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Jubilea: 
5.7. Serynová Libuše (N.V.65) – 80
 Kropáčková Miluška (K) – 75
7.7. Procházková Libuše (K) – 70
11.7. Procházka Ladislav (N.V.) – 65
18.7. Fajman Jan (K) – 75
22.7. Dvořák Jan (N.V.) – 80
31.7. Nedomová Marie (K) – 65
2.8. Kubíková Anežka (N.V.) – 99
14.8. Sedílková Helena (K) – 85
26.8. Kuklová Marie (K) – 91
30.8 Zichová Ludmila (K) – 65

Úmrtí:
23.6.         zemřel pan Selinger Jaroslav ve věku 74 let
10.7.         zemřel pan Kadlec Jan ve věku 89 let

společenská kronika
Narození
18.4. Poláková Rozálie (N.V.)

SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU

KUNČINA: PONDĚLÍ 24.9.2018 OD 8:00 – 17:00 
PŘED OBECNÍM ÚŘADEM

NOVÁ VES: STŘEDA 26.9.2018 OD 8:00 – 17:00 
PŘED HOSPODOU

INFORMUJEME OBČANY, ŽE OBEC MÁ 
STÁLE K DISPOZICI VOLNÉ KOMPOSTÉRY. 
VÍCE INFORMACÍ NA OBECNÍM ÚŘADĚ 
V KUNČINĚ.

ze školských zařízení
Základní škola Kunčina

Poslední měsíc školního roku 2017/2018 byl 
jako vždy velmi hektický. Především se blí-
žilo vysvědčení, což znamenalo zvládnout 
spoustu testů, čtvrtletních prací a  závě-
rečných zkoušení. Zapotili se žáci i  učitelé. 
Probíhaly však i další akce, především škol-
ní výlety a sportovní vyžití. Žáci 3. a 4. třídy 

ukončili plavecký výcvik v  plavecké škole 
v  Mohelnici. Pod vedením zkušených in-
struktorek plavání absolvovali deset dvou-
hodinových  lekcí. Kromě plavání si všichni 
užili i  spoustu vodních radovánek. Za svoji 
píli byli žáci odměněni mokrým vysvěd-
čením. Červnové výlety zahájili žáci první 

a druhé třídy na oblíbeném místě v barok-
ním zámku Potštejn. Tentokrát si užili pro-
hlídku zámku s  tématem Barončiny nové 
šaty. Poté si prohlédli místní terárium, Bu-
bákov a  Pohádkov. Celé putování završili 
procházkou v  parku, zdoláním venkovních 
atrakcí, nákupem suvenýrů a dalších dobrot 
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ve dvorní cukrárně. Třetí červnovou sobo-
tu se vrátili třeťáci ze čtyřdenního pobytu 
na tábořišti Palučiny nedaleko Heřmano-
va Městce. Děti si zde vyzkoušely stavění 
stanů, přípravu jídla, střelbu ze vzduchov-

ky. Hrály různé hry, svou odvahu prokázaly 
při noční stezce, ale hlavně si užily volný po-
byt v krásné přírodě. Některé děti byly popr-
vé tak dlouho bez rodičů, a proto si za to, jak 
celou akci zvládly, zaslouží pochvalu. Jako 

poslední se vypravili na výlet žáci 4. a 5. roč-
níku, kteří zamířili do Moravského krasu. Je-
jich autobus zaparkoval ve Skalním Mlýně, 
odtud pokračovali vláčkem k lanovce, která 
je vyvezla po příkrém srázu až do míst, kde 
je to již kousek k propasti Macocha. Po na-
hlédnutí do hloubky sto třiceti osmi metrů 
z horního můstku se přesunuli ještě na dol-
ní můstek. Odtud bylo dobře vidět na dno 
propasti. Pomocí lanovky se dostali zpět ke 
vstupu do Punkevních jeskyní, kde je čekala 
nejzajímavější část výletu. Krásná krápníko-
vá výzdoba, procházka dnem propasti a na-
konec plavba na lodičkách po podzemní 
říčce Punkvě. Nezbývalo než nakoupit po-
slední dárky a  přesunout se vláčkem zpět 
do Skalního Mlýna. Plni zážitků z vydařené-
ho výletu se vraceli domů. Poslední týdny 
na naší škole velmi aktivně prožívali chlap-
ci a  děvčata z  9. třídy. Začátkem června se 
spolu s paní ředitelkou vydali do krajského 
města a  zde navštívili krajský úřad, aby se 
seznámili s jeho chodem a činností. Ujal se 
jich radní pro školství Ing. Bohumil Bernášek 
a  hovořil s  nimi o  školství v  Pardubickém 
kraji, školách a  nabídce učebních oborů. 
Žáci si mohli prohlédnout kancelář radní-
ho, zasedací místnost rady kraje a  od paní 
asistentky se dověděli mnoho zajímavého 
o historii budovy. Zajímavou exkurzi završi-
li prohlídkou historického centra Pardubic. 
V závěrečném týdnu deváťáci navštívili Ma-
teřskou školu v  Kunčině, aby zde jako kaž-
doročně předali jakousi pomyslnou štafetu 
svým nástupcům, budoucím prvňáčkům. 
Pro své mladší spolužáky společně s  žáky 
8. třídy uspořádali sportovní dopoledne 
s různými atletickými disciplínami. Konečně 
nastal poslední den – slavnostní ukončení 
školního roku. Hodnocení, ocenění, a hlav-
ně loučení právě s našimi deváťáky. Hodně 
štěstí do nových začátků! 

