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Rekonstrukce sálu Kulturního domu  
v Kunčině je dokončena

V letošním roce jsme se rozhodli realizovat 
dlouho plánovanou opravu sálu a provo-
zovny pohostinství budovy našeho Kultur-
ního domu v Kunčině. Většinu prací prová-
děli zaměstnanci obce Kunčina. Již v příštím 
roce proběhne rekonstrukce poslední části 
interiéru budovy, bude kompletně oprave-
no sociální zázemí.

Mateřská škola Kunčina –  
rekonstrukce 2020

Koncem června letošního roku byly zaháje-
ny práce na dlouho plánované rekonstrukci 
herny v budově Mateřské školy v Kunčině. 
Jelikož se jedná o kompletní rekonstrukci 
daného prostoru, letní prázdniny jsou prak-
ticky jedinou příležitostí k realizaci.
V rámci rekonstrukce byly odstraněny 
všechny omítky, byla ošetřena stávající 
podlaha, na kterou byla nanesena nová 

betonová vrstva. Zdi byly ošetřeny a opat-
řeny sanačními omítkami. Dále jsme v rámci 
rekonstrukce upravili vchod do místnosti 
a  byly stavebně odděleny prostory herny 
a  šatny. Věříme, že v průběhu září budou 
hernu moci děti plnohodnotně využívat.
V budově školky v Nové Vsi byly vyměněny 
radiátory v 1. np a byl zdemolován a odstra-
něn dřevěný sklad na školní zahradě, dále byla 
opravena střešní krytina, demolován nefunkč-
ní komín. V průběhu měsíce srpna vyroste 
nový sklad hraček a zahradní techniky.  

AKTUÁLNÍ INFORMACE Z OBCE

 

Úmrtí:
1. 5. 2020 zemřel pan Hutira Jaroslav ve věku 69 let
2. 6. 2020 zemřela paní Kuklová Mária ve věku 92 let

Jubilea:
24. 4.  Plevka Jaroslav (K) – 80
6. 5.  Fialová Vlasta (K) – 70
7. 5.  Přibylová Marie (K) – 75
24. 5.  Pařil Bohuslav (K) – 70
27. 5.  Knápková Marie (K) – 80
31. 5.  Kudrna Vojtěch (K) – 70
2. 6.  Volek Miroslav (K) – 65
9. 6.  Hutira Stanislav (N.V.) – 65
13. 6.  Mašnéglová Marie (K) – 75
24. 6.  Hanáková Jaroslava (N.V.) – 65
25. 6.  Marek Zdeněk (K) – 75
1. 7.  Vybíralová Jana (K) – 70
 Pagáčová Jarmila (K) – 65
5. 7.  Karvay Rudolf (N.V.) – 80
7. 7.  Kolda František (K) – 70

Narození: 

21. 3.  Ševčík Jiří (K)
20. 5. Marek Adam (K)
 Cvrková Kateřina (K) 
29. 5. Hutirová Rozárie (K)          

16. 7.  Přívratská Marie (K) – 70
27. 7.  Novotný Ladislav (N.V.) – 75
2. 8.  Matušáková Jindřiška (K) – 70

spOLEčENsKÁ KRONIKA
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sociální bydlení Kunčina
Projekt přestavby obecní budovy Kunčina 
čp. 223 v sousedství Obecního úřadu na 
5 sociálních bytů byl zahájen na jaře letoš-
ního roku. V současné době máme dokon-
čenou rekonstrukci střechy budovy, myslím 
si, že projektant zvolil velmi dobře a střecha 
je opravdu povedená. Do konce měsíce září 
2020 přislíbil zhotovitel vyměnit stávající 
okna a dveře za plastové prvky a dokončit 
opravu fasády. Poté se práce přesunou do 
vnitřních prostor budovy. Obec počítá s do-
končením realizace projektu v květnu příš-
tího roku. 
Akce je dotována prostředky z IROP, rozpo-
čet akce převýší 7 milionů Kč, dotace bude 
pokrývat více než 90 % uznatelných nákladů.

