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Jubilea:
02.06.2022  65 let – Čech František, Kunčina
06.06.2022  75 let – Šimon Vojtěch, Kunčina
07.06.2022  75 let – Klíčová Jiřina, Kunčina
13.06.2022    75 let – Pytlíková Zdenka, Kunčina
18.06.2022    75 let – Kalábová Anna, Kunčina
19.06.2022    85 let – Kalinová Vilemína, Kunčina
15.07.2022    80 let – Zoubková Marie, Kunčina
20.07.2022    80 let – Bernreiterová Věra, Kunčina
21.08.2022    80 let – Kalábová Ludmila, Kunčina
23.08.2022    90 let – Staříková Františka, Nová Ves
25.08.2022    65 let – Pokladníková Albína, Kunčina
07.09.2022    70 let – Kudrnová Jitka, Kunčina
15.09.2022    80 let – Brandesová Marie, Kunčina
17.09.2022    80 let – Přibyl Jaroslav, Kunčina
18.09.2022    75 let – Henych Zdeněk, Nová Ves

Všem srdečně blahopřejeme.

Narození: 

09.06.2022   Marková Karolína, Kunčina
14.06.2022   Zobačová Valentýna, Nová Ves
26.07.2022   Seryn Mikuláš, Nová Ves
22.08.2022   Kysílko Matyáš, Nová Ves

Úmrtí: 
31.07.2022  zemřela paní Sedílková Helena  
  ve věku 88 let
15.08.2022  zemřela paní Voráčová Františka  
  ve věku 92 let
13.09.2022   zemřela paní Fafílková Jarmila  
  ve věku 78 let

  Čest jejich památce…

společenská kronika

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.

Vážení spoluobčané,
v uplynulém volebním období se podaři-
lo v obci dokončit drtivou většinu záměrů 
a  cílů, které jsme si před začátkem voleb-
ního období stanovili. Pravidelně jsme Vás 
v obecním zpravodaji informovali o prů-
běhu realizací všech projektových záměrů, 
které obec realizovala, nebo se na realizaci 
finančně či organizačně podílela. Uvádíme 
výčet dokončených projektů a bez dalšího 
komentáře připomínáme, kam se podařilo 
obec za poslední volební období posunout.

•	 Splašková	kanalizace	Kunčina.	 
(dotace SFŽP a Pardubického kraje)

•	 Oprava	střechy	obecního	Kostela	 
sv. Rocha v Nové Vsi. (dotace SZIF)

•	 Oprava	střechy	Kulturního	centra	 
v Nové Vsi, přípravné práce pro  
přestavbu budovy.

•	 Rekonstrukce	komunikace	III/36823	
v obci.

•	 Výměna	poškozené	dešťové	kanalizace	 
v obci.

•	 Oprava	chodníků,	místních	a	účelových	
komunikací. (spolufinancováno z dotací 
SFŽP a MMR)

•	 Dokončení	výstavby	nové	hasičské	
zbrojnice v Kunčině. 

•	 Nový	chodník	k	základní	škole	a	nádraží	
ČD	včetně	nového	veřejného	osvětlení.

•	 Přístavba	kuchyně	základní	školy	
včetně pořízení kompletního vybavení 
kuchyně i vzduchotechniky, vybudo-
vání komunikace pro zásobování, nová 
školní jídelna a učebna pro polytech-
nickou výuku. 

•	 Sociální	bydlení	v	obci	Kunčina.  
(dotace IROP)

•	 Oprava	chodníku	na	hřbitově	v	Nové	
Vsi. 

•	 Kompletní	oprava	a	modernizace	
přízemí budovy Mateřské školy  
v Kunčině. 

•	 Modernizace	vybavení	školní	zahrady	 
a kuchyně, nová venkovní učebna,  
herní prvky a výsadba zeleně.  
(dotace SZIF)

•	 Oprava	interiéru	Mateřské	školy	v	Nové	
Vsi a venkovního skladu. 

•	 Oprava	bytové	jednotky	v	I.np	budovy	
Obecního	úřadu.	

•	 Oprava	a	modernizace	budovy	Klubu	
důchodců v Kunčině. 

•	 Realizace	3	etap	výměny	vodovodu,	
oprava vodojemu v Kunčině. 

•	 Oprava	oplocení	vodárenských	objektů	
v majetku obce. 

•	 Modernizace	systému	svítidel	veřejné-
ho osvětlení. 

•	 Rekonstrukce	Kulturního	centra	Kunči-
na. (dotace MMR)

•	 Oprava	sociálního	zázemí	Kulturního	
centra, pořízení moderní jevištní  
techniky včetně opony, techniky  
pro kvalitní projekci a prostorový  
zvuk. 

•	 Nová	stanoviště	pro	kontejnery	 
na tříděný odpad, pořízení nových  
kontejnerů. (Dotace SFŽP)

•	 Obnova	a	modernizace	komunální	
techniky a vybavení. (dotace Pardubický 
kraj, SFŽP)

•	 Restaurátorské	záměry	v	Kunčině	 
a Nové Vsi. (dotace SZIF)

•	 Oprava	Hasičské	zbrojnice	v	Nové	Vsi	
(zasedací místnost, sociální zázemí, 
knihovna)

•	 Nová	pergola	ve	Sportovním	areálu	
Kunčina. 

Údaje o získaných dotacích za období 
2018–2022: V uplynulém volební období 
se nám podařilo získat dotační prostřed-
ky přesahující neuvěřitelných 117 milionů 
Kč. Tyto dotační prostředky představují 
zhruba pětinásobek našich ročních da-
ňových příjmů a pomohly nám realizovat 
projekty, které jsme měli dlouhodobě při-
praveny.

