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Úmrtí:
25. 8. 2020  zemřel pan Janda Jaroslav ve věku 74 let
9. 9. 2020   zemřel pan Dvořák Jan ve věku 82 let
9. 10. 2020  zemřela paní Valná Věra ve věku 67 let
16. 10. 2020  zemřela paní Mlčochová Věra ve věku 79 let
30. 10. 2020  zemřel pan Fiala Václav ve věku 64 let

Jubilea:
5. 8.      Sedláková Ludmila (K) – 75
16. 8.    Soukal Jiří (K) – 70
20. 8.    Horáček Josef (N.V.) – 75
             Faltýnek Rudolf (N.V.) – 65
3. 9.      Novotný Miroslav (N.V.) – 75
             Zezula Jaroslav (K) – 70
18. 9.    Nedomová Marie (K) – 80
             Janečková Miluše (K) – 65
16. 10.  Brychtová Anna (K) – 70
23. 10.  Bartůněk František (K) – 85
25. 10.  Dejdar Josef (N.V.) – 70
31. 10.  Pustinová Zuzana (K) – 65
12. 11.  Jarůšková Alena (K) – 70
13. 11.  Šimon Stanislav (K) – 70
19. 11.  Selingerová Františka (K) – 75
20. 11.  Ongrádiová Anna (K) – 65
30. 11.  Klíč Jan (K) – 65

Narození: 

19. 6.   Šimek Matěj (K)
12. 7.   Klon Marek (K)
       

společenská kronika

V období Vánočních sVátků bude obecní úřad kunčina od 17.12.2020 do 4.1.2021 uzaVřen.

poplatkY V roce 2021
Obecní úřad v Kunčině upozorňuje všechny 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

česká poŠta  
kunčina

Adresa: Kunčina 244, 569 24 Kunčina
Telefon: 954256924

otevírací doba:
Pondělí: 08:00 – 11:30
Úterý: 12:30 – 16:00
Středa:  08:00 – 11:30
Čtvrtek: 12:30 – 16:00
Pátek: 08:00 – 11:30
Sobota:  Zavřeno
Neděle: Zavřeno

Změna vyhrazena dle aktuálního nařízení vlády ČR.

25. 12. 2020  MŠE SVATÁ OD 11 HOD.
1. 1. 2021 MŠE SVATÁ OD 11 HOD.

říMskokatolická Farnost kunčina

Vánoční a noVoroční bohoslužbY  
V kostele sV. Jiří V kunčině
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Mateřská Škola kunčina

sociální bYdlení kunčina

aktuální inForMace z obce

V letních měsících proběhla rekonstrukce 
herny v budově mateřské školy v Kunčině. 
Děti již nově opravenou hernu využívají. 
V říjnu byla dokončena rozsáhlá rekonstruk-
ce skladu hraček a zahradní techniky na pra-
covišti v Nové Vsi. Náklady na rekonstrukci 
Mateřské školy v roce 2020 činily 690.000 Kč. 
Na příští rok je plánované dokončení opravy 
chodby a šatny na pracovišti v Kunčině, ma-
lování obou pracovišť a výměna varné tech-
niky do školní kuchyně.

Přestavba obecní budovy Kunčina čp. 233 
dále pokračuje. V posledních měsících byla 
vyměněna okna a připravuje se zhotovení 
fasády. V interiéru budovy se pracuje na 
přípravě zhotovení vnitřních rozvodů a be-
tonování podlah. Termín dokončení stavby 

je stanoven na konec května 2021. Vznik-
ne celkem 5 moderních bytových jedno-
tek. Celkový rozpočet akce přesáhne 7,5 
milionů korun. Akce je podpořena dotací 
z IROP (integrovaný regionální operační 
program). 
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VýMěna VodoVodu kunčina

splaŠkoVá kanalizace kunčina

kuchYně zŠ kunčina

V roce 2020 byly realizovány práce na vý-
měně dvou etap vodovodu v Kunčině. Akce 
musela být dokončena z důvodu realiza-
ce navazující opravy komunikace III. třídy 
v Kunčině a v Nové Vsi. Investorem akce byl 
Skupinový vodovod Moravskotřebovska,  
 

v čele s paní Soňou Borovcovou, které chci 
na tomto místě veřejně poděkovat. Od roku 
2018 se podařilo dokončit čtyři etapy výmě-
ny vodovodu celkem 14.763.000,- Kč. Všech-
ny akce byly dotovány Pardubickým krajem 
a spolufinancovány obcí Kunčina.

Splašková kanalizace Kunčina je v provo-
zu od 8.10.2020, kdy jsme oficiálně spustili 
provoz čerpadel a umožnili majitelům ne-
movitostí napojování k danému zařízení. 
V rámci realizace akce bylo postaveno více 
než 550 kanalizačních přípojek, které bu-
dou postupně využity k napojení stávajících 
domů nebo novostaveb. Jsem moc rád, že 
občané využívají možnosti se ke kanaliza-
ci napojit ještě v  letošním roce. Do konce 
roku 2020 provozuje kanalizaci obec. Cena 
stočného byla ponechána na 30 Kč + 10% 

DPH. Od 1.ledna 2021 bude kanalizaci pro-
vozovat společnost VHOS, a.s., která uspěla 
se svou nabídkou v rámci koncesního říze-
ní a cenou 47,50 Kč bez DPH pro rok 2021. 
Vzhledem ke složité epidemiologické situa-
ci jsme museli změnit naší strategii kontroly 
jednotlivých kanalizačních přípojek. Věřím, 
že jsme nastavili systém, který majitelům 
nemovitostí nečiní žádný problém a admi-
nistrativně je příliš nezatěžuje. Pro jakékoliv 
dotazy ve věci připojování Vašich nemo-
vitosti se obracejte na starostu obce nebo 

přijďte osobně na Obecní úřad Kunčina, kde 
s Vámi bude vypsaná žádost o kanalizační 
připojení. Připomínám, že bez vyplněné žá-
dosti nelze nemovitosti ke kanalizaci připo-
jovat. Dále upozorňuji majitele nemovitosti, 
že do splaškové kanalizace nelze přečerpat 
obsah stávajících jímek a ČOV. Pro zasílání 
fotodokumentace či žádosti byla zřízena 
mailová schránka kanalizace.kuncina@se-
znam.cz. Prosím Vás o její využívání. Ke dni 
15.11.2020 bylo připojeno celkem 107 ne-
movitostí.

