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Výsledky Voleb do zastupitelstVa obce
Ve volbách do zastupitelstva obce Kunčina konaných ve dnech 5. a 6. října 2018 byly podle výsledků převzatých od volebních komisí zveřej-
něny následující údaje:

Počet 
volených členů 
zastupitelstva

Počet 
volebních 

obvodů celkem zpr. v %

Voliči  
v seznamu

Vydané 
obálky

Volební 
účast v %

Odevzdané 
obálky

Platné 
hlasy

11 1 2 2 100,0 1 097 541 49,32 536 4 891

číslo název abs. v %

Počet 
kandidátů

Přepočtený 
základ 

dle počtu 
kandidátů

Přepočtené 
% platných 

hlasů

Počet 
mandátů

Podíly 
hlasů

1 SNK – Kunčina a Nová ves 3 873 79,19 11 4 891,00 79,18 9 X

2 Komunistická str. Čech a Moravy 1 018 20, 81 11 4 891,00 20,81 2 X

Hlasy

Okrsky

Kandidátní listina

číslo název poř.
číslo příjmení, jméno, tituly věk

Navrhující 
strana

Politická 
příslušnost

1 SNK – Kunčina a Nová Ves 1 Kubín Miroslav Bc. 30 NK BEZPP

1 SNK – Kunčina a Nová Ves 4 Beneš Josef Ing. 52 NK BEZPP

1 SNK – Kunčina a Nová Ves 2 Voráč Martin 35 NK BEZPP

1 SNK – Kunčina a Nová Ves 3 Novotný Pavel 45 NK BEZPP

1 SNK – Kunčina a Nová Ves 5 Kubín Michal Ing. 24 NK BEZPP

1 SNK – Kunčina a Nová Ves 6 Šmíd Miroslav 32 NK BEZPP

1 SNK – Kunčina a Nová Ves 7 Hlaváčková Kateřina 32 NK BEZPP

1 SNK – Kunčina a Nová Ves 8 Šejnoha Jan 47 NK BEZPP

1 SNK – Kunčina a Nová Ves 9 Kudrnová Jitka 66 NK BEZPP

1 Komunistická str. Čech a Moravy 1 Matušák Tomáš 45 KSČM BEZPP

1 Komunistická str. Čech a Moravy 2 Šejnoha Marek Ing. 39 KSČM BEZPP

Kandidátní listina Kandidát

NoVé složeNí zastupitelstVa a jeho Výborů

Starosta obce Bc. Miroslav Kubín

Místostarosta obce Martin Voráč

Předseda finančního výboru Pavel Novotný

Člen finančního výboru Ing. Marek Šejnoha

Člen finančního výboru Ing. Michal Kubín

Předseda kontrolního výboru Miroslav Šmíd

Člen kontrolního výboru Kateřina Hlaváčková

Člen kontrolního výboru Tomáš Matušák

Předseda výboru pro kulturu a sport Ing. Josef Beneš

Člen výboru pro kulturu a sport Jitka Kudrnová
Člen výboru pro kulturu a sport Jan Šejnoha

VedeNí obce Na FuNkČNí období 2018–2022
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Jubilea: 
20.9. Sedlák Karel (K) – 75
21.9. Škrabalová Libuše (K) – 75
28.9. Fafílková Jarmila (K) – 75
20.10. Sedláková Maria (K) – 75
22.10. Koukalová Vladimíra (K) – 65
4.11. Fialová Ludmila (K) -85
          Beneš Rostislav (N.V.) – 65
10.11. Wolflová Zdeňka (K) – 65
13.11. Valná Věra (N.V.) – 65
20.11. Křížovský Erich (K) – 75
21.11. Selingerová Helena (K) – 80

Úmrtí:
11.9. zemřel pan Procházka Jan ve věku 86 let
22.10. zemřel pan Jančí František ve věku 82 let
6.11. zemřel pan Selinger Josef ve věku 77 let

spoleČeNská kroNika
Narození
1.10. Cedzo Nina (K)

ObecNí úřad V KuNčiNě uPOzOrňuje VšecHNy ObčaNy Na sPlatNOst místNícH POPlatKů. 

Pro rok 2019 zůstává výše poplatků nezměněna.

Odpad – 450,- Kč/osoba/rok
Pes – 100,- Kč/1 pes/rok

Poplatky můžete uhradit v hotovosti do pokladny obce Kunčina v úřední dny, tj. pondělí a středa od 7:00 do 16:30 hod. nebo 
převodním příkazem na účet obce, č. ú. 1283447359/0800, Vs = číslo popisné (evidenční), zpráva pro příjemce = jméno 
majitele nemovitosti.  
splatnost poplatků je do 31.3.2019.
    

Dále informujeme občany, že sVOz Plastů Ve sVOzOVýcH PytlícH se Od 1.1.2019 ruší.
KONtejNery budOu VyVážeNy častěji.

STANOVENÍ VÝŠE NÁJEMNÉHO PRO KRÁTKODOBÉ PRONÁJMY (DO 48 HODIN a včetně energií) 
Ceník krátkodobého pronájmu budov v majetku obce

    • Pronájem Kulturní dům  1.815 Kč včetně DPH za krátkodobý pronájem 
    • Pronájem Klub důchodců  1.815 Kč včetně DPH za krátkodobý pronájem

poplatky V roce 2019

Výpis z VeřejNého zasedáNí zastupitelstVa – 18. 7. 2018

Zastupitelé se na začátku veřejného jednání zabývali problematikou splaškové kanalizace, starostou byli seznámeni s výsledky výběrového 
řízení na zhotovitele stavby a s výší vysoutěžené ceny.  Vítězem výběrového řízení se stala firma GASCO spol. s.r.o.  s nabídkovou cenou ve 
výši 152.508.488,89 Kč bez DPH. (Usnesení KUN V.2018-092 – schváleno)

S výstavbou kanalizace souvisí také projekt Opravy komunikace III/36823

O modernizaci komunikace III/36823 v katastru obce, která navazuje na uložení kanalizačního řadu bylo rozhodnuto na úrovni kraje, a to 
i přesto, že rozpočet Pardubického kraje akce zatíží sumou více než 40 milionů Kč. Aby mohlo být s následnou modernizací komunikace 
v naší obci vůbec uvažováno, musí být garantovaná spoluúčast obce minimálně ve výši 25% nákladů na stavbu, na čemž se zastupitelstvo 
dohodlo. (Usnesení KUN V.2018-093 – schváleno)

Starosta obce zastupitele seznámil s výsledky výběrového řízení na Opravu fasády budovy Obecního úřadu. (Usnesení KUN V.2018-094 – 
schváleno)

Zastupitelé schválili pořízení nové sekačky na Sportovní areál, stávající stroj byl zapůjčen do základní školy. (Usnesení KUN V.2018-095 – 
schváleno)

Proběhlo Schválení Plánu rozvoje sportu v obci Kunčina na období 2018-2023 (Usnesení KUN V.2018-096 – schváleno).

Zastupitelé schválili finanční odměnu starostovi obce, projednali záměr vybudování nové autobusové zastávky v Kunčině, schválili roz-
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počtová opatření a vklad majetku obce do Dobrovolného svazku obcí. (Usnesení KUN V.2018-097 – KUN V.2018-100 schválena)

Následovalo projednání žádostí o prodeje obecních pozemků, schválení věcných břemen. (Usnesení KUN V.2018-101– KUN V.2018-103 
schválena)

Zastupitelé přijali dotační prostředky od Ministerstva zemědělství na opravu střechy Kaple sv. Rocha v Nové Vsi a schválili nákup zásahové-
ho vozidla pro jednotku požární ochrany Nová Ves. (Usnesení KUN V.2018-106 a KUN V.2018-109 schválena)

Výpis z VeřejNého zasedáNí zastupitelstVa – 27. 8. 2018

Na začátku jednání se zastupitelé zabývali splaškovou kanalizací, starosta obce přítomné seznámil o všech krocích, které byly v posledním 
období učiněny. Zejména informace o schůzce s radním kraje pro dopravu Michalem Kortyšem, dále informace o koordinační schůzce se 
zhotovitelem a technickým dozorem stavby. Zastupitelé schválili podpis smlouvy s autorským dozorem Splaškové kanalizace. (Usnesení 
„KUN VI.2018-111 schváleno)
Zastupitelé schválili záměr podání žádosti o dotace na Pardubický kraj na kofinancování projektu splaškové kanalizace pro rok 2018 (Usne-
sení „KUN VI.2018-112 schváleno), podání žádosti o dotace na podporu jednotek sborů dobrovolných hasičů pro rok 2019. (Usnesení „KUN 
VI.2018-114 schváleno), podání žádosti o dotace v programu obnovy venkova (Usnesení „KUN VI.2018-115 a KUN VI.2018-116 schválena)

Zastupitelstvo pověřilo starostu obce k  učinění kroků k  tomu, aby se obec Kunčina stala dobrovolným plátcem DPH. (Usnesení „KUN 
VI.2018-113 schváleno).