Za ZŠ Kunčina Mgr. Iva Richterová

NABÍDKA VOLNÉHO PRACOVNÍHO MÍSTA

ZŠ Kunčina hledá od 1.10.2018 uklízečku 
na zkrácený, popřípadě celý úvazek. Plat 
dle platných tabulek ve školství – 1/12. 

Tel.: 461318326, 736767762
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Mateřská škola Kunčina
Začal nám nový školní rok. Na pracoviš-
tě v  Kunčině bylo přijato 13 nových dětí, 
z  toho jedno přestoupilo z  odloučeného 
pracoviště v Nové Vsi. Na pracoviště v Nové 
Vsi bylo přijato 5 nových dětí, z  toho dvě 
přestoupily z pracoviště v Kunčině. Na školní 
rok 2018/2019 bylo tedy do MŠ zapsáno 66 
dětí. Během letních prázdnin se v  celé bu-
dově v Nové Vsi malovalo a také byla poří-
zena nová vstupní branka a brána. V průbě-
hu roku nás čeká spousta zajímavých akcí, 
o nichž Vás budeme průběžně informovat.
Závěrem bychom chtěly popřát úspěšný 
školní rok dětem i jejich rodičům.

Za MŠ Zuzana Sýkorová

ze společenských zařízení

TJ Sokol Kunčina, z.s.

Sezónu 2018/2019 odehrají čtyři kunčin-
ské oddíly a  to žákovský, dorostenecký 
a dva mužské. Žákovský nastoupí ve svitav-
ském Okresním přeboru starších žáků 8+1, 
dorostenecký oddíl ve svitavsko-ústecko
-chrudimském Meziokresním přeboru do-
rostu 8+1, muži „B“ v okresní III. třídě a Muži 
„A“ odehrají krajskou I. A  třídu. Pro sezónu 
2018/2019 se do oddílu mužů vrátil Zdeněk 
Pešava, který si vyzkoušel angažmá v  mo-
ravskotřebovském Slovanu. Na zkušenou 
od nás putovali Patrik Kaláb do fotbalového 
oddílu TJ Svitavy, a Tereza Širůčková do nově 
vznikajícího oddílu žen v  moravskotřebov-
ském Slovanu, kde budeme mít zastoupení 
také v hráčce Janě Zobačové, která fotbalo-
vě vyrůstala také na kunčinském trávníku.
V  mezisezónní přestávce se v  sobotu 4. 8. 
2018 v Kunčině na hřišti místního sportov-
ního areálu uspořádal turnaj „Starých“ gard, 
za účasti čtyř týmů, a to celků z Kunčiny, Lin-
hartic, Třebařova a  Moravské Třebové. Tur-
naj ovládl celek z  Moravské Třebové, když 
porazil ve finále muže z Třebařova. O  třetí 
místo se utkal domácí celek s  oddílem vy-
slaným z Linhartic. Bohužel Linhartice zápas 

vyhráli a brali třetí místo. 
Muži odehráli 1. a 2. kolo Poháru hejtmana 
Pardubického kraje, kde po výhře nad Polič-
kou byl tým vyřazen na hřišti Skutče. První 
zápas podzimní části sezóny 2018/2019 
odehraný 12.8.2018 byl vítězný, na domácí 
půdě muži „A“ vyhráli nad soupeřem z Tuně-
chod 5:0, sezónu otevřel hattrickem střelec 
Jaromír Tlustoš. Další víkend, v soboru 18.8. 
se odehrál zápas mužů „B“ na hřišti v Sebra-
nicích, kde bohužel po dlouho vyrovnaném 
stavu prohráli 0:3. V neděli 19.8.2018 vyjelo 
mužstvo „A“ na hřiště do Pardubiček, odkud 
si přivezlo prohru 5:1. V  soboru 25.8.2018 
následoval domácí hrací den, který zahá-
jili žáci vítězstvím 3:0, po dvou brankách 
Štěpána Seryna a  brance Adama Kaliny, 
nad celkem z  Křenova. V  sobotu 1.9.2018 
navazovalo vítězství mužů „B“ nad celkem 
z  Křenova, které zajistila branka Crhy v  85. 
minutě. Svůj druhý domácí zápas bohužel 
výsledkově nezvládlo mužstvo „A“ zápas 
s  Přeloučí, výsledek 1:6. V  dalším kole se 
v  sobotu 1.9.2018 představili muži „B“ na 
hřišti v Rohozné, svůj zápas zvládli a vyhrá-
li 2:3, po dvou brankách Hlubinky a brance 

