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společenská kronika

Narození:

Jubilea:

16. 7. 2021
23. 9. 2021
28. 9. 2021
6. 10. 2021
11. 10. 2021

1. 10. 2021
17. 10. 2021
31. 10. 2021
6. 11. 2021

Poláková Zoe, Nová Ves
Kubišová Melanie, Kunčina
Tureček Štěpán, Kunčina
Oravcová Ela, Kunčina
Coufal Mikuláš, Nová Ves

75 let – Papežíková Jana, Kunčina
75 let – Blašková Marie, Kunčina
75 let – Křížovská Květoslava, Kunčina
80 let – Kubišová Danuše, Kunčina
Všem srdečně blahopřejeme.

V OBDOBÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ BUDE OBECNÍ ÚŘAD KUNČINA
OD 23. 12. 2021 DO 31. 12. 2021 UZAVŘEN. OTEVŘENO OD 3. 1. 2022.

POPLATKY V ROCE 2022
Obecní úřad v Kunčině upozorňuje všechny občany na splatnost místních poplatků.
Pro rok 2022 se mění výše poplatků.

Odpad – 550,- Kč/osoba/rok
Pes – 100,- Kč/1 pes/rok
Poplatky můžete uhradit od 3. 1. 2022 v hotovosti do pokladny obce Kunčina v úřední dny,
tj. pondělí a středa od 7:00 do 12:00 a od 13:00 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. 2022

AKTUÁLNÍ INFORMACE Z OBCE
Oprava fasády budovy Klubu důchodců
V průběhu roku 2021 zaměstnanci obce
pracovali na dokončení dlouho plánova-

né opravy fasády obecní budovy Kunčina
čp. 142 – Klub důchodců. Práce probíhaly

v průběhu celého roku a byly dokončeny na
začátku listopadu.

Oprava chodníků na hřbitově v Nové Vsi
Na zářijovém zasedání zastupitelstva proběhla diskuze nad realizací již dlouho naplánované opravy chodníků na hřbitově
v Nové Vsi. V rozpočtu obce na rok 2021
akce byla zahrnuta. Na diskuzi zastupitelů
navázaly přípravné práce k realizaci projektu přímo v terénu a po všech jednáních
a vyhodnocení rizik jednotlivých variant
řešení bylo rozhodnuto, že dojde k odstranění asfaltového krytu stávajících chodníků,
odstranění obrubníků a odtěžení přibližně
25 cm podkladních vrstev původního chodníkového tělesa.

Před zahájením prací byl zhotoven pasport
hřbitova a jednotlivých hrobů. Práce probíhaly
postupně na jednotlivých úsecích. Nejprve byl
vždy odstraněn původní chodník a nevhodné
podkladní vrstvy, následně položena geotextilie a zhotoven podklad ze štěrkodrtí, který
byl řádně hutněn. Dále byla položena betonová dlažba, provedeno spárování dlažby a hutnění chodníku. Pokládka byla realizována bez
použití obrubníků z důvodu budoucí údržby
hřbitova. Okolí chodníku bylo dosypáno kačírkem či hlínou, a to v závislosti na místních
podmínkách u jednotlivých hrobových míst.
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Oprava chodníků na hřbitově v Nové Vsi
byla dokončena koncem října. Do konce

roku 2021 budou na hřbitov instalovány
dvě svítidla. Chci touto cestou poděkovat

všem řemeslníkům, kteří se na této logisticky velmi náročné akci podíleli.

Revitalizace Kulturního centra v Kunčině
Od vydání posledního čísla zpravodaje
byly provedeny nezbytné úkoly spojené s přípravnou fází stavebních prací.
K zahájení prací došlo začátkem října,
kdy byl nejprve oddělen provoz hospody
a chodba tak, aby bylo možné provozo-

vat hospodu a zároveň realizovat dílo.
První měsíc realizace díla se nesl v duchu
bouracích prací a odstraňování skladeb
původních konstrukcí, a to ve II. nadzemním podlaží. V následujících týdnech
budou zhotoveny podkladní vrstvy pro

podlahy ve II. nadzemním podlaží, dojde
k úpravě rozvodů elektřiny, světel a rozvodů topení. Následovat budou zednické práce a přípravné práce pro realizaci
podlah.
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Rok 2021 je téměř za námi, co nás čeká v roce 2022?
Zastupitelstvo obce na svém veřejném zasedání dne 8. listopadu 2021 projednalo
a schválilo projektové záměry, opravy a investice, které budou realizovány v následujícím kalendářním roce.
1. Opravy místních komunikací
V návrhu rozpočtu obce Kunčina na rok 2022
je na opravy místních komunikací alokováno
celkem 3,7 mil. Kč. Oprava místní komunikace
v Nové Vsi od čp. 58 po prostranství naproti
kulturnímu domu bude kofinancována dotačními prostředky Ministerstva pro místní rozvoj.
2. Opravy vodárenských zařízení
	v majetku obce
V příštím roce se budeme projekčně připravovat na výměnu vodovodu v Kunčině na
východní části Malé strany, jedná se o poslední část původního vodovodu, který vykazuje zejména v zimním období značnou
poruchovost. Budou pokračovat opravy
vodárenských zařízení v majetku obce Kunčina. Ty obec částečně kofinancuje formou
dotací Skupinovému svazku obcí Moravskotřebovský vodovod.
3.	Restaurátorské práce
Jedná se o práce restaurátora na centrálním
hřbitovním kříži v Nové Vsi a o obnovu kříže,
který byl umístěn u cesty k základní škole a nádraží před domem čp. 232 (Huškovi). Obec
Kunčina bude žádat o finanční podporu daného záměru od Ministerstva zemědělství ČR.
V příštím roce bude do obecního mapového
portálu doplněna další vrstva. Cílem bude zmapovat všechny kříže, sochy, pomníčky a jiné památky v obci. Do portálu bude umístěna fotografie, umístění v mapě a základní popis.
4. Kulturní centrum Kunčina
V příštím roce bude dokončena rekonstrukce
Kulturního centra Kunčina. Akce je financována dotačními prostředky od Ministerstva pro
místní rozvoj ČR. V návrhu rozpočtu obce je na
danou akci alokováno 8,5 milionu Kč. Kromě
realizace prací z projektu bude dokončena
oprava vstupní chodby. Pódium bude vyba-

Z-BOX
NOVĚ I V NAŠÍ OBCI
Samoobslužné výdejní místo Zásilkovny
V naší obci bude do konce roku instalován
a zprovozněn tzv. Z-BOX. Jedná se o samoobslužné výdejní místo Zásilkovny, které bude
umístěné u Obecního úřadu v Kunčině a u Hasičské zbrojnice v Nové Vsi. Z-BOX budete moci
využívat při případném vyzvedávání zásilek
objednaných zejména přes e-shopy. Při výběru způsobu dopravy stačí vybrat výdejní místo
v Kunčině a k vyzvednutí zásilky pak je nutné
mít s sebou chytrý telefon s instalovanou aplikací Zásilkovna se zapnutým Bluetooth.

veno novou oponou, promítacím plátnem
a projektorem i technikou pro ozvučení sálu.
5. Kulturní dům Nová Ves –
	projekt na přestavbu
Budeme pokračovat v přípravě projektu přestavby budovy Kulturního domu v Nové Vsi.
Do poloviny roku 2022 bychom chtěli dokončit projektovou dokumentaci pro stavební povolení a zažádat o stavební povolení. Pokud
vše půjde dobře, do konce roku 2022 budeme
žádat o dotační podporu na realizaci akce.
6. Sportovní areál Kunčina –
	pergola a dětské hřiště
	pro nejmenší děti
V příštím roce obecní zaměstnanci postaví
pergolu se zázemím pro prodej. Vyroste zde
i dětské hřiště s herními prvky pro nejmenší děti. Obec si od realizace daného záměru
slibuje výrazné zvýšení kapacity pro venkovní akce na Sportovním areálu v Kunčině,
se kterým obec do budoucna počítá jako
s místem pro pořádání nejen sportovních,
ale také kulturních a společenských akcí.