Přístavba nové kuchyně ZŠ Kunčina je 
dokončena. Projekt projekční kanceláře 
SINGRAF z Moravské Třebové z roku 2017 
byl realizován téměř 18 měsíců. Chci touto 
cestou poděkovat všem, kteří se v průbě-

hu času na realizaci podíleli. Během reali-
zace vznikl nový provoz kuchyně (varná 
zóna, sklady, přípravny, mycí centrum, 
kancelář a zázemí pro personál), příjezdo-
vá cesta pro zásobování školy, jídelna pro 

60 strávníků a  nová učebna dílen. Celý 
provoz je vybaven nejmodernější varnou 
technikou, myčkou, nápojovým centrem 
i vzduchotechnikou. Rozpočet akce převýší 
9.000.000,- Kč.
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kulturní důM kunčina

opraVa koMunikace iii. třídY V kunčině a V noVé Vsi

konteJneroVá stání kunčina

na příŠtí rok plánuJeMe následuJící akce: 

V průběhu roku 2020 došlo hned dvakrát 
k omezení provozu všech pohostinství 
a restrikcím pořádání kulturních akcí. Obec 
tohoto omezení využila k opravám kulturní-
ho domu. Na jaře byl opraven sál a přísálí. 
V  rámci podzimního období jsme se roz-

hodli realizovat plánovanou rekonstrukci 
sociálních zařízení včetně nových rozvodů 
vody a napojení budovy ke splaškové kana-
lizaci. V současné době dokončuje Ing. Ro-
bert Kelnar projekt opravy budovy kul-
turního domu Kunčina, s nímž se budeme 

ucházet o dotační podporu u Ministerstva 
místního rozvoje. V rámci projektu řešíme 
rekonstrukci střechy budovy i půdního pro-
storu a realizaci zateplení a fasády budovy. 
Pokud budeme úspěšní, budeme akci reali-
zovat v roce 2022.

Jedná se projekt Pardubického kraje, který 
z 25 % financuje obec Kunčina. V rámci le-
tošního roku budou dokončeny celkem 3 
úseky opravy komunikace o celkové délce 

2.200 metrů. Jedná se o 2 úseky v Nové Vsi a 
jeden úsek v Kunčině. Během realizace akce  
jsme řešili mnoho dílčích problémů a závaž-
ných komplikací. Chci Vám poděkovat za 

Vaši trpělivost. Omezení jsou značná a není 
to vždy jednoduché, opravit silnici však mu-
síme a já věřím, že výsledek bude opravdu 
stát za veškeré potíže, které si zažíváme. 

Obec Kunčina uspěla se svou žádostí o dotace ze SFŽP na realizaci vybudování stání pro kontejnery na tříděný odpad. V rámci projektu 
budou pořízeny nové kontejnery na tříděný a velkoobjemový odpad. V zimním období bude dokončeno výběrové řízení na dodavatele. 
Akci budeme realizovat v roce 2021.

•	 Restaurátorské	 práce	 -	 sousoší	 Kalvárie	
a Socha sv. Rocha v Nové Vsi. Akce je do-
tačně podpořena ministerstvem země-
dělství ČR. 

•	 Oprava	přízemí	MŠ	Kunčina.	
•	 Pořízení	 herních	 prvků	 na	 zahradu	MŠ	

Kunčina. Akce je dotačně podpořena 

 Ministerstvem zemědělství ČR. 
•	 Dokončení	 fasády	 budovy	 Klubu	 dů-

chodců. 
•	 Dokončení	opravy	komunikace	 III.	 třídy	

a stávajících chodníků. 
•	 Opravy	místních	komunikací	 (mj.	 žádá-

me o dotaci MMF).

•	 Opravy	chodníků	na	hřbitově	v	Nové	Vsi.	
•	 Kontejnerová	stání	v	Kunčině	a	Nové	Vsi.	
•	 Výměna	dešťové	kanalizace	v	Nové	Vsi.	
•	 III.	 etapa	 výměny	 svítidel	 veřejného	

osvětlení na Malé straně v Kunčině.

Bc. Miroslav Kubín, starosta obce
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ze Školských zařízení

Mateřská Škola kunčina

základní Škola kunčina

V průběhu letních prázdnin byla prostřed-
nictvím obce kompletně zrekonstruována 
herna na pracovišti v Kunčině. Na odlou-
čeném pracovišti MŠ v Nové Vsi proběhla 
výměna radiátorů, instalace internetové 
sítě a byla započata rekonstrukce kůlny na 
hračky dětí a zahradní techniku. Děkujeme 
obci za modernizaci obou pracovišť.
V srpnu jsme ukončili projekt “Rovnost pří-
ležitostí ke vzdělávání MŠ Kunčina II” do-
tovaný MŠMT v rámci programu OP VVV, 
výzvy Šablony II. V průběhu dvou let jsme 
prostřednictvím zmíněného projektu vyu-
žívali při práci s dětmi personální podporu 
ve formě chůvy a školní asistentky, což při-
spělo k lepšímu začlenění dvouletých dětí 
do kolektivu třídy a větší podpoře před-
školáků ohroženým školním neúspěchem. 
Jedna učitelka z každého pracoviště MŠ 
absolvovala kurz „Logopedický preventis-
ta“ a další se proškolila v rámci polytech-
nického vzdělávání v MŠ. 
V září jsme přivítali na obou pracovištích 
nově přijaté děti. Děti se do kolektivu tříd 
rychle adaptovaly. Tímto chceme poděko-
vat rodičům za výbornou spolupráci.
Od počátku školního roku pracujeme pod-
le nového školního vzdělávacího progra-

