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z HlsToRlE

Nejstarší částíchrámu páně je kostelní
lod'. Tato část stavby s úzkými gotickými
okny a opěrnými sloupy na vnější straně
byla postavena roku l500. Pro to mluví

vrcholu Cervené hory (novoveská skáIa),

v místě, kterému Němci

říkaIi
,,Aussicht" čiIi,,Vyhlídka",stávaI

kámen zazděný na jižnístraně věže, l<tenf,
byl určen jako znak třebovsl<ého pána
Ladislava z Boskovic l l486 * | 520i a nápis

zajímavý pomník. Podle ústnítradice se
,,Vyhlídka" měla stót místem setkóní tří

knížatLichtenštejna, Thurn-Taxise

na tzv. velkém zvonu, kter7 v překladu
zní: Ke cti svaté Anny jsem byl založen
v roce l 504. Tento zvon byl v l. sv. váice

a

Schwarzenberka, na něž prý upomínal
Próvě tento pomníkl . Ovšem skutečnost
b,ývó obvykle méně romontickó nežli

odvezen ral<ousko-uhersl<ým erárem,

Dalšíčástíl<ostela je presbyterium

pověsti předků.

Kamenný pomník ve tvaru jehlanu
zakončený urnou ( cldtud také název
tohoto díIu |esa na mapóch tehdejší
Lesní spróvy ,,Bei der Pyramide" čili

/kněžiště/, u kterého nemůžemes jistotou
určit dobu jeho vzniku.

Sakristie byla přistavena k presbyteriu
v roce l 574. Tento letopočet 1e vytesaný
do l<amenné zárubně stanf,ch dveří do

,,U Pyramidy" ) byl vztyčen na památku

shromáždění moravskoslezských lesních
hospodářů a přótel lesnictví, které se

.

sakristie.

durchlouchtigsten souveroinen Herrn

Johann Josef Fúrsten von und zu
Li

echtenstein vom dermaligen

Forstpersongle Forstmeister
Przibislawsky

Johann

F

ranz Oberftrster Portisch
l 865

l Am 7ten August

Forstamtsodjunkt Sieber Emil
Forstadjunkten Womačka Wenzl
Richter Leopold Kohaty Josef lllek Josefl

Zur Erinnerung an die Anwesenheit der

hochansehnlich Versammlung der miihr:
sch/es; Forstwirte und der Freunde des
Forstwesens Unterftrster lndro Hugo

Donia Eduard Hladik Josef Stanzel
l Unter dem

Lambert Fiala Heinrich

Prdsidiun des hochgebornen Herrn Alois
Grafen Serengi Fórster Diwisch Gustav
Trownitzek Jahonn G/oser Vinzenz

Glaser Eduord,
Pomník stál na svém rnístě ještě v podesótých letech minulého století, než
jej vandolavé svrhli dolů ze skóly. Také

..Vyhlídka" zarostla stromy
a zPustla. Dvakrát škoda.

a

Přesto je i dnes toto místo. byt'

křovím

již nijak

neudržované, oblíbeným výIetním cílem
místníchobyvotel i lidí z blízkého okolí.

V lodi jsou od chóru empory lpavláčl<yl,
které byly zřízeny roku l7l l a ozdobeny
obrazy.

Kostelík časem nevyhovoval prostorem
přírůstku obyvatel a začalo se přemýšlet
o rozšíření,nebo přístavbě. Již v roce
l846 se mělo začítse stavbou, ale

nedošlo k ní.
Roku 1898 a také roku 1908, což byly
jubilejní rolqy patrona kostela knížeteJana
ll. z Liechtensteinů, který byl nakloněn
stavbě nového kostela. Jeho architekt
zhotovil plán a doporučoval jej zástupcům
obce, kteří však z obavy o údržbu
takového díla plán odmítli. Pro|ektovaný
kostel byl velkolepě koncipován od
základů až po vrchol věže v gotickém
slohu. Byl by jistě ozdobou celého kraje.
CerPóno

z

kroniky koste/o

AKTUÁlttĚ z oBcE

konalo 7. srPna I8ó5 v Moravské
Třebové. No tuto skutečnost ostotně
Poukozovoly také nópisy po obvodu

tohoto obelisku, jež rovněž prozrazovaly
jméno tehdejších lesních hospodářů:
W óhrend der Regierung des

z CíRI(IíE

z historie kunčinskóho kostela

_ Zapomenutý pomník
na cervené hoře nad Novou vsí
Severozópadně od obce Novcí Ves no

