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Slovo starosty obce
Vážení spoluobčané, 
v letošním roce 2022 nás čeká realizace 
mnoha připravovaných projektů, které Vám 
stručně představím.

RekonStRukce komunikací
V průběhu měsíce února zaměstnanci 
Správy a údržby silnic Pardubického kra-
je provedli nutnou prořezávku dřevin 
v  ochranném pásmu komunikace III. třídy 
v úseku Moravská Třebová – Kunčina, v zá-
vislosti na počasí budou provedeny zemní 
práce, které mají za cíl obnovu nefunkč-
ních příkopů a odvodnění silničního tělesa. 
Již v dubnu letošního roku budou zahájeny 
práce na opravě živičného krytu tohoto 
úseku krajské komunikace. Zhotovitel ne-

počítá s celkovou uzavírkou daného úseku, 
komunikace bude v průběhu prací prů-
jezdná s  omezením. Chci na tomto místě 
poděkovat Pardubickému kraji, který tuto 
akci plně financuje. 
V průběhu dubna bude pokračovat dal-
ší etapa realizace projektu Pardubického 
kraje na opravě komunikace na ulici Lan-
škrounská v Moravské Třebové, konkrétně 
úsek komunikace v místní části Sušice. Prá-
ce na tomto úseku budou probíhat za plné 
uzavírky a čekají nás všechny komplikace 
v dopravní obslužnosti. Podrobnější infor-
mace budeme průběžně sdělovat skrze 
obecní informační kanály. Jelikož předpo-
kládáme, že občané budou tak jako v roce 
2021 k dopravě do Moravské Třebové vy-

užívat zadní cestu směřující do Udánek, 
zastupitelstvo obce Kunčina schválilo fi-
nanční prostředky do opravy cesty v úvozu 
nad areálem pod Skalkou i cesty v úvozu 
východně od AGRO Kunčina. V letošním 
roce obec počítá s realizací opravy místní 
komunikace v  Nové Vsi od čp. 58 po za-
stávku BUS před kulturním domem, obec 
má podepsanou smlouvu o dílo se Správou 
a údržbou silnic Pardubického kraje, avšak 
stále čeká na potvrzení dotační podpory 
ze strany Ministerstva pro místní rozvoj 
ČR. Dále zastupitelé obce schválili na svém 
únorovém jednání záměr opravy místních 
komunikací, rozpočet akce činí jeden mili-
on Kč vč. DPH.

   

Jubilea:
 16. 11. 2021  85 let – Spálenský Jiří, Kunčina
 21. 11. 2021  70 let – Semotam Radomír, Kunčina
 25. 11. 2021  70 let – Fajmanová Pavla, Kunčina
 1. 12. 2021  65 let – Pustina František, Kunčina
 4. 12. 2021  75 let – Procházka Jan, Kunčina
 7. 12. 2021  75 let – Novotná Vlasta, Kunčina
 9. 12. 2021  65 let – Kadlecová Eva, Nová Ves
 20. 12. 2021  70 let – Slabá Vlasta, Kunčina
 24. 12. 2021  65 let – Kaděra Lubomír, Nová Ves
 7. 1. 2022  75 let – Pytlík Josef, Kunčina
 16. 1. 2022  70 let – Janíček Přemysl, Kunčina
 22. 1. 2022  70 let – Zahradníková Marie, Kunčina
 2. 2. 2022  70 let – Šabacký Karel, Kunčina
 3. 2. 2022  70 let – Nedomová Ludmila, Kunčina
 3. 2. 2022  65 let – Mrštný Jan, Nová Ves
 4. 2. 2022  80 let – Fafílek František, Kunčina
 5. 2. 2022  85 let – Kaláb Josef, Kunčina
 7. 2. 2022  65 let – Kotoulková Marie, Kunčina
 22. 2. 2022  65 let – Trnečka Josef, Kunčina
 27. 2. 2022  70 let – Thunová Marie, Nová Ves

Všem srdečně blahopřejeme.

Narození: 

 4. 11. 2021 Zvejška Maxmilián, Kunčina
 19. 11. 2021  Chromec Matěj, Kunčina
 8. 12. 2021 Dúbravová Mia, Kunčina
 2. 1. 2022 Pakostová Alena, Kunčina
 7. 1. 2022 Nedoma Maxim, Kunčina

Úmrtí: 
11. 11. 2021 zemřela paní Suchá Vlasta ve věku 65 let
   2. 12. 2021 zemřel pan Smolík Miroslav ve věku 73 let

Čest jejich památce…

SpolečenSká kRonika

Z evidence obyvatel 
Počet občanů přihlášených k trvalému pobytu k 31. 12. 2021 je 1375. Z toho v Kunčině 1013 a v Nové Vsi 362.

Ve společenské kronice jsou uvedeny informace pouze 
spoluobčané, kteří dali ke zveřejnění informací svůj souhlas 
nebo máme k dispozici souhlas od zákonných zástupců či 
příbuzných.
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očkování psů kunčina a nová ves
termín: středa 6. dubna 2022 od 15:00

Očkování proti vzteklině: 100 Kč
Očkování kombinace (6 nemocí): 300 Kč

HaRmonogRam: 
15:00 – 15:10 Kunčina Dolní (BUS) 
15:15 – 15:25 Kunčina Bytovky (BUS) 
15:30 – 15:45 Kunčina Rozcestí škola (BUS) 
15:50 – 16:00 Kunčina Obecní úřad 

16:05 – 16:20 Kunčina U Kříže (BUS) 
16:25 – 16:35 Nová Ves Dolní (BUS) 
16:40 – 16:55 Nová Ves Kulturní dům 
17:00 – 17:05 Nová Ves Točna (BUS) 

Možnost zakoupit přípravky proti blechám 
a klíšťatům a přípravky na odčervení.