přístavba nové kuchyně ZŠ Kunčina
Základní škola Kunčina se v letošním roce 
dočká dokončení nové kuchyně, jídelny 
a  přestavěné učebny pro polytechnickou 
výuku.
Jak jistě víte, tak již více než rok pracujeme na 
realizaci projektu, který byl vytvořen a schvá-
len k realizaci již v kalendářním roce 2017.
Ke stávající budově školy byla v roce 2019 
přistavěna nová přístavba o výměře téměř 
100 m2. V této budově bude varná část 
kuchyně včetně nového nejmodernějšího 
vybavení pro zdravé vaření, skladovací pro-
story potravin a nádob, přípravny, úklidová 
místnost, kancelář pro zaměstnance a so-
ciální zázemí. Samozřejmostí je, že budova 
bude opatřena vzduchotechnikou.
V části „staré” budovy školy, která dříve slou-
žila jako jídelna a kuchyně nezůstal kámen 
na kameni. Došlo k přestavbě celého bloku 
a to následovně: 
Z původní jídelny o kapacitě cca 25 míst 
k sezení a původní varné části kuchyně se 
přestavbou stala nová učebna pro poly-
technické vzdělávání.
Z původních „dílen“, chodby a skladu suro-
vin a nádobí se přestavbou stala nová jídel-
na, která bude mít kapacitu 60 míst k sezení. 
V jídelně bude samostatné moderní nápo-
jové centrum. Jídelna bude taktéž osazena 
vzduchotechnikou a novým nábytkem. Dále 
byla v rámci projektu vystavěna nová příjez-
dová komunikace pro zásobování a  nová 
brána s elektromotorovým pohonem.
Je nutné říci, že téměř veškeré stavební prá-
ce provádějí zaměstnanci obce a naši míst-
ní řemeslníci se postarali o práce odborné 
(voda, topení, elektroinstalace). Stavba se 
realizuje bez jediné koruny z dotačních titu-
lů. Rozpočet stavby převyšuje 7 milionů Kč.
Děláme vše pro to, abychom od 1. září mohli 
spustit provoz naší nové moderní kuchyně.
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splašková kanalizace Kunčina
V průběhu jarních měsíců byly dokonče-
ny finální práce na jednotlivých stokách 
a  kanalizačních přípojkách. Bylo dokonče-
no osazení čerpacích stanic a indukčního 
měření v lokalitě u Mlýna. Byly dokončeny 
práce na finálních úpravách povrchů míst-
ních komunikací. Dne 15.6.2020 byla stavba 
zhotovitelem předána investorovi, postup-
ně jsou odstraňovány vady a nedodělky díla 
nebránící užívání.
Co se týká otázky provozovatele kanalizace 
a koncesního řízení, SFŽP a jeho právní od-
dělení stále posuzuje předloženou zadávací 
dokumentaci. Velký dopad se projevil v dů-
sledku výskytu COVID-19, a to zejména na 
funkčnosti jednotlivých procesů schvalová-
ní. Provozovatel musí být znám nejpozději 
do konce roku 2020.
Kolaudace je naplánována na poslední 
týden v srpnu letošního roku. Pokud vše 
proběhne bez komplikací, bude možné 
v průběhu měsíce září začít s napojováním 
jednotlivých nemovitostí. V průběhu měsí-
ce srpna 2020 budou odeslány majitelům 
všech nemovitostí v Kunčině a Nové Vsi 
dopisy, ve kterých jsou popsány technické 
i  administrativní podmínky napojení jed-
notlivých nemovitostí.
Na červnovém zasedání zastupitelstva obce 
byly projednány změnové listy a dodatky 
k původní smlouvě o dílo se zhotovitelem. 