Zastupitelé jednali o žádostech o prodej obecních pozemků a o věcných břemenech (Usnesení „KUN VI.2018-117 - KUN VI.2018-122). Za-
stupitelé schválili možnost čerpání rezervního fondu MŠ Kunčina na pokrytí DPP paní ekonomky. (Usnesení „KUN VI.2018-123 schváleno). 
Dalšími body jednání byly mj. Problematika černých skládek v obci, přehled investičního portfolia obce či geometrické zaměření proble-
matických pozemků v majetku obce.

 Výpis z VeřejNého zasedáNí zastupitelstVa – 20. 9. 2018

Starosta obce seznámil přítomné s aktuálními problémy v projektu splaškové kanalizace, zejména s potížemi s financováním daného in-
vestičního projektu. Proběhlo několik schůzek se zástupcem České spořitelny ve věci nastavení podmínek nového úvěru obce. Nakonec 
zastupitelé schválili žádost o nový úvěr ve výši 65 milionů Kč. (Usnesení „KUN VII.2018-132 - schváleno)

Zastupitelé projednali a schválili rozpočtové opatření obce č. 7/2018 (Usnesení „KUN VII.2018-133 – schváleno), schválili uzavření dvou 
smluv o věcném břemeni (Usnesení „KUN VII.2018-134 a KUN VII.2018-135 – schválena) a schválili vklad nové vodovodní přípojky do ma-
jetku DSO (Usnesení „KUN VII.2018-136 – schváleno)

kultura a sport pro příští rok a V NoVém  
VolebNím období

V tomto volebním období je kultura a sport 
pro mne nové zadání a  také pro dva další 
členy výboru, Jitku Kudrnovou a  Jana Šej-
nohu. Hlavním cílem je podporovat kultur-
ní a  sportovní činnost a  zároveň dbát na 
dostatečnou propagaci. Občané pak mají 
dostatek času vybrat si podle svého gusta 
a mohou přijít fandit, pobavit se, společně 
s  rodinou prožít volné chvíle, nebo se jen 
potkat se sousedy na některé z akcí. 
Když jsem si, jen pro zajímavost, na interne-
tu zadal Wikipedii a obec Kunčinu, tak v ob-
lasti kultury, tato encyklopedie, zmiňuje 
jedenáct akcí. Od plesu v prvních měsících 
roku přes pouťovou zábavu, pálení čaroděj-
nic až po Mikulášskou besídku. Není to vů-
bec málo, ale ve skutečnosti je akcí sportov-
ních a kulturních v obci ještě mnohem více. 
Osobně si neumím představit kulturu 
a sport v obci bez aktivních spolků. Spolky 
se samozřejmě věnují především své vlastní 
činnosti, ale zároveň pravidelně připravují 
a organizují akce, které jsou primárně urče-
ny pro občany naší obce, pro členy spolků, 
rodiny s  dětmi. Faktem je, že spolky také 

touto cestou zajišťují potřebné finanční 
částky pro svoji činnost. Za tím vším je ale 
také spousta času, energie, přípravy i peněz, 
které jsou vydané předem s očekáváním, že 
návštěvnost akce bude vysoká a  lidé bu-
dou spokojeni a budu se dobře bavit. Chci 
říci, pokud můžete, přijďte. Přijít se pobavit 
je odměna pro ty, co se snaží pro nás něco 
dobrého udělat!
Dovolte mi představit, na co je možné se tě-
šit v  následujícím roce. V  prvních měsících 
roku můžeme očekávat společenský, Hasič-
ský ples Sboru dobrovolných hasičů v Kun-
čině. Spolek SDH Kunčina navíc organizuje 
v  dubnu v  areálu Pod skalkou Pouťovou 
zábavu a  vzápětí Stavění májky spojenou 
s Pálením čarodějnic. Konec května je termí-
nem pro další akci, Kácení máje. Závěr roku 
je již tradičně spojen s hasiči a Mikulášskou 
besídkou. Doporučuji také letní, červnové, 
hasičské závody v Kunčině, které jsou nejen 
o  závodění, fandění, ale i  dobrém občerst-
vení, možností zábavy pro děti a setkání ob-
čanů. Také hasiči v Nové Vsi pořádají tradič-
ně zábavu v  kunčinském  kulturním domě 

a v květnu hasičské závody. Tato sportovní 
akce je tradičně spojena s výborným občer-
stvením, posezením, a letos se navíc chystá 
překvapení pro veřejnost. Včas budete in-
formováni s podrobným programem. 
TJ Sokol Kunčina je jeden z  pilířů sportov-
ních a kulturních akcí. Opravdu velkou udá-
lostí budou letní oslavy 70. výročí založení 
Sokolu. Bohatý program s  živou hudbou 
bude jistě velkým zážitkem letních měsíců 
pro celou obec. Opět se můžete těšit na tra-
diční podzimní zábavu Vinobraní a sváteční 
Štěpánskou. 
CK Čerti Kunčina je spolek orientovaný na 
sport, cyklistiku. Čerti se především sou-
středí na celoroční cyklistický seriál závodů 
Cykloman, ale také pravidelně pořádají, my-
slím si, divácky zajímavé a netradiční závody 
v Kunčině. Zimní biatlon a v létě Kunčinský 
duatlon je mimořádně atraktivní a obě akce 
si zaslouží větší pozornost našich občanů. 
Nejenom pro mimořádné výkony místních 
i  přespolních účastníků, ale i  pro divácky 
velmi příznivou stavbu tratě a  stanovišť 
střelby, kdy divák i  z  jednoho místa může 
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sledovat nezajímavější místa sportovních 
soubojů. Samozřejmostí je opět dobré ob-
čerstvení pro fandy a diváky.  
Myslivecké sdružení, je spolkem, který pořá-
dá nejenom podzimní tradiční Mysliveckou 
zábavu s bohatou tombolou a gurmánskou 
nabídkou občerstvení. Velmi atraktivní a zá-
bavnou se stala akce Mysliveckého sdružení 
a  SDH Kunčina, Ukončení léta, která bude 
koncem srpna a opět bude se zábavou pro 
občany i celé rodiny. Těšit se můžete, mimo 
bohatý program, na vyhlášenou zvěřinovou 
kuchyni. Třetí akcí na počátek léta, v červnu, 
je gastronomický zážitek v  soutěži vaření 
gulášů. 
Klub důchodců a Místní knihovna pořádají 
pravidelné čtvrtletní setkání, kterého se zú-
častňují desítky seniorů, což je s  tradicí od 
roku 1971 opravdový fenomén. Akcí pro 
všechny čtenáře je březnová Noc s  Ander-
senem, těšit se můžete i  na dubnovou Ve-
likonoční výstavu, která je inspirací k jarním 
svátkům.
Novější sportovní akcí pořádanou ve spor-
tovním areálu Sokolu je běh Deset jarních 