MVDr. Matěj Procházka  
Veterina Moravská Třebová,  
737 194 594, www.veterina-mtrebova.cz 

Od 1. ledna 2020 je majitel povinen ne-
chat svého psa identifikovat. 
U neidentifikovatelných psů je potřeba 
opatřit psa mikročipem – 300 Kč

ZáměR RekonStRukce obecní  
budovy v nové vSi čp. 43
V průběhu první poloviny roku bude posou-
zen technický stav jednotlivých nájemních 
bytů. Postupně dojde k revizím stavu elek-
troinstalací, rozvodů vody, stavu koupelen 
a  ostatního vybavení. Dále bude přizvána 
odborná firma ke zpracování návrhu opat-
ření, vedoucích k odstranění vlhkosti ob-
vodového zdiva budovy. Následně bude 
připraven demoliční výměr pro zbourání 
severního traktu, který je v neudržitelném 
technickém stavu. Na základě výsledků 
a  doporučených řešení bude rozhodnuto 
o  harmonogramu rekonstrukce budovy 
i jednotlivých bytů.

opRavy vodáRenSkýcH objektů 
v majetku obce
Stávající oplocení u obecních vodárenských 
objektů v Kunčině a Nové Vsi již vykazuje 
značné opotřebení. Ze strany provozova-
tele byl přednesen požadavek na obnovu 
oplocení vodojemu v katastrálním území 
Kunčina i vodojemu v katastrálním území 
Nová Ves u Moravské Třebové.
V roce 2021, v průběhu rekonstrukce 
vodojemu Kunčina, byla potřeba nově 
zrekonstruovanou budovu vybavit vzdu-
chotechnikou, a to z důvodu zajištění 
pravidelného odvětrání interiéru budovy. 
Rekonstrukci vodojemu hradil za pomoci 
dotace Pardubického kraje a dotace obce 
Kunčina, Skupinový vodovod Morav-
skotřebovska. 

pRojektová dokumentace  
na Stavbu „výměna vodovodu  
kunčina malá StRana“
Jedná se o akci, která je zahrnuta do plá-
nu obnovy Skupinového vodovodu Mo-
ravskotřebovska pro kalendářní rok 2022. 
Obec Kunčina se již v minulém roce zavá-
zala k  uhrazení investiční dotace ve výši 

165 000 Kč. Inženýrská činnost bude zahá-
jena ještě v roce 2022.

ReStauRátoRSké pRáce v Roce 2022
Dne 1. 2. 2022 byla podána žádost o do-
taci SZIF. Jedná se o restaurování Kříže 
umístěného v depozitu obce, který bude 
po provedení prací umístěn zpět do 
původního prostoru před dům čp. 232 
v Kunčině. Druhým záměrem je restauro-
vání centrálního kříže hřbitova v Nové Vsi. 
Dne 28. 2. 2022 bylo vyhodnoceno výbě-
rové řízení na zhotovitele pro oba záměry, 
práce budou provedeny do poloviny září 
letošního roku. 

obnova vybavení kucHyně klubu 
důcHodců v kunčině
V průběhu druhé poloviny roku 2022 bu-
dou provedeny nutné úpravy v kuchy-
ni Klubu důchodců. Jedná se o výměnu 
kuchyňské linky a pracovní desky. Dojde 
k úpravě dřezů a úpravě dispozice kuchy-
ně. Bude výrazně posílena elektroinstala-
ce kuchyně, která je značně nevyhovující. 
Jakmile budeme znát přesný harmono-
gram, zveřejníme termíny, ve kterých ne-
bude možné objekt pronajmout ze strany 
veřejnosti.

nová SběRná míSta pRo  
kontejneRy na třídění odpadu
Na konci minulého kalendářního roku byly 
dokončeny přípravy zadávací dokumentace 
a projektu na vybudování celkem 6 sběr-
ných míst pro umístění kontejnerů na třídě-
ný odpad. Sběrná místa budou vybudována 
o velikosti 16 x 2 metry zpevněné plochy. 
Kapacita těchto míst je stanovena na 2 kon-
tejnery na sklo, 4 kontejnery na plast a 4 na 
papír, nádoba na tuky a oleje. Bylo dokon-
čeno výběrové řízení na zhotovitele prací. 
Akce je dotačně podpořena ze strany SFŽP 
České republiky. Dokončení prací je stano-

veno na konec června 2022. Obec bude 
mimo dotačně podpořený projekt realizo-
vat ohrazení u  všech nově vybudovaných 
sběrných míst.

RekonStRukce kultuRníHo centRa 
kunčina
Největší akcí letošního roku je bezpochy-
by rekonstrukce našeho Kulturního domu 
v  Kunčině. Během zimního období se po-
dařilo technicky vyřešit nevyhovující sta-
tiku střešní konstrukce. V zimním období 
jsme intenzívně pracovali na nutné úpravě 
elektroinstalací a rozvodů topení. Byla do-
končena oprava omítek v budoucích šat-
nách i zkušebně a byly zahájeny přípravné 
práce pro zhotovení nových podhledů. 
V únoru 2022 byly na pódium instalovány 
kolejnice pro novou oponu a držáky pro 
zavěšení promítacího plátna (3x5m). K do-
končení pódia dojde na začátku září letoš-
ního roku tak, aby bylo možné pódium pl-
nohodnotně vyžívat pořadateli kulturních 
a společenských akcí. 

peRgola SpoRtovní aReál kunčina
V průběhu první poloviny února proběhla 
koordinační schůzka k plánované výstavbě 
pergoly v našem sportovním areálu. Bylo 
rozhodnuto o umístění zařízení a o nále-
žitostech stavby. V průběhu března bude 
dokončen projekt a následně zahájíme 
zemní práce a přípravu pro realizaci pergo-
ly. V pergole vznikne i zázemí pro prodej, 
který posílí možnosti areálu při pořádání 
hromadných akcí pro širokou veřejnost. 
U pergoly budou umístěny herní prvky pro 
nejmenší děti.
Velmi rádi bychom práce dokončili do kon-
ce června letošního roku, práce budou pro-
vádět zaměstnanci obce Kunčina.