Zastupitelé obce Kunčina 2018–2022
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Z mateřských škol
V období letních prázdnin proběhla ve spo-
lupráci s obcí renovace odloučeného praco-
viště v Nové Vsi. Byly opraveny podlahy ve 
třídě Broučků a v kuchyni. Ve třídě Broučků 
a v herně bylo položeno nové lino a kobe-
rec. V kuchyni bylo instalováno nové lino, 
kuchyňská linka a pracovní stůl. Srdečně dě-
kujeme obci za spolupráci.
V září jsme přivítali 14 nových kamarádů, 
z nichž 11 v Kunčině a 3 v Nové Vsi. Celkem 
je v novém školním roce zapsáno 62 dětí. Na 
pracoviště do Kunčiny dochází 44 dětí a do 
Nové Vsi chodí 18 dětí.
Vzdělávání dětí probíhá podle našeho škol-
ního vzdělávacího programu „PUTUJEME 
SE	 SLUNÍČKEM	 A	 OBJEVUJEME	 KUNČINU	
A OKOLÍ“.	Dětem	nabízíme	v	rámci	edukace	
i doplňkové aktivity vedené učitelkami naší 
MŠ – „Příprava na školu, Hbitý jazýček, Jóga 
pro děti, Angličtina hrou, Hravé pískání pro 
zdravé	dýchání	a	OTIK	=	objevy,	 technolo-
gie, informace, komunikace (rozvoj digitál-
ních	 kompetencí)“.	 Vzdělávání	 plánujeme	
nadále obohacovat zkušenostním učením 
prostřednictvím exkurzí, besed, divadelních 
představení, projektových dnů a vycházek. 
Od	září	jsme	zahájili	nový	projekt	„Brána	vzdě-

lání	otevřená“	v	rámci	Operačního	programu	
Jan Amos Komenský výzvy č. 02_22_002 Ša-
blony	pro	MŠ	a	ZŠ	I.,	která	byla	vyhlášená	Mi-
nisterstvem školství, mládeže a tělovýchovy 
ČR. Prostřednictvím projektu využijeme per-
sonální podporu ve formě školní asistentky, 
která nám bude po dobu 20 měsíců pomáhat 
především s podporou dětí ohrožených škol-
ním	neúspěchem.	Dále	v	rámci	projektu	pod-
poříme pedagoga na odloučeném pracovišti 
v Nové Vsi v profesním růstu ve vzdělávání. 
Do	MŠ	na	 obě	pracoviště	 dojíždí	 pravidel-
ně 1x za 14 dní paní logopedka, která pra-
cuje s  dětmi s narušenými komunikačními 
schopnostmi. 
Také v letošním školním roce nabídneme 
rodičům dětí s povinnou předškolní do-
cházkou „Edukativně stimulační skupiny 
pro	děti	předškolního	věku“,	ve	kterých	mo-
hou společně s pedagogy systematicky při-
pravovat své děti na vstup do školy a ulehčit 
jim nástup do první třídy. 
Na školní zahradě v Kunčině přibyl dětem 
„Dendrofon“,	 na	 který	 sponzorsky	 přispěli	
rodiče. Prostřednictvím něho mohou děti 
poznávat vybrané stromy podle jejich ko-
runy, listu, plodu, kůry, barvy dřeva i zvuku. 

Každé dřevo zní totiž jinak. Srdečně děkuje-
me rodičům za dar.
Aktuální informace naleznete také na na-
šich	 webových	 stránkách	 http://www.
mskuncina.cz/.	

S přáním krásného podzimu za MŠ,  
Hana Fafílková

Ze ŠkolskÝCH ZaŘÍZenÍ

Základní škola kunčina
Léto je za námi a máme tu nový školní rok. 
Závěrečné měsíce toho minulého naštěstí 
proběhly již bez omezujících covidových 
opatření, a tak se mohly uskutečnit všechny 
naplánované akce. Žáci z různých tříd plnili 
přírodovědné	 úkoly	 v	 Ekocentru	 Stolístek	
Linhartice, druháčci navštívili Městskou 
knihovnu Ladislava z Boskovic v Moravské 
Třebové,	třeťáci	a	čtvrťáci	dokončili	plavec-
ký výcvik v Mohelnici, pro všechny žáky byla 

určena přednáška o zdravém stravování 
a  pro děti z 1. stupně připravili starší spo-
lužáci v posledním týdnu Sportovní den. 
Všechny třídy mohly opět vyrazit na oblí-
bené školní výlety. Cílem byla tato zajímavá 
místa: Průmyslové muzeum v Mladějově na 
Moravě, olomoucká Pevnost poznání, Rej-
víz a Karlova Studánka, moravskotřebovské 
muzeum a koupaliště i nejbližší okolí našich 
obcí.

Školní	 rok	 2022/2023	 byl	 po	 dlouhé	 době	
slavnostně zahájen shromážděním všech 
žáků, učitelů a zaměstnanců v hale školy. 
Pozvání přijali i starostové Kunčiny a Mla-
dějova na Moravě, kteří přivítali zvláště nej-
mladší děti z 1. třídy.
Letos do naší školy k 1. září nastoupilo cel-
kem 160 žáků (Kunčina 88, Nová Ves 35, Mla-
dějov 26, ostatní obce 11). První stupeň má 
94 žáků, z toho 20 prvňáčků, druhý stupeň 
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má 66 žáků. Ve škole pracuje 13 pedagogů, 
2 pedagogické asistentky a 6 provozních 
zaměstnanců.	 Od	 minulého	 roku	 jsou	 za-
vedena dvě oddělení školní družiny, v nich 
může být umístěno až 50 dětí především 

z 1. – 3.  třídy. Zároveň byl provoz družiny 
prodloužen do 16 hodin. Kromě prvořadé 
výuky připravujeme pro naše žáky mnoho 
dalších akcí a programů, např. již probíhající 
plavecký výcvik, Podzimní hrátky, lyžařský 

kurz, programy v Ekocentru Stolístek, ná-
vštěvy divadel a poznávací a jazykovou ex-
kurzi do Velké Británie.

