili některé věci si vyzkoušet,
např. rozdělávání ohně, základy první pomoci, únik ze stísněného a navíc zakouřeného prostoru, dokonce střelbu z malorážky
i ze samopalu. Cílem bylo, aby si žáci ověřili, zda umí spolupracovat a zodpovědně
se chovat v mimořádných a nebezpečných
situacích.
Za ZŠ Kunčina Mgr. Iva Richterová

ZE společenských ZAŘÍZENÍ
SIDECARCROSS
HUTIRA - PLHÁK POTVRDILI VÍTĚZSTVÍ
V sobotu 12. října se v Horním Újezdě odjel
poslední závod v sidecarcrossu 2019, kde
také proběhlo slavnostní vyhlášení všech
kategorií Side. V kategorii SIDE VETERÁN posádka Hutira - Plhák obhájila loňské vítězství
a získala tak po šesté za sebou titul MISTR
ČR v SIDECARCROSSU v kategorii VETERÁN.
V roce 2019 bylo odjeto 6 závodů. Závod
v Dobřanech byl technickým komisařem
na místě zrušen pro velkou prašnost tratě,
kde by hrozilo nebezpečí zranění.
Z 12 odjetých rozjížděk bylo vybojováno
10krát 1. místo, 1krát 3. místo z důvodu havárie a 1krát 3. místo pro technickou závadu.
Také jsme se zúčastnili Mezinárodního závodu veteránů při Mistrovství světa v Kramolíně, kde jsme se umístili na 3. místě.
Chtěli bychom poděkovat Obci Kunčina
a Bludov za podporu a také skvělému mechanikovi za vždy perfektně připravené motocykly na závody.
Jako každý rok jsme na závěr sezony dne
19. října na závodišti v Mohelnici uspořádali
„Ukončení sezony 2019“ - kam jsme pozvali
všechny své příznivce, sponzory a zájemce o sidecarcross. Na trati byly i spřízněné
posádky Pechr - Stratil, Jurka - Sekanina,
Gintherové se svými motocykly. Všem zá-

jemcům o svezení na side nebo na motocrossových motocyklech bylo vyhověno
a na vlastní kůži si mohli vyzkoušet co motocross a sidecarcross obnáší. Nebylo zapomenuto ani na děti, které se také mohly

povozit. Kromě zážitků mohli návštěvníci
využít i bohaté občerstvení, a to vše zdarma.
Akce probíhala až do nočních hodin.
Za sidecarcrossový tým Stanislav Hutira
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KROUŽEK MLADÝCH HASIČŮ
Náročná série posledních závodů je za námi.
Zúčastnili jsme se soutěží ve Vranové Lhotě,
Sušicích a Mladějově. Poté jsme absolvovali
velmi intenzivní třítýdenní přípravu na podzimní kolo hry Plamen (závod požárnické
všestrannosti), které se letos konalo 19.10.2019
v Pusté Rybné. Tentokrát se nám podařilo složit 1 hlídku mladších a 1 hlídku starších žáků
a 2 dorostenky běžely v kategorii jednotlivců.
Obě dorostenky se ve svých věkových skupinách umístily na druhých místech a obě hlídky
žáků obsadily střední příčky, což je s celkovým
počtem 40 běžících hlídek v obou kategoriích
pro nás velký úspěch. Mládeži děkujeme.

7.9.2019 jsme byli pozvaní na akci, kterou pořádá okrsek M. Trnávka pro všechny své aktivní
týmy mladých hasičů. Původně byl naplánován pochod s několika stanovišti her, ale pro
nepřízeň počasí se akce nakonec přesunula do
sálu v Rozstání a program se přizpůsobil podmínkám. Našim se to moc líbilo a uvítali možnost takového setkání se členy z ostatních SDH.
Nyní nás čeká oddechová zima, kdy se budeme
scházet v klubovně nové hasičské zbrojnice.
Touto cestou bychom také chtěli poděkovat
sponzorům, kteří nás v této sezóně podpořili.
Jsou to p. V. Netolická, p. F. Knápek ml., pohostinství u Fryčů, Roltechnik, Elmart s.r.o. Velké

