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Jubilea:
24.09.2022  70 let – Alexandr Lubomír, Kunčina
04.10.2022  65 let – Nepeřil Josef, Nová Ves
01.11.2022  85 let – Seryn Lubomír, Nová Ves
  75 let – Opršal Rudolf, Nová Ves
04.11.2022   75 let – Wölfl Karel, Kunčina
09.11.2022  75 let – Kaláb Zdeněk, Kunčina
  75 let – Tomalová Miroslava, Kunčina
10.11.2022       80 let – Papežík Pavel, Kunčina
12.11.2022       70 let – Protivánek Oldřich, Kunčina
15.11.2022       70 let – Sedílek Stanislav, Nová Ves

Všem srdečně blahopřejeme.

Narození: 

22.08.2022    Plocr Filip, Kunčina
26.08.2022    Smolík Eliud, Nová Ves

Úmrtí: 
28.09.2022   zemřela paní Klíčová Jiřinka  
  ve věku 75 let

  Čest její 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.

představení členů Zastupitelstva obce pro období 2022–2026
Ve dnech 23. 9. a 24. 9. 2022 se v České re-
publice uskutečnily volby do zastupitelstev 
obcí. V obci Kunčina se do volebního klání 
přihlásil jediný volební subjekt, což velmi 
výrazně ovlivnilo volební účast ve voleb-
ních místnostech v Kunčině a Nové Vsi, kte-
rá dosáhla pouze 26,38 %. 
Již před volbami bylo jasné, že ve složení 
zastupitelstva obce Kunčina dojde ke změ-

nám. Sedm zastupitelů si obhajovalo ve 
volbách svůj mandát. Čtyři zastupitelé se 
rozhodli, že své mandáty v dalším volebním 
období obhajovat nebudou. Chci na tomto 
místě poděkovat paní Jitce Kudrnové, To-
máši Matušákovi, Janu Šejnohovi a Miro-
slavu Šmídovi za jejich práci pro naši obec 
a její občany ve volebním období v letech 
2018–2022. 

Dne 17. října 2022 se uskutečnilo ustavující 
zasedání zastupitelstva obce Kunčina. Na 
zasedání zastupitelstva byl zvolen staros-
tou obce uvolněným pro výkon funkce Bc. 
Miroslav Kubín, neuvolněným místostaros-
tou pan Martin Voráč. Dále proběhly volby 
předsedů výborů zastupitelstva obce včet-
ně volby členů výborů.

Bc. Miroslav Kubín starosta obce uvolněný pro výkon funkce

Martin Voráč místostarosta obce neuvolněný pro výkon funkce

Pavel Novotný předseda finančního výboru zastupitelstva

Mgr. Miroslava Laštůvková předsedkyně kontrolního výboru zastupitelstva

Ing. Josef Beneš předseda výboru pro kulturu a občanské záležitosti

Ing. Marek Šejnoha člen finančního výboru zastupitelstva

Ing. Michal Kubín člen finančního výboru zastupitelstva

Jan Kubiš člen kontrolního výboru zastupitelstva

Štěpán Klíč člen kontrolního výboru zastupitelstva

Marie Přívratská členka výboru pro kulturu a občanské záležitosti

Kateřina Hlaváčková členka výboru pro kulturu a občanské záležitosti

V následujícím volebním období budeme společně pracovat na tom, aby se naše obec dále rozvíjela. Věříme, že budeme schopni za pomo-
ci dotačních prostředků realizovat projekty, které posunou obec opět o kousek dopředu.    

Bc. Miroslav Kubín, starosta obce
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V období vánočních svátků bude obecní úřad kunčina od 23. 12. 2022 do 1. 1. 2023 uzavřen. otevřen bude od 2. 1. 2023.

inForMaCe Z oBCe

poplatky v roce 2023
Obecní úřad v Kunčině upozorňuje všechny 
občany na splatnost místních poplatků za 
komunální odpady a psy.
Poplatek platí fyzická osoba přihlášená v obci 
k trvalému pobytu. Poplatek platí také vlast-
ník nemovité věci (fyzická i právnická osoba) 
zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu 
určenou k  individuální rekreaci, ve kterých 
není přihlášena žádná fyzická osoba a která 
je umístěna na území obce, a to ve výši od-
povídající poplatku za jednu fyzickou osobu. 

odpad – 550,- kč/osoBa/rok
pes – 100,- kč/1 pes/rok

poplatky můžete uhradit od 2. 1. 2023 
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 popis-
né (evidenční), zpráva pro příjemce = 
jméno majitele nemovitosti. prosíme, 

abyste si řádně zkontrolovali číslo účtu 
příjemce. splaTnosT poplaTkŮ Je do 
31. 3. 2023.
Toto datum splatnosti je pevně stanoveno 
v obecně závazné vyhlášce. Upozorňujeme 
občany, že v případě, že není tento místní 
poplatek na daný kalendářní rok po tomto 
datu uhrazen, jedná se již o dlužnou částku 
poplatníka vůči obci

rekonstrukce kulturního centra je dokončena
V říjnu 2022 byly dokončeny stavební práce 
na projektu s názvem Rekonstrukce Kultur-
ního centra Kunčina. Stavba trvala 12 měsí-
ců a neobešla se bez komplikací. Realizace 
díla byla náročná na koordinaci jednotli-

vých stavebních činností, obec zároveň re-
alizovala opravu vzduchotechniky, elektro-
instalace a instalaci nové jevištní techniky. 
Financování akce ještě není zcela u kon-
ce. Lze konstatovat, že náklady realizace 

díla přesáhnou částku ve výši 13 milionů 
Kč. Obec Kunčina na financování realizace 
akce získala dotační prostředky od Minis-
terstva pro místní rozvoj ČR ve výši 7 692 
948 Kč.