Crhy. V  neděli odehráli svůj úvodní zápas 
meziokresního přeboru dorostenečtí hráči, 
na půdě Proseče podlehli 6:1. Odpoledne 
se utkalo mužstvo „A“ se soupeřem v  Hor-
ních Ředicích, bohužel na kunčinské hos-
ty čekala prohra 4:0.  Na zápas do Načešic 
v sobotu 29.9.2018 bude vypraven autobus 
pro hráče a fanoušky, který bude vyjíždět ve 
13:00. Stejně tak bude zajištěna autobusová 
doprava na další venkovní zápas, který se 
odehraje v  neděli 23.10.2018 v  Letohradu, 
autobus vyjede v  8:30. Doufáme v  hojnou 
účast fanoušků, abychom našim hráčům za-
jistili tak pověstnou kunčinskou zápasovou 
atmosféru.
Závěrem bychom Vás chtěli pozvat na 
tradiční Vinobraní, které se bude konat 
v  prostorách Kulturního domu v  Kunčině 
v  sobotu 6.10.2018 od 20:00. K  poslechu 
a tanci bude hrát skupina Rytmik z Dolního 
Újezdu. Občerstvení zajištěno, dobrou 
náladu s sebou. 

Michal Kubín, jednatel TJSK náladu s sebou. 
Michal Kubín, jednatel TJSK

V půli měsíce června byla ukončen fotbalový ročník 2017/2018 a nastalo období příprav na podzimní část nového ročníku.
Výsledky sezóna 2017/2018:

Muži „A“ – I. A třída  7. místo 61:65  38 bodů
Muži „B“ – III. třída   6. místo 54:52  35 bodů
Dorost – Okresní přebor 8+1 1. místo 30:26  21 bodů
Žáci – Okresní přebor 8+1  8. místo 57:82  28 bodů
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Rozlosování Podzim 2018:



INFORMAČNÍ SERVIS OBCÍ KUNČINA A NOVÁ VESstrana 6

Cyklistický klub Čerti Kunčina

Od vydání minulého čísla Kunčinského 
zpravodaje proběhly čtyři další závody seri-
álu Cykloman 2018.
Pojďme si společně shrnout výsledky členů 
oddílu Čerti Kunčina:

10.6. – Městské Cross Country (MCC)
Těžký městský okruh v  prostorách Knížecí 
louky a Křížového vrchu společně s hojnou 
účastí špičkových závodníků ze vzdáleněj-
ších míst způsobily, že v mužských kategori-
ích jsme neměli žádného zástupce na stup-
ních vítězů. Vše zachránily naše ženy, když 
Simona Kalábová i  Bedřiška Schneiderová 
své kategorie vyhrály.

21.7. – Moravskotřebovský maraton na 60 km
Dlouhý terénní závod na okruhu vedoucím 
z  Moravské Třebové směrem na Srnčí, Pa-
cov, Hušák, Přední Arnoštov, Mařín, Křenov, 
po hřebeni na Hřebeč a  přes lesní školky 
a Udánky zpět do Moravské Třebové.
Zde se opakovala situace z MCC. Konkuren-
ce se sjela z celé ČR. Stupňům vítězů se tak 
ve svých kategoriích pouze přiblížili Petr 
Štěpař (5. místo), František Pustina (5. místo) 
a Simona Kalábová (4. místo).  Krásné 3. mís-
to mezi juniorkami vybojovala závodnice 
z Kunčiny Petra Dvořáková.

4.8. – Moravskotřebovský triatlon Papírák 
Náročný závod sestávající z plavání (200 m), jíz-
dy na kole (20 km přes Kunčinu a Novou Ves) 
a z běhu na 3 kilometry.
V tomto závodě jsme byli již úspěšnější. On-
dřej Schneider obsadil 3. místo, Petr Štěpař 

svou kategorii vyhrál. Dalšími oceněnými na 
stupních vítězů byly ženy Simona Kalábová 
(2.), Ivana Štěpařová (1.), Bedřiška Schneide-
rová (1.) a Blanka Manová (2. místo).

18.8. – Kunčinský duatlon Powerman 
V  tomto závodě působí členové oddílu se 
svými rodinnými příslušníky a  kamarády 
jako autoři trati a  organizátoři. Trať jsme 
museli vyčistit od popadaných stromů. Po 
dohodě s  panem Pavlem Bisem jsme z  to-
hoto úklidu získali dřevo na přípravu kaprů 
a  na topení ve srubu při zimním biatlonu. 
Trať jsme označili, zajistili propagaci závo-
du, navařili jídlo pro závodníky. Obec nám 
zapůjčila areál u nádraží, což zvýšilo úroveň 
služeb pro závodníky i  diváky – klubovna, 
sprchy, WC, ozvučení. Doufáme, že se všem 
účastníkům náš závod líbil.