Ze změnových listů vyplývají náklady na 
vícepráce projektu ve výši 18.420.414,56 Kč 
bez DPH, na druhou stranu méněpráce pro-
jektu ve výši 15.729.549,04 Kč bez DPH.
Konečná cena za stavební práce Splaškové 
kanalizace Kunčina činí 155.199.354,41 Kč 
bez DPH.

ZE ŠKOLsKÝCH ZAŘÍZENÍ
MATEŘsKÁ ŠKOLA KUNčINA

Dne 17. 3. 2020 byl přerušen provoz MŠ pro 
nepříznivý vývoj epidemiologické situace 
výskytu onemocnění Covid-19. 
Od 18. 5. 2020 byl provoz obnoven na obou 
pracovištích MŠ za dodržování stanovených 
epidemiologických opatření. Děti si na nová 
opatření rychle zvykly a bezproblémově je 
dodržují. 
 

V květnu proběhl zápis dětí do MŠ na školní 
rok 2020/2021. Bylo přijato 11 dětí.
V tomto měsíci jsme také oslavili ve 
školce Mezinárodní den dětí „Školkovou 
olympiádou“. Děti si procvičily fyzickou 
zdatnost a obratnost. Za odměnu byly 
obdarovány jednotlivé třídy hračkami. 
Sponzorsky na ně přispěly firmy SUNINVEST  
 

BOHEMIA s.r.o., SUNINVEST SLOVÁCKO 
s.r.o., BIOINVEST KUNČINA s.r.o. Uvedeným 
sponzorům velmi děkujeme za finanční dary. 
Se školním rokem jsme se letos, vzhledem  
ke stávající situaci, rozloučili s dětmi na škol-
ních zahradách.  
Do prvních tříd od nás v tomto roce odchá-
zí 17 předškoláků. Naplánovali jsme pro ně 
slavnostní šerpování za účasti rodičů. Akce 
proběhla 23. 6. 2020 za velice příznivého 
počasí na školní zahradě, jelikož bylo třeba 
dodržet stanovená opatření Ministerstva 
zdravotnictví.
Letošní školní rok poznamenala epidemie 
onemocnění Covid-19. Mnoho akcí jsme 
preventivně zrušili. Ochrana zdraví je pro 
nás prioritou. 
O prázdninách bude provoz MŠ omezen na 
pracoviště v Kunčině. Zcela bude MŠ uzavře-
na od 13. 7. 2020 do 14. 8. 2020. V této době 
bude probíhat výměna starých radiátorů 
a  rekonstrukce kůlny na pracovišti v  Nové 
Vsi a rekonstrukce herny na pracovišti v Kun-
čině. Tímto děkujeme obci za spolupráci.
Věříme, že jste si užili skvělé prázdniny a po 
prázdninách se opět setkáme ve zdraví 
v obou školkách.
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ZE spOLEčENsKÝCH ZAŘÍZENÍ

CYKLIsTICKÝ KLUB čERTI KUNčINA
Program letošního ročníku seriálu Cyklo-
man byl ovlivněn karanténou. Prolog – ča-
sovka na 8 kilometrů se měl původně konat 
19. 4. 2020 Byl však přeložen na nový termín 
– 28. 6. 2020 na tradiční trase z Křenova do 
Moravské Třebové.
Od druhého závodu se však organizace akcí 
vrátila do původních termínů. Prvním zá-
vodem tak byl orientační závod dvojic na 
4 hodiny, který se konal 24. 5. 2020 a Čerti se 
opět ukázali v nejlepším světle. Při rekordní 
účasti 43 dvojic obsadili naši borci na stup-
ních vítězů tři ze šesti míst. Již poněkolikáté 
zvítězili manželé Luděk a Bedřiška Schne-
iderovi. Na třetím místě potom byl Martin 
Berka.
 