Slavnostní otevření Kulturního centra Kunči-
na proběhlo v sobotu 15. 10. 2022. Obec Kun-
čina ve spolupráci s agenturou TIME4FUN 
a SDH Kunčina připravila pro návštěvníky bo-
hatý program pro celou rodinu. Program se 
odehrával nejen v budově Kulturního centra 
a jejím okolí, ale také na zahradě mateřské 

školy, kde byly připraveny nafukovací atrakce 
pro děti a malování na obličej.
Během odpoledního programu se před-
stavila návštěvníkům akce cimbálková 
muzika Kobylka, kejklíř PUPA a břicho-
mluvec Zdeněk Polach a Matýsek. V 16:30 
návštěvníci na plátně našeho kina shlédli 

studentský film s názvem Vesnice roku. 
Hvězdným hostem slavnostního otevření 
byl vynikající zpěvák Ondřej Ruml, který od 
17:30 předvedl své umění plnému sálu na-
šeho Kulturního centra. 
Na závěr akce zahrála přítomným morav-
skotřebovská kapela ACOUSTICBOX. 
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restaurátorské práce v nové Vsi – centrální hřbitovní kříž
popis dÍla
Kříž spočívá na jednom schodišťovém stup-
ni složeném ze čtyř segmentů. Na těchto 
segmentech spočívá vlastní plintus kříže. 
Patka kříže je kvadratická a zakončená pro-
filací. Z čelní strany je zdobena reliéfem 
s vyobrazením lebky s kostmi a textem v ně-
meckém jazyce. Dřík kříže je kvadratický, 
z  čelní strany zdoben modlící se postavou 
Panny Marie s mečem, kterým má probod-
nuté srdce. Zadní strana je opět opatřena 
sekaným textem. Římsa je tvořena trojú-
helníkovým prolomením na čelní straně. Na 
této římse spočívá plintus krucifixu. Krucifix 
je ve spodní čelní části opatřen sekaným ná-
pisem v německém jazyce.

resTaUráTorskÝ ZásaH
Cílem bylo rehabilitovat celé dílo. To vyžado-
valo: kvalitní vyčištění povrchu kamenného 
materiálu umožňující využít konsolidační 
technologie na bázi organokřemičitanů 
v  místech prokázání sprašování kamene, 
dále pak použití v etapě doplnění materiály 
s vynikající přilnavostí, s požadovanou pev-
ností v tlaku, s pevností v tahu a s pevností 
v ohybu. Jednoznačně bylo nutné věnovat 
dostatečnou pozornost aplikační teplotě 
a vlhkosti, která je velice důležitá pro účelné 
splnění požadovaného cíle. 

Na římse a schodových stupních byly do-
hledány závažné statické trhliny. Souběž-
ně s tím bylo dohledáno i rozestoupení 
spárování základového založení. Vlivem 
toho docházelo k  zatékání srážkové vody 
do základového založení a jeho následné 
degradaci. Na základě těchto nežádoucích 

činitelů došlo k celkovému rozebrání díla. 
Díky rozebrání bylo možné přistoupit k revi-
zi základového založení a vnitřních jistících 
čepů. Dále se přistoupilo k lepení a tmelení 
poničeného plintu sochy.

ZDROJ: Restaurátorská zpráva, 
autorem MgA. Ondřej Sklenář, ArteGram s.r.o.

Centrální kříž hřbitov PŘED Centrální kříž hřbitov PO
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knihovnický anděl
Ocenění Knihovnický anděl je pravidel-
ně udíleno každých pět let v rámci výročí 
krajské knihovny osobnostem, které se mi-
mořádně zasloužily o rozvoj knihovnictví 

v Pardubickém kraji nad rámec své profesní 
knihovnické činnosti a kteří jsou přínosem 
nejen knihovně, ale díky knihovně i své obci. 
Letos mezi oceněnými byla dne 8. 10. 2022 

i naše knihovnice paní Marta Alexandrová. 
Srdečně gratulujeme a děkujeme za spolu-
práci!

restaurátorské práce v kunčině – architektura s křížem
popis dÍla
Kříž byl dlouhou dobu umístěn v depozitu 
obce Kunčina. 
Původně spočíval na jedené kamenné vy-
nášecí desce, která tvořila schodový stu-
peň. Na této vynášecí desce byla umístěna 
kvadratická patka zakončená jednoduchým 
profilem na patce je sekaný nápis: BAVL 
SCHWENCK 1805.
Na této kvadratické patce byl osazen další 
kamenný kvadratický segment, opatřen 
ve spodní a horní části profilací. Z přední 
části je sekaný reliéf zpodobující postavu 
Panny Marie. Na tomto kvadratickém seg-
mentu spočíval vysoký směrem k vrcholu 
se zužující kvadratický architektonický pr-
vek, který je rovněž ve spodní a horní části 
opatřen profilací. Z přední části je zdoben 
dekorativní ornamentální kompozicí. Vr-
chol celé architektury byl završen Kruci-
fixem.

resTaUráTorskÝ ZásaH
Cílem restaurování bylo zachovat historický 
ráz dochovaného díla. 
Postup probíhal v jednotlivých etapách 
a  jeho účelem byl ucelený restaurátorský 
proces. Bylo třeba pracovat s materiály, kte-
ré zaručují dostatečně kvalitní zvládnutí cel-
kového problému. 