kilometrů, který pořádá Atletický klub Mo-
ravská Třebová společně s  obcí v  polovině 
března. Doporučuji, jak fandit výkonům 
sportovců, ale také se pobavit večer na Ple-
su sportovců v našem kulturním domě. 
Další akce jsou připravené pod hlavičkou 
obce. Například dva termíny jsou na letní 
kino koncem června a  koncem července. 
V  příštím roce plánuje obec opět koncert, 
divadlo anebo i jiný druh kulturního progra-
mu. To je i  výzva pro občany. Pokud máte 
podnět, nápad, doporučení ke kulturní 
nebo sportovní činnosti v Kunčině, napište 
mi na níže uvedený mail, nebo sdělte pod-
nět na obec. Budeme pravidelně diskutovat 
Vaše názory ve výboru a  co bude možné 
zapracujeme do programu a plánu akcí na 
daný rok. 
Myslím si, že kultura obce není jen o akcích. 
Je to i třeba o institucích, jako je škola a škol-
ka, které jsou v naší obci kvalitní a dětem se 
věnují i nad rámec osnov. 
Kultura obce je daná i tím, že máme dobře 
fungující služby (obchody a  pohostinství), 
kde lidé nejenom nakupují, ale se potkají 

a  mohou si i  jen popřát dobrého dne. Po-
hostinství „U Kostela“ nabízí setkání a občer-
stvení také při kulturních akcí a  lidé si mo-
hou zážitek prodloužit společně před i  po 
události. Pohostinství u Fryčů nabízí kromě 
turnajů v šipkách a kulečníku s hojnou ná-
vštěvností místních občanů také například 
posezení u  Svatomartinské husy a  ochut-
návky Svatomartinského vína. Občané mo-
hou prožít společně i  třeba Halloweenský 
večer. 
Fotbalová utkání krajské úrovně, kde se 
v sezóně každé dva týdny potkávají desítky 
občanů obce a  prožijí společně nejenom 
sport ale i  setkání. Rodiny s  dětmi se mo-
hou potkat na dětských hřištích, sportov-
ním areálu u školy. To vše jsou díly mozaiky, 
která dává celkový obraz života v obci. Obci, 
která žije. Kde jsou lidé, kteří se potkávají. 

Ing. Josef Beneš, zastupitel obce,  
předseda výboru pro kulturu a sport 

kultura.kuncina@email.cz

ze školských zařízeNí

základní škola Kunčina
Do nového školního roku nastoupilo v září 
158 dětí: 80 z  Kunčiny, 41 z  Mladějova, 27 
z  Nové Vsi, 10 z  jiných obcí. Mezi zaměst-
nanci školy je 13 pedagogů, školní asistent-
ka a 5 provozních zaměstnanců. 
Již v prvním zářijovém týdnu se nám naskyt-
la příležitost na zajímavou exkurzi pro žáky 
7., 8. a  9. třídy. Jednalo se o  Mimořádnou 
prohlídku zámku Lány, letního sídla pre-
zidenta republiky. Brzy ráno jsme vyrazili 
autobusem a  po čtyřech hodinách jízdy 
jsme byli v cíli, tedy v obci Lány nedaleko 
za Prahou. Záhy jsme zjistili, že o prohlídku 
je obrovský zájem, protože u  vstupní brá-
ny se shromažďovaly velké zástupy lidí. 
Naštěstí naše škola měla vstup předem za-
jištěn, a  proto jsme krátce před polednem 
mohli vstoupit do areálu zámku. Hned jsme 
byli všichni i se svými zavazadly podrobeni 
bezpečnostní prohlídce a poté jsme pokra-
čovali přímo do zámku. Procházeli jsme pří-
zemím a  reprezentačními salony v  prvním 
patře, v  nichž probíhají setkání hlavy státu 
s významnými osobnostmi či různými dele-
gacemi. Viděli jsme např. slavnostně připra-
venou jídelnu vybavenou nádherným ná-
dobím a stříbrnými příbory nebo pracovnu 
T. G. Masaryka, našeho prvního prezidenta. 
Po prohlídce zámku jsme nahlédli do roko-
kové zámecké kaple z  poloviny 18.  století, 
která slouží jako lánský farní kostel. Po krát-
kém občerstvení jsme se vydali na procház-
ku zámeckým anglickým parkem. Potom 
jsme již zamířili k  našemu autobusu a  po 

únavné cestě jsme zdárně dorazili domů. 
Ve čtvrtek 4. října se naši žáci ze 7., 8. a 9. tří-
dy zúčastnili turnaje v  Moravské Třebové. 
Hrálo se na „B“ hřišti Slovanu Mor. Třebová. 
Minikopaná se hraje pouze na polovině kla-
sického fotbalového hřiště. Brány jsou men-
ší, v poli je 6 hráčů a brankář. Protože se na-
hlásila pouze tři družstva, bylo dohodnuto 
prodloužení hrací doby na 2×10 minut. Naši 
školu reprezentovali: Ondřej Krejčí, Štěpán 
Seryn, Andreas Beil, Pavel Diblík, Aleš Širů-
ček, Martin Cvejn, Jakub Jachan (brankář), 
Lukáš Kaděra, Adam Kalina a Michal Kudyn. 
V prvním zápase kluci sehráli velmi vyrovna-
né utkání se ZŠ Třebařov a vyhráli 3:2. Pak na-
stoupili proti favoritovi – ZŠ Palackého (nová 
škola). Jejich družstvo bylo tvořeno téměř 
výhradně ze žáků 9.  tříd. Naši chlapci pro-
hráli  1  :  4. Celkově skončili na druhém mís-
tě. Všem klukům patří dík za jejich nasazení 
a velmi kolektivní výkon v obou zápasech. 
Ve středu 12. září se naši žáci zúčastnili ob-
vodního kola v  přespolním běhu v  Morav-
ské Třebové. Soutěž proběhla v  prostoru 
Křížového vrchu. Celkem se do soutěže při-
hlásilo 41 našich žáků. V kategorii čtvrtých 
tříd výrazného úspěchu dosáhla Ema Šej-
nohová, která doběhla na 3.  místě, a  Filip 
Kalina, který obsadil 4.  místo.   V  kategorii 
chlapců z pátých tříd zcela bezkonkurenčně 
vyhrál Adam Paar. Díky většímu zájmu žáků 
z 2. stupně jsme byli schopni poskládat ve 
všech kategoriích družstva. Žáci (Širůček, 
Kalina, Beil, Seryn, Krejčí a  Klesal) i  žákyně 
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(Marvanová, Grundová, Šmídová, Topinko-
vá) v kategoriích 8. – 9. tříd velmi zabojovali 
a ve svých kategoriích vyhráli. Do okresního 
kola postoupili Adam Paar, Ema Šejnohová 
a  vítězná družstva v  kategorii 8.  a  9.  tříd. 
V pátek 21. září 2018 se uskutečnilo okresní 
kolo v Poličce. Tratě byly tradičně připrave-
ny v Liboháji. V kategorii dívky II se do zá-
vodu probojovala Ema Šejnohová. Bohužel 
kvůli zdravotní indispozici musela v  polo-
vině závodu odstoupit. Ve stejné věkové 
kategorii chlapců naši školu reprezentoval 
Adam Paar. A běh probíhal stejně jako v ob-
vodním kole. Adam nasadil tempo, kterému 
nikdo nestačil, a  s  velkým náskokem opět 
zvítězil. V kategorii IV náš tým starších dívek 
z 8. třídy doplnily dívky ze 6. a 7. třídy. V této 
kategorii startovala čtyři družstva. Tým tvo-
řily dívky: Katka Křivánková, Natálka Marva-
nová, Nicol Matoušková, Andrea Pospícha-
lová, Leona Grundová a Martina Topinková. 

Díky vyrovnanému běhu dívek naše škola 
obsadila výborné 2.  místo. Ve stejné kate-
gorii chlapců bylo přihlášeno pět družstev. 
Za naši školu nastoupili Aleš Širůček, Adam 
Kalina, Andreas Beil, Štěpán Seryn, Ondřej 
Krejčí a Pavel Diblík. A ani kluci se nenechali 
zahanbit. Obsadili výborné 3. místo. 
V sobotu 3. listopadu se na naší škole konala 
již tradiční akce Podzimní hrátky. Děti si na 
několika stanovištích mohly vyrobit větrník, 
podzimní lampičku, ježka a  sovičku z  pří-
rodnin, náhrdelník nebo náramek, naplnit 
si skleničku pečeným čajem. V jedné z uče-
ben měly také možnost vyzkoušet si znalost 
našich živočichů.  Bylo možné se  i  občerst-
vit v  bufetu, o  který se postarali žáci 9.  tří-
dy. Akce byla jako každý rok ukončena lam-
pionovým průvodem.

