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SPOLEČENSKÁ KRONIKA 

Narození:  15.11.2018 Sedláčková Jana (N.V.) 
 18.11.          Voráčová Liliana (N.V.) 
 26.11.          Zvejška Oliver (K)  
 
 
Jubilea: 24.11.2018 Beneš Pavel (N.V.) – 70 
  28.11.          Smolík Miroslav (N.V.) – 70 
 Nebuchlová Alena (K) – 65 
  5.12.            Janíčková Eva (K) – 70 
  7.12.            Nepeřil Jaroslav (N.V.) – 65 
  23.12.          Alexandrová Marta (K) – 65 
  29.12.          Stařík Eduard (N.V.) – 65 
  7.1.2019     Juchová Věra (K) – 70 
  16.1.            Augustinová Anežka (K) – 91 
  29.1.            Pařilová Marie (K) – 70 
   6.2.             Brychta Josef (K) – 70 
   9.2.             Fleischlingerová Miroslava (K) – 70 
  12.2.            Benešová Vlasta (N.V.) – 70 
  21.2.            Krejčová Božena (K) – 75 
  23.2.            Klíčová Zdeňka (K) – 65 
  25.2.            Štěpánková Marta (K) – 80 
    1.3.            Novotný Jaroslav (N.V.) 75 
  5.3.              Dejdarová Emilie (N.V.) – 70 
  6.3.              Štarha Zdeněk (N.V.) – 70 
 
Úmrtí:16.1.2019 zemřela paní Kučerová Marie ve věku 77 let 
               28.1. zemřela paní Jandová Jana ve věku 57 let 
               16.2. zemřela paní Sedláková Marie ve věku 75 let 

 
Z EVIDENCE OBYVATEL:  
Počet občanů přihlášených k trvalému pobytu k 31.12.2018 je 1391. 
Z toho v Kunčině 1017 a v Nové Vsi 374. 
 
 

SVOZ 
VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU 
 

KUNČINA: pondělí 6. května 
lokalita Pod Skalkou 

NOVÁ VES: čtvrtek 9. května 
„U Marušových“ 

 
Svozy budou realizovány v době  

od 8:00 – 18:00 

Jubilea 2018: 
24.11. Beneš Pavel (N.V.) – 70
28.11. Smolík Miroslav (N.V.) – 70
 Nebuchlová Alena (K) – 65
 5.12. Janíčková Eva (K) – 70
 7.12. Nepeřil Jaroslav (N.V.) – 65
23.12. Alexandrová Marta (K) – 65
29.12. Stařík Eduard (N.V.) – 65

                2019:
  7.1. Juchová Věra (K) – 70
 16.1. Augustinová Anežka (K) – 91
 29.1. Pařilová Marie (K) – 70
  6.2. Brychta Josef (K) – 70
  9.2.  Fleischlingerová Miroslava (K) – 70
 12.2. Benešová Vlasta (N.V.) – 70
 21.2. Krejčová Božena (K) – 75
 23.2. Klíčová Zdeňka (K) – 65
 25.2. Štěpánková Marta (K) – 80

Úmrtí 2019:
28.1.          zemřela paní Jandová Jana ve věku 57 let
16.2.          zemřela paní Sedláková Marie ve věku 75 let

společenská kronika

Narození 2018:
15.11.    Sedláčková Jana (N.V.)
18.11.    Voráčová Liliana (N.V.)
26.11.    Zvejška Oliver (K) 

SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU

  1.3. Novotný Jaroslav (N.V.) 75
  5.3. Dejdarová Emilie (N.V.) – 70
  6.3. Štarha Zdeněk (N.V.) – 70

Z EVIDENCE OBYVATEL: 
Počet občanů přihlášených k trvalému pobytu 
k 31.12.2018 je 1391.
Z toho v Kunčině 1017 a v Nové Vsi 374.

KUNČINA: pondělí 6. května
lokalita Pod Skalkou

NOVÁ VES: čtvrtek 9. května
„U Marušových“

Svozy budou realizovány v době 
od 8:00 – 18:00

 

 
 

ZPRÁVA STAROSTY 
 

VÝPIS ZE ZÁPISU Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELTVA  
ZE DNE 6.11.2018 

 

V úvodu zasedání starosta obce přítomným předal informace o rozpracovaných projektech 
(splašková kanalizace, výměna vodovodu v Kunčině, výstavba nové budovy hasičské 
zbrojnice v Kunčině), zároveň přítomné informoval o získaných dotacích do rozpočtu obce za 
rok 2018. Ve výčtu realizovaných dotací v roce 2018 bylo představeno celkem 9 různých 
titulů, výše dotací v roce 2018 přesáhla částku 8.7 milionu Kč. 
Na problematiku dotačních titulů starosta obce navázal v dalším pokračování zasedání, 
přítomným sdělil informace o dotačních možnostech obce Kunčina pro kalendářní rok 2019. 
Bylo schváleno, že se obec pokusí zapojit do dotačních titulů vyhlášených Pardubickým 
krajem, Ministerstvy zemědělství, místního rozvoje či životního prostředí. 
Z důvodu skutečnosti, že se obec Kunčina stala v průběhu září 2018 plátcem DPH, bylo nutné 
schválit nové ceníky prodeje dřeva, stočného, služeb mulčování či krátkodobého pronájmu 
obecních budov. Ceník je zveřejněn na webových stránkách obce Kunčina. 
Dále se zastupitelstvo obce zabývalo prodejem obecních pozemků. Byla schválena nová 
pravidla pro činnosti výborů obce, dále došlo ke schválení střednědobých výhledů rozpočtů 

připomínáme občanům 
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. 
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zpráva starosty

vÝpis ze zápisU z veřeJnÉho zaseDání zastUpiteltva 
ze Dne 6.11.2018

V úvodu zasedání starosta obce přítomným 
předal informace o  rozpracovaných pro-
jektech (splašková kanalizace, výměna vo-
dovodu v  Kunčině, výstavba nové budovy 
hasičské zbrojnice v  Kunčině), zároveň pří-
tomné informoval o získaných dotacích do 
rozpočtu obce za rok 2018. Ve výčtu realizo-
vaných dotací v roce 2018 bylo představeno 
celkem 9 různých titulů, výše dotací v roce 
2018 přesáhla částku 8.7 milionu Kč.
Na problematiku dotačních titulů starosta 
obce navázal v dalším pokračování zasedá-
ní, přítomným sdělil informace o dotačních 
možnostech obce Kunčina pro kalendářní 

rok 2019. Bylo schváleno, že se obec pokusí 
zapojit do dotačních titulů vyhlášených Par-
dubickým krajem, Ministerstvy zeměděl-
ství, místního rozvoje či životního prostředí.
Z  důvodu skutečnosti, že se obec Kunčina 
stala v průběhu září 2018 plátcem DPH, bylo 
nutné schválit nové ceníky prodeje dřeva, 
stočného, služeb mulčování či krátkodo-
bého pronájmu obecních budov. Ceník je 
zveřejněn na webových stránkách obce 
Kunčina.
Dále se zastupitelstvo obce zabývalo pro-
dejem obecních pozemků. Byla schválena 
nová pravidla pro činnosti výborů obce, 

dále došlo ke schválení střednědobých vý-
hledů rozpočtů mateřské a  základní školy. 
Novou členkou školské rady Základní školy 
Kunčina byla za obecní zastupitelstvo zvo-
lena paní Jitka Kudrnová. Zastupitelstvo 
obce schválilo předložená rozpočtová opat-
ření a  vklad majetku nové vodovodní pří-
pojky do DSO Moravskotřebovský vodovod.
Závěrem zastupitelé pověřili zastupitele 
Miroslava Šmída ke konání ve věci zabez-
pečení vybraných obecních budov proti 
vloupání a  pořízení kamerových systémů 
do budovy Obecního úřadu a  obou hasič-
ských zbrojnic.

vÝpis ze zápisU z veřeJnÉho zaseDání zastUpiteltva 
ze Dne 13.12.2018

V  úvodním bodu jednání zastupitelstva 
informoval přítomné o  rozpracovaných 
projektech a prioritách rozpočtu 2019.
Starosta hovořil osplaškové kanalizaci, 
plánu dokončení budovy hasičské zbroj-

nice v Kunčině, realizaci projektu přístav-
by nové kuchyně Základní školy Kunčina, 
vybudování nového chodníku včetně 
veřejného osvětlení, opravách obecních 
bytů, opravě střechy Kaple sv. Rocha 

v  Nové Vsi, modernizaci svítidel veřejné-
ho osvětlení.
Starosta obce informoval o  stavu peněž-
ních prostředků na účtech obce ke dni 
13.12.2018.

mateřské a základní školy. Novou členkou školské rady Základní školy Kunčina byla za obecní 
zastupitelstvo zvolena paní Jitka Kudrnová. Zastupitelstvo obce schválilo předložená 
rozpočtová opatření a vklad majetku nové vodovodní přípojky do DSO Moravskotřebovský 
vodovod. 
Závěrem zastupitelé pověřili zastupitele Miroslava Šmída ke konání ve věci zabezpečení 
vybraných obecních budov proti vloupání a pořízení kamerových systémů do budovy 
Obecního úřadu a obou hasičských zbrojnic. 
 

VÝPIS ZE ZÁPISU Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELTVA  
ZE DNE 13.12.2018 

V úvodním bodu jednání zastupitelstva informoval přítomné o rozpracovaných projektech a 
prioritách rozpočtu 2019. 
Starosta hovořil osplaškové kanalizaci, plánu dokončení budovy hasičské zbrojnice v Kunčině, 
realizaci projektu přístavby nové kuchyně Základní školy Kunčina, vybudování nového 
chodníku včetně veřejného osvětlení, opravách obecních bytů, opravě střechy Kaple sv. 
Rocha v Nové Vsi, modernizaci svítidel veřejného osvětlení. 
Starosta obce informoval o stavu peněžních prostředků na účtech obce ke dni 13.12.2018. 