Před zahájením restaurování bylo celé 
dílo deponováno v depozitu obce Kunči-
na. V  průběhu restaurování bylo celé dílo 
převezeno na restaurátorské pracoviště, 
kde bylo podrobeno komplexnímu re-
staurátorskému zákroku. Restaurátorský 
zákrok v restaurátorských etapách. Po 

ukončení celého restaurátorského zásahu 
bylo celé dílo převezeno zpět a osazeno na 
nově vytvořený základ na katastrální poze-
mek obce Kunčina.

ZDROJ: Restaurátorská zpráva, 
autorem MgA. Ondřej Sklenář, ArteGram s.r.o.

Architektura s křížem PŘED Architektura s křížem PO
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Ze ŠkolskÝCH ZaŘÍZenÍ
Mateřská škola kunčina

V září se díky výborné spolupráci rodičů děti 
dobře adaptovaly ve svých třídách. 
V říjnu jsme se při probíraném tématu 
o ovoci a zelenině vydali s dětmi na exkurzi 
do obchodu Hruška. Paní vedoucí pro děti 
připravila výstavu známějších i méně zná-
mých plodů ovoce a zeleniny. Děti si upev-
ňovaly své získané znalosti ze školky a po-
jmenovávaly jednotlivé druhy. Dozvěděly 
se, jak se zelenina a ovoce může zpraco-
vávat a prohlédly si vybraný sortiment. Na 
závěr ocenila paní vedoucí šikovnost dětí 
lízátkem a díky paní inspektorce obchodní 
sítě Hruška jsme si do školky odvezli velkou 
krabici ovoce a zeleniny k dalšímu zkoumá-
ní a zpracování s dětmi. Srdečně děkujeme 
paní vedoucí Vlastě Onucové za atraktivní 
exkurzi a paní inspektorce Aleně Ševčíkové 
za dar.
V tomto měsíci proběhlo v rámci spolu-
práce s rodiči „Podzimní tvořivé odpo-
ledne“, které vedla paní Petra Kubišová. 
Děti si společně s rodiči vyrobili podzimní 
ježky a muchomůrky. Tvoření se vydařilo. 
Z  podzimního aranžmá měli všichni ra-

dost. Děkujeme paní Kubišové za vedení 
tvořivého odpoledne a čas, který nám vě-
novala. 
V říjnu jsme na pozvání pana starosty na-
vštívili s dětmi nově zrekonstruované Kul-
turní centrum v Kunčině. Prohlédli jsme si 
prostory a v kině zhlédli pohádku „Tlapková 
patrola ve filmu“. Návštěva kina se dětem 
velmi líbila. Děkujeme panu starostovi za 
pozvání. 
Ke konci října se uskutečnil v naší školce 
projektový den „Ježek a jablíčka“, ve spolu-
práci s Ekocentrem Stolístek Linhartice. Děti 
se dozvěděly, zda jsou pravdivá některá po-
řekadla o zvířátkách. 
Začátkem listopadu děti z MŠ v Nové Vsi 
byly na exkurzi v obchodě COOP. Prohlédly 
si ovoce a zeleninu, které zde prodávají. Dě-
kujeme paní vedoucí Kamile Šetlerové za 
předvedení zboží. 
V tomto období do školky zavítal kouzelník 
Waldini. Předvedl nám svá kouzla a zjistili 
jsme, že máme malé kouzelníky i mezi dět-
mi. Na závěr všem dětem vykouzlil malé 
překvapení. 

V listopadu přijelo do naší školky i divadlo 
JÓ-JO s pohádkou „Bílé přání“. Děti se obe-
známily s tradicí svátku svatého Martina 
a aktivně se zapojovaly do děje pohádky. 
Koncem listopadu a začátkem prosince plá-
nujeme uspořádat v obou školkách „Čertov-
ské besídky“.
Tradičně očekáváme návštěvu Mikuláše 
v  obou školkách. Nadílku pro děti zajistily 
paní prodavačky Kamila a Anežka Šetlerovi 
z obchodu COOP v Nové Vsi a sponzorsky 
ji uhradil pan František Knápek st. Srdečně 
jim děkujeme. 
Pro rodiče s dětmi plánujeme „Vánoční tvo-
řivá odpoledne“. 
I letos k nám určitě zavítá Ježíšek a oslaví-
me „Štědrý den ve školce“. Na dárky pro děti 
přispěli rodiče dětí z obou mateřských škol, 
podnikatelé Jaroslav Zezula, Ladislav Švan-
da, Josef Pařil, Miloš Totůšek a firma BIOIN-
VEST KUNČINA. Srdečně jim děkujeme.
Přejeme všem pohodový adventní čas, krás-
né Vánoce a šťastný nový rok! 