Za ZŠ Kunčina Mgr. Iva Richterová

Ze společenskÝCH ZaŘÍZenÍ
sDH kunčina 

V sobotu 16. července 2022 jsme uspořáda-
li závody v požárním sportu ve Sportovním 
areálu	 v	 Kunčině.	 Dopoledne	 patřilo	 mla-
dým hasičům, a to v kategoriích příprav-
ka, mladší a starší žáci a dorost. Nejprve si 
všechny týmy odběhly štafety, poté násle-
dovaly	 požární	 útoky.	V	 kategorii	mladších	
žáků se umístily v pořadí tato družstva: 
1. Vranová Lhota, 2. Sušice, 3. Kunčina, 4. Šu-
bířov	a 5. Dzbel.	V kategorii	st.	Žáků:	1.	Sušice	
A,	2.	Dzbel	a 3. Sušice	B.	V	kategorii	dorostu:	
1. Sušice	chlapci,	2.	Dzbelířov	a	3.	Sušice	dív-
ky. V kategorii přípravka bylo pouze jedno 
družstvo	 ze	 Sušic.	 Odpoledne	 přijely	 druž-
stva dospělých a opět si všichni odběhli 

štafety a následovala královská disciplína 
Požární	útok.	 Jelikož	družstev	nebylo	mno-
ho,	domluvili	 jsme	se,	 že	útoky	proběhnou	
na dvě kola, z nichž se počítal lepší čas. V ka-
tegorii mužů bylo celkové pořadí následující: 
1.	Šubířov,	2.	Kunčina	–	stará	garda,	3.	Dzbel,	
4. Kunčina – nová léta, 5. Sušice, 6. Vranová 
Lhota a 7. Velká Roudka. V kategorii žen bylo 
celkové pořadí: 1. Sušice, 2. Kunčina a 3. Šu-
bířov. Touto cestou bychom chtěli ještě jed-
nou poděkovat obci Kunčina za poskytnutí 
cen	pro	zúčastněná	družstva	a	za	poskytnutí	
zázemí celého sportovního areálu, kterého si 
všechna družstva pochvalovala, protože ne 
všude jsou takto dobré podmínky.

Konec prázdnin patřil již tradiční akci pro 
děti a jejich rodiče Loučení s létem, které 
jsme opět
uspořádali ve spolupráci s Mysliveckým 
sdružením Kunčina na myslivně v Nové Vsi. 
Děti	čekal	skákací	hrad,	poznávací	soutěže,	
diskotéka a ukázka psích dovedností z Agi-
lity klubu z Moravské Třebové. Pro dobrou 
pohodu měli myslivci připraveno výborné 
občerstvení ze zvěřiny a celé odpoledne 
bylo zakončeno hasičskou pěnou, na kterou 
se děti nejvíc těší. Nás těšilo, že vyšlo dobré 
počasí, což je pro tuto akci to nejdůležitější.

Za SDH Kunčina, starosta Petr Slabý
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kroužek mladých hasičů
Po, v minulém čísle, zmíněné exkurzi ve 
zbrojnici v Moravské Třebové jsme květen 
věnovali intenzivní přípravě na jarní kolo 
hry Plamen, které se 27. a 28. 5. 2022 konalo 
v Trstěnici u Litomyšle. Složilo se jedno de-
setičlenné družstvo mladších žáků. Všechny 
disciplíny,	štafetu	CTIF,	štafetu	dvojic,	štafe-
tu	 4	 ×	 60	 i	 požární	 útok,	 absolvovaly	 děti	
hladce	 a	 bez	 úrazů.	 Vše	 jsme	 organizačně	
zvládli také díky pomoci dorostenek K. Kři-
vánkové,	T.	Hrubé,	V.	Hnátové	 a	 účasti	 ně-
kterých rodičů. 

Pak následovaly 25. 6. 2022 závody v Rozstá-
ní, kde závodilo 1 družstvo mladších a 1 druž-
stvo starších žáků. A ve stejném složení druž-
stev jsme byli 9. 7. 2022 ve Vranové Lhotě. 
Následovaly 16. 7. 2022 závody zde v Kun-
čině, kde nás reprezentovalo 1 družstvo 
mladších žáků. 
V pondělí 18. 7. 2022 jsme s kroužkem mla-
dých hasičů a některými rodiči vyrazili do Mla-
dějova na Moravě, kde nám rodina Kopřivova 
zprostředkovala, jako sponzorský dar, prohlíd-
ku Průmyslového muzea a následně projížď-

ku	úzkokolejným	vlakem	k	dolu	Hugo	a	zpět.	
Dalších	závodů	 jsme	se	 již	z	početních	dů-
vodů	nezúčastnili,	letošní	doba	dovolených	
nám nepřála.
Děkuji	dětem	za	jejich	sportovní	výkony	i je-
jich nadšení pro hasičský sport, také všem 
rodičům, kteří nás podporovali a jezdili na 
závody, a i dalším lidem, kteří nám kdyko-
li jakkoli pomohli. Tímto se s Vámi, ačkoli 
nerad, z pozice vedoucího mládeže loučím 
a svému nástupci přeji hodně zdaru.

