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společenská kronika

Jubilea:
30. 3. 2021
2. 4. 2021
16. 4. 2021
19. 4. 2021
20. 4. 2021
22. 4. 2021
23. 4. 2021
29. 4. 2021
11. 5. 2021
12. 5. 2021
17. 5. 2021

Narození:
65 let – Komenda Antonín, Kunčina
70 let – Seryn Leopold, Nová Ves
80 let – Spálenská Jaroslava, Kunčina
75 let – Hrubanová Božena, Kunčina
75 let – Henych Josef, Nová Ves
75 let – Manzová Blažena, Kunčina
65 let – Protivánková Jitka, Kunčina
65 let – Širučková Jana, Nová Ves
65 let – Koktavý Aleš, Kunčina
75 let – Novotná Pavla, Nová Ves
80 let – Kučera Vladimír, Kunčina

8. 2. 2021 Zobač Oliver, Nová Ves
17. 3. 2021 Smolíková Diana, Nová Ves
26. 4. 2021 Sedláčková Bára, Nová Ves

Úmrtí:
14. 3. 2021
14. 4. 2021
21. 4. 2021
1. 5. 2021

zemřel pan Hruban Miroslav ve věku 69 let
zemřel pan Drbal František ve věku 44 let
zemřela paní Dvořáková Marie ve věku 87 let
zemřela paní Bartůňková Marie ve věku 84 let

Všem srdečně blahopřejeme.

Čest jejich památce.

AKTUÁLNÍ INFORMACE Z OBCE
Splašková kanalizace Kunčina
Splašková kanalizace byla spuštěna do provozu dne 8. 10. 2020 a již bylo možné připojovat jednotlivé nemovitosti. Ačkoli počasí
stavebníkům vůbec nepřálo, bylo do konce
roku 2020 připojeno celkem 445 osob. Se
začátkem jarního období se velmi výrazně
zvýšil počet realizovaných přípojek. Ke dni
uzávěrky zpravodaje bylo ke splaškové kanalizaci připojeno celkem 1060 osob a další
přípojky jsou dokončovány.
Termín pro připojení nemovitostí ke splaškové kanalizaci byl ze strany obce již jednou
prodloužen, a to do termínu 31. 5. 2021.

Dovolte mi, abych touto cestou informoval majitele nemovitostí, kteří své nemovitosti ke kanalizaci dosud nepřipojili,
že byl stanoven nejzazší termín pro dokončení přípojek ke splaškové kanalizaci
v Kunčině a Nové Vsi, a to termín 15. 6.
2021.
Po uplynutí tohoto termínu budou
majitelé nepřipojených nemovitostí
ke splaškové kanalizaci povinni prokazovat příslušným orgánům, že vyprodukované odpadní vody likvidují
v souladu s platnou legislativou ČR

(Likvidace vod pomoci domovní ČOV
s platným rozhodnutím nebo vyvážení
bezodtokých jímek).
Nadále platí podmínka, že povinností stavebníka před realizací přípojky je podání
písemné žádosti o připojení obci Kunčina
(případně provozovateli kanalizace), dále
pořízení kompletní fotodokumentace přípojky a bezodkladné nahlášení realizované
přípojky ke kontrole.
Miroslav Kubín,
starosta obce

Systém odpadového hospodářství v obcích a městech
čekají zásadní změny
Přijetí nového zákona o odpadech
č. 541/2020 Sb. výrazně ovlivní budoucí
náklady na provoz odpadového hospodářství ve všech obcích a městech v České
republice.
Zastupitelstvo obce Kunčina se touto problematikou zabývalo na svém květnovém
zasedání. Stát vyvíjí tlak na změnu spotřebitelského chování, a to prostřednictvím postupného zvyšování nákladů za skládkování
odpadů na skládkách. V důsledku zvyšování
ceny skládkování a navýšení cen za odběr