Mgr. Iva Richterová

Od 1. 9. 2018 naše mateřská škola čerpá na 
základě projektu Rovnost příležitostí ke vzdě-
lávání MŠ Kunčina II, registrační číslo projektu: 
CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009739 finanční 
prostředky z  Evropských strukturálních fon-
dů v  rámci  OP VVV prostřednictvím výzvy 
02_18_063 Šablony II. Cílem projektu je zvý-
šení kvality předškolního vzdělávání včetně 
usnadnění přechodu dětí na ZŠ. Z finančních 
prostředků v celkové výši 467.143,- Kč hradí-
me tyto aktivity: Školní asistent - personální 
podpora MŠ; Chůva - personální podpora MŠ; 
Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - 
DVPP v rozsahu 8 hodin - osobnostně sociální 
rozvoj; Vzdělávání pedagogických pracovníků 
MŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - polytechnické 
vzdělávání.
Od září se nově přijaté děti bezproblémově 
adaptovaly na prostředí MŠ. Významně tomu 
napomohli rodiče přípravou svých dětí na 
vstup do školky, citlivý přístup učitelek na pra-
covišti v Kunčině i přítomnost chůvy ve třídě 
s nejmladšími dětmi.
V říjnu za dětmi přijel „Mobilní zvěřinec“. Děti 
se účastnily  besedy o  exotických zvířatech. 
Seznámily se s  životem prezentovaných zví-
řat i  s  jejich „jídelníčkem“. Všechna přivezená 
zvířata si děti mohly vzít do ruky. Byl to pro 
ně velký zážitek. Tento měsíc jsme při probíra-
ném tématu o ovoci a zelenině navštívili míst-
ní obchody. Děti měly možnost zjistit, jaký 
sortiment si zde mohou koupit a zopakovaly 
si své znalosti. Srdečně děkujeme vedoucím 
prodavačkám paní Šetlerové a  Onucové za 
zorganizování pěkných exkurzí a inspektorce 
obchodní společnosti Hruška paní Ševčíkové 
za darování ovoce a zeleniny dětem k dalšímu 
zkoumání. 
Letos jsme rodičům s dětmi na obou pracovi-
štích nabídli akci „Pískohraní“. Při odpoledním 
tvoření si společně vyrobili pískované obrázky 
s podzimní tématikou. 
Na konci října nás navštívilo Divadlo JÓ-JO 

s „Pohádkou ze psí boudy“. Herečky děti aktiv-
ně zapojovaly do děje pohádky. Děti se učily 
společenskému chování při kulturním před-
stavení.
V adventním období plánují učitelky uspořá-
dat pro rodiče s dětmi vánoční tvoření. 
V  sobotu 1. prosince vystoupí některé děti 
v programu SDH Kunčina „Mikulášská besíd-
ka“ s pásmem písniček a básniček. 
Mikuláš s andělem a čertem zavítá do školky 
ve středu 5. prosince. Děti se seznámí s touto 
tradicí a budou obdarovány nadílkou, kterou 
jim věnuje Truhlářství František Knápek a  in-
spektorka obchodní sítě Hruška paní Ševčíko-
vá. Srdečně děkujeme.
Pro rodiče a blízké uspořádáme vánoční besíd-
ky, kde děti předvedou, co se dosud naučily. 
Před vánočními prázdninami nás navštíví také 
Ježíšek s  dárky, na které přispěli rodiče dětí 
a firmy Suninvest Bohemia, Suninvest Slovác-
ko, Bioinvest Kunčina, Agro Kunčina, Ladislav 
Švanda - Topenářské a  instalatérské práce, 
Jan Fajman - Uhelné sklady, Josef Pařil Malby 
– Nátěry, FRNK-reklama - František Knápek, 
Jaroslav Zezula – soukromý zemědělec. Všem 

sponzorům srdečně děkujeme za radostné 
Vánoce ve školce a  vstřícnou spolupráci při 
zkvalitňování podnětného prostředí pro děti. 
Ve čtvrtek 24. ledna 2019 od 16.00 hodin zve-
me do MŠ rodiče dětí na besedu s lektorkou 
Ivou Řehůřkovou, dlouholetou učitelkou MŠ, 
která Vám může předat zkušenosti za skoro 
30 let praxe v práci s předškolními dětmi. Ten-
tokrát na téma „Jak si splním to, co chci“ – co 
je cílevědomost a proč vést děti k dokončení 
v započaté činnosti apod. Účastnit se mohou 
i rodiče, jejichž děti nenavštěvují naši MŠ.  
V pátek 1. března 2019 od 15.30 hodin pořá-
dáme v  Kulturním domě v  Kunčině tradiční 
„Masopustní karneval“. Vystoupí děti ze 
všech tříd se svým programem. Zábavným 
odpolednem provedou děti i dospělé „Brněn-
ské písničkové tetiny“. Máte-li rádi hudbu, ta-
nec, veselí, jste srdečně zváni!
Jelikož se pomalu blíží konec roku, přejeme 
všem obyvatelům příjemné prožití vánočních 
svátků a šťastný nový rok. 

Za MŠ Hana Fafílková

mateřská škola Kunčina
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ze spoleČeNských zařízeNí
tj sokol Kunčina, z.s.

Začátkem listopadu byla ukončena podzimní část fotbalového ročníku 2018/2019.

tabulka výsledků podzimní části sezóny 2018/2019:

Oddíl   soutěž   umístění  body (bilance)  Nejlepší střelec

Muži „A“   I. A třída   13. místo       8 (16:51)  Tlustoš (4 branky)
Muži „B“    III. třída   7. místo       13 (12:31)  Hlubinka (8 branek)
Dorost   Okresní přebor 8+1 6. místo        4 (13:22)   Papežík (4 branky)
Žáci    Okresní přebor 8+1 3. místo       18 (22:15)  Kudyn (15 branek)

V  hodnocení podzimní části bychom měli 
začít pozitivy. Pozitivem je herní projev 
a fungování žákovského mužstva, za kterým 
stojí nejen výborné výkony jednotlivých 
hráčů, ale také poctivá práce realizačního 
týmu, jmenovitě trenéra pana Jiřího Olejní-
ka a  vedoucí oddílu paní Marie Přívratské, 
v neposlední řadě podpora rodičů jednotli-
vých hráčů. Pozitivem také je, že jsme stále 
schopní udržet širokou základnu sportovců 
v celém věkovém spektru. Poděkování za to, 
aby se děti v  žákovském a  dorosteneckém 
věku mohli zúčastnit soutěžních zápasů, 
patří také Okresnímu fotbalovému svazu 
Svitavy, který se snaží vycházet vstříc poža-
davkům jednotlivých oddílů na podmínky 
soutěže. Příkladem je Meziokresní přebor 

dorostenců 8+1, který umožňuje, aby se 
soutěžních utkání mohli účastnit i  oddíly 
s menší hráčskou základnou.
Podzimní část sezóny velmi negativně ovliv-
nil vysoký počet zraněných hráčů v řadách 
„A“ mužstva, bohužel stejný problém postihl 
i některé hráče z rezervního týmu. To se od-
razilo nejen na hře a výsledcích samotného 
„Áčka“, ale také na výsledcích „B“ týmu a od-
dílu dorostu. Avšak pozitivním aspektem je, 
že tým byl soudržný a že jednotlivé oddíly 
byly schopny si navzájem pomoci. Bylo vi-
dět, že mnoho dorostenců už je dostatečně 
vyspělých na dospělý fotbal a že svou herní 
kvalitou jsou schopni konkurovat i  zkuše-
nějším a starším spoluhráčům. 
Zimní období je ve fotbale obdobím příprav 

na jarní část sezóny. Mužstva čeká tvrdá fy-
zická příprava, která se snad projeví ve zlep-
šených výsledcích v části ročníku 2019.
Chtěli bychom Vás pozvat na již tradiční 
diskotéku, která se bude konat 28. 12. 2018 
od 20:00 v Kulturním domě v Kunčině. K po-
slechu a hlavně k tanci bude hrát DJ Kotas. 
V úplném závěru roku se bude konat tradič-
ní Silvestrovský zápas, který se sehraje na 
multifunkčním hřišti u ZŠ Kunčina.
Závěrem mi dovolte jménem Tělovýchovné 
jednoty Sokolu Kunčina, z.s. popřát všem 
občanům Kunčiny a Nové Vsi krásné a klid-
né prožití vánočních svátku, příjemný Nový 
rok a mnoho štěstí a úspěchů v roce 2019. 