Dalším bodem jednání bylo projednání a schválení nastavení parametrů rozpočtu obce na 
rok 2019, schválení střednědobého rozpočtového výhledu obce a schválení rozpočtových 
opatření. Dalším bodem, který byl projednán a schválen, bylo obsazení hlavní a dílčí 
inventarizační komise pro rok 2018. 
Zastupitelstvo obce se zabývalo problematikou prodejů obecních pozemků a nákupu 
pozemků do vlastnictví obce. Poté si vzal slovo zastupitel obce pan Miroslav Šmíd, který 
přítomným sdělil informace o realizaci záměru zabezpečení obecních budov a pořízení 
kamerových systémů. 
Dále byl místostarostou obce Martinem Voráčem představen projekt, který obec připravuje 
pro zvýšení dopravní bezpečnosti v obci. Starosta obce představil záměr realizace výměny 
svítidel veřejného osvětlení – I. Etapa. 
Zastupitelstvo závěrem schválilo dodatek ke smlouvě s firmou Technické služby Moravská 
Třebová ve věci svozu komunálního odpadu. Četnosti svozů kontejnerů na papír a plast byly 

Dalším bodem jednání bylo projednání 
a  schválení nastavení parametrů rozpočtu 
obce na rok 2019, schválení střednědobého 
rozpočtového výhledu obce a schválení roz-
počtových opatření. Dalším bodem, který byl 
projednán a  schválen, bylo obsazení hlavní 
a dílčí inventarizační komise pro rok 2018.
Zastupitelstvo obce se zabývalo problemati-
kou prodejů obecních pozemků a nákupu po-
zemků do vlastnictví obce. Poté si vzal slovo 

zastupitel obce pan Miroslav Šmíd, který pří-
tomným sdělil informace o  realizaci záměru 
zabezpečení obecních budov a  pořízení ka-
merových systémů.
Dále byl místostarostou obce Martinem Vo-
ráčem představen projekt, který obec připra-
vuje pro zvýšení dopravní bezpečnosti v obci. 
Starosta obce představil záměr realizace vý-
měny svítidel veřejného osvětlení – I. Etapa.
Zastupitelstvo závěrem schválilo dodatek 

ke smlouvě s firmou Technické služby Mo-
ravská Třebová ve věci svozu komunálního 
odpadu. Četnosti svozů kontejnerů na papír 
a plast byly výrazně navýšeny – papír bude 
vyvezen 24x ročně, plast 37x ročně. Cílem za-
stupitelstva obce není primárně snižovat ná-
klady na svoz odpadu, nýbrž podpořit třídění 
a maximalizaci kvality služeb pro občany.
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vÝvoJ v oblasti oDpaDovÉho hospoDářství obce kUnčina v letech 
2014-2018

rok plast papír sklo
smĚsnÝ komUnální 

oDpaD
2014 10,78 tun  6,13 tun  8,12 tun 289,45 tun

2015 13,17 tun  8,46 tun  9,07 tun 316,51 tun

2016 17,43 tun 14,02 tun 15,22 tun 328,81 tun

2017 21,76 tun 18,82 tun 11,79 tun 314,47 tun

2018 24,51 tun 20,59 tun 20,59 tun 293,20 tun

vÝpis ze zápisU z veřeJnÉho zaseDání zastUpitelstva 
ze Dne 24.1.2019

Na počátku jednání zastupitelstva obce sta-
rosta obce tradičně informoval přítomné 
o stavu rozpracovaných projektů. Ředitelka 
MŠ Kunčina informovala vedení obce 
o  nevyhovujícím technickém stavu jídelny, 
sklepa a  římsy budovy. V  polovině ledna 
vedení obce navštívilo budovu, kde se po-
tvrdila nutnost investice do budovy již v ob-
dobí letních prázdnin v roce 2019.
Zastupitelé projednali rozpočtové opatření 

a  úpravu pravidel sociálního fondu obce 
jako zaměstnavatele. Zastupitelé schváli-
li nákup nábytku do tří obecních budov, 
a to do budovy Klubu důchodců v Kunčině 
a  obou hasičských zbrojnic v  obci. Celkem 
bude zakoupeno 38 ks stolů a 146 ks židlí.
Byl projednán dokument předložený výbo-
rem pro kulturu a sport, a to plán kulturních 
akcí pro rok 2019. Zároveň byla schválena 
sleva ve výši 100% na krátkodobém nájem-

ném obecních budov pro spolky v obci, které 
pořádají společenské akce pro veřejnost.
Zastupitelé dále jednali o prodejích pozem-
ků v majetku obce Kunčina. Závěrem zasedá-
ní zastupitelé schválili záměr opravy střechy 
obecní budovy Kulturního domu v Nové Vsi, 
k realizaci dojde v průběhu roku 2019.

Bc. Miroslav Kubín, starosta obce

ze ŠkolskÝch zařízení

záklaDní Škola kUnčina

V  uplynulých měsících měli žáci Základní 
školy v  Kunčině možnost zúčastnit se ně-
kolika zajímavých vzdělávacích, kulturních 
i sportovních akcí. 
V  úterý 20. listopadu 2018 naši školu na-
vštívili členové Skupiny historického šermu 
z agentury Pernštejni z Pardubic. Již mnoho 
let k nám přijíždějí se vzdělávacími, ale zá-
roveň i  zábavnými programy s  historickou 
tematikou. Letošní představení se nazývalo 
Řím – legionáři, gladiátoři a  císařové. Di-
vadelníci žákům připomněli nejdůležitější 
momenty z  dějin starověké Římské říše, 
vyprávěli o  osudech některých slavných 
osobností, jako byli diktátor Caesar či jeho 
následovníci, císařové Tiberius, Nero, Cali-
gula. Nejvíce však děti zaujaly ukázky vojen-
ské taktiky římských legionářů, a především 
souboj gladiátorů s  různými typy zbraní, 
které se v  římských arénách při gladiátor-
ských hrách používaly. I tentokrát se někte-
ré děti mohly zapojit do představení a svým 
spolužákům předvést speciální bojovou for-
maci Římanů zvanou želva.
V týdnu od 3. do 7. prosince proběhl ve ško-
le tzv. anglický týden za účasti zahraničních 
lektorů z Velké Británie a USA. Pro 84 žáků, 
kteří se do projektu přihlásili, to bylo velké 

dobrodružství. Celý týden pro ně probíhalo 
vyučování pouze v  anglickém jazyce. Děti 
byly rozděleny do pěti skupin podle úrovně 
znalostí cizího jazyka. Lektoři se u nich stří-
dali, takže děti se neustále pohybovaly mezi 
pěti lehce odlišnými formami angličtiny. 
Lektoři ve svých hodinách využili základní 
témata, která přizpůsobili věku dětí. Díky 
konverzaci a spoustě her se rozvíjela a obo-
hacovala především slovní zásoba a schop-
nost bezprostřední komunikace.

 V dalším týdnu žáci 8. a 9. ročníku navštívili 
brněnské Janáčkovo divadlo, aby zde zhléd-
li balet Petra Iljiče Čajkovského Louskáček. 
Do moravské metropole dorazili s časovým 
předstihem, a tak zvládli i prohlídku vánoč-

ních trhů. Vánoční nálada nikoho neopustila 
ani v divadle. Magická atmosféra, kterou vy-
tvořily hudba, scéna, kostýmya především 
dokonalé baletní výkony, nikoho nenechala 
na pochybách, že Vánoce jsou opravdu za 
dveřmi.
Žáci 4., 5. a  6. třídy pro změnu zamířili do 
předvánoční Olomouce. Ve vyhlášené svíč-
kárně Rodas vlastnoručně vyráběli dárky 
pro své nejbližší: zdobili svíčky, odlévali 
ozdoby z  vosku, míchali do lahviček různé 
druhy koupelových solí. 
Vyvrcholením oslav nejkrásnějších svátků 
v  roce byla naše tradiční vánoční besídka. 
Do Kulturního domu v Kunčině opět v hoj-
ném počtu zamířili všichni, kteří se chtěli 
pobavit, zazpívat si známé koledy a potěšit 
se tím, co pro ně děti připravily. Konečně tu 
byly dlouho očekávané Vánoce a hlavně vá-
noční prázdniny!
Po dvoutýdenním odpočinku se všichni 
opět pustili do pilné práce, aby byly včas 
uzavřeny známky pro pololetní vysvědčení, 
zvláště když ještě v  posledním lednovém 
týdnu měl proběhnout lyžařský výcvikový 
kurz. Tentokrát se uskutečnil ve Zdobni-
ci v Orlických horách a zúčastnilo se jej 25 
žáků. Na dvou sjezdovkách se lyžaři i snow-

 
ZE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 

 
ZÁKLADNÍ ŠKOLA KUNČINA 

 
V uplynulých měsících měli žáci Základní školy v Kunčině možnost zúčastnit se několika 
zajímavých vzdělávacích, kulturních i sportovních akcí.  
V úterý 20. listopadu 2018 naši školu navštívili členové Skupiny historického šermu 
z agentury Pernštejni z Pardubic. Již mnoho let k nám přijíždějí se vzdělávacími, ale zároveň 
i zábavnými programy s historickou tematikou. Letošní představení se nazývalo Řím – 
legionáři, gladiátoři a císařové. Divadelníci žákům připomněli nejdůležitější momenty z dějin 
starověké Římské říše, vyprávěli o osudech některých slavných osobností, jako byli diktátor 
Caesar či jeho následovníci, císařové Tiberius, Nero, Caligula. Nejvíce však děti zaujaly ukázky 
vojenské taktiky římských legionářů, a především souboj gladiátorů s různými typy zbraní, 
které se v římských arénách při gladiátorských hrách používaly. I tentokrát se některé děti 
mohly zapojit do představení a svým spolužákům předvést speciální bojovou formaci Římanů 
zvanou želva. 
V týdnu od 3. do 7. prosince proběhl ve škole tzv. anglický týden za účasti zahraničních 
lektorů z Velké Británie a USA. Pro 84 žáků, kteří se do projektu přihlásili, to bylo velké 
dobrodružství. Celý týden pro ně probíhalo vyučování pouze v anglickém jazyce. Děti byly 
rozděleny do pěti skupin podle úrovně znalostí cizího jazyka. Lektoři se u nich střídali, takže 
děti se neustále pohybovaly mezi pěti lehce odlišnými formami angličtiny. Lektoři ve svých 
hodinách využili základní témata, která přizpůsobili věku dětí. Díky konverzaci a spoustě her 
se rozvíjela a obohacovala především slovní zásoba a schopnost bezprostřední komunikace. 