tříděného plastu budou nuceny obce zvyšovat poplatky za provoz systému odpadového hospodářství.
Kunčina patří dlouhodobě mezi obce s nejnižším poplatkem za svoz komunálního odpadu. Cena 450 Kč za osobu platí již téměř
10 let. Ke zvýšení poplatků nebylo v průběhu času nutné, a to v důsledku zlepšení
třídění odpadů a s tím souvisejících odměn
od společnosti EKOKOM.
Finanční výbor projednal plán udržitelnosti provozu systému odpadové-

ho hospodářství, je třeba zdůraznit, že
v žádném případě nehodláme snižovat
nastavenou kvalitu služeb v oblasti odpadového hospodářství, tedy četnost
svozů či množství kontejnerů na tříděný
odpad v obci. Je tomu právě naopak.
Pro kalendářní rok 2022 dojde ke zvýšení
poplatku za svoz komunálního odpadu
o 100 Kč za osobu za rok, tedy na částku
550 Kč.
Miroslav Kubín,
starosta obce
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Sociální byty v obecní budově čp. 223
v Kunčině jsou téměř dokončeny
V budově vzniká celkem 5 nových bytových
jednotek, které budou dokončeny do konce července letošního roku. Rekonstrukce
bohužel nabrala mírné zpoždění. Když si
však uvědomíme veškeré vlivy, se kterými
se v posledním roce musíme všichni vypořádat, není zpoždění prací nikterak dramatické. V průběhu měsíce června proběhnou
kontroly příslušných orgánů a budovu čeká
proces kolaudačního řízení. Projekt je financován dotačními prostředky z Integrovaného regionálního operační programu.
Předpokládáme, že nájemníci se budou
moci přestěhovat do nového již v průběhu
letních prázdnin.
Miroslav Kubín,
starosta obce

V budově hasičské zbrojnice v Nové Vsi probíhá rozsáhlá rekonstrukce
Začátkem března letošního roku byly zahájeny práce na opravě vnitřních prostor budovy hasičské zbrojnice v Nové Vsi. Jedná se
o kompletní rekonstrukci zasedací místnosti, sociálního zázemí a knihovny. Byly opra-

veny podlahy včetně výměny podkladních
vrstev a izolací, instalace vody, elektroinstalace, topení a kanalizace, dále byly opraveny omítky a stropy ve všech místnostech.
Do budovy byl osazen nový plynový kotel.

Rekonstrukce bude dokončena do poloviny
června letošního roku, pokud se nestane nic
neočekávaného. Knihovna v Nové Vsi bude
fungovat od 1. července 2021.
Miroslav Kubín, starosta obce
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ZE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ
Mateřská škola Kunčina
Od 1. března 2021 do 12. dubna 2021 byla
mateřská škola na obou pracovištích uzavřena z důvodu nařízení vlády ČR, aby se
zamezilo šíření onemocnění Covid-19.
S dětmi s povinnou předškolní docházkou
jsme přešli na distanční vzdělávání. Z obrázků z distanční výuky jsme vytvořili před
školkou venkovní galerii. Srdečně děkujeme
rodičům za spolupráci při distančním vzdělávání.
Od 12. dubna 2021 se do školek vrátily děti
s povinnou předškolní docházkou a děti
rodičů vybraných profesí dle nařízení ministerstva zdravotnictví. Děti byly rády, že se
opět setkávají ve školce. Přinesly si vypracované úkoly a obrázky z distanční výuky.
Hodně jsme si povídali o tom, co prožily.

Od 3. května 2021 se do školek vrátily
všechny děti. Radostně jsme se všichni přivítali a doufáme, že do konce školního roku
si užijeme školku spolu ve zdraví.
V dubnu se konal zápis dětí do prvních tříd
ZŠ. Z našich školek nastoupí v září do první třídy 19 dětí. Odklad školní docházky byl
udělen čtyřem dětem.
Od 5. května do 16. května 2021 proběhl zápis do naší mateřské školy. Žádost o přijetí
dítěte podalo 14 zákonných zástupců. Na
druhou polovinu června plánujeme setkání
s rodiči a dětmi, které k nám od září nastoupí.
V květnu uplynulo 10 let od vysazení lípy
dětmi z obou MŠ u rozhledny Strážný Vrch
nad Novou Vsí. Plánujeme tedy výlet s nynějšími dětmi k lípě, kde se podíváme, jak
nám za tu dobu vyrostla.
V jarním období jsme ve spolupráci s obcí
zahájili obnovu školních zahrad. Na odloučeném pracovišti v Nové Vsi byla dohotovena kůlna a instalován zahradní dětský

domeček. Na školní zahradě v Kunčině byl
vytvořen ovál a cestičky pro chůzi i jízdu
dětí na odrážedlech. Upraven umělý kopec.
Vysazena převislá sakura a smrk omorika.