Opatovice, p. J. Smékal z Městečka Trnávky
a hlavně obec Kunčina. Z darů byla zakoupena nová plastová káď, 2 dorostenecké savice +
nástavec, 2 sady štafetových hadic, dětem legíny a tepláky opatřené polepem a zbytek byl
uložen k částce k zakoupení kladiny.Děkujeme
také všem lidem, kteří sbírku na kladinu podpořili svými příspěvky.
Nyní přejeme všem krásné a klidné prožití vánočních svátků a úspěšný vstup do nového
roku. Pokud budou mít rodiče a děti zájem
o náš kroužek, nové členy vítáme. Přihlášku
lze vyřídit s hlavním vedoucím J. Procházkou
na tel. čísle 604 740 978.
Za kroužek mladých
hasičů, Jana Hlaváčová

TJ SOKOL KUNČINA, Z.S.
Začátkem listopadu byla ukončena podzimní část fotbalového ročníku 2019/2020.
Tabulka výsledků podzimní části sezóny 2019/2020:
Oddíl
Muži „A“
Muži „B“
Žáci

Soutěž
I. B třída
III. třída
Okresní přebor 8+1

V hodnocení podzimní části budeme výrazně
pozitivnější než v loňském roce. Pozitivem je
herní projev a fungování žákovského mužstva,
za kterým stojí výborné výkony jednotlivých
hráčů a poctivá práce realizačního týmu, jmenovitě pana trenéra Jiřího Olejníka a paní vedoucí
oddílu Marie Přívratské. Na začátku sezóny muselo být rozhodnuto o zrušení dorosteneckého
mužstva a transformaci v novou osu mužského
„B“ týmu. Mladí hráči se do sezóny pustili s vervou a je z toho zisk krásných 15 bodů v podzimní
části. Na první ostrou sezónu mezi muži to není
vůbec špatnou vizitkou.
Podzimní část sezóny zahájili hráči „A“ týmu
v krajské soutěži 1. B třídě. Bodově se hráči
pohybovali od začátku na špici soutěže, což je
vždy pozitivní. Krom prohry s lídrem tabulky

Umístění
3. místo
9. místo
4. místo

Body (bilance)
27 (30:24)
15 (20:40)
18 (40:22)

z Českých Heřmanic ve druhém kole soutěže
kunčinský tým v základní hrací době neprohrál.
Dobrým ukazatelem je, že týmy byly schopny
si navzájem pomoci. Je vidět, že mnoho dorostenců už je dostatečně vyspělých na dospělý
fotbal a že svou herní kvalitou jsou schopni
konkurovat i zkušenějším a starším spoluhráčům.
Zimní období je ve fotbale obdobím příprav
na jarní část sezóny. Mužstva čeká tvrdá fyzická
příprava, která se určitě projeví ve výsledcích
v jarní části ročníku 2019/2020. Příprava bude
korunována soustředěním.
Chtěli bychom všem poděkovat za účast na Vinobraní a doufáme, že si všichni účastníci akci
užili. Budeme se na Vás těšit i v příštím roce.

Nejlepší střelec
Spálenský (8 br.)
Brychta T. (5 br.)
Kudyn (25 branek)

Chtěli bychom Vás pozvat na již tradiční Štěpánskou diskotéku, která se bude konat 27. 12.
2019 od 20:00 v Kulturním domě v Kunčině,
k poslechu a hlavně tanci bude hrát DJ Kotas.
V úplném závěru roku se bude konat tradiční
Silvestrovský zápas, který bude sehrán na multifunkčním hřišti u ZŠ Kunčina.
Na začátku roku 2020 se bude konat volební
Výroční schůze spolku. Termín a propozice budou vyvěšeny na vývěsních tabulích obce.
Závěrem mi dovolte jménem Tělovýchovné
jednoty Sokolu Kunčina, z.s. popřát všem občanům Kunčiny a Nové Vsi krásné a klidné prožití
vánočních svátků, příjemný nový rok a mnoho
štěstí a osobních úspěchů v roce 2020.