Michal Kubín, jednatel TJSK

cyklistický klub čerti Kunčina
Od vydání posledního Kunčinského zpravo-
daje se konaly 3 poslední závody letošního 
seriálu Cykloman.
Babí léto je terénní crosscountry závod na 50 
km. Trať je vyznačena v  okolí Moravské Tře-
bové, na Hřebečovském hřebeni i v katastru 
Nové Vsi a Kunčiny. V těžké konkurenci stov-
ky závodníků se na stupně vítězů probojova-
li František Pustina (3. místo v  kategorii M4) 
a Bedřiška Schneiderová (1., Ž2).
Silniční závody zpravidla nebývají u Čertů nej-
oblíbenější. Ti se cítí jako ryby ve vodě raději 

v terénu, ideálně v extrémně náročném teré-
nu. V silniční časovce na 22 km z Linhartic do 
Chornic a zpět proto mezi šedesátkou startují-
cích uspěli pouze vítěz kategorie M3 Petr Ště-
pař a třetí mezi juniorkami Simona Kalábová.
Posledním závodem byl tradičně výjezd do 
třebovské sjezdovky. Zde jsme již uspěli lépe 
– Štěpař a Antl – 2. a 3. místo v M3, Pustina 1. 
v M4, Kalábová 3. v juniorkách a Schneiderová 
zvítězila v Ž2.
Radostný pohled je pro naše závodníky i  fa-
noušky do sumární výsledkové listiny celoroč-

ního seriálu Cykloman. V jednotlivých katego-
riích se vyšvihli na stupně vítězů Petr Štěpař 
(2.), Karel Antl (3.), František Pustina (2.), Ivana 
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Vážení spoluobčané,
jistě jste si všimli, že hasičská zbrojnice 
v Nové Vsi prošla v tomto roce rozsáhlou re-
konstrukcí.    Došlo i k obměně zásahového 
vozidla. Dosluhující Škoda 706 RTHP byla 
nahrazena cisternovou automobilovou stří-
kačkou CAS 25 na podvozku LIAZ 101.860, 
která byla zakoupena od města Svitavy, 
kde sloužila místnímu sboru dobrovolných 
hasičů. Škoda 706 byla prodána SDH Milo-
vice-Mladá, kde bude sloužit už převážně 
jen jako exponát v  jejich muzeu hasičské 
techniky.
Obě investice byly realizovány za podpory 

dotačního titulu. Tímto chci jménem sboru 
dobrovolných hasičů v Nové Vsi poděkovat 
starostovi obce p. Kubínovi a celému zastu-
pitelstvu za výbornou spolupráci a podporu 
sboru.
S ohledem na dovybavení a drobné dokon-
čovací práce jsme se rozhodli, že prohlídku 
vozidla a  zbrojnice uskutečníme až při pří-
ležitosti konání hasičské soutěže o  pohár 
starosty obce v květnu 2019.
Přejeme všem spoluobčanům krásné a klid-
né prožití svátků vánočních a  do nového 
roku hodně zdraví a mnoho příjemných zá-
žitků z akcí konaných v naší obci. 

Za SDH Nová Ves, Martin Voráč,  
starosta sboru, místostarosta obce

sdH NOVá Ves

sdH KuNčiNa
Letošní rok byl pro náš sbor velice náročný 
z pohledu pořádání kulturních akcí. Nejvý-
znamnější byly oslavy 135 let od založení 
našeho sboru, které se připravovaly třičtvr-
tě roku. V nadcházejícím roce budeme po-
kračovat akcemi, které každoročně pořádá-
me a budeme Vás na ně včas upozorňovat. 
Začátkem listopadu nás zasáhla smutná 
zpráva, kdy nás opustil bratr pan Josef Se-
linger, který v letošním roce oslavil úctyhod-
ných 50 let členství v našem sboru. Poslední 
rozloučení se konalo 13. listopadu ve smu-
teční obřadní síni v Moravské Třebové, kde 
jsme drželi čestnou stráž na jeho poslední 
cestě. Panu Selingerovi patří velký dík za 
jeho práci ve sboru. Čest jeho památce.
Práce na hasičské zbrojnici pokračují sviž-
ným tempem, na stavbě se dokončuje ob-
ložení věže, pokračuje se na elektroinstalaci 
a přes zimu budou pokračovat vnitřní prá-
ce jako podlahy, zateplení, obklady a další. 
Doufejme, že se nic nezbrzdí a budova bude 
k předání v první polovině příštího roku.
Kolektiv mladých hasičů letos uzavřel se-
zónu závody ve Vranové Lhotě, Sušicích, 
Mladějově a podzimním kolem hry Plamen 
v Janově na závodech požární všestrannosti. 
Kolektivu se podařilo dosáhnout průměr-
ných umístění hlavně ve zdraví a bez úrazů. 
Během zimy bude probíhat teoretická pří-
prava na nadcházející sezónu a další aktivity.
Tímto také vyhlašujeme NÁBOR MLADÝCH 
HASIČŮ, abychom rozšířili naše řady. De-
tailní informace vám poskytne vedoucí 
mladých hasičů pan Jan Procházka na tel. 
604  740  978. Hasičský sport je kolektivní, 
děti se naučí pracovat v  týmu, rozvinou si 

Štěpařová (3.), Bedřiška Schneiderová (1.), 
Blanka Manová (3.) a Simona Kalábová (2.).
Souběžným závodem k  Cyklomanu dospě-
lých je i  Cyklománek pro děti. Některého ze 
závodů se zúčastnilo více než 15 dětí z Kunči-
ny a Nové Vsi. Gratulujeme!
Na přelomu ledna a února budeme pořádat 
v areálu Pod Skalkou Zimní cyklistický biatlon 
skládající se z jízdy na horském kole a střelby 

na padací terče. Přesný termín konání akce 
bude stanoven s ohledem na počasí. Již nyní 
zveme diváky i místní střelce a cyklisty. Přijďte 
fandit a ochutnat výtečného kapra po mlynář-
sku a kunčinského čerta.

Za CK Čerti Kunčina Roman Richter
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8.2.2019  IV. Hasičský ples     (hraje kapela Prorock Blansko)

Podrobnosti se včas dozvíte na plakátech a našich veřejných facebookových stránkách

www.facebook.com/sdhkuncina

manuální zručnost a fyzickou zdatnost. 
Velice si vážíme i našich sponzorů, kteří nás 
v  letošním roce podpořili - Věra Netolic-
ká (účetnictví MT), Jaroslav Zezula (soukr. 
zemědělec), Dochema, Rolltechnik a  další 

sponzoři nejen z  naší obce. Samozřejmě 
největší podporu máme od obce Kunčina. 
Děkujeme a velmi si vážíme této podpory. 
Přejeme všem našim spoluobčanům krás-
né vánoční svátky, do nového roku hodně 

zdraví a osobní pohody a těšíme se na Vás 
v příštím roce na našich akcích. 

Za SDH Kunčina, starosta Petr Slabý

růzNé
Vzpomínání na školní léta 1959 - 1968

22.09.2018 se sešli spolužáci základní školy, 
školního roku 1959 -1968. Po 50 letech, co 
jsme opustili školu, jsme se aspoň na ma-
lou chvíli na místo činu vrátili. Před školou 
jsme se sešli, někdy rozpačitě se pozdravili 
a  mnozí z  nás byli překvapení, že za námi 
přijel i  náš poslední třídní učitel pan Ladi-
slav Kejík, je to přece jen už padesát let, co 
jsme se někteří neviděli. 
Prošli jsme si třídy, speciálku, nakoukli do tě-
locvičny, jídelny a dílen. Opět se nám vyba-
vily školní zážitky, například dloubance do 
žeber a tahání za kotlety od pana zástupce 
Berky, nástupy u  pana ředitele Navrátila, 

když jsme něco provedli. Za prohlídku školy 
bych chtěl poděkovat paní ředitelce, že nám 
to umožnila a panu školníkovi Obručníkovi, 
který nás ochotně provedl všude, kde jsme 
chtěli nahlédnout. 
Naše setkání pokračovalo v  Třebovské re-
stauraci v  Moravské Třebové. Sotva jsme 
v  salonku usedli, opět se začalo povídat, 
a  nejen vzpomínat na školu, ale kdo chtěl, 
vyprávěl o svých životních zážitcích.  V po-
zdních hodinách jsme se začali rozcházet, 
plni příjemných dojmů. 