I12006

l

nformace ze zastupitelstva

Obecní zastupitelstvo na svých zasedáních

řešíproblémy správy obce a dalšízále-

žitosti s chodem obce související.
. Z minulých zasedání je nutné upozornit
na schválení veřejnoprávní smlouvy s městem Moravská Třebová na výkon přene-

sené působnosti v oblasti přestupl<ové
agendy. Projednalo závěrečny účetna
základě rozvahy za rol< 2005. Schválilo
prodej parcely p.č. l l75ll l manželům
Pokorným.. Prodei parcel p.č, 43413 a
46517 v KU Kunčina. Projednalo a schvá-

lilo

hospodářský v/sledel< příspěvl<ové
organizace ZS Kunčina,
. Pověřilo starostu obce vypracováním
smlouvy pro zá.jemce o bytovou výstavbu.
Vzhledem k tornu, že je ieště možnost

uspokojit zájemce o bydlení v nové
zástavbě pan starosta posl<ytne iníormace.

.

Dále se zastupitelstvo obce zab,ývalo
zrněnou zřizovací listiny ZS Kunčina.
zvážilo a odsouhlasilo dalšíbudování
dvojdomků v lokalitě u nádražía fotbalo-

vého hřiště.
. Projednán byl návrh zápisu do obecní

kroniky za rok 2005. Na žádost Farního

úřadu Mor. Třebová o

posl<ytnutí
příspěvku na opravu kostela v Kunčině

obecní zastupitelstvo odsouhlasilo částku
50 000,- Kč. Pomoc obec poskytne i přes
vynakládání značnéčástky z vlastního
rozpočtu na opravu a údržbupamátek
v obci - balustráda u kostela v kunčině
a ostatní sochy na katastru obce.
Zastupitelswo schválilo opravu KD Nová

Ves.
. Dále se na svy'ch zasedáních OZzabývá

kontrolou hospodaření obce, vybírání
poplatků od občanůa dodržováním
obecně závazných vyhlášek. Jsou mezi
námi občané,kteří úhradu poplatků berou

na lehkou váhu. Zastupitelswo rozhodlo,

že nedoplatky budou v případě nutnosti
vymáhány i soudní cestou, případně
exekucí. Je na každémdlužníkovi, aby
ltážil možnédopady.
T
. Samostatnou oblastí je sběr tuhého
komunálního odpadu. Všichni platíme
poplatek za syoz odpadu a přece se
najdou jedinci, kteří vytvářejí černé
skládlq, Ani nad tímto nešvarem nelze
zavírat oči. Není jiná možnost, než takové
občany postihovat.
. Naše obec je v rámci regionu napojena

na bezdrátov,i internet. Firma FOFRnet
nabízí možnost připojení. V našíobci bude

v brzké budoucnosti
internetu i pro občany.

možnost využití
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Zapomenutý pomník
na cervené hoře nad Novou

.

vsí

v místě, kterému Němci

říkoti
,,Aussicht" čili,,VyhIídka",stávaI

zojímavý pomník. Podle ústnítradice se
,,Vyhlídko" měIa stót místem setkóní tří

knížatLichtenštejna, Thurn-Taxise

a

Schwarzenberka, na něž prý upomínal
próvě tento pomníkl . Ovšem skutečnost
b,ývó obvykle méně romantickó nežIi
pověsti předků.