Závodu dospělých předcházel závod dětí 
Cyklománek. Závod měl velikou účast – 45 
závodníků. Z toho více než třetina dětí byla 
z Nové Vsi nebo z Kunčiny.
V  závodě dospělých využili naši členové 
znalost trati a domácího prostředí. V abso-
lutním pořadí bez rozdílu kategorií se v prv-
ní desítce umístili hned čtyři – Pocsai (4.), 
Štěpař (5.), Hotař (9.) a Antl (10.).
Ve svých kategoriích se na stupně vítězů 
vměstnali Pocsai (2.), Štěpař (1.), Antl (2.), 
Steklý (1.), Kalábová (2.), Antlová-Krausová 
(3.) a Schneiderová (1.).
Do konce sezóny Cykloman 2018 nás čeka-
jí ještě tři závody – v září terénní Babí léto, 

začátkem  října silniční časovka a  koncem 
října výjezd do strmého vrchu na sjezdovce 
v Moravské Třebové.

Za Cykloklub Čerti Kunčina Roman Richter 

SDH Kunčina
V sobotu 14. července 2018 oslavil náš sbor 
135 let od svého založení. Tyto oslavy za-
čaly před třináctou hodinou slavnostním 
připnutím nového praporu před kulturním 
domem a  v  13 hod. žehnáním tohoto pra-
poru v kostele sv. Jiří. Nový prapor požehnal 
pan farář R. D. Ing. Mgr. Josef Slezák z Jevíč-
ka za doprovodu varhan místního kostela, 
který byl zaplněn pozvanými hasiči a obča-
ny našich vesnic. Po tomto obřadu se všich-
ni hasiči seřadili do slavnostního průvodu 
a za doprovodu skupiny mažoretek Střípky 
z  Moravské Třebové a  dechové hudby Ma-
lohanačka z Velkých Opatovic pochodovali 
obcí v  doprovodu kolony hasičských vo-
zidel. Průvod se přemístil do sportovního 
areálu u nádraží, kde pokračoval nástup jed-
notek, proslovy hostů s předáváním vyzna-
menání a  pamětních medailí. Byli oceněni 
také dva členové pan Jan Procházka a Josef 
Selinger, kteří oslavili úctyhodných padesát 
let členství v našem sboru. Přejeme jim hod-
ně zdraví a děkujeme jim za práci, kterou vy-
konali pro náš sbor. Program pokračoval vy-

stoupením mažoretek, ukázkou požárního 
útoku historické pákové stříkačky z Dlouhé 
Loučky s  jejich  hasiči v  historických uni-

formách, ukázkou historického vozidla 
Praga RN, které přijelo po vlastní ose s ha-
siči z  Lubníka, moderní technika Tatra CAS 
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30/9000/540 S3VH s  Žichlínka a  ukázkou 
vyproštění zraněné osoby z  havarovaného 
vozidla jednotkou HZS ze stanice Moravská 
Třebová. Pro děti byl připraven velký skáka-
cí hrad se skluzavkou v podobě hasičského 
auta a celým odpolednem provázela decho-
vá hudba Malohanačka. Oslavám přálo krás-
né počasí a přišlo se podívat asi dvě stovky 
návštěvníků a  deset sborů dobrovolných 
hasičů s pěti prapory. Náš nový prapor byl 

financován za podpory obce Kunčina a ve-
řejné sbírky, kterou jsme vyhlásili v loňském 
roce. Díky Vám, spoluobčanům, se podařilo 
získat úctyhodných 26.490,- Kč. Zbývající 
částku jsme financovali z vlastních prostřed-
ků tak jako celé oslavy. 
Nový prapor bude zdobit prostory nové ha-
sičské zbrojnice a  již si odbyl premiéru při 
oslavách 140 výročí založení hasičů ve Sta-
rém Městě. Budeme se s  ním zúčastňovat 

při setkání hasičských praporů, které se ko-
nají jednou ročně v našem kraji, při oslavách 
ostatních sborů a bude důstojně reprezen-
tovat náš sbor i obec. Poděkování patří obci 
Kunčina a  celému realizačnímu týmu. Byla 
to nejnáročnější akce, kterou jsme kdy při-
pravovali a jsme hrdi na to, že se nám ji po-
dařilo zvládnout. 
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Na konci srpna jsme jako již každoročně 
společně s  mysliveckým sdružením připra-
vili akci pro děti „Loučení s  létem“ na my-
slivně v  Nové Vsi. Pro děti bylo připraveno 
spoustu soutěží, skákací hrad, projížďky na 
koních a  na závěr moře pěny, ve které se 
pěkně vyřádily. K občerstvení byla opět při-
pravena vynikající myslivecká kuchyně a ve-
čer zahrála country skupina Pozdní MT sběr. 
Výjezdy jednotky JPO – ve středu 25.7.2018 
v 17:30 byl nahlášen požár obytného domu 
na malé straně v dolní části obce. Naše jed-
notka vyjela do deseti minut od nahlášení 
poplachu v devítičlenném počtu. Na místo 