Za MŠ Hana Fafílková 
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Základní škola kunčina
Od začátku školního roku se naši žáci zú-
častnili řady vzdělávacích, soutěžních i kul-
turních akcí. Už 6. 9. 2022 byl pro děti ze 3. 
a 4. třídy zahájen plavecký výcvik v Mohel-
nici. Některé děti musely zpočátku překo-
nat strach z velkého bazénu, ale po 10 lek-
cích si většina osvojila základní plavecké 
dovednosti. Ve čtvrtek 6. 10. 2022 se žáci 
1. a  2.  třídy zúčastnili přírodovědného pro-
gramu s  pracovnicemi ekocentra Stolístek 
Linhartice. Celý program se skládal z mno-
ha zajímavých aktivit: např. výroba úkrytu 
pro zvířátka, chytání a dolování potravy pro 
ježka, barevné zdobení šnečí ulity, pozoro-
vání čapího hnízda dalekohledem, chůze 
na chůdách aj. Všichni si společně vysvětlili 
zažité představy o čápovi a nošení dětí nebo 
o ježkovi a jablkách. Dozvěděli se také mno-
ho nových informací o dalších živočiších. 
Slunečné počasí přispělo k příjemně strá-
venému dopoledni. Velmi zajímavá a jistě 
užitečná byla beseda na téma kyberšikana. 
Pro žáky 4. a  5. třídy ji připravili pracovníci 
z řad Policie ČR. Děti ze 2. třídy byly nadšeny 
prohlídkou stanice Hasičského záchranného 
sboru v Moravské Třebové. Ve třetím říjno-
vém týdnu probíhala v Muzeu v Moravské 
Třebové loutková představení určená dětem 
různých věkových kategorií. Žáci 8. a 9. tří-
dy zhlédli hru Tristan a Isolda, rytířský epos, 
který vznikl zpracováním staré keltské le-
gendy. Jejím tématem je nenaplněná láska 
mezi rytířem Tristanem a irskou princeznou 
Isoldou. Pro děti z 1. a 5. třídy byla vybrána 
známá pohádka Karla Jaromíra Erbena Ro-
zum a Štěstí. Pohádka se dětem velmi líbila 
a zároveň si uvědomily, že v životě je zapo-
třebí obou, Rozumu i Štěstí. Opravdu napl-

něný program měli v uplynulých týdnech 
žáci 9.  třídy. Většina akcí, kterých se žáci 
účastní, jim má pomoci ve výběru dalšího 
studia, a  tedy i budoucího povolání. Jsou 
to například tzv. Technohrátky, kdy žáci na-
vštěvují blízké střední a odborné školy, se-
znamují se s různými obory a  také soutěží 
s dětmi z jiných škol. Užitečný je i program 
Kariérní poradenství, který pro vycházející 
školáky připravuje Pedagogicko-psycholo-
gická poradna ve Svitavách. Každoročně na 
podzim žáci 8. a  9.  třídy jezdí do Svitav na 
Burzu škol, kde získávají přehled o středních 
školách z širšího okolí. Žáci si mají možnost 
promluvit s učiteli i studenty daných škol, 
zhlédnout praktické ukázky a vzít si propa-
gační materiály. Ve středu 19. 10. 2022 vyra-
zilo sedm deváťáků do Jevíčka poměřit své 
síly v anglickém jazyce. Na tamějším gym-
náziu se konal 7. ročník regionální soutěže 
Angliáda. Celkem 17 škol vyslalo dohroma-
dy 157 dětí, aby prokázaly úroveň v posle-
chu a  čtení s  porozuměním. Laťka byla na-
stavena vysoko, ale naši bojovali statečně, 
nejúspěšnější byl s 84 % v celkovém pořadí 
na 27. místě. Brzy po slavnostním otevření 
Kulturního centra v Kunčině měli naši školáci 
možnost prohlédnout si zrekonstruovanou 
budovu a poté zhlédnout film. Pro 1. stupeň 
byla promítána oblíbená pohádka Tlapková 
patrola. Pro některé malé žáky to byla vůbec 
první návštěva kina. Starší děti o několik dní 
později viděli zajímavý přírodopisný doku-
ment Planeta Česko. V  sobotu 5. 11. 2022 
proběhly v Základní škole Kunčina Podzim-
ní hrátky. Děti, rodiče i prarodiče procházeli 
stanoviště, kde byly připraveny různé disci-
plíny. Děti i za pomoci svých rodičů vyrábě-

ly zvířátka z papíru a přírodnin, přívěsky na 
krk, podzimní svícny, mini větrníky, stojánky 
na tužky v podobě zvířátek, malované ka-
meny, ozdobné magnetky. Nechyběla sou-
těž v poznávání živočichů a znalostní test 
o zvířatech. Na školní zahradě si děti mohly 
na ohništi opéct malé trdelníky. Občerstve-
ní, zejména žádané párky v rohlíku, zajistili 
chlapci a děvčata z 9. třídy. Příjemně stráve-
né odpoledne zakončil lampionový průvod. 
Vánoční svátky se blíží, a proto je potřeba za-
myslet se nad dárky. Naši školáci často tvoří 
dárky sami ve škole nebo v keramické dílně 
Domova dětí a mládeže v Moravské Třebo-
vé. Tam se nedávno vypravily děti ze čtvrté 
třídy, a kromě výroby vánočních dárků a oz-
dob se pak ještě vyřádily na horolezecké stě-
ně. V polovině listopadu k nám opět zavítali 
„rytíři z Pardubic“. Tito divadelníci z agentu-
ry Pernštejni se k nám vracejí už mnoho let 
a vždy se zajímavým programem. Letos pro 
nás připravili poutavý pořad o renesančním 
umělci a učenci Leonardu da Vincim. V první 
části děti viděly hrané scénky z Leonardova 
života a druhá část nabídla výbornou inter-
aktivní výstavu, která obsahovala reproduk-
ce nejznámějších výtvarných děl a mode-
ly některých géniových vynálezů, které si 
mohly děti osahat a zároveň vyzkoušet jejich 
funkčnost. Děti projevily nečekaný zájem 
a následně v hodinách i spoustu získaných 
znalostí. V těchto dnech se všechny třídy již 
usilovně připravují na Vánoce. Zhotovuje se 
výzdoba a pilně se nacvičuje na vánoční be-
sídku, která se uskuteční 20. prosince 2022 
v Kulturním centru v Kunčině. Těšíme se na 
setkání před nejkrásnějšími svátky v roce. 