Pan zahradník společně s dětmi vysázel
živý plot ze strany k potoku. Ještě nás čeká
výsadba živého plotu ze strany k silnici, výstavba venkovní učebny a instalace nové
věžové sestavy se skluzavkou a lanového
kolotoče. Děkujeme zřizovateli za spolupráci při plánování i realizaci obnovy školních
zahrad. Na konci školního roku plánujeme
uspořádat pro veřejnost „Den otevřených
školkových zahrad“.
Od začátku školního roku pokračujeme
v projektu České obce sokolské s názvem
„Se Sokolem do života aneb svět nekončí za
vrátky, cvičíme se zvířátky“. Prostřednictvím
zmíněného projektu vedeme děti k pohybu
jako nedílné součásti zdravého životního
stylu. Za celoroční snažení budou děti na
závěr projektu odměněny. Děkujeme České obci sokolské za spolupráci. Věříme, že
zdravý pohyb se stane každodenní součástí
života dětí.

Naše MŠ nadále pokračuje v realizaci projektu „Rovnost příležitostí ke vzdělávání
MŠ Kunčina III“. Projekt je podpořen MŠMT
v rámci dotace z Operačního programu
Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci Výzvy
č. 02_20_080 Šablony III. Školní asistentka aktivně pomáhá pedagogům i dětem
ohroženým školním neúspěchem. Využíváme ICT ve vzdělávání MŠ. U dětí rozvíjíme
digitální kompetence, které budou nadále
rozvíjet a do budoucna jim umožní vést samostatný život i kariéru. V červnu plánujeme uspořádat projektový den ve spolupráci
s Centrem ekologické výchovy Stolístek Linhartice.
Na konec školního roku připravujeme tradiční rozloučení s předškoláky, kteří odchází
do základní školy.

strana 6

INFORMAČNÍ SERVIS OBCÍ KUNČINA A NOVÁ VES

V období letních prázdnin plánujeme za
účasti obce celkovou rekonstrukci chodby
a šatny pro děti. Z tohoto důvodu bude
pracoviště MŠ v Kunčině pravděpodobně
zavřeno po celé prázdniny. Prázdninový
provoz tak bude omezen na pracoviště MŠ
v Nové Vsi s kapacitou 20 dětí. Mateřská
škola bude zcela uzavřena od 12. července
do 13. srpna 2021. Věříme, že problematickou situaci ve spolupráci s rodiči zvládneme. Je to poslední fáze celkové rekonstrukce budovy MŠ v Kunčině.
Podrobnější informace o MŠ naleznete na
našich webových stránkách
http://www.mskuncina.cz/.
Za MŠ Hana Fafílková

Základní škola Kunčina
Tak jsme se přece dočkali. Po dlouhých
měsících čekání jsme se 17. května 2021
opět všichni setkali ve škole. Pomineme-li
krátké přerušení v prosinci minulého roku,
pak všichni žáci druhého stupně a žáci 3.–5.
třídy pobývali doma na distanční výuce od
poloviny října 2020. Lepší podmínky měly
děti z 1. a 2. třídy, které se mohly po vánočních prázdninách vrátit do školních lavic, ale
i pro ně se škola od 1. března 2021 opět uzavřela. V následujících týdnech jsme pozorně
sledovali, jak se vyvíjí epidemická situace.
Konečně přišlo první, i když jen malé uvolnění, takže alespoň dětem z prvního stupně
byla od 12. dubna 2021 povolena částečná
(rotační) výuka ve škole. Uzavřením škol
jsme si nemohli tradiční výzdobou připomenout ani velikonoční svátky, ale děti ze 3.
a 4. třídy vyráběly doma, své krásné výtvory