Bc. Miroslav Kubín,  
starosta

inFoRmace Z obce
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mateřská škola kunčina
V lednu si jedna z našich paní učitelek, kte-
rá se zabývá myslivostí, připravila pro děti 
z obou MŠ besedu na téma „Zvířátka v zimě“. 
Děti se dozvěděly, jak mohou pomoci volně 
žijícím zvířátkům překonat zimu. Měly mož-
nost si prohlédnout trofeje srnčí ajelení zvě-
ře. Při pobytu venku objevovaly stopy zvířat 
ve sněhu. Zároveň se dozvěděly informace 
o povolání myslivce. 
V únoru nám paní kuchařka prezentovala své 
povolání v rámci probíraného tématu. Děti se 
seznámily s vybranými kuchyňskými pomůc-
kami a nástroji. Prohlédly si sporák, konvek-
tomat i průmyslovou myčku. Paní kuchařka 
jim zodpověděla mnoho zvídavých dotazů. 
Děti tak mají reálnou představu o  povolání 
kuchaře a zapamatovaly si i některé názvy 
pomůcek. V tomto měsíci jsme také oslavili 
ve školce masopust. Děti si vyrobily masky 
a užily si masopustní karneval.

Ze ŠkolSkýcH ZaříZení

bylo to nutné?Svoz velkoobjemového odpadu
kunčina – areál pod Skalkou
Termín: pondělí 4. dubna 2022

nová ves – prostor u zastávky buS nová ves kulturní dům
Termín: středa 6. dubna 2022

Svozy budou realizovány v době od 8:00–18:00
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Od února k nám jezdí jednou za čtrnáct dní 
paní logopedka. Učí děti, které to potřebují, 
správnou výslovnost. Spolupracuje i s uči-
telkami, které absolvovaly kurz logopedické 
asistentky. Ty procvičují s dětmi výslovnost 
a artikulační cviky v průběhu dní ve školce. 
Věříme, že vzájemná spolupráce a snadněj-
ší dostupnost logopedické péče přispěje ke 
zlepšení komunikačních schopností dětí. Sr-
dečně děkujeme MAP Moravskotřebovsko 
a Jevíčsko za zprostředkování logopedické 
péče a zvýšení kvality vzdělávání v naší MŠ. 
V rámci spolupráce s MAS Moravskotřebov-
sko a Jevíčsko jsme dokončili projekt „Poříze-
ní vybavení stravovacího zařízení v MŠ“, který 
je financovaný z 80 % Státním zemědělským 
intervenčním fondem. Díky projektu byla 
školní kuchyně dovybavena novým food 
procesorem, lednicí, nerezovým mycím sto-
lem s dvojdřezem a tlakovou mycí sprchou, 
mycím stolem s lisovaným dřezem na mytí 
masa, nerezovým pracovním stolem se zá-
suvkovým blokem a policemi, digitální váhou 
a sadou plechů na lívance do konvektomatu.
Dne 28. dubna 2022 plánujeme uspořádat 
„Den otevřených dveří“. Zájemcům rádi uká-

žeme naši školku a seznámíme je s naším 
školním vzdělávacím programem. Rodiče, 
kteří plánují účastnit se zápisu do naší škol-
ky, se mohou seznámit i s „Kritérii pro přijí-
mání dětí“ a odnést si přihlášky. 
Zápis dětí na školní rok 2022/2023 se bude 
konat od 10. 5. do 12. 5. 2022 v čase od 
10:00 do 15:30 hodin v ředitelně MŠ v Kun-
čině. K zápisu je potřeba předložit vyplně-
nou žádost o přijetí dítěte a potvrzenou 
od lékaře. Přijímání bude probíhat podle 
stanovených kritérií. Aktuální informace 
naleznete na našich webových stránkách  
http://www.mskuncina.cz/. 

Za MŠ Hana Fafílková 

Základní škola kunčina
V uplynulých měsících naši práci velmi 
ztěžovaly narůstající absence žáků i učite-
lů v  souvislosti s nástupem další vlny epi-
demie COVID-19. Před Vánocemi se ocitly 
v karanténě celé ročníky osmáků a deváťá-
ků a v ostatních třídách byly také zazname-
nány vysoké počty chybějících dětí. Časté 
změny pravidel a hygienických opatření 
navíc vyvolávaly nejistotu a obavy, zda se 
budou moci uskutečnit již naplánované 
a připravené akce. Nakonec většina projek-
tů proběhla, i když v některých případech 
bylo nutné hledat náhradní termíny.
Ve čtvrtek 9. 12. 2021 se žáci 9. ročníku se 
svou třídní učitelkou vypravili do Janáčkova 
divadla v Brně na baletní představení Lous-

káček. Divadelní představení bylo velmi 
vydařené, což potvrdil i závěrečný potlesk 
diváků ve stoje. Nechyběla ani prohlídka 
centra města, kde měli žáci možnost náku-
pu drobných dárečků na Vánoce.
V letošním školním roce naše škola pokra-
čuje ve spolupráci s ekocentrem Stolístek 
Linhartice. Žáci se v průběhu podzimu zú-
častnili již několika environmentálních pro-
gramů. U řeky Třebůvky se seznámili s vod-
ními bezobratlými živočichy a vyzkoušeli si 
i jejich odchyt. Prozkoumali břehy a okolní 
mokřiny. V dalším programu nahlédli do 
problematiky papíru, tj. historie výroby, 
zpracování a využití. V zimních měsících se 
žáci seznámili s tématem Vyschlá krajina. 

Pomocí různých pokusů a simulací zjišťovali 
možné dopady klimatických změn na naši 
krajinu.
I když epidemická situace na počátku zimy 
velmi omezovala provozování zimních 
sportů, v lednu nastaly poněkud příznivější 
podmínky, a proto naši žáci mohli po dvou-
leté pauze opět vyrazit na lyže. Poslední led-
nový týden strávilo 26 žáků druhého stupně 
na lyžařském kurzu v areálu Zdobnice v Or-
lických horách. Počasí jim přálo, sněhové 
podmínky byly také velmi slušné. Děti od-
cházely na sjezdovku dvakrát denně a po-
krok v jejich výkonech byl znát každý den. 
Na závěr nesměly chybět soutěže a ocenění 
všech účastníků kurzu.
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Ze SpolečenSkýcH ZaříZení
Zprávy z místní knihovny v kunčině a nové vsi 

ZpRáva Z míStní kniHovny  
v kunčině
Chtěla bych touto cestou poděkovat stáva-
jícím čtenářům z řad dospělých i dětí, kteří 
navštěvují naši knihovnu. Jejich počet se 
stabilizoval na čísle 30 osob. Není to mnoho, 
ale díky za to. Knihovna pořádá každoročně 
pro své čtenáře setkání s blogerkami. Akce 
je pouze pro čtenáře a je zakončena promí-
táním aktuálně oblíbeného filmu, většinou 
se jedná o komedii. Pokud to situace dovolí, 
setkání se uskuteční na podzim.