 V dalším týdnu žáci 8. a 9. ročníku navštívili 
brněnské Janáčkovo divadlo, aby zde zhlédli 
balet Petra Iljiče Čajkovského Louskáček. Do 
moravské metropole dorazili s časovým 
předstihem, a tak zvládli i prohlídku 
vánočních trhů. Vánoční nálada nikoho 
neopustila ani v divadle. Magická atmosféra, 
kterou vytvořily hudba, scéna, kostýmya 
především dokonalé baletní výkony, nikoho 
nenechala na pochybách, že Vánoce jsou 
opravdu za dveřmi. 
Žáci 4., 5. a 6. třídy pro změnu zamířili do 

předvánoční Olomouce. Ve vyhlášené svíčkárně Rodas vlastnoručně vyráběli dárky pro své 
nejbližší: zdobili svíčky, odlévali ozdoby z vosku, míchali do lahviček různé druhy koupelových 
solí.  
Vyvrcholením oslav nejkrásnějších svátků v roce byla naše tradiční vánoční besídka. Do 
Kulturního domu v Kunčině opět v hojném počtu zamířili všichni, kteří se chtěli pobavit, 
zazpívat si známé koledy a potěšit se tím, co pro ně děti připravily. Konečně tu byly dlouho 
očekávané Vánoce a hlavně vánoční prázdniny! 
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Po dvoutýdenním odpočinku se všichni opět pustili do pilné práce, aby byly včas uzavřeny 
známky pro pololetní vysvědčení, zvláště když ještě v posledním lednovém týdnu měl 
proběhnout lyžařský výcvikový kurz. Tentokrát se uskutečnil ve Zdobnici v Orlických horách a 
zúčastnilo se jej 25 žáků. Na dvou 
sjezdovkách se lyžaři i snowboardisté 
dvakrát denně věnovali zdokonalování 
svých dovedností. I ti, kteří na lyžích a 
snowboardu stáli poprvé v životě, se 
čtvrtý den proháněli na 650 metrů 
dlouhé sjezdovce Valčenka. Cestu z chaty 
ke sjezdovkám zpříjemňovala krásná 
zimní krajina s nebývalou vrstvou 
sněhové pokrývky, o kterou byla 
v minulých zimách často nouze. Za 
náročnou přípravu lyžařského kurzu patří 
dík především paní učitelce Nedvědové. 
Těsně před vysvědčením, tedy 30. ledna 2019 se žáci 6., 7. a 8. třídy vypravili na zimní 
vycházku s přírodovědným zaměřením. Vlakem dojeli do Moravské Třebové. Teplota po ránu 
klesla na –9º C. Od zámku po zeleném turistickém značení došli k vojenské škole. To už 
vysvitlo slunce a výrazně se oteplilo. Díky svozu dřeva byla projeta cesta, a tak se nemuseli 

brodit sněhem. Po malých 
skupinkách postupně prošli Čertovou 
roklí (Peklo) ke studánce a altánu. 
Hoši z 8. třídy pomohli připravit 
ohniště, takže se všichni mohli ohřát, 
a kdo chtěl, opekl si buřtík. Žáci se 
pak rozdělili do několika skupin a 
postupně plnili různé úkoly či 
prováděli pokusy se solí a sněhem. 
Potom následovala štafetová hra 
s vyhledáváním barevných papírků. 

Od altánu vyrazili po červeném značení k rozhledně Pastýřka. Zde už cesta nebyla ujetá, ale 
chlapci ze 7. třídy sami začali prošlapávat pěšinu ve sněhu. U rozhledny část žáků luštila 
vzkazy v morseovce a další část stoupala po schodech na rozhlednu. Pod nimi ležela zimní 
Moravská Třebová. Červené značení vedlo výpravu z kopce dolů. Po Knížecí louce všichni 
došli do centra města a poté na vlakové nádraží. Délka vycházky byla odhadnuta na 
9 kilometrů. 
V polovině února proběhly dva turnaje ve florbale. Nejdříve naši školu reprezentovala 
nejmladší děvčata z 2. – 5. ročníku, pro něž to byla první soutěžní zkušenost. Dívky bojovaly 
jako lvice a za to jim patří velká pochvala. Ani chlapci ze 4. a 5. třídy se nenechali zahanbit a 
po urputném boji obsadili v oblastním kole 3. místo.  
I v letošním roce proběhla v Moravské Třebové znalostní vlastivědná soutěž Letem světem, 
které se pravidelně úspěšně zúčastňují i naši žáci z druhého stupně. Tentokrát pro naši školu 
vybojoval Tomáš Novotný, žák 8. ročníku, ve velké konkurenci krásné 3. místo. 
 

Za ZŠ Mgr. Iva Richterová 
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na s nebývalou vrstvou sněhové pokrývky, 
o kterou byla v minulých zimách často nou-
ze. Za náročnou přípravu lyžařského kurzu 
patří dík především paní učitelce Nedvědo-
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Těsně před vysvědčením, tedy 30. ledna 
2019 se žáci 6., 7. a 8. třídy vypravili na zimní 
vycházku s přírodovědným zaměřením. Vla-
kem dojeli do Moravské Třebové. Teplota po 
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vlakové nádraží. Délka vycházky byla od-
hadnuta na 9 kilometrů.
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jovaly jako lvice a za to jim patří velká po-
chvala. Ani chlapci ze 4. a 5. třídy se nene-
chali zahanbit a po urputném boji obsadili 
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I v letošním roce proběhla v Moravské Třebo-
vé znalostní vlastivědná soutěž Letem svě-
tem, které se pravidelně úspěšně zúčastňují 
i  naši žáci z  druhého stupně. Tentokrát pro 
naši školu vybojoval Tomáš Novotný, žák 8. 
ročníku, ve velké konkurenci krásné 3. místo.

Za ZŠ Mgr. Iva Richterová

V  lednu jsme zorganizovali besedu pro ro-
diče a veřejnost s paní Ivou Řehůřkovou na 
téma „Jak si splním to, co chci“. Účastníci si 
ujasnili, co je cílevědomost a  proč vést děti 
k  dokončení započaté činnosti. Potěšil nás 
zájem o  besedu i  ze strany veřejnosti. Na 
podzim plánujeme další besedu s odborníky 
na výchovu dětí.
Poslední lednový den k nám přišli na bese-
du do školky pánové Z. Pešava a F. Beránek. 
V rámci probíraného tématu o povolání a ře-
meslech představili dětem profesi zedníka. 
Děti poznávaly různá nářadí a dozvěděly se, 
k čemu se používají. Některé si i vyzkoušely 
používat. 
V rámci zmíněného tématu jsme také počát-
kem února navštívili ve školce naši paní ku-
chařku a paní školnici-uklízečku. Ženy nás se-
známily se svou profesí a pomůckami, které 
při své práci používají. A k tomuto námětu se 
vztahovala i exkurze se staršími dětmi z naší 
školky do firmy Moravec-pekárny s.r.o. v Mo-
ravské Třebové. Provozem nás provedl ve-
doucí výroby. Děti se dozvěděly, z čeho a jak 
se peče chleba, dalamánky i  rohlíky. Všem 
uvedeným srdečně děkujeme za názorné 

ukázky, kterými dětem přiblížili své profese. 
V únoru napadl dostatek sněhu, a tak jsme 
pozvali na besedu pana revírníka P. Bise, 
který nás učil poznávat stopy zvířat. Ve sně-
hu jsme našli stopy ptáků, myši, kočky, psa, 
lišky i zajíce. Děkujeme panu Bisovi za pouč-
nou besedu. 
V  tomto měsíci dokončila kurz Logopedic-
ký asistent jedna paní učitelka a další zahájí 
toto vzdělávání od března. Zvyšujeme tak 
odbornost našich učitelek v oblasti logope-
dické prevence díky projektu Rovnost příle-
žitostí ke vzdělávání MŠ Kunčina II., který je 
financován prostředky z  Evropských struk-
turálních fondů v  rámci programu MŠMT - 
OP VVV prostřednictvím Šablon II..
První březnový den jsme v místním kultur-
ním domě slavili masopust. Na „Masopust-
ním karnevalu“ vystoupily děti ze všech tříd 
pod vedením svých učitelek s  tanečním 
pásmem. Poté jsme si užili zábavné odpo-
ledne s  Brněnskými písničkovými tetinami 
Matyldou a  Klotyldou. Součástí karnevalu 
byla i  bohatá tombola, do níž ceny věno-
vali rodiče dětí z  obou našich mateřských 
škol, paní Cvejnová, paní Rotsčidlová, paní 

inspektorka Ševčíková z maloobchodní sítě 
Hruška, Velocentrum – Jiří Jelínek, Foto Bed-
nář – Kodak Express, Kayser s.r.o., Stavebni-
ny Stupka s.r.o. a Trans CZ s.r.o. Občerstvení 
a odměny pro děti věnovaly firmy Moravec 
- pekárny s.r.o., Uzeniny ze statku Mohelnice 
s.r.o., Truhlářství – František Knápek, Roma-
na Totůšková - Pohostinství U Kostela a pan 
Michal Fryč. Již tradičně nám s  organizací 
karnevalu pomáhali členové SDH Kunčina 
a  Obec Kunčina. Všem výše uvedeným sr-
dečně děkujeme za vstřícnou spolupráci 
a těšíme se na příští karneval. 
A co nás čeká?
Před zápisem dětí do prvních tříd plánuje-
me s předškoláky exkurzi do Základní školy 
v Kunčině. 
Od poloviny dubna zahájíme s  přihlášený-
mi dětmi „Plavecký kurz“ v Plavecké škole ve 
Svitavách.
K  tématu Velikonoc nabídneme rodičům 
s dětmi tvořivé odpoledne.
V úterý 23. dubna 2019 od 10.00 do 15.30 
hodin Vás srdečně zveme na „Den otevře-
ných dveří“. Představíme Vám naše praco-
viště, můžete si prohlédnout prostory MŠ 

číslo: 1/2019
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v Kunčině i v Nové Vsi a zájemci si mohou 
vyzvednout přihlášky k zápisu dětí.
Zápis do MŠ na školní rok 2019/2020 se 
uskuteční 7. května 2019 od 10.00 do 15.30 
hodin na pracovišti v Kunčině. 
Ke Dni matek plánujeme zorganizovat „Ka-

várničku pro maminky a babičky“.
Ke konci května oslavíme Mezinárodní den 
dětí „Školkovou olympiádou“.
V  červnu plánujeme se staršími dětmi na-
vštívit Vojenskou školu v Moravské Třebové. 
Na konci června se slavnostně rozloučíme 

se školním rokem a předškoláky.
Aktuální informace můžete najít na našich 
webových stránkách naší MŠ - 
http://www.mskuncina.cz/. 