7. Oprava dětských hřišť v Kunčině
	a Nové Vsi
V příštím roce dojde k opravám herních prvků na stávajících dětských hřištích v obci.
8. Plán rozvoje sítě veřejného
	osvětlení v obci
V roce 2022 chceme dokončit projektové
dokumentace k realizaci rozšíření veřejného
osvětlení minimálně ve dvou lokalitách.
9. Obnova vybavení kuchyně Klubu
	důchodců v Kunčině
V příštím roce bude v budově Klubu důchodců obnoveno vybavení kuchyně. Tím
dojde k výraznému zvýšení komfortu pro
pořadatele veřejných i soukromých akcí.
10. Kontejnerová stání pro
	kontejnery na tříděný odpad
Budeme realizovat sběrná místa pro kontejnery na tříděný odpad v Kunčině a Nové Vsi.
Akce je podpořena dotačními prostředky
od Státního fondu životního prostředí.
Bc. Miroslav Kubín, starosta

číslo: 4/2021
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ZE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ
Mateřská škola Kunčina
Od září paní učitelky vytvářejí pro děti širší vzdělávací nabídku aktivit v jednotlivých
„koutcích“. Děti tak mají možnost rozvíjet
své dovednosti a vzájemné učení podle
svých zájmů. Tento styl vzdělávání děti kladně přijaly. Zohledňuje více jejich individuální předpoklady a schopnosti.
V říjnu nám zprostředkovala MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko konzultaci s paní
Mgr. Věrou Váňovou Krejčovou, Ph.D., lektorkou programu „Začít spolu“ a zkušenou
průvodkyní škol na jejich cestě změny přístupu ke vzdělávání. Tímto chceme poděkovat především Ing. Haně Pospíšilové,
Ing. Lence Bojanovské a paní lektorce za
pomoc při stěžejním dotvoření podnětného prostředí tak, aby co nejvíce vyhovovalo aktivitám dětí v jednotlivých „koutcích“.
Rovněž chceme poděkovat ředitelce MAS
Moravskotřebovsko a Jevíčsko paní Bc. Miroslavě Šejnohové a Bc. Lence Křenkové za
administraci projektu „Pořízení vybavení do
stravovacího zařízení v MŠ“ v rámci podané
žádosti SZIF. Díky němuž jsme vybavili školní kuchyň potřebným zařízením a přístroji.
K modernizaci kuchyně přispěla také obec
pořízením tálového sporáku. Tímto obci děkujeme.
Z místního obchodu Hruška jsme obdrželi
darem přepravku plnou rozmanitého ovoce
a zeleniny k výukovým účelům. Děti se tak

mohly názorně seznámit s vybranými druhy
a jejich charakteristickými vlastnostmi. Děkujeme vedoucí obchodu paní Vlastě Onucové a inspektorce obchodní společnosti
Hruška paní Aleně Ševčíkové za dar pro děti.
V prosinci očekáváme mikulášskou nadílku.
Děkujeme za její tradiční sponzorování panu
Františku Knápkovi st. Vánoční besídky z důvodu epidemiologické situace pořádat nebudeme. Na Štědrý den ve školce se moc těšíme.
Za dárky pod stromeček děkujeme rodičům

dětí z MŠ, podnikatelům Jaroslavu Zezulovi,
Ladislavu Švandovi, Františku Knápkovi ml.,
Josefu Pařilovi, Václavu Pocklanovi, firmám
BIOINVEST KUNČINA, AGRO KUNČINA a dalším, kteří si nepřáli být zveřejněni.
Děkujeme všem, kteří s námi v letošním
roce vstřícně spolupracovali.
Přejeme Vám krásné svátky vánoční, mnoho
štěstí, zdraví a pohody do nového roku!
Za MŠ Hana Fafílková
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Základní škola Kunčina

Od začátku školního roku se naši žáci zúčastnili řady vzdělávacích, soutěžních
i sportovních akcí.
Po dlouhé roční pauze byl opět zahájen plavecký výcvik v Mohelnici. V tomto školním
roce žáky čeká 20 lekcí, které jsou rozděleny na podzimní část a jarní část. Podzimní
lekce navštěvují žáci čtvrtého a pátého
ročníku, několik zbývajících lekcí z minulého roku dokončují šesťáci. Na jaře budou
pokračovat plavci ze čtvrté třídy a přidají se
k nim děti ze třetí třídy.
V pondělí 6. září proběhl v 9. třídě program
Střediska výchovné péče Alfa Svitavy zaměřený na klima třídy. Celé dopoledne třída
strávila hrami cílenými na posílení vztahů
ve třídě. Žáci se jejich prostřednictvím dostávali do mezních situací, kde testovali své
limity. V závěrečném hodnocení se všichni
účastníci vyjadřovali k dění v uplynulých
hodinách a k situaci ve svém kolektivu.
Naše škola v letošním roce úzce spolupracuje s Centrem enviromentální výchovy
Stolístek v Linharticích. Toto ekocentrum
připravuje pro děti všech věkových kategorií programy zaměřené na přírodu, především na její poznávání a ochranu. Dne
13. 9. 2021 se naši druháci a třeťáci zúčastnili programu Život v řece. Školáci soutěžili ve dvou týmech, aby si poměřili svoje
znalosti i dovednosti. Při plnění různých
úkolů byl hlavní důraz kladen především
na vzájemnou spolupráci. Závodníci si vyzkoušeli napumpovat vodu ze studny do
dřevěných koryt a následně vhodně zvolenou taktikou roztočit mlýnské kolo, poznávat zvířata, rozlišit zkameněliny podle
stáří nebo vypouštět sýkory koňadry do
volné přírody. Nejvíce se všem líbilo lovení drobných vodních živočichů do sítěk
v řece Třebůvce. Obě družstva si vedla velmi
dobře, protože skončila remízou, což malé
účastníky velmi potěšilo. Všichni se vraceli

unavení, ale spokojení s pestře stráveným
dopolednem. Dne 24. 9. vyrazili tentokrát
žáci čtvrté třídy zjistit, zda v řece Třebůvce
je život. Také pumpovali vodu, roztáčeli
vodní mlýn a také se seznámili s terénním
měřičem čistoty vody, tzv. Secchiho deskou.
V závěru se stali lovci a vyzkoušeli si nachytat bezobratlé živočichy v řece. A co zjistili?
Že v Třebůvce to opravdu žije. Ve středu
3. listopadu se žáci 6. třídy zúčastnili výukového programu A ty jsi…papír! Dozvěděli se
něco z historie používání papíru, vyrobili si
formu na ruční papír a také dárkový předmět z ručního papíru. Opět zajímavě prožité
dopoledne. Další projekty pro ostatní třídy
budou ve Stolístku probíhat na jaře.
V pátek 1. 10. 2021 jsme ve škole přivítali
vzácnou návštěvu. Naše pozvání přijal sportovní lukostřelec David Drahonínský, držitel
šesti medailí ze čtyř paralympiád. Slavný
sportovec připravil našim dětem opravdu
bohatý program: předvedl střelbu na terč
vzdálený 40 metrů, nabídl dětem autogramiádu, během níž s každým prohodil pár
slov, dovezl na ukázku zlatou i stříbrnou
medaili z paralympijských her z Tokia, a dokonce přivezl i dětský luk, ze kterého s dětmi střílel až do pozdního odpoledne. Pro
žáky 7.–9. třídy připravil besedu o různých
paralympijských sportech a také se podělil
o svůj životní příběh, který všechny zasáhl.
Svým entuziasmem ukázal, že invalidní vozík není překážka v plnění životních snů,
ale zcela otevřeně hovořil i o omezeních,
která jsou součástí jeho života. Velmi poutavě také vyprávěl o osudech mladých lidí
upoutaných na vozík po těžkých úrazech.
Den prožitý s Davidem Drahonínským byl
pro nás velkým zážitkem.
V sobotu 9. 10. 2021 žáci 9. ročníku pomáhali na sportovní akci Deset jarních kilometrů. Jejich úkolem bylo zajistit na hřišti