ZpRáva Z míStní kniHovny  
v nové vSi
Od listopadu 2021 je znovu otevřená zre-
konstruovaná knihovna v Nové Vsi. Vrací se 
čtenáři, kteří i přes dlouhou pauzu zůstali  
 
 

knihovně věrní. K nejlepším čtenářkám pat-
ří paní Františka Staříková. Bohužel, muži si 
cestu do knihovny dosud nenašli, není zde 
evidován žádný.
Letos bude pro děti uspořádaná akce – Noc 
s Andersenem, která proběhne 1. dubna 
2022 v místní knihovně. Je spojena s krát-
kou četbou knihy, malováním čteného pří-
běhu, spaním na karimatkách a dále s pro-
mítáním filmu, který si děti samy vyberou.
Podle fotek je zřejmé, že se prostory knihov-
ny zmenšily, a tak požádám SDH v Nové Vsi 
o výpomoc se zapůjčením klubovny, kde by 
děti mohly spát. 
Pokud chcete děti na tuto Noc přihlásit, 
stavte se v knihovně, kde můžete vyplnit 
přihlášku. Maximální počet je 10 dětí. Bude 
veselo, tak neváhejte.

výStava – jaRo 2022
termín konání 23. a 24. dubna 2022
Letos bychom se chtěli vrátit k tradiční akci – 
výstavě výrobků čtenářů, ale hlavně dětí ze 
Základní školy v Kunčině a Mateřské školy 
v Kunčině a Nové Vsi. Celá akce bude doplně-
na soutěží o nejlepší pouťové koláče a dále pak 
nabídkou růžových vín. Nejlepší z nabízených 
vín vyhodnotíme. Máme přislíbenou účast 
manželů Serynových z Nové Vsi, kteří budou 
prodávat voskové svíčky s jarní tématikou.
Všichni jste zváni! Pokud bude pouť a pů-
jdete s ratolestmi na houpačky, tak zavítej-
te! Pomůžete nám vybrat nejlepší koláče 
a můžete si něco hezkého zakoupit. Pokud 
pouť nebude, tak máte alespoň možnost 
strávit hezký den.

Marta Alexandrová, knihovnice

V únoru žáci 3. a 4. třídy třikrát vyrazili na 
Zimní stadion v Moravské Třebové. Při ka-
ždé návštěvě měli na dvě hodiny kluziště 
sami pro sebe, a tak mohli naplno tréno-
vat a vylepšovat své bruslařské umění. 
Některé děti stály na bruslích úplně po-
prvé, ale počáteční strach a nesmělost 
brzy překonaly a naplno si užívaly radost 
z pohybu.
Naši žáci se také zapojili do celostátní ma-
tematické soutěže Pangea. Jejich práce již 
byly odeslány, avšak na vyhodnocení a ko-

nečné výsledky si budeme muset ještě po-
čkat.
Do konce února museli žáci 9. třídy učinit 
důležité rozhodnutí. Vyplňovali totiž při-
hlášky na střední školy. Na přihlášky mohli 

napsat dvě školy či dva obory. V jarních mě-
sících proběhnou přijímací zkoušky a přijí-
mací řízení.

Za ZŠ Kunčina Mgr. Iva Richterová
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SdH kunčina
Náš sbor, tak jako i jiné spolky v celé re-
publice musel od roku 2020 z důvodu ko-
ronavirové pandemie utlumit kulturní část 
své činnosti. Po této pauze doufáme, že 
vás všechny budeme moci opět přivítat na 
tradičních akcích, kterými jsou Kunčinská 
pouť, Pálení čarodějnic se stavěním májky, 
začátkem června Kácení máje, v červenci 
bychom rádi uspořádali hasičské závody 
ve sportovním areálu a na konci prázdnin 
akci pro děti Loučení s létem. Doufejme, že 
nám už nebudou bránit žadná opatření či 
omezení a kulturní život v naší obci se vrátí 
do starých kolejí, tak jsme byli zvyklí. Ter-
míny najdete v kalendáři akcí tohoto zpra-
vodaje.
V uplynulých letech jsme se alespoň sou-
středili na rozšíření odbornosti naší jed-
notky, máme část členů vyškolených na 
nositele dýchací techniky, obsluhu moto-

rové pily a započali jsme pravidelné ško-
lení první pomoci. Obec postupně vyba-
vuje jednotku PO i příslušnou technikou, 
máme šest kusů starších typů dýchacích 
přístrojů Saturn, motorovou pilu a dopl-
nili se další zásahové obleky a boty, proti-
povodňové pytle, sorbenty a další drobný 
materiál. Do zdravotního vybavení byly 
zařazeny zdravotní batohy (1x SDH Kun-
čina, 1x SDH Nová Ves, 1x Sportovní areál) 
a taktéž obec zakoupila do výbavy AED 
(automatický externí defibrilátor) urče-
ný pro první pomoc při defibrilaci srdce. 
V loňském roce jsme pomáhali zorganizo-
vat námětové cvičení pro celý okrsek Mor. 
Třebová, pod který spadá deset jednotek 
SDH. Toto cvičení bylo zaměřeno na dál-
kovou dopravu vody pomocí motorových 
přenosných stříkaček, kterých bylo zapo-
jeno do trasy celkem šest. Na čerpacím 

stanovišti na potoku za obecním úřadem 
byla CAS K25 z Nové Vsi, cílové stanoviště 
bylo u pily v areálu Agro Kunčina, celko-
vá vzdálenost cca 700 m, převýšení cca 
25 m.
V loňském roce jsme obdrželi dotaci z Ná-
rodní sportovní agentury pro mladé hasiče 
ve výši 62 tis. Kč, za které jsme pořídili nové 
překážky, hadice a doplnili jsme další dre-
sy pro naše nejmenší hasiče. Vybavení pro 
naši mládež máme nyní na té nejlepší úrov-
ni, o které jsme si v minulosti mohli nechat 
jenom zdát. Proto stále rozšiřujeme řady 
mladých hasičů a hasiček a nové zájemce 
rádi uvítáme v našich řadách. Víc informací 
poskytne vedoucí mládeže p. Jan Procház-
ka na tel. č. 604 740 978. 