Za MŠ Hana Fafílková

ze společenskÝch zařízení

cyklistickÝ klUb čerti kUnčina

Ke Dni matek plánujeme zorganizovat „Kavárničku pro maminky a babičky“. 
Ke konci května oslavíme Mezinárodní den dětí „Školkovou olympiádou“. 
V červnu plánujeme se staršími dětmi navštívit Vojenskou školu v Moravské Třebové.  
Na konci června se slavnostně rozloučíme se školním rokem a předškoláky. 
Aktuální informace můžete najít na našich webových stránkách naší MŠ - 
http://www.mskuncina.cz/.  

Za MŠ Hana Fafílková 
 

 
ZE SPOLEČENSKÝCH ZAŘÍZENÍ 

 
CYKLISTICKÝ KLUB ČERTI KUNČINA 

 
V sobotu 26.1.2019 se konal již 
sedmý ročník Zimního cyklistického 
biatlonu v Kunčině.  Snad z důvodu 
nepříznivého počasí, snad proto, že 
souběžně probíhal atraktivní 
televizní přenos tenisového zápasu 
s českou hráčkou, byl letošní počet 
závodníků nejnižší ze všech sedmi 
ročníků. Pouze 12 mužů a dvě ženy 
se postavili na trať, která byla díky 
sněhu a ledu technicky náročná. 
Naštěstí všichni přečkali závod bez 
újmy na zdraví. Tři závodníci a 

několik diváků k nám zavítalo až ze 130 kilometrů vzdálené obce Střítež nad Bečvou. 
Závodníci i diváci si mohli pochutnat tradičně na kaprovi, dále byly nabízeny grilované 
klobásy, polévka či bramboráky. 
Vlastní závody se odehrávaly ve dvou kolech - rozjížďky, finále útěchy a finále. Pro místní 
cykloklub je potěšitelné, že v šestičlenném finále měli místní Čerti zastoupení hned dvěma 
členy. Karel Antl skončil celkově čtvrtý a Petr Štěpař třetí. V kategorii žen navíc Bedřiška 
Schneiderová obsadila druhé místo.  
V kategorii žen zvítězila Monika Doleželová před Bedřiškou Schneiderovou. 
Muži do 40 let – 1. místo a zároveň absolutní vítěz – Martin Novák ze Žichlínku, 2. Václav 
Dopita a 3. Martin Kobelka, oba z Moravské Třebové. 
Muži nad 40 let – 1. Petr Štěpař, 2. Karel Antl, 3. Josef Doležel. 

Vše završila tombola, kterou podpořil Obecní 
úřad a také veselé představení, kdy si vítězové 
museli vlastníma rukama vylovit z kádě 
s ledovou vodou svoji hlavní výhru - živého 
kapra. Poděkování patří dlouhé řadě 
pořadatelů a pořadatelek, kteří přispěli ke 
zdárnému chodu celé akce. 

Ke Dni matek plánujeme zorganizovat „Kavárničku pro maminky a babičky“. 
Ke konci května oslavíme Mezinárodní den dětí „Školkovou olympiádou“. 
V červnu plánujeme se staršími dětmi navštívit Vojenskou školu v Moravské Třebové.  
Na konci června se slavnostně rozloučíme se školním rokem a předškoláky. 
Aktuální informace můžete najít na našich webových stránkách naší MŠ - 
http://www.mskuncina.cz/.  

Za MŠ Hana Fafílková 
 

 
ZE SPOLEČENSKÝCH ZAŘÍZENÍ 

 
CYKLISTICKÝ KLUB ČERTI KUNČINA 

 
V sobotu 26.1.2019 se konal již 
sedmý ročník Zimního cyklistického 
biatlonu v Kunčině.  Snad z důvodu 
nepříznivého počasí, snad proto, že 
souběžně probíhal atraktivní 
televizní přenos tenisového zápasu 
s českou hráčkou, byl letošní počet 
závodníků nejnižší ze všech sedmi 
ročníků. Pouze 12 mužů a dvě ženy 
se postavili na trať, která byla díky 
sněhu a ledu technicky náročná. 
Naštěstí všichni přečkali závod bez 
újmy na zdraví. Tři závodníci a 

několik diváků k nám zavítalo až ze 130 kilometrů vzdálené obce Střítež nad Bečvou. 
Závodníci i diváci si mohli pochutnat tradičně na kaprovi, dále byly nabízeny grilované 
klobásy, polévka či bramboráky. 
Vlastní závody se odehrávaly ve dvou kolech - rozjížďky, finále útěchy a finále. Pro místní 
cykloklub je potěšitelné, že v šestičlenném finále měli místní Čerti zastoupení hned dvěma 
členy. Karel Antl skončil celkově čtvrtý a Petr Štěpař třetí. V kategorii žen navíc Bedřiška 
Schneiderová obsadila druhé místo.  
V kategorii žen zvítězila Monika Doleželová před Bedřiškou Schneiderovou. 
Muži do 40 let – 1. místo a zároveň absolutní vítěz – Martin Novák ze Žichlínku, 2. Václav 
Dopita a 3. Martin Kobelka, oba z Moravské Třebové. 
Muži nad 40 let – 1. Petr Štěpař, 2. Karel Antl, 3. Josef Doležel. 

Vše završila tombola, kterou podpořil Obecní 
úřad a také veselé představení, kdy si vítězové 
museli vlastníma rukama vylovit z kádě 
s ledovou vodou svoji hlavní výhru - živého 
kapra. Poděkování patří dlouhé řadě 
pořadatelů a pořadatelek, kteří přispěli ke 
zdárnému chodu celé akce. 

V polovině dubna začíná další ročník celoročního seriálu závodu Cykloman. Kunčinský 
duatlon se letos uskuteční 17.8.2019. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Za CK Čerti Kunčina Roman Richter 
 

TJ SOKOL KUNČINA, Z.S. 
 

ROZLOSOVÁNÍ JARO 2019 
 

 

V sobotu 26.1.2019 se konal již sedmý ročník 
Zimního cyklistického biatlonu v  Kunčině.  
Snad z  důvodu nepříznivého počasí, snad 
proto, že souběžně probíhal atraktivní te-
levizní přenos tenisového zápasu s  českou 
hráčkou, byl letošní počet závodníků nejniž-
ší ze všech sedmi ročníků. Pouze 12 mužů 
a dvě ženy se postavili na trať, která byla díky 
sněhu a  ledu technicky náročná. Naštěstí 
všichni přečkali závod bez újmy na zdraví. Tři 
závodníci a několik diváků k nám zavítalo až 
ze 130 kilometrů vzdálené obce Střítež nad 
Bečvou. Závodníci i diváci si mohli pochutnat 
tradičně na kaprovi, dále byly nabízeny grilo-
vané klobásy, polévka či bramboráky.
Vlastní závody se odehrávaly ve dvou kolech 
- rozjížďky, finále útěchy a finále. Pro místní 
cykloklub je potěšitelné, že v  šestičlenném 
finále měli místní Čerti zastoupení hned dvě-
ma členy. Karel Antl skončil celkově čtvrtý 
a Petr Štěpař třetí. V kategorii žen navíc Bed-
řiška Schneiderová obsadila druhé místo. 
V kategorii žen zvítězila Monika Doleželová 
před Bedřiškou Schneiderovou.
Muži do 40 let – 1. místo a zároveň absolutní 
vítěz – Martin Novák ze Žichlínku, 2. Václav 
Dopita a 3. Martin Kobelka, oba z Moravské 
Třebové.

Muži nad 40 let – 1. Petr Štěpař, 2. Karel Antl, 
3. Josef Doležel.
Vše završila tombola, kterou podpořil Obec-
ní úřad a  také veselé představení, kdy si 
vítězové museli vlastníma rukama vylovit 
z kádě s ledovou vodou svoji hlavní výhru - 
živého kapra. Poděkování patří dlouhé řadě 

pořadatelů a  pořadatelek, kteří přispěli ke 
zdárnému chodu celé akce.
V  polovině dubna začíná další ročník celo-
ročního seriálu závodu Cykloman. Kunčin-
ský duatlon se letos uskuteční 17.8.2019.

Za CK Čerti Kunčina Roman Richter
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tJ sokol kUnčina, z.s.