Kamenný pomník ve tvaru jehlonu
zokončený urnou ( odtud také název
tohoto díIu lesa na mapóch tehdejší
Lesní spróvy ,,Bei der Pyramide" čili

,,U Pyramidy" ) byl vztyčen na pamótku
shromáždění moravskoslezských lesních,

a přátel lesnictví, které se
konalo 7. srpna l8ó5 v Moravské
Třebové. No tuto skutečnost ostotně
Poukazovoly toké nópisy po obvodu

Nejstarší částíchrámu páně |e kostelní
lod'. Tato část stavby s úzl<ými gotickými
okny a opěrnými sloupy na vnější straně
byla postavena rol<u 1500, Pro to mluví
kámen zazděný na jižnístraně věže, l<tenf,
byl určen iako znak třebovsl<ého pána
Ladislava z Bosl<ovic ll486 * l520i a nápis
na tzv. velkém zvonu, l<teryi v překladu

zní: Ke cti svaté A.nny jsem by| založen
v roce l 504. Tento zvon byl v l. sv. válce
odvezen ral<ousl<o-uhersl<ým erárem,

Dalšíčástíl<ostela je presbyterium

/kněžiště/, u kterého nemůžemes jistotou
určit dobu jeho vzniku.

Sakristie byla přistavena k presbyteriu
v roce l 574. Tento letopočet je vytesaný
do l<amenné zárubně stanf,ch dveří do

tohoto obelisku, jež rovněž prozrazovaly
jména tehdejších lesních hospodářů:

óhrend der Regierung

des

durchlauchtigsten souveroinen Herrn

Johann Josef Fúrsten von und zu

echtenstein vom dermaligen
Forstpersonale Forstmeister

Li

Przibislawsky Franz Oberftrster Partisch

Johonn

l Am 7ten Áugusí l 865

Forstamtsadjunkt Sieber Emil
Forstadjunkten Womačka Wenzl
Richter Leopold Kahaty Josef lllek Josefl

Zur Erinnerung an die Anwesenheit der

hochansehnlich Versammlung der móhr:
sch/es: Forstwirte und der Freunde des
Forstwesens Unterftrster Indra Huga

Dqnia Eduard Hladik Josef Stanzel
l Unter dem

Lambert Fiala Heinrich

Prdsidium des hochgebornen Herrn Alois
Grafen Serengi Fórster Diwisch Gustov

Trownitzek Johann Gloser Vinzenz

Glaser Eduord,

Pomník stól na svém mrstě ještě v podesótých letech minulého století, než
jej vandolavé svrhli dolů ze skóly. Také

,,Vyhlídka" zarostla stromy
o zPustla. Dvakrát škoda.

a

křovim

již nijak
neudržované, oblíbeným výIetním cílem
místníchobyvotel i lidí z blízkého okolí.
Přesto je i dnes toto místo. byt'

V lodi

|sou od chóru empoly lpavláčkyl,
které byly zřízeny roku l7l l a ozdobeny

obrazy.

Kostelík časem nevyhovoval prostorem
přírůstku obyvatel a začalo se přemýšlet
o rozšíření,nebo přístavbě. Již v roce
l846 se mělo začítse stavbou, ale
nedošlo k ní.

Roku l 898 a také roku l 908, což byly

jubilejní rolqy patrona kostela knížeteJana
ll. z Liechtensteinů, ktený byl nakloněn
stavbě nového kostela. Jeho architekt
zhotovil plán a doporučoval jej zástupcům
obce, kteří však z obavy o údržbu
takového díla plán odmítli. Projektovaný
kostel byi velkolepě koncipován od
základů až po vrchol věže v gotickém
slohu. Byl by jistě ozdobou celého kraje.
CerPóno

sakristie.