Dalším závodem bylo 7. 6. 2020 Městské 
crosscountry, jehož náročná trasa je vytyče-
na hlavně na Knížecí louce a Křížovém vrchu 
v Moravské Třebové. Jeden okruh měří 4 km 
a ti nejlepší jej absolvují pětkrát. Vysoká 
účast přes 70 závodníků svědčí o tom, že 
po karanténě chce poměřit síly se soupe-
ři mnoho závodníků. Účastníci přijeli i ze 
vzdálenějších míst jako jsou např. Olomouc, 
Zlín, Přerov, Zábřeh, Blansko či Nové Město 
na Moravě. Z našich závodníků na stupně 
vítězů vystoupala Bedřiška Schneiderová, 
která ve své kategorii zvítězila.

Za CK Čerti Kunčina 
Roman Richter

Z čINNOsTI KLUBU DŮCHODCŮ
Dne 6. března 2020 jsme se v Klubu důchod-
ců setkali a oslavili Mezinárodní den žen. 
Ženy dostaly sladký dárek, poté následovalo 
pohoštění a dále káva a zákusky. Po občer-
stvení přišlo překvapení. Jeden mladý pár 
z Kunčiny nám zatančil „Hříšný tanec“. Došlo 
i na soutěž. Vytvořili jsme dvě družstva. Sou-
těžní kvíz prověřoval naše vědomosti o naší 
obci z historie i současnosti. Výsledky byly 
pro nás příznivé. Mezery ve vědomostech si 
doplníme. Konec vyplnila volná zábava při 

reprodukované hudbě a losování tomboly. 
Do tomboly přinesl každý člen drobný dá-
rek. Každý se těšil, že právě jeho číslo bude 
vylosováno a vyhraje nějakou cenu. Vyhlá-
šení nouzového stavu utlumilo dočasně 
naši činnost. Nemohli jsme se scházet, ani 
uskutečnit některé akce nebo se jiných akcí 
zúčastnit.
Dne 5. června 2020 jsme se sešli v menším 
počtu. Po občerstvení, kávě a zákusku jsme 
si vyslechli přednášku o první pomoci i s ná-

zornou ukázkou. Poté následovala volná 
zábava.
Dne 11. června 2020 se uskutečnila v Klubu 
důchodců přednáška o celostní medicíně, 
kterou připravil pan Václav Vít z Březové 
u Sokolova. Na přednášce jsme se dozvědě-
li, jak zlepšit své zdraví. 

                                            Výbor Klubu důchodců

Podrobnější sdělení naleznete i na našich webových stránkách http://www.mskuncina.cz/. 

Za MŠ Hana Fafílková
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HIsTORIE
KOVÁRNY V KUNčINĚ