Za ZŠ Kunčina Mgr. Iva Richterová
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Ze společenskÝCH ZaŘÍZenÍ
Zprávy z místní knihovny v kunčině a nové Vsi

Adventní kalendář, který je umístněný na vý-
věskách v obou obcích bychom ještě rády do-
plnily o jednu akci. Jedná se o zpívání koled 
v kapli sv. Rocha v Nové Vsi. Všechny zájemce 
zveme na pátek 9. 12. 2022 v 16 hodin. Bu-
dou pro Vás připraveny texty koled a teplý čaj.

Čtenářky knihovny v Kunčině by chtěly 
předat své zkušenosti s pletením teplých 
ponožek. Pokud máte zájem, přihlaste 
se na emailové adrese m.alexandrova@
seznam.cz. Bližší informace Vám násled-
ně sdělím. Pletlo by se v Místní knihovně 

v Kunčině z vlastní vlny vždy 1x týdně.
Do nového roku 2023 Vám všem přeji 
hodně zdraví a příjemné zážitky s hezkou 
knihou.

Marta Alexandrová, knihovnice

klub důchodců
V měsíci říjnu se někteří občané z Klubu 
důchodců z Kunčiny zúčastnili zájezdu do 
Polska – Kudowa Zdroj. Zde se účastníci zá-
jezdu rozešli do místní tržnice, aby si užili 
nákupů. Celé dopoledne bylo krásné počasí, 
dokonce svítilo i sluníčko. Na zpáteční cestě 
jsme se zastavili na obědě v restauraci Koliba 
v obci Býšť. Oběd nám chutnal, obsluha byla 

rychlá a příjemná. Po obědě jsme pokračo-
vali v cestě domů. Zájezd se nám vydařil.
Listopad už je ve znamení dlouhých a chlad-
ných večerů, které je jistě lepší trávit v teple 
domova s čajem a dobrou knížkou v ruce, 
hraním deskových her, ručními pracemi – 
kreslením, vyšíváním, pletením nebo háč-
kováním.

Na začátku prosince se uskuteční výroční člen-
ská schůze Klubu důchodců. V tomto období 
se také chystáme na vánoční svátky, hlavně 
ženy budou péci tradiční vánoční cukroví.
Přejeme všem občanům klidné podzimní 
dny a příjemné vánoční svátky prožité v kru-
hu své rodiny a přátel.

Výbor klubu důchodců

sdH kunčina
Rok 2022 je téměř za námi a my můžeme 
říct, že byl poměrně úspěšný. Všem z nás se 
ulevilo, že jsme mohli konečně po dvouleté 
pauze uspořádat všechny tradiční kulturní 
akce, závody v požárním sportu a celkově 
se mohl společenský život v naší obci dát 
opět do pohybu. Nadcházející rok bude opět 
velkou výzvou, protože náš sbor čeká jedno 
velké kulaté jubileum, oslavíme 140 let od 
založení hasičů v naší obci. Detaily oslav již 
nyní připravujeme a podrobnosti se dozvíte 
během příštího roku. Pokud nepřijde žádné 
proticovidové opatření, tak bychom vás rádi 
přivítali na tradičním hasičském plese, kte-
rý se bude konat v pátek 10. 2. 2023 v nově 
zrekonstruovaném Kulturním centru. Opět 
bude s předstihem zahájen předprodej mís-
tenek, podrobnosti budou zveřejněny na na-
šich facebookových stránkách a plakátech.

Výjezdová jednotka se zúčastnila 24. 9. 2022 
námětového cvičení ve Staré Rovni, které 
bylo zaměřeno na vyhledávání osob. Toho-
to cvičení se zúčastnilo celkem 16 jednotek 
z okolí Mor. Třebové a Městečka Trnávky. 
Jednotka má za sebou zatím pouze jeden 
výjezd, 11. 10. 2022 v 16:53 byl vyhlášen 
operačním střediskem výjezd k požáru ga-
ráže v Nové Vsi. Naše jednotka přijela jako 
první a hned po nás jednotka HZS z Mor. 
Třebové, SDH Staré Město, Nová Ves a Mla-
dějov na Moravě. Majitelé se sousedy dosta-
li úspěšně oheň pod kontrolu. Naštěstí ne-
došlo k žádným vážnějším zraněním, pouze 
tři osoby se nadýchaly kouře. Naše jednotka 
pomohla s vyklizením uskladněného mate-
riálu a dřeva. Oheň vznikl výbojem statické 
elektřiny při přelévání benzínu z kanystru 
a začalo hořet hrdlo kanystru. Štěstím bylo, 

že garáž nebyla součástí domu a nevznikla 
mnohem větší škoda. 
Ve zkratce se ještě zmíníme, že jednotka se 
rozšířila o další členy, kteří prošli školením 
na nositele dýchací techniky, nyní máme 
sedm členů a tři členové prošli opakovaným 
školením na obsluhu motorové pily. 
Velké poděkování patří obci Kunčina, která 
nás během celého roku podporovala nejen 
při organizaci kulturních akcí, ale také se 
finančně podílí na zajištění akceschopnosti 
jednotky požární ochrany. Děkujeme taktéž 
za dovybavení hasičské zbrojnice nábyt-
kem, který nám velmi chyběl.
Přejeme všem, aby prožili nadcházející 
vánoční svátky v klidu se svými nejbližší-
mi a  do nového roku hodně zdraví, štěstí 
a osobních úspěchů.

