
ZPRAVODAJ
INFORMAČNÍ SERVIS OBCÍ KUNČINA A NOVÁ VES

číslo: 1/2021

 www.obeckuncina.cz



INFORMAČNÍ SERVIS OBCÍ KUNČINA A NOVÁ VESstrana 2

 

Úmrtí:
29. 1. 2021 zemřel pan Jelínek Vlastimil ve věku 86 let

 … čest jeho památce

Z evidence obyvatel:
Počet občanů přihlášených k trvalému pobytu  
k 31. 12. 2020 je 1375. Z toho v Kunčině 1010  
a v Nové Vsi 365.

Jubilea:
01. 12. 2020  91 let – Voráčová Františka, Kunčina
16. 1. 2021  93 let – Augustinová Anežka, Kunčina
06. 2. 2021 65 let – Suchá Vlasta, Kunčina
12. 2. 2021 75 let – Dvořáková Zdeňka, Nová Ves
17. 2. 2021 70 let – Blaško František, Kunčina
18. 2. 2021 75 let – Klíč Miroslav, Kunčina
19. 2. 2021 70 let – Procházková Anna, Nová Ves
21. 2. 2021 70 let – Kadlec Josef, Nová Ves
25. 2. 2021 75 let – Kaláb Jaroslav, Kunčina
01. 3. 2021 85 let – Mašnégl Stanislav, Kunčina
04. 3. 2021 70 let – Procházková Helena, Kunčina
11. 3. 2021 70 let – Seidl Bohumil, Kunčina

Všem srdečně blahopřejeme.

Narození: 

03. 11. 2020  Cedzo Eliáš, Kunčina
12. 11. 2020 Piňosová Olga, Kunčina
23. 12. 2020 Plocr Dominik, Kunčina

       

společenská kronika

sVoZ VelkooBJeMoVÉHo oDpaDU 2021

kunčina: pondělí 12. 4. 2021
lokalita Pod Skalkou

nová Ves: středa 14. 4. 2021
lokalita „U Marušových“

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

akTUálnÍ inForMaCe Z oBCe

obecní úřad v kunčině upozorňuje občany na splatnost místních poplatků!

Pro rok 2021 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 9:00 do 11:00 a od 13:00 do 16:00 hod.  

nebo převodním příkazem na účet obce, č. ú. 1283447359/0800,  

Vs = číslo popisné (evidenční), zpráva pro příjemce = jméno majitele nemovitosti. 

splatnost poplatků je do 31. 3. 2021
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očkoVánÍ psŮ kUnčina a noVá Ves 

naBÍDka sTeriliZaCe koček a koCoUrŮ 

rekonsTrUkCe soCiálnÍHo ZáZeMÍ  
V BUDoVĚ kUlTUrnÍHo DoMU Je Dokončena

Úvodem je velmi důležité si připomenout 
skutečnost, že o takto náročné rekon-
strukci bychom vůbec nemohli uvažo-
vat za provozu pohostinství. Když Vláda 
ČR vyhlásila od 14. října 2020 zpřísnění 
platných protiepidemiologických opatře-
ní, které se týkalo krom jiného omezení 
provozu hospod a restaurací, ihned jsme 
situace využili a zahájili dlouho plánova-
nou rekonstrukci nevyhovujících prostor. 

Bourací práce v budově kulturního domu 
byly zahájeny v pondělí 19. října 2020, z pů-
vodních toalet v přízemí a prvním patře 
nezůstalo krom obvodového zdiva vůbec 
nic. Nejdříve byly zhotoveny nové vnitř-
ní rozvody studené a teplé vody, odpadů 
a topení, proběhla oprava elektroinstalace. 
Následovaly rozsáhlé zednické, obkladač-
ské a malířské práce, které byly dokončeny 
na konci měsíce ledna, v průběhu února 

následovala oprava hlavní chodby a bylo 
postupně kompletováno veškeré vybavení 
sociálního zázemí. Rekonstrukce byla ukon-
čena 24. února 2021. 
Chci na tomto místě poděkovat zaměstnan-
cům obce i řemeslníkům, kteří se na akci 
svou prací podíleli.

 Bc. Miroslav Kubín, 
starosta 

Termín: 7. dubna 2021 od 15:00 hod.
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, 
Hruška) 
 

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, přípravky na odčervení. 
 
 
 

MVDr. Matěj procházka – Veterina 
Moravská Třebová 
Mobil: 737 194 594, 
www.veterina-mtrebova.cz 

Od 1. ledna 2020 je majitel povinen nechat 
svého psa identifikovat. 
U neidentifikovatelných psů je potřeba opa-
třit psa mikročipem – 300 Kč.

Veterinární klinika MVDr. Matěj Procházka 
Moravská Třebová ve spolupráci s obcí Kun-
čina připravili pro občany obce sterilizační 
program pro kočky a kocoury za zvýhodně-
né ceny. 
 
Trvání akce: duben 2021
 

Cena:
sterilizace kočky 750 kč
sterilizace kocoura 500 kč

V ceně jsou zahrnuty: předoperační vyšet-
ření, anestezie, zákrok, léčiva, pooperační 
péče do probuzení, u koček vyjmutí stehů.
 