doprovodný program pro nejmladší účastníky. Děti si tak mohly zkrátit čas soutěžemi
na různých stanovištích, jako byl například
slalom, chůze na chůdách. Žáci se úlohy
zhostili na výbornou, což potvrdil velký zájem malých sportovců.
V sobotu 23. října pořádala naše škola Podzimní hrátky, tentokrát venku na školní zahradě. Děti si mohly zasoutěžit na 8 stanovištích a za jejich absolvování na ně čekala
drobná sladká odměna. Přestože svítilo sluníčko, bylo dost chladno, a proto byl pro děti
připraven ve várnicích teplý čaj. Všichni přítomní si také mohli opéci na ohni špekáčky.
Příjemné odpoledne bylo po setmění tradičně zakončeno lampionovým průvodem.
Ve středu 10. 11. 2021 se žáci 7., 8. a 9. třídy vypravili na exkurzi, jejímž tématem byla
prevence drogové závislosti a kriminality.
Program byl připraven na železniční stanici
v Moravské Třebové v tzv. vlaku REVOLUTION TRAIN. V 6 vagónech byly vytvořeny
4 malé kinosály a 8 interaktivních místností,
ve kterých se odehrával příběh podle skutečné události. Na osudech pětice mladých
lidí děti poznaly, jak snadné je propadnout
drogám a jak těžké je zbavit se závislosti.
Děti se díky poutavému příběhu mohly vžít
do rolí jednotlivých postav. V průběhu vyprávění se pokusily odhadovat další vývoj
či navrhovat různá řešení, která by zabránila
tragickým důsledkům. Zároveň své vlastní
zkušenosti a názory spojené s danou problematikou vyjádřily v zajímavém dotazníku, který všechny děti pečlivě a zodpovědně
vyplnily. Cílem projektu bylo především odradit dospívající žáky od experimentování
s různými návykovými látkami.
Program byl zajímavý a velmi působivý, což
potvrdily následné reakce a dojmy většiny
žáků.
Mgr. Iva Richterová
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Poděkování starostovi obce
Během října jsme měli možnost navštívit
pracovnu starosty obce, vyzkoušet si rozhlas, podívat se do nové hasičské zbrojnice.
Děkuji panu starostovi za čas, který věnoval

dětem ze IV. třídy. Ochotně odpovídal na
zvídavé otázky dětí a nachystal i kvíz o ceny.
Děti dostaly upomínkové předměty a sladké odměny.

Ať se Vám daří ve starostování, pane starosto…
Adriana Dostálová
a děti ze IV. třídy

ZE SPOLEČENSKÝCH ZAŘÍZENÍ
Zprávy z místní knihovny v Kunčině a Nové Vsi
Ráda Vám předávám radostnou zprávu. Je
otevřená nově zrekonstruovaná knihovna
v Nové Vsi, která byla od března 2021 až do
listopadu uzavřena. Byly provedeny úpravy
interiéru. Jaké? To Vám nenapíši, přijďte se
radši všichni podívat! Nová Ves vždy patřila
v regionu Moravskotřebovska k nejlepším
obcím ve výpůjčkách knih. Do konce roku
máme co dohánět, abychom tuto tradici
neporušili.
V Kunčině vše pokračovalo podle možností,
které nám covid dovolil. Pro čtenářky jsme
připravili pouze literární odpoledne s blogerkou paní Jitkou Štanclovou z Křenova.
Krátké blogy se týkají hlavně mladých let
prožitých s větším počtem sourozenců
v Moravské Třebové. V říjnu tohoto roku
jsme do knihovny pozvali pana M. Opletala.
Byla to jeho již jeho II. beseda v naší obci.
Plavili jsme se s ním na říčních lodích směr
Hamburk. Přestože byl termín vybrán tak,
aby vyhovoval co největšímu počtu posluchačů, účast byla nízká.
Co bylo, to bylo. Teď se hlavně musíme dívat
dopředu. Čekají nás nejlepší dny roku a to
Vánoce. Zpívání vánočních koled u stromu
se stalo již tradicí. Tato celorepubliková akce
byla pro letošní rok stanovena na 8. prosince 2021. Dále bychom rádi zazpívali koledy

i v kapli sv. Rocha v Nové Vsi. Věříme, že
účast na akcích bude velká. Termíny i časy
se dozvíte na obecních vývěskách. Rádi bychom využili i facebookové stránky obce.
Tak teplé oblečení, a hlavně čelovky nebo
baterky s sebou.

Na závěr si všichni popřejeme do roku
2022. Co? To už bude záležet na každém
z Vás.
Marta Alexandrová,
knihovnice
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10 jarních kilometrů netradičně na podzim,
za to s rekordním časem vítěze

Vloni se Deset jarních kilometrů zařazených do
Iscarex Cupu v Kunčině u Moravské Třebové
nakonec díky známým skutečnostem neuskutečnilo. Letos byl jarní termín opět přeložen,
ale tentokrát to na podzim klaplo. Pravděpodobně vlivem pozměněného termínu závodu,
se zúčastnilo skoro 30 dětí a 45 dospělých.
Dětské kategorie vyhráli domácí borci! Nejmladší kategorii Ondřej Kopřiva a druhou
nejmladší pak ovládl Sebastián Šimon.

Nejlepším mužem letošních Deseti jarních
kilometrů se stal Josef Novák z Ústí nad
Orlicí. V nedávných Běchovicích byl v mistrovské kategorii patnáctý. V Kunčině překonal za příjemného podzimního, ale větrného, počasí pět let starý traťový rekord z
prvního ročníku Ondřeje Svobody – 34:16.
Novák dosáhl času 32:58. „Kluci se mnou
běželi tak do prvního kilometru, pak jsem
si dal sólo,“ řekl k průběhu závodu. Startoval zde poprvé v roce 2019 a tehdy dal trať

Deseti jarních kilometrů za 37:48, takže za
dva roky se zlepšil téměř o pět minut. Druhý
proběhl cílem Jaroslav Ploc z Benešovského běžeckého klubu – 35:27 a třetí Jaroslav
Tlapák, vedoucí muž Iscarex cupu, z Iscarexu – 35:56. Čtyřicátníky vyhrál domácí Jiří
Kadidlo – 38:50 a padesátníky Martin Vacek
z Iscarexu – 39:00. Zajímavostí je, že z jiné
rodiny Vackových byl vítěz juniorů – Michal
Vacek 41:04 a jeho tatík Jiří byl druhým čtyřicátníkem – 41:47. Nejlepším Kunčinským
běžcem se stal Jakub Berka, který trochu
utekl, a tak si nepřevzal pohár starosty obce.
Před dvěma roky na mírně členité silniční
trati vytvořila traťový rekord Hana Švestková Stružková z Červené Vody časem 37:55.
Letos obhájila prvenství za 38:45, celkově
byla šestá a vyhrála kategorii 35 – 44 let. Se
značným rozestupem následovaly nejlepší
juniorky Michaela Šilarová – 43:54 a Patricie
Janíčková – 45:58. Čtvrtá byla vítězka kategorie 45 – 54 Anna Krátká z Hvězdy Pardubice – 46:58. Ženy nad 55 let vyhrála Eva
Jirásková z Lanškrouna za 51:25. S ní přijela
nejlepší do 39 Lenka Sontáková – 49:35.
V padesátnicích vybojoval druhé místo lanškrounský Roman Sedláček – 42:07. „Dobře jsme se prostřídali na druhém, třetím
a čtvrtém místě, ale koncovka byla moje.“
Průběžně v této kategorii vede tentokrát
čtvrtý Honza Kalousek, který na Iscarexové
závody jezdí až z Hradce Králové. V mužích