hospodářů

W

z CíRI(IíE

z historie kunčinského kostela

Severozápadně od obce Novcí Ves no
vrcholu Cervené hory (novoveská skóla),

I17006

z

kroniky koste/o

AKTUÁlruĚ z oBcE
l

nformace ze zastupitelstva

Obecní zastupitelstvo na svých zasedáních

řešíproblémy správy obce a dalšízále-

žitosti s chodem obce související.
. Z minulých zasedání je nutné upozornit
na schválení veřeinoprávní smlouvy s městem Moravská Třebová na výkon přene-

sené působnosti v oblasti přestupl<ové
agendy. Projednalo závěrečny účetna
základě rozvahy za rol< 2005. Schválilo
prodej pareely p.č. l l75ll l manželům
Pokorným.. Prode| parcel p.č, 43413 a
46512 v KU Kunčina. Pro|ednalo a schvá-

lilo

hospodářský v/sledel< příspěvl<ové
organizace ZS Kunčina.
. Pověřilo starostu obce vypracováním
smlouvy pro zá.jemce o bytovou v/stavbu.
Vzhledem k tornu, že je ještě možnost
uspol<ojit zájemce

o

zástavbě pan starosta

bydlení v nové

posl<ytne iníorma-

ce.

.

Dále se zastupitelstvo obce zab,ývalo
zrněnou zřizovací listiny ZS Kunčina.
zvážilo a odsouhlasilo dalšíbudování
dvojdomků v lokalitě u nádražía fotbalo-

vého hřiště.
. Projednán byl návrh zápisu do obecní

kroniky za rok 2005. Na žádost Farního

úřadu Mor. Třebová o

příspěvku na opravu kostela

posl<ytnutí
v Kunčině

obecní zastupitelstvo odsouhlasilo částku
50 000,- Kč. Pomoc obec poskytne i přes
vynakládání značnéčástlg z vlastního
rozpočtu na opravu a údržbupamátek
v obci - balustráda u kostela v kunčině
a ostatní sochy na katastru obce.
Zastupitelswo schválilo opravu KD Nová
Ves.

. Dále se na srny'ch zasedáních OZzabývá
kontrolou hospodaření obce, vybírání
poplatků od občanůa dodržováním
obecně závazných vyhlášek. Jsou mezi
námi občané,kteří úhradu poplatků berou

na lehkou váhu. Zastupitelstvo rozhodlo,

že nedoplatlgy budou v případě nutnosti
vymáhány i soudní cestou, případně
exekucí. Je na každémdlužníkovi, aby
ltážil možnédopady.
T
. Samostatnou oblastí je sběr tuhého
komunálního odpadu. Všichni platíme
poplatek za syoz odpadu a přece se
najdou jedinci, kteří vytvářeií černé
skládky, Ani nad tímto nešvarem nelze
zavírat oči. Není jiná možnost, než takové
občany postihovat.
. Naše obec je v rámci regionu napojena
na bezdrátov,i internet. Firma FOFRnet
nabízí možnost připojení. V našíobci bude

v brzké budoucnosti
internetu i pro občany.

možnost využití

' Všechny důležitéiníormace jsou

publikované na úřeciních deskách a je
v zá|mu všech občanůsledovat al<tuální

sl<ou zbrojnicí. Termín bude upřesněn
místním rozhlasem.

l .3. Mašnégl Stanislav(K)-70
30.3. Pařilová BohumiIa(K)-60

8.4, l..lepeřilová Kateřina(K)-60

l9,4, Hrubanová Božena(K)-60

iníormace"

.V

poslední době se opět rozšířilo volné
ve vlasiním
zájmu nepodceňujte nebezpečí pokousání
druhé osoby nebo zavinění dopravní

20.4, Henych Josef(N.V.)-60

pobíhání psů. Chovatelé,
nehody.

.

22,4. Yanzová Blažena(K)-60

Sňatekl

Naše občany tížíi nedobry stav místníeh
l<omu nil<ací. Obecn í zastu pitelstvc zvážilo
možnosti oprav někteých úseků,nelze
však opravit veškeré cesty, protože v budoucnu je plánovaná kana|izačnísíť.