Více informací 
na tel.: 737 194 594, 
m.prochazka@seznam.cz, 
www.veterina-mtrebova.cz

Veterinární klinika, Udánky 66, 
Moravská Třebová, 571 01
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VÝMĚna sVÍTiDel VeŘeJnÉHo osVĚTlenÍ – iii. eTapa
V roce 2021 proběhne realizace poslední 
etapy plánované výměny stávajících svíti-
del soustavy veřejného osvětlení v místní 
části Kunčina. Zastupitelstvo obce v minu-
losti projednalo několik žádostí o rozšíření 
stávající sítě veřejného osvětlení, pro příští 
roky budou připraveny projekty pro rozší-

ření veřejného osvětlení do dalších, dosud 
neosvětlených lokalit. 
V letošním roce bude pořízeno a vyměněno 
celkem 48 kusů nových LED svítidel 30 W, 
na 48 sloupech bude vyměněna stožárová 
výzbroj. Dále budou vyměněny světelné 
zdroje v parkových svítidlech v lokalitě za 

poštou. Termín dokončení je stanoven do 
30.6.2021, nejvhodnější nabídku předložila 
firma Zdeněk Schreiber, IČ 88620387. Celko-
vá cena za zhotovení díla činí 410 574,71 Kč.

Bc. Miroslav Kubín,  
starosta

rekonsTrUkCe silniCe iii. TŘÍDY V oBCi kUnčina
Při provádění stavebních prací na rekon-
strukci silnice III/36823 byly ve druhé po-
lovině roku 2020 postupně zjištěny nové 
skutečnosti, které spočívaly v zavodňování 
konstrukčních vrstev a podloží komunikace. 
Z důvodu zajištění sjízdnosti silnice na zim-
ní období 2020/2021 byla provedena provi-
zorní oprava silnice, která bude v letošním 

roce nahrazena finální opravou, po tech-
nickém vyřešení spočívajícím v zabránění 
zavodňování konstrukčních vrstev vozovky. 
Po ukončení zimního období budou sta-
vební práce pokračovat (předpoklad v prů-
běhu měsíce dubna) na úsecích silnice, ve 
kterých není souběh se stávající lokálně po-
škozenou dešťovou kanalizací, která bude 

předmětem samostatné opravy. Pro zvýšení 
kvality prováděných prací a jejich urychle-
ní budou práce probíhat ve vytipovaných 
úsecích za úplné dopravní uzávěry, vše je 
předmětem jednání. Stavební práce budou 
probíhat celou stavební sezónu v roce 2021. 
 
Za SÚSPK Ing. Jiří Synek, Technický náměstek 
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MaTeŘská Škola kUnčina
V lednu se děti seznamovaly s pohádkami, 
zimním počasím, zimními sporty a hrami. 
Naštěstí nám letos napadlo dost sněhu, 
a tak si děti tato témata prožila autenticky. 
Hledaly stopy zvířat ve sněhu, stavěly sně-
huláky, jezdily na bobech a užily si i zimní 
olympiádu. 
V únoru jsme z důvodu pandemie nemohli 
zakončit masopust Masopustním karneva-
lem v kulturním domě, a tak jsme ho slavili 
ve školce. Děti si vyrobily masky, tancovaly 
v  maskách a kostýmech ve 
třídě. Uspořádali jsme i ma-
sopustní průvod v prostorách 
naší školky. Za zpěvu ma-
sopustních písní s  hudebním 
doprovodem děti došly k paní 
kuchařce. Ta je odměnila tra-
dičními koblihami.
Tento měsíc představily paní 
kuchařka a  paní školnice 
své povolání dětem v rámci 
probíraného tématu. Děti se 
dozvěděly, co obě profese 
obnáší a co potřebují ke své 
práci. Srdečně děkujeme paní 
kuchařce a  paní školnici za 
poutavou besedu a čas, který 
nám věnovaly. 
V průběhu února jsme ve 
spolupráci se zřizovatelem 
započali obnovu školní za-
hrady. Z  bezpečnostních dů-
vodů byly pokáceny na školní 
zahradě v Kunčině vzrostlé 
stromy. Místo nich vysadíme 
s  dětmi v  součinnosti s pa-
nem zahradníkem keře a so-
litéry. Za zahradním domeč-
kem vyroste z lískových keřů 
„buš“ pro hry dětí. Před slun-
cem nás ochrání nová per-
gola, plánujeme i  vytvoření 
zpevněného oválu a cestiček 
pro dopravní výchovu a jízdu 
dětí na odrážedlech. 
Předškolní děti na pracovišti 
v Kunčině nadále pokračují 
ve výuce ICT prostřednictvím 
projektu „Rovnost příležitos-
tí vzdělávání MŠ Kunčina III“, 
v rámci výzvy MŠMT – Šablo-
ny III. Výuka s využitím tabletů 
a dalších informačních tech-
nologií je pro děti atraktivní 
a  velmi je baví. Proto jsme 
pořídili tablety pro výuku ICT 
i pro děti na odloučené praco-
viště v Nové Vsi. Děti se pro-
střednictvím výukových pro- 
 
 
 
 

gramů zdokonalují ve svých dovednostech 
a znalostech. V nadcházejícím období se 
budeme zaměřovat, mimo jiné, na přípra-
vu předškoláků k zápisu do první třídy ZŠ. 
Díky internetovému prostředí GOOGLE-
SUIT úzce spolupracujeme v této přípravě 
i s rodiči. Děti mají s nimi možnost plnit 
jednotlivé úkoly, upevňující jejich znalosti 
a dovednosti pro vstup do ZŠ. Rodiče tak 
mohou získávat lepší přehled o vzděláva-
cích předpokladech svých dětí. 