přijeli i  jednotky HZS Mor. Třebová a  SDH 
Staré Město. Naštěstí se jednalo o planý po-
plach, kdy v ostrém západu slunce vypada-
lo, že hoří střecha budovy. 
Ve středu 15.8.2018 v 17:55 byl nahlášen po-
žár suché trávy v sadě vedle zemědělského 
družstva. Na místo jsme dorazili společně 
s  jednotkami HZS Mor. Třebová a SDH Sta-
ré Město a pomocí cisteren byl tento požár 
během patnácti minut zlikvidován. Letošní 
rok je extrémně suchý a naštěstí to byl zatím 
jediný požár. 
Na konci roku nás čeká poslední akce a tím 
bude Mikulášská nadílka s  rozsvícením vá-

nočního stromu. Jelikož byl letošní rok pro 
nás jeden z  nejnáročnějších na přípravu 
a  počet kulturních akcí, rozhodli jsme se, 
že letošní Mikulášské nadílka bude pojata 
jednodušší formou bez čertovského před-
stavení. Toto představení se připravuje vždy 
dva měsíce a my již nemáme kapacitu a sílu 
toto představení zorganizovat. Děti ale roz-
hodně nepřijdou o Mikuláše, který jim bude 
rozdávat nadílku a opět rozsvítíme vánoční 
strom. Děkujeme za pochopení. 

Za SDH Kunčina, starosta Petr Slabý

1.12. – Mikulášská nadílka s rozsvícením vánočního stromu

Podrobnosti se včas dozvíte na plakátech a našich veřejných 
facebookových stránkách

www.facebook.com/sdhkuncina

Mladí hasiči
Sezóna je v plném proudu a naši mladí hasi-
či nezahálí. Zúčastnili se již spousty závodů.
Vše započali v  Dolním Újezdě u  Litomyšle 
na jarním kole hry Plamen, kde obsadili ve 
velké konkurenci 15. místo a zároveň uspě-
li v  soutěži kronik, kde získali místo druhé. 
Dále závodili na domácí půdě v  Kunčině, 
pokračovali v Dlouhé Loučce, Městečku Tr-
návce a Březině, kde se po závodech odmě-

nili koupáním. Žáci byli také součástí oslav 
výročí založení SDH Kunčina. A  abychom 
měli i  nějakou změnu, vyrazili jsme na vý-
let v  podobě naučné stezky Po stopách 
Bílé paní v M. Trnávce, která má svůj cíl na 
zřícenině hradu Cimburk. Poslední srpnový 
víkend jsme pak věnovali pomoci i  zába-
vě na Letních hrátkách v  Nové Vsi. Děkuji 
dětem za jejich aktivní přístup a  sportovní 

výkony a také všem co nám s kroužkem ve 
svém volném čase pomáhají. Čeká nás ješ-
tě náročný závěr sezóny a doufám, že bude 
stejně úspěšný a rozmanitý jako její začátek. 

Za kroužek mládeže  
Jan Procházka a Jana Hlaváčová
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různé

Kunčina čp. 200
Vážení občané, zajisté si většina z  vás po-
všimla prováděných oprav na domě Kun-
čina 200, starý oprýskaný dům s  červenou 
fasádou vlevo nad kostelem. Řada kolem-
jdoucích se zastavila a několik se i poptáva-
lo: "Co z  toho bude? Po vesnici se říká, že 
ubytovna pro cizince nebo sociálně nepři-

způsobivé". Chci vás proto uklidnit a  utišit 
tak neblahé fámy. V  současné době opra-
vujeme zdevastovanou obytnou část, která 
po dokončení rekonstrukce bude opět mo-
derní bytovou jednotkou. Jak bude využita 
zbývající plocha domu? Tento záměr není 
ještě zcela jasný, ale rozhodně se nemusíte 

obávat přílivu nepřizpůsobivých obyvatel 
či cizinců, či nějakého jiného pochybného 
podnikáni. Dokonce i v kupní smlouvě jsem 
se obci Kunčina zavázal, že žádnou sociální 
ubytovnu v domě nebudu budovat.

Lumír Moučka, majitel domu Kunčina 200

Informace 
z knihovny 
v Kunčině

Místní knihovna v  Kunčině zve všechny 
občany na další besedu. Tentokrát navští-
víme prostřednictvím pana Michala Kle-
gera z Nové Vsi Kubu. Beseda se uskuteční 
v Klubu důchodců v Kunčině. Přesný termín 
bude zveřejněn na nástěnkách v obou ob-
cích.
Pokud někdo ze čtenářů Zpravodaje navští-
vil podobnou exotickou zemi a  rád by se 
podělil se svými zážitky, ráda se s ním zkon-
taktuji a příště může být beseda v jeho režii.