Obecně k vývoji kovářství
Již od doby kolonizace a založení naší vesnice 
ve 13. století patřilo kovářství k potřebným ře-
meslům v Kunčině. Kde se nacházela tehdejší 
kovárna a kolik jich v průběhu let v Kunčině 
bylo s jistotou nevíme. Kovárna se nacházela 
většinou při hlavní cestě, což souviselo s for-
manskou tradicí. Kovárna patřila k jednomu 
z center života na vesnici, kde se scházelo 
mnoho lidí. Podobně jako třeba lidé chodili 
do kostela, krčmy, do mlýna. Kováři zhotovo-
vali většinu nářadí používaného k obdělávání 
půdy, vyráběli sekery, obruče a  veškeré ko-
vání povozů a zejména kovali koně a někdy 
i krávy. Kromě toho se kováři obvykle vyznali 
i ve zvěrolékařství, byli ranhojiči, lidovými lé-
kaři a bylinkáři. Práce s ohněm obestřela ko-
váře i určitým tajemstvím.
Také vesničtí kováři museli vstoupit do 
městského cechu kovářského v Moravské 
Třebové. Cechovní pravidla zakazovala vol-
né podnikání. Kováři museli být zapsáni 
jako členové cechu a řídit se stanovenými 
pravidly. Jako učedníka směli mít jen vlast-
ní děti. Cech dbal na to, aby nedocházelo 
k většímu zisku. Kovář nesměl za rok vyro-
bit více než 200 srpů. Taková byla cechovní 
pravidla v 16. a 17. století. Bez vědomí ce-
chu nesměl kovář ve vesnici pracovat. Pro 
městské řemeslníky představovali nezapsa-
ní řemeslníci a fušeři nevítanou konkurenci 
a kvůli tomu vznikaly četné spory. Rozvoj 
řemeslných živností nastal až po zrušení 
cechovního zřízení roku 1859. Přesto se stá-
valo, že ve vesnici provozovalo řemeslo více 
řemeslníků, než bylo městským cechem po-
voleno. Po zrušení cechovní organizace se 
kováři sdružovali do společenstva kovářů. 
K práci kovářů se úzce vázalo i podkovářství. 
Až do poloviny 18. století se kovalo obvykle 
za studena přímo ve stájích. Kování za tepla 
představovalo tvarování a připalování pod-
kovy podle rohového střevíce v kovárnách. 
Podkovy se tvarovaly podle velikosti koň-
ského kopyta, převažujícího typu terénu 
i některých charakteristických zvláštností 
koně. Vlastní výroba podkov v kovárnách 
většinou přestává od konce 19. století. Vý-
hodnější bylo nakupovat továrně vyráběné 
polotovary, které se na kopyto jen přizpů-
sobily. Kovářské řemeslo se dědilo z otce na 
syna a tato tradice se udržovala celá staletí.
Kovář zhotovoval také různá stavební ko-
vání – panty, petlice, štítky, kliky, hřebíky 
a nýty. Někteří kováři dovedli vyrobit i jed-
notlivé zámky bez klíče nebo s jednodu-
chým klíčem. Některé výrobky se mohly 
vyznačovat větší zdobností např. mříže, 
zámky, dveřní kování, součásti vozů.
Výrobní postupy, které používal vesnický 
kovář se po mnoho století příliš neměni- 
 

ly. Vliv na způsob práce mělo až zavedení 
elektřiny do kováren. Kunčina byla elektrifi-
kována ve druhé polovině 20. let 20. století. 
Po vzniku zemědělského družstva zanikala 
rolnická hospodářství. Družstvo se stalo 
hlavním odběratelem kovářské práce a sám 
kovář se stával většinou také členem druž-
stva. Společné hospodaření dovolovalo po-
užít větších a výkonnějších průmyslových 
strojů a kovář se podílel na jejich opravách. 
V souvislosti s pronikáním průmyslu nastal 
útlum v činnosti kováře. Výrobu kovářské-
ho sortimentu přebral průmysl. Původně 
samostatné řemeslo se dostalo do pozice 
spíše doplňkové a údržbové.

Kovárny v Kunčině do roku 1945
Podle sčítání v roce 1911 byly v Kunčině 
3 kovárny. Při sčítání v roce 1924 byly v Kun-
čině kovárny 2. Konkrétně zde měly v té 
době kovárny Ferdinand Grolig a Rudolf 
Hornischer. Podle vzpomínek německých 
obyvatel Kunčiny byly v průběhu doby ko-
várny na čp. 11 Rudolf Hornischer, čp. 22 
Alois Schneeweis, čp. 27 Ferdinand Grolig, 
čp. 45 Karl Lamatsch, čp. 47 Ferdinand Gro-
lig. Vzpomínky Albina Richtera nás informu-
jí o dvou kovářích v Kunčině: „Schneeweiss 
a  Hornischer měli velké podniky a častě-
ji než jindy (pozn. konec dubna, začátek 
května) bylo slyšet opět cinkot kovadlin od 
našich kovářů. Kovářští mistři byli často za-
městnáni kováním podkov, ale také pluhy, 
bránami, secími stroji a podobné museli 
opět opravit.“
Na čp. 11 byl Franz Horniscer, podkovář bydlel 
se svou rodinou v nájmu u paní Emilie Knirsch 
a provozoval zde kovárnu. Také jeho syn Franz 
Hornischer se stal kovářem na čp. 11.
Na fotografii z pamětní knihy Kunčiny 
můžeme vidět práci podkováře Aloise 
Schneeweise. Úplně zleva je Ferdinand Gro-
lig, který by měl být také kovář. Dále zde na-
jdeme manželku a děti Ferdinanda Groliga. 
Nejmenší dítě je syn Aloise Schneweise.