Lubomír Alexandr

Ráda bych poděkovala obci Kunčina za roční 
příspěvek ve výši 3.000 Kč pro mou dceru 
Nicol Matouškovou na její sportovní aktivity.
Nicol se již 7. rokem věnuje mažoretkovému 
sportu a  2. rokem twirlingu (spojení gym-
nastiky a tance s hůlkou). Jen za letošní rok 
si vybojovala v sólech, duích i formacích 14 
zlatých, 6 stříbrných a 4 bronzové medaile. 
Největší ocenění je letošní titul mistra České 
republiky v miniformaci. 
Provozování tohoto sportu je finančně ná-

ročné. Šaty, hůlka, kozačky i  speciální twir-
lingové boty jsou tisícové položky. I většinu 
startovného si hradíme sami. Proto jsme 
rádi za každý sponzorský dar.
Ještě jednou moc děkujeme obci Kunčina 
za finanční podporu pro Nicol, aby mohla 
dále úspěšně reprezentovat svoji rodnou 
obec.

Andrea Klimešová, maminka

malé velké úspěchy

Pohostinství u Fryčů
Dne 10.11.2018 se u nás konalo II. posezení 
u Svatomartinské husy, které zaujalo více než 
čtyři desítky návštěvníků nejenom z Nové Vsi 
a  Kunčiny, ale i  ze širokého okolí. Všem ná-
vštěvníkům děkujeme a  těšíme se na příští 
rok, kdy si opět posedíme u husičky.
Jen co nás opustili obědoví návštěvní-
ci hned jsme se vrhli na výzdobu večera, 
která se nesla v  duchu amerického svát-
ku – Halloweenu. Tento již IV. ročník byl 
vyhledáván hosty z  naší obce a  okolí. Pět 
desítek hostů se bavilo soutěžemi, tancem 
a každoročně cenami, které byli připraveny. 
Kostýmy, se kterými si některé masky dali 
opravdu práci, potěšili oko každého z  ná-

vštěvníků. Letos byli vyhodnoceny i nejlepší 
masky, které si odnesli na památku malou 
pozornost. Každý rok se snažíme, aby každá 
akce byla lepší a  lepší a  podle ohlasů, kte-
ré nám hosté dali najevo, jsme věděli, že se 
nám to povedlo. Mimo soutěže jsme pro zú-
častněné měli nachystány 2 taneční vystou-
pení. Tanečnice Adéla Lžičařová a  Nikola 
Janečková měli nelehký úkol, v krátké době 
vymyslet, nacvičit a odtančit své vystoupe-
ní. Potlesk a velký aplaus mluvil za vše, po-
vedlo se!! Všem velice děkujeme a těšíme se 
na další rok.

Za pohostinství Ondřej Fryč
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Obec Kunčina připravila jako hřeb nejenom 
podzimní sezóny, vystoupení Duo Jamaha. 
Nejsem fanouškem, ani vyznavačem tele-
vizního programu Šlágr, ani velkých hvězd 
tohoto programu, ke které beze sporu Duo 
Jamaha patří.  Přesto jsem se na vystoupe-
ní těšil, podobně jako desítky spoluobčanů 
a  přespolních z  Moravské Třebové, Mladě-
jova, Starého Města a  okolí. Mé očekávání 
bylo především v  prožitku zábavy, přívěti-
vé a  přátelské atmosféry, kterou tato dvo-
jice prý umí vytvořit. Byl jsem i zvědav, jak 
se protagonistům podaří navázat kontakt 
s účastníky koncertu a jak dokáží rozproudit 
zábavu v  Kunčině, kde nemohou navázat 
na tradici takovýchto vystoupení.  Jak jsem 
si nastudoval před koncertem na interne-
tu, Duo Jamaha je dvojice otce a  syna ze 
západoslovenského Záhoří. Společně jsou 
od roku 2002, oba hrají na klávesy a  otec 
Alfons navíc ovládá akordeon. Svoji pro-
dukci doprovázejí zpěvem, ale umí pobavit 
i vloženým mluveným slovem, které si bere 
většinou syn Marian. Repertoár je tvořen 
československými lidovými i  moderními 
písněmi, často zahrají také hity, které zazní-
vají na zábavách. To vše rozhodlo, abych na 
13.listopadu sobě a rodině pořídil vstupen-
ku s místenkou.
Kulturní dům byl nachystán pro dvě sta míst 
k sezení a lístky byly v předprodeji nejprve 
pro občany Kunčiny a Nové Vsi, pak teprve 

byly uvolněny vstupenky a  propagace pro 
přespolní. Sál se zcela a  v  poklidu zaplnil 
během půl hodiny. Přispěla k  tomu i velmi 
dobrá organizace, označení řad a míst k se-
zení. Koncert zahájila dvojice na čas a pěk-
ně hned od podlahy. Nevěřil bych, že hned 
u  prvního hitu skupiny budu tleskat a  ne-
chám se unést rytmy lidových písní. Nutno 
podotknout, že nezůstalo jen u  potlesku, 
s ostatními jsem i zvedal ruce a v rytmu písní 
mával. Ještě teď mi zní v hlavě refrén písně: 
dam, dam ruku hore dám…!  Jen tak neza-
pomenu na chytlavou melodii a  text písně 
Narozeniny: narozeniny, narozeniny, nenos-
te mi žádné květiny,…! Bavila se generace 
seniorů, bavila se i skupina mladších a mla-
dých lidí. Rozesmálo nás i  mluvené slovo 
a anekdoty v přednesu Mariana. Překvapily 
mě i dvě přání uprostřed koncertu z publika 
na zamilovanou skladbu, Duo Jamaha oka-

mžitě zareagovalo, jako by s tím Marian s Al-
fonsem počítali. S uznáním jsem vnímal, že 
navázání kontaktu s publikem nebylo nijak 
nucené. Necítil jsem, že něco musím. Dvoji-
ce i velmi dobře věděla, kde vystupuje, čas-
to mezi písněmi, ale i v refrénu zazněl název 
obce. Po přídavku a poslední písni okamžitě 
seběhli z podia a přišli mezi lidi pro společ-
ná fota a podpisy, to se cení. Bavil jsem se 
po celou dobu velmi dobře a  uvědomil si 
opět, že je diametrální rozdíl slyšet kulturní 
program v  televizi, v  rádiu nebo prožít na-
živo. Pokud Vás vystupující naladí, přitáhne 
a získá, tak je prožitek nenahraditelný, a to se 
Duu Jamaha, Alfonsovi a Marianovi opravdu 
povedlo. Doufám, že na příští rok budeme 
mít u podobné kulturní události opět šťast-
nou ruku a že se pobavíme minimálně stejně. 

Ing. Josef Beneš, zastupitel obce

duo jamaha v Kunčině!

Tak se nám zase blíží konec roku. Jak byl 
úspěšný v  počtu vypůjčených knih Vám 
sdělím v dalším zpravodaji. Teď bych se ráda 
zmínila ještě o tom, co nás čeká v nejbližších 
dnech. 
Je již tradicí, že se čtenáři schází koncem 
roku na malém rozloučení s  právě odchá-
zejícím rokem.  V knihovně si povíme o ži-
votě a díle některého z českých spisovatelů. 
Letos to bude Josef Lada. Pak si zazpíváme 
koledy a na závěr si pustíme na plátno v sále 

klubu důchodců český film s vánoční témati-
kou.  Letos se sejdeme v pondělí 17. 12.2018 
v 16,00 hod. Zváni jsou všichni čtenáři.
Chtěla bych touto cestou poděkovat man-
želům Klegerovým za přednášku o  Kubě, 
která se uskutečnila 16.11.2018. Tuto zemi 
navštívili již v roce 2015.  Museli proto oprá-
šit své vzpomínky, ale připravili se opravdu 
dobře. Přednáška byla velmi zajímavá. Také 
přislíbili, že i v roce 2019 budou s besedami 
pokračovat, tentokrát navštívíme Thajsko.  