Vypracoval Michal Kubín, jednatel TJSK
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CYKLISTICKÝ KLUB ČERTI KUNČINA
Od vydání posledního Kunčinského zpravodaje
se konaly 3 závody letošního seriálu Cykloman.
Babí léto je terénní crosscountry závod na
50 km. Trať v okolí Moravské Třebové tradičně zavítala i do Nové Vsi a Kunčiny. Letos
měli závodníci i pořadatelé podmínky ztížené probíhajícími pracemi na nové kanalizaci. Mezi stovkou závodníků z celé Moravy
uspěli ve svých kategoriích Petr Štěpař (2.
místo) a vítězka kategorie žen Ž2 Bedřiška
Schneiderová.
V silniční časovce na 24 km po trase Boršov
– Březina a zpět obsadil Petr Štěpař ve své
kategorii opět 2. místo. Mezi ženami nad 40
let byla Blanka Manová třetí.
Náročné výkony v terénu našim silovým
závodníkům vyhovují nejvíc. Ve výjezdu do
třebovské sjezdovky uspěli Tomáš Polák (kategorie M2 - 3. místo), Petr Štěpař (M3 – 1.),
Karel Novotný (M3 – 3.), Bedřiška Schneiderová (Ž2 – 2.) a Blanka Manová (Ž2 – 3.).
Celkové výsledky seriálu Cykloman se vy-

hlašují na základě hodnocení všech 10 závodů, které
absolvujeme v průběhu
celého roku od začátku
dubna do konce října. Letos celkově uspěli ve svých
kategoriích Petr Štěpař
(2.), František Pustina (2.),
Bedřiška Schneiderová (1.)
a Blanka Manová (3.). Petr
Štěpař navíc v absolutním
pořadí bez rozdílu kategorií
obsadil krásné čtvrté místo.
Tradice zimního cyklistického biatlonu z důvodu malého zájmu diváků i závodníků v loňském roce skončila.
Na výroční členské schůzi
budeme společně zvažovat, zda neučiníme jeden
pokus o oživení závodu
v jarním termínu.

Za CK Čerti Kunčina
Roman Richter
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POHOSTINSTVÍ U FRYČŮ
Dne 16.11.2019 se u nás konalo III. posezení u Svatomartinské husy. Musíme přiznat,
že tak velkou návštěvnost jsme nečekali.
I když jsme měli plnou kapacitu, mnozí měli
zájem si vzít jídlo s sebou domů. Necelých
70 strávníků ochutnalo naši pečenou pochoutku. Nejen z naší obce, ale i z nedalekého Damníkova k nám již poněkolikáté dorazili návštěvníci na oběd. Všem děkujeme
a těšíme se na příští rok, kdy si opět posedíme u husy.
Ve stejný den se již tradičně uskutečnil V. ročník oslav amerického svátku – Halloween.
Hosté se bavili soutěžemi a tancem. Letos
jsme do tomboly darovali jako hlavní výhru
wellnes pobyt, byly vyhodnoceny nejlepší
masky, které si odnesly na památku malou
pozornost. Mimo soutěže, jsme pro zúčastněné měli nachystány 2 taneční vystoupení.
Všem velice děkujeme a těšíme se na příští
Halloween, který proběhne 14.11.2020.

Ve dnech 25. a 26.10.2019 se v našem pohostinství konal šipkový turnaj. Pro ženy to byl III.
ročník a pro muže IV. U žen, kterých bylo pouze 6, jsme mohli sledovat krásné souboje.
Pořadí žen:
1. Dominika Kubišová,
2. Veronika Vavříková,
3. Kristýna Růžičková.
V mužské kategorii
bylo jedno utkání zajímavější než druhé.
Každá chyba se nemilosrdně trestala a hrozilo vyřazení z turnaje.
Jeden pěkný hod střídal druhý.
Pořadí mužů:
1. Ondřej Fryč,
2. Jiří Musil,
3. Aleš Janeček.