Za Kroužek mladých hasičů Jan Procházka
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TJ sokol kunčina, z.s.
Tradiční turnaj starých gard v roce 2022 
uspořádala kunčina.
V sobotu 6. srpna 2022 se ve Sportovním 
areálu v Kunčině uskutečnil tradiční turnaj 
starých gard v kopané. Turnaj se pořádá ka-
ždoročně a utkávají se v něm mužstva od-
dílů TJ Sokol Kunčina, SKP Slovan Moravská 
Třebová, TJ Sokol Metra Linhartice a TJ Sokol 
Třebařov. 
Pro	účastníky	akce	byl	připraven	celodenní	
program. Ranní deštivé počasí znepříjem-
nilo průběh dopoledního programu, které 
pro děti se svým týmem připravila Vendula 
Šimonová.	 I	 přes	nepřízeň	počasí	 se	nako-
nec	soutěží	aktivně	zúčastnilo	přes	padesát	
dětí,	které	si	za	splnění	úkolů	odnesly	balíč-
ky o odměnou. 
Naštěstí se počasí před polednem umoud-
řilo a děti tak mohly naplno využít skákací 
hrad	a	zúčastnit	se	dětské	diskotéky	s	bub-
linkami. 
Pozvání na turnaj do Kunčiny přijali dva 
bývalí ligoví hráči. Velmi si vážíme toho, že 
se za námi do Kunčiny přijel podívat bývalý 
hráč	Sparty	Praha	a	Sigmy	Olomouc,	odcho-
vanec kunčinské kopané, pan Miloš Kudyn. 
Naše pozvání přijal také vynikající ligový 
útočník,	který	okusil	hned	několik	ligových	
angažmá,	 pan	 Petr	 Švancara.	 Oba	 pánové	
byli divákům i hráčům k dispozici při auto-
gramiádě i společném focení.
Krátce po poledni byl slavnostně zahájen 
fotbalový turnaj, o slavnostní výkop se po-
staraly dvě legendy místní kopané, pan Jo-
sef Brychta a pan Miloš Kudyn.
V prvním utkání nastoupil domácí výběr 
proti favorizované Moravské Třebové, utká-
ní	mělo	velmi	dobrou	úroveň	a	skončilo	vý-
hrou třebovských hráčů v poměru 4:2. V do-

mácím dresu nastoupil Petr Švancara, který 
se	proměněnou	penaltou	postaral	o	úvodní	
branku turnaje. 
Ve druhém utkání turnaje porazila Metra 
Linhartice soupeře z Třebařova a postoupi-
la do finále, Třebařov čekal boj s domácími 
o 3. místo.
Po skončení druhé-
ho semifinále měli 
přítomní možnost si 
poslechnout hru na 
elektronický klavír 
v podání	Vojty	Diblíka	
z Kunčiny. 
V zápasu o třetí místo 
byla lepší Kunčina 
a zaslouženě zvítězila 
nad soupeřem z Tře-
bařova. 
Finálový zápas se 
odehrál pod tak-
tovkou hráčů SKP 
Slovanu Moravská 
Třebová, kteří po 
skončení utkání zvedl 
nad hlavu pohár pro 
vítěze.
Nejlepším hráčem 
turnaje byl vyhlášen 
třebovský Jaroslav 
Čadek, nejlepším 
brankářem Štefan 
Gallik, hájící barvy 
Metry Linhartice. 
Po skončení turnaje 
program akce po-
kračoval diskotékou. 
Chci na tomto místě 
poděkovat všem, kte-

ří se na akci organizačně podíleli. Věříme, že 
se hráčům i divákům turnaj líbil a těšíme se 
na příští ročník, který se odehraje v Linhar-
ticích.

Za organizátory akce  
Miroslav Kubín a Josef Brychta ml.
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Cyklistický klub čerti kunčina 
Od	 vydání	 minulého	 zpravodaje	 proběhlo	
šest závodů seriálu Cykloman 2022. 
V květnu se jednalo o orientační závod 
dvojic	na	4	hodiny.	Historicky	nejúspěšněj-
ší dvojicí tohoto náročného zápolení jsou 
manželé Schneiderovi, kteří zvítězili i letos. 
Z našich členů dosáhli pěkných umístění 
i Martin Berka (6. místo), Karel Antl (11.), Ka-
rel	Novotný	(12.)	či	Dáša	Dulajová	(13.).
V červnu se závodilo na Městském cross 
country. V prostorách Knížecí louky a Křížo-
vého vrchu. Vítězkou mezi ženami se stala 
Bedřiška Schneiderová, ve svých kategori-
ích nás výborně reprezentovali Karel Antl 
(2.), František Pustina (4.), Jiří Hotař a Petr 
Štěpař (oba 9. místo).
V červenci se uskutečnil Moravskotřebovský 
maraton	 za	 účasti	 více	 než	 120	 závodníků	
z celé republiky. Petr Štěpař se umístil na 
9. místě.
Na začátku srpna proběhl triatlonový závod 
v Moravské Třebové. Trasa byla letos výraz-
ně odlišná od minulých let z důvodu opravy 
silnice v Sušicích. Manželé Schneiderovi ve 
svých kategoriích zvítězili, František Pustina 
obsadil páté místo.

V sobotu 20. srpna 2022 organizoval náš 
oddíl tradiční duatlon. Program zahájil zá-
vod	dětí	Cyklománek,	kterého	se	zúčastnilo	
30 dětí.	Ještě	větší	účast	měl	závod	dospě-
lých.	Za	Čerty	se	zúčastnilo	7	členů	a žádný	
z nich neskončil hůře než sedmý. Ve svých 
kategoriích zvítězili Karel Antl a Bedřiška 
Schneiderová,	 Dáša	 Dulajová	 byla	 druhá.	
Jsme rádi, že letos závod navštívila řada ob-
čanů	Kunčiny.	Děkujeme.

10. září 2022 projížděl i našimi obcemi závod 
Babí léto – terénní závod s hromadným star-
tem. K dispozici byly trasy 35 a 50 km. V silné 
konkurenci vybojoval Karel Antl třetí místo.
Před námi jsou poslední dva závody letošní-
ho ročníku. Jde o silniční časovku a závod do 
vrchu. V průběžném pořadí má několik na-
šich členů šanci na vynikající celkové umístě-
ní.	Přejeme	jim	úspěšné	završení	seriálu.