S  termínem se seznámíte na obecních vý-
věskách. Příspěvek končím s  přáním krás-
ných Vánoc a  v  roce 2019 hodně zdraví 
a osobních a pracovních úspěchů.

Marta Alexandrová

zprávy z místní knihovny v Kunčině
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charita moravská třebová

historie
Naše obce v době první republiky

Tento rok si připomínáme významné kula-
té výročí 100 let od vzniku Československé 
republiky.
Při této příležitosti se můžeme ohlédnout 
v  čase do našich obcí a  vrátit se do obdo-
bí první republiky (1918 – 1938). Rok 1918 
znamenal výrazné změny, konec první svě-
tové války v listopadu 1918, rozpad Rakous-
ko-Uherské monarchie a  prohlášení samo-
statné Československé republiky 28. října 
1918. Na nově vzniklou situaci reagovalo 
české a německé obyvatelstvo zcela rozdíl-
ně. Vznik Československa nebyl některými 
německými obyvateli vítán s  nadšením. 
Němečtí obyvatelé Hřebečska se přihlásili 
k  Německému Rakousku a  vznik Česko-
slovenska ignorovali a  odmítali. Nepoko-
je a  protesty u  německého obyvatelstva 
propukly také v  Moravské Třebové v  listo-
padu 1918, kde musela zasahovat česko-
slovenská armáda. Incident si vyžádal pět 
mrtvých a  pět zraněných, mezi zraněnými 
byl šestnáctiletý nádeník Ferdinand Peichl 
z Nové Vsi, který utrpěl průstřel stehna. Po 
počátečním odmítnutí se postupně situace 
začala uvolňovat a němečtí obyvatelé začali 
s  Československou republikou spolupraco-
vat, vedly je k  tomu zejména ekonomické 
a hospodářské, ale i jiné důvody. Situace se 
zhoršila ve 30. letech v souvislosti s hospo-
dářskou krizí a nárůstem nacionalismu.
Obec Kunčina i obec Nová Ves náležely do 
politického a  soudního okresu Moravská 
Třebová. Politický okres Moravská Třebová 
se celkově skládal ze třech soudních okresů: 
Jevíčko, Svitavy a Moravská Třebová. Politic-
ký okres tvořilo celkem 87 obcí, mezi těmito 
obcemi se započítávaly i 4 města: Moravská 
Třebová. Svitavy, Jevíčko a Březová. Soudní 

okres Moravská Třebová měl 28 909 obyva-
tel, z toho 25 054 Němců, 3016 Čechů a 839 
ostatních národností.
Soudní okres Moravská Třebová tvořilo 40 
obcí. Mezi velké obce se řadilo devět sídel. 
Mezi tyto obce patřily v první řadě okresní 
město Moravská Třebová a městyse Trnávka 
(jediná velká česká obec v  tomto okrese), 
Třebářov a Křenov a dále pak Boršov, Dlou-
há Loučka, Kunčina, Rychnov a  Staré Měs-
to. Na východě okresu se rozkládala jediná 
česká oblast a  jejím centrem byla, Trnávka, 
kterou je možné považovat za výběžek sou-
sední oblasti Malé Hané na Hřebečsko.
Obec Kunčina ležela 4 km od tehdejšího 
okresního města Moravské Třebové. V obci 
se nacházela železniční stanice na trati Tře-
bovice – Prostějov, obcí procházela okresní 
silnice z Moravské Třebové probíhající přes 
Českomoravskou vrchovinu přes českou 
hranici do Opatova. Rozloha obce činila 
1395 ha a byla složena z velké části z polí, luk 
a lesů. V roce 1880 žilo v obci 1353 obyvatel 
většinou německé národnosti. Obec měla 
v k tomuto roku 207 domů. V roce 1910 žilo 
v  obci 1285 obyvatel, z  toho 1284 němec-
kých obyvatel. V roce 1921 měla obec 1226 
obyvatel a 205 domů. V obci žilo 15 obyva-
tel československé národnosti a  4 jiné ná-
rodnosti. Z hlediska náboženského vyznání 
převažovali v roce 1921 katolíci. V roce 1930 
měla obec 1330 obyvatel, z  toho 1286 ně-
mecké národnosti, 26 československé ná-
rodnosti a  18 jiné národnosti, 226 domů. 
V  tomto roce je uváděn 1 člověk hlásící se 
k církvi československé husitské a 2 lidé hlá-
sící se k jiné víře.
Dominantou obce je farní kostel sv. Jiří, 
který byl za faráře Rudolfa Kužely v  letech 

1937 – 1938 rozšířen podle návrhu lichten-
štejnského architekta Ing. Karla Förstera 
z Lednice. Stavbu řídil stavitel Jakob Swatek 
z  Moravské Třebové. Naproti kostelu stála 
farní budova s  hospodářskými budovami 
a rozlehlou zahradou. Mezi kostelem a farou 
roste dodnes dub letní, který byl zasazen 2. 
12. 1908 u příležitosti diamantového jubilea 
(60 let) panování císaře Františka Josefa I. 
(vládl 1848 - 1916)
V  obci stálo kolem 52 selských hospodář-
ství, jedna dědičná rychta, jeden svobodný 
dvůr.
Obci patřil obecní úřad (sídlo pošty a reifei-
senky), dva nájemné domy, hasičská zbroj-
nice. V  roce 1924 byl starostou obce Franz 
Wolf. Obecná škola byla od školního roku 
1934/35 čtyřtřídní s jednou provizorní para-
lelní třídou. Školu navštěvovalo kolem 240 
žáků, řídícím učitelem byl Franz Richter. Ve 
škole vyučovaly 3 učitelky a 2 učitelé.
V  obci se nacházely dvě záložny (Spořitel-
ní a úvěrová pokladna a Reiffeisenka, která 
převzala ve 30. letech 20. století Spořitelní 
a úvěrovou pokladnu), poštovní a telegrafní 
úřad, četnická stanice, železniční stanice.
V roce 1924 byly v obci tyto politické orga-
nizace: německá sociální demokracie (Deu-
tsche sozialdemokratische Arbeiterpartei), 
Svaz zemědělců, známá také pod označe-
ním agrární strana (Bund der Landwirte) 
a  německá národně-socialistická strana 
dělnická (Deutsche nazionalsozialistischen 
Arbeiterpartei). Parlamentní volby se usku-
tečnily v  roce 1929, kdy vyhrála v obci ně-
mecká křesťansko-sociální strana se 338 
hlasy, německá sociálně demokratická stra-
na obdržela 156 hlasů a Agrární strana zís-
kala 96 hlasů. Celkový počet voličů byl 638. 