Na čp. 22 byla kovárna, kde bydlela rodina 
Schneeweis, která dům koupila v roce 1932 
od Ferdinanda Jenische. Alois Schneeweis, 
kovářský mistr přestavěl v roce 1933 a roz-
šířil tento dům. Jeho syn Alfred Schneeweis 
byl také kovářem, později se stal zástupcem 
pojišťovny.
Na čp. 27 byl Ferdinand Grolig, kovářský 
mistr. Po první světové válce koupila dům 
Franziska Just, provdaná Havzel. Její manžel 
Albert Havzel byl kovářem.
Na čp. 45 Karl Lamatsch, kovář. Později Franz 
Lamatsch, kovář.

Kovárny v Kunčině po roce 1945
Po roce 1945 přicházeli do Kunčiny noví 
obyvatelé, noví osídlenci a bylo potřeba ob-
sadit i živnosti. Z uvedených kováren byla 
po roce 1945 obnovena jen čp. 45. Na čp. 45 
provozoval kovářství do konce války Franz 
Lamatsch. Správcovství na domě čp. 45 zís-
kal Metoděj Šnajdr, kovář a zde provozoval 
kovárnu. V květnu 1949 se správcovství na 
tomto domě vzdal a svoji živnost přestě-
hoval na čp. 200. Živnost na čp. 45 byla 
zrušena a dům později zbourán. Zrušené 
číslo bylo přiděleno novostavbě stojící na 
jiném místě. Na pozemku, kde stálo čp. 45 
stojí dvě novostavby čp. 266 a čp. 251. Franz 
Lamatsch se společně s manželkou Annou 
přestěhovali do Nové Vsi. Lamačovi, jak se 
jméno počešťovalo, nebyli z Kunčiny vysíd-
leni a mohli zde zůstat. Manželka Anna byla 
českého původu. Lamačovi měli tři děti, 
všechny jim zemřeli. Synové ve válce. Dcera 
Steffi byla údajně nemocná a zemřela v roce 
1947. Pan Lamač potom pracoval jako ko-
vář v novoveských dolech. Jak vzpomínají 
pamětníci: „Lamačovi žili velmi skromně. 
Lidé osídlenci se jich většinou stranili, že 
byli Němci. Manželka Anna byla českého 
původu. Na přímluvu mohli Lamačovi tady 
zůstat. Pan Lamač byl rezervovaný a nechtěl 
se s lidmi tolik bavit, když tito lidé byli ve 
valné většině novoosídlenci. Byl však rád, 
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když se s ním pak lidé bavili, obzvláště ti, ke 
kterým si našel důvěru. Pro Kunčinu nechal 
pan Lamač odlít tři zvony, protože byly za 
války zabaveny a roztaveny. Na zvony dal 
své úspory. Zvony zvonily symbolicky na 
den, kdy měl pan Lamač pohřeb. Lamačovi 
jsou pohřbeni na hřbitově v Kunčině“
Kovářem v Kunčině po roce 1945 se stal tedy 
Metoděj Šnajdr. Metoděj Šnajdr, ročník naro-
zení 1907, pocházel z Biskupic okres Prostě-
jov. Společně s manželkou Annou se usadili 
v  Kunčině. Stal se správcem na čp. 45. Poz-
dějšímu provozu kovárny ale tento dům ne-
vyhovoval a později byl zbourán. Jako správ-
ce se objevuje také na čp. 22. Metoděj Šnajdr 
se správcovství na domě v květnu 1949 vzdal 
a svoji živnost přestěhoval na čp. 200.
 