 
 

Zápis dětí do naší MŠ plánujeme na den 
5. května 2021 od 10.00 do 15.30 hodin. 
Proběhne v budově MŠ v Kunčině pro obě 
pracoviště. Zda bude dálkovou nebo osobní 
cestou nevíme. Vše bude záviset na průbě-
hu pandemie Covid-19 a aktuálních naříze-
ních s ní spojených. 
Aktuální informace najdete na našich webo-
vých stránkách http://www.mskuncina.cz/.

Za MŠ Hana Fafílková

Ze ŠkolskÝCH ZaŘÍZenÍ
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ZáklaDnÍ Škola kUnčina
V uplynulých měsících ovlivňuje život celé 
společnosti vleklá koronavirová epidemie. 
Zásadním způsobem zasáhla i do výuky 
v letošním školním roce. Na podzim jsme 
všichni doufali, že epidemie bude brzy na 
ústupu a že se brzy vrátíme do školních 
lavic. Určitá naděje nám svitla v listopadu. 
Dne 18. 11. 2020 do školy nastoupili žáci 
prvního a druhého ročníku, pro které je 
distanční výuka patrně nejnáročnější. Od 
30. 11. došlo k dalšímu uvolnění a do škol-
ních lavic opět usedly děti ze zbývajících 
tříd prvního stupně a  deváťáci. Ostatním 
žákům druhého stupně byla umožněna 
střídavá výuka, tj. jeden týden distanční 
a další týden prezenční výuka. Všichni uči-
telé i žáci opětný návrat do školy velmi při-
vítali, ale náš optimismus netrval dlouho. 
Zřejmě příliš rychlé uvolňování zapříčini-
lo zhoršování epidemické situace a  mezi 

prvními začaly být omezovány zase školy. 
Vánoční prázdniny byly vyhlášeny o tý-
den dříve, takže v  polovině prosince pro 
většinu dětí docházka do školy skončila. 
Po prodloužených vánočních prázdninách 
nastoupily do tříd pouze nejmenší děti 
z  prvního a  druhého ročníku. Školní dru-
žina fungovala ve dvou odděleních, aby 
se nesetkávaly děti z různých tříd. Školní 
jídelna zůstala v provozu, obědy mohli na-
dále odebírat i žáci na distanční výuce. Naši 
školu ovšem navštěvují i žáci, kteří nemají 
možnost internetového připojení nebo 
s  ním mají určité potíže. Tito žáci po do-
mluvě se svými vyučujícími docházejí v ur-
čité dny do školy a zde si vyzvedávají učivo 
a procvičování v tištěné podobě a jednotli-
vě se zúčastňují krátkých konzultací s vyu-
čujícími. V průběhu měsíce února 2021 sílil 
tlak veřejnosti kvůli otevření škol pro další 

žáky. Dokonce se objevily informace, že 
k postupnému návratu žáků by mohlo do-
jít od začátku března, ale vývoj epidemic-
ké situace v posledním únorovém týdnu 
všechny záměry zvrátil. Naopak byla ome-
zení ještě zesílena, takže od 1. března 2021 
vešlo v platnost úplné uzavření základních 
škol. Případný návrat je opět v nedohled-
nu. Situace začíná být vážná zejména pro 
žáky deváté třídy, jimž se rychle blíží ter-
mín přijímacích zkoušek na střední školy. 
Zvláště deváťáci by v těchto týdnech měli 
co nejintenzivněji opakovat a procvičovat, 
což nejlépe funguje v přímém osobním 
kontaktu s učitelem. Věřme, že měsíc bře-
zen bude přelomovým a že situace se za-
čne vyvíjet tak, abychom co nejdříve mohli 
opět zasednout do školních lavic.

Za ZŠ Mgr. Iva Richterová
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siDeCarCross
posáDka HUTira – plHák, 
MeCHanik HUTira onDŘeJ 

Sezonu 2020 v Sidecarcrossu pozname-
nala, tak jako celou společnost, pandemie 
Covid-19. Pandemie přinesla řadu omeze-
ní a mnoho závodů bylo zrušeno. Zrušeny 
byly závody v Sedlčanech, Stříbře, Březové 
nad Svitavou. Po zlepšení situace byly po-
voleny závody v Kramolíně, Jiníně a Dob-
řanech. V prvním závodě v Kramolíně jsme 
v blátivých podmínkách v 1. jízdě obsadi-
li 2. místo, v druhé jízdě jsme nebodovali 
z  důvodu technické závady na motorce. 
V  dalším závodě v Jiníně jsme měli pro-
blémy s převodovkou a neodjeli jsme ani 
jednu jízdu. Třetí závod v Dobřanech byl 
poznamenán nepříznivým počasím, celý 
den pršelo a na rozblácené trati jsme vybo-
jovali 2 x 2. místo. Další závody byly zruše-
ny a  následně byl vyhlášen konec sezony 
s udělením Mistrů ČR za rok 2020. Naše 
posádka se třemi rozjížďkami obsadila cel-
kově 5. místo v Poháru Veteránů ČR za rok 
2020. Pokud pandemie Covid-19 dovolí, 
bude v sezoně 2021 celkem 8 závodů.
Kalendář pro rok 2021 Sidecarcross Vete-
ran byl stanoven takto: 3. 4. 2021 Mohelni 
 
 

ce, 17. 4. 2021 Sedlčany, 1. 5.2021 Kaplice, 
29. 5. 2021 Březová nad Svitavou, 5. 6. 2021 
Jinín, 19. 9. 2021 Horšovský Týn, 10. 10. 
2021 Kramolín, 16. 10. 2021 Horní Újezd.
 