mu s  názvem „PUTUJEME SE SLUNÍČKEM 
A  POZNÁVÁME KUNČINU A OKOLÍ“. Více 
propojujeme vzdělávání s místem, kde děti 
žijí a snažíme se tak o vytváření sounáleži-
tosti s tímto místem i regionem.
Od září jsme zahájili realizaci projektu 
“Rovnost příležitostí vzdělávání MŠ Kun-
čina III”, financovaném prostřednictvím 
MŠMT v  rámci programu OP VVV, výzvy 
Šablony III. Po dva roky budeme s dětmi 
rozvíjet jejich digitální kompetence a krea-
tivitu, využijeme personální podporu škol-
ní asistentky a na jaře plánujeme pro děti 
zorganizovat projektový den zaměřený na 
rozvoj polytechnického vzdělávání.
Ohledně situace šíření koronaviru nemůže-
me s dětmi realizovat plánované exkurze. 
Děkujeme však vedoucí paní V. Onucové 
z  prodejny Hruška Kunčina a inspektorce 
paní A. Ševčíkové za ovoce a zeleninu, kte-
rou dětem darovaly k výuce. 
Koncem října a začátkem listopadu se díky 
výskytu onemocnění Covid 19 ocitla naše 
MŠ v karanténě. Děti s povinnou předškolní  
docházkou absolvovaly distanční vzdělá-
vání. Díky výborné spolupráci s rodiči jsme 
ji úspěšně zvládli. Uvědomili jsme si, že ICT 
vzdělávání je do budoucna děti velmi dů-

ležité a naše vybavení zastaralé, nefunkční. 
Budeme se proto muset zaměřit na dovy-
bavení pracovišť počítači, tablety i tiskár-
nami. Ve spolupráci se společností GOO-
GLE se nám podařilo zřídit internetovou 
učebnu pro rozšíření komunikace s rodiči 
a dětmi. 
V prosinci očekáváme ve školce Mikuláše 
a Ježíška s nadílkou pro naše šikovné děti. 
Na nadílku pro děti přispěli rodiče školko-
vých dětí, podnikatelé Jaroslav Zezula, La-
dislav Švanda, František Knápek st., Franti-
šek Knápek ml., Josef Pařil, Václav Pocklan 
a firmy SUNINVEST BOHEMIA, SUNINVEST 
SLOVÁCKO, BIOINVEST KUNČINA. Srdečně 
děkujeme všem zmíněným za dary pro 
děti. Vánoční besídky se letos neuskuteč-
ní vzhledem ke stávajícím koronavirovým 
opatřením. 
Pro letošní rok je to z MŠ poslední příspě-
vek. Více informací můžete najít na našich 
webových stránkách www.mskuncina.cz
Přejeme Vám všem krásné Vánoce, mnoho 
štěstí a pevné zdraví v roce 2021! 

Za MŠ Hana Fafílková 

Do nového školního roku jsme nastupo-
vali s chutí a odhodláním, že vynahradí-
me našim dětem vše, co jsme promeškali 
v důsledku koronavirové situace v jarních 
měsících. V květnu sice bylo obnoveno vy-
učování pro 1. stupeň a začátkem června 
pro 2. stupeň, ale zdaleka ne všechny děti 
se výuky, která byla tehdy dobrovolná, zú-
častnily. Také byly zrušeny všechny mimo-
výukové akce, např. exkurze, výlety, soutě-
že, a dokonce jsme museli oželet slavnostní 
ukončení školního roku a rozloučení s od-
cházejícími deváťáky. A tak nastala situace, 
že se po dlouhé době těšily do školy snad 
všechny děti, dokonce i ty starší.
V září jsme se setkali v tomto počtu: cel-
kem 158 dětí (Kunčina 83, Nová Ves 28, 
Mladějov 37, ostatní 10). Počáteční týdny 
byly velice náročné především pro naše 
provozní pracovníky, na něž byly klade-
ny obzvláště velké požadavky ohledně 
hygieny a dezinfekce. Jejich práce si váží-
me a velmi ji oceňujeme. Od prvních dnů 
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běžela výuka v plném proudu. Zaznívaly 
i hlasy, že žáky přetěžujeme, ale spíše si 
mnohé děti za minulé měsíce odvykly na 
řádný režim a soustavnou práci a přípra-
vu. Příjemnou změnou pro žáky i zaměst-
nance bylo otevření nové školní jídelny. 
Provoz začal za přísných hygienických 
podmínek – neustálá dezinfekce, roušky, 
dodržování rozestupů, stolování podle 
tříd. Jsou to však jistě dočasná opatření. 
Jídelna je moderní, prostorná, světlá a po-
jme 60 strávníků, což přináší to největší 
kouzlo. Zcela zmizel velký hluk, který byl 
typický při obědech v původní malé jídel-
ně, kde děti často stály ve dvou nekoneč-
ných řadách a  lehce překonávaly hranici 
snesitelné hlučnosti.
V říjnu přišla nová protivirová opatření. 
Nejdříve byla omezena výuka pro žáky 
2.  stupně, kteří se měli po týdnu střídat, 
ale od 14.  října byly školy uzavřeny opět 
pro všechny školáky. Nastala pro nás 
všechny nová situace, protože distanční 
výuka je tentokrát pro všechny povinná. 

Doslova ze dne na den se žáci a vyučující 
museli přeorientovat na distanční výuku, 
a především se museli vypořádat s tzv. 
online výukou. Po podzimních prázd-
ninách se tato online výuka rozběhla 
ve všech třídách. Bylo však zapotřebí  
zohlednit případy, kdy v jedné rodině je 
více školáků, a zjistit, jaké mají možnosti 
připojení. Tomu všemu bylo pak nutné 
přizpůsobit rozvrh online výuky. Uvědo-
mujeme si, že současná situace je velmi 
náročná nejen pro děti a učitele, ale ze-
jména pro rodiče, kterým bychom chtěli 
poděkovat za jejich trpělivost a podporu. 
Doufejme, že tato prazvláštní doba brzy 
skončí a my se budeme moci co nejdříve 
vrátit do školních lavic k běžné prezenční 
výuce.