Rozlosování jaro 2019

číslo: 1/2019

Rozlosování - Jaro 2019 - TJ Sokol Kunčina

TJ Sokol Kunčina - Muži "A" TJ Sokol Kunčina - Muži "B"

23.03. 14:30 SO Tuněchody - Kunčina Volný los

30.03. 10:15 SO Kunčina - Pardubičky Volný los

06.04. 16:00 SO Přelouč - Kunčina 06.04. 15:30 SO Čistá - Kunčina B

13.04. 12:30 SO Kunčina - Horní Ředice 13.04. 15:00 SO Kunčina B - Sebranice

21.04. 16:30 NE Polička - Kunčina 20.04. 16:00 SO Koclířov - Kunčina B

28.04. 15:00 NE Kunčina - Svitavy B 28.04. 12:30 NE Kunčina B - Rohozná

04.05. 17:00 SO Rohovládová Bělá - Kunčina 04.05. 17:00 SO Křenov - Kunčina B

11.05. 10:15 SO Kunčina - Načešice 11.05. 12:30 SO Kunčina B - Třebařov

19.05. 17:00 NE Ústí nad Orlicí B - Kunčina 18.05. 17:00 SO Hradec nad Svit. - Kunčina B

25.05. 17:00 SO  Rosice nad Labem - Kunčina 25.05. 14:30 SO Kunčina B - Boršov

01.06. 15:00 SO Kunčina - Letohrad B 02.06. 17:00 NE Trstenice - Kunčina B

08.06. 17:00 SO Zámrsk - Kunčina 08.06. 14:00 SO Borová (Telecí) - Kunčina B

15.06. 14:30 SO Kunčina - Vysoké Mýto B 15.06. 17:00 SO Kunčina B - Mor. Třebová C

Rozlosování - Jaro 2019 - TJ Sokol Kunčina/Mladějov na Moravě

Kunčina/Mladějov - DOROST U19 Kunčina/Mladějov - Žáci U15

Volný los Volný los

Volný los Volný los

Volný los Volný los

14.04. 13:45 NE Pomezí - Kun/Mla 13.04. 10:00 SO Kun/Mla - Měst. Trnávka

20.04. 10:30 SO Kun/Mla - Březová n. Svit. 20.04. 13:30 SO Křenov/Dl. Loučka. - Kun/Mla

27.04. 10:30 SO Luže/Rosice - Kun/Mla 28.04. 10:00 NE Kun/Mla - Hradec n. Svit.

Volný los 04.05. 12:30 SO Dolní Újezd  - Kun/Mla

12.05. 10:00 NE Proseč - Kun/Mla 11.05. 15:00 SO Březová n. Svit. - Kun/Mla

18.05. 12:00 SO Kun/Mla - Rudoltice 18.05. 10:00 SO Kun/Mla - Němčice

Volný los 25.05. 14:00 SO Opatov - Kun/Mla

01.06. 12:30 SO Kun/Mla - Pomezí Volný los

08.06. 14:30 SO Březová n. Svit. - Kun/Mla 09.06. 10:00 NE Moraš./Hor. Újezd - Kun/Mla

15.06. 12:00 SO Kun/Mla - Luže/Rosice 15.06. 10:00 SO Kun/Mla - Sebranice

TJ SOKOL KUNČINA, Z.S. 

ROZLOSOVÁNÍ JARO 2019 

Rozlosování - Jaro 2019 - TJ Sokol Kunčina 
TJ Sokol Kunčina - Muži "A" TJ Sokol Kunčina - Muži "B" 

23.03. 14:30 SO Tuněchody - Kunčina Volný los 
30.03. 10:15 SO Kunčina - Pardubičky Volný los 
06.04. 16:00 SO Přelouč - Kunčina 06.04. 15:30 SO Čistá - Kunčina B 
13.04. 12:30 SO Kunčina - Horní Ředice 13.04. 15:00 SO Kunčina B - Sebranice 
21.04. 16:30 NE Polička - Kunčina 20.04. 16:00 SO Koclířov - Kunčina B 
28.04. 15:00 NE Kunčina - Svitavy B 28.04. 12:30 NE Kunčina B - Rohozná 
04.05. 17:00 SO Rohovládová Bělá - Kunčina 04.05. 17:00 SO Křenov - Kunčina B 
11.05. 10:15 SO Kunčina - Načešice 11.05. 12:30 SO Kunčina B - Třebařov 
19.05. 17:00 NE Ústí nad Orlicí B - Kunčina 18.05. 17:00 SO Hradec nad Svit. - Kunčina B 
25.05. 17:00 SO  Rosice nad Labem - Kunčina 25.05. 14:30 SO Kunčina B - Boršov 
01.06. 15:00 SO Kunčina - Letohrad B 02.06. 17:00 NE Trstenice - Kunčina B 
08.06. 17:00 SO Zámrsk - Kunčina 08.06. 14:00 SO Borová (Telecí) - Kunčina B 
15.06. 14:30 SO Kunčina - Vysoké Mýto B 15.06. 17:00 SO Kunčina B - Mor. Třebová C 

 

Rozlosování - Jaro 2019 - TJ Sokol Kunčina/Mladějov na Moravě 
Kunčina/Mladějov - DOROST U19 Kunčina/Mladějov - Žáci U15 

Volný los Volný los 
Volný los Volný los 
Volný los Volný los 

14.04. 13:45 NE Pomezí - Kun/Mla 13.04. 10:00 SO Kun/Mla - Měst. Trnávka 
20.04. 10:30 SO Kun/Mla - Březová n. Svit. 20.04. 13:30 SO Křenov/Dl. Loučka. - Kun/Mla 
27.04. 10:30 SO Luže/Rosice - Kun/Mla 28.04. 10:00 NE Kun/Mla - Hradec n. Svit. 

Volný los 04.05. 12:30 SO Dolní Újezd  - Kun/Mla 
12.05. 10:00 NE Proseč - Kun/Mla 11.05. 15:00 SO Březová n. Svit. - Kun/Mla 
18.05. 12:00 SO Kun/Mla - Rudoltice 18.05. 10:00 SO Kun/Mla - Němčice 

Volný los 25.05. 14:00 SO Opatov - Kun/Mla 
01.06. 12:30 SO Kun/Mla - Pomezí Volný los 
08.06. 14:30 SO Březová n. Svit. - Kun/Mla 09.06. 10:00 NE Moraš./Hor. Újezd - Kun/Mla 
15.06. 12:00 SO Kun/Mla - Luže/Rosice 15.06. 10:00 SO Kun/Mla - Sebranice 

 

TJ SOKOL KUNČINA, Z.S. 
       VÁS ZVE DNE 22.6.2019  
NA OSLAVY 70 LET OD ZALOŽENÍ 

NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT? 
 ZÁBAVNÉ DOPOLEDNE PRO DĚTI A RODIČE 
 SPORTOVNÍ ODPOLEDNE S DOPROVODNÝM PROGRAMEM 
 ŽIVOU HUDEBNÍ PRODUKCI 
 BOHATÉ OBČERSTVENÍ 

PRO VÍCE INFORMACÍ SLEDUJTE VÝVĚSNÍ TABULE! 
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sDh kUnčina

Tradiční zakončení loňského roku patřilo 
Mikulášské nadílce s rozsvícením vánočního 
stromu před obecním úřadem. Na sále kul-
turního domu zazpívaly děti z mateřské ško-
ly a  pak začal rej čertů. Následoval příchod 
Mikuláše s anděly, kteří rozdali nadílku všem 
přítomným dětem. Před obecním úřadem 
Mikuláš rozsvítil vánoční strom a poté násle-
doval ohňostroj. Děkujeme za podporu obci 
Kunčina, která se finančně podílí na této akci 
a všem, kteří pomohli tuto akci připravit.
Výroční valná hromada našeho sboru se 
konala 12.1.2019. Proběhlo zhodnocení 
uplynulého roku, byl představen a schválen 
plán práce na rok 2019, bylo uděleno ně-
kolik čestných uznání a pamětních medailí.  
Poděkování obdrželi taktéž naši nejmladší 
hasiči za jejich perfektní práci a výsledky na 
soutěžích v loňském roce. Změna nastala ve 
výboru sboru, kde z  funkce velitele sboru 

odstoupil pan Jan Kubiš. Novým velitelem 
byl zvolen pan Štěpán Klíč. Hostem letošní 
VVH byl náš velký fanoušek pan Vratislav Bu-
dař, který se postaral o velké překvapení. Na-
šemu sboru daroval od firmy SIGMA GROUP 
a.s. benzínové plovoucí přenosné čerpadlo, 
které je určeno k čerpání zatopených prostor 
nebo z volných přírodních zdrojů. Max. prů-
tok tohoto čerpadla je 1095 l/min s  výtlač-
nou výškou 16 m. Velice si tohoto cenného 
daru vážíme, a ještě jednou mockrát děkuje-
me jak panu Budařovi, tak panu Šimonovské-
mu ze společnosti SIGMA GROUP a.s.
První kulturní akcí letošního roku byl opět 
Hasičský ples, který byl již čtvrtým v pořadí. 
Velmi nás potěšil váš obrovský zájem o tuto 
akci, místenky se rozprodaly tři týdny před 
akcí, poptávka je rok od roku větší. Škoda, 
že nemůžeme nabídnout větší kapacitu kul-
turního domu. K  tanci a  poslechu zahrála 

kapela Prorock Blansko, kterou si můžete 
opět poslechnout na letošním Kácení máje.
V  letošním roce se bude konat Kunčinská 
pouť, stavění Májky a  Pálení čarodějnic 
v  jednom víkendu 27.-28.4.2019 a  to z dů-
vodu velikonočních svátků. 
I v letošním roce se aktivně zapojíme do ve-
řejné sbírky Český den proti rakovině, která 
se bude konat 15. května, kdy v  odpoled-
ních hodinách budeme ve žlutých tričkách 
obcházet obě naše obce.
Blíží se dokončení nové hasičské zbrojnice, 
předpokládaný termín k  přestěhování do 
nové budovy se plánuje na duben letošního 
roku. Velmi se těšíme na kvalitní zázemí pro 
náš sbor, na který jsme velmi dlouho čekali. 
Podrobnosti sdělíme v  dalším čísle tohoto 
zpravodaje.
Dovolte, abychom vás již nyní pozvali na 
naše tradiční kulturní akce v roce 2019.