 
 

Na tyto závody se již připravujeme a naším  
cílem je opět bodovat a snažit se o co nej-
lepší umístění, nejlépe na stupních vítězů.

Za tým Sidecarcrossu Stanislav Hutira

Ze společenskÝCH ZaŘÍZenÍ

oHlÉDnUTÍ Za soUTĚŽnÍ seZonoU 2020  
sesTer MaToUŠkoVÝCH

Děvčata trénují pod klubem MTS Střípky 
Moravská Třebová a jejich trenérkou je Do-
minika Halousková.
První twirlingová soutěž této soutěžní sezo-
ny, která se konala 4. ledna 2020 v Moravské 
Třebové začala pro Nicu i Lucku velmi úspěš-
ně. Nicol soutěžila se svým rytmickým ta-
nečním sólem, za které si vybojovala bronz, 
x-strutem, který je v twirlingovém sportu 
považován za nejtěžší disciplínu získala 
stříbro a se společnou choreografií twirlin-
gového týmu pak zlato. Pro Lucku byla tato 
soutěž premiérou v  twirlingu a  o  to větší 
byla radost ze zlaté medaile z jejího prvního 
rytmického tanečního sóla.
Na druhou soutěž jsme se vydali do Dvora 
Králové nad Labem na Národní twirlingový 
pohár, který se konal ve dnech 1. - 2. února 
2020. První soutěžní den byly na programu 
taneční choreografie. Nica se svým sólem 
tento den soutěžila hned dvakrát. Jakožto 
v nejvíce obsazené kategorii 25 soutěží-
cích postupovalo nejlepších 10 do finálo-
vého kola, ve kterém nakonec skončila na 
krásném 4. místě. S twirlingovým týmem 

pak znovu vybojovala zlato. Lucka získala 
za své sólo 2. místo, ale tentokrát soutěžila 
i v duu spolu s Danielkou Veselou ze Střípků 
4. Děvčata soutěžila se sestavou Jak vycvičit 
draka 3, kdy ve svém podání černého a bílé-
ho draka nezůstalo po jejich vystoupení je-
diné oko suché. Svou roztomilostí si získaly 
i porotu a bylo z toho krásné 2. místo. Druhý 
soutěžní den byly na řadě povinné skladby 
a Nica se svým x-strutem získala 2.  místo, 
a tak uzavřela náročný, ale vydařený soutěž-
ní víkend.
Dva týdny po Národním twirlingovém 
poháru nás čekal Slovenský šampionát 
v  twirlingu. Odsud si Nica odvezla 1. mís-
to z rytmického tanečního sóla i z x-strutu 
a z twirlingového týmu 2. místo. Lucka pak 
ze sóla 3. místo a z dua a Danielkou, kte-
ré tentokrát dojalo i diváky na Slovensku 
1. místo.
V polovině března 2020 měla děvčatům za-
čít soutěžní sezona v klasické mažoretce. Na 
ni se obě poctivě připravovaly a těšily se až 
předvedou své nové sólové sestavy a Lucka 
i  formace se skupinou Střípků 4. Tyto sou-

těže však byly vinou jarní vlny koronaviru 
zrušeny těsně před první soutěží. Děvčata 
velice zklamalo, že se nemohly předvést 
s novými sestavami. Zakázány byly i společ-
né tréninky v tělocvičnách, které jsou pro 
nás velmi důležité, proto děvčata musela 
cvičit doma.
Léto bylo na odpočinek a načerpání nových 
sil do nové soutěžní sezóny. Na začátku 
prázdnin Lucie a Nicol vystoupily s twirlin-
govými sestavami na Sportovním odpoled-
ne na areálu v Kunčině. V září jsme se velmi 
těšili, že začneme trénovat, ale nakonec se 
uskutečnily pouze 3 tréninky a opět se vše 
zavřelo.
Díky trenérce stihla Nicol udělat v září 2020 
přípravu na level 1, kterou zvládla a může se 
tak na příštích soutěžích poměřit se zkuše-
nějšími soupeřkami.
Nyní čekáme, až se situace zlepší a budeme 
moci znovu začít trénovat v tělocvičnách.
Tímto bych chtěla velmi poděkovat obci 
Kunčina za finanční podporu.
                                                                               

Maminka Lucinky a Nicol Matouškové
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oBeC kUnčina Má MisTra eVropY
Dne 1. až 4. září 2020 se ve slovenské Trnavě, 
v městě pod Malými Karpaty, konalo Mist-
rovství Evropy v silovém trojboji. Jak název 
napovídá, jde o práci s činkami. Soutěže se 
účastnilo mnoho závodníků z celé Evropy. 
Bylo se na co dívat. Trojboje z našeho okresu 
se zúčastnili tři závodníci – Kateřina Puflerová 
z Kunčiny a z Moravské Třebové Richard Cvr-
kal a Dalibor Novák. Navázali na své předcho-
zí úspěchy z šestého Mezinárodní mistrovství 
České republiky, které se konalo 30. listopa-
du 2019 v Podivíně, kde získali: Kateřina Pu-
flerová 1. místo v kategorii juniorek a 1.místo 
absolutní vítěz v juniorkách s novým Národ-
ním rekordem 135 kg. Richard Cvrkal získal 

1. místo v kategorii mužů do 100 kg, Dalibor 
Novák získal 3. místo do 100 kg. Na takto vel-
ké mezinárodní soutěži se Kateřina Puflerová 
a Dalibor Novák představili poprvé. Kateřina 
v kategorii juniorek do 60 kg obsadila 1. mís-
to a získala titul mistra Evropy a 2. místo v ju-
niorkách absolutně. Dalibor Novák se může 
pochlubit 1. místem a titulem mistra Evropy 
v kategorii juniorů do 110 kg. Richard Cvrkal 
ve své kategorii do 100 kg bojoval ve dvou 
disciplínách. V samostatných dřepech získal 
1. místo a v hlavní disciplíně – silovém troj-
boji se umístil na 2. místě. Stal se vicemistrem 
Evropy. Blahopřejeme!