vyfotografovaly, poslaly, a tak alespoň obohatily naši internetovou fotogalerii. Teprve
3. května nastupovali na střídavou výuku
žáci druhého stupně, ale v ten samý den již
začínaly přijímací zkoušky na střední školy.
Žáci 9. třídy se snažili za daných podmínek
připravit co nejlépe a v posledních týdnech
před zkouškami také docházeli do školy na
konzultace. Věříme, že budou v přijímacím
řízení úspěšní. Od zahájení školní výuky
pravidelně probíhá povinné testování. Žáci
na prvním stupni se testují jednou týdně
(pondělí), starší žáci musí podstoupit testování dvakrát týdně (pondělí, čtvrtek). Je
nutné říct, že přes počáteční obavy se děti
k testování postavily zodpovědně a velmi
dobře jej zvládají. Z ostatních omezení přetrvávají povinné roušky, u dospělých respirátory, přísné dodržování hygieny a ome-

zení hudební a tělesné výchovy. Doufejme,
že ústup epidemie bude i nadále a trvale
pokračovat a naše práce bude nastálo probíhat za běžných podmínek ve školním prostředí.
Za ZŠ Mgr. Iva Richterová
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ZE SPOLEČENSKÝCH ZAŘÍZENÍ
Sportovní odpoledne pro děti i dospělé
Vážení občané, touto cestou si Vás dovoluji pozvat na další ročník Sportovního
odpoledne, které se bude konat v pondělí 5. července 2021 ve Sportovním
areálu v Kunčině. Máme v plánu rozšířit

atrakce pro děti i dospělé. Letos by nám
večer měla ukončovat kapela, která je
rozjednaná. Čeká se pouze na vyvíjející
se covidovou situaci. Veškeré informace
budou již brzy uvedeny na FB stránkách

a na vývěskách obce. Děkujeme a těšíme
se na skvělé odpoledne.
Za tým pořadatelů
Ondřej Fryč

Cyklistický klub Čerti Kunčina
V tuto chvíli je osud letošního seriálu
Cykloman 2021 velmi nejistý. Termínová listina je předběžně stanovena na
celý rok, ale konání závodů podléhá
uvolňování protiepidemických opatření. Proto nyní bez záruky zveřejňujeme

jen nejbližší tři termíny – sobota 29. 5.
2021 Prolog – silniční časovka na 8 km
z Křenova do Moravské Třebové, neděle
6. 6. 2021 – Městské cross country – terénní okruh v okolí Knížecí louky a Křížového vrchu v Moravské Třebové, sobota

12. 6. 2021 – orientační závod dvojic.
Předběžné datum konání kunčinského duatlonu je 21. 8. 2021.
Za CK Čerti Kunčina
Roman Richter

Historie
Živnostenské osídlování v Kunčině
V tomto článku se zaměříme na jedno
z mnoha podtémat nového osídlování a budeme se věnovat podnikům a živnostem
po roce 1945 v místní části Kunčina. Tématu nového osídlování se věnovaly některé
z panelů a historických materiálů představených na výstavě v hale ZŠ Kunčina na
Kunčinských slavnostech v červnu 2017.
Nové osídlování představuje pro historii
našich obcí Kunčiny a Nové Vsi důležitý

mezník. Rokem 1945 začal nový začátek
v životě našich obcí. Již 76 let zde žijí rodiny
nových starousedlíků. To už je dlouhá doba
na to, abychom se těmto počátkům mohli
věnovat. Avšak je to poměrně blízká minulost, kterou nazýváme sice minulé století,
přesto jí mohou mít mnozí pamětníci nebo
jejich blízcí v živé paměti. Minulost našich
obcí je bohatá, ale z velké části dosud neznámá.

Nové osídlování představuje klíčovou událost, které výrazně proměnila ve všech
oblastech života celou „tvář“ našich obcí
a vůbec i celý náš širší region nazývaný
někdejšími německými obyvateli jako Hřebečsko (Schönhengstgau). Nové osídlování
ve 20. století znamenalo pro naše vesnice
podobně velké změny jako kolonizace ve
13. století.