 
 

 
 

Za SDH Kunčina, starosta Petr Slabý 
 

 
RŮZNÉ 

KULTURA A SPORT 
 
První měsíce roku přinesly ve sportu a kultuře zajímavé akce, které by mohly mít také 
přívlastek překvapení. Jednou z prvních akcí po novém roce v obci, pro sportovce a diváky, je 
tradiční zimní cyklistický biatlon. Už sedmý ročník připravil klání sportovců na zasněžené trati 
Pod skalkou. Závodníci bojovali jak s náročnou trasou na kolech, tak při střelbě do terčů. 
Podobně jak v televizních přenosech z biatlonu, tak i v Kunčině rozhodovalo hodně o pořadí, 
jak kdo zastřílí na střelnici. Závody jsou pro sportovce náročné, ale velmi atraktivní pro 
diváky. Z jedné plochy u střelnice je možné sledovat zápolení sportovců téměř po celé trati 

Za SDH Kunčina, starosta Petr Slabý
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různÉ

27. – 28.4. stavĚní máJky, pálení čaroDĚJnic, kUnčinská poUť
1.6.  kácení máJe

Podrobnosti se včas dozvíte na plakátech a našich veřejných facebookových stránkách

www.facebook.com/sdhkuncina

První měsíce roku přinesly ve sportu a kul-
tuře zajímavé akce, které by mohly mít také 
přívlastek překvapení. Jednou z  prvních 
akcí po novém roce v  obci, pro sportovce 
a  diváky, je tradiční zimní cyklistický biat-
lon. Už sedmý ročník připravil klání spor-
tovců na zasněžené trati Pod skalkou. Zá-
vodníci bojovali jak s  náročnou trasou na 
kolech, tak při střelbě do terčů. Podobně 
jak v  televizních přenosech z  biatlonu, tak 
i  v  Kunčině rozhodovalo hodně o  pořadí, 
jak kdo zastřílí na střelnici. Závody jsou pro 
sportovce náročné, ale velmi atraktivní pro 
diváky. Z jedné plochy u střelnice je možné 
sledovat zápolení sportovců téměř po celé 
trati včetně střelby na padající terče. Pro 
diváky je navíc bonusem nejenom nápo-
jové občerstvení, ale i  třeba smažený kapr, 
chutné bramboráky a polévka. Tedy proč se 
nezúčastnit? A  to bylo moje první překva-
pení. Sportovců bylo nejméně za poslední 
období a  diváků snad ještě méně. Občany 
nezlákalo ani sportovní zápolení našich 
sousedů, ani procházka a nachystané dob-
roty. Myslím si, že za to mohla i trochu Petra 
Kvitová, která právě bojovala o  své prven-
ství v tenisu. Snad i Markéta Davidová, která 
naopak odpoledne bojovala o medaile také 
v  biatlonu. Zaslechl jsem, že i  načasování 
přes oběd nebylo nejšťastnější. Ať je důvod 
jakýkoli, přál bych a přeji biatlonu v Kunčině 
mnohem větší účast, jak sportovců, tak pře-
devším diváků, fandů z naší obce. Těch pár 
hodin nebo i jen desítek minut o víkendu za 
to opravdu stojí. Zkuste si příště udělat čas.
Další akcí naopak bez tradice a  zkušenos-
ti bylo mým druhým překvapením zimy 
v  Kunčině. Vepřové hody pod patronací 
obce, s pomocí Klubu důchodců, Knihovny 
a Pohostinstvím u Fryčů a za velké pomoci, 
zkušeností Jiřího Musila, byly připravené, 
ale s  velkým otazníkem. Kolik občanů při-
jde? Nebude to jako na zimním biatlonu? 
Co když bude také jen minimální zájem? 
V den „D“ byl ale opak pravdou. Zájem ob-

čanů o občerstvení a setkání byl na této akci 
až nečekaný. Plný Klub důchodců po celé 
trvání akce. Skvělé! A poděkování všem. Jak 
organizátorům, tak účastníkům. Věřím, že 
se povede i další ročník. Budeme vás příště 
očekávat v minimálně stejném počtu a lépe 
se připravíme na tak velkou návštěvu.
Hasičský ples jsem osobně časově nezvlá-
dl, ale chvály na Sbor dobrovolných hasičů 
a provedení, zajištění akce jsem slyšel hod-
ně. Prodej lístků a  místenek, společenské 
oblečení, kapela a  program byl správnou 
volbou a  lidé to velmi ocenili. Pokud máte 
chuť zažít tento ples osobně, tak si určitě 
včas pořiďte lístky, zájem bude velký.
Pohostinství u  Fryčů připravilo, mimo plán 
akcí, pro občany obce dvě akce časově blíz-
ko po sobě. Valentýnskou 
párty a  tradiční turnaj 
v  kulečníku. Párty byla 
výzdobou, soutěžemi 
a  programem podobná 
až Silvestrovskému večír-
ku. Bavili se jak účastníci, 
tak pořadatel a  myslím, 
že akce byla příjemným 
překvapením pro všech-
ny, kdo ten večer byli 
u Fryčů. Turnaj v kuleční-
ku je zábavou pro více jak 
dvě desítky hráčů, kteří 
pravidelně kulečník hrají 
a zúčastňují se i opakují-
cích se turnajů, ale také 

pro diváky. Turnaj byl tradičně dvoudenní. 
Oba dny zápasily dvě desítky borců a  sle-
dovala je spousta fandů. Výsledkem neby-
la jen skvělá zábava pro všechny, ale navíc 
musím zmínit překvapení. O  to se postaral 
pan Jaroslav Kaláb st., který nejenom že 
prakticky jen s náhodou postoupil z kvalifi-
kace, ale pak bojoval jak lev. Probojoval se 
turnajem, kde byli soupeři i o pět desítek let 
mladší, ale pak porazil loňského šampiona 
v rozhodujícím souboji, Jiřího Musila, který 
nedal panu Kalábovi nic zadarmo. Vítězství 
přineslo neutuchající ovace ve stoje. Zprá-
va při předávání poháru a  dárkového koše 
o blízkých narozeninách zvedla ještě jednu 
vlnu ovací, kterou si pan Jaroslav Kaláb ur-
čitě zasloužil a bude mu jistě dobrou vzpo-
mínkou na tento turnaj.
 
Další sportovní a  kulturní akce nás čekají po 
celý rok. Plán těchto akcí je nejenom na ná-
stěnkách, webových stránkách, ale i  na dal-
ších místech, kde se lidé z naší obce setkávají. 
Prohlédněte si, vyberte si a přijďte. Ti, co věnují 
spoustu času, energie a  osobního volna pří-
pravě akcí, budou velmi rádi.

Ing. Josef Beneš, předseda výboru pro kulturu

kUltUra a sport

včetně střelby na padající terče. Pro diváky je navíc bonusem nejenom nápojové občerstvení, 
ale i třeba smažený kapr, chutné bramboráky a polévka. Tedy proč se nezúčastnit? A to bylo 
moje první překvapení. Sportovců bylo nejméně za poslední období a diváků snad ještě 
méně. Občany nezlákalo ani sportovní zápolení našich sousedů, ani procházka a nachystané 
dobroty. Myslím si, že za to mohla i trochu Petra Kvitová, která právě bojovala o své 
prvenství v tenisu. Snad i Markéta Davidová, která naopak odpoledne bojovala o medaile 
také v biatlonu. Zaslechl jsem, že i načasování přes oběd nebylo nejšťastnější. Ať je důvod 
jakýkoli, přál bych a přeji biatlonu v Kunčině mnohem větší účast, jak sportovců, tak 
především diváků, fandů z naší obce. Těch pár hodin nebo i jen desítek minut o víkendu za to 
opravdu stojí. Zkuste si příště udělat čas. 
Další akcí naopak bez tradice a zkušenosti bylo mým druhým překvapením zimy v Kunčině. 
Vepřové hody pod patronací obce, s pomocí Klubu důchodců, Knihovny a Pohostinstvím u 
Fryčů a za velké pomoci, zkušeností Jiřího Musila, byly připravené, ale s velkým otazníkem. 
Kolik občanů přijde? Nebude to jako na zimním biatlonu? Co když bude také jen minimální 
zájem? V den „D“ byl ale opak pravdou. Zájem občanů o občerstvení a setkání byl na této 

akci až nečekaný. Plný 
Klub důchodců po celé 
trvání akce. Skvělé! A 
poděkování všem. Jak 
organizátorům, tak 
účastníkům. Věřím, že se 
povede i další ročník. 
Budeme vás příště 
očekávat v minimálně 
stejném počtu a lépe se 
připravíme na tak velkou 
návštěvu. 
Hasičský ples jsem osobně 
časově nezvládl, ale chvály 
na Sbor dobrovolných 
hasičů a provedení, 
zajištění akce jsem slyšel 

hodně. Prodej lístků a místenek, společenské oblečení, kapela a program byl správnou 
volbou a lidé to velmi ocenili. Pokud máte chuť zažít tento ples osobně, tak si určitě včas 
pořiďte lístky, zájem bude velký. 
Pohostinství u Fryčů připravilo, mimo plán akcí, pro občany obce dvě akce časově blízko po 
sobě. Valentýnskou párty a tradiční turnaj v kulečníku. Párty byla výzdobou, soutěžemi a 
programem podobná až Silvestrovskému večírku. Bavili se jak účastníci, tak pořadatel a 
myslím, že akce byla příjemným překvapením pro všechny, kdo ten večer byli u Fryčů. Turnaj 
v kulečníku je zábavou pro více jak dvě desítky hráčů, kteří pravidelně kulečník hrají a 
zúčastňují se i opakujících se turnajů, ale také pro diváky. Turnaj byl tradičně dvoudenní. Oba 
dny zápasily dvě desítky borců a sledovala je spousta fandů. Výsledkem nebyla jen skvělá 
zábava pro všechny, ale navíc musím zmínit překvapení. O to se postaral pan Jaroslav Kaláb 
st., který nejenom že prakticky jen s náhodou postoupil z kvalifikace, ale pak bojoval jak lev. 
Probojoval se turnajem, kde byli soupeři i o pět desítek let mladší, ale pak porazil loňského 
šampiona v rozhodujícím souboji, Jiřího Musila, který nedal panu Kalábovi nic zadarmo. 
Vítězství přineslo neutuchající ovace ve stoje. Zpráva při předávání poháru a dárkového koše 

o blízkých narozeninách zvedla ještě jednu vlnu ovací, kterou si pan Jaroslav Kaláb určitě 
zasloužil a bude mu jistě dobrou vzpomínkou na tento turnaj. 