Za SDH Kunčina, starosta Petr Slabý
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Cyklistický klub čerti kunčina
Předposledním závodem letošního seriálu Cy-
kloman byla silniční časovka. Konala se v ne-
děli 9. 10. 2022 na tradiční trati z Linhartic do 
Chornic a zpět. Závodu za krásného podzim-
ního počasí se zúčastnilo 40 závodníků. Kate-
gorii žen dominovala Bedřiška Schneiderová.
V sobotu 22. 10. 2022 byla sezóna zakonče-
na náročným závodem do vrchu. Při něm je 
úkolem závodníků vyjet co nejvýše a co nej-
rychleji ve vyznačeném koridoru na lyžařské 

sjezdovce v Moravské Třebové. Až na úplný 
konec trati se podařilo vyjet pouze jediné-
mu závodníkovi – Romanu Langrovi z  Lin-
hartic. Členové našeho oddílu se v závodě 
neztratili. Karel Novotný ve své kategorii 
skončil šestý. Karel Antl a Bedřiška Schnei-
derová své kategorie vyhráli a Dáša Dulajo-
vá byla druhá. Bravo!
V sobotu 12. listopadu 2022 byly v zajíma-
vém prostředí Pivnice u zámku v Moravské 

Třebové vyhlášeny výsledky našeho celo-
ročního snažení. V kategorii M2 skončil Jiří 
Hotař šestý, v kategorii M3 Karel Novotný 
šestý a Petr Štěpař desátý. Kategorii M4 
ovládl Karel Antl a Luděk Schneider přidal 
šesté místo. Kategorii Ž2 opanovaly naše 
Čertice. Zvítězila Bedřiška Schneiderová 
před Dášou Dulajovou. Všem gratulujeme.

Za CK Čerti Kunčina Roman Richter

TJ sokol kunčina, z.s.
Je za námi půlka sezóny 2022/2023 a blíží se 
konec roku 2022. Je čas rekapitulovat a sklá-
dat účty.
Jak je již dobrým zvykem, zimní příprava 
probíhala 1x týdně v místní tělocvičně. So-
bota je věnována výběhu a fyzické přípravě 
venku a je využíváno venkovní víceúčelové 
hřiště u školy. Zimní příprava byla završena 
společným soustředěním, které proběh-
lo v  termínu 10. 2. 2022 – 13. 2. 2022. Pod 

vedením trenérů Jana Šejnohy a Zdeňka 
Pešavy se ho zúčastnilo 7 hráčů z věkové 
kategorie dorostenců a 17 mužů. Po vyda-
řené zimní přípravě se odehrála druhá po-
lovina soutěžního ročníku 2021/2022, do 
kterého byly přihlášeny oddíly z věkových 
kategorií U15, U19 a mužů. U15 neboli žáky 
vedlo duo trenérů Zdeněk Šmehlík, Lukáš 
Slezák a vedoucí oddílu žáků je paní Marie 
Přívratská. U19 neboli dorost vedl trenér 

Jan Šejnoha a  vedoucí oddílu dorostu byl 
pan Karel Šabacký. Oddíl mužů vedl trenér 
Zdeněk Pešava a vedoucí oddílu mužů byl 
pan Jan Šejnoha. V té době se již rozrůsta-
ly řady naší fotbalové školičky, kterou vede 
Miroslav Kubín a František Foret. Průběhem 
jarní části se zabývalo druhé číslo zpravoda-
je, takže není třeba se opakovat, každopád-
ně je dobré si shrnout finální stav po sezóně 
2021/2022. 

oddÍl soUTĚŽ UMÍsTĚnÍ BodY (BilanCe) neJlepŠÍ sTŘeleC

Muži I. B třída 12. místo 15 (41:81) Šmehlík (9 branek)

Dorost
Okresní přebor 8+1 5. místo 18 (61:70) Kudyn (21 branek)

Finále „B“ 1. místo 15 (55:13) Kudyn (23 branek)

Žáci Okresní přebor 8+1 5. místo 5 (10:24) Kalina (4 branky)

V letních měsících se po krátké fotbalové 
pauze roztočila další sezóna. V mezičase 
byl prostor na přátelská utkání, letní turna-
je a další kulturně sportovní akce. Kunčina 
hostila tradiční turnaj starých gard, který 
proběhl 6. srpna 2022. V dopoledních hodi-
nách proběhl „dětský den“ a odpolední fot-
balové akce se zúčastnili i ligový matadoři 
jakými byl bývalý hráč Sparty Praha, Sigmy 
Olomouc a odchovanec kunčinské kopané 

pan Miloš Kudyn, druhým byl bývalý ligový 
hráč, který ve své kariéře kopal za Zbrojovku 
Brno i Slávii Praha, bavič a fotbalový expert 
v mnoha studiích Petr Švancara. O první 
výkop se postaraly místní fotbalové legen-
dy Josef Brychta a Miloš Kudyn. Kunčinská 
stará garda si nakonec na turnaji vybojovala 
třetí místo.
Kunčinský oddíl mužů se zúčastnil tradič-
ního fotbalového turnaje v Mladějově na 

Moravě. Turnaj proběhl za účasti tří týmů, 
takže se hrálo systémem „každý s každým“. 
Po dvou vyhraných zápasech si fotbalisté 
z Kunčiny odváželi pohár pro vítěze a dobrý 
pocit z hezkého fotbalového odpoledne.
Do nového soutěžního ročníku byly přihlá-
šeny oddíly starších přípravek U11 (vedou 
Miroslav Kubín a František Foret), oddíl žáků 
U15 (vedou Marie Přívratská a Pavel Kvapil), 
oddíl dorostu U19 (vede Jan Šejnoha a Jana 

Tabulka výsledků sezóny 2021/2022:
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VánočnÍ a noVoročnÍ BoHoslUŽBY V kosTele sV. JiŘÍ V kUnčinĚ
Bohoslužby v Kunčině budou na Slavnost Narození Páně 25. 12. 2022 v 11:00 hodin a na Nový rok 1. 1. 2023 v 11:00 hodin. 