Obecně k novému osídlování
Na konci roku 1945 a v průběhu roku 1946
byli němečtí obyvatelé důsledkem poválečného rozhodnutí v několika etapách z obce
vysídlení. Kunčina zároveň od konce druhé
světové války nově osídlována novým obyvatelstvem.
Osídlovací proces probíhal na území dnešního okresu Svitavy v několika etapách.
První etapa trvala od května do konce roku
1945 a označuje se jako období národní
správy. Druhá etapa od října 1945–1946
označována jako organizovaný osídlovací
proces. A poslední třetí etapa probíhala

od podzimu 1946 až do konce roku 1947
se označuje jako dosídlování, příchod reemigrantů.
Rozlišujeme dvě části osídlování:
1. Zemědělské – na zemědělských usedlostech, podle dekretu č. 12/45 Sb.
2. Nezemědělské (živnostenské, průmyslové) – řemesla, obchodní a průmyslové podniky, podle dekretu č. 108/45 Sb.
„Základním nástrojem osídlení byla zvolena
instituce národní správy, která byla zavedená
na základě prezidentského dekretu č. 5. Ná-

rodní správa měla zabezpečit konfiskovaný
majetek v osídlovaném území před sabotážemi a rozkradením a zároveň zajistit plynulý
a nerušený chod hospodářství na konfiskovaném majetku. Národní správa spočívala
v ustanovení spolehlivých osob české nebo
slovenské národnosti, které měly pokud možno odbornou kvalifikaci. Byla chápána jako
dočasné opatření do té doby, než budou konfiskáty odevzdány do rukou oprávněných nových nabyvatelů“. (Velešík,Vladimír. Osídlování Svitavska v letech 1945–1947. Litomyšl,
2000).
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Podniky a živnosti v Kunčině v roce 1947
V roce 1947 bylo osídlování podniků a živností v Kunčině prakticky dokončeno. Jejich
stav v tomto roce byl zachycen v první české
obecní kronice, kterou psal v této době kronikář Josef Pešek. V roce 1947 byly v Kunčině provozovány dvě hospody (u Pučanů
a u Tůmy), jeden pekař (u Kubíčka), jedna
kovárna, jeden mistr stolařský (u Mutla), dva
holiči (u Pořízky a u Chyby), jeden obuvník
(Vilém Selinger), jedna švadlena, jeden řezník, dva obchody, jedna mlékárna, jedna sýrárna a jeden mlýn (u Crhů).

Obecní kronika nás informuje, že pekař
Kubíček měl lidovou reklamu: „Náš Kubíček
peče chutný chlebíček“.
Z obecní kroniky se také dozvídáme, že
v roku 1947: „(…) vyšel zákon o přídělu živností a rodinných domků 17. června do vlastnictví.
r. 1948 skutečně provedeno a dáno do vlastnictví. Zákon stanovil podrobně všechny zásady
o rozsahu přidělovaných podstat, o jejich hodnocení, úhradě, slevách. (…) Živnosti obdrželi
do vlastnictví pod 20 zaměstnanců. Veškeré
dluhy po Němcích převzala Národní obnova.“

Některým z výše uvedených živností a podniků se věnovaly příslušné články v předchozích číslech kunčinského Zpravodaje.
Např. hostince (4/2019); kovárny (2/2020);
mlékárna, sýrárna (3/2020); počet jednotlivých živností v obci za první republiky
(4/2018); Nová Ves po roce 1945 – řeznictví,
hostinec, obchod (1/2019).
V tomto článku nás bude zajímat, jaký byl
stav živností a podniků v prvních letech
osídlování (1945 a 1946).