Lenka Puflerová

po DloUHÝCH leTeCH JsMe MoHli V kUnčinĚ  
VYTVoŘiT sTopY pro BĚŽeCkÉ lYŽoVánÍ

V Kunčině a Nové Vsi byla dne 16. ledna 
2021 připravena trasa pro běžecké lyžová-
ní. Trasa začínala u „prvního Kunčinského 
rybníka“ a vedla dále „Pospíšilovou“ ces-
tou až k „Americe“. U „Ameriky“ byl vytvo-
řen velmi slušný ovál pro skejt. Trasa vedla 
dále na Novou Ves k lesu pod Rozhlednou 
Strážný vrch až k retenčním nádržím a my-
slivně v Nové Vsi, dále „Šenkyříkovou“ ces-
tou k lesu a zpět k Americe. Okruh byl pra-
videlně upravován a dokud přálo počasí 
a byl dostatek sněhu, dopřál sportovcům 
velmi dobré podmínky pro běžecké lyžo-
vání. Ve druhé polovině ledna okruh vyu-
žilo velké množství lyžařů z obce i blízké-
ho okolí, přejme si, aby nám počasí v příští 
sezóně opět přálo a mohli jsme v započaté 
tradici pokračovat. Děkujeme společnosti 
AGRO Kunčina, a.s. a obci Kunčina za pod-
poru. 

Miroslav Totůšek 
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CYklisTiCkÝ klUB čerTi kUnčina
V době uzávěrky minulého čísla Kunčinské-
ho zpravodaje nebylo ještě definitivně roz-
hodnuto o tom, zda se bude konat poslední 
závod Cyklomana ročníku 2020. Proto jsem 
nemohl čtenáře informovat o konečném 
pořadí celého seriálu. 
Dnes už je tedy vše jasné. Minulý ročník byl 
zkrácen o dva závody – terénní časovku a vý-
jezd do sjezdovky. V redukované závěrečné 
výsledkové listině bylo nutné učinit změny. 
Byl snížen počet závodů, které se do celkové-
ho pořadí počítají. V předchozích ročnících 
se totiž z 10 závodů dva nejhorší výsledky 

škrtaly a započítávalo se 8 nejlepších výsled-
ků. Loni to tedy bylo šest závodů z osmi.
V takto redukované výsledkové listině se 
přesto objevují naši závodníci. V celkovém 
pořadí bez rozlišení kategorií obsadil To-
máš Polák 7. a Jiří Hotař 8. místo. Ve svých 
kategoriích potom navíc uspěli v kategorii 
M3 Karel Novotný (4. místo), Petr Štěpař (7.) 
a Luděk Schneider (10.), v kategorii Ž2 po-
tom Bedřiška Schneiderová zvítězila a Blan-
ka Manová skončila čtvrtá.
Budoucí osud seriálu Cykloman 2021 zatím 
není vůbec jasný. Přesto se většina našich 

členů v zimě připravovala a udržovala si 
kondici tréninkem na válcích, rotopedech či 
ergometrech, ale i během na lyžích ve vý-
borně připravených stopách v okolí Kunči-
ny a Nové Vsi. Za přípravu těchto stop jejich 
autorům srdečně děkujeme. Z reakcí spřáte-
lených sportovců z Moravské Třebové i od-
jinud je zřejmé, že z těchto lyžařských stop 
byla nadšená široká sportovní veřejnost.

Za CK Čerti Kunčina 
Roman Richter

opraVa prosTor poTraVin HrUŠka
Vážení a milí spoluobčané. Na začátku roku 
2021 jsme se pustili do dlouho připravova-
né rekonstrukce prostor, které má v nájmu 
obchodní síť Hruška. Nebylo to jednoduché 
rozhodnutí, protože jsme věděli, že se část 
naší obce octne bez prodejny potravin a pro 
mnoho našich občanů není jednoduché do-
jíždět do okolních obcí na nákupy. Bohužel 
rekonstrukce byla nevyhnutelná, a to hned 
z několika důvodů (např. původní elektrické 
vedení, špatný stav stropu na prodejně…). 
Rozhodnutí o rekonstrukci nebylo ze dne 
na den, ale dlouhodobě připravováno. Jeli-
kož jsme sami investory, řešili jsme, co a jak 
provedeme, abychom nepřesáhli rozpočet, 
který jsme měli na danou opravu prostor. 
Bohužel jsme si nepohlídali dostatečné in-
formování o uzavírce prodejny, za což se 
Vám všem velice omlouváme a doufáme, že 
se Vám nové prostory budou líbit a budete 
se v prodejně cítit příjemně. Uzavření pro-
dejny se nám bohužel protáhlo i z důvodu 
covidu. Když už jsme měli materiál, na který 
jsme dlouho čekali, odpadli nám řemeslníci 
do karantény. S rodinnými příslušníky a přá-
teli jsme se jejich práci snažili zastat do 

míry, která byla v našich silách, ale bohužel 
bez odborníků to nejde, a proto i opožděné 
předání prodejny a stejně tak i uvedení do 
chodu. Maloobchodní síť Hruška bude dělat 
vše pro to, aby byla prodejna otevřena v co 
nejkratší době od našeho předání. Prosím 

ještě o chvíli strpení. Děkujeme všem za po-
chopení a těšíme se na Vaše příjemné naku-
pování. Všem, kteří nám tu pomáhali velice 
děkuji a vážím si jejich pomoci.