Za ZŠ Kunčina 
Mgr. Iva Richterová
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ze společenských zařízení
sdh kunčina

Tento rok byl klidný z pohledu kulturních 
akcí, kdy jsme museli zrušit všechny na-
plánované jarní akce z důvodu pandemie 
koronaviru. Malou záplatou byla ovšem na-
rychlo zorganizovaná letní zábava, kterou 
jsme mohli uspořádat ve sportovním areálu, 
kde bylo možno zajistit patřičné hygienické 
zázemí. Otázkou zní, co nás čeká/nečeká 
v příštích měsících. Jasné je, že nebude tra-
diční Mikulášská nadílka. 
Z pohledu výjezdové jednotky byl letošní 
rok velice náročný na mimořádné události, 
pro naši jednotku byl letošní rok extrém. 
Nejvíce výjezdů jsme měli v průběhu mě-
síce června, kdy vlivem vydatných dešťů 
docházelo k vyplavení několika sklepů 
rodinných domů a také k několikanásob-
nému vytopení sklepa kulturního domu. 
Odčerpání bylo provedeno kalovým čer-
padlem a bylo provedeno opatření, aby se 
voda dál nešířila k nemovitostem. Bohužel 
do sklepa kulturního domu se vždy dostala 
spodní voda starým zdivem, a to i díky vý-
kopovým pracím v průběhu rekonstrukce 
vodovodu.  Za červen jsme absolvovali čty-
ři výjezdy k  sedmi nemovitostem, v srpnu 
jsme vyjížděli třikrát, z toho jednou společ-
ně s jednotkou z Nové Vsi ke spadlé větvi 

přes silnici, která znemožňovala průjezd do 
obce. Během těchto výjezdů jsme sledovali 
i stav potoka na spodním toku, kde hrozilo 
vylití mimo koryto, k čemuž naštěstí nedo-
šlo. Posledním výjezdem byl začátkem září 
požár novostavby rodinného domu na roz-
mezí Kunčiny a Nové Vsi. Požár byl nahlášen 
v sobotu 5.9.2020 v 6:34 a na místo se sjely 
jednotky HZS Moravská Třebová, HZS Svita-
vy, JSDH Kunčina, Nová Ves a Staré Město. 
Pravděpodobně došlo k samovznícení tex-
tilií vlivem hořlavých látek a požár se rozšířil 

po celém objektu. Naštěstí nedošlo k žád-
ným zraněním. Po likvidaci prováděla naše 
jednotka dohled do večerních hodin.
Na závěr bychom vám všem chtěli popřát 
klidné vánoční svátky, prožijte je ve zdraví 
se svými nebližšími a do nového roku Vám 
přejeme hlavně hodně zdraví, osobní poho-
dy a naším přáním je, abychom k vám ne-
museli jezdit na žádný zásah a mohli jsme 
vás pozvat na nějakou kulturní akci.

Za SDH Kunčina, starosta Petr Slabý
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kroužek Mladých hasičů
Rok se chýlí ke svému konci, a tak můžeme 
shrnout vše, co jsme v něm prožili. Bohužel 
pro naši mládež byl letošek smutný. Všichni 
jsme se těšili na novou sezónu, na tréninky, 
závody a setkávání s kamarády, jenže pak 
přišel koronavir a omezení s ním spojená. 
Veškerá jarní činnost byla zrušena a první 
schůzka tak proběhla až 25.6. A jelikož se 
v té době naskytla možnost výletu s SDH 
Jevíčko do hasičského muzea ve Zbirohu 
u Prahy a následně návštěva lanového cent-
ra, tak jsme neváhali a 27.6. vyrazili.
Prvních závodů se mladí dočkali až 12.7. ve 
Vranové Lhotě. Pak nás čekalo ještě Bezděčí, 
Dzbel a dětská soutěž opět ve Vranové Lhotě. 
V srpnu jsme se již tradičně byli koupat v Bře-
zině a na konci měsíce proběhlo posezení 
členů sboru v hasičské zbrojnici s pohoště-
ním, kterého se mládež také zúčastnila. 
 

Nejzajímavějším byl letošní rok pro naši 
čtyřku - K. Křivánkovou, V. Hnátovou, M. Pro-
cházku a V. Diblíka, kteří absolvovali pro-
gram vzdělávání mladých záchranářů Juni-
or univerzity, určený pro žáky 7. a 8. tříd ZŠ. 
Studium organizuje Ústřední hasičská škola 
v  Jánských koupelích ve spolupráci s VŠB 
- TU Ostrava, SPŠ v Hranicích a HZS ČR. Jed-
nalo se o tři prodloužené víkendy - v lednu, 
březnu a září a šestidenní pobyt na začátku 
července. Mládež absolvovala hodiny teorie 
a praxe, ale i oddechové kolektivní aktivity. 
Veškerý program byl uzpůsoben koronavi-
rovým opatřením. Studium bylo zakončeno 
slavnostní promocí na VŠB v Ostravě, kde stu-
denti obdrželi Absolventský list. Tento slav-
nostní okamžik s nimi prožili i jejich rodiče. 
V září proběhl nábor nových členů a náš 
kolektiv se rozrostl o 11 dětí z řad těch nej-

menších. Ihned jsme se začali připravovat 
na podzimní kolo hry Plamen - závod požár-
ní všestrannosti. I ten nám bohužel nakonec 
zrušili. Všichni teď doufáme, že jaro přinese 
příznivější situaci a my budeme moct začít 
opět na plno.
V závěru bychom rádi poděkovali všem 
sponzorům, kteří kroužek podporují - Obci 
Kunčina, Pohostinství U Fryčů a také všem 
lidem, kteří přispěli formou dobrovolného 
vstupného na letních kinech, jehož celková 
výše činila 4689 Kč. Děkujeme taky všem dě-
tem a rodičům za jejich vytrvalost i v těchto 
těžkých časech. Nezbývá než popřát všem 
klidný zbytek roku, prožitý ve zdraví a v no-
vém roce na shledanou. 