Za CK Čerti Kunčina Roman Richter

Fotbalová školička
Naše fotbalová školička má za sebou první 
dva turnaje v rámci okresní soutěže starších 
přípravek. Věkový průměr chlapců je jedno-
značně nejnižší v porovnání s našimi sou-
peři, kluci se nikdy nevzdávají a bojují, jak 
nejlépe umí.
První turnaj jsme odehráli v sobotu 3. září 
2022 na hřišti v Jevíčku. Pořadatelé připravili 
pro všechny krásný turnaj, kluci vybojovali je-
den bod za remízu s Březovou nad Svitavou, 
na domácí Jevíčko ani Městečko Trnávku ne-
stačili. Skončili jsme na děleném 3.–4. místě.
Druhý	 turnaj	 se	 odehrál	 o	 týden	 později	
v Městečku Trnávce. Turnaj se klukům pove-
dl náramně. V zápase se Sebranicemi jsme 
dlouho vedli, nakonec utkání skončilo remí-
zou	1:1.	Druhý	zápas	 jsme	podlehli	nejlep-
šímu	týmu	soutěže	TJ	Opatov.	V	posledním	
zápase kluci podali skvělý výkon a porazili 
domácí Městečko Trnávku a oslavili pokři-
kem své první vítězství v soutěži. 
Na podzim pořádáme v Kunčině dva tur-
naje, přijďte kluky podpořit. První turnaj 
odehrajeme na domácím stadionu v neděli 
2. října 2022 od 10:00, našimi soupeři budou 
Čistá,	Bystré,	Horní	Újezd	–	Morašice.	Druhý	
turnaj pořádáme v neděli 16. října 2022 od 
10:00,	našimi	 soupeři	budou	 Jevíčko,	Opa-
tov a Pomezí.
Nábory chlapců a děvčat probíhají prů-
běžně, tréninky probíhají každý čtvrtek od 
16:00 na stadionu v Kunčině.

Trenéři fotbalové školičky 
Miroslav Kubín a František Foret
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Zprávy z místní knihovny v kunčině a nové Vsi
Když se obracím zpět, nelze si vzpomenout 
na Bleší trh. Přestože byla propagace, jak na 
tabulích v obou obcích, tak i  na sociálních 
sítích, lidé o ni projevili minimální zájem. 
Z  půd jsme snesly dávno odložené věci 
a nabídly je k prodeji. Ceny byly velmi nízké, 
a tak jsme udělaly několika zákazníkům ale-
spoň radost. Protože začátky jsou obvykle 
těžké, neodradilo nás to a v příštím roce se 
opět pokusíme, akci pořádanou čtenářkami 
knihovny, zopakovat. 
Blíží se prosinec a s tím i oblíbená akce jako 
je rozsvícení vánočního stromu. Pro knihov-
nu to znamená zorganizovat zpívání vánoč-
ních koled, což je celorepubliková akce. Ve 
většině míst republiky se zpívání ujaly školy 
nebo školky. V Kunčině je to záležitost Klubu 
důchodců, ale my to pro veřejnost děláme 
rády. Jako každý rok se v Kunčině sejdeme 
před	 obecním	 úřadem	 a	 v	 Nové	 Vsi	 pak	
v kapli sv. Rocha. Termíny upřesníme na vý-
věskách a formou SMS přes aplikaci Hlášení 
rozhlasu.
Obě	knihovny	hledají	nové	čtenáře.	Protože	
děti a mladí lidé prakticky nečtou, rádi přiví-
táme maminky na mateřské dovolené nebo 
starší občany. Mobily jsou sice velmi oblíbe-
né, někdo je nedá z ruky, ale kniha je kniha. 

Těší se na Vás Marta Alexandrová,  
knihovnice

Zpráva z klubu důchodců
Dne	 4.	 května	 2022	 se	 vypravili	 členové	
Klubu důchodců v Kunčině do Kroměříže 
na výstavu květin Floria Kroměříž. Zájez-
du	se	zúčastnilo	16	členů	Klubu	důchod-
ců a počet míst v autobuse se doplnil 
obyvateli z Kunčiny, Nové Vsi a Moravské 
Třebové.
Květinová výzdoba byla tvořena z desítek ti-
síc květin, převážně narcisů a tulipánů, růz-
ných	barev	a	tvarů	na	téma	Rozkvetlé	múzy.
Někteří	účastníci	nakoupili	květiny,	sazenice	
květin, zahradnické pomůcky nebo potravi-
nové speciality, jiní si poslechli vystoupeni 
folklorního	 souboru	 Drietomanka	 ze	 Slo-
venska, při kterém si naše členky zatanco-
valy.
Zájezd se nám vydařil, počasí také přálo. Bu-
deme se těšit, že si v příštím roce tuto akci 
zopakujeme.

Výbor Klubu důchodců
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HisTorie
Vzpomínky na pana učitele Jana papežíka (2. část)

Tento rok, 31. května 2022 jsme si připo-
mněli 110 let od narození pana Jana Pape-
žíka (1912–2005), ředitele školy v Nové Vsi 
a učitele v Nové Vsi a v Kunčině.

práCe na MnV V noVé Vsi
Než byl ustaven první místní národní výbor 
(MNV), vykonával Jan Papežík funkci správ-
ního komisaře obce Nová Ves a řídil obecní 
záležitosti. První výbor v Nové Vsi byl usta-
noven na schůzi 6. ledna 1946. Předsedou 
se stal František Kudláček. Výbor měl 12 čle-
nů. Jedním z jeho členů byl i Jan Papežík. 
Ten v určité době působil na schůzích MNV 
jako zapisovatel. V 50. letech 20. století byl 
Jan Papežík jako předseda v různých komi-
sích v Nové Vsi. Byl předsedou např. v kul-
turní komisi, v sociálně zdravotní komisi 
nebo ve školské a osvětové komisi. Společ-
ně s manželkou byli členy místní školní rady.