Ondřej Fryč
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TŘÍkráloVá sBÍrka 2021
V obcích regionu Moravskotřebovsko a Je-
víčsko, a po čtvrté také na území Velkých 
Opatovic a přilehlých obcí, proběhla Tříkrá-
lová sbírka. Ta letošní byla v mnoha ohle-
dech jiná. 
Tříkráloví koledníci nemohli kvůli zhoršené 
epidemiologické situaci a celostátně při-
jatým opatřením vyrazit do ulic a přinést 
vám požehnání do nového roku. Proto po-
prvé proběhla tato veřejná sbírka online. 
Pokladničky, které neodmyslitelně patří ke 
koledování však zcela nezahálely. Díky ne-
uvěřitelné ochotě lidí, kteří nám pomohli 
s umístěním kasiček na veřejně přístupných 
místech, bylo možné Tříkrálovou sbírku 
uspořádat jinak. 
Tato forma koledy probíhala do 24. led-
na. Charitě Moravská Třebová lidé darovali 

částku 271 336 Kč. Dárci, kteří se rozhodli 
přispět online, byli také velmi štědří a do 
virtuální kasičky přispěli částkou 53 943 Kč. 
Celkový výtěžek Tříkrálové sbírky 2021 ve 
výši 325 279 Kč je přibližně polovina výtěž-
ku loňského roku. V obci Kunčina do kasiček 
občané přispěli částkou 2105 Kč.
Děkujeme všem lidem dobré vůle za jejich 
finanční příspěvky i za pomoc s umístěním 
kasiček. Veškeré pomoci si velmi vážíme. 
Upřímně také děkujeme všem, kteří se ješ-
tě rozhodnou přispět do online kasičky na 
www.trikralovasbirka.cz. Tříkrálová sbírka 
2021 totiž ještě definitivně nekončí, ale 
možnost přispět do virtuální kasičky letos 
výjimečně trvá až do konce dubna. 
Výtěžek z Tříkrálové sbírky plánujeme po-
užít na pokračování přímé pomoci potřeb-

ným rodinám a občanům z regionu a na po-
kračování činnosti dobrovolnického centra. 
Srdečně děkujeme všem, kteří jste nám 
pomohli Tříkrálovou sbírku zorganizovat, 
zejména jednotlivým koordinátorům, cha-
ritním pracovníkům, starostkám, starostům, 
zaměstnancům městských a obecních úřa-
dů, soukromým firmám, kněžím, farnostem, 
bratřím Františkánům a mnoha dalším dob-
rovolníkům. 
Podrobné informace o výtěžcích v jednot-
livých obcích, online poděkování a požeh-
nání naleznete na webových stránkách  
www.mtrebova.charita.cz. 

Petr Matoušek, 
Charita Moravská Třebová

Z HisTorie VčelaŘenÍ V kUnčinĚ
V českých zemích bylo včelařství jako hos-
podářská činnost provozováno od 12. stole-
tí. Předchůdci včelařů se jmenovali brtníci. 
Brtníci odváděli polovinu medu vrchnosti, 
majiteli lesa, v kterém měli včely. Kdo měl 
však včely ve špalcích na svém pozemku, 
neodváděl nikomu žádný podíl. V minulosti 
měl med a vosk velký význam. Med byl nej-
rozšířenějším sladidlem jídel a nápojů až do 
19. století, kdy se začalo sladit cukrem. Med 
sloužil k výrobě perníku, předchůdci cukroví 
i k výrobě medoviny, byl také používán k lé-
čebným účelům i v lidových zvyklostech. 
Vosk byl potřebný hlavně na různé svíce.

VčelaŘenÍ V MinUlosTi  
na HŘeBečskU a MalÉ HanÉ

Tradice včelaření sahají do středověké koloni-
zace. Olomoucký biskup Bruno ve své závěti 
z roku 1267 nařídil zřízení tří nových včelnic: 
jednu ve Svitavách, druhou v Kelči a třetí 
v Mohelnici. V tomto dokumentu se již hovoří 
o včelách divokých a krotkých, což dokazuje, 
že se vyskytovalo domácí včelaření. V závěti 
je zmiňována Včelí zahrada na Dubovici za 
Městečkem Trnávkou. Je uváděna i v Morav-
skotřebovském urbáři z r. 1548. Podle urbáře 
musel brťař na jaře a na podzim medné plásty 
vyřezávat. Cokoliv jiného v klátech podniká 
má oznámit předem na zámek v Moravské 
Třebové, aby mu byl přidělen jako dozorčí zá-
mecký sluha, který na provedený zásah u včel 
přihlížel. Do 16. století však převažovalo lesní 
včelaření neboli brtnictví. Včelaři se sdružova-
li v cechu a požívali zvláštních práv.
Na nejstarších včelařských artikulích za-
psaných v Litomyšlské knize smluv 1570– 
1578 se podíleli také včelaři ze Svitavska. 
Tyto artikule se týkají pravidel pro brtnictví  
 