nad 60 let byl nejlepší další místní Ladislav
Dostál za 45:46.
Startovní pole uzavíral vytrvalec v čase pod
67 minut, před ním doběhla manželská
dvojice z Boskovic. Veronika Fialová makala, co to šlo, 64:25, a bylo z toho třetí místo
v mladých. Doprovázející manžel Ondřej
Fiala běžel na pohodu a při tom si stačil fotit okolní krásnou krajinu, ale i svojí drahou
polovičku. Do dětských závodů se zapojili
i jejich děti Vojtěch a Nikola Fialovi.
Se samostatným startem se uskutečnil Hobby běh na 3,8 kilometru. V něm byl nejlepší
Viktor Borek za 16:47, druhý byl jeho tatík
Petr Borek za 18:14, oba Horní Čermná a třetí domácí borec Vladimír Kaláb. V ženách
vyhrála domácí Lucie Smetanová za 22:07.
Druhá byla Markéta Menšíková a o třetí
místo se v rodinném souboji utkaly Natálka
a Romana Kálábovy. Rychlejší ve strhujícím
závěrečném sprintu byla Natálka a tak jí patřilo zasloužené 3. místo.
V cíli bylo již tradiční kvalitní občerstvení
pro každého, všichni obdrželi praktický vak
třeba na běžecké boty a každá účastnice
obdržela krásnou květinu v květináči od zahradnictví Koupý.
Závody byl tradičně kvalitně připraven, označen každý kilometr a navíc doplněn motivačním heslem. Souběžně s hlavním závodem
se na fotbalovém hřišti uskutečnila drakiáda.
Za doprovodný program organizátoři děkují
slečně učitelce za ZŠ Tereze Vinklerové a jejím žákům a paní ředitelce Haně Fafílkové
a jejím kolegyním z Mateřské školky. Poděkování zaslouží i hlavní sponzoři: Agro Kunčina,
Město Moravská Třebová a obec Kunčina.
Michal Heger

číslo: 4/2021
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Pohostinství U Fryčů

Ve dnech 24. a 25.9.2021 se v našem pohostinství konal 6. ročník šipkového turnaje.
Pro ženy byl pořádán 5. ročník turnaje. Pátek 24. 9. 2021 patřil ženskému turnaji. Zamotaná skupina A se hrála systémem všech
tří účastnic naráz, aby se rozhodlo, kdo
postoupí. Po této hře byly známy hráčky
postupující do semifinále. Chvílemi to bylo
opravdu napínavé. Celkové pořadí u žen
1. Dominiky Kubišová, 2. Anežka Janečková,
3. Kristýna Růžičková.
Ještě v pátek po odehrání ženské části začal
mužský turnaj. Kvalita hráčů je zde rok od
roku lepší a lepší! Skupiny byly vyrovnané
a u některých hráčů se o postupu rozhodovalo až v poslední hře. V sobotu všech 8 postupujících mělo před sebou nelehký úkol
a to neprohrát. Přesné hody, počítání na dohozy a přehazování při zavírání pod tlakem
nervozity bylo samozřejmostí. Po dramatických bojích si prvenství z turnaje nakonec
odnesl Aleš Janeček a první poháry z turnaje
si odnesli Radovan Lžičař a Miroslav Kubiš.
Pořadí: 1. Aleš Janeček, 2. Radovan Lžičař,
3. Miroslav Kubiš. Poprvé na turnaji jsme tu
viděli i maximálně možnou hozenou hodnotu a to tzv. „BINGO“ 180 v podání Jaroslava Žvátory. Děkujeme všem účastníkům
a těšíme se na další ročníky!
V sobotu 23. 10. 2021 se v našem pohostinství konal 5. ročník kulečníkového turnaje
dvojic. U některých dvojic probíhaly změ-

ny ještě těsně před
zahájením turnaje.
Z důvodů 7 herních
dvojic jsme byli nuceni
turnajového
pavouka pozměnit
a upravit. Z každé
skupiny postupovaly pouze dvě dvojice a ve skupinách
se odehrával dravý
boj o postup. Ze čtyř
dvojic, které postoupily, bylo jasné, že si
už o pohár zahrají tak i tak. O třetí místo se
utkali Pavel Janíček/Jan Spálenský vs. Pavel a Pepa Benešovi. Pavel a Pepa Benešovi
vyhráli po dramatu 2:1 a mohli poprvé pozdvihnout pohár, za krásné 3. místo.
Do boje o 1. místo se probojovali Jaroslav
a Patrik Kalábovi – děda s vnukem předváděli obgenerační souhru. Jan Šejnoha/Tomáš
Brychta – dvojice, která se dala dohromady
pár minut před zahájením turnaje a dokázali
spolu odehrát utkání, která se jen tak nevidí.
Jan Šejnoha/Tomáš Brychta ve finále vyhráli
2:0 a dosáhli spolu na zlatý pohár.
Pořadí: 1. místo: Jan Šejnoha a Tomáš Brychta, 2. místo: Jaroslav a Patrik Kalábovi, 3. místo: Pepa a Pavel Benešovi, 4. místo: Pavel
Janíček a Jan Spálenský. Tento turnaj ukázal, že i mladší generace uznává tento druh
sportu a je vidět, že je to baví a výsledky se
dostavují. Všem moc děkujeme za účast, ať
už jako hráči, nebo diváci. Těšíme se na Vás
i na dalších chystaných akcích.
V sobotu 13. 11. 2021 se v našem pohostinství konalo „Posezení u Svatomartinské
husy“.
Po roce jsme se vrátili do našich prostor
a mohli jste si tak husičku vychutnat přímo
v pohostinství. Bohužel kapacita prostor
je omezená, a tak jsme nemohli vyjít vstříc
všem zájemcům. I přes omezený počet míst
v pohostinství jsme se dostali na rekordní
prodej a to na 101 porcí, velký zájem byl

i o jídlo s sebou. Děkujeme za zpětnou vazbu a za zprávy, jak Vám chutnalo. Velice nás
to těší a jsme rádi, že jste si pochutnali.
Po Svatomartinské huse jsme převlékli kabát
našich prostor do Halloweenské výzdoby a těšili se na večer, na který jsme čekali dva roky.
Zpočátku to vypadalo, že místa bude málo,
ale v týdnu před party začali odpadat zájemci
a místa se bohužel již neobsadila. Z původních
52 rezervací nakonec zbylo pouze 30. Nicméně
party jsme uspořádali a pro zúčastněné jsme
připravili malý rautík jako poděkování za přízeň
a účast. Děkujeme za ohlasy a za to, že jste přišli
a večer si užili. Děkuji i za spolupráci při tanečním vystoupení, do kterého se všichni zapojili.
Děkujeme i za využití našich služeb při Vašich oslavách. Náš catering je využíván čím
dál tím více a velice si toho vážíme, ať už jde
pouze o rauty či o kompletní zajištění Vašich
oslav. Žádné místo pro nás není překážkou,
a tak nemusíte váhat. Přijedeme i mimo naši
krásnou obec.
Těší nás Vaše spokojenost a jsme velice rádi,
že slýcháme pozitivní ohlasy od Vás a Vašich
přátel. V případě zájmu se nebojte nás kontaktovat.
Někteří se nás ptáte, zda plánujeme nějaké
další akce na rok 2022. Odpověď je ano. Již
v těchto chvílích plánujeme na následující rok a věříme, že vše klapne a sejdeme se
a užijeme si všechny společně. Na leden se již
něco rýsuje a věříme, že vše dopadne podle
plánu, ale bude záležet na nařízení vlády.
Chtěl bych touto cestou v neposlední řadě
poděkovat všem, kteří se podílejí na různých akcích se mnou. Někdy to ve třech
prostě nezvládneme, jako třeba „Sportovní odpoledne pro děti i dospělé“, která se
konalo 5. 7. 2021. Děkuji všem za pomoc
a spolupráci a doufám, že potrvá i nadále.
Jmenovitě chci poděkovat Ludmile Fryčové
a Aleši Janečkovi a jeho rodině Anežce a Nicol. Dále chci poděkovat za spolupráci naší
obci, a především panu starostovi Miroslavu
Kubínovi za vstřícnost a podporu.
Na závěr bych vám chtěl popřát krásné prožití adventu a svátků vánočních, které se
kvapem blíží a do nového roku chci popřát
mnoho zdraví, štěstí, lásky a úspěchů.
Za tým pohostinství Ondřej Fryč
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Kroužek mladých hasičů
Po velmi dlouhé odmlce se hlásíme se zprávami z kroužku mladých hasičů. Po „covidové pauze“ jsme se letos v červenci začali
opět scházet. Přibylo nám několik nových
členů, několik odešlo, a hlavně se nám obměnilo složení družstev z důvodu posunu
ve věkových kategoriích.
Jako první jsme absolvovali 10. 7. 2021 závody ve Vranové Lhotě s jedním družstvem
mladších žáků a naši dorostenci závodili za
dospělé. Ve stejném složení následoval 7. 8.
2021 memoriál v Městečku Trnávce. A jako
poslední jel dorost závodit za dospělé do
Dzbelu. Od té doby jsme se pak připravovali na podzimní závod požárnické všestrannosti, který se konal 23.10.2021 ve Smolné
u Jevíčka. Stříleli jsme ze vzduchovky, učili
se uzle, značky, zdravovědu i hasební prostředky. Situace nám ale nepřála a tento
závod nakonec absolvovala pouze jedna
pětičlenná hlídka dorostu. I za to jsme ovšem rádi.