Za SDH Kunčina, starosta Petr Slabý
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tj Sokol kunčina, z.s. 
V lednu zahájily všechny týmy zimní přípra-
vu. Žáci pod vedením svých trenérů Zdeňka 
Šmehlíka, Lukáše Slezáka a Marie Přívratské 
zahájili přípravu nejen 1x týdně v tělocvič-
ně, ale nově trénují každou sobotu venku, 
kde se trenéři snaží postupně zlepšovat 
i fyzickou kondici. Účast žáků je přes pande-
mickou krizi velmi dobrá, a tak věřím, že se 
jim bude v jarní části soutěže dařit.
Dorost trénuje pod vedením trenérů Jana 
Šejnohy a Karla Šabackého 1 x týdně v tě-
locvičně a každou sobotu venku. Ještě před 
začátkem soutěže bychom chtěli sehrát 
přátelské utkání. Dorost na jarní část a celou 
další sezonu posílil o hráče Jaroslava Koláře, 
který přišel z Městečka Trnávky. 
Muži zahájili přípravu pod vedením trenéra 
Zdeňka Pešavy. Trénují také dvakrát týdně. 
Účast hráčů se od ledna začíná zlepšovat. 

Do mužstva se vrací po půlročním hostování 
Ladislav Švanda. Do Mladějova na Moravě 
odchází Ondřej Kudrna. Je možné, že do kon-
ce přestupového období ještě nějaký posun 
hráčů nastane. Mužstvo odehrálo zatím jeden 
přípravný zápas, a to s  lídrem A  třídy muž-
stvem z Konic s výsledkem 5:1 pro Konice. 
Další přípravné zápasy čekají muže 27. 2. 2022 
s mužstvem Králíky, 5. 3. 2022 s Třebařovem 
a 20. 3. 2022 s Dlouhou Loučkou. 
Od 10. 2. 2022 do 13. 2. 2022 absolvovali 
muži a dorost společné soustředění v Areálu 
sportu v Bystřici nad Pernštejnem. Posled-
ní soustředění se uskutečnilo v roce 2019, 
pak z důvodu pandemie nebyla dva roky 
možnost. Účast byla velmi dobrá. Celkem 
se soustředění zúčastnili 3 trenéři, 7 doros-
tenců a 17 mužů. Důraz se kladl na fyzickou 
přípravu. K dispozici jsme měli velkou tělo-

cvičnu, hřiště s umělým povrchem a večer 
k regeneraci bazén. Myslím si, že soustře-
dění splnilo naše očekávání a doufáme, že 
nastartovalo hráče k lepším výsledkům než 
v podzimní části.

Jan Šejnoha, předseda

Fotbalová školička
V sezóně 2021/2022 jsme v naší fotbalové 
školičce přivítali celkem 19 dětí. Trénuje-
me s dětmi dvakrát týdně, a to ve čtvrtek 
od 16 hodin a v neděli od 10 hodin. Prů-
měrně tréninky navštěvuje 8–12 dětí, se 
kterými se učíme zábavnou formou ne-
jen základy fotbalu, rozvíjíme především  
 

jejich pohybové dovednosti a sportovní 
návyky. Děkujeme všem rodičům za spo-
lupráci a těšíme se na první turnaj, kterého 
se společně s dětmi zúčastníme. Tréninky 
jsou otevřeny pro všechny, kteří mají rádi 
sport a pohyb. Budeme moc rádi za každé-
ho nového člena. 

V termínech 5. 5. a 12. 5. 2022 od 16:00 
uspořádáme na sportovním areálu v Kun-
čině nábor nových členů, hledáme nové 
hvězdičky narozené v letech 2013–2017. 
 

Trenéři fotbalové školičky 
Miroslav Kubín a František Foret
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kateřina puflerová bodovala  
na pohárové soutěži bikiny Fitness

V sobotu 16. října 2021 se konala oblíbená pohárová soutěž Partner Cup v Top 
Hotelu v Praze. V kongresovém sále této honosné budovy z 90. let 20. století, 
ohromující návštěvníky svým zdobením, proběhly soutěže kulturistika, fitness 
a bodyfitness. V kategorii kondiční bikiny fitness získala 2. místo Kateřina Pu-
flerová z Kunčiny. Byly to její první závody v této soutěži. Další soutěž v kultu-
ristice, fitness a bodyfitness která se konala v neděli 7. listopadu 2021 Grand 
Prix Ostrava v Rock & Roll Garage, získala 2. místo. 
V pohárové soutěži Grand Prix Fitness Brno 2021 konané v sobotu 23. října 
2021 v Kulturním centru Líšeň v Brně se na ni usmálo štěstí, získala 1. místo. 
Gratulujeme!

tříkrálová sbírka 2022
V době od 8. 1. 2022 do 16. 1. 2022 pro-
běhla v obcích regionu Moravskotřebovsko 
a Jevíčsko, a po páté také na území Velkých 
Opatovic a přilehlých obcí, opět Tříkrálová 
sbírka. Sbírka má dvě roviny – tou první je 
nést radostnou zvěst a požehnání do do-
mácností, tou druhou je šíření charitativ-
nosti, solidarity s lidmi v nouzi a křesťanské 
hodnoty milosrdenství.
Do více jak 50 měst, vesnic a vesniček vyšlo 
s koledou na rtech celkem 127 skupinek, 
což je přes 500 koledníků! Celkový výnos 
sbírky ke dnešnímu dni (kasičky + onli-
ne) v rámci zmíněného území činí částku 
711  551 Kč, což je o 365 775 Kč více než 
v loňském roce.
V letošním roce jsme díky vaší ochotě 
a  štědrosti vykoledovali do kasiček v ob-
cích regionu Moravskotřebovska – Jevíč-
ska a na území Velkoopatovicka částku: 
694  285  Kč. Z toho v obci kunčina, nová 
ves 11 567,- kč. Všem srdečně děkujeme! 