Na začátku roku 2019 zahájíme provoz nové 
služby sociální rehabilitace. Komunitní cen-
trum O krok dál, se sídlem v  Linharticích, 
bude poskytovat pomoc a podporu dospě-
lým lidem s duševním onemocněním při 
získávání, nácviku nebo upevnění dosavad-
ních dovedností, které jim umožní fungovat 
v přirozeném a společenském prostředí a žít 
svůj život naplno. Bude nabízet široké spek-
trum aktivit vedoucích k začleňování lidí s 
duševním onemocněním do běžného života 
společnosti a k posílení sociální soudržnos-
ti. Bude poskytována ambulantní i terénní 
formou služby dospělým lidem ve věku 18 
až 80 let, kteří potřebují podporu a pomoc v 
důsledku chronického či jiného duševního 
onemocnění, zvláště pak při psychotických 
a afektivních poruchách, poruchách osob-
nosti při větších problémech s  adaptací, 
úzkostných a neurotických poruchách s ch-

ronickým průběhem. Kontaktní osoba: Pav-
la Preisnerová, telefon: 734 797 497, e-mail: 
okrokdal@mtrebova.charita.cz
Letos zahájila činnost Charitní pečovatelská 
služba. Terénní služba nabízí širokou škálu 
činností pro osoby, které si samy nemohou 
nebo nedokáží pomoci a chtějí žít ve svém 
přirozeném domácím prostředí. Je určena 
nejen pro seniory a osoby pobírající starob-
ní důchod, ale také pro osoby těžce nebo 
dlouhodobě nemocné, nepohyblivé, při-
poutané na lůžko, mentálně postižené, oso-
by s chronickým onemocněním a osoby s 
tělesným postižením. Snahou je poskytnout 
klientům takovou pomoc a podporu, aby 
mohli žít důstojný život co nejdéle ve svých 
domovech. Nabízíme pomoc při osobní hy-
gieně, péči o vlastní osobu, pomoc v zajiště-
ní chodu domácnosti, nákupy, úklid, zajištění 
nebo poskytnutí stravy, doprovodíme k lékaři 

apod. Pro bližší informace kontaktujte vedou-
cí služby na telefonním čísle 733 592 359 nebo 
mailem: chps@mtrebova.charita.cz. 
charita moravská třebová hledá dobro-
volníky do Programů Kamarád, Lebeda, 
Déčko, koledníky a vedoucí skupinek pro 
Tříkrálovou sbírku 2019. Tříkrálová sbírka 2019 
bude zahájena od 4. 1. 2019 a potrvá do 13. 
1. 2019, hlavní koledování proběhne v regio-
nu Moravskotřebovsko a Jevíčsko 5. 1. 2019. 
Prosíme všechny zájemce, kteří se chtějí stát 
tříkrálovými koledníky nebo vedoucími sku-
pinek, aby se nahlásili nejpozději do 21. 12. 
2018. Kontaktní údaje: tel. 731 608 323, mail: 
bozena.splichalova@mtrebova.charita.cz 
Bližší informace o celkové činnosti Charity 
najdete na: www.mtrebova.charita.cz nebo 
www.facebook.com/charita.trebova, nebo 
osobně na adrese Charity, Svitavská 655/44 
Moravská Třebová.

Petr Matoušek
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V  roce 1938 vyhrála v  obci opět německá 
křesťansko-sociální strana s  274 hlasy, ně-
mecká sociálně demokratická strana získala 
194 hlasů a sudetoněmecká strana obdržela 
177 hlasů při počtu 449 voličů.
V  obci existovalo mnoho spolků: zeměděl-
ský spolek, hasičský sbor, německý školský 
spolek, katolický lidový spolek, katolický 
svaz mládeže, mužský pěvecký spolek, tě-
locvičná jednota a ochranné svazy jako Kul-
turní svaz a Severomoravský svaz. Ze spolků 
vznikl v  roce 1920 Německý kulturní svaz 
a roku 1925 cyklistický spolek.
V  obci byli tři mlýny, fungovalo zde mly-
nářské a mlékařské družstvo, dvě mlékárny 
(z  toho nová mlékárna postavena v  roce 
1932), dvě sýrárny. K mlékárenskému druž-
stvu byli připojeny obce Kunčina, Nová 
Ves, Mladějov, Rychnov, Staré Město, Suši-
ce a  Gruna. Při sčítání obyvatel v  Kunčině 
v  roce 1924 byl zjištěn tento stav živnost-
níků a řemeslníků: 1 kolář, 2 kováři, 3 krejčí, 
3 porodní asistentky, 1 kramář, 2 mlynáři, 3 
obchody s  dobytkem, 1 obchod se smíše-
ným zbožím, 5 hostinců, 2 obuvníci, 1 pekař, 
1 provazník, 1 řezník, 1 sedlář, 2 stolaři, 2 vý-
roba sýrů, 1 zámečník.
V roce 1920 byl založen výbor pro postavení 
památníku padlých a  zemřelých hrdinů 
1. světové války. V  obci byla uspořádána 
veřejná sbírka, díky které se podařilo vybrat 
dostatečný obnos. Pomník byl postaven 
v letech 1930 – 1931 na pozemku, který byl 
zakoupen od Ferdinanda Peichla z čp. 156. 

Návrh pomníku vzešel od architekta Bayera 
z Vysoké školy technické v Brně. Stavbu po-
mníku prováděl kameník Kubitschek ze Sta-
rého Maletína. Na pomník byla připevněna 
mramorová deska, na které bylo vytesáno 
23 jmen padlých a nezvěstných obětí 1 svě-
tové války. (podle jiného zdroje bylo 31 pad-
lých, 25 zemřelých, 6 nezvěstných).
Zřejmě v roce 1928 byla obec Kunčina elek-
trifikována. Na konci 30. let a  v  průběhu 
40. let 20. století probíhala regulace poto-
ka v  obci, avšak došlo jen na zregulování 
některých úseků. Z  oblasti kultury stojí za 
připomenutí, že v  roce 1932 byl postaven 
a  vysvěcen katolický spolkový dům, který 
byl vybaven velkým sálem a bohatě zaříze-
ným jevištěm.
Obec Nová Ves měla rozlohu 867 ha. Její ka-
tastr tvořily z velké části lesy. V roce 1910 žilo 
v obci 551 obyvatel, z toho 546 německých 
obyvatel. V roce 1921 měla obec 576 obyva-
tel a 103 domů. V roce 1930 měla v obec 595 
obyvatel, z toho 584 německé národnosti, 8 
československé národnosti, a  3 ostatní ná-
rodnosti, 108 domů. Po náboženské stránce 
se v tomto roce uvádí 6 lidí hlásící se k evan-
gelické církvi a  1 člověk k  jinému vyznání. 
Dominantou obce je kaple sv. Rocha.
Obec sídlila na obecní úřadě, starostou 
obce byl od roku 1913 Adolf Schüch. Z po-
litických organizací zde působil Svaz země-
dělců. Parlamentní volby v roce 1929 vyhrá-
la německá křesťansko-sociální strana se 194 
hlasy, před německou národně socialistickou 

stranou s 55 hlasy, Svaz zemědělců obdržel 
38 hlasů. Počet voličů byl 324. V  roce 1935 
byla německá křesťansko-sociální strana 
opět úspěšná, získala 165 hlasů, druhá su-
detoněmecká strana obdržela 93 hlasů, Svaz 
zemědělců 42 hlasů a německá sociálně-de-
mokratická strana 20 hlasů. Celkový počet 
voličů byl 327.
V  obci byla v  roce 1924 dvoutřídní obecná 
škola se 79 žáky. Řídícím učitelem byl Franz 
Krammel. Na pozemku naproti škole byl 
v  roce 1933 postaven památník 1. světové 
války. Ve škole vyučovaly 2 učitelky a1 učitel. 
V Nové Vsi bylo méně spolků: hasičský sbor 
a  Severomoravský svaz. V  roce 1924 vznikl 
místní výbor pro vzdělání a lidovou kulturu.
Ve druhé polovině 19. století začala těžba 
hnědého uhlí, která byla od roku 1913 v ma-
jetku Lichtenštejnů. V  obci byl lesní revír 
velkostatku Moravská Třebová, mlýn a  vy-
ráběly se zde koberce. Při sčítání obyvatel 
v Nové Vsi v roce 1924 byl zjištěn tento stav 
živnostníků a řemeslníků: 2 kováři, 1 krejčí, 1 
porodní asistentka, 1 mlynář, 2 obchody se 
smíšeným zbožím, 2 hostince.
V říjnu 1938 byla Kunčina i Nová Ves s větší 
částí moravskotřebovského okresu připoje-
na k  Německé říši. Administrativně patřila 
pod Správní okres Moravská Třebová v župě 
Sudety. Tento stav trval až do konce druhé 
světové války v květnu 1945, kdy byly obce 
osvobozeny. 

Martin Protivánek
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Vánoce plné štědrosti,
pohody, lásky, klidu,
v Novém roce hodně štěstí, zdraví, 
osobních a pracovních úspěchů 
Vám přeje Obecní úřad Kunčina 
a redakce zpravodaje

PF 2019
.