Za mládež vedoucí
 Jan Procházka 
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tJ sokol kunčina, z.s.
Ohlédnutí za rokem 2020 nebude vůbec 
lehké, protože z pohledu spolku, který se 
převážně zabývá sportem a kulturou, nebyl 
letošní rok nijak příznivý.
Začátek roku z pohledu sportovního nebyl 
nijak špatný, protože zimní příprava probíha-
la dle harmonogramu. Zimní příprava mužů 

a dorostenců vyvrcholila v  období mezi 
6. 9. 2. 2020, kdy se v Bystřici nad Perštejnem 
konalo finální soustředění mužstev. Přípravy 
na druhou polovinu sezóny 2019/2020 zdár-
ně absolvovali i mladší fotbalisté. A před za-
čátkem sezóny v březnu byli všichni natěšení 
na sportovní klání. Oddíly mužů měly zahájit 

svá utkání 21. 3. 2020. Bohužel, než se poprvé 
rozehrálo ze středového kruhu, byla mistrov-
ská utkání pozastavena v rámci prvních pro-
tipandemických opatřeních. Jarní část sezó-
ny 2019/2020 nakonec nebyla ani zahájena. 
Výsledkem pro fotbalový ročník 2019/2020 
byla tedy v listopadu dohraná půlsezóna.

ODDÍL SOUTĚŽ UMÍSTĚNÍ BODY (BILANCE) NEJLEPŠÍ STŘELEC

Muži „A“ I. B třída 3. místo 27 (30:24) Spálenský (8 br.)

Muži „B“ III. třída 9. místo 15 (20:40) Brychta T. (5 br.)

Žáci Okresní přebor 8+1 4. místo 18 (40:22) Kudyn (25 branek)

tabulka Výsledků sezónY 2019/2020:

Po celorepublikovém rozvolnění opatře-
ní v  letních měsících vše vypadalo slibně 
a  mužstva zahájila přípravy na novou se-
zónu. Nový impulz dostala také fotbalo-
vá přípravka, kde se zapojili nový trenéři 
a v průběhu léta narostla kapacita účastníků 
tréninků. Do trénování se zapojilo více rodi-
čů, což nás z pohledu budoucího fungování 

nesmírně těší. Panu Kolbábkovi, který pří-
pravku vedl v předešlém období, za jeho 
práci děkujeme.
V době plné nejistoty z krajského i okresního 
fotbalového vedení zazněly jasné informace, 
že sezóna se zahájí za zvýšených hygienic-
kých podmínek, které musíme dodržovat. 
Ač to v mnoha odvětvích není standardem, 

z vedení českého fotbalu jsme dostávali cel-
kem jasné pokyny, které jsme se snažili do-
držovat. Ten, kdo byl celý život zvyklý vídat 
nastoupená mužstva na začátku utkání, si 
musel zvyknout na nové pořádky.
Fotbalové léto, v co do opatření klidnějších 
časech, zpestřilo druhé místo „staré gardy“ 
z velkého turnaje v Moravské Třebové. Stan-

cYklistický klub čerti kunčina
Od minulého vydání Kunčinského zpravo-
daje mohli členové našeho oddílu absol-
vovat dalších pět závodů seriálu Cykloman. 
Mohlo za to hlavně částečné uvolnění ka-
ranténních opatření v letních měsících. Nej-
prve to byl 25.7.2020 Moravskotřebovský 
maraton. Závodu na tratích 20, 40 a 60 km 
se zúčastnilo 180 závodníků z celé republi-
ky. I v obrovské konkurenci se naši závodníci 
neztratili a v kategorii M2 skončil Jiří Hotař 
(8.) a Tomáš Polák (13.). 
1.8.2020 se konal závod, který vlastně celou 
historii Cyklomana vytvořil. Jde o triatlon 
Moravskotřebovský papírák, který již přes 
dvacet let organizuje náš člen Petr Štěpař.  
Letošní trať cyklistické části musela být zá-
sadně změněna kvůli stavebním pracím na 
území Kunčiny a Nové Vsi. Tradiční silnič-
ní stíhačka byla nahrazena horskými koly. 
Hned 6 našich závodníků se umístilo do 
šestého místa ve své kategorii – Polák (3.), 
Hotař (6.), Štěpař (1.), Schneider (5.), Novot-
ný (6.), Schneiderová (1.). Další závod orga-
nizoval 8.8.2020 náš klub ve Sportovním 
areálu v Kunčině. Slušně obsazený duatlon 
se konal za krásného počasí, ale za slabé 
účasti místních diváků. Závodu dospělých 
předcházel závod dětí Cyklománek, které-
ho se naopak zúčastnila spousta nadšených 
mladých závodníků z Nové Vsi a z Kunčiny. 

V hlavním závodě naši borci zcela zaplnili 
stupně vítězů v kategorii M3 – Štěpař, Antl, 
Schneider a v Ž2 – Schneiderová, Manová. 
Navíc František Pustina skončil v M4 druhý. 
Více než 100 závodníků se sešlo 12.9.2020 
na startu terénního závodu na 50 km Babí 
léto. Závodilo se hlavně na Hřebečském 
hřebeni a v katastru obce Mladějov, Nová 
Ves a Kunčina. V početném peletonu se do 
první desítky v kategorii prosadili z našich 
jen Hotař (9.), Pustina (9.), Schneiderová 
(1.) a Manová (7.). Zatím (a pravděpodobně 
úplně) posledním letošním závodem byla 
11.10.2020 silniční časovka na 22 km z Lin-
hartic do Chornic a zpět. Závod se konal za 
mimořádných protivirových opatření. Na 
tento závod každoročně přijíždějí časov-
kářští specialisté z Brna, Svitav, Zlína, Osíku 
i Poličky. Proto je velkým úspěchem jakáko-
liv účast na stupních vítězů. Letos z Čertů 
tedy velký úspěch zaznamenali Petr Štěpař 
a Bedřiška Schneiderová – oba třetí. 
Poslední závod seriálu – výjezd do sjezdov-
ky je (zatím) odložen. Jeho uskutečnění ale 
není příliš pravděpodobné. To je také dů-
vod, proč dosud nejsou známy souhrnné 
výsledky celého ročníku. S těmi Vás sezná-
mím příště.

Za CK Čerti Kunčina Roman Richter
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ODDÍL SOUTĚŽ UMÍSTĚNÍ BODY (BILANCE) NEJLEPŠÍ STŘELEC

Muži „A“ I. B třída 8. místo 16 (13:17) Šejnoha M. (4 br.)

Muži „B“ III. třída 10. místo 1 (8:39) Novotný P. (2 br.)