Výtěžek Tříkrálové sbírky 2022 plánuje Cha-
rita Moravská Třebová použít na podporu 
vzniku nové služby domácí ošetřovatelské 
a paliativní péče, a jako již tradičně na po-
kračování přímé pomoci potřebným rodi-
nám a  občanům z regionu a na podporu 
činnosti charitního dobrovolnického centra.
Všem koledníkům, dospělým i dětem, pa-
tří náš velký dík! Srdečně děkujeme všem, 
kteří jste nám pomohli Tříkrálovou sbírku 
zorganizovat, zejména jednotlivým ko-

ordinátorům a charitním pracovníkům, 
starostkám, starostům a zaměstnancům 
obecních a městských úřadů, kněžím, 
farnostem, bratřím Františkánům, ško-
lám, školkám a mnoha dalším dobrovol-
níkům. V rámci Tříkrálové sbírky pomohli 
s koledováním také skauti, klienti Charity, 
školní třídy, školka, dětský domov, farní 
mládež.
Celorepublikový výnos sbírky můžete sle-
dovat na: www.trikralovasbirka.cz/vysledky
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HiStoRie
místní názvy v okolí obce kunčina po roce 1945

Ve svém příspěvku se chci věnovat místním 
názvům mimo zástavbu obce Kunčina po 
roce 1945. Více se zaměřím na místní část 
Kunčina. Pro zjednodušení používám ve 
svém příspěvku pojmu místní název. Místní 
názvy (místní jména) se označují také jako 
toponyma. Jde o zeměpisné vlastní jméno, 
kterým se pojmenovává neživý přírodní ob-
jekt (např. potok, řeka, hora, kopec) nebo 
objekt, který vytvořil člověk (např. sídlo 
(vesnice, město), rybník, silnice). Místní ná-
zvy se většinou používají pro pojmenování 
pozemských objektů, které se nacházejí 
v krajině a jsou kartograficky pevně zachy-
ceny v mapách. Jejich nejdůležitější funkcí 
je jednoznačně pojmenovat konkrétní ob-
jekt (např. kopec) a odlišit ho od ostatních 
objektů dané třídy. Rozlišuje se několik 
druhů místních názvů, jako jsou např. vlast-
ní jména místní. To jsou názvy obydlených 
míst (názvy měst, vsí, domů), pomístní jmé-
na jsou názvy neosídlených míst (názvy řek, 
potoků, lesů, pozemků).
V průběhu doby se jednotlivé místní názvy 
různě proměňovaly. Na vývoj místních ná-
zvů v naší obci měl největší vliv rok 1945. 
Po tomto roce došlo k vysídlení původní-
ho německého obyvatelstva v obou našich 
obcích. Zanikly původní německé místní 
názvy. Po roce 1945 přicházeli do obcí noví 
osídlenci. Ti si většinou vytvářeli nová po-
jmenování. Přesto některé německé názvy 
byly přijaty a přeloženy do češtiny a dále 
užívány. Další změnu pro místní názvy před-
stavovalo zrušení soukromého vlastnictví 
a s ním spojená kolektivizace zemědělství. 
Nově založená jednotná zemědělská druž-
stva spojila někdejší soukromé pozemky ve 
větší celky a označila je čísly nebo novými 
názvy. V minulosti byly místní názvy zazna-
menávány do různých map, písemných sou-
pisů pro účely vybírání daní nebo do kronik. 
Mnohé staré názvy upadly v zapomnění 
a  jen písemné záznamy nám podávají svě-
dectví o jejich užívání. Užitečnou pomůc-
kou k poznání místních názvů 20. století je 
soupis místních názvů z území Čech, Mora-
vy a Slezska. Soupis místních názvů sestavili 
pracovníci tehdejšího Ústavu pro jazyk čes-
ký Československé Akademie věd v 60. – 80. 
letech 20. století. Z tohoto soupisu čerpám 
a uvádím jej na konci svého příspěvku.

náZev obce 
Název obce Kunčina vychází z osobního 
jména Kunka, která je domáckou podobou 
od jména Konrád. Nějaký Konrád mohl být 
lokátorem obce, který obec pravděpodob-
ně založil. Pojmenování obce je ve významu 
Kunkova ves (Kunzendorf ). 
V pramenech se vyskytují dvě obce s ná-
zvem Kunčina, avšak s jiným přívlastkem, 

Horní a Dolní nebo Nová a Stará. Z Horní/ 
Nové Kunčiny se stala později Nová Ves (viz. 
Jak Kunčina ke svému jménu přišla, Zpravo-
daj III/2015).

poloHa a podoba obce, kataStR 
obce
Kunčina je položena v severní části Morav-
skotřebovské kotliny. Na severu u  Kunčiny 
má Moravskotřebovská kotlina největší šíř-
ku přibližně 6,5 km. (Moravskotřebovsko, 
Svitavsko, Vlastivěda moravská). O přírod-
ním prostředí Kunčiny (viz Životní prostředí 
Kunčiny, Zpravodaj I/ 2002)