Budova čp. 200 v Kunčině
Dům čp. 200 se nachází ve střední části obce 
Kunčina při hlavní silnici vedoucí z Nové Vsi 
do Moravské Třebové. V jeho blízkosti se na-
lézají významné budovy obce fara, kulturní 
dům a budova mateřské školy.
Původní podobu domu se nepodařilo zjistit. 
Není známa žádná fotografie nebo písem-
nost, která by nám jeho vzhled mohla vy-
podobnit. Známější jsou až podoby domu 
z fotografií německých obyvatel. Katastrál-
ní mapa zachycuje půdorys domu. Podle 
německé pamětní knihy Kunčiny byl dům 
postaven roku 1870. Původním účelem bu-
dovy byl provoz sýrárny a byly zde i obytné 
prostory.
Podle vzpomínek byla budova původně 
bíle omítnutá. Při převzetí budovy v 50. le-
tech 20. století od JZD došlo ke změně fa-
sády na červenou. K výrazným změnám ve 
vzhledu budovy došlo během posledních 
let se změnou majitele.
Budova čp. 200 sloužila za německých oby-
vatel jako sýrárna, kterou provozovala ro-
dina Götzl. Druhá sýrárna na čp. 142 (dnes 
Klub důchodců) byla po roce 1945 obnove-
na. V provozu byla do 50 let 20. století. 

panna Marie v Nice
Na východní straně ve štítě domu se na-
chází trojokenní, v jejichž středu se nalézá 
kamenná socha Panny Marie. Ztvárněná 
je jako Immaculata, tj. Neposkvrněné po-
četí. V  tomto zobrazení se často objevuje 
na morových sloupech a najdeme jí také 
na jednom ze sloupů v sousoší balustrády 
v Kunčině. Panna Marie Neposkvrněné po-
četí odkazuje na dogma o Mariině narození, 

které nebylo zatížené dědičným hříchem 
(podobně jako na počátku u Adama a Evy). 
Panna Marie je vnímána jako druhá Eva. 
Panna Marie stojí na sféře (to je zeměkoule 
představující svět), levou patou zašlapuje 
hadovi hlavu (odkazuje na biblický text Ge-
nesis 3, 15). Znamená to vítězství nad ďáb-
lem. Symbolické předurčení Krista, který 
porazí satana. Had je symbolem prvotního 
hříchu, ale i symbolem vítězství víry nad ka-
cířstvím a úlohy Panny Marie při vykoupení 
lidstva (narození Krista). Marie je zobrazo-
vána s rozevlátým šatem (znak svobody). 
Kolem hlavy obvykle mívá korunu složenou 
z dvanácti hvězd (znamení oslavení). Po-
dobné Mariiny sošky se nalézaly i ve štítech 
jiných domů, nebyly ale většinou kamenné 
spíše třeba keramické či dřevěné. Sloužily 
jako ochrana domu před neštěstími.

popis budovy čp. 200 a její využití ve 
vzpomínkách pamětníků a pramenech

Budova byla původně zřejmě rozsáhlejší 
o další zástavbu, která vytvářela uprostřed 
domu centrální nezastřešený dvůr. Tato pří-
stavba se nezachovala. Zůstala jednopatro-
vá obdélná budova se sedlovou střechou 
a světlíky na střeše.
Podle vzpomínek se v zadní části na vý-
chodní straně budovy nacházela dřevěná 
kůlna, kde se skladovalo uhlí a dřevo. Pod-
le stavebního materiálu použitého na vý-
chodní a západní straně budovy lze podle 
pamětníků soudit, že původní stavba byla 
menší, přízemní a dosahovala rozměrů 
přibližně třetiny dnešní budovy. Ta stavba 
sloužila asi převážně k obytným účelům. 
Později došlo k rozšíření budovy na západní 
stranu a dostavělo se patro. Toto jsou však 
pouze domněnky.
V čp. 200 začala být provozována Metodějem 
Šnajdrem kovárna. Dům přešel do vlastnictví 
JZD Kunčina. JZD zde 
po úpravě budovy 
a vnitřních prostor 
v roce 1955 zřídilo ko-
várnu, stolárnu a sklad 
pro potřeby JZD. Byl 
to tří patrový sklad 
na obilí. Kováře dě-
lal Metoděj Šnajdr. 
Kovárna a stolárna 
sloužila pro opravu 
povozů a dalších za-
řízení zejména pro 
JZD. Byly zde kovány 