 
Další sportovní a kulturní akce nás čekají po celý rok. Plán těchto akcí je nejenom na 
nástěnkách, webových stránkách, ale i na dalších místech, kde se lidé z naší obce setkávají. 
Prohlédněte si, vyberte si a přijďte. Ti, co věnují spoustu času, energie a osobního volna 
přípravě akcí, budou velmi rádi. 

Ing. Josef Beneš, předseda výboru pro kulturu 
 

 
CHARITA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ 

Vážení občané, 
v letošním roce proběhla tradičně také ve vaší obci Tříkrálová sbírka 2019. Finanční výtěžek 
ve vaší obci je 10.450 Kč. 
Na území působnosti Charity Moravská Třebová, tj. v obcích Moravskotřebovského a 
Jevíčského regionu a na Velkoopatovicku jsme letos díky obětavosti občanů a také díky 
vstřícnosti zaměstnanců městských a obecních úřadů vykoledovali částku 641.319 Kč.  
Ráda bych vás také upozornila, že jedním z hlavních záměrů Tříkrálové sbírky je přímá pomoc 
sociálně potřebným rodinám a osobám, handicapovaným či jinak znevýhodněným občanům. 
Pokud byste věděli o někom, kdo by ve vaší obci tuto pomoc potřeboval, s důvěrou se na nás 
obraťte na Tel.: 731 608 323  
Upřímně Vám děkuji za Vaši spolupráci, podporu a pomoc při Tříkrálové sbírce a těším se na 
další spolupráci na charitním díle v našem regionu. 

 Bc. Božena Šplíchalová 
 koordinátor TKS 2019 

 
INFORMACE Z KNIHOVNY V KUNČINĚ 

 

číslo: 1/2019
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charita moravská třebová

inFormace z knihovny v kUnčinĚ

inFormace 
z knihovny v novÉ 

vsi

občanÉ, zamyslete se!

Vážení občané,
v  letošním roce proběhla tradičně také ve 
vaší obci Tříkrálová sbírka 2019. Finanční vý-
těžek ve vaší obci je 10.450 Kč.
Na území působnosti Charity Moravská Tře-
bová, tj. v obcích Moravskotřebovského a Je-
víčského regionu a na Velkoopatovicku jsme 
letos díky obětavosti občanů a  také díky 

vstřícnosti zaměstnanců městských a  obec-
ních úřadů vykoledovali částku 641.319 Kč. 
Ráda bych vás také upozornila, že jedním 
z  hlavních záměrů Tříkrálové sbírky je pří-
má pomoc sociálně potřebným rodinám 
a osobám, handicapovaným či jinak znevý-
hodněným občanům. Pokud byste věděli 
o  někom, kdo by ve vaší obci tuto pomoc 

potřeboval, s důvěrou se na nás obraťte na 
Tel.: 731 608 323 
Upřímně Vám děkuji za Vaši spolupráci, 
podporu a pomoc při Tříkrálové sbírce a tě-
ším se na další spolupráci na charitním díle 
v našem regionu.

Bc. Božena Šplíchalová
koordinátor TKS 2019

V  pátek 5.4.2019 v  17 hodin proběhne 
v  Klubu důchodců přednáška pana Jiřího 
Přichystala z  Městečka Trnávky, který na 
motocyklu projel Ukrajinu a navštívilČerno-
byl.Přednáška bude doplněna fotografiemi 
a hudební produkcí.Akce je určena pro širo-
kou veřejnost.
Knihovna ve spolupráci s Klubem důchodců 
zve všechny občany naVelikonoční výstavu 
výrobků žáků Základní a Mateřské školy v Kun-
čině, konané v Klubu důchodců v Kunčině.

Výstava bude zahájena v  sobotu13.4. 
2019ve 13 hodin a  ukončena v  neděli 
14.4.2019 v odpoledních hodinách. Rodiče, 
přijďte se podívat, jaké máte šikovné děti!
Také ženy z naší obce se připojí a svými vý-
robky – beránky, mazanci a perníčky výsta-
vu obohatí.
Zpestřením bude jistě i  přednáška žačky 
naší Základní školy v  Kunčině Štěpánky 
Šimonové. V  sobotu 13.4.2019 v  15 hodin 
nám představí své kamarády – morčata.  

Přijďte si poslechnout zajímavosti z  jejich 
života, jak se o ně starat,co rády jí atd.
Mimo občerstvení si budete mít možnost 
zakoupit voskové figurky manželů Seryno-
vých z Nové Vsi.
Organizátoři těchto akcí se těší na bohatou 
účast. 

Marta Alexandrová,
 knihovnice Místní knihovny v Kunčině

Upozorňujeme na změnu 
provozní doby!

Knihovna v Nové Vsi 
budeotevřena pro veřejnost 
každé úterý od 15-17 hodin. 

Těšit se na vás bude 
paní Marta Alexandrová. 

Milí Kunčiňáci,
už tu máme konec zimy, sníh roztál a odkryl 
vše, co během zimy člověku odpadlo, jistě 
omylem, z ruky.  Někdy si říkám, jak budou 
reagovat naši budoucí potomci, až zaryjí do 
země a objeví plasty, sklo, gumové předmě-
ty, plechovky od piva atd.  Jenom pro zají-
mavost jsem si vyhledala, za jak dlouho se 
v přírodě rozloží výdobytky naší civilizace.
Na jaře secelorepublikově stalo dobrým 
zvykem čistit přírodu. Toto provádí Skauti 
nebo jiné organizace, které se věnují mlá-
deži.   Tak je to taková malá výzva pro mla-
dé Sokoly nebo mladé hasiče nebo děti ze 
základní školy.  Tak uvidíme, jestli se podaří 
odložit mobily, vzít do rukou plastové pytle 
a naplnit je. 
A vy, kteří k nepořádku přispíváte, zamysle-
te se nad sebou!

Marta Alexandrová

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na jaře secelorepublikově stalo dobrým zvykem čistit přírodu. Toto provádí Skauti nebo jiné 
organizace, které se věnují mládeži.   Tak je to taková malá výzva pro mladé Sokoly nebo 
mladé hasiče nebo děti ze základní školy.  Tak uvidíme, jestli se podaří odložit mobily, vzít do 
rukou plastové pytle a naplnit je.  
A vy, kteří k nepořádku přispíváte, zamyslete se nad sebou! 

Marta Alexandrová 
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masopUstní Doba na hřebečskU, v kUnčinĚ a v novÉ vsi

historie

Masopust obecně
Masopust není církevním svátkem, ale řídí se 
pohyblivým termínem Velikonoc. Předsta-
vuje období hodování a veselí mezi dvěma 
postními obdobími – Vánocemi a předveli-
konočním půstem. Masopust bývá nazýván 
podle regionu různě – ostatky, vostatky, 
fašank, fašínek, voračky, končiny, šibřinky 
nebo karneval. Masopustní období začíná 
po svátku Tří králů (6. ledna) a končí v noci 
před Popeleční středou. Popeleční středa 
připadá na 46. den před Velikonoční nedě-
lí (letos 5. března). Konec masopustu může 
připadnout na dobu od poloviny února do 
počátku března. Důležité byly poslední dny 
před Popeleční středou, kdy se odehráva-
ly masopustní zvyky a  průvody, zabíjačky, 
taneční zábavy a  také svatby. Český název 
masopust je stejný jako latinské označení 
carne vale (karneval), které volně přeložené 
znamená „maso, pryč“. V tyto dny se smělo 
maso jíst naposledy, neboť potom začínala 
předvelikonoční postní doba. Masopustní 
zvyky mají zřejmě původ v  předkřesťan-
ských slovanských oslavách konce zimy.

Symbolika masopustních masek
V  každém masopustním průvodu tvoří zá-
klad tradiční masky. Průvod lze dále obohatit 
prakticky jakkoliv. Maškary se chovají roz-
pustile, neboť vše je v  tento den dovoleno. 
Zároveň však masky plní svou úlohu danou 
tradicí. Masky představují hodnoty, které 
byly pro naše předky zvlášť významné. Po-
pišme si některé základní masky a jejich role.
Masopust, Strakatej, Laufer – stráže a vedou-
cí všech maškar, žádá starostu o  povolení 
a vede celý masopustní průvod, první vchází 
do domu, bílý oděv pošitý barevnými látka-
mi a barevný čepec.
Kobyla – symbol množení a hříchu, vyhazuje 
zadkem, nosem popichuje děvčata, počítá, 
zpívá, vyhazuje „koblihy“, je ztvárněna dvě-
ma i  více osobami, je voděna Rasem (kat), 
tradovalo se, že pokud kobylu nikdo nekou-
pí, bude na konci masopustu poražena.
Medvěd – symbol úrody, plodnosti a  tem-
ných sil, nejtypičtější maska s nejstarší tra-
dicí, tancuje ve směru „po Slunci“ s hospo-
dyní, je voděn medvědářem, doráží na ženy, 
dělá neplechu, výškou svého skoku mohl 
ovlivnit vzrůst obilí, ženy s medvědem tan-
čily, aby si zajistily plodnost.
Dále je v průvodu ženich s nevěstou, bába, 
cikánka, smrtka, četník, lump a mohou být 
i další masky jako židé, Turci, voják, kominík, 
kovář, řezník, vodník a jiné. 
Čerpáno z práce o masopustu od nedávno 
zesnulého pana Petra Svobody, chalupáře 
z  Nové Vsi. Za poskytnutí materiálu děkuji 
jeho manželce paní Rút Svobodové.