V první české kronice obce Kunčina je k roku 
1947 uvedeno: „Kunčina se nachází v pěkné 
poloze rovinné mezi zalesněnými lesy.“ Kroni-
ka ještě uvádí spokojenost osídlenců s kra-
jinou v obci: „Většině lidu, kdo přišel ohledně 
osídlení se zalíbil celkový pohled jak na Kun-
činský kraj, tak i na vesnici.“ Obec jim připa-
dala, „že jest nesmírně dlouhá, dům od domu 
vzdálen zahradami a humny.“
Podle kroniky obce se dozvídáme, že v roce 
1950 měla obec Kunčina katastr o výměře 
1395 ha. „Kunčinský katastr je většinou pro-
stoupen poli, lukami a lesy.“ Katastr obce teh-
dy sousedil s obcí Nová Ves, která se nachá-
zela nejblíže obci. Nová Ves měla katastrální 
plochu 867 ha. Okolo obce se nachází les 
s kopci, které mají nadmořskou výšku přes 
500 m až 600 m. Obec Kunčina dále ještě 
sousedila v té době s Mladějovem, Rychno-
vem, Radišovem, Sušicemi a Udánkami.
Kronikář Josef Pešek na počátku 50. let 20. sto-
letí v souvislosti se sousední obcí Udánky po-
znamenává, že: „za Udánkama v lese rustávali 
hojně hřibky a jiné jedlé houby, též hodně borů-
vek se daří. Na borůvky jak Kunčina a okolní ves-
nice chodí sbírat též lid až od Prostějova, často na-
sbírají 10–15 litrů jedna osoba.“ Kronika obce nás 
mimo jiné informuje o změně majetkových po-
měrů k lesům: „V roce 1951 připadly všechny le-
síky, které patřily usedlostem zemědělským obci.“

SoučaSné adminiStRativní dělení 
v obci, kataStR obce
místní části, katastrální území. Obec 

Kunčina má dvě místní částí: Kunčina, 
Nová Ves. Každá místní část má svoje kata-
strální území. Katastrální výměra Kunčina: 
1401,29 ha. Katastrální výměra Nová Ves: 
866,61 ha. Celková katastrální rozloha obce 
číní 2266 ha.

katastr obce kunčina sousedí s katastrál-
ním územím: 
sever – Mladějov na Moravě, Rychnov  
na Moravě
východ – Radišov, Staré Město,
jih – Boršov, Moravská Třebová 
západ – Dětřichov u Svitav, Koclířov

vybRané míStní náZvy v okolí 
obce kunčiny
V této části se věnuji některým místním ná-
zvům v okolí obce Kunčiny a jen její stejno-
jmenné místní části. V další kapitole uvádím 
soupis místních názvů z 60. – 80. let 20. sto-
letí., který zpracovali pracovníci Akademie 
věd. Z tohoto soupisu a webu, na kterém 
je zveřejněn, doplňuji své nedostatečné 
poznatky o místních názvech (viz Slovník 
pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku). 
O některých místních názvech se dozvídám 
v práci Jana Berky Kříže a církevní památky 
(ve zkrácené podobě vyšlo ve Zpravodaji 
III/ 2003, II/ 2004 – II/ 2005). Některá z těch-
to místních názvů mám v povědomí a jejich 
lokalizaci znám, nebo mohu odhadnout 
podle někdejšího majitele domu. Mnohé 
místní názvy jsou mi úplně neznámá a ne-
dokážu vysvětlit původ jejich názvu ani 
místo, v  jaké poloze se nacházeli. V tomto 
soupisu však nebyly zaznamenány úplně 
všechny místní názvy, které se po roce 1945 
používaly. Pojďme se obrazně projít po ně-
kterých z místních názvů.
pod kolberkem – přesná lokace mi není 
známá. Kolberk, Goldberk, německy správ-
ně Goldberg, česky Zlatník, nebo i Zlatý 
vrch. Označuje název pro kopec mezi Mo-
ravskou Třebovou a Starým Městem. V li-
teratuře i starých mapách se rozlišuje vrch 
Zlatník a Zlatníček (Klein Goldberg).
Tento významný vrch dostal své pojmeno-
vání podle legend o hledání zlata, které se 
v jeho nitru údajně mělo nacházet (např. Viz 
pověst na webu Starého Města). Jiný smut-
ný příběh je spojen se svobodným dvorem 
v Kunčině (čp. 3). Je to příběh o tragické lás-
ce syna držitele dvora šlechtice Adama ke 
krásné dívce Marii Alžbětě, která ale pochá-
zela z obyčejného selského rodu (viz Svo-
bodný dvůr – Zpravodaj II/ 2002). 
Kříž pod Zlatníkem u staroměstského lesa 
na konci cesty od čp. 3 prý připomíná ten-
to smutný příběh. Rodinní příslušníci ne-
chali tento kříž údajně vztyčit, aby odčinili 
spáchaný hřích svého příbuzného (viz Ber-

Letecký snímek z katastru Kunčiny.  
Zdroj Příloha kroniky obce



číslo: 1/2022 strana 11

ka, J.  Kříže a církevní památky, Zpravodaj 
I/2005).
Na Zlatníku je pozoruhodná také okolní pří-
roda, jenž dobře ukrývá vzácné druhy rostlin 
i živočichů např. modráska bahenního, mod-
ráska černoskvrnného nebo rosnatky okrou-
hlolisté. V roce 1994 byl Zlatník zaregistro-
ván jako významný krajinný prvek. Výstup 
na Zlatník pak poskytuje i pěkný výhled do 
širého okolí. (Dále o Zlatníku na webu Staré-
ho Města >Památky a zajímavosti)
liščí stezka (Fuchsensteig) – stezka se na-
cházela jižně od Kunčiny. Obyvatelé z Nové 
Vsi jí používali jako zkratku do Moravské 
Třebové. V okolí Liščí stezky se nacházelo 
několik drobných památek, některé z těch-
to památek se zachovaly do současnosti. 
Zachovaly se např. tyto památky: 
socha Nejsvětější Trojice, která dříve stála: 
„Na cestě Lojzy Schmida“ (cesta za hostin-
cem čp. 82, tento hostinec zbourán) „a kři-
žovatce s Liščí stezkou.“ Dnes na úvozové 
cestě za čp. 307 (viz Berka, J. Kříže a církevní 
památky, Zpravodaj II/2004). 
Kříž v polích za čp. 124, který stál blízko Liščí 
stezky. Původně ke kříži vedla cesta – Šírův 
úvoz, protože byly cesty rozorány, stojí dnes 
v poli. (viz. Berka, J. Kříže a církevní památky, 
Zpravodaj II/2004).