Všechny nás těšilo, že jsme se alespoň těch
pár měsíců mohli setkávat a sdílet sportovní
zážitky. Nyní opět vyčkáváme, jak se situace

Cyklistický klub Čerti Kunčina
V sobotu 11. září 2021 se konalo v okolí Moravské Třebové, Hřebče a Kunčiny
tradiční klání Babí léto. Terénní závod
s hromadným startem absolvovalo 75 závodníků. Z Čertů se na stupně vítězů probojoval Luděk Schneider. V neděli 10. října proběhla silniční časovka jednotlivců.
Rychlostní průměr těch nejlepších převyšoval 40 km/h. Na 4. místě skončil Petr
Štěpař. Poslední letošní závod, výjezd do
sjezdovky, se uskutečnil 23. října. Nejlépe
si z našich členů vedli Šándor Pocsai a Karel Novotný, kteří ve své kategorii obsadili
4. respektive 5. místo.
13. listopadu proběhlo slavnostní vyhlášení
celoročních výsledků. Letos byla tato akce
ozvláštněna navíc tím, že se vyhlašovali ví-

tězové za letošní a zároveň i loňský ročník.
Loňská epidemiologická situace totiž ceremoniál neumožnila.
V absolutním pořadí bez rozdílu kategorií
měli Čerti v elitní desítce hned dva zástupce, a to Jiřího Hotaře (8. místo) a Tomáše
Poláka (9.). Ve svých věkových kategoriích
dokonce zvítězili manželé Luděk a Bedřiška
Schneiderovi.
Gratulujeme!
Sezóna závodů skončila a nám nezbývá než
se začít připravovat na příští rok. Děkujeme
za podporu Obci Kunčina i všem našim fanouškům.
Za CK Čerti Kunčina Roman Richter

vyvine a doufáme, že se budeme moct brzy
zase bez omezení vídat.
Za kroužek mladých hasičů Jana Hlaváčová

číslo: 4/2021
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TJ Sokol Kunčina, z.s.
Posledního října se dohrály poslední zápasy
podzimní části sezóny 2021/2022. Po dlouhých třech letech se dohrála alespoň první

část soutěžního ročníku, což v praxi znamená, že pokud by byla jarní část přerušena,
nebo by vůbec nebyla započata, aktuální

tabulka pořadí soutěží by byla brána jako
finální a z ní by vyplývaly postupy či sestupy
týmů z jednotlivých soutěží.

TABULKA VÝSLEDKŮ SEZÓNY 2021/2022 PODZIMNÍ ČÁST:
ODDÍL

SOUTĚŽ

UMÍSTĚNÍ

BODY (BILANCE)

NEJLEPŠÍ STŘELEC

Muži „A“

I. B třída

13. místo

9 (16:48)

Šmehlík Z. (5 br.)

Dorost

Meziokresní přebor

5. místo

12 (45:53)

Kudyn M. (16 br.)

Žáci

Okresní přebor 8+1

4. místo

12 (10:52)

Václavek V. (4 br.)

Po podzimní části čeká naše hráče zasloužený odpočinek, který však nebude mít
dlouhé trvání. Hned na začátku roku 2022
se zahájí příprava na druhou polovinu mistrovských utkání. Příprava bude probíhat
jak venku, tak v tělocvičně. Bude se jednat
především o kondiční a fyzickou přípravu.
Vrcholem přípravy bude pro muže a dorostence soustředění. Doufáme, že nám
situace dovolí absolvovat celou přípravu

a že se v příštím roce utkání odehrají. Fotbalové jaro by mělo být zahájeno předehrávkou 26. kola 1.B třídy, kdy bychom na
domácím trávníku měli přivítat fotbalisty
z Jablonného nad Orlicí, které budeme
po přípravě znát velmi dobře, protože by
naše soustředění měla probíhat zároveň ve
stejném sportovním středisku. Rozlosování
pro jarní část fotbalové sezóny zveřejníme
na konci února 2022.

Doufáme, že se náš spolek v roce 2022 po
dlouhé době navrátí k tradici pořádání kulturních akcí. Těšíme se na využití prostor
nově zrekonstruovaného kulturního domu
v Kunčině.
Závěrem bych všem spoluobčanům chtěl za
sebe i za Tělovýchovnou jednotu Sokol Kunčina, z.s. popřát poklidné a spokojené vánoční svátky a mnoho úspěchů do roku 2022.
Michal Kubín, jednatel TJSK

Myslivecké sdružení Česká hranice
Vážení spoluobčané,
rádi bychom se tímto příspěvkem ohlédli za
rokem 2021. Po celý rok jsme se Vám snažili
přiblížit prostřednictvím našich facebookových stránek, na kterých sdílíme informace o
plánovaných akcích, aktivitách z mysliveckého prostředí, a kam ukládáme i různé články
o přírodě a fotografie z naší honitby.
V jarních měsících, konkrétně na přelomu
května a června, se věnujeme ochraně mláďat srnčí zvěře. V době, kdy jsou čerstvě narozená mláďata nejzranitelnější, se snažíme
ve spolupráci se zemědělským družstvem
v Kunčině uchránit tuto novou generaci.
Díky včasné informovanosti ze strany zemědělského družstva, můžeme před sečením
porostu jetele, pole včas obejít, zapachovat,
instalovat plašiče a srnčata tak vyhnat do
bezpečného úkrytu. Při letošním vyhánění
srnčat jsme využili i nejmodernější termovizní techniky s dronem. Podařilo se nám tak
několik čerstvě narozených mláďat zachránit.

Na začátku letních prázdnin jsme pro širokou veřejnost uspořádali již tradiční soutěž
ve vaření kotlíkového guláše. Mezi soutěžícími se objevilo několik nových týmů,
z nichž se jeden dokonce umístil na stupni
vítězů. Budeme velmi rádi, když budeme
moci navázat v následujícím roce na tuto
tradici a soutěž znovu uspořádat.
Během celého roku členové mysliveckého
sdružení kontrolují stav zvěře v celé honitbě a věnují se péči o zvěř. V letních měsících se snaží chránit dozrávající zemědělské
plodiny a snižovat škody způsobené zvěří.
Svépomocí opravujeme krmná a myslivecká zařízení v honitbě, abychom je mohli
správně využívat. V zimním období dbáme
na pravidelné doplňování krmných zařízení
v takovém rozsahu, aby zvěř nestrádala.
Rádi Vás v příštím roce uvítáme na některé
z akcí, které pro Vás připravujeme. Všechny
aktuality z kunčinské honitby s Vámi budeme i nadále sdílet na našich stránkách,