 
 

v  lesích. Domácí včelaření se mohlo pro-
vozovat svobodně. Doklady o úrovni vče-
lařství v  19.  století je možné najít v člán-
cích Johanna Wittmanna učitele z Kunčiny 
nebo Františka Hanáka z Velkých Opatovic. 
Včelařením se v dřívějších dobách zabývali 
především kněží, faráři, učitelé, hlídači trati 
nebo někteří rolníci.
Úly měly nejdříve podobu kmene-klátu, 
klátové úly. Později bývala přední stěna klá-
tových úlů vyřezávána a malována. Vedle 
klátových úlů byly později včely chovány 
v  úlech deskových a slaměných.Výzdoba 
klátových úlů měla většinou křesťanské mo-
tivy, nebo občas zvířecí. Vyřezávané a  ma-
lované úly pocházely většinou z 2.  polovi-
ny 18. století. Vyřezávané úly z  Hřebečska 
uchovávají rakouská muzea. Vyřezávané úly 
jsou doloženy v různých obcích na Svitavsku 
nebo Litomyšlsku např. v Hradci nad Svita-
vou, Kamenné Horce, Karli a jinde. (Pozn. 
barevné fotografie dochovaných úlů z Ja-
vorníka s řezbou Samsona a  úl s  motivem 
sv. Ambrože, patrona včelařů možné nalézt 
v publikaci Moravskotřebovsko Svitavsko, 
v edici Vlastivěda Moravská za kapitolou Ze-
mědělství, řemesla a jiná zaměstnání). 
V roce 1880 bylo na Moravskotřebovském 
panství v 39 obcích 258 včelařů a 1572 úlů. 
Roku 1901 bylo napočítáno 3244 úlů.
O rozvoj včelařství se zasloužil František Cy-
ril Napp, významný rodák z Jevíčka, Opat 
Starobrněnského kláštera. V roce 1854 za-
ložil při Moravsko-slezské hospodářské spo-
lečnosti v Brně včelařský odbor k prvnímu 
sdružování včelařů. 
V roce 1869 byl tento odbor nahrazen Vče-
lařským spolkem moravským. Od r. 1920 
existovala Svitavská větev moravského sva-
zu německých včelařů v Brně.

 
 

Jmenujme si z širšího okolí vznik některých 
včelařských spolků:
1900 Vranová Lhota, Městečko Trnávka
1904 Svitavy
1906 Křenov
1919 Velké Opatovice
1924 Staré Město u MT
1928 Jaroměřice (oddělením od V. Opatovic)
1935 Jevíčko (oddělením od V. Opatovic)

VčelaŘenÍ V kUnčinĚ V 19. sToleTÍ 
UčiTelÉ VčelaŘi, Jan WiTTMann  

a roBerT GraUpner
Včelaření se často věnovali učitelé. O učite-
lích, kteří se včelaření věnovali v Kunčině, se 
dočteme v práci Kunčina v průběhu věků 
sepsané Ludwigem Glatznerem v prvním 
díle německé pamětní knihy Kunčiny, jejíž 
vybrané části přeložil Jan Papežík, místní 
učitel v Nové Vsi a v Kunčině a ředitel ško-
ly v Nové Vsi. Některé jeho překlady vydala 
obec v roce 2017 v knize Kunčina v průběhu 
věků.
Dozvídáme se, že včelařením se zabýval ří-
dící učitel Johann (Jan) Wittmann. Narodil 
se v sousedním Mladějově. Na staré škole 
v Kunčině působil jako řídící učitel v letech 
1872 – 1880. Ve včelaření dosáhl výborných 
znalostí, byl uznávaným odborníkem z Mo-
ravskotřebovska. Včelařil i poté, když se stal 
řídícím učitelem v Rychnově a potom hojně 
v penzi, kterou strávil v Moravské Třebové.
Dalším vášnivým včelařem v Kunčině byl i ří-
dící učitel Robert Graupner. Na staré škole 
v Kunčině působil 16 let, od roku 1920. Pe-
čoval o sedm úlů, z toho dva byly kočovné 
v  lese. Choval i včelí matky. O včelách po-
řádal přednášky na severní a jižní Moravě. 
Za svou záslužnou činnost obdržel „zlatou 
čestnou včelařskou jehlici.“

HisTorie
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VčelaŘenÍ V kUnčinĚ po roCe 1945
O včelaření se dočítáme z první české kroni-
ky obce psané kronikářem Josefem Peškem. 
Kromě kronikářství byl i knihovníkem a škol-
níkem, ale i včelařem.

VčelÍnY
Starý včelín se nacházel u čp. 89 (Štěpánko-
vo). Tento včelín byl v roce 1946 přestěho-
ván ke staré škole (Mateřská škola Kunčina). 
V roce 1954 byl včelín zbourán a  včelstvo 
převezeno, ale poté vyhynulo v počtu 
13  včelstev. Nový včelín postavil u staré 
školy školník Josef Pešek. (12 čeledí). Do 
vlastnictví si vzal včelín řídící učitel Oldřich 
Otruba. Josef Pešek si postavil na zahradě 
u svého domu druhý včelín na 10 úlů bude-
čáky, 12 čeledí.