Všem moc děkujeme a těšíme se opět
za rok.
Za pohostinství Ondřej Fryč
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Historie
PLESY, ZÁBAVY A JINÉ RADOVÁNKY V KUNČINĚ
Plesová sezóna je v plném proudu, a tak si
můžeme povědět, jak se obyvatelé Kunčiny
dříve bavili a kde se setkávali. Zaměřím se
především na období po roce 1945 do 80.
let 20. století v podzimním, zimním a předjarním čase. Čerpám zejména z kroniky
obce a v menší míře z archivních písemností
z okresního archivu v Litomyšli.
Dnešní kulturní dům v Kunčině byl postaven a vysvěcen v roce 1932 jako katolický
spolkový dům. Nechal jej postavit katolický
lidový spolek. Uvnitř spolkového domu se
nacházel velký sál a bohatě zařízené jeviště. Němečtí obyvatelé v něm pořádali četné kulturní akce jako plesy, zábavy, divadla
a v tomto pokračovali i čeští obyvatelé.
Po roce 1945 byl tento kulturní stánek znám
jako Rudý osvětový dům. Často se zde pořádaly plesy i taneční zábavy, které byly hojně
navštěvovány.
Kulturní akce pořádala jak obec, tak i četné
společenské zájmové spolky. Od roku 1946
byl v Kunčině Sbor dobrovolných hasičů,
který např. v únoru 1947 uspořádal 2. maškarní ples s velkou účastí, nebo v 60. letech
pořádali na konci roku taneční zábavu.
V roce 1949 vznikla Tělovýchovná jednota
Sokol, a v únoru 1962 pořádala sokolský
ples. Mezi dalšími spolky a organizacemi
působil v obci divadelní soubor.
Divadelní činnost byla v Kunčině velmi bohatá. Vesnické divadlo zajíždělo sem z Prahy nebo do obce jezdily soubory z okolních
vesnic. Největší úspěchy sklízeli však místní
ochotníci. Veřejné sbírky vynesly peněžní
prostředky na zakoupení kulis a vybavení jeviště. Divadelní kroužek vedl František Havliš.
Několikrát byla opakována hra Lucerna, kde
hlavní role hráli Magda Navrátilová a Rudolf
Opršal. Kromě divadelních her se hrály i operety např. Sládci nebo Perly paní Serafínky.
Pro nejmladší děti prováděl František Matonoha v zasedací síni MNV loutkové divadlo.
V listopadu 1985 byl založen pěti členný
loutkařský kroužek pod vedením Ladislava

Zábavy a hry v hostincích
V Kunčině fungovalo před rokem 1945 pět
hostinců. Hostince byly na čp. 24, čp. 47, čp.
82, čp. 150 a čp. 156. Po roce 1945 byl obnoveny dva. Hostinec na dolním konci čp. 24
u Tůmy a hostinec uprostřed obce čp. 150
u Pučanů. V roce 1964 se v Kunčině nalézal
jen jeden hostinec.
Hostinec u Tůmy čp. 24 byla velká zájezdní
hospoda s jevištěm a se stájemi, která byla
dříve provozována německým majitelem