Marta Alexandrová, knihovnice

Myslivecké sdružení ČESKÁ HRANICE z.s.



INFORMAČNÍ SERVIS OBCÍ KUNČINA A NOVÁ VESstrana 10

historie
Moriz Grolig, průkopník hřebečské vlastivědy 

Dne 21. září uplyne 174 let od narození a 28. 
září uběhne 100 let od úmrtí kunčinského 
rodáka Dr. Morize Groliga, historika a  stře-
doškolského profesora na II. německém 
vyšším gymnáziu v  Brně. Na následujících 
řádcích si připomeneme život a dílo tohoto 
významného rodáka z Kunčiny.

Moriz Grolig se narodil 21. září 1844 v Kun-
čině. Obecnou školu navštěvoval v Kunčině. 
V  letech 1855 – 1859 studoval na čtyřtříd-
ním nižším gymnáziu v  Moravské Třebové 
a  poté absolvoval německé vyšší gymná-
zium v  Brně. Odtud roku 1866 odešel stu-
dovat na filosofickou fakultu vídeňské uni-
verzity, kde v  roce 1870 obdržel doktorát 
z filosofie.
Nejdříve působil jako suplující učitel na vyš-
ším gymnáziu ve Znojmě. Od roku 1871 učil 
na vyšší reálce v Brně a v tomtéž roce začal 
vyučovat na  II. státním německém vyšším 
gymnáziu v  Brně. Aprobaci měl německý 
jazyk, zeměpis, dějepis a  filosofickou pro-

pedeutiku. Na německém vyšším gymnáziu 
v Brně působil jako profesor a kustod (správ-
ce) učitelské knihovny a geograficko- země-
pisného kabinetu až do roku 1899. Na penzi 
odešel do Vídně, kde 28. září 1918 zemřel.
Jako historik se Dr. M. Grolig zaměřoval 
hlavně na kulturní dějiny 16. a 17. století. Se 
znalostí odborné literatury a  po pečlivém 
studiu pramenů v  nejrůznějších archivech 
v  Praze, Brně a Vídni psal Dr. Grolig cenné 
příspěvky k  dějinám svého rodného kraje 
Hřebečska. Dr. Grolig publikoval více než 
24 studií k dějinám Moravské Třebové nebo 
jejího okolí. Na svou dobu znal Dr. Grolig 
velmi dobře šíroký okruh pramenů. Groligo-
vy studie obsahují plno citací nebo výtahů 
z  pramenů. Jeho studie jsou pozitivisticky 
objektivní a  nezaznívá z  nich bojovný ně-
mecký nacionalismus. Bez obav přiznává 
např. český původ některých vesnic na 
Moravskotřebovsku. Ke svým pojednáním 
připojuje podrobný poznámkový aparát 
a přidává také rozsáhlé citáty v latině nebo 

řečtině. Od těchto základních součástí od-
borné historické práce se neodvrací ani při 
publikování v regionálních novinách.  
Velmi oceňována je jeho studie „Martin Jo-
hann Weidlich und seine Chronik der Stadt 
Mähr-Trübau“ (Martin Jan Weidlich a  jeho 
kronika města Moravské Třebové) o Martinu 
Janu Weidlichovi, moravskotřebovském pí-
saři a kronikáři z doby třicetileté války, který 
vymohl na Lichtenštejnovi potvrzení vět-
šiny starých privilegii.  Kvalitní jsou rovněž 
jeho články o  reformaci na Moravskotře-
bovsku. Např. článek „Zur Geschichte des 
Protestantismus im Schonhengster Lande“  
(K  dějinám protestantismu na Hřebečsku). 
Z dalších studii si můžeme zmínit např. „Ko-
nig Fridrich II. von Preussen in M. Tr. 1742 
und 1758“ (Pruský král Fridrich II. v Morav-
ské Třebové), „Die Cimburg zu Schweden-
zeit“ (Cimburk za švédských časů) nebo 
„Personen-Namen im Schönhengstgau“ 
(Osobní jména na Hřebečsku).
Dr. M. Grolig spolupracoval jako korespon-
denční dopisovatel s  Centrální komisí pro 
výzkum a zachování uměleckých a historic-
kých památek se sídlem ve Vídní a psal také 
články věnující se filosofické problematice. 
Jeho filosofické práce se věnovaly např. 
Kantovi nebo teorii poznání a problematice 
času a prostoru.
Svoje příspěvky publikoval v odborných ča-
sopisech nebo regionálních novinách. Ze-
jména přispíval do časopisu Notizen-Blatt 
(Poznámkový list historicko-statistické sek-
ce c.k. Moravské zemědělské společnosti), 
časopisu Zeitschrift des Deutschen Vereines 
für Geschichte im Mähren und Schlesien 
(Časopis německého spolku pro dějiny Mo-
ravy a  Slezska), časopisu Mitteilungen zur 
Volks- und Heimatkunde des Schönheng-
ster Landes (Zprávy k  národopisu a  vlas-
tivědě Hřebečského kraje). Svými články 
příspíval do regionálních novin např. do 
Schönhengster Zeitung (Hřebečské noviny) 
nebo Mahrisch-Trübauer Wochenblatt (Mo-
ravskotřebovský týdeník).
Ve svých studiích se věnoval Dr. M. Grolig 
rovněž dějinám své rodné obce Kunčiny. 
V článku z roku 1908 „Aus der seligen Kna-
benzeit“ (Z blahých dob mladosti) vzpomí-
ná Dr. M. Grolig na dobu, kdy navštěvoval 
kunčinskou školu. Jeho článek podává svě-
dectví o  tehdejších poměrech v  kunčinské 
škole. V  článku se dozvídáme, že škola se 
nacházela v  jedné místnosti a  ve stodole 
učitelské usedlosti. Všichni žáci byli vy-
učováni pohromadě, přičemž mladší měli 
většinu času sedět tiše na prkně před lavi-
cemi starších, až je Hans Olbert, vybavený 
ukazovátkem, odvedl do stodoly, kde četli 
písmena. Nadučitel si tehdy mohl náplň Ilustrace 1: Dr. Moriz Grolig  se synem Morizem ve své knihovně ve Vídni okolo roku 1910