noVoUsÍDlenCi VčelaŘi
Včelařením se zabývali také novoosídlen-
ci Kunčiny. Starali se mnohdy o desítky 
včelstev. Vzácností nebyli včelaři se třiceti 
včelstvy. V obecní kronice čteme: „Jest to 
osídlence Novák čp. 71, který čítá přes 30 če-
ledí v r.  1947, což to byl rok přes velké sucha 
včelařský, postavil si sám velký včelín.“ Mezi 
dalšími včelaři jsou zmiňováni: rolník Jiří Bo-
janovský, čp. 44, staral se o 20 čeledí a sta-
věl si včelín. Řídící učitel Oldřich Otruba si 
přestavěl nový včelín o 12 čeledí. Školník 
Josef Pešek si roku 1946 postavil nový vče-
lín u svého domu v zahradě: „o 7 čeledích má 
14 úlů nových včel.“
Včelaři, kteří přebrali včelíny: Josef Kučera, 
rolník, čp. 40, Štorek, čp. 43, Jaroslav Ševčík, 
čp. 62, J. Kobylka, Zlámal, rolník, čp. 138, 
František Matonoha, čp. 13, Javor, Vojtěch 
Huška, poštovní posel, čp. 244. „který zaří-
dil si znovu včelstvo a menší včelín postavil.“ 
Hanák, krejčí, čp. 201 převzal starý včelín. 
Augustin 1 včelstvo, začátečník. Kovář, čp. 
112, 5 včelstev. V roce 1947 se v Kunčině na-
cházelo na 115 čeledí neboli plných úlů, jak 
uvádí obecní kronika. 
Všichni včelaři byli organizovaní ve včelař-
ském spolku v Moravské Třebové. Z obecní 
kroniky zjišťujeme, že František Matonoha 
měl včelín s 8 čeledi, který prodal i s inventá-
řem Josefu Peškovi, protože se v roce 1948 
odstěhoval do Moravské Třebové.

DŮVĚrnÍCi VčelaŘskÉHo  
spolkU V kUnčinĚ

Další zprávy o včelaření nacházíme v kro-
nice v období 60. let 20. století. Včelaři 
v  Kunčině organizovaní ve včelařském 
spolku v  Moravské Třebové měli svého 
důvěrníka, tak jako i ostatní obce. Prvním 
důvěrníkem včelařského spolku byl v Kun-

čině Vincenc Novák, měl 35 včelstev. Po 
něm převzal důvěrníka včelařství v Kun-
čině Josef Pešek, do roku 1960. Opatroval 
16 včelstev. 
V roce 1961 zvolen za důvěrníka včelařství 
v Kunčině Václav Červinka.

VčelaŘenÍ JZD
V roce 1961 Jednotné zemědělské družstvo 
Kunčina (JZD) zakoupilo včelín, pojízdný 
kočovný vůz na 60 čeledí s úlem, k přesunu 
k opylování zemědělských kultur. O včelstva 
se staral v JZD družstevník a včelmistr Jiří 
Bojanovský.
Soukromých včelařů bylo v Kunčině 20, 
z toho 6 včelařů bylo organizovaných ve 
včelařském spolku v Moravské Třebové. Pro 
chov včelstva a snůšky medu byl rok 1961 
velmi nepříznivý na základě mokrého léta.
Kunčina měla prvního školeného velmis-
tra ve včelaření Antonína Klona, který na 
doporučení JZD absolvoval 2. ročník školu 
v Nasavrkách. V roce 1961 pracoval jako 
včelmistr ve státních lesích, staral se o 100 
včelstev.
V roce 1964 mělo JZD 30 včelstev, které 
opatroval p. Tomášek z Boršova. Na snůš-
ku medu byl dobrý rok. „Přínos medu bylo 
10  kg průměr. Včelaři z Kunčiny předali 
o mnoho více medu, než byl výměr z 1 včel-
stva 3 kg.“
Mezi včelaře jsou dále v kronice počítáni 
např. František Matoušek, čp. 39, 5 včelstev, 
neorganizovaný včelař, František Jelínek, čp. 
48, Josef Procházka čp. 80.

 

náZVY a JMÉna okolo  
VčelaŘsTVÍ V reGionU

Na mapách se můžeme v současnosti setkat 
s různými pomístními názvy související se 
včelařením. Nejsou to ale jen názvy na ma-
pách, ale i různé objekty jako budovy nebo 
památníky. V této části připomenu pro zají-
mavost některé z těch, které znám. 
Při zadní asfaltové cestě z Kunčiny na Udánky 
stojí novodobá stavba včelí tvrz. V Moravské 
Třebové se při cestě na Třebovské hradisko 
nachází turistický rozcestník U Včelína. Ještě 
asi nedlouho po roce 1945 zde stála původní 
stavba včelína, kde původní němečtí majitelé 
před válkou obsluhovali pocestné výletníky, 
kteří se zde mohli občerstvit. V Rychnově je 
podle mapy pomístním názvem U Včelího 
buku označováno místo nedaleko Rychnov-
ského vrchu. Podle pověstí se na Rychnov-
ském kopci včelařilo. Poddaní osadníci si tam 
z jara dávali s  povolením vrchnosti své kláty 
se včelami a ponechávali je tam po celé léto. 
O včelaření na kopci je zmínka již v roce 1548. 
(VIZ: Rychnovské listy, září 2015, s. 7 – 12. Další 
pověst zaznamenal nadučitel Johann Witt-
man r.  1880 pověst o mořském hřebenu na 
Rychnovském kopci, ostatní pověsti v článku 
o vzniku a tradici poutního místa v Rychnově). 
Ve Svitavách je pomístní název U Včelníku. 
Nedaleko se nachází památník včelích ma-
tek. Původně se tam nacházela oplozovací 
stanice včelích matek z počátku 20. století. 
Obec Brťov u Velkých Opatovic. Brtník, les-
ní část u silnice mezi Velkými Opatovicemi 
a Smolnou.

Martin Protivánek
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