Oba tyto dny jsou neděle.

Šejnohová) a oddíl Mužů (vedou Zdeněk 
Pešava, později Josef Brychta a Jan Šejnoha). 
Fotbalová školička rovnýma nohama skoči-
la do turnajových klání. Nadšení všech dětí 
je vidět v každém jednotlivém zápase. Stáli 
jsme před těžkým rozhodnutím, zda přihlá-
sit naše malé fotbalisty a fotbalistky do sou-
těže mladších přípravek nebo do soutěže 
přípravek starších. Nakonec převážily klady 
přihlásit mladé talenty do soutěže starších 
přípravek i přes to, že věkově máme většinu 
hráčů v kategorii přípravek mladších. I  přes 
velký věkový rozdíl v některých zápasech se 
našim svěřencům podařilo vyhrát 3 zápasy 
a  dalších 5 dovést do remízy, což je velmi 
pozitivní ukazatel pro další roky, kdy budou 
naši svěřenci postupně dorůstat své soupeře.
Novou tváří v kunčinském fotbale se stal 
trenér žáků pan Pavel Kvapil, který má 

dlouholeté trenérské zkušenosti. Pan Kva-
pil nahradil dosavadní trenéry, protože již 
z časových důvodů nemohli nadále plnit 
své úkoly. Panu Zdeňku Šmehlíkovi i Luká-
ši Slezákovi děkujeme za jejich trenérskou 
činnost a věříme, že to ještě nebyl jejich po-
slední trenérský počin v kunčinském fotba-
lovém prostředí. Novému trenérovi přejeme 
hodně energie do trenérské práce a mnoho 
sportovních úspěchů. Žáci naskočili do no-
vého soutěžního ročníku s  vervou, jednou 
výhrou a dvěma remízami si zajistili na kon-
ci půlky ročníku dělené páté místo.
Oddíl dorostenců vstoupil do nového roč-
níku velmi dobře a držel se na špici celé 
meziokresní soutěže. Ke konci půlsezóny 
se však vše komplikovalo z důvodu vyššího 
počtu zraněných z řad hráčů. Předposlední 
zápas dokonce naši mladíci nemohli ode-

hrát z důvodu malého počtu hráčů. Zápas 
ve Rváčově byl tedy kontumován, bohužel 
to znamená ztrátu tří bodů ze zápasu, kde 
jsme byli favority.
Sezóna mužů byla zahájena vysokou vý-
hrou na domácí půdě a všichni byli plni nové 
energie, protože poslední ročníky se nám na 
krajském fotbalovém poli moc nedaří. Po pár 
smolných zápasech to nevypadalo moc dob-
ře, ale doma jsme si byli schopní poradit s jas-
ným favoritem ze Sloupnice. Výkony našich 
mužů v zápasech nejsou špatné, ale výsled-
kově jsme stále jako na houpačce. Do zimní 
přípravy jdeme s tím, že musíme stabilizovat 
fyzickou připravenost a musíme se pokusit 
soupeře porazit fyzickou hrou, pohybem a pl-
ným nasazením v osobních soubojích. To je 
to, co náš fotbal před nedávnem dostalo do 
1A třídy, a stejný lék nám musí pomoci i teď.

oddÍl soUTĚŽ UMÍsTĚnÍ BodY (BilanCe) neJlepŠÍ sTŘeleC

Muži I. B třída 12. místo 10 (24:50) Spálenský (4 br.)

Dorost Okresní přebor 8+1 5. místo 21 (67:48) Kudyn (32 br.)

Žáci Okresní přebor 8+1 5. místo 5 (10:24) Kalina (4 br.)

Školička Okresní přebor 11. místo 14 (34:83)

Tabulka výsledků podzimní část sezóny 2020/2021 (ukončena po 10. kole):

Po dlouhé pauze proběhlo naše tradiční 
Vinobraní. Akce se uskutečnila již v zcela 
proměněných prostorách kunčinského Kul-
turního centra. Účast byla velmi uspokojivá 
a doufáme, že si všichni tuto tradiční akci 
znovu po letech užili.

Na závěr roku nás ještě čeká „Silvestrov-
ské utkání ŽENATÍ x SVOBODNÍ“. Zápas se 
bude konat 31. 12. 2022 v dopoledních 
hodinách na víceúčelovém hřišti u místní 
školy. Jsou zváni všichni současní i bývalí 
hráči.

Závěrem mi dovolte jménem Tělovýchovné 
jednoty Sokolu Kunčina, z.s. popřát všem ob-
čanům Kunčiny a Nové Vsi hlavně klidné proži-
tí vánočních svátků, příjemný Nový rok a mno-
ho štěstí a osobních úspěchů v roce 2023.

Michal Kubín, jednatel TJSK 

Římskokatolická farnost kunčina

HisTorie
kUlTUrnÍ dŮM V kUnčinĚ – 90 leT
V polovině října bylo po náročné renovaci 
slavnostně otevřeno Kulturní centrum Kun-
čina (Kulturní dům). Kulturní dům zastává 
funkci centra pro kulturní a společenský ži-
vot obce. A tuto roli plnil také v minulosti. 
Ve svém článku se zaměřím na dobu před 
rokem 1945. V této době byla budova ozna-
čována jako Spolkový dům (viz Zpravodaj 
II/ 2005; publikace Kunčina v průběhu věků, 
s. 102–103), který nechal postavit katolický 
lidový spolek. Budova byla podle zatím do-
stupných zpráv (vzpomínkové texty původ-
ních obyvatel) postavena v roce 1932. Bude-
me-li těmto zprávám prozatím důvěřovat, 
můžeme předpokládat, že dnešní kulturní 
dům si letos připomíná kulaté výročí 90 let 
od svého postavení (pro důvěryhodnost 

a podrobnější poznání historie bude nutné 
prostudovat archivní prameny).