Žáci Okresní přebor 8+1 4. místo 2 (42:8) Kudyn M. (27 br.)

tabulka Výsledků podziMní část sezónY 2020/2021 (ukončena po 10.kole):

dardní pojetí kunčinského „Tanga“ se muse-
lo kvůli hygienickým podmínkám proměnit 
takřka k nepoznání. Uskutečnil se turnaj ve 
velkém fotbale, za krásného počasí a velké 
divácké návštěvy. Za TJSK bych chtěl podě-
kovat všem, kteří se tohoto turnaje účast-
nili a obrovský dík patří pořadatelům, kteří 
odvedli kus poctivé dobré práce nejen pro 
místní fotbal.  
Těsně před sezónou náš tým posílil zkušený 
brankář Lukáš Vykydal přicházející z Mladě-
jova na Moravě a zpět do Mladějova se vrá-
til Dan Tisovský, kterému velmi děkujeme 
za jeho působení v Kunčině a přejeme mu 
mnoho úspěchů. S Danem do Mladějova 
zamířil, také kunčinský mladý odchovanec 
Adam Kalina, kterému přejeme mnoho 
sportovních úspěchů. K týmu se naopak při-
pojil zkušený Lukáš Pospíšil, který se zařadil 
do obrany „A“ týmu, k „B“ mužstvu se připojil 
rychlonohý útočník Petr Novotný, příchozí 
z Dlouhé Loučky. Naštěstí se další odchody 
z našeho týmu neuskutečnily, a naopak ně-
kteří hráči obnovili své kariéry.
Prvním ostrým zápasem po více než sedmi 
měsících bylo pohárové utkání na domácí 
půdě proti Tatenicím. Po devadesáti minu-
tách plných boje a sedmi brankách, bohužel 
fotbalisté Kunčiny podlehli soupeři 3:4.
 

Mistrovská fotbalová klání zahájili z kunčin-
ského pohledu znovu muži „A“, kdy hned 
z  prvního venkovního výjezdu přivezli 
z horké půdy hřiště Březové nad Svitavou tři 
body. Další týden navázali domácí výhrou 
nad nepříjemným soupeřem z Bystrého, 
před tímto zápasem debutovali také muži 
„B“, když podlehli soupeřům z Vendolí 2:3. 
Další kolo kunčinské „áčko“ vyjelo do Žich-
línka, kde po těžkém boji urvali všechny tři 
body po výhře 1:2, „béčko“ si domů mikro-
busem z Čisté přivezlo hořkou prohru 7:1. 
Ve čtvrtém kole doma první tým porazil 
Sloupnici 1:0, předešlé klání kunčinské re-
zervy s Rohoznou dopadlo o poznání hůře, 
kdy sice vstřelili také jednu branku, ale ob-
drželi nevídanou porci gólů, dopolední 
debut žáků dopadl vítězně, kdy mladí fot-
balisté vyhráli nad Jevíčkem 3:1. Páté kolo 
přineslo první prohru „áčka“, a to na půdě 
nepříjemného Semanína. „Béčko“ jelo na 
půdu prvního celku do Křenova, kde sice 
hráči odmakali 90 minut, ale rozhodují góly 
a ten jediný vítězný vstřelil Křenov, kunčin-
skou náladu však zvedli žáci, kteří z Křenova 
přivezli krásnou výhru 2:16. Další kolo z po-
hledu „A“ mužstva přineslo dva body, po 
výhře na penalty nad Dolním Újezdem „B“, 
kdy hráči „dolňáku“ vyrovnávali v takřka po- 
 

slední minutě z nařízené penalty na 3:3, pře-
dešlé utkání „béčka“ s třebovským „céčkem“ 
dopadlo znovu bez bodů 0:4. Sedmé kolo 
dopadlo prohrou „áčka“ v Opatovci 3:1, béč-
ko prohrálo po velmi psychicky vypjatém 
zápase v Koclířově 1:4, 3 body však z Koclí-
řova dovezli žáci po výhře 1:6. V osmém kole 
Kunčina hostila České Heřmanice, které při-
jeli v plné polní. Po velmi bojovném utkání 
však doma body nezůstaly a Heřmanice zví-
tězily 0:4. „Rezerva“ v posledních minutách 
utržila první bod za remízu s Třebařovem, 
žáci doma nedali šanci Němčicím a jasně 
vyhráli 7:0. V devátém kole si „první“ tým 
mohl odpočinout, „rezerva“ vyjela do Sebra-
nic, ten den bylo snad všechno špatně, tak-
že ani výsledek 4:0 hráčům béčka nepřidal, 
žáci poprvé v sezóně poznali hořkost pro-
hry, kdy z Horního Újezdu body nepřivezli 
a podlehli 4:1. Desáté kolo v Libchavách pro 
„A“ tým dopadl těsnou prohrou 2:1, „B“ tým 
vyjel do Městečka Trnávka a bohužel pro-
hrál 3:1, žáci z Opatova přivezli gólové hody 
a tři body po výhře 0:9. 11. kolo se bohužel 
již nedohrálo z důvodu „druhé vlny“ pande-
mie. Již kola před úplnou uzavírkou se hrá-
la bez diváků, a to pro žádného sportovce 
není výhra. První půlka sezóny tedy byla 
ukončena po 10. kole.

Z hlediska kulturních akcí byl tento rok vel-
mi smutný. Vinobraní, které se koná větši-
nou na přelomu září a října přerušila vládní 
opatření. Doufáme, že se můžeme těšit na 
příští rok, kdy se snad tyto naše společen-
ské akce budou moci uskutečnit ve zcela 
proměněných prostorách kunčinského Kul-
turního domu.
 

Bohužel v rámci časového naplánování 
Valné hromady spolku, pozdějšího přesu-
nutí a znovu zrušení kvůli opatřením proti 
pandemii Covid-19, budeme nuceni Valnou 
hromadu spolku přesunout na začátek roku 
2021. Vše bude záviset na aktuální situaci. 
Děkujeme všem členům za pochopení.

 

Závěrem mi dovolte jménem Tělovýchovné 
jednoty Sokolu Kunčina, z.s. popřát všem 
občanům Kunčiny a Nové Vsi hlavně klidné 
prožití vánočních svátků, příjemný nový rok 
a mnoho zdraví, štěstí a osobních úspěchů 
v roce 2021.