Masopust na Hřebečsku a v Kunčině 
Masopust před rokem 1945
Poslední tři dny masopustu (Fosent, 
Faschingszeit) byly na Hřebečsku spojeny 
s veselými zábavami. Muži zdvihali své ženy 
při tanci hodně vysoko, čím výše vyskočily, 
tím vyšší a krásnější měl v onom roce vyrůst 
len. Tradice veselých masopustních průvo-
dů na Hřebečsku žila a  je hojně doložená 
v  první polovině 20. století. Průvod ma-
sek chodil pěšky či jel na voze přes vesnici 
v  doprovodu harmonikáře nebo bubeníka 
a zastavoval se u domů, kde na ně domácí 
čekali, aby je obdarovali koblihami, uzeným 
masem a penězi. V Kunčině byly stanoveny 
tradiční masky jako např. medvěd s  med-
vědářem, věštkyně, cikáni nebo kukátkář 
a podle libosti mohly být doplněny i jinými 
maskami. Chasníci v  čele se stárkem, který 
nesl na talíři ověnčenou pokladničku, ob-
cházeli usedlosti, kde provedli v  tanci do-
mácí ženy a  děvčata. Všechny pak přispěly 
penězi na muziku a dostalo se jim od chasy 
uctění pivem. Mezitím se některý šprýmař 
snažil dostat do komory, aby z  ní sebral 
slaninu a  vejce pro večerní hodování. Co 
maškary cestou ukradli, muselo se večer 
na zábavě zase vykoupit. Masopustní veselí 
vyvrcholilo pochováním basy. Konec zábav 
ztělesňovala basa Barbora, nad níž se rozvi-
nula parodie pohřebního ceremoniálu. 
V čase masopustu se konaly plesy různých 
spolků. V Kunčině to byly plesy např. hasič-
ský, dělnický, hornický nebo turnérský. Na 
Moravskotřebovsku a  Svitavsku se zacho-

valy varianty písně o  hádce Zimy s  Létem 
z Kunčiny a z Radiměře. Píseň se vázala na 
obchůzku dvou maskovaných chlapců, 
vousatého starce v kožešinovém plášti a če-
picí, s cepem v ruce, a mladíka v bílé košili 
a  klobouku ozdobeného květinami, kterou 
popisuje správce třebovského muzea Alois 
Czerny.
Na masopust zabil každý sedlák alespoň 
jedno prase a  uspořádal hostinu zvanou 
"Sautanz" (tanec prasete). Rodinu, příbuz-
né a  sousedy pak obdaroval výslužkou ze 
zabíjačky - jitrnicemi, kroupovou polévkou, 
klobásami a masem. Předmětem žertovné-
ho zvyku byl ocásek. V  nestřeženém oka-
mžiku jej někdo ze sousedů nebo přátel 
rodiny zcizil, aby pak odpoledne přinesl 
ocásek ovázaný červenou stužkou. Prase 
muselo vážit před zabíjačkou alespoň 150 – 
180 kg, aby se zaplnily hrnce na sádlo na celý 
rok. Kromě sádla si rolníci ponechávali pro 
vlastní potřebu především klobásy a slaninu. 
Uzené a šunka se vyváželo do Prahy.
Selata se kupovala a prodávala na týdenních 
trzích.  Málokterý rolník choval víc než pět 
prasnic. Většinou si rolníci drželi jednu pras-
nici na chov, od níž si nechali dvě až tři selata 
a  ostatní prodali na maso. Jen na rychtách 
býval chov bohatší. Na přelomu 19. a 20. sto-
letí bývala bílá, černobílá, černožlutá i trojba-
revná. Měla dlouhý rypák, dlouhé nohy, ostrý 
hřbet a rostla pomalu. Do zabíjačky musela 
být často krmena dva roky. Teprve potom 
mohla být nakoupena nová plemena. 
K rozšíření chovu selat přispělo i zvětšení 

a podle libosti mohly 
být doplněny i jinými 
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Prahy. 
Selata se kupovala a prodávala na týdenních trzích.  Málokterý rolník choval víc než pět 
prasnic. Většinou si rolníci drželi jednu prasnici na chov, od níž si nechali dvě až tři selata a 
ostatní prodali na maso. Jen na rychtách býval chov bohatší. Na přelomu 19. a 20. století 
bývala bílá, černobílá, černožlutá i trojbarevná. Měla dlouhý rypák, dlouhé nohy, ostrý hřbet 
a rostla pomalu. Do zabíjačky musela být často krmena dva roky. Teprve potom mohla být 
nakoupena nová plemena. K rozšíření chovu selat přispělo i zvětšení ploch brambor – 
levného krmiva. 
V Kunčině před rokem 1945 provozovali svoji živnost: 
Řezníci: čp. 24 Josef Götzl, čp. 82 Ferdinand Schmid (1926 do Rakouska), čp. 82 Grölla-Wolf, 
Alois Peichl, čp. 150 Ferdinand Just, jeho syn Ferdinand Just 

číslo: 1/2019
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ploch brambor – levného krmiva.
V  Kunčině před rokem 1945 provozovali 
svoji živnost:
Řezníci: čp. 24 Josef Götzl, čp. 82 Ferdinand 
Schmid (1926 do Rakouska), čp. 82 Grölla-
Wolf, Alois Peichl, čp. 150 Ferdinand Just, 
jeho syn Ferdinand Just
Hostinští:  čp. 24 Höchsmann, čp. 47 Grolig, 
čp. 82 Schmid, čp. 150 Just,  čp. 156 Peichl
výroba piva: čp. 34 Alois Hickl

Masopust po roce 1945 na 
Moravskotřebovsku
Tradici oslav masopustu a  masopustních 
průvodů si novoosídlenci našich obcí pře-
nesli ze svých domovských obcí odkud 
pocházeli. U nás bylo častějším označením 
pro masopust ostatky, vostatky.Zpočátku se 
tradice masopustních průvodů držely velmi 
výrazně, ale zřejmě na počátku 50 let 20. 
století docházelo k  útlumu až k  úplnému 
zániku. V  některých obcích na někdejším 
Hřebečsku však byly masopustní průvody 
obnoveny jako např. v  Linharticích, Gruně, 
nebo ve Vendolí.
V průvodech, které mohly být pěší nebo i na 

vozech, se uplatňovaly tradiční masky např. 
medvěd, postavy parodující různá zaměst-
nání např. kominík, řezník, objevovaly se 
i dvojmasky typu ženská nosí chlapa (mas-
kovaný muž drží před sebou figurínu), muž 
s  vozembouchem, žertovné typy žen např. 
cikánka, těhotná, nevěsta. Maškary obchá-
zely s  harmonikářem nebo s  místní kape-
lou vesnici po stavení a  dostávaly koblihy, 
uzené maso, alkohol i peníze a něco si vzaly 
i  z  komory. Z  toho, co vybraly, uspořádaly 
pohoštění v  hospodě. Konec masopustu 
představoval zvyk pochovávání basy s žer-
tovnou scénkou parodující pohřeb basy, 
v němž se podle tradice personifikuje konec 
veselého času před nastávajícím půstem. 
Na pochovávání basy si vzpomínají také 
starší pamětníci z Kunčiny.
Masopust po roce 1945 v Kunčině a Nové Vsi
V  Kunčině byly po roce 1945 provozovány 
hostince:
čp. 24 Tůma – dolní konec a čp. 150 Pučan – 
uprostřed obce.
Při domácích porážkách pro vlastní potřebu 
byla povinnost dodat 7,5 kg sádla a  kůže 
krupony,která byla použita k dalšímu zpra-

cování. Prohlížitel masa při zabijačkách 
v Kunčině byl František Havliš.
V  Nové Vsi uspořádal Sbor dobrovolných 
hasičů Ostatkovou zábavu, která se konala 
3. března 1946 a  jejím účelem bylo podle 
kroniky Nové Vsi: „Umožnit novým osídlen-
cům, aby se co nejdříve navzájem seznámili“. 
Bylo to potřeba, aby se znových osídlenců, 
kteří „přišli z  různých krajů a  lišili se nejen 
nářečím, ale i zvyklostmi a způsobem života, 
stali spoluobčané, žijící v  jedné obci, která se 
stala jejich novým domovem.“ 

V Nové Vsi byly po roce 1945 provozovány 
živnosti:
řeznictví - staré čp. 30 nové čp. 51 Josef Šmí-
da, obchod se smíšeným zbožím – staré čp. 
118/nové čp. 40 Antonín Beneš
Hostinec - staré čp. 21/ nové čp. 39 Josef 
Kotlán

V  obci Kunčina připomíná masopustní čas 
v dnešní době např. Maškarní ples nebo le-
tos uspořádané Vepřové hody.

Martin Protivánek

Hostinští:  čp. 24 Höchsmann, čp. 47 Grolig, čp. 82 Schmid, čp. 150 Just,  čp. 156 Peichl 
výroba piva: čp. 34 Alois Hickl 
 
Masopust po roce 1945 na Moravskotřebovsku 
Tradici oslav masopustu a masopustních průvodů si novoosídlenci našich obcí přenesli ze 
svých domovských obcí odkud pocházeli. U nás bylo častějším označením pro masopust 
ostatky, vostatky.Zpočátku se tradice masopustních průvodů držely velmi výrazně, ale zřejmě 
na počátku 50 let 20. století docházelo k útlumu až k úplnému zániku. V některých obcích na 
někdejším Hřebečsku však byly masopustní průvody obnoveny jako např. v Linharticích, 
Gruně, nebo ve Vendolí. 
V průvodech, které mohly být pěší nebo i na vozech, se uplatňovaly tradiční masky např. 
medvěd, postavy parodující různá zaměstnání např. kominík, řezník, objevovaly se i 
dvojmasky typu ženská nosí chlapa (maskovaný muž drží před sebou figurínu), muž s 
vozembouchem, žertovné typy žen např. cikánka, těhotná, nevěsta. Maškary obcházely s 
harmonikářem nebo s místní kapelou vesnici po stavení a dostávaly koblihy, uzené maso, 
alkohol i peníze a něco si vzaly i z komory. Z toho, co vybraly, uspořádaly pohoštění v 
hospodě. Konec masopustu představoval zvyk pochovávání basy s žertovnou scénkou 
parodující pohřeb basy, v němž se podle tradice personifikuje konec veselého času před 
nastávajícím půstem. Na pochovávání basy si vzpomínají také starší pamětníci z Kunčiny. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Masopust po roce 1945 v Kunčině a Nové Vsi 
V Kunčině byly po roce 1945 provozovány hostince: 
čp. 24 Tůma – dolní konec a čp. 150 Pučan – uprostřed obce. 
Při domácích porážkách pro vlastní potřebu byla povinnost dodat 7,5 kg sádla a kůže 
krupony,která byla použita k dalšímu zpracování. Prohlížitel masa při zabijačkách v Kunčině 
byl František Havliš. 