Podniky a živnosti v Kunčině v letech 1945 a 1946
O jejich stavu se dozvídáne kromě obecní
kroniky také z archivních materiálů uložených ve státním okresním archivu Svitavy se
sídlem v Litomyšli. Podle několika různých
seznamů národních správ podniků v obci
z různých období let 1945–1946 se pokusíme rekonstruovat stav živností a podniků
v obci v této době. Následující seznam, který uvádím není dokonalý. Výzkum stále probíhá. Tak se zde mohou objevit nějaké neúplnosti a nepřesností. Z časových důvodů
nebylo možné vždy provést ověření údajů.
Archivní seznamy, které jsem procházel, byly
psány na psacím stroji. Někdy bez diakritiky.
Někdy obsahovaly různé chyby v českých
jménech a příjmení. Německá jména a příjmení byla počešťována a psána gramaticky
špatně, u žen byla přidávána koncovka -ová
(ve vytvořeném seznamu ponechávám počeštěná příjmení u žen). Tužkou byly dopisovány další údaje.

chozí majitel: Oswald Zecha / zaměstnanců
dříve 21 / nyní 22
Holič čp. 147: národní správce Bedřich Poříska / holič uváděn dříve na čp. 100 Bedřich
Poříska / dříve obchod smíšeného zboží /
Františka Homma
Hostinec a řeznictví čp. 150: národní
správce Karel Pučan od 4. 8. 1945 / Mathilda Just, jinde uvedeno Marie Justová, jinde
Ferdinand Just
Hrnčířství čp. 192: Josef Holzäpfel
Obchod smíšeného zboží čp. 225: národní
správce Václav Adámek od 9. 8. 1945 / na jiném seznamu datum převzetí 14. 8. 1945 /
Franz Milich, jinde Anna Millichová
Zahradnictví a zelenářství čp. 226: národní správce Čeněk Hrazdira
Mlékárna čp. 233: národní správce: Michal
Čapatý, datum převzetí 3. 8. 1945 / předchozí majitel: Mlékařské družstvo / počet
zaměstnanců dříve 8 / nyní 8

Mlynářství čp. 1: národní správce: Ludvík Crha
od 6. 6. 1945 / předchozí majitel: Eugen Zoffel
Krejčí čp. 17: národní správce: Dobroslav
Vašek / předchozí majitel: Josef Grolig
Hostinec čp. 24: národní správce: Tomáš
Tůma od 12. 7. 1945 / předchozí majitel:
Adolf Höchsmann, uváděn i Franz Höchsmann, Al. Höchsmannová
Původně před rokem 1945 zde byl hostinec
a obchod, obnoven jen hostinec.
Kovářství čp. 45/čp. 22: národní správce:
Metoděj Šnajdr od 7. 9. 1945; uváděno jinde
datum převzetí 22. 7. 1945 / předchozí majitel: Alois Schneeweis
Pekařství čp. 54: národní správce: František
Kubíček od 16. 7. 1945 / předchozí majitel:
Aloisie Zeitová, uvedeno i Franz Cervicka
Sýrárna čp. 142: národní správce: Michal
Čapatý, datum převzetí 15. 9. 1945 / před-

Živnosti a podniky, které nebyly obnoveny:
Mlýn čp. 32 Franz Fischer
Mlýn čp. 137 Stefan Milich

Sýrárna čp. 200 Friefrich Götzl
Hostinec čp. 47 Ferdinand Grolig
Hostinec čp. 82 Alois Schmid
Hostinec čp. 156 Anna Peichlová
Obchod smíšeného zboží čp. 24 Al. Höchsmannová
Obchod se smíšeným zbožím čp. 100 Anna
Hommová
Řeznictví Alois Peichl
Obuvník Ludvig Winkler
Pánský krejčí Adolf Dworschak
Pánský krejčí Emil Dworschak
Kovářství čp. 11 Rudolf Hornischer
Kovářství čp. 27 Albert Haizel
Sedlář Vincenc Orner
Na fotografii se zleva nachází dům čp. 192
Josef Holzäpfel, který zde provozoval hrnčířství. V průběhu první světové války se
zde nacházela pošta (viz Zpravodaj II/2004).
Tento dům byl zbourán. U sousoší před kostelem stojí ještě stará lípa. Foto pochází z fotopříloh k obecní kronice.
Martin Protivánek

Stará lípa u sousoší před kostelem. V popředí čp. 192 Holzapfel
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