Michal Kubín, jednatel TJSK
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ohlasY čtenářů
Kunčinský Zpravodaj dostáváme do schrá-
nek již 20 let (od roku 2000). Za tuto dobu 
doznal mnohých změn. Velké proměny 
doznala grafická podoba, která je na velmi 
dobré úrovni. Za sebe mohu říci, že je dob-
ře, že jej obec vydává. Četnost vydávání 
i formát mi vyhovuje. Jsem rád, že se v něm 
mohu dočíst o dění v obci. Za dobu, co je 
Zpravodaj vydáván, se ustálily rubriky, ze 
kterých se o dění v obci dozvím. Jsou ale 
i věci, co mi ve Zpravodaji chybí. Chybí zde 

příspěvky, které by šly nazvat nepovinné.  
Něco pro zábavu, pro radost, co potěší, co 
rmoutí, dělá starosti, co se líbí, co se nelíbí, 
zajímavosti, tipy, rady, cokoliv v textové, 
kresebné, fotografické, tabulkové či jiné 
podobě. Fantazii se v tomto meze nekla-
dou. Cokoliv, co nějakým způsobem sou-
visí s našimi obcemi, obyvateli obcí apod. 
Nechci nikoho do přispívání nutit. Kdo 
nechce napsat sám, může se třeba obrátit 
na někoho, kdo to udělá za něj. V dřívějších 

číslech před pár lety se takové příspěvky 
objevovaly. V současnosti se tyto příspěvky 
vyskytují jen velmi málo. Je škoda nevyužít 
prostor, který Zpravodaj umožňuje. Rozsah 
stran by se dal jistě případně rozšířit pod-
le zájmu. Je to i na nás čtenářích, jaké pří-
spěvky se objeví ve Zpravodaji, co si pře-
čteme, dozvíme apod. 

Martin Protivánek
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historie

Mlékárenské družstVo V kunčině
V minulém čísle Kunčinského zpravoda-
je jsme se věnovali kovárnám v Kunčině 
a  v  této souvislosti jsme se zmínili i o bu-
dově čp. 200 a jejím využití po roce 1945. 
Nyní nás bude tato budova zajímat rovněž, 
ale v době před rokem 1945. Krátce jsme 
se v  článku zmínili, že objekt čp. 200 slou-
žil jako sýrárna, kterou provozovala rodina  
Götzl. Druhá sýrárna byla ještě na čp. 142 
(dnes budova Klubu důchodců), kterou pro-
vozovala rodina Zecha. Po válce byla obno-
vena jen sýrárna na čp. 142, která fungovala 
ještě krátce v 50. letech 20. století. Tyto dva 
podniky byly zapojeny do mlékárenského 
družstva. 

Mlékárenské družstVo V kunčině
Dříve prodávali sedláci své produkty, jako 
bylo třeba mléko, máslo nebo tvaroh u ob-
chodníků nebo je odváželi samostatně na 
trh do Moravské Třebové. Vyskytovaly se 
různé obtíže. Sedláci měli problémy s od-
bytem svých produktů, reklamací produk-
tů a nedostávali požadovanou cenu za své  
zboží. Proto si založili mlékárenské druž-
stvo. V Kunčině bylo roku 1893 založeno 
Družstvo pro zhodnocení mléka, které 
nahradilo do té doby domácké zpracová-
ní mléka a výrobu másla, tvarohu a sýrů. 
K družstvu patřily obce Kunčina, Nová Ves, 
Mladějov, Rychnov, Staré Město, Sušice 
a Gruna. Každý člen družstva musel zapla-
tit členský podíl, který u větších sedláků 
činil 100 zlatých, menší hospodáři zaplatili 
polovinu. Za litr mléka se zpočátku plati-
lo 4-5 krejcarů, později se výkupní cena 
mléka stanovila podle obsahu tuku. Po 
roce 1900 vzniklo v Kunčině Prodejní spo-
lečenství pro mlékařství, mlynářství a pro-
dej vajec. Ředitelem mlékárenského druž-
stva byl od roku 1894 až zřejmě do roku  
1927 Franz Josef Zoffl bydlící v Kunčině 
čp.  3 (svobodný dvůr). Pravděpodobně 
od roku 1927 byl ředitelem Johann Merkl 
z Kunčiny čp. 7. Po něm neznámo kdy na-
stoupil na místo ředitele Emil Römer z Kun-
činy čp. 14, který tuto funkci zastával do 
roku 1946. 
V Kunčině byly dvě mlékárny. Stará mlé-
kárna čp. 137 jako sídlo mlékárenské-
ho družstva a nová mlékárna čp. 233, 
která byla postavena v první polovině 
20. století. Stará mlékárna se nacháze-
la v objektu čp. 137, který je situován 
v  dolní části Kunčiny. Původně na jejím 
místě stál mlýn.  Později došlo k posta-
vení družstevního mlýna. Mlékárna byla 
vybavena parním strojem. Po 1. světové 
válce doporučila mlékárenská inspek- 
 

ce zřídit novou mlékárnu, protože mlé-
kárna na čp. 137 nevyhovovala hygie- 
nickým předpisům a musela být uzavřena.  
Před rokem 1945 vlastnila dům čp. 137 
rodina Milich. Nová budova mlékárny 
čp.  233 byla postavena při cestě vedou-
cí k  nádraží. Tuto ulici proto tehdejší 
němečtí obyvatelé označovali jako Ná-
dražní (Bahnhofstrasse). Stavba byla 
postavena na zahradě pana Leopolda 
Habigera, čp.  39 v roce 1932. Stavitelem 
byl Jakob Swatek. Tato budova se pyšnila 
komínem vysokým 21 m. V pozdějších le-
tech, kdy již dávno nesloužil komín svému 
účelu, se stal oblíbeným hnízdištěm čápa 
bílého. Pobyt čápa v naší obci je pravi-
delně sledován a zaznamenáván v obec-
ní kronice. Nejstarší záznamy o hnízdění 
pocházejí pravděpodobně ze 70. let 20. 
století. Komín byl zbourán v roce 2003. 
Náhradním hnízdištěm čápů se stal nový 
betonový sloup o výšce 13,5m, který byl 
vztyčen ještě před demolicí komína.