kaToliCkÝ spolkoVÝ dŮM
Pro Zpravodaj volně překládám vybrané 
části německých vzpomínek pana Josefa 
Jenische z Kunčiny a doplňuji stručnými 
poznámkami. Josef Jenisch (asi Kunčina čp. 
136) vzpomíná na počátky stavby spolkové-
ho domu, a také na svoji činnost v katolic-
kém lidovém spolku, mimo jiné ve spolku 
působil jako divadelní režisér a herec, hrála 
i jeho manželka. Uvedené vzpomínky jsou 
v  originále otištěny v 1. díle německé pa-
mětní knihy Kunčiny.

Josef Jenisch líčí, jak se dostal do katolické-
ho lidového spolku:

„V roce 1930 jsem absolvoval tkalcovskou 
odbornou školu ve Svitavách a vrátil jsem se 
domů. Byly to těžké časy. Všechny naše naděj-
né plány byly zničeny kvůli všeobecné neza-
městnanosti.
Na svatbě své sestry jsem blíže poznal tehdej-
šího kaplana Patera Josefa Jiranka. Byla to 
zajímavá zábava, ve které byl poznán vývoj 
přítomných mladých v katolickém spolku. 
A tak to začalo. Na jednou jsem stál uprostřed 
spolkového života a nenechal toho. Začala 
nezapomenutelná doba, s dny mimořádných 
všeobecných schůzí.“

parCela pro sTaVBU spolkoVéHo 
doMU
„Náš farář Abendroth měl velkou zahradu 
mezi školou a kostelem, uprostřed vesnice, dal 



číslo: 4/2022 strana 11

ji bezplatně k dispozici katolickému spolku. 
Na tomto pozemku se začal stavět spolkový 
dům. Samotná myšlenka byla pro nás mladé 
jednoduše skvělá.“

FinanCoVánÍ sTaVBY spolkoVéHo 
doMU
„Financování stavby nám dělalo malé staros-
ti, jinak to bylo samozřejmě na zodpovědnosti 
mužů, kteří stáli na vrcholu podniku. Naše 
spolková pokladna byla tedy pořádně prázd-
ná. Bylo tedy pro tyto muže nekonečně těžké, 
na čtvrtmilionový projekt spolehlivě zajistit 
finanční základ.
Kdo to asi tehdy udělal? Vím, že to byli muži, 
kterým dnes ještě dlužíme velké vážnosti. Ve 
svém vlastnictví se zaručili za stavbu a exis-
tenci katolického spolkového domu.
Jména těchto ručitelů: Augustin Merkl, čp. 89; 
Alois Habiger, čp. 96; Julius Richter, čp. 239; Alois 
Hantl, (Poznámka: čp. neuvedeno); Cyrill Peichl, 
Nová Ves; Hickl, Nová Ves a mnoho jiných.“

sTaVBa spolkoVéHo doMU
„Konečně to bylo tady. V letních měsících roku 
1931 se mohlo začít s prací. Po ukončení vy-
měřovacích prací byli zapojeni členové spol-
ku, mladí i staří. S lopatami, rýči a velkým hu-
morem jsme se pustili do práce. Nadšení bylo 
obrovské. Celkové zemní práce byly vykonány 
bezplatně. V poměrně krátkém čase jsme vy-
kopali základy a sklepní prostory.
Zedníci mohli začít s betonováním. Řemesl-
níci pracovali každý den jednu hodinu bez 
platby. Toto rozhodnutí se výhodně projevilo 
na stavebních nákladech. V tehdejší neza-
městnanosti byla stavba spolkového domu 

pro některé řemeslníky velmi vítaná. Všechny 
firmy dodržovaly své dodávky v termínech 
a stavba se blížila ke konci do jednoroční sta-
vební doby. Na podzim roku 1932 mohl být 
katolický spolkový dům předán svému účelu. 
A nyní tu stál. “

dispoZiCe prosTorŮ spolkoVéHo 
doMU
„Byla to pěkná budova. Nacházel se zde velký 
sál se 450 místy k sezení, boční pavlač a pro-
storné jeviště. Pod jevištěm byla šatna a  ku-
chyně. V 1. patře na jižní straně byla velká, 
pěkná místnost pro svaz mládeže, na ní nava-
zoval prostorný byt pro budoucího domovní-
ka a prodejna potravin, kterou vedl pan Klar.“

posVĚCenÍ spolkoVéHo doMU
„Posvěcení budovy proběhlo za velké slávy. 
Boží počasí to myslelo s námi dobře. Z blízka 

i z daleka proudili sem lidé. Byla to nádherná 
slavnost. Také tato slavnost skončila. A opět 
nastal všední den.“

činnosT kaToliCkéHo sVaZU  
MládeŽe V ráMCi kaToliCkéHo 
lidoVéHo spolkU
„Pro svaz mládeže to ale byl začátek stano-
veného plánu pro naší práci v rámci spolku. 
Do zimního programu se vešly: vlastenecké 
večery, slavnosti, tance, divadelní hry, týdenní 
školení mládeže (Richard Hackenberg a Grete 
Fuhrmann).“

Poznámka: Na fotografii spolkového domu 
můžeme vidět tehdejší podobu budovy 
ještě s věžičkou a stavební řešení hlavního 
vchodu i ozdobné prvky nad okny v průčelí.

Martin Protivánek

Stavba Spolkového domu v Kunčině

Spolkový dům v Kunčině
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