kulTurnÍ a spolkoVá činnosT  
V noVé Vsi
Jan Papežík byl organizátorem společen-
ského života v obci Nová Ves. Byl prvním 
knihovníkem v obci. Sepsal první českou 
obecní kroniku Nové Vsi, ve které vylíčil vý-
voj obce po roce 1945 až do sloučení obce 
s Kunčinou na konci roku 1975.

osVěToVá BeseDa
Jan Papežík se významně podílel na činnos-
ti	Osvětové	besedy	(OB).	OB	pořádala	diva-
dlo, kino, přednášky, besedy apod.

oCHoTniCké DiVaDlo V noVé Vsi
Souvislosti	 o	Ochotnickém	divadle	 v	Nové	
Vsi	(viz	Zpravodaj	Kunčina	2/2019).	Divadlo	
vedli manželé Papežíkovi, Jan Papežík dělal 
divadelního režiséra a Libuše Papežíková 
dělala divadelní nápovědu. Sehnali se di-
vadelní hry, které se mohly sehrát a Jan Pa-
pežík rozepisoval jednotlivé role pro herce. 
Mimo jiné chodil líčit herce, k tomu absolvo-
val speciální kurz. Maloval také kulisy. 

kino V noVé Vsi
Pamětníci vzpomínají, že dvakrát až čtyři-
krát do roka jezdívalo do Nové Vsi putovní 
kino	 tzv.	 „puťák.“	 Puťák	 vozil	 často	 samé	
prémiové filmy, které se jinde v okolí nepro-
mítaly. Filmy se promítali v sále pohostinství 
(v	této	době	pod	správou	OB)	nebo	na	zeď	
staré hasičské zbrojnice, která stála na návsi 
naproti pohostinství. Podle novoveské kro-
niky zajíždělo Putovní kino krajského filmo-
vého podniku v Brně do Nové Vsi v letech 
1952–1959 (1960). Promítala se zpravidla 
dvě	filmová	představení	v	jeden	den.	Odpo-
ledne pro děti a večer pro dospělé.
Vlastní kino v Nové Vsi bylo provozováno 
od 60. let 20. století. Jednotné zemědělské 

družstvo	 (JZD)	 tehdy	 zakoupilo	 pro	 obec	
vlastní promítací přístroj na 16 mm Club 
16. Jako promítač působil určitou dobu 
i Jan Papežík. Filmy se promítaly v místnosti 
MNV v Nové Vsi. Na konci března 1965 bylo 
pravidelné promítání zastaveno kvůli malé 
návštěvnosti. Potom se promítalo již jen 
příležitostně (schůze chovatelů, zahrádkářů 
apod.).

kurZy, BeseDy, pŘeDnáŠky
V roce 1947 byly pořádány kurzy češtiny, 
dějepisu a zeměpisu pro mládež, která 
prošla protektorátními školami. Jednou se 
konala beseda se spisovatelem Zdeňkem 
Pluhařem, stavebním inženýrem, který 
sbíral materiály pro budoucí knihu o obci. 
V roce 1948 byla v obci zřízena putovní 
osvětová škola, která pořádala pravidel-
ně osvětové, zemědělské a zdravotnické 
přednášky.

Hasiči
Sbor dobrovolných hasičů v Nové Vsi byl 
po	válce	v	říjnu	1945	obnoven.	O	jeho	za-
ložení se zasloužil Jan Papežík, který patřil 
k zakládajícím členům. Na schůzi výboru 
v listopadu 1945 byl Jan Papežík zvolen 
za prozatímního velitele sboru. Starostou 
sboru se stal Jaroslav Seryn. Jan Papežík 
psal novoveskou hasičskou kroniku. V ha-
sičích měl na starosti mimo jiné i mladé 
hasiče tehdy požárníky. Za svou záslužnou 
činnost v hasičích dostal v Přibyslavi ha-
sičské vyznamenání. Po odchodu z Nové 
Vsi byl činný u hasičů v Bystřici pod Hostý-
nem. Tam psal hasičskou kroniku. Autorsky 
se podílel na sepsání Almanachu tamních 
hasičů. Kromě jiného i zde pracoval s mla-
dými hasiči.

HisTorie oBCe a pŘeklaDy  
Z něMčiny
Již jsme vzpomenuli, že Jan Papežík sepsal 
novoveskou kroniku. Byl prvním českým 
kronikářem v Nové Vsi. Byl kronikářem ha-
sičů v Nové Vsi a pak kronikářem u hasičů 
v	Bystřici	pod	Hostýnem.	Dlouholeté	přátel-
ství jej pojilo s učitelem a ředitelem Janem 
Berkou.	Setkal	se	s	učitelem	Josefem	Dwor-
schakem, který přivezl a později posílal Janu 
Berkovi německé pamětní knihy Kunčiny 
(viz	Zpravodaj	Kunčiny	4/2021).
Když Jan Papežík odešel na penzi do Byst-
řice pod Hostýnem, zůstal s Janem Berkou 
v pravidelném písemném kontaktu. Jan Ber-
ka si přál od něj některé texty z německých 
pamětních knih Kunčiny a další vybrané prá-
ce přeložit do češtiny. Jan Papežík ovládal 
velmi dobře němčinu. Přeložil např. vybra-
né části z pamětních knih Kunčiny, vybrané 
články z německého moravskotřebovského 

muzejního	časopisu	„Mitteilungen…“	(Zprá-
vy k národopisu Hřebečska) týkající se Nové 
Vsi od Karla Ledela (viz Zpravodaj Kunčina 
3/2021)	 o	 nápisech	 na	 domovních	 štítech,	
pomnících a křížích, o novoveském uhel-
ném dole. 
Přeložil	 vybrané	 články	 v	„Mitteilungen…“	
týkající se Kunčiny např. od německého 
gymnaziálního profesora Edmunda San-
dbacha o české předávací listině Zawatz-
kých	nebo	od	 Ignaze	Hübla	o	Svobodném	
dvoře.	Dále	přeložil	např.	část	kostelní	kro-
niky Kunčiny, část školní kroniky Nové Vsi 
a další práce. Vybrané překlady Jana Pape-
žíka zejména z německých pamětních knih 
byly vydány v knize Kunčina v průběhu 
věků v roce 2017.