strana 11číslo: 3/2018

vyučování zvolit podle své libosti, neboť 
v  době před rokem 1868 ještě nebyly pře-
depsané učební osnovy a  neexistovaly ani 
doporučované vyučovací metody.  Hlavní 
účel vyučování spočíval v  tom, aby se žáci 
naučili číst, psát, počítat a  zpívat. Hlavním 
předmětem bylo náboženství. Skoro úplně 
byly opomíjeny dějepis, zeměpis a  přírod-
ní vědy. Během vyučování se mohl učitel 
podle libosti vzdálit z učebny na delší dobu 
k  soukromým účelům, např. dohlédnout 
na své včely nebo překopat svou zahradu. 
Často neměl nadučitel žádného pomocní-
ka. Pak si vypomáhal tím, že pověřil staršího 
žáka, aby vyučoval začátečníky. Vyučování 
začátečníků se provádělo ve stodole.
Svůj článek uzavírá Dr. M. Grolig slovy: „Není 
těžké poznat, že do kunčinské školy nepronik-
lo učitelství Sokratovo, ani Komenského, ani 
Pestalozziho. Ale velmi primitivní vyučovací 
metody této doby před 50 lety nezabránily, 
aby z  ní vzešly učení zástupci oborů všech 
fakult: jeden doktor teologie, jeden státní ná-
vladní, jeden doktor medicíny, jeden železnič-
ní technik a  jeden bývalý starý učitel, pisatel 
těchto řádků“.
Školnímu prostředí se věnuje i  ve svém pří-
spěvku „Gehalt eines Schulmeisters vor 100 
Jahren“ (Plat nadučitele před 100 lety) z roku 
1889, kde uvádí podle příjmů z  17. 5. 1788 
z  jakých složek se skládal tehdejší roční plat 
nadučitele a  jak velká odměna náležela za 
jednotlivé složky a  celkový plat nadučitele. 
„Na škole v Kunčině bylo v tomto roce 226 ško-
lou povinných dětí, z toho 117 chlapců a 109 
děvčat. Příjmy nadučitele se skládaly:
z  užívání pozemkových parcel (patřící tehdy 
ke škole), z platu za sloužení mše (hra na var-
hany v kostele, sborový zpěv), z koledy (koleda 
na Tři krále), z  odměny za vajíčka na Zelený 

čtvrtek, Koláče za odměnu (dávali sedláci 
o  všech svátcích), za 40 Kloben (?) lnu (tkal-
covské daně), za 15 povozů palivového dříví, 
za zvonění proti mrakům, ročně (zavedeno 
v roce 1711, ochrana proti bouřce), obilní dáv-
ky sedlákům, po 5 leté sklizni, štola za pohřby, 
svatby, křty (odměna za přípravu a  obstará-
vání zpěvů a hudby), za školné od počtu 144 
dětí. Celkový plat nadučitele činil 249 zlatých 
25 krejcarů.“ * Poznámka: Na tomto místě 
si ještě připomeňme, že původní přízemní 
stavba školy v Kunčině (stála na stejném mís-
tě jako dnešní mateřská škola) byla zpočátku 
pod správou kostela. Roku 1797 byla zbourá-
na. Na jejím místě byla roku 1798 postavena 
klasicistní budova, o jejichž stavbu se zaslou-
žil patron školy kníže Alois z Lichtenštejna. 
Jak dokládá nápis, nad původním vchodem 
v severní části budovy. Nápis zní:

PIetatI LIterIs VrbanItatI
PatrIae A MorI

ALoIsIVs Regnans De LIChtenstein
eXtrVXIt.  

