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společenská kronika
Jubilea:

Narození:
17. 11. 2021
17. 01. 2022
19. 01. 2022

15. 03. 2022		
11. 04. 2022		
22. 04. 2022		
23. 04. 2022		
02. 05. 2022
03. 05. 2022
05. 05. 2022
11. 05. 2022		
13. 05. 2022		
14. 05. 2022		
		

Kadlec Ondřej, Nová Ves
Drdůlová Lucie, Kunčina
Uhlíková Natálie, Kunčina

Úmrtí:
06. 04. 2022
		

zemřel pan Fafílek František
ve věku 80 let

75 let – Klimešová Františka, Kunčina
70 let – Kubáníková Věra, Nová Ves
70 let – Kadlecová Marie, Nová Ves
75 let – Honzírková Libuše, Kunčina
75 let – Pustinová Květoslava, Nová Ves
70 let – Smolík Miloš, Kunčina
75 let – Marková Květoslava, Kunčina
65 let – Schrömer Ludvík, Kunčina
75 let – Rouš Milan, Kunčina
70 let – Košíková Veronika, Nová Ves
70 let – Turek Květoslav, Kunčina

		
Čest jeho památce…
Všem srdečně blahopřejeme.
S ohledem na ochranu osobních údajů jsou ve společenské rubrice uvedeni pouze spoluobčané, kteří dali ke zveřejnění souhlas,
nebo ti, k jejichž zveřejnění dali souhlas zákonní zástupci nebo příbuzní.

Nejčastější křestní jména obyvatel naší obce
MUŽI

ŽENY

POŘADÍ

JMÉNO

POČET

POŘADÍ

JMÉNO

POČET

1.

Josef

42

1.

Marie

37

2.

Jiří

38

2.

Jana

35

3.

Jan

34

3.

Lenka

25

4.

Miroslav

29

4.

Lucie

21

5.

Martin

26

5.

Eva

20

Nejčastější příjmení obyvatel naší obce
MUŽI

ŽENY

POŘADÍ

JMÉNO

POČET

POŘADÍ

JMÉNO

POČET

1.

Procházka

15

1.

Kalábová

12

2.

Kaláb

14

2.

Serynová

12

3.

Ondráček

11

3.

Procházková

11

4.

Kadlec

10

4.

Novotná

10

5.

Blaško, Šimon

9

5.

Šejnohová, Pustinová

9

Slovo starosty obce
Humanitární sbírka na pomoc Ukrajině
Obec Kunčina se připojila k iniciativě Pardubického kraje a dalších humanitárních
organizací a vyhlásila humanitární sbírku
na pomoc Ukrajině. Sbírka byla organizována v pátek 4. března 2022 od 8–18 hodin v budově Hasičské zbrojnice v Kunčině ve spolupráci se členy SDH Kunčina.
Na základě informací, které jsme měli
v době pořádání sbírky k dispozici, jsme

organizovali sbírku volně prodejných léčiv a obvazového či fixačního materiálu,
spacích pytlů a sportovních potřeb pro
nouzové přenocování, teplého zimního
oblečení a přikrývek, hygienických potřeb, desinfekce, trvanlivých potravin
a konzerv.
Dne 10. 3. 2022 členové SDH Kunčina odjeli
do centrálního humanitárního skladu Par-

dubického kraje v České Třebové, kam převezli výtěžek humanitární sbírky. Jednalo se
celkem o 8 palet materiální pomoci.
Ve spolupráci s prodejnami v naší obci se
uskutečnila v období od 1.–10. 3. 2022
finanční sbírka. Za výtěžek z této sbírky
byly následně nakoupeny trvanlivé potraviny a hygienické potřeby, které byly
pomocí distribučních kanálů přepraveny
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na ukrajinské území. V Kunčině sbírka
probíhala v prodejně Hruška, výtěžek
sbírky 16.211 Kč. V Nové Vsi sbírka probíhala v prodejně COOP, výtěžek sbírky
6.120 Kč.
Chci na tomto místě poděkovat všem členům SDH Kunčina, kteří sbírku pomáhali realizovat, dále oběma kolektivům prodejen
za pomoc při uspořádání sbírky, a nakonec
také Vám všem, kteří jste se do sbírky zapojili. Ještě jednou velké díky.

Nová technika v majetku obce
Nakladač EVERUN ER2500
V roce 2021 zastupitelstvo obce schválilo záměr pořízení kolového kloubového
teleskopického nakladače. Obec následně podala žádost o dotaci Pardubického
kraje, žádost byla úspěšná a dotace ve
výši 300.000 Kč byla schválena zastupitelstvem Pardubického kraje. Dotační
podpory ze strany Pardubického kraje si
velmi vážíme a těšíme se na další spolu-

práci. Celková cena stroje činí: 918.390 Kč
včetně DPH.
Stroj bude využíván zejména pro práci na
komunitní kompostárně a pro manipulaci či
nakládáni různých druhů materiálů.
Kolový traktor TTR HST II
Antonio Carraro
V letošním roce zastupitelstvo obce
schválilo záměr pořízení nového kolové-

ho komunálního traktoru. Důvodem pořízení byly přibývající poruchy na stávající
technice ve vlastnictví obce. Rozhodli
jsme se pro osvědčené řešení a pořídili jsme stroj Antonio Carrarro TTR 4400.
Cena stroje činí 1.102.068 Kč včetně DPH.
Věříme, že stroj bude dlouhé roky sloužit
pro potřeby obce stejně, jako jeho předchůdce.

Dětská hřiště v Kunčině a v Nové Vsi
Na letošní rok byly naplánovány garanční
opravy herních prvků na dětských hřištích
v Kunčině a v Nové Vsi. Vše se podařilo realizovat do termínu zahájení provozu obou
hřišť.
Dlouhodobě jsme vnímali podněty rodičů,
že naše hřiště nejsou využitelná nejmladšími dětmi. Rozhodli jsme se pro rozšíření dětského hřiště v Nové Vsi, kde byl pro
umístění nových herních prvků dostatečný
prostor. Byly pořízeny dvě houpadla, malý

kolotoč a houpačka. Věříme, že se dětem
a rodičům bude na hřišti líbit a že jej budou
hojně využívat.
V Kunčině rozšíření hřiště již nepřipadalo v úvahu z hlediska prostoru. Proto byla
zvolena varianta umístění houpačky pro
nejmenší děti do areálu u Klubu důchodců. Dále byly umístěny tři houpadla a vahadlová houpačka do Sportovního areálu
v Kunčině.
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Rekonstrukce Kulturního Centra Kunčina
Rekonstrukce Kulturního centra Kunčina
probíhá dle předloženého harmonogramu.
Jedná se o náročnou akci z pohledu koordinace jednotlivých činností. Zhotovitel
však zvládá realizaci velmi dobře. Věřím, že
ke kolaudaci budeme moci přistoupit do

konce září letošního roku a od října budeme
objekt plnohodnotně využívat.
Byla dokončena studie akustického řešení
sálu a přísálí, která byla předána zhotoviteli
a ten již pracuje na přípravě realizace akustického stropu. Byl zpracován návrh řešení

3D nápisu na fasádě budovy. Proběhla koordinační schůzka se zhotovitelem rekonstrukce vzduchotechniky.
Na konci května bude zahájena výměna
střešní krytiny, oprava střešní konstrukce
a zateplení vnitřních prostor nad sálem.

Budoucnost Kulturního Domu v Nové Vsi
záměr vybudování zubní ordinace v obci
Jedním z bodů jednání zastupitelstva obce
dne 9. 5. 2022 bylo projednání záměru vybudování zubní ordinace v obci. Z jednání,
která proběhla v minulém období, vyplývá
potřeba realizace prostoru pro novou zubní
ordinaci do konce září 2023.
Obec Kunčina má k dispozici studii, která
řeší možné využití budovy Nová Ves 39 pro

podnikatelské i nepodnikatelské účely. Zastupitelé schválili svým usnesením č. KUN
II.2022-079 zpracování projektové dokumentace na přestavbu budovy Nová Ves 39.
V přízemí bude řešeno umístění zubní ordinace a varianty dalších nebytových prostor
pro podnikatelské účely. Při přípravě projektové dokumentace bude kladen důraz

na využití obnovitelných zdrojů energie pro
budoucí provoz budovy. Obec bude hledat
možnosti dotační podpory realizace daného záměr, v úvahu připadají žádosti o dotace z titulů Pardubického kraje či dotačních
titulů EU.
Bc. Miroslav Kubín, starosta
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ZE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ
Z mateřských škol
V březnu paní učitelky s dětmi v Nové Vsi
navštívily místní knihovnu. Knihovnice paní
Alexandrová si pro děti připravila zajímavý
program. Tímto jí děkujeme za příjemně
strávené dopoledne.
Koncem března jsme s předškoláky navštívili místní ZŠ. Děti se seznámily s prostory
školy, některými paními učitelkami, setkaly
se s kamarády a utvořily si představu, jak
probíhá výuka. Dětem se ve škole velmi líbilo. Děkujeme paní učitelce Švábenské, Nedvědové a Vetrové za prezentaci výuky a čas,
který nám věnovaly.
Začátkem dubna se rodiče s dětmi účastnili
zápisu do první třídy v ZŠ. Do ZŠ od září nastoupí 10 dětí z MŠ v Kunčině a 3 z Nové Vsi.
V druhé polovině dubna nás navštívil pan
Mgr. Milan Skalický s výukovým programem
„Cesta do pravěku“. Děti se dozvěděly spoustu zajímavostí o dinosaurech, o vzniku prvního života na planetě. Pan geolog měl s sebou
spoustu nálezů z dřívější doby, které si mohly
děti osahat, např. zuby dinosaurů, drápy Tyranosaura, zkameněliny prvních živočichů
apod. Na závěr si vytvořily odlitky trilobitů, které si spolu s omalovánkami odnesly
domů. Děti byly programem nadšené. Děkujeme panu geologovi za naučné dopoledne.
Naše obě pracoviště MŠ se účastnily dubnové výstavy „Vítáme jaro“ pořádané místní
knihovnou v Klubu důchodců v Kunčině,
kde jsme prezentovali práce našich dětí.
Ke konci dubna jsme uspořádali „Den otevřených dveří“. Zájemci si prohlédli prostory našich školek a seznámili se s jejím provozem.
Do venkovní učebny jsme od zřizovatele
dostali nové posezení, za které děkujeme.

Při příznivém počasí můžeme výuku uskutečňovat i na školní zahradě.
Od května obnovujeme „Hrací středy“, kdy
každou druhou a poslední středu v měsíci si
rodiče s dětmi, které ještě nenavštěvují MŠ,
mohou přijít za námi hrát od 14.30 do 15.30
hodin. Tato hrací odpoledne jsou vhodná především pro děti, které od září rozšíří naše řady,
jelikož jim velmi usnadní adaptaci ve školce.
V první polovině května proběhl zápis do
našich školek. Na nový školní rok se zapsalo
11 dětí v Kunčině a 3 děti v Nové Vsi. Srdečně se těšíme na nové kamarády.
V květnu jsme dokončili poslední desátou
lekci „Skupinek“ symbolicky v ZŠ, kam nastoupí naši předškoláci od září. Paní učitelku Švábenskou jsme seznámili s aktivitou
„Edukativní stimulační skupinky pro děti
předškolního věku“, kterou jsme letos v MŠ
poprvé nabídli rodičům. Jde o systematickou ucelenou přípravu dětí na školu ve
spolupráci s rodiči. Výsledky překonaly naše
očekávání. Vidíme znatelný rozdíl v dovednostech a vědomostech dětí, které se „Skupinek“ účastnily. Proto chceme tuto aktivitu
nabídnout rodičům i v příštím školním roce.
V rámci spolupráce s MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s. jsme díky projektu MAP
rozvoje vzdělávání II pro území ORP Moravská Třebová absolvovali četná odborná
vzdělávání pro pedagogy. Do školky jsme

obdrželi pro děti knihy „Nápadníček“, „Rok
mladého přírodovědce“, Badatelský box,
Kufr s funkčním dětským nářadím a soupravu dřevěných polotovarů pro rozvoj polytechnických kompetencí. Děkujeme paní
ředitelce Miroslavě Šejnohové a jejímu kolektivu za přínosnou spolupráci.
Do konce školního roku plánujeme návštěvu knihovny v Kunčině, výukový program
s paní Danielovou na téma „Řemeslo našich předků“, oslavu Mezinárodní den dětí,
divadelní představení pro děti, exkurzi
do Chornické ZOS a Hanácké zemědělské
společnosti Jevíčko ve spolupráci s panem
Ing. M. Hrubanem, besedu se záchranáři
a slavnostní ukončení školního roku. Podrobnější informace naleznete na našem webu
http://www.mskuncina.cz/.
Za MŠ Hana Fafílková
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Základní škola Kunčina
Po dvouleté covidové přestávce bylo jaro
2022 opět bohaté na různé vzdělávací, soutěžní a společenské aktivity.
Ve středu 9. 3. 2022 se všichni žáci i učitelé
zúčastnili v Klubu důchodců v Kunčině hudebního vzdělávacího programu Komorní
filharmonie Pardubice nazvaného Svět muzikálů.
V představení zazněly hity z více než patnácti světových i českých muzikálů 20.
a 21. století. Hudební zážitek z koncertu
byl podpořený videoprojekcí. Profesionální
hudebníci dokázali svými výkony a příjemným vystupováním zaujmout děti všech
věkových kategorií, přestože melodie, které
předvedli, jsou pro dnešní mladou generaci
již většinou neznámé.
Dne 23. 3. 2022 navštívili žáci 7. třídy ekologické centrum Stolístek v Linharticích. Zde
byl pro ně připraven program Živočichové
na pomezí Čech a Moravy. Děti se seznámily
s mnoha zajímavostmi našeho kraje, podle
obrázků i zvuků se snažily rozpoznávat některé živočichy, s kterými by se mohly setkat
v přírodě. V malém jezírku pak všichni pomocí sítěk lovili malé sladkovodní tvorečky, které podle obrázků pojmenovávali. Nakonec
si hoši i děvčata vyzkoušeli svou zručnost
při sestavování ptačích budek. Program byl
pestrý a zajímavý, takže děti brzy překonaly
počáteční ostych a při plnění úkolů, hádanek
a soutěží se i dobře pobavily.

V úterý 29 .3. 2022 navštívili naši školu předškoláci z Mateřských škol Kunčina a Mladějov na Moravě. Pečlivě si prohlédli prostory
budovy. Zúčastnili se také výuky matematiky, českého jazyka i tělesné výchovy. Budoucí prvňáčci si vyzkoušeli práci v hodinách
společně se staršími žáky a jejich třídními
učitelkami v 1., 2. a 3. třídě. Děti z MŠ vypadaly velmi spokojeně. Mnohé z nich se na
svoji roli prvňáka již velmi těší.
V pátek 8. 4. 2022 proběhl v naší škole zápis budoucích prvňáčků. Předškolní děti si vyzkoušely na různých stanovištích svoje komunikační,
jazykové, matematické a pohybové dovednosti. Všichni odcházeli obdarováni knihou
i různými upomínkovými předměty, které jim
vyrobili naši žáci. Poděkování si zasluhují Věrka
Boušková, Karolína Šabacká a Zuzana Serynová, žákyně 9. třídy, za pomoc při této akci.
V posledním dubnovém týdnu byl pro žáky
1. a 2. stupně připraven program na téma
Den Země. Pro děti byly přichystané aktivity zaměřené na zemské živly (voda, oheň,
země, vzduch). Mohly si tak vyzkoušet badatelskou práci s mikroskopem a práci archeologů, rozlišovaly různé druhy rostlin,
zkoušely nařezat dříví a rozdělat oheň. Program byl podle věku žáků a náročnosti disciplín rozdělen do dvou dnů. Při organizaci
programu pro děti z 1. stupně se opět velmi
osvědčili naši deváťáci, kteří se mladším dětem věnovali na jednotlivých stanovištích.

Ve středu 27. 4. 2022 vyjeli po dvouleté
pauze zástupci naší školy na Technohrátky
do SOŠ a SOU Lanškroun. Čtrnáct osmáků
si prohlédlo některé specializované učebny, ale především dílny maturitních i nematuritních oborů a zúčastnilo se soutěží
v disciplínách oboru knihař, kadeřník, elektrikář, nástrojař, kosmetička, elektrotechnik
a mechatronic. Všichni žáci měli možnost si
vyzkoušet množství činností, se kterými se
v životě ještě nesetkali (např. aplikování melíru, programování trojrozměrného objektu
v PC, pájení). Zakončení akce proběhlo velmi dramatickým vědomostním kvízem sestaveným z informací nabytých během dne.
V praktických soutěžích se naši borci umístili na stříbrné příčce a svými vědomostmi
vybojovali zlato.
V pondělí 2. 5. 2022 se děti z 1. a 3. třídy vypravily do svíčkárny v Olomouci. V dílnách si
vyzkoušely vyrobit polévané svíčky, glycerinová mýdla a lahvičky s vonnými solemi.
Všechny děti pracovaly s velikým zaujetím
a odvezly si spoustu dárečků, které byly určeny především ke Dni matek.
Na přelomu dubna a května jsme postupně získávali informace o úspěšnosti našich
žáků u přijímacích zkoušek na střední školy.
Přestože některá řízení nejsou ještě uzavřena, převážná většina našich žáků uspěla,
a tak budou moci studovat na školách, které
si vybrali. Držíme palce.
Za ZŠ Kunčina Mgr. Iva Richterová

McDonald´s cup ožil
Po dlouhé covidové pauze se opět rozběhly
sportovní soutěže. Jedna z prvních byla McDonald Cup. V letošní roce byl už 23. ročník.
Je to soutěž pro první stupeň základních
škol, která je rozdělena na kategorie I. (1.–3.
třída) a kategorie II. (4.–5. třída).
Společně s trenérem fotbalové školičky Miroslavem Kubínem jsme vyrazili s nejmlad-

šími žáky z první, druhé a třetí třídy do Moravské Třebové na oblastní část. Zde jsme
získali krásné druhé místo a postoupili do
okresního kola ve Svitavách.
V okresním kole se nám tolik nedařilo
a skončili jsme na šestém místě. Nedokázali
jsme udržet tempo s věkově staršími protihráči. Dvě remízy a jedna prohra nestačily

pro postup ze skupiny do semifinále. Radost z účasti byla veliká. Pro náš tým je to
obrovská motivace. Věřím, že v příštím roce
nabyté zkušenosti zúročíme. Děkuji všem
hráčům za celkové nasazení a zápal pro hru.
					
Za ZŠ Kunčina Adriana Dostálová

číslo: 2/2022

strana 7

ZE SPOLEČENSKÝCH ZAŘÍZENÍ
Cyklistický klub Čerti Kunčina
Dne 10. dubna 2022 byl zahájen další ročník
seriálu Cykloman. Prvním závodem byl tradiční prolog na 8 km na trati Křenov – Moravská Třebová. Z našich závodníků dosáhla
nejlepšího výsledku Dáša Dulajová, která ve
své kategorii zvítězila. Dobrého výsledku
dosáhl také Karel Antl, který skončil čtvrtý.
V neděli 15. května 2022 pokračoval program náročnou terénní časovkou v lokalitě
Křížového vrchu. Tentokrát Karel Antl ve své
kategorii dominoval a zvítězil. Slušných výsledků dosáhli také Jiří Hotař (5. místo) a Karel Novotný (7. místo).
Další závody nás čekají ještě v květnu, kde
se 28. 5. 2022 koná čtyřhodinový orientační závod dvojic a v červnu 12. června 2022
Městské cross country na 20 km v prostorách Knížecí louky a Křížového vrchu.
Za CK Čerti Kunčina Roman Richter

SDH Kunčina
Máme za sebou první letošní akce. Kunčinskou pouť, stavění májky a pálení čarodějnic, které se letos sešly v jeden den. Na letošní pouť jsme ve spolupráci s obcí museli
z provozních důvodů vyřešit náhradního
provozovatele pouťových atrakcí, což se
podařilo a v příštím roce je domluveno, že
tento nový provozovatel přiveze ještě zajímavější atrakce. Děkujeme obci za pomoc
a zapůjčení mobilního hygienického zázemí
v této lokalitě. Chtěli bychom Vás touto cestou pozvat na následující akci, kterou bude
Kácení máje v sobotu 4. června 2022 opět
v areálu Pod skalkou. Od 15 hod. začne odpoledne pro děti s několika soutěžemi, po
17. hod. skácíme májku, opět bude vyhláše-

na tipovací soutěž na přesnost dopadu a následně májku vydražíme. V 19 hod. začne taneční zábava s kapelou PROROCK z Blanska,
vstupné dobrovolné. V případě špatného
počasí, budou v areálu postaveny velkokapacitní stany. Další akcí, na kterou bychom
vás chtěli pozvat budou závody v požárním
sportu, které se uskuteční 16. července 2022
od 13 hod. ve sportovním areálu v Kunčině.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Ve středu 11. května 2022 se uskutečnil
26. ročník celonárodní veřejné sbírky Český
den proti rakovině, do kterého jsme se opět
aktivně zapojili. Naši členové ve žlutých tričkách procházeli Kunčinu i Novou Ves a nabízeli žlutý květ měsíčku lékařského, symbol

této sbírky. Každoročně je jejím cílem přinést veřejnosti informace o prevenci rakoviny a za nabízená kvítka získat prostředky na
boj proti zákeřné nemoci. Děkujeme všem,
kteří jste přispěli na dobrou věc!
Začátkem května prošli členové naší jednotky opakovaným školením poskytnutí první
pomoci, pod vedením paní Ivany Kantůrkové z Českého červeného kříže z Moravské
Třebové. Školení bylo zaměřeno na rozpoznání různých poranění a poskytnutí ošetření dostupnými prostředky a na použití AED
(automatický externí defibrilátor), které má
naše jednotka ve vybavení.
Za SDH Kunčina, starosta Petr Slabý
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Kroužek mladých hasičů
Po dlouhé zimní pauze se hlásíme s novinkami z hasičského kroužku.
20. 3. 2022 jsme svolali náš dorost na první
schůzku tohoto roku. Sešli jsme se v hasičské zbrojnici a začali se připravovat na plnění odznaků, specializace KUCHAŘ. Díky
vstřícnosti zástupců obce, za což jim velmi
děkujeme, se jejich letošní plnění uskutečnilo 9. 4. 2022 ve zbrojnici v Kunčině, která
k tomu má dostatečné vybavení a prostor.
Kromě našeho SDH zde odznaky plnily
i sbory dobrovolných hasičů Sušice, Městečko Trnávka a Slatina. Členové hodnotící
komise byli čtyři. Vedoucí mládeže Jan Procházka, který zároveň plní funkci starosty okrsku Moravská Třebová, dva členové
okresní odborné rady mládeže Irena Švichká a Ivan Havel a preventista našeho okrsku
Miloš Marvan.
Od 6. 5. jsme se začali scházet i s žáky a zahájili přípravu na nadcházející sezónu,
s čímž nám bude vypomáhat Tomáš Plocr.
Ten se stal platným členem SDH a do budoucna má zájem udělat zkoušky a stát se
plnohodnotným vedoucím mládeže. Abychom ty nejmladší zaujali, zorganizovali

jsme společně s Janem Kubišem na 13. 5.
2022 exkurzi v hasičské zbrojnici profesionálních hasičů v Moravské Třebové. Tam se
děti seznámily s technikou a zázemím profesionální výjezdové jednotky. Dle reakcí
dětí se akce setkala s nemalým úspěchem.

Pokud máte zájem přihlásit dítě do kroužku
mladých hasičů volejte hlavního vedoucího
Jana Procházku 604 740 978.
Za Kroužek mladých hasičů
Jana Hlaváčová

TJ Sokol Kunčina, z.s.
Stav jarní části fotbalového ročníku 2021/2022 k půli května:
VÝSLEDKY SEZÓNA 2021/2022 (KVĚTEN):
Muži
Dorost
Žáci

I. B třída

12. místo

26:60

17 bodů

Meziokresní přebor 8+1

5. místo

61:70

18 bodů

Finálová skupina B

1. místo

12:0

3 body

Okresní přebor 8+1

12. místo

15:76

10 bodů
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Pomalu přichází závěr sezóny a je stále o co
bojovat. Muži se perou o každý bod a bojují
o setrvání v 1. B třídě. Jarní část sezóny se
vůči uplynulému podzimu z pohledu předvedených výkonů mužstva o mnoho zlepšila, ale body tým sbírá více jen z remíz. Některé zápasy byly vyloženě jen o tom, aby se
prolomila střelecká nepohoda, ale bohužel
neprolomila se. Výjimkou byl přímý souboj
o udržení v Bystrém, kdy výsledek 4:4 by spíše indikoval stav hokejového utkání. Nečekaným a velmi příjemným loupením bodů
byla domácí remíza s letos neporaženým
týmem Českých Heřmanic, kdy tým ztratil
body v sezóně už jen po remíze v Semaníně.
Nejtěžší krok je však ještě před týmem. Přímý boj o udržení na hřišti Žichlínku a domácí utkání s Březovou. Tyto dva zápasy musí
tým zvládnout a bude vše zachráněno. Pokud uloupíme body i v Libchavách a na hři-

šti Dobříkova, budeme si jistí třeba i dříve.
Dorostenci v základní části sezóny obsadili
5. místo, tím se nominovali do finálové skupiny B, kde se dvakrát utkají s Dlouhou Loučkou/Křenovem, Semanínem a Tatenicemi.
První zápas na půdě Křenova byl jasný a tým
zvítězil 12:0. Kluci se budou snažit potvrdit
roli favoritů skupiny a svou skupinu vyhrát.
Žáci prošli generační obměnou a prakticky
nový tým začal bojovat o své místo na výsluní. Nyní se pohybují na 12. místě, kdy je
na dosah krásné 11. místo. V tuto chvíli je
před našimi žáky ještě 6 soutěžních utkání.
Naše žáky čeká dokonce „anglický“ týden,
kdy budou hrát sobota, středa, sobota. Účty
budeme skládat až na konci sezóny. Výkonnost a fotbalovost týmu se týden od týdne
zvyšuje. Zanedlouho přijde výhra za výhrou.
Je přirozené, že týmy s vyšším poměrem
starších žáků si vedou v soutěži výsledkově

lépe. Pozitivním atributem do budoucna je
aktuálně velká početní základna žáků, na
které se bude dobře stavět tým do příštích
sezón, pro budoucí udržení dorostu a snad
i pro postupné doplňování mužského týmu.
Pro příští sezónu 2022/2023 předpokládáme
udržení tří oddílů, které již byly výše zmíněny a také bychom rádi přihlásili do soutěží
tým přípravky. V tuto chvíli ověřujeme, jaké
ročníky budou moci nastupovat a jak bude
svaz soutěž přípravek organizovat.
Pracujeme také na kulturních akcích, kdy se
budeme snažit co nejvíce pomoci při organizaci akce „Letní slavnosti 2022“, která se
bude konat 5. 7. 2022. Dále už intenzivně
pracujeme na přípravě Vinobraní, které by
se mělo konat 22. 10. 2022, již v prostorách
nově zrekonstruovaného Kulturního centra
v Kunčině.
Michal Kubín, jednatel TJSK

Rádi bychom Vás ještě pozvali na zbývající domácí fotbalová utkání:
4. 6. 2022

10:00

Žáci

Kunčina/Mladějov – Hradec n. S./Radiměř

4. 6. 2022

14:30

Dorost

Kunčina/Mladějov – Dlouhá Loučka/Křenov

4. 6. 2022

17:00

Muži

Kunčina – Březová nad Svitavou

8. 6. 2022

18:00

Žáci

Kunčina/Mladějov – Pomezí

11. 6. 2022

10:00

Žáci

Kunčina/Mladějov – Opatov

11. 6. 2022

14:30

Dorost

Kunčina/Mladějov – Tatenice

19. 6. 2022

13:30

Dorost

Kunčina/Mladějov – Tatenice

Fotbalová školička
V termínech 5. 5. 2022 a 12. 5. 2022 proběhl avizovaný nábor dětí do naší fotbalové
školičky. Přidalo se k nám pět nových členů,
za což jsme moc rádi.
Jak jsme uvedli již v minulém čísle Zpravodaje, naše tréninky jsou pro všechny děti,
které mají rády sport a pohyb. Nábor nových
členů bude pokračovat každou tréninkovou
jednotkou. Trénovat budeme i nadále dvakrát týdně ve sportovním areálu v Kunčině,

vždy ve čtvrtek od 16:00 a v neděli od 10:00,
tento režim bude trvat do konce června.
V červenci budeme mít letní přestávku, již
od druhé poloviny srpna se začneme připravovat na soutěžní mistrovská utkání. Od
příští sezóny budeme hrát soutěž Okresního fotbalového svazu Svitavy mladších přípravek.
Několik našich členů reprezentovalo svou
školu a naši obec na turnaji s názvem Mc-

Donald‘s Cup. Na obvodním kole v Moravské Třebové nestačili pouze na ZŠ Městečko
Trnávka. Vybojovali stříbrné medaile a postoupili do okresního kola. Na turnaji ve Svitavách obsadili po velmi bojovném výkonu
proti o mnoho zkušenějším soupeřům konečné 6. místo.
Trenéři fotbalové školičky
Miroslav Kubín a František Foret

číslo: 2/2022
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Běžecký závod v Kunčině s netradičním vítězem
V tradičním jarním termínu a jako první závod Iscarex Cupu se letos uskutečnil šestý
ročník Deset jarních kilometrů v Kunčině
u Moravské Třebové. Protože nechceme,
aby náš závod zevšedněl, snažíme se zavádět novinky. Letos to mimo jiné byla vrchařská a sprinterská soutěž. Na trati závodu byly vyznačeny dva úseky, cca na třetím
kilometru v nejprudším stoupání a na rovince na pátém kilometru, každý délka cca
350 metrů. Pomocí aplikace Strava byl zájemcům změřen čas a mezi ženami vyhrála
oba segmenty Kateřina Pirklová. Vrchařem
byl Michal Kobelka z Linhartic a sprinterem
Ondřej Fiala z Boskovic.
Závod se uskutečnil za spíše podzimního
počasí, svítilo sice sluníčko, ale foukal studený vítr. Účast byla početná, před závody
dospělých soutěžily děti a mládežnické
kategorie. Před hlavním závodem tradičně
vyběhli na svou trať o délce 3,8 km hobby
běžci. V něm byl nejlepší Ondřej Chaloupek
z Lanškrouna za 15:58 a za ním Kateřina
Ulrichová za 16:29. Druhá v kategorii žen
doběhla Radka Janyšková z Ústí nad Orlicí,
která je v očekávání radostné události –
17:49, třetí Karolína Matušková – 21:31. Druhý v kategorii mužů doběhl Oldřich Klusoň
a třetí Jaroslav Kaláb z Kunčiny.
Hlavní závod se běžel na desetikilometrovém mírně členitém silničním okruhu. Většinu času v soutěži žen byla na čele nejlepší
juniorka Tereza Šedová ze Srubů u Chocně –
41:11, ale koncovka, kdy závěrečné dva kilometry neustále mírně stoupají, patřila hlavní favoritce Barboře Novákové z Kunvaldu.
Bára i vloni dala maraton pod tři hodiny.
Letos si už stihla dát jednu půlku a dosáhla času pod 1:30 hod. „Běžela jsem až do
osmého kilometru na druhém místě, pak
jsem teprve šla do vedení,“ řekla k průběhu
závodu – 41:01. Celkově třetí byla Jana Matyášová z Dolní Dobrouče za 45:41, Kateřina
Pirklová z Letohradu zapsala 45:48. Tři roky
starý traťový rekord, který vytvořila Hana
Švestková Stružková z Červené Vody časem
37:55, zůstal nepokořen.

Mužský„nej“ čas vloni zaběhl Josef Novák z Ústí
nad Orlicí – 32:58, který letos na obhajobu vítězství nedorazil. A tak byl letos nejlepší zahraniční
účastník Sean McAneny s časem 34:34 – Američan, který působí na moravskotřebovském
gymnáziu. Druhý byl další muž do 39 let Jakub
Skalka z Prahy – 35:57, třetí Michal Vašícek zapsal 36:11. Juniory vyhrál z AK Moravské Třebová Jakub Koblovský z 38:46 a čtyřicátníky Jan
Benko z Litomyšle 36:41.
Zajímavé výkony padly i v dalších kategoriích – padesátníky vyhrál Miroslav Vítek
z Ústí nad Orlicí, za mladá domácí šampion
v půlmaratonu – 38:04 a šedesátníky Aleš
Stránský, otec Českých běžeckých reprezentantek Míši a Adély, 38:52. Nejstarším
účastníkem byl Miroslav Pecháček z Dolní
Čermné (74 let) – 69:12, tuto kategorii vyhrál Pavel Ráb z České Třebové – 49:44.
Letos byl poprvé oceněn i účastník co si
nejvíce užíval trať – mladík Vojtěch Matyáš
s tratí bojoval 87:27.
Závod byl tradičně kvalitně připraven, označen každý kilometr, a navíc doplněn motivačními hesly. V cíli bylo kvalitní občerstvení
pro každého, všichni obdrželi praktický vak
s logem závodu a každá účastnice obdržela
květinu v květináči.
V rámci inovací byl vyhodnocen nejrychlejší
závodník s přepočtem věku a pohlaví. Tuto
kategorii vyhrála Jana Matyášová – nejlepší
žena nad 55 let. Tím
za pořadatele chceme říct, že šanci vyhrát má u nás prakticky každý. A pro ty,
co běželi, byla na závěr vylosovaná tombola – vyhlídkový let.
Za pořadatele Deset
jarních
kilometrů
z. s. děkujeme všem,
kteří se závodu zúčastnili, všem pomocníkům, fotografovi, a hlavně našim
sponzorům, kterých

se sešlo téměř 20! Mezi hlavní sponzory bychom chtěli jmenovat Obec Kunčina, Město
Moravská Třebová a agenda Zdravé město
a MA 21, Letiště Staré Město, MŠ Kunčina
v čele s paní ředitelkou Fafílkovou, Kayser,
Agro Kunčina, Chas MT, Matras & Matras MT,
Cukrárna Zdena, Restaurace Na Cihlářce,
U Nečasů Staré Město, Big Burger, Bar bar, Na
hladince a Zahradnictví Koupý. Děkujeme.
Tým Deset jarních kilometrů
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Zprávy z místní knihovny v Kunčině a Nové Vsi
Dovolte mi malé ohlédnutí za akcemi, které
pořádaly knihovny v minulých měsících.
Dne 1. 4. 2022 v Nové Vsi proběhla Noc
s Andersenem. Noc s Andersenem je akce
knihoven na podporu dětského čtenářství,
při níž děti nocují v knihovně u příležitosti výročí narození dánského pohádkáře,
Hanse Christiana Andersena. Akce se koná
2. dubna, tedy v den, kdy byl v roce 1967
vyhlášen Mezinárodní den dětské knihy.
V Nové Vsi se jí zúčastnilo 7 chlapců ve věku
od 6 do 14 let. Program byl přizpůsoben tak,
aby kluky zaujal. Kromě prohlídky nově zařízené knihovny si zastříleli ze vzduchovky,
pletli pomlázky, vyráběli papírové vlaštovky a soutěžili ve vědomostních soutěžích.
Nocování proběhlo v hasičské klubovně,
kde si užili spoustu legrace. Kluci sledovali
filmy, které jsme přes dataprojektor promítali na plátno. Ráno se kolem 8 hodiny rozešli domů. Že se akce vydařila je znát podle
toho, že se kluci často v knihovně ptají, jestli
se bude znovu opakovat.

Mohu hochy jenom pochválit. Ačkoliv byla
parta věkové různorodá, nevyskytly se
žádné rozbroje. Starší pomáhali mladším
a vládlo mezi mini velké přátelství.
V Kunčině byla sice pouť přesunuta na
jiné datum, ale výstava a soutěž o nejlepší pouťové koláče proběhla. Krásné
počasí přilákalo do Klubu důchodců hojný počet návštěvníků. Také nabídka prodávaného zboží byla uspokojivá. Vhodně
byl zvolen prodej růžových vín, pouze byl
nedostatek míst k sezení. Příště se určitě
polepšíme. Všichni jsme mohli obdivovat
nápaditě naaranžované výrobky dětí našich škol.
K samotné soutěži. Na 21 talířích byly vystaveny koláče, které bylo možno ochutnat. Nejlepší koláče, na základě hlasování
návštěvníků, napekla paní Lenka Antlová,
2. místo získala paní Jana Šidová a 3. místo
obsadily koláče paní Marie Zezulové. Kdo
se ochutnávky zúčastnil, věděl, že všechny
koláče byly výborné a bylo těžké rozhodo-

vat, které byly nejchutnější. Za ochotu byly
všechny naše pekařky odměněny malou
kytičkou. Vítězky pak byly obdarovány většími živými hrnkovými kytkami. Tímto chci
poděkovat za finanční podporu Obecnímu
úřadu v Kunčině. Organizačně se na výstavě a soutěži podílelo 6 čtenářek z knihovny
v Kunčině.
A co připravujeme do příštích dní? V letních měsících uspořádáme BLEŠÍ TRH.
Využijeme k tomu prostranství u Klubu
důchodců v Kunčině. Oprašte nepoužívané hračky, porcelán, knihy, bižuterii a další
předměty, ze kterých uděláte případnému kupci radost. Ceny si určí prodávající
sám a budou určitě symbolické. Počítáme
s účasti dospělých, ale i dětí. Pokud se
akce podaří, můžeme stejnou uspořádat
i v Nové Vsi. Termín Vám sdělíme na vývěskách, případně formou SMS, které zasílá obec.
Marta Alexandrová, knihovnice

číslo: 2/2022
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HISTORIE
Vzpomínky na pana učitele Jana Papežíka (1. část)
V květnu si připomínáme 110 let od narození pana Jana Papežíka, ředitele školy
v Nové Vsi a učitele v Nové Vsi a v Kunčině.
Připomeňme si na stránkách kunčinského
zpravodaje tuto významnou osobnost naší
obce.
Stručný životopis Jana Papežíka
Jan Papežík se narodil 31. května 1912
v Bystřici pod Hostýnem v okrese Kroměříž
jako třetí dítě z pěti dětí tamního ředitele
chlapecké měšťanské školy Josefa Papežíka
(1861–1922) a Josefy Papežíkové (1883–
1945), dcery starosty města Bystřice pod
Hostýnem a uměleckého kováře Eduarda
Pospíšila. Matka Josefa byla v domácnosti
a starala se o výchovu pěti dětí. Kromě syna
Jana měli ještě dva syny, Josefa a Karla a dvě
dcery, Evu a Marii. Josef byl právníkem, Karel
odborníkem v geodézii, Eva učitelkou a Marie byla ekonomickou pracovnicí v TONu
(Továrny na Ohýbaný Nábytek).
Jan navštěvoval od sedmi let obecnou školu v Bystřici pod Hostýnem, do které chodil
čtyři roky. Poté začal od roku 1923 studovat
reálné gymnázium v Holešově, kde v roce
1931 získal maturitu. Původní sen o dalším
studiu chemie si splnit nemohl, protože si
to rodina nemohla finančně dovolit. A tak
dal na doporučení své tety z Košic a zažádal
si o místo výpomocného učitele na Slovensku. Jeho žádosti bylo vyhověno a Jan poté
působil na různých školách na Slovensku
7 let.
První učitelské místo získal v únoru 1932
v Německé Porubě (dnes Poruba pod Vihorlátom, okres Michalovce), zde vyučoval do
června 1932. Od října 1932 učil v Boťanoch
v okrese Královský Chlumec, kde působil do
června 1933. Po prázdninách 1933 byl přidělen do Vyšného Komárniku, okres Svidnik. Zde vyučoval do června 1934. Na všech
školách stále učil jako výpomocný učitel.
V roce 1934 získal maturitu na učitelském
ústavu ve Spíšské Nové Vsi, v roce 1936 složil zkoušku způsobilosti. Ve školním roce
1934/35 působil na různých učitelských
místech na východním Slovensku, mimo
jiných ve Vyšné Opátské u Košic nebo ve
Stráži pri Poprade. Od září 1935 začal učit
jako dočasný učitel v Hôrke pri Poprade,
kde působil až do konce září 1936. Na východním Slovensku byly nelehké poměry
pro učitele. Mnoho rodin bylo velmi chudých s velkým počtem dětí. Jejich docházka
byla značně nepravidelná a často závislá na
zemědělských pracích. Učitelé se ze strany
rodičů setkávali s různými výhružkami. Od
1. října 1936 nastoupil na vojenskou prezenční službu ve Valašském Meziříčí a po
pár měsícíh se dostal do Českého Těšína. Na
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konci srpna 1938 byl propuštěn do civilu.
Do uniformy se vrátil za mobilizace (23. září
1938). Po demobilizaci odchází zpět do
Hôrky pri Poprade. Politické poměry se ale
změnily. Češi, jako nežádoucí, byli postupně
propouštěni. Jana se to týkalo až koncem
dubna 1939, kdy už byly Čechy a Morava
Německem obsazeny. Vznikl Protektorát
Čechy a Morava a na slovenském území byl
zřízen samostatný Slovenský Štát (vyhlášen
14. 3. 1939).
Jan se vrátil na Moravu, dostal se na učitelské místo v Německém, dnes Sněžném na
Moravě (okres Ždár nad Sázavou). V této
době se oženil s učitelkou Libuší Bukáčkovou, se kterou se poznal na Slovensku. Společně vychovali tři děti. Syny Jana a Pavla
a dceru Milenu.
Od 1. října 1939 byl ustanoven již jako definitivní učitel v Rodkově (okres Nové Město
na Moravě). Zde působil až do konce září
1945. Jan se přihlásil na výzvu Ministerstva
školství do služby v pohraničí. Od 1. října
1945 nastoupil jako učitel v Nové Vsi (tehdy okres Moravská Třebová). Později se
přihlásil ke studiu na vysoké škole v Brně.
V roce 1963 získal titul Mgr. Měl kvalifikaci pro druhý stupeň (6.–9. třída). Aprobaci měl matematika-fyzika. Od 1. září 1963
nastoupil na Základní devítiletou školu
(ZDŠ) v Kunčině. Práci učitele opustil na
konci června 1976. Ve stejném roce se odstěhoval zpět do své domoviny do Bystřice
pod Hostýnem. Až do vysokého věku byl
stále vitální. Jan Papežík zemřel 22. ledna
2005 v nedožitých 93 letech. Je pochován
na hřbitově v Nové vsi v rodinném hrobě

rodiny Bukáčkovi Papežíkovi. Čest jeho
památce.
Za vzpomínkami na Jana Papežíka
Pamětníci, novoveská obecní kronika a další
písemnosti vzpomínají na činnost Jana Papežíka v různých oblastech.
Učitel a ředitel v Nové Vsi a učitel
v Kunčině
Předtím než Jan Papežík nastoupil do školy v Nové Vsi, vyučoval i se svou manželkou
podle vzpomínek paní Marie Rothröckelové
roz. Beránkové z Nové Vsi na škole v Rozsochách, kam paní Marie i se svými sourozenci
chodila do školy. Se svými oblíbenými učiteli se sourozenci Beránkovi potkali opět na
škole v Nové Vsi, kde manželé Papežíkovi
začali po válce vyučovat.
Proč si Jan Papežík vybral zrovna Novou
Ves? Podle vyprávění vzal Jan Papežík v létě
kolo a objížděl okolní vesnice s cílem zjišťovat, kde by mohl učit a rodina bydlet. Ve
Vendolí se mu to nelíbilo. Nová Ves se mu
však zalíbila.
Podle novoveské kroniky se Jan Papežík
s rodinou přistěhoval do Nové Vsi koncem
září 1945 z Rodkova (okres Žďár nad Sázavou). Nastěhovali se do prázdného školního
bytu ve školní budově. Byt se nacházel dole.
Nahoře byly dvě třídy a kabinet. (Škola čp.
102, po přečíslování Nové Vsi dostala nové
číslo čp. 43; foto novoveské školy v kalendáři obce Kunčina 2018). Německá školní kronika Nové Vsi uvádí, že před rokem
1945 působil na škole jako řídící učitel Josef
Hauptmann.
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Podle novoveské obecní kroniky byly
během října všechny práce dokončeny
a škola připravena k výuce. Vyučování na
novoveské škole bylo zahájeno začátkem
listopadu 1945 v jedné třídě pro 7 žáků.
Žáky vyučovala učitelka Libuše Papežíková. Řídícím učitelem se stal Jan Papežík,
který byl pověřen funkcí správního komisaře pro Novou Ves.
Po dosídlení obce byla otevřena druhá třída. To znamenalo, že se vyučovalo ve dvou
třídách, ve dvou místnostech. V jedné místnosti probíhala vyuka 1.–3. ročníku (učitelka Libuše Papežíková). Ve druhé místnosti
byl vyučován 4.–5. ročník (řídící učitel Jan
Papežík). V určitých letech navštěvovalo
novoveskou školu přes 50 dětí. Kvůli malému počtu žáků byla novoveská škola
od 1. září 1963 jednotřídní. Od roku 1963
v novoveské škole vyučovala již jen Libuše
Papežíková, která zároveň školu vedla. Libuše Papežíková zůstala učit na novoveské
škole až do odchodu do důchodu v roce
1970. Po ní nastoupila Antonie Onucová,
která předtím působila na škole v Boršově.
Od roku 1976 byla škola v Nové Vsi sloučena se školou v Kunčině a v červnu provoz
školy ukončen.
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Jan Papežík odešel učit od 1. září 1963 druhý
stupeň ZDŠ v Kunčině. Podle druhé části kunčinské školní kroniky vyučoval Jan Papežík od
školního roku 1972–1973 na druhém stupni
matematiku, fyziku a dílny. Měl také třídnictví.
Od roku 1975–1976 učil již jako důchodce.
V Kunčině vyučoval do školního roku 1976–
1977. V roce 1976 odešel na penzi s manželkou do svého rodiště Bystřice pod Hostýnem.

Mezi aktivitami Jana Papežíka související se
školou patřilo kromě dalších školních činností také organizování česko-německých
výměnných pobytů školní mládeže a učitelstva v okrese Budyšín ve spolkové zemi
Sasko v Německu.
Pokračování v dalším čísle Zpravodaje.
Martin Protivánek

Vánoční představení školy v Kunčině, archiv Pavel Papežík

Líčení malých herců pro dětské divadlo nebo besídku, archiv Pavel Papežík
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