proVoz Mlékárenského družstVa
Z odstředěného mléka se sbírala smetana, 
která se zpracovávala na tvaroh a máslo. 
Tvaroh byl balen do dřevěných sudů a do-
vážen do sýráren čp. 200 Alois Götzl a čp. 
142 Oswald Zecha, kde byl dále zpracován. 
Máslo bylo baleno do beden a posíláno po-
mocí pošty nebo dráhy do Moravské Třebo-
vé a jinam.
Dva mlékaři, jeden z Kunčiny a jeden 
z  Nové Vsi museli brzy ráno se svými 
koňmi a mlékárenskými vozy plnit mlé-
ko, které se sbíralo do 5 litrových, 10 lit-
rových a  15 litrových konví a přinášelo 
ke zpracování denně do mlékárny. Po-
vozník s mlékem jezdil denně s čerstvým 
mlékem, tvarohem a máslem do Morav-
ské Třebové, kde bylo prodejní místo. 

K posuzování chuti mléka byla kontrolo-
ry pravidelně testována dávka a obsah 
tuku v mléce. Nadojené mléko bylo váže-
no a  provedla se zkouška mléka ve skle, 
kde se v různých přístrojích zkoušel obsah 
tuku. Pomocí těchto metod se dala zjistit 
dojivost krav.

sýrárna čp. 200 V kunčině  
a JeJí obYVatelé

Podle záznamů německých obyvatel Kun-
činy v pamětní knize Gedenkbuch posta-
vili dům čp. 200 v roce 1870 manželé Alois 
Götzl a Antonie roz. Winter. Ze zápisů sčítání 
z  roku 1890 se dozvídáme, že v domě žilo 
7  osob. Manželé Götzl a 5 synů: Alois, Ro-
bert, Emil, Viktor, Reymund. Roku 1892 pře-
vzal dům syn Alois, který se ten rok oženil 
s Hermine Sponer. Jejich děti byli Hermine 
provdaná Ledfuss, Alois, Rudolf, Marie pro-
vdaná Hübl, Viktor, Fridriech, Josef, Willibald 
a Auguste provdaná Bier.
Podle knihy Chytilův úplný adresář Moravy 
a Slezska z roku 1924 je na sýrárně čp. 200 
zapsán stále Alois Götzl. Podle zmíněné 
knihy si jmenujme některé sýrárny, které 
se v této době nacházely v nejbližším oko-
lí Kunčiny. Jedna sýrárna byla v Mladějo-
vě – Anna Müller. Tři sýrárny se nalézaly 
v Rychnově – Amalia Schaffer, Anna Schid, 
Jos. Schmid. V  Moravské Třebové byly dvě 
sýrárny – Rob. Götzl, Wilh. Henisch. O Rob. 
Götzl, můžeme hypoteticky uvažovat jako 
o Robertu, bratru Aloise Götzla ze sýrárny 
z  Kunčiny. Je to však jen domněnka, která 
zatím není potvrzena.
Hermina Ledfuss zemřela ve 33 letech 
v  roce 1927. Její syn Eckhard Ledfuss se 
narodil v  Kunčině čp. 119 a později se stal 
gymnaziálním profesorem. Viktor Götzl se 
stal obchodníkem, oženil se s Margarete 
roz. Voit. Fridriech Götzl byl sýrařem, stejně 

Mlékárenské družstvo. Stará mlékárna čp. 137.
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jako i  Josef. Willibald se přestěhoval na čp. 
132. Oženil se roku 1926 s Augustine Win-
kler z čp. 132 a převzal tento dům od rodi-
čů manželky. Willibald Götzl se později stal 
sbormistrem. Společně s manželkou měli 
4 děti.
Auguste se provdala za Franze Bier, obchod-
níka. V roce 1931 převzala s manželem dům 
čp. 200. Měli děti Franze a Norberta. V roce 
1945 byli na seznamu obyvatel domu čp. 
200 zapsáni: Alois Götzl, vlastník, manželka 
Theresie, jejich syn Alois, Franz Bier, sýrař, 
jeho manželka Auguste roz. Götzl a jejich 
synové Franz a Norbert.
Dalším osudům těchto budov a jejich využi-
tí se budeme věnovat v některém z příštích 
čísel Kunčinského zpravodaje.

Mlékárenská družstVa  
na MoraVskotřeboVsku

Založení mlékárenských družstev: Boršov 
1887, Kunčina 1893, Třebařov 1897, Březina 
1898, Rychnov 1904, Dětřichov 1909. V Bor-
šově bylo mlékařské družstvo založeno jako 
první na Moravě. 

dodatek
O historii mlékárenství se může zájemce více 
dočíst např. z knihy, kterou editovala Dag-
mar Broncová: Historie mlékárenství v Če-
chách a na Moravě, jenž byla vydaná vroce 
1998. Tato kniha obsahuje i seznam mléká-
ren a sýráren, mlékárenských společností,  
 

závodů, provozoven podle míst. O Kunčině  
uvedeno (seřazeno podle dat): Molkerei –  
Müllerei u. Eierverkaufs- Genossenschaft 
in Kunzendorf (1893–1945); Družstevní 
mlékárna v Kunčině (1945–1946); Jednota, 
okresní družstvo vMoravská Třebová, zá-
vod Kunčina (1948–1950); Götzl Alois, vý-
roba tvarůžků (1926–1932); Götzl Friedrich,  
 

výroba tvarůžků (1934 – 1950); Zecha Emi-
lie, sýrárna a výroba tvarůžků (1928); Zecha 
Hermine, výroba tvarůžků (1930–1937); 
Zecha Oswald, sýrárna a výroba tvarůžků 
(1934–1969?); Zecha V., výroba tvarůžků 
(1946); Mrůzek, sýrárna a výroba tvarůžků 
(1949).
          

Martin Protivánek

Někdejší sýrárna čp. 142. Dnes Klub důchodců. Foto: Kronika obce Kunčina

Příjemné prožití vánočních svátků 
a vše nejlepší do nového roku 
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