MaloVánÍ, kreslenÍ
Jan Papežík byl nadán výtvarným talentem. 
Maloval obrazy a tvořil další díla. 

skauT a TurisTa
Jan Papežík byl velkým a nadšeným skau-
tem	 a	 turistou.	 Od	 svého	 pobytu	 na	 Slo-
vensku si zamiloval Vysoké Tatry. Potom do 
Tater	 jezdil	 se	 školáky	 na	 puťák	 s	 rancem	

Jan Papežík, archiv Lubomír Alexandr
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na	 3–4	 dny.	 Do	 časopisu	Tvorba	 v	 dubnu	
1970 poslal Jan Papežík článek, ve kterém 
upozorňuje na potíže pěších turistů s turi-
stickými noclehárnami, kterých bylo nedo-
statek. 

skauTing
Ve skautu byl Jan Papežík činný již od mládí. 
Pod skautskou přezdívkou Kulich byl znám 
ve svém prvním oddíle v Bystřici pod Hos-
týnem.
K zájmu o skauting jej pravděpodobně při-
vedl třídní profesor na reálném gymnáziu 
v	 Holešově	 RNDr.	 Rudolf	 Plajner,	 působící	
v oddílu skautů v Holešově a  zároveň jako 
okresní skautský zpravodaj, později se stal 
náčelníkem Junáka. Skautský slib složil Jan 
Papežík 25. ledna 1931 do rukou zmíně-
ného skautského bratra Plajnera, který byl 
jeho oddílový vůdce. Po nějakém čase za-
ložil a vedl Jan Papežík v Bystřici pod Hos-
týnem skautský oddíl. Na své počátky ve 
skautu zavzpomínal ve Zpravodaji města 
Bystřice pod Hostýnem. Podle jeho vzpomí-
nek	byl	oddíl	zaregistrován	na	rok	1931.	Od-
díl byl zpočátku tvořen jen pár členy, mezi 
nimiž byl kromě jiných jeho rodný bratr Ka-
rel	 a on.	Do	notesu	 si	 tenkrát	poznamenal	
několik jmen možných zájemců z náboru, 
který prováděl bratr Karel ve škole. V létě 
1931	 se	 Jan	 zúčastnil	 Tábora	 slovanských	
skautů v Praze (Slovanské jamboree), kdy 
jel s holešovským oddílem v nákladním va-
gonu. První tábor se svým oddílem podnikl 
v létě	1933.	Již	od	února	1932	ale	začal	učit	
na Slovensku, tak se mohl vedení oddílu 
věnovat jen o prázdninách a v říjnu pak od-
jel opět učit. V době, kdy byl na Slovensku, 
udržoval	 s	oddílem	písemný	kontakt.	Další	
tábory s oddílem se konaly v následujících 
dvou	 letech	v  létě.	Od	 roku	1936	vedl	 čin-
nost oddílu i tábory již bratr Karel. Jan se 
v  té době podílel na Slovensku na táboře 
Poprad a potom na podzim odešel na vojnu.

Také na Slovensku si Jan našel možnosti ke 
skautské činnosti. Se skauty v Michalovcích 
se	 vypravil	 na	 několik	 výletů.	 V	 Boťanoch	
byl ustanoven župním instruktorem, který 
pomáhal při organizování skautských oddí-
lů. Tuto funkci vykonával až do odchodu na 
vojnu.
Díky	činnosti	župního	inspektora	byl	v kon-
taktu s novým oddílem ve Slovenském No-
vém Městě a mimo jiné i se skauty v Užhoro-
dě v Podkarpatské Rusi (v té době součástí 
Československa do 1945). Nedlouhý čas ješ-
tě vedl jeden ze skautských oddílů v Koši-
cích,	kde	i	bydlel,	když	působil	v Opátském.

Již v létě 1932 Jan absolvoval Moravskou 
lesní	školu.	V	roce	1935	se	účastnil	Sloven-
ské lesní školy jako člen družiny a pomocný 
instruktor. V následujícím roce byl jmeno-
ván jejím instruktorem. V době vojny v Čes-
kém Těšíně byl v kontaktu s místními skauty, 
ale aktivně se na činnosti nepodílel.
Po válce založil skautský oddíl v Nové Vsi. 
V roce 1946 byl jmenován instruktorem 
Oblastní	 lestní	 školy.	V	 letech	1947	a	1948	
byl	ve	funkci	vedoucího	Oblastní	lesní	školy	
Junáka. V roce 1970 byla organizace Junák 
zrušena. Potom se Jan Papežík zapojil v růz-
ných funkcích do činnosti Pionýrů. Krátce 
působil jako místopředseda okresní rady ve 
Svitavách v Pionýrské organizaci.
Jan Papežík byl pravidelným dopisovatelem 
do skautského časopisu Vůdce, kam zasílal 
zejména metodické články, z nichž některé 
byly psány i slovensky. Články byly otištěny 
pod jeho skautskou přezdívkou Kulich. Psal 
i do jiných skautských časopisů. Např. do 
časopisu činovník v 10. čísle přispěl svým 
článkem	 „Junáctví	 na	 venkově“	 (Zpráva	
o  tom v  novinách Moravskotřebovský kraj 
z 30. 12. 1947).
Když byl po roce 1989 obnoven Junák, na-
vázal kontakt se skauty v Bystřici pod Hos-
týnem, ale s ohledem na svůj věk již v něm 
aktivně nepůsobil.