pospíšilova cesta – cesta od čp. 106. Při-
bližně 250 m od kříže v zahradě čp. 106 a 20 
m od asfaltované polní cesty – Pospíšilové, 
se nacházejí zbytky kříže (viz. Berka, J. Kříže 
a církevní památky, Zpravodaj III/2004).
kunčinská amerika – název pro les v Kun-
čině.
Zadní/ přední amerika – název pro les. Po-
loha v rámci katastru.
Názvy pojmenovány podle jména světadílu 
(myslí se tím Severní Amerika, konkrétně 
USA). Pojmenování motivováno podle po-
lohy. Možná motivace pro pojmenování – 
daleká vzdálenost
Holubářka – název pro les v Kunčině. Název 
byl vytvořen z dvouslovného pomístního 
jména Holubářova zmola, které bylo použí-
váno jako název variantní.
Holubářova zmola – název pro les v Kunči-
ně. Les má tvar obdélníku. Polohou se nachá-
zí ve svahovitém údolí. K  jeho vlastnostem 
patří písčitá půda. Neplodnou půdu zalesnili 
myslivci v 60. a 70. letech 20. století. Název se 
pravděpodobně užíval od 50. let 20. století. 
Název pojmenován podle majitele – Holubář.

Mezi dalšími místními názvy, které nejsou 
uvedeny v soupisu níže, si zmíníme ještě 
např. volkův písečňák (dnes je zde kompo-
stárna), drápelův les (při cestě ke Štěpán-
kovu lesu, za druhým rybníkem ze směru od 
Nové Vsi).
O dalších místních názvech v obci a v okolí 
obce napíši někdy příště, jak se podaří zjistit 
více podrobností.

SoupiS míStnícH náZvů v kunčině  
a nové vSi po 1945
Zaznamenaný soupis místních názvů v obou 
dnešních místních částech obce v  Kunčině 
a v Nové Vsi. Zdroj: ŠIPKOVÁ, M. BABÁRNA. 
In: Slovník pomístních jmen na Moravě a ve 
Slezsku [online]. Brno: dialektologické od-
dělení Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i. 
© 2014–(2022). Dostupné z: http://spjms.
ujc.cas.cz/ Uvedený soupis obsahuje tyto 
místní názvy (ponecháno původní řazení): 
Alexandrův les, Barborka dvě, Barborka jedna, 
Benešova cesta, Betlém, Blažkova cesta, Bý-
čárna, Dolní silnička, Druhý les, Drůbežárna, 
Dětřichovská hájenka, Důl Gerhard, Důl Josef, 
Fafílkova cesta, Fafílkův les, Fafílkův písečňák, 
Fafílkův úvoz, Farský les, Fojtlova hájenka, Ha-
nákova cesta, Holubářka, Holubářova zmola, 
Jízdnýho les, Jízdárna, Kadlecův les, Khýrova 

cesta, Khýrova špice, Koutnýho les, Kovářova 
zmola, Kozí ulička, Krejčího cesta, Krejčího les, 
Kunčinská Amerika, Kunčinský potok, Kučerův 
les, Letiště, Malá strana, Mladějovská, Na Radi-
šově, Na bedně, Na jízdárně, Nad Vlastíkovou 
hájenkou, Nedomova cesta, Nivy nad drúbe-
žárnú, Novotnýho les, Novoveská Amerika, 
Opršalův les, Pařilova cesta, Pláničkova cesta, 
Pod Kolberkem, Pod Radišovem, Pod dědinou, 
Pod staroměstským lesem, Pospíšilova cesta, 
Pospíšilův les, Prasečí kopce, Pustinova cesta, 
Páclova cesta, Páclův kopec, Pálenskova ces-
ta, Přední Amerika, Remíz, Rychnovská cesta, 
Serynův les, Silnička, Skalníkův les, Spálen-
skýho les, Starýho cesta, Starýho les, Středis-
ková, Sviní hlava, Svozilova cesta, Tesařův les, 
Trojánkovy kopce, Třetí les, U  Alexandrovýho 
lesa, U  Antoníčka, U  Farského lesa, U Jozéf-
ka, U Kučerovýho lesa, U  duba, U kadlátek, 
U kančí stezky, U pomníčku, U včelnice, U vče-
lína, U  Štěpánkovýho lesa, Volkova cesta, Za 
Blažkovým, Za Fafílkovým, Za Hanákovýma, 
Za Jízdným, Za halou, Za hangárem, Za hřbi-
tovem, Zadní Amerika, Zerákův les, Červené 
vrchy, Česká hranice, Šenkyříkova cesta, Šen-
kyříkův les, Ševčíkův kopec, Šikulova cesta, 
Štěpánkova cesta, Štěpánkův les, Šulova cesta, 
Šulův les, Šírův les, Šírův úvoz.

Martin Protivánek

Šírův úvoz v roce 1973, určen k zavážení, celko-
vý pohled od Sušic. Zdroj Příloha kroniky obce
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plánované kulturní a sportovní akce na rok 2022
datum akce míSto konání pořadatel

19. března 10 jarních kilometrů Sportovní areál Kunčina Deset jarních kilometrů z.s.

1. dubna Noc s Andersenem Místní knihovna Nová Ves Místní knihovna Nová Ves

23. – 24. dubna Výstava – Jaro Místní knihovna Kunčina Místní knihovna Kunčina

24. dubna Kunčinská pouť areál Pod Skalkou SDH Kunčina

30. dubna Stavění Májky, Pálení Čarodějnic areál Pod Skalkou SDH Kunčina

4. června Kácení Máje areál Pod Skalkou SDH Kunčina

11. června Soutěž ve vaření  
kotlíkového guláše Myslivna v Nové Vsi Myslivecké sdružení  

Česká hranice

4. července Kino na kolečkách Sportovní areál Kunčina Obec Kunčina

5. července Sportovní odpoledne  
pro děti i dospělé Sportovní areál Kunčina Obec Kunčina,  

Pohostinství U Fryčů

16. července Soutěž v požárním sportu Sportovní areál Kunčina SDH Kunčina

30. července Kino na kolečkách Sportovní areál Kunčina Obec Kunčina

20. srpna Kunčinský duatlon Sportovní areál Kunčina CK Čerti Kunčina

3. září Loučení s létem Myslivna v Nové Vsi SDH Kunčina, Myslivecké  
sdružení Česká hranice