koně, zhotovovány železné obruče pro kola 
povozů. 
Podle vzpomínek provozoval nejdříve Me-
toděj Šnajdr kovárnu naproti Bartůňkovým. 
Potom se Metoděj Šnajdr přestěhoval na čp. 
200, kde bydlel a v zadní části provozoval 
kovárnu. Kovárna byla pronajímána druž-
stvu. Pan Šnajdr v kovárně opravoval různé 
věci pro družstvo. Poté se přestěhoval a by-
dlel vedle kostela. Tam, kde po roce 1945 
bývala pekárna pana Kubíčka. Šnajdrovi 
měli dvě dcery, které se odstěhovaly. Po ur-
čitou dobu dům podle výpovědi pamětníků 
obývala rodina Rybnikarova.
Podle pamětníků pracovali v kovárně poz-
ději Josef Rouš, Milan Rouš a Stanislav Dlou-
hý. Ve stolárně pracovali František Leskop 
s Aloisem Mutlem a po nich Zdeněk Marek. 
Stolárna a šrotárna se nacházely v prostřed-
ní části.
Později byla v budově provozována i šrotár-
na pro výrobu krmných směsí pro krávy 
a prasata, kde pracoval Josef Marek, po něm 
František Havliš, který pošrotované obilí 
rozvážel koňským povozem po stájích ze-
mědělského družstva a pak Miroslav Slabý. 
Pro provoz šrotárny sloužila rampa nachá-
zející se uprostřed čelní části domu. Na ram-
pě bylo skládáno obilí, které se přivezlo na 
valníku. Obilí se dále donášelo do budovy, 
kde bylo šrotováno a dále zpracováno. Po-
tom byl v domě ještě sklad umělých hnojiv 
na pole a směsí pro kuřata, později prodej 
a výměna propan-butanových láhví. Provoz 
byl ukončen na přelomu století. Poté byla 
budova nevyužita. Změny ve využití objek-
tu nastaly zhruba před pěti lety, kdy byla 
budova koupena novým majitelem a opra-
vena za účelem podnikání.

Martin Protivánek

pODĚKOVÁNÍ
Chtěla bych tímto poděkovat Sboru dobrovolných hasičů v Kunčině za rychlý zásah při přívalových deštích v Kulturním domě. Odčer-
pávali vodu ze zatopeného sklepa, odnášeli věci do bezpečných míst, především chlazení, kompresor, zboží atd., aby zabránili větším 
škodám. Ve svém volném čase neváhají pomáhat, kde je potřeba.

Romana Totůšková



INFORMAČNÍ SERVIS OBCÍ KUNČINA A NOVÁ VESstrana 8

ZPRAVODAJ – informační servis obcí Kunčiny a Nové Vsi. Vydává Obecní úřad v Kunčině v nákladu 550 kusů. Adresa: Kunčina 204, 569 24, tel.: 461 318 321. Na vy-
dání se podílejí: M. Laštůvková, D. Brychtová, J. Pavlišová. Redakce neodpovídá za názory, mluvnické a stylistické chyby příspěvků, vyhrazuje si právo lehce pozměnit 
texty. Registrováno u Ministerstva kultury ČR pod evidenčním číslem MK ČR E 13562. Zlom, sazba a tisk: Computer Media s.r.o.; www.obecni-noviny.cz.

UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ČÍSLA ZPRAVODAJE BUDE 15. 11. 2020

připomínáme, že jsou stále volné lístky na koncert Marcela Zmožka, které si můžete zakoupit na Obecním úřadě v Kunčině.


