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V minulém čísle Zpravodaje jsme
trvedli, že hlavní rozmach naší obce je
spojen s německou kolonizací. Dodnes
má Kunčina, podobně jako Třebařor,,
Boršov a cialší ,u.esnice, typickÝ cha-
rakter r-sí vzniklých za osídlol-ání r,e 13.
století, Dá se ale předpokládat, že přec1

příchodem Němců zde br,la slovanská
osada. Stála na r1,lýšeném rr-rístě na
"Skalce" u Pálenských čp. l 18. Během
staletí splr,nuli Slor.ané s početnějším
německÝm žir-lern a snad jen malÝ
počet českých příjmení v německém
přepise sr,ědčí o půl,oclu jejich nositelů.

o nálezu starého slovanského
sidliSte se zachor-al v místní kronic'e
tento ZápiS:

,ý roce 196,1 na jaře si hráii žáci 5.

1řídy lvliroslav Tinečka, Stanislav
Simon a Jarosial, Hutira na bývalérn
pískoi,išti u Nol.ákových č. 71. V
místeclr, kde není písek rl.těžen - nad
srázem k Pálenským, našel Stanislav
Simon v rozmrzajícím sněhu střep
staré nádoby. s primitivní ozdobou.
Chlapcům se z písku podařilo vydobýt
asi pět l.ětších a množství malých
úlomků, Svůj nález donesli do škol1r V
mtlzeu v lv{oravské Třebové b1,1o
z,jištěno, že se jedná o zbytkv slo-
vanských nádob s typickým slovan-
s§m ornamentem asi z 13.-l4. století.
Nález bvl o to cennější, že z kunčin-
ského katastr-u dosud o slovanském
osídlení nebyly důkazy. |rra jaře 1964
přišli na místo členové archeologickéiro
kroužku s ředitelem muzea profeso-
rem pliszkou. přestože r,ětší část
planin,r, bvla dobyváním písku zpus-
tošena, cla1o se zjistit, že š1o o
slovanské síc1llSte o několika c}ratách
postavené na ýhoclnén-r místě. Chaty
byly částečně zapuštěné v zemi.
Zb.r,tky jedné chaty se našlv v lrloubce

KRATCE Z HISTORIE
asi 50 metrů, B.vl to pruh tmavé hlín_v s
popelenr, zbytky dřevěného uhlí s
rozbitými nádobami, ktery se táhl do
šířkv asi dvou metrů. I v místech, kde
sc za Něnců těžil písek, se muselv
podobné nálezy nacházet, žádný však
c1o muzea neby1 hlášen. Členové (Ceryano z kronílq, pokračolání příště . . ,)

AKTUÁrruĚ z OBCE
* schválena odměna starosty za rok

2000

- návrh na r,yužití stavby č,p. 200 k
nadačním nebo jiným účelům

* připomínka k nevhodnému umístě-
ní veřejných qvěsek před OÚ Kunčina

Z veřejného zasedání ze dne 28. 2.
200l:

-opra\,y jednacít-io řádu novelizace §
43 Zákona obecního zastupitelstva a §
36/128 Zákona o obcích: zasedání
obecnílro zastupitelstva je nyní nutno
uskutečnit lx za dva měsíce (dříve lx
za tři měsíce). Doba vlřízení dotazů do
60 dnů

- schválen rozpočet na rok 200l;
PRIJMY:
Třída I.
Daň z příjmů f .o. ze záv. č. 1.409,000
Daň z přílmů f.o. ze sam. v. č.
Daň z přidané hodnoty 1.493.000
Daň z příjmů prár,,. o. 500.000
Daň z nemovitostí 800.000
Správní poplatky 700
Odvod za odnětí zem. p.
Poplatek ze psů 10.500
Poplatek za užíu,áníveřej. prostor 1 .000
Poplatek ze vstupného 1.000
Akcie
Třída II.
MŠ - telefony
ZS - telefon,v, družina

600
l3.000

kroužku místo ofotografovali, zrrra-
povali a zakresliii tvar chaty."

Pozdě;i se část slovanské nádoby
našla i na zahraclě u Kalábů č. 24Z a je
uložena ve škole.

Z veřejného zasedání ze dne 14. 12,
2000:

- 1ednání o prodeji parcely č,p.
1050/1 v Nové Vsi

-řešeno rrytýčení parcely č.p. 33/l v
Kunčirrě

-příprava inventarizace obecního
majetku k 31 . 12. 2000

-příprava vyhlášky o místních
poplatcích

-MŠLZ Velké Opatovice - žádost o
dodatek k územnímu plánu

-vydávání občanských průkazů a
pasů nutno objednat na matrice, doba
vl,hotovení činí 60 dnů

*pro obce platí ntrtnost vést od 1, ].
200t podvojné účetnictl,í - nutno
dokoupit nor.Ý počítač pro OÚ
Kunčina

-změna názvu z finanční a kontrolní
kornise na finanční a kontrolní l,}bor

-stanor,,ení ceny vody na rok 2001 -

l5,75 Kč/m kwchlol] r,četně DPH
- schválen návrh odměny za q,dávání

Zpravodaje

-schválen návrh na distribuci
Zpravodaje poštou. Financováno
obecním úřadem

-kontrola plnění rozpočtu roku
2000, návrh na rozpočet pro rok 200i

- návrh na plynofikaci mateřských
škol za finanční pomoci státu, zadáno
firrně JOINZA ( pokračoual i u a n.^lťJl lj l ci .I ] J Jl é )



(Aktuálně z obce,pokračooání z předcbtízející strany)

Stravné X,lŠ, ZŠ
Knihovna
Zálrnová činnost v kultuře
Nájemné z bytů
Hřbitovní poplatky
Svoz odpadu
Cinnost místní sprár,y
IrJájemné zb 

"r,tu 
č. 204

Příjmy z úroků
Ostatní nedaňované příjmy
Třída III.
Prodej pozemků
Lesní hospodářství
Prodej nemovitostí
Třída IV
Dotace ze stát. rozpočtu
Třída V
Zapojení přebytku z r. 2000
Celkem
vÝoaln:
Skupina I.
zemědělství
Lesní hospodářství
Skupina II.
Doprava
pozemní komunikace
Dotace na dopralr-t
Skupina III.
MS - Kunčina, Nová Ves
Zš
Jídelny - VŠ, ZŠ
Knihovna
Kronika
Ochrana památek
Oprava rozlrlasu
Vydávání zpravodaje
Kaplička, Nová Ves
Kultura
SPoZ
Tělovýchovná činnost
Bytové hospodářství
Veřejné osvětlení
pohřebnictví

Územní plán
Svoz odpadu
Péče o zeleň
klub důchodců
Skladník CO
požární ochrana
Místní orgány
cinnost ou
Úroky zúvěru
Splátka jistiny
Půjčka
Rozpočtová rezerya
Celkem 5.424.000

- náklady na opravu památek ponese
obec

* při příznivém finančním vývoji se

uvažuie o plynolikoci OÚ neho požir-
ních zbrojntc,, případně kulturního

5 t 7.000
200

19.000
130.000

5.000
68.000

500
16.000

143,000
3.000

75.000
30.000
20.000

16B.500

5.474.000

350.000
30.000

50 000
50.000
7Z.000

235.000
720.000
610 000

5.000
5.000

200.000
l5.000
5.000

85.000
100,000
15 800
36,000

150.000
190.000
40,000
50.000
70.000

100.000
2B.000

1.200
70.000

555.000
508.000
4ZZ.000
656.000

domu nebo klubu důchodců

- dokončení oprav elektroinstalace v
základní škole

- seznámeno s obecně závaznotl
v},hláškou o poplatku za likvidaci
odpadu. Vyhiáška řeší komunální
odpad, jiné odpady nutno řešit na

nákiad;, občana. Neuhrazení poplatku
za odpad lze r.ymáhat soudně

- jednání o prodeji nemovitostí

-vznesena námitka, že částka na

opravu komunikací v rozpočtu je
nedostatečná vzhledem ke stavu poš-
kození

-úprava zeleně před obchodem
OzuON - dosud není dořešen prodej
pozemku

-upozornění na nezabezpečené
kanály l. obcích

- informace z porad1, starostů Pardu-
blckeho krale materiá11, ;sou k dispo-
zici na OU

Zápis do 1. třídy. Na rok 7001-2002
přišlo k zápisu celkem 15 détí. Zápis
byl opět organizován jako hra, kde děti
na jednotlivých stanovištích plnily
úkoly. Po absolvování všech stanovišť
sestavily děti společně s rodiči nápis
"Školak", kteý si upevnily na nástěnku
v hale školy. U wého jména měly také
sl,rrj ýi<res, kt"ď nakreslily během
plnění úkolů na stanovištích. Na
památku děti dostaly knihu a pamětní
1ist.

Do první třídy tecl1, přijde asi 13

dětí, 2 děti budcu mít po dohoc]ě s

rodiči odklad. konečné rozhocinutí
záyisí na konzultaci rodičů s dětským
psychologern, Školu počítá s tím, že
první třícla bude samostatná. Horší
situace nastane v letech 2007-2003,
kdy předběžně k zápisu půjde celkem
5 dětí, a připočterne-li k tomu oclklad,v
z letošního roku, třída nebude moci
b;,t samostatná, bude se spojovat.

Do školy v letošnínr roce chodí
celkem 122 žáct, v lednu se přistě-
hovaly 2 žákyně, takže máme celkem
I21 žáky. Z 9. třídy v 1etošním roce
vyjde ] 1 žáků, 1edna žák,vně bude
přijata do prirnr, (iyrrrnázia v Moravské
Třebor,é. Celkem tedy odejde 12 žíků.

NAROZENí... r /
- ]cden Simon Jaroslal (K]dffiá

Selinger Milan (K) -- r

- únor Kr-rdrna Štepa" ir;
sŇ,qrtry. . .

- leden Popelková lvlarcela (K]
- Křfuala Jan [V Opatovice)

- březen Vybíralová Jana (K)
- Gabaš Roman (St, MěstoJ

JUBILEA. . .

- leden Víchová lvlarie - 90 [K)
Štrlová Marie - 75 [K]

- únor Dlouhý Václav - 70 [K)
Kučera František - 60 [K)

- březen KlonAntonín - 91 (K)
Nedoma Ladislav - 60 (K)

úunrí. . .

- leden Kubiš Stanislav (K)
- únor Thun Jaroslav (N. Ves)
- duben Klon Antonín (K)

Volek Madimír (K]

ZE ŠXOLSKÝCH ZAŘÍZEXÍ
Seznanr btrdoucích pn ňáčků:

l. ondiei KUDRNA
]. Roman CABAK
3. Lada FAriLKoVÁ
-1 \Iatěl POúK
,,- Stěpán KLIC
6, Dominik KALINA
;, Jan JANíČEK
8, Nikola HONZÍRKOVÁ
9. David Šttr,tp,t<

10. Martina DA\TDOVÁ
11. Jakub SAMEK
12. JiříPAŘIL
]3. Klára PUSTINOVÁ
14. Lucie DVOŘÁKOVÁ
15. Ondřej DANĚK
Všichni budoucí prvňáčci byli na

první setkání se škoiou dobře
připraveni, hlavně zásluhou učitelek
mateřské školy a rociičů,
Co nás čeká v nadcházejícínr období?

- Tirrnaje ve f-lorbale dívek a chlapců

- Košíkor.á chlapci

- Tirrnaje r e ll.bílené mladších žáků

- Den ivlatek

- Dir.adlo v Brně (květen], Lucerna
, VÝlety tříd

Do konce školního rcku zbývá ještě
několik měsíců, v kterých kromě
pravideiných činností čeká děti ještě
mnoho akcí navíc:

. Děti z obou MŠ buclou jezclit do
Svitav clo bazénu, kde se pod odbor-
ným r.edenínl lTravou formou sezna-
mují s r.odou a zbavr.rjí se strachu z ní,

( 1lo!;ral'olólí na ndsledl,j ící stralě )

|+l= ?



Z CIRKVE

Zhotovil je mladějovský sochař
Georg Hedrich za faráře Matyáše
Kunhertavroce l7I2,

14 pomocníků v nouzi na svahu
kostela představovalo pro německé
oblvatelstvo Kunčiny ochranu pr'ed
nedostatečností lidského života, hráz
proti zášti lidí a nespravedlnosti
přírod.li svědectví důvěry pr:kory a

oddanosti, ve snaze nabídnout něco
Všemohoucímu, co odpovídá lýznan-ru
vlastní prosb.ri vzniklo toto umělecké
dílo.

Pro dnešní oLlw atele t}-to sochr,
představují především historickou i]

kulturní památku. Jejich duclrovní
lýznatn [duvodll které l-edl1- k jejich
zhotovení) zůstár.á pouze okrajor,}.

pro biižší seznámení ur,ádíme

ýznam těchto 14 pomocníků v nouzi
jednotlivě:

Svatá Panna Kateřina - patronka
filozofů z Alexandrie, dík1, jejímž
chytrým a zbožným myšlenkám
zvítězlli nad císařskou mocí.
Král David - velmi významný

vládce, kteý 1inak neuměl utišit vášeň,
než vraždit a loupit. Pomáhá proti
zlobě vrchnosti,

_ p o k * t o ;,,i,, i !Zpi,!: l ť;:,í :,' ::: :,' :,

. Do MŠ přijede rjtl"arník, kteŇ
připraví dětem i rodičůn. společné
odpoledne. Kromě jiného umožní
dětem namalovat si vlastní obrázek na
tričko.

. V první polovině května proběhne
zápis do obou MŠ. Přlhlašovet se

budou děti, které nastoupí do školek
ve školním roce 2001-2002. Datum
bude upřesněnc rozhlasem.

. Druhou kr,ěincvctt neděli se
tradjčně slalí Sr,átek matek. Cbě N,{Š

spole.'ne se ZŠ r y:tn,toi (e 5v1'm

programem prc mamink.,i ale i pro
veřejnost 18. května v 17.00 hcdrn v
Kulturním clomě v Kunčině. Občer-
stvení a tombola bude zajištěna. Dle
zájmu bude pokračovat taneční r.ečer s
reprodukovanou hudbotr.

'začátkem června na zahradách v
ruš deti formou sotrtěží a her oslaví
Den dětí, Nebucle chybět karneval l.
maskách.

. Výlet do ZOO [clle i,Ýběru roditů_)
zakončí školní rok 2000-200 l .

Svatý Šebestián - shlíží na udřené,
kteri byli na kusy roztrháni a biti,
pomáhá žijícím, aby mohli odpustit.

Svatá Rozálie * její mrtvola se našla
teprv,e až se objevila svatozář, prosí za
všechni, mrtl,,é v hromadných hrobech.

Jan Nepomucký * stojící nad řekou a

nabádající k mlčení.
Svatý Roch, poustevník - má učinit

lid odolným proti všemu jedovatému,
co ničí život,

Svatá Barbora - patronka horníků.
Nlatka Anna - pomník všem ženám,

které i-bolesti plnily svou povinnost.
SlatÝ Jáchvnl - jeho manželství je

\-zorem n-ružům, 1elichž dobrá por,ěst
spočír-á r, klidnén,i žil,otě.

svatá zenrská hraběnka Alžběta -
ukazuje, že dobro se nerozplýá.lkdyž
pomoc a dík jsou zřídka pohromadě,

žádný dobrý skutek neodvane vítr.
Přivedlo ji do nebe vzciání se pomst.v.

František Xaverský - misionář ve
Vietnamu, kter} byl ztézemě \ypuzen
a ta od té cloby nenašla klid.

Svatý chlapec Sarkandr - žaluje, co
Slované a Němci společně udělali na
krutém mučidle.

Karel Borornejský - mocnÝ kardinál,
pomocník v nouzi nelchudším, kterým
zůstal l,ěrný v hladu a nemoci [moruJ
iako znamení, že Bůh neopouští ty, kdo
mají síltr ke konání clobrého.

Matka Boží Marie - královna se
sedmkrát proboclnutým srdcem, světlá
hvězda dobr_vch i zlých časů.

Ještě pořácl stojí pomocníci v nouzi
na svahu u kostela. Dívají se přes domy
a 1icii na cíl, ktery po staletí zůstává
stejný.

(Čerptíno z, knilry Ge L!:;l!bu:L ",'rt.;liě l Sllixi roku 19%)



SOKOL KUNČINA
Jarní soutěž v kopané:

14.4.200l na lrřišti v Kunčině

- žáci: Kunčina - Linhartice 7 : 7
* dorost: volrro

- muži: Kunčina - Mladějov 1 : 1

28.4.200l se utkají na hřišti v Kunčině
žáci, dorost i muži s družstv_v z Kře-
nova. Přrjdte nás podpořitl

Oddí1 kulturistů zye veřejnost na

"pÁLENí čenolĚrNlc", které
bude 30.4.200l na hřišti Pod skalou.
Občerstvení j" "i ra.':"".

Nová parkovací místa:
Časté a oprávněné stížnosti občanů

žtjících v okolí hrlStě přlvedly členil So-
kola na myšlenku zajistit parkovací
místa mimo soukromé pozemky obča-
nů. Při levé straně komunikace (r,"

směru k viakovému nádraží) bude l1,-

tvořena plocha pro parkování vozidel.

Z POŠTY
Žaďa^e občany, aby zabezpečili

pracovníkům pošty bezpečné doru-
čování zásilek. Tomuto dopostrd brání v
některych případech volně pobíLrající
pes.

Ve smyslu provádění qhlášky Mini-
sterstva doprarry a spolů č.28/7001 ze
dne 10, ledna 200i - § 356 ocist. 4 aJ

pošta nemusí učinit pokus o dodání
zásilky, jestliže cesta do místa určerrého
v adrese nebo dodání v tonrto místě
jsou pro fyzickou osobu, která dodání
zajišťuje, nebezpečné.

)+.1-Zádáme Vás, abyste v budoucnu
zajístili bezpečný přístup našeho
zaměstnance, aby zásilky, které dojdou
pro Vás, mohly bý.t doručeny.

Vaše doíazy, připomírrky můžete
učinit telefonicky na čísle 31 83 40
nebo písemně adresovat na Poštu
KUNČINA.

Obyčejné standardní psaní - 5,,{0

Kč do 20 gramů, rozměr do 23,7 x
l7,2x 0,5 cm,

Ostatnípsaní- 9 Kč.
Vyzvednutí zásilek na poště * pouze

osoba, jž je zásllka určena, nebo má
průkaz zmocněnce [netýká se zásilek
určených do vlastních rukou],

Prokazování na poště - občariský
průkaz nebo pas.

o

DUM CISLO POPISNE 55
Jistě jste si v posledních dnech

povšimli nezv_vklého nrchu kolem f-arr,.

olornoucká diecézie drlstala ze úko1

c1o 31. března 200l zabezpečit terrto
oblekt lzhledem k hrozícímu nebez-
pečí ťrrazu. Což uskutečnila.

Nol} farář páter Peter \\hch nám
řekl, že z hospodářských btrclol, fan,
zůstane zachor,áno pouze obl,odor,é
zdivo. Výhlecior,ě btrde trutné samotní-
oblekt fary zajistit proti zatékání a tínl
předejít dalšímu znehoclnocor,ání.

Církev tuto budoltt, nepocilvbně
historicky cennou, vťtbec nerlr_ižír,á,

Jak nám sdělil páter Peter Wach, byli
by ráďí, kdyby se zde r,ybudoval např.
Domov pokojného stáři nebo kulturně
společenské centrum sloužící občanům
Kunčiny. Toto však nenív silách církve.

Proto byla budova nabídnuta obci s

tírrl, že část pozemku zůstane k dispo-
zlci pro případ, kdyby bylo nutno po-
stavit faru novou.

Možná svitla jiskřička naděje pro
zácttanu této jedné z nejstarších a nej-
i,"ýznamnějších budov v Kunčině.

Další infonnace najdete v některém
dalším Zptavodaji.

td

fi1r*,.

NA AKTUÁrxÍ rÉue
Tato r-ěta vepsarrá r-zál.orce rozčeřila

veřejnou diskusi po 1vdání nrinulého
Zpravodale, Položme si otázku PROČ?

Bylo by snad jméno pod textem
důležitější než samotný jehcl obsah7

Myslím, že ne, že by jen dotyčnému
přibylo něco starostí při oblrajování své
pravdy,. A pak by si určitě rozmyslel,
jestli se příště podělí o své názory.

Vžd\t dťrležitější je přece m,všlenka a

ne to, koho je, A pclkud je terrto názor
dobry, není wloučeno, že se s ním
ztotožní i ostatní.

-Obecní úřad znoyu upozorňuje
clbčany, pokud clostanou k zaplacení
složerrku, kde v kolonce "adresa
majitele účtu" je uvedena OBEC
I{UNČINA' je rnožno tuto složenku
zapiratit příno a bez čekání na OÚ.
Šetříte tak svůj clrahocenný čas a

Pokud tedy máte něco důležitého na
srdci, co byste chtěli sdělit ostatním, a
jedinou překlťkou, proč se obáváte
toto zveřejnit je, že by to bylo zveřej-
něno s vaším jménem a spojeno s tím
souvisejícími nepříjemnostmi, pak
řešení je v nánu tohoto článku. Stačí
svrlj příspěvek sepsat,, k podpisu přidat
Větu "NEPREJI SI BYT JMENOVAI{"
a vaše přání bude plně respektováno.

Věřím, že vašich názor& ve Zpravo-
daji bude přibywat řadou geomet-
rickou.

Mirka Laštůubouá, za redahci Zprauědaje

peníze [na poště zaplatíte l0,- a více
Kč nar.íc za její doručen!.

- Bezplatnlí svoz plastů proběhne:
17.5.,26.7.,20.9, a 29. i1.2001.

- svoz autobatcrií a teievizních obra-
zovek bude běhcm kr,ětna. upr'esníme
rozhlasem.

RUZNE.

l NEPREJI SI BYT JMENOVAN i