Voráče. Divadlo se hrálo i v Nové Vsi (O divadle v Nové Vsi viz Zpravodaj 2/ 2019 s. 12).
Taneční skupina Sonet. Hudební kroužek byl
založen v roce 1957 při Osvětové besedě.
Vedl jej Václav Voráč. Uměleckým vedoucím
byl František Ošmera. Na nákup hudebních
nástrojů přispěl místní požární sbor. Hudební skupina ukončila svoji aktivní činnost
v roce 1982. V pozdějších letech hrála příležitostně např. při akcích Klubu důchodců.
V obci Kunčina působily v pozdějších letech
i jiné kapely (nebo i orchestry, jak se tenkrát
říkalo). Byla to např. kapela Diagnoza, která
byla oblíbená zejména mezi mladými i za
hranicemi naší obce. Např. v roce 1984 se
dozvídáme, že v obci vystupovala třikrát a
byl to vždy důvod k zesílení pořadatelské
služby. Svoji činnost ukončila v roce 1985.
V tomto roce byla založena nová kapela Pedál, která hrála moderní rockovou hudbu,
hrála v okrese i mimo něj. V roce 1987 skončila rocková kapela Pedál svoji činnost pod
svazem mládeže.
Další spolky: Červený kříž a Svaz žen pořádal
Silvestra. Svaz mládeže, Osvětová beseda
a Klub důchodců pořádal Mikulášskou besídku. Myslivecké sdružení, Svaz Československo-sovětského přátelství, Svaz chovatelů pořádal výstavy zvěře. Svaz zahrádkářů
pořádal výstavy ovoce a zeleniny. Rybářský
spolek Příboj a jiné.
V Rudém domě se kromě plesů a zábav konaly i další kulturní akce. Navštěvováno bylo
kino, kde se promítaly různé filmy. Kino zaznamenalo v návštěvnosti v 80. letech stoupající
trend. V roce 1983 se promítalo třikrát týdně,
z toho dvakrát večer a jednou odpoledne pro
děti a mládež. Např. v roce 1986 bylo promítáno 131 filmů a přišlo 5222 návštěvníků. V roce
1987 bylo promítá 149 filmů s účastí 5336 návštěvníků. Kino v Kunčině bylo zřízeno v roce
1946 (viz Zpravodaj 3/ 2016 s.7).

Höchsmann a používána k ubytováni hostů i ustájení koní. Hrálo se zde také divadlo.
Po válce byl hostinec obnoven. Provozoval
jej pan Tomáš Tůma. Konali se zde také různé schůze, oslavy, divadla i taneční zábavy
a hrály se zde kuželky. V roce 1954 byl hostinec zrušen a místo něj byl zřízen obchod.
Krátce zde prodával pan Tůma a pak se odstěhoval. Kuželna byla v provozu i nějaký
čas poté, co zde již nebyl hostinec. V roce
1957 se hráli kuželky hodně. Hráli je náruživě mladí i starší občané často dlouho
do noci, a to v pátek a v sobotu. Po panu

V Rudém domě sídlila i knihovna, která byla
založena Josefem Peškem v roce 1946, který
se stal jejím knihovníkem a byl i prvním českým kronikářem obce (kroniku vedl v letech
1945 - 1968).
Mezi významné organizátory kulturního
života v obci patřila škola, školka i místní
Jednotné zemědělské družstvo v Kunčině
(JZD). Škola i školka pořádala mnoho akcí
pro děti v průběhu celého roku. Z kulturních akcí si můžeme zmínit např. zájezdy
do divadel v Moravské Třebové, Olomouci
a Brně. Pro veřejnost pořádala škola i školka
mikulášskou besídku. Škola pořádala výstavy ovoce a zeleniny nebo absolventský ples.
JZD pořádalo např. u příležitosti zhodnocení
celoročního hospodářského výsledku slavnostní schůzi zakončenou taneční zábavou.
V březnu 1984 zařídilo vystoupení zpěváka
Josefa Zímy v kulturním domě, o jehož koncert byl velký zájem. V roce 1985 pozvalo pro
členy i občany profesionální folklorní orchestr
v krojích Bojany z Dolních Bojanovic. Uspořádalo dvě besedy s důchodci v roce 1985.
V průběhu zimního období bylo mnoho příležitostí k zábavě a sousedskému setkání.
Zima je spojená s obchůzkami Mikuláše
s čertem a anděli, konají se mikulášské nebo
vánoční besídky. Následují Vánoce se svými
zvyky, Silvestr, Nový rok a poté nastal čas
masopustu (viz zpravodaj 1/ 2019 s. 11 –
12). Pravidelně byl oslavován Mezinárodní
den žen (8. března). Ještě je dobré zmínit,
že svoji činnost vykonával také Sbor pro
občanské záležitosti, který se zaměřoval na
vítání občánků (narozených dětí), občanské
pohřby, ukončení školní docházky, vstup do
první třídy, oslavy kulatých výročí, návštěvy
důchodců. Vítání občánků i kulaté narozeniny byly hlášeny místním rozhlasem a byly
doprovázeny hraním písniček z rozhlasu.

Tůmovi zde prodával pan Oto Gerišer. Obchod byl zrušen a přestěhován do nového
obchodu do samoobsluhy v místě dnešního
obchodu Hruška. Nový obchod i s hostincem byl na tom místě dokončen v listopadu
1963 a otevřen ještě před vánočními svátky. První večírek měli myslivci. K jídlu byl
podáván výborný guláš. Budova čp. 24 byla
v roce 1967 zbourána. Na místě byly postaveny družstevní bytovky. V jedné z nich byla
provozována Večerka u Blažků.
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Hostinec u Pučanů byla budova čp. 150,
v které do roku 1945 provozovala německá
rodina Justova hostinec. Po roce 1945 zde byl
hostinec obnoven. Provozoval jej pan Karel
Pučan. Po něm byly pak ještě další provozovatelé. V hostinci se nacházel malý sál s dřevěným stropem. V dřívějších letech se zde konaly i různé schůze. Potom, co bylo zakázáno
konat schůze v hostincích, se schůze konaly
na Místním národním výboru. Často zde bývaly i svatební hostiny. V hostinci se hodně
hrávaly karty. Hostinec byl zrušen roku 1963.
Budova byla zbourána na jaře 1990 a na jejím místě byly vysázeny smrky. Dnes zde stojí
nová hasičská zbrojnice.
Martin Protivánek

POHOTOVOSTI
LÉKAŘSKÁ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA
PRO DOSPĚLÉ - SVITAVSKÁ NEMOCNICE

LÉKAŘSKÁ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA PRO
DĚTI A DOROST - SVITAVSKÁ NEMOCNICE

Kollárova 2070/22 , 56802 Svitavy
přízemí poliklinika
telefon: +420 461 569 239

Kollárova 2070/22 , 56802 Svitavy
přízemí poliklinika, vchod z levé strany
telefon +420 461 569 270

Ordinační hodiny:
•    Pondělí zavřeno
•    Úterý
zavřeno
•    Středa
zavřeno
•    Čtvrtek zavřeno
•    Pátek
18:00 - 21:00
•    Sobota
09:00 - 17:00
•    Neděle
09:00 - 17:00
•    Svátky
09:00 – 17:00

Ordinační hodiny:
•    So, Ne, Svátky 8:00 - 18:00

LÉKAŘSKÁ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA
ORL PRO DĚTI A DOSPĚLÉ - SVITAVSKÁ
NEMOCNICE
Kollárova 643/7, 56802 Svitavy
budova D nemocnice
telefon: + 420 461 569 345
Ordinační hodiny:
•    Pondělí 15:30 - 19:30
•    Úterý
15:30 - 19:30
•    Středa
15:30 - 19:30
•    Čtvrtek 15:30 - 19:30
•    Pátek
15:30 - 19:30
•    Sobota
08:00 - 14:00
•    Neděle
08:00 - 14:00
•    Svátky
08:00 - 14:00

Mimo pohotovostní ordinační dobu
a ve všední dny je pohotovost přímo
na dětském oddělení,
hlavní budova nemocnice, přízemí,
telefon: +420 461569 343

LÉKAŘSKÁ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA ORL
PRO DĚTI A DOSPĚLÉ - NEMOCNICE ÚSTÍ
NAD ORLICÍ
Čs. Armády 1076, 562 01 Ústí nad Orlicí
hlásit se na chirurgické ambulanci budova B přízemí
telefon: +420 465 710 220
Ordinační hodiny:
•    Denně
15:30 - 07:00                      
Vypracovala Mgr. Kantůrková,
zastupitelka města Moravská Třebová

ŘÍMSKOKATOLICKÁ
FARNOST KUNČINA
Vánoční a novoroční bohoslužby v kostele
sv. Jiří v Kunčině
25.12.2019
1.1.2020

Mše svatá od 11 hod.
Mše svatá od 11 hod.
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