prostřednictvím kterých nás můžete kontaktovat s Vašimi příspěvky, fotografiemi
a případně i s poptávkou zvěřiny. Přejeme
Vám klidné prožití vánočních svátků a šťastný vstup do roku 2022!
Kamila Mlejnková
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HISTORIE
Vzpomínky na pana ředitele Jana Berku
V prosinci si připomínáme nedožitých 90 let
pana Jana Berky, ředitele a učitele Základní
školy v Kunčině. V listopadu uběhlo 5. výročí od úmrtí paní Aleny Berkové, jeho manželky, učitelky v Kunčině a v Nové Vsi. To je
vhodná příležitost ke vzpomínkám na tyto
důležité osobnosti naší obce na stránkách
kunčinského zpravodaje.
Oslovil jsem některé čtenáře Zpravodaje,
kteří se podělili o své vzpomínky, a tak si
můžeme společně zavzpomínat. Na tomto
místě chci poděkovat všem, kteří se podíleli na vzniku tohoto článku, jmenovitě pak
doktorce Janě Berkové, knihovnici Martě
Alexandrové, ředitelce školy Miloslavě Hutirové, řediteli školy Romanu Tlustošovi,
vedoucí střediska česko–německého porozumění Ireně Kuncové a v neposlední řadě
bohužel již nežijícímu učiteli a kronikáři
Františku Plechovi.
Stručný životopis Jana Berky
Jan Berka se narodil 9. prosince 1931 v Biskupicích u Jevíčka v části zvané Flintór do
chalupnické rodiny (menší usedlost než
sedlák). Otec Hynek Berka pracoval jako tesař. Zhotovoval krovy na různých stavbách.
Matka Marie byla v domácnosti se třemi
dětmi. Kromě syna Jana měli ještě syna
Antonína a dceru Marii. Antonín se vyučil
knihařem a zůstal v Biskupicích. Později pracoval v dole v Březině. Marie se později z Biskupic přestěhovala a stala se zemědělskou
inženýrkou. Jan začal v Biskupicích chodit
do obecné školy.
Toho času posiloval německý nacionalismus a druhá světová válka byla za dveřmi.
Tyto události měly vliv i na Biskupice a životy jejich obyvatel. Obec Biskupice byla podle národnostního hlediska jazykově česká
oblast, a proto do Sudet zpočátku nepatřila.
Avšak přičiněním knížete Thurn-Taxise došlo k tomu, že se Biskupice, stejně jako ještě
další obce, do Sudet v listopadu 1938 dostaly. Tím se Biskupice rázem ocitly v Německé
říši, tudíž za hranicemi okleštěného Československa. Sousední Jaroměřice tak zůstaly
za hranicemi. Obyvatelé Biskupic měli velké
obtíže, když se chtěli dostat za svými rodinami nebo známými do sousední vesnice.
Cestu k nim si přesto našli a to takovou, že
chodili přes les. Vystavovali se ale jistému
nebezpečí, protože tato cesta byla „na černo“, a tedy nepovolená. V roce 1941 byl Janův otec Hynek odveden wehrmachtem na
frontu. Byl povolán jako šikovný řemeslník
na tesařskou práci. Končila druhá světová
válka a s ní i školní docházka Jana Berky.
Po ukončení obecné školy začal Jan studovat na Gymnáziu v Jevíčku, kde získal maturitu. Jako devatenáctiletý jinoch nastoupil

na své první místo do školy v Městečku Trnávce. Potom učil v Dlouhé Loučce. Zde poznal svou pozdější manželku učitelku Alenu
Hlouškovou.
Na vojnu odešel sloužit v listopadu 1954 do
Zvolena na Slovensku. Poté sloužil v Českých Budějovicích na letišti u radistů. Později ale onemocněl na ledviny. Léčil se v sanatoriu v Jevíčku. Z vojenské služby odešel
s modrou knížkou.
Po vojně se Jan Berka oženil s učitelkou Alenou Hlouškovou (sňatek v červenci 1957).
Do Kunčiny nastoupil jako učitel na místní
školu již jako ženatý na podzim 1957. Ředitelem školy v Kunčině byl od roku 1950
Miroslav Navrátil. Škola se tehdy nacházela
v několika budovách. Hlavní budova školy
byla na čp. 88 (dnes Mateřská škola Kunčina). Ke konci 50. let se přikročilo ke stavbě
nové budovy školy u nádraží. Tato budova
byla slavnostně otevřena v červnu 1960.
Po svatbě bydleli manželé Berkovi v Kunčině v obecním domě vedle obecního úřadu.
Tam bydleli asi dva roky. Potom se nastěhovali do pěkné vily čp. 230, kterou dostali od
obce v roce 1959.
Při zaměstnání vystudoval Jan Berka dálkově vysokou školu – Pedagogický institut
v Pardubicích. Z Pardubic tehdy přivážel pro
své malé děti zdejší pochoutku pardubický
perník. Jako učitel měl Jan Berka aprobaci
pracovní vyučování a hudební výchovu.

Tyto předměty vyučoval žáky 6.–9. ročníku.
Od 4. 4. 1960 se stal Jan Berka zástupcem
ředitele a nadále vyučoval žáky dílny a hudební výchovu. Podle školní kroniky byla
v roce 1974 zrušena funkce zástupce ředitele. V této době pracoval i jako výchovný poradce. Do konce školního roku 1973/74 zastával místo ředitele školy Miroslav Navrátil.
Od následujícího školního roku 1974/75 se
stal ředitelem školy Jan Berka. V této funkci
působil až do roku 1991. Jako ředitel školy
vedl zápisy do školní kroniky.
V roce 1991 předal funkci ředitelky školy
paní Miloslavě Hutirové. Na škole v Kunčině pak působil ještě celý rok jako učitel na
zkrácený úvazek. Vyučoval různé předměty,
např. přírodopis, matematiku, občanskou
nauku aj. Potom odešel do důchodu. Vyučoval pak asi dva roky na škole v Mladějově.
A potom vyučoval občas i v Kunčině, když
jej potřebovali ve škole na suplování.
Jan Berka zemřel 22. srpna 2005 ve věku
73 let. Pochován je na místním hřbitově
v Kunčině. Čest jeho památce.
Další činnosti Jana Berky
Jana Berku můžeme však znát nejen jako
ředitele a učitele. Byl činný i v dalších mimoškolních oblastech, ať již v obecních
záležitostech či v kultuře. Pestré byly i jeho
aktivity ve volném čase. Na to zavzpomínáme prostřednictvím pamětníků a obecních

Učitelský sbor 1967–1968, archiv ZŠ Kunčina
Stojící zleva: A. Kučerová vychovatelka ŠD, V. Vosičková tř. uč. III. tř., E. Selingerová tř. uč. V. tř.,
A. Berková tř. uč. I. tř., J. Bártová tř. uč. II. a IV. tř., M. Kejíková tř. uč. VIII. tř, O. Fridrišková tř. uč.
VII. tř., L. Selingerová – uklízečka, M. Navrátilová – kuchařka, J. Voráčová pomocnice v kuchyni,
sedící zleva: Jan Papežík tř. uč. VI. tř., Jan Berka – zástupce ředitele, Miroslav Navrátil ředitel
školy, L. Kejík tř. uč. IX. tř., Miroslav Smolík – učitel VI.–IX tř.
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kronik na následujících řádcích. Nejdříve se
ještě vrátíme stručně k jeho manželce paní
Aleně Berkové.
Stručný životopis Aleny Berkové
Alena Berková, rodným příjmením Hloušková, se narodila 11. září 1931 v Brně. Otec
Karel Hloušek byl zaměstnancem lesnické
firmy, staral se o organizaci práce, prodej
a další činnosti. Matka Adéla Hloušková byla
v domácnosti se dvěma dcerami. Rodina bydlela v Brně. Po smrti otce Karla v roce 1935
se matka Adéla přestěhovala s rodinou do
Boskovic a tam pracovala v cukrárně.
Alena vystudovala dívčí školu. Po maturitě absolvovala vyšší vzdělání pro mateřské
školy. Stala se učitelkou pro první stupeň
ZŠ (1.–5. třída). Na své první učitelské místo
nastoupila do školy v Rychnově na Moravě.
Následovalo místo učitelky v Dlouhé Loučce.
Zde se seznámila se svým budoucím manželem učitelem Janem Berkou. Potom učila asi
jeden rok na škole v Moravské Třebové.
Do Kunčiny přišla jako svobodná. Bydlela
nejdříve v podnájmu u Hušků a společně
s ní tam bydlela ještě učitelka Anna Marková (za svobodna Bělková). V červenci 1957
se provdala za učitele Jana Berku. Společně
pak bydleli asi dva roky v obecním domě vedle obecního úřadu. Potom byla manželům
Berkovým od obce přidělena pěkná vila čp.
230. Narodily se jim tři děti, dcera Jana a synové Karel a Jiří. V 60. letech se k nim nastěhovala babička Adéla Hloušková.
Od roku 1957 působila trvale jako učitelka na škole v Kunčině. V letech 1974–1976
vyučovala na škole v Nové Vsi. Novoveská
škola tehdy patřila pod školu v Kunčině jako
odloučené pracoviště. Po uzavření novoveské školy v červnu 1976 učila opět na Základní škole v Kunčině.
V dřívější době byla Alena Berková členkou
ochotnického souboru v Nové Vsi vedeného učitelem a ředitelem Janem Papežíkem.
Ve své době byl ochotnický soubor velmi
aktivní a hrál divadlo na různých místech
po moravskotřebovském okrese. V Kunčině
vedla Alena Berková později knihovnu. Alena Berková zemřela 28. listopadu 2016 ve
věku 85 let. Je pochována na místním hřbitově v Kunčině. Čest její památce.
Za vzpomínkami na Jana Berku
Pamětníci, obecní kronika a další písemnosti vzpomínají na činnost Jana Berky v různých oblastech. Následně pamětníci doplňují svoje vzpomínky.
Práce v zastupitelstvu obce
Jan Berka působil v obecním zastupitelstvu
v Kunčině pravděpodobně již od 50. let.
Tehdy se úřad nazýval Místní národní výbor Kunčina (MNV). V obecních kronikách
se v 70. a 80. letech objevuje jako poslanec,
předseda školské a kulturní komise, později
jako tajemník (dnes této funkci odpovídá asi
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místostarosta). Měl na starosti sklad ochranných pomůcek civilní obrany. V době jeho
působení byl např. regulován kunčinský
potok, opravovaly se Kulturní domy v Kunčině a Nové Vsi, podařilo se za přispění státu
zrestaurovat sousoší před kostelem sv. Jiří
v Kunčině, opravoval se kostel v Kunčině.