€,3\€)

Dalšíinformace z obecního úřadu

lubilea:

letošního roku plánujeme sbírku obnoše-

W

. V druhé polovině

měsíce června

ného textilu pro humanitární účely.Tento

textil se bude v kunčině sbírat na

i

8.3, Kadlecová l"1ichaela
(Kunčina)
a Rolínek Lubomír

(Udánky)

29.4.

T rantírl<ová

Magda

a Mlejnek Jaroslav(K)

ffi

Obecním úřadě a v Nové Vsi před hasič-

. Pustina lvan(K)-60
l l .2. Dlouhý Václav(K)-75

24.1

l2.2. Dvořáková

Zdenka(N.V.)-60

l

8.2. Klič Miroslav(K)-60

25,2. Kaláb ]aroslav(K)-60

Úmrtí:

Všem srdečně blahopřejeme

Víte, že...
- se v loňském roce narodilo celkem l0

dětí, v Kunčině 8 a v Nové Vsi 2
- zemřelo v loňském roce l6 občanů,

v Kunčině l4 a v Nové Vsi 2
- přistěhovalo se celkem 22 občanů,do
Kunčiny l6 a Nové Vsi 6
- odstěhovalo se 33 občanů,z Kunčiny 26
a z Nové Vsi 7 (jedná se pouze o trvalý
pobyt)

Počet obyvatel je ke dni 30. 4. 2006
1232, v Kunčině 900 a v Nové Vsi 332.

.

Pracovníci školy nezapomínají ani na

rodiče. Tradičníples uskutečněný

24.3.2006 v Nové Vsi byl příležitostík příjemnému setkání dospělých. Je nutno říci,

že výtěžek z této akce je významným
přínosem pro naši dalšípráci,
. Ani tentokrát nesmíme zapomenout na
spoftovní úspěchy našich žáků. Jmenujme
alespoň ty nejcennější:
Florbal 8.-9. třída chlapci (okres)

- 2. místo -

Brychta Ondřej, Crha

Luboš, Sejnoha ]an, Zobač Martin, Foret
Ondřej, Kalina David, Kubiš Jan, Polák
František, Sedláček Michal, Spálenský Jan.
Hal. kopaná 8.-9.tř. chlapci (krai)
- I . místo - Brychta Ondře|, Sejnoha Jan,
Zobač Martin, Foret Ondřei, Kalina

David, Kubiš Jan, Polák František,

Sedláček Michal, Spálenský Jan, Polák
Martin.

Coca-Cola Cup kopaná 7.-9.třída

" V

uplynulén,l čtvrtletíměli žáci ZŠ
Kunčina možnost zpestřit si výuku mnoha
akcemi, z nichž některé se staly součástí
nově zaváděného programového vyučování, Již v únoru si tuio novou formu
vyučování vyzkoušeli žáci l. stupně v pro-

jel<tu Oiympijské hry 2006. Děti se
seznámily s olympijskými symboly,

poznávaly vlajky různých zemí, světadíly
a přitom soutěžily a sportovaly. Dalším

projektem pro mladší děti bylo Yítání iara,

které proběhlo

2l,

března. Cílem bylo

říkadla) spojenou s počátkem iara.

. Zájem dětí o přírodu jistě prohloubila
přehlídka dravců v tělocvičně školy, při
nížmohly děti obdivovat velmi vzácné
exempláře nďich iexotich/ch ptáků (orel,
výr, sup). Zajímavosti z historie a ze
života nďich předků poslqytla žákům 4.-7,
třídy exkurze do Poličky. Pracovníci
tamějšího muzea připravili rnlstavu, která
přibližuje život ve středověkém městě
a

která

je navíc doplněna

souborem

husitských zbraní. Z oboru vlastivědy a
zeměpisu čerpala znalostní soutěž Le-

tem světem pořádaná každoročněv DDM
v Mor. Třebové. l letos žáci kunčinskéZŠ
figurovali na hodnocených místech. DDM

v Mor.

Třebové umožnil také našim

výrobky

z

dětem vrzkoušet si svou