V překladu znamená:

Víře, vědě, vzdělání
 a lásce k vlasti

zbudováno panujícím knížetem
Aloisem z Lichtensteína 1798

Ve své studii „Schönhengster Dorfgeschich-
te, Kunzendorf“ (Dějiny hřebečské vsi, Kun-
čina) z  roku 1908 vzpomíná Dr. M. Grolig 
na dobu, kdy dělal ministranta v  Kunčině. 
Dále se věnuje jednotlivým tématům z dě-
jin Kunčiny např.  kunčinští faráři v 16. a 17. 
století, založení a první zmínce o Kunčině ve 

13. století, kunčinští rychtáři, Svobodnému 
dvoru v Kunčině a s ním související smutné 
pověsti z roku 1744 o nešťastné lásce šlech-
tice Adama a krásné, ale z obyčejného sel-
ského rodu pocházející dívce Marii Alžbětě.
Groligova sbírka rukopisů se zachova-
la v  Moravském zemském archivu v  Brně 
a  v  Hřebečském archivu v  Göppingenu 
v Německu. Dochovaná fotografie zachycu-
je sedícího Dr. M. Groliga se synem Morizem 
Groligem (* 3. 6. 1873 Brno – 19. 6. 1949 Ví-
deň), který působil jako knihovník a ředitel 
patentního úřadu ve Vídni. Stejné jméno 
měl rovněž synovec Dr. M. Groliga – Moriz 
Grolig (* 14. 9. 1887 Moravská Třebová + 25. 
9. 1956 Vídeň), který byl zaměstnán v práv-
nickém aparátu Vídně. Podobně jako Dr. M. 
Grolig byly oba jeho jmenovci – syn i syno-
vec literárně činní.
V Brně byla podle Dr. M. Groliga pojmeno-
vána v roce 1942 ulice – Groliggasse (Groli-
gova). Od roku 1945 se začalo používat čes-
ké jméno ulice Groligova. Později však byla 
ulice přejmenována. Tato ulice nese od roku 
1967 jméno Leitnerova.

Martin Protivánek

Ilustrace 2: Deska s  latinským nápisem 
nad severní částí budovy mateřské školy.

Ilustrace 3: Budova bývalé školy v Kunčině sloužila k tomuto účelu do roku 1960. Dnes se tady nachází Mateřská škola.
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pečovatelské byty v nové vsi
V  nevyužívaném objektu bývalého kultur-
ního domu v Nové Vsi čp. 39 plánuje obec 
vybudovat 6 pečovatelských bytů. Ke konci 
roku 2018 bude podána žádost o dotaci na 
Ministerstvo pro místní rozvoj. V  současné 
době je připravována projektová dokumen-
tace pro stavební povolení.
V 1. nadzemním podlaží budou umístěny 2 
byty a ve 2. podlaží 4 byty. Podlahová plo-
cha bezbariérových bytů je max. 40 m2. 
Součástí bytů je jeden obývací pokoj cca 20 
m2, kuchyňka vybavená kuchyňskou linkou, 
předsíň a  koupelna s  WC. V  objektu bude 
vybudován výtah, v přízemí bude umístěna 
ordinace pro dojíždějícího lékaře, případně 
poskytovatele sociálních služeb.
Pečovatelské byty jsou určeny k bydlení 

osob v nepříznivé sociální situaci způsobe-
né věkem nebo zdravotním stavem. Maxi-
mální výše nájmu je každoročně určována 
poskytovatelem dotace. Pro rok 2018 byla 
tato hranice vyčíslena na 57,20 Kč/m2. Po-
tenciální nájemci musí prokázat, že jejich 
průměrný čistý měsíční příjem v období 12 
kalendářních měsíců před uzavřením ná-
jemní smlouvy nepřesáhl 0,75 násobek prů-
měrné měsíční mzdy v případě jednočlenné 
domácnosti nebo 1,0 násobek v  případě 
dvoučlenné domácnosti. 

Snížená soběstačnost může být způsobena:
    • Věkem – byty jsou určeny pro seniory ve 
věku 65 let a více nebo
    • Zdravotním stavem – nájemce je závislý 

na pomoci jiné fyzické osoby podle §7 a ná-
sledujících Zákona o sociálních službách.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu 2 
let a bude obsahovat ujednání o obnovová-
ní nájmu bytu na dobu určitou a poté může 
být opět prodloužen o další dva roky a po-
tom opakovaně stejným způsobem.
Předpokládaný termín zahájení provozu pe-
čovatelských bytů je léto 2021.
Žádáme občany, kteří budou v době zahá-
jení provozu splňovat podmínky pro přidě-
lení pečovatelského nájemního bytu, aby 
nejpozději do 15.10.2018 nahlásili na obci 
svůj zájem o jeho přidělení. Žádost mohou 
podat pouze občané s  trvalým pobytem 
v Kunčině nebo v Nové Vsi.

Prodej vstupenek na Obecním úřadě v Kunčině
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