stupně jako důvěrníci sdružení kunčinských
Němců. Nejdříve Josef Dworchak, po jeho
smrti v lednu 1997 jeho manželka Edith
Dworschak (+ duben 2020). Josef Dworschak napsal několik článků do německých
pamětních knih Kunčiny, které vydávali
kunčinští Němci v Německu.

Jan Berka na MNV Kunčina, vítání občánků, archiv Marty Alexandrové
Kulturní činnost
Jan Berka byl vedoucím Osvětové besedy
(OB), která se podílela na organizaci kulturních i politických akcí v Kunčině a spolupracovala se spolky. OB skončila asi v roce
1979.
Jan Berka vedl v Kunčině mnoho let místní
knihovnu. Staral se o doplňování knižního
fondu. Obecní kronika nás k roku 1976 informuje: „Činnost lidové knihovny je velmi
dobrá zásluhou ředitele ZDŠ Jana Berky. Mnoho občanů i mládeže si půjčují a čtou knihy.“
Knihovna v Kunčině sídlila dříve v patře kulturního domu. Jan Berka se o knihovnu staral i v důchodovém věku. Po něm knihovnu
vedla jeho manželka Alena Berková.
Historie a památky obce
Jan Berka se zajímal o historii a život obce.
Sepisoval si kroniku Kunčiny. Sestavil texty
o kostelech, o škole, cyklus o křížích a jiných
církevních památkách v obci. Na těchto pracích spolupracoval s dalšími lidmi, jako byli
např. učitel a ředitel Jan Papežík, předseda
zemědělského družstva Ing. Vladimír Kučera. Podstatná byla i spolupráce s kunčinskými Němci, např. se přátelil s rodinou učitele
Josefa Dworschaka, který podle svých vzpomínek na škole v Kunčině vyučoval od ledna
do května 1945, a jeho manželkou Edith, rozenou Schubert z Kunčiny. Oba působili po-

Ty vozil nebo i posílal učiteli Janu Berkovi
do Kunčiny. Na textech pracoval Jan Berka
ve spolupráci s učitelem a ředitelem novoveské školy Janem Papežíkem, který uměl
velmi dobře německy. Při jedné takové spolupráci psal Jan Papežík v dopise Janu Berkovi: „Milý Jene! Tak jsem se pokusil to slepit,
teď si to musíš už sám přeložit do srozumitelné
češtiny. Zajímalo by mě, z čeho jste to okopírovali, vypadá to na nějakou kroniku nebo pokus o sepsání historie. Bylo by také zajímavé
vědět, kdo to psal. Je to gramaticky – pokud
to mohu posoudit – úplně správně, němčinou
takovou, jakou jsme se před sedmdesáti lety
učili. Jinak se měj dobře a pozdravuj známé.
Tvůj J. A hřiby pořád nerostou!“
Z této plodné spolupráce se podařilo sestavit několik textů týkajících se historie obce.
V roce 2017 byla vydána obcí Kunčina publikace Kunčina v průběhu věků, která je edicí přeložených textů některých vybraných
článků z vybraných dílů pamětních knih.
Významnou událostí se stalo odhalení pamětní desky „usmíření“ v kostele sv. Jiří
v Kunčině dne 2. října 2000 v rámci Dnů
česko–německé kultury. Podnět k vytvoření
desky vzešel od kunčinských Němců a významný podíl na jejím vzniku měla Edith
Dworschak. E. Dworschak na přelomu let
2002/2003 finančně příspěla na renovaci jedné sochy v sousoší (pravděpodobně
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sv. Šebestián) před kunčinským kostelem.
Sousoší se renovovalo za přispění Česko –
německého fondu budoucnosti.
Vztah k hudbě
Jan Berka byl milovníkem vážné hudby
(Bach, Beethoven, Mozart aj.). Měl o ní hluboké znalosti. Vlastnil velkou sbírku gramofonových desek. Když si chtěl odpočinout,
pustil si vážnou hudbu. Gramofonové desky měl i ve škole. Pamětníci vzpomínají, že
když něco dělal, pouštěl si k tomu vážnou
hudbu. K poslechu vážné hudby vedl i své
žáky.
Ve škole vyučoval Jan Berka hudební výchovu, hrál na housle, uměl na klarinet. Vedl
zájmový školní kroužek hry na kytaru. Chodilo do něj kolem 15 dětí. Děti se tam učily
akordy, písně k táboráku i moderní hudbu.
Vytvořily skupinu, která nacvičovala písničky na vánoční besídku nebo jiná školní
představení.
Jan Berka působil v žádané kunčinské
kapele. Hrál na saxofon. V obecní kronice k roku 1979 čteme: „Po kratší přestávce
obnovil letos svoji činnost taneční orchestr,
již pod novým názvem SONET. Svým vystupováním i repertoárem si brzy získal oblibu
v Kunčině i v širším okolí. Vedoucím je i nadále Voráč Václav, uměleckým vedoucím je
Berka Jan. Všichni jim přejí mnoho dalších
úspěchů.“
Kunčinská kapela SONET působila v letech
1957–1985. Hrávala pro Kunčinu i jinde na
různých zábavách. Později hudebníci vystupovali příležitostně na akcích Klubu důchodců v Kunčině.
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veskému rybníku. S žáky nebo pionýrskými
skupinami chodil často do přírody, např. na
novoveský rybník nebo na novoveskou skálu.
Ke vztahu k přírodě a její ochraně vedl i žáky
kunčinské školy. V dílnách se hodně vyráběly
budky pro ptáky. Žáci pak chodili a zavěšovali
na stromy budky pro ptáčky na zimu.
Turistika pěšky a na kole
Jan Berka se často účastnil pěších dálkových
pochodů, zvládal trasy dlouhé 50 i 100 km.
Např. Jevíčko – Javoříčko. Celý život všude
jezdil na kole, na schůze do Svitav, Litomyšle
a jinam, neúnavně až do pozdního věku.

Jan Berka na svém pověstném kole,
archiv Jany Berkové

Jan Berka a taneční orchestr 1974, archiv Jany Berkové
Vztah k přírodě
Jan Berka byl ochráncem přírody. Sázel, rouboval a prořezával lidem ovocné stromy. Asi
v 70.–80. letech vysadil celé aleje stromů
na cestách k rybníkům, lipovou alej ke kunčinským rybníkům a březovou alej k novo-

Letectví a kosmonautika
Mezi velkou celoživotní zálibu Jana Berky
patřilo letectví a kosmonautika. Odebíral
odborný časopis a měl v tomto směru velice
rozsáhlé znalosti.

Pamětníci vzpomínají...
Miloslava Hutirová, ředitelka ZŠ Kunčina:
„Byl příjemný, obětavý učitel. Nelitoval času
na nic, když někdo něco potřeboval. Hodně se
věnoval po vyučování žákům. Chodil s nimi na
novoveský rybník nebo na novoveskou skálu.
Tam hledali pravěké zkameněliny, tzv. trilobity. Nad skálou zkoumali vzácné druhy rostlin
a živočichů, které se tam vyskytovaly.
Hodně se chodilo do přírody, pořádala se
branná cvičení, sázely se stromy.
ZŠ Kunčina je venkovská škola zaměřená na
praxi. Škola pro život. Pokračujeme v tradici
nastolené ředitelem Janem Berkou. Soulad
s přírodou. Přírodu neničit, nedevastovat, naopak snažit se jí porozumět a chránit ji.“
Marta Alexandrová, knihovnice
místních knihoven:
„Když si na něj mám vzpomenout, tak vidím
člověka fyzicky pohledného, ale hlavně krásného svou duší. Jako žákyně ZŠ v Kunčině nás
měl pouze na hudební výchovu. Postavení
před tabulí jsme za doprovodu jeho houslí
zpívali lidové, ale i budovatelské písně, které
nám diktoval do deníčku.
Kdo zlobil nebo se ulíval (to byli hlavně kluci),
tak dostal smyčcem rovnou po hlavě.
Nejvíce mi v mysli zůstala vzpomínka, jak mi
ukazovátkem před celou třídou rovnal záda.
Chodila jsem shrbená, nejdřív hlava pak tělo.
Když jdu kolem Berkových, automaticky se
narovnám, aby bylo vidět, že jsem jeho rady
uposlechla.
Měl velmi rád hudbu. Když už byl hodně nemocný, tak jsme ho vzali autem do Moravské
Třebové na klavírní koncert Lenky Zahradníkové. Když jsme se s ním v rozlučkové smuteční síni loučili, tak moc hezky o jeho vztahu
k hudbě mluvil pan Ing. Kučera.
Taky si vzpomínám, jak pomáhal při opravě kostela v Kunčině. Konkrétně střechy. A to
do kostela ani nechodil. Vůbec nevím, jak to
zvládl vysázet tolik líp a bříz kolem cest k rybníkům. Už jsem si několikrát říkala, že ty lípy
zkusím spočítat. Taky si rouboval stromy. No
byl to všestranný a hlavně skromný člověk.“
Roman Tlustoš, ředitel ZŠ v Brně:
„Moje nejstarší vzpomínky na Jana Berku se
vztahují k Základní škole v Kunčině, kde dlouhá léta řediteloval. Byl přísným, ale podle mě
spravedlivým „řídícím“. Učil nás mimo jiné
hudební výchovu, v níž nás „týral“ svojí hrou
na housle. Při ní projevoval znamenitou pohotovost, když při přehrávání skladby dokázal
smyčcem umravnit nezbedné žáky, včetně
mě, aniž by své hraní přerušil.
Mám ho stále v paměti jako energického, šlachovitého a věčně opáleného muže, na němž
jsem vždy obdivoval jeho fyzickou kondici.
Pravidelně se účastnil dálkových pochodů,
na jejichž start chodíval pěšky. Pověstné byly
jeho „spanilé“ jízdy na bicyklu z poctivého
železa, bez dnešních vymožeností jako je
karbonový rám, kotoučové brzdy či přehazo-

číslo: 4/2021
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vačka. Vybavuji si, jak vyrazil na kole třeba do
120 km vzdálené Jihlavy, protože tam zrovna
v obchodě měli nějakou věc nebo součástku,
kterou nutně potřeboval. Ale možná už tahle
vzpomínka hraničí s legendou.
Jana Berku si ale pamatuji hlavně jako milovníka místní historie. Později, když jsem byl na vysoké škole a on v důchodu, jsem s ním a Janem

Papežíkem, dalším bývalým ředitelem základní
školy, vytvořil pracovní „triádu“. Já vyhledával
v knihovnách a archivech materiály o historii
Kunčiny a Nové Vsi, a protože naprostá většina
z nich byla v němčině, předával jsem je Janu Berkovi, který je obratem přeposílal do Bystřice pod
Hostýnem Janu Papežíkovi, který jediný z nás
německý jazyk ovládal. Tahle spolupráce nás

všechny tři neobyčejně těšila a díky ní se obecní
archiv rozšířil o řadu pozoruhodných textů.
Jan Berka byl dobrý a neobyčejně skromný člověk. Byl pro mě symbolem lokálního patriota,
který se zajímal nejen o historii svého domova,
ale aktivně a ochotně budoval i jeho přítomnost. Takových lidí si je třeba vážit. I po letech.“
Martin Protivánek

VZPOMÍNKA
Dne 19. listopadu 2021 si připomínáme nedožitých 100 let paní Elišky Protivánkové.
Působila jako tajemnice na MNV Kunčina (dnes Obecní úřad)
a zastávala také funkci předsedkyně Klubu důchodců v Kunčině.
Čest její památce.
Výbor Klubu důchodců

Sociální a zdravotní služby Oblastní charity Polička
pro Moravskotřebovsko a Jevíčsko
Charita ČR působí v naší republice již více
než 100 let. Oblastní charita Polička oslaví
příští rok 30 let od svého založení a po celou dobu v našem regionu poskytujeme
kvalitní a profesionální sociální i zdravotní
služby. Některé naše služby poskytujeme
pouze místně v Poličce a okolí, jiné v širším
regionu, některé služby jsme připraveni poskytnout pro celý okres Svitavy.
Dovolte nám v krátkosti představit právě ty
služby, které můžete na Moravskotřebovsku
a Jevíčsku využít.
Domácí hospic sv. Michaela (mobilní specializovaná paliativní péče a ambulance paliativní péče) je jedinečným hospicem na území
okresu Svitavy. V čem spočívá jeho jedinečnost? Mobilní specializovaná paliativní péče,
pod kterou pracuje náš hospic, má přesně
stanovena kritéria metodikou vydanou Ministerstvem zdravotnictví ČR. Jsou přesně sta-

novená kritéria pro přijetí pacienta do péče
a je tedy zaručeno, že hospic využívají výhradně pacienti, kde se jejich zdravotní stav
rychle mění a je potřeba rychle reagovat.
Náš tým lékařů, sester, sociálních pracovníků
a duchovních se stará komplexně nejen o pacienta v závěru života, ale podporuje i jeho
pečující rodinu, bez které tato služba není
možná. Službu poskytujeme 24 hodin denně
7 dnů v týdnu. Rodina ani pacient si za službu nepřiplácí, zdravotní služby jsou hrazeny
z veřejného pojištění, ostatní služby financujeme pomocí dotací, grantů a z darů od individuálních nebo firemních dárců. Více informací se dozvíte na našich webových stránkách
https://policka.charita.cz/kdo-jsme/adresar/?s=domaci-hospic-sv-michaela-policka#directory-detail nebo na telefonním
čísle 731 598 819 u vedoucí služby Mgr. Jitky
Kosíkové.

PF 2022
Příjemné prožití vánočních svátků
a vše nejlepší do nového roku
Vám přeje Obec Kunčina.

Druhou službou jsou Otevřené dveře,
které pomáhají lidem překonávat jejich
nepříznivou sociální situaci zapříčiněnou
duševním onemocněním. Tuto službu poskytujeme v územní součinnosti s Charitou
Moravská Třebová. Od poloviny roku 2022
vznikne pod naší Oblastní charitou Polička celookresní Centrum duševního zdraví
ve Svitavách, sociální a zdravotní služba,
která bude určena klientům se závažným
duševním onemocněním. Vedoucí služby
Otevřené dveře je Mgr. Jana Dobrovolná,
která Vám může poskytnout potřebné informace na telefonním čísle 731 598 763,
730 169 191.
Více informací o našich službách naleznete na www.policka.charita.cz. Jsme tu pro
každého, kdo nás potřebuje.
Oblastní charita Polička
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