CHlapeCkÝ oDDÍl Junáka  
V noVé Vsi
Jan Papežík založil (před koncem roku 
1945  – leden 1946) Chlapecký oddíl Juná-
ka v Nové Vsi. Vedoucím oddílu byl Jan 
Papežík. Konec činnosti oddílu nastala 

Junáci z Nové Vsi na výpravě na Kralický Sněžník, archiv Marie Rothröckelová

Předávání hasičského ocenění v Nové Vsi, archiv Pavel Papežík
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na počátku roku 1948 nebo v roce 1949.
Novoveský chlapecký oddíl spadal do Mo-
ravskotřebovského skautského okrsku, kte-
rý patřil k Posvitavské oblasti, jenž náleželo 
pod Zemskou radu Junáka v Brně. Morav-
skotřebovský okrsek byl tvořen skautským 
střediskem v Moravské Třebové se dvěma 
oddíly: chlapecký oddíl, dívčí oddíl. A tře-
mi venkovskými oddíly: chlapecký oddíl 
v Nové vsi, chlapecký oddíl v Třebářově, 
dívčí	oddíl	v Dlouhé	Loučce.	Velitelem	Mo-
ravskotřebovského	okrsku	byl	 Ing.	 Jaroslav	
Hanzl, který byl zároveň i vedoucím skaut-
ského	 střediska	 v	 Moravské	 Třebové.	 Od	
roku 1947 byl za velitele okrsku zvolen Fran-
tišek Krupka.
Podle registrace z roku 1947 měl chlapec-
ký	 oddíl	 v	 Nové	 vsi	 17	 skautů.	 Oddíl	 byl	
určen pro chlapce ve věku od 6 do 14 let.
Paní Marie Rothröckelová rozená Beránko-
vá z Nové Vsi, jejíž bratři byli v novoveském 
oddíle Junáků, vzpomíná: „V Nové Vsi s ním 
(s Janem Papežíkem, poznámka autora) 
chlapci podnikali různé výlety a výpravy. Jed-
nou třeba jeli na kolách na Kralický Sněžník.“	
Na dobové fotografii pořízené Janem Pape-
žíkem ze zmiňovaného výletu se nacházejí 
účastníci	výletu:	 Josef	Starý,	Vladimír	Berá-
nek, Jaroslav Skalník, František Pustina a Ja-
roslav Seryn (viz Foto 3: Junáci z Nové Vsi na 
výpravě na Kralický Sněžník, archiv Marie 
Rothröckelová).
Skautské středisko v Moravské Třebové bylo 
obnoveno	 v	 roce	 1968.	 Došlo	 i	 k	 obnově	
chlapeckého oddílu Junáků v Nové Vsi  – 
1.  oddíl chlapecký – Nová Ves (asi v roce 
1969). Vedoucím oddílu byl Jan Papežík. 
Činnost oddílu trvala také jen krátce.
Novoveský 1. chlapecký oddíl patřil do 
skautského střediska v Moravské Třebové., 
které	spadalo	pod	Okresní	radu	Junáka	Svi-
tavy, jenž náležel pod Krajskou radu Juná-
ka Hradec Králové. Ve skautském středisku 
v  Moravské Třebové bylo organizováno 
6 oddílů: 3 chlapecké oddíly a 2 dívčí oddí-
ly a 1. chlapecký oddíl Nová Ves. Vedoucím 
střediska	byl	 Ing.	Karel	Metyš,	který	byl	zá-
roveň vedoucím ve 3. chlapeckém oddílu. 
Zastával ještě funkci zástupce velitele po-
svitavské oblasti a byl členem okresní rady 
Junáka.
Registrace novoveského oddílu proběhla 
4. února	1970.	V	oddílu	bylo	zaregistrováno	
7 chlapců ve věku od 10 do 13 let (ročníky 
1956 až 1959) všichni jako junáci. Na regis-
tračních poplatcích bylo zaplaceno 85 Kčs, 
děti bez rozdílu věku platily 10 Kčs, činnov-
níci platili 15 Kčs.
Jan Papežík spolupracoval také se skaut-
ským střediskem v Moravské Třebové. V roce 
1970 byl vedoucím tábora Na Kvíčalce. Jako 

instruktor spolupracoval také na příprav-
ných kurzech k vůdcovským zkouškám.

paMěTnÍCi VZpoMÍnaJÍ … 
Jan Papežík byl novoveský patriot. Zasloužil 
se o rozvoj školství a podílel se na výchově 
několika generací mládeže. Mezi žáky si Jan 
Papežík udržoval kamarádství. Byl spraved-
livým učitelem. U svých žáků i lidí byl Jan 
Papežík oblíben a lidé si jej vážili. Byl čin-
ným organizátorem společenského života. 
Významně přispěl k obohacení kulturního 
života v našich obcích. Jeho dílo přispívá 
k hlubšímu poznání kulturní a historické pa-
měti obcí Kunčiny a Nové Vsi.

poDěkoVánÍ
Na tomto místě chci poděkovat všem, kteří 
se podíleli na vzniku tohoto článku, jme-
novitě	paní	Marii	Rothröckelové,	Ing.	Pavlu	
Papežíkovi, paní Janě Papežíkové, doktor-
ce Janě Berkové, ředitelce školy Miloslavě 
Hutirové, řediteli školy Romanu Tlustošo-
vi,	 Ing.	 Pavlu	 Navrátilovi,	 panu	 Lubomíru	
Alexandrovi a v neposlední řadě bohužel 
již nežijícímu učiteli a kronikáři Františku 
Plechovi. 
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 Martin Protivánek

Junácký tábor na Kvíčalce 5. – 26. července 1970. Vůdce tábora Jan Papežík s dvěma dalšími 
vůdci tábora Miloslavem Kužílkem a Vladimírem Weissarem st. společně s 36 skauty.  

Mezi nimi i skautská družina z Nové Vsi (Kamzíci II.). Archiv Junák – český skaut,  
středisko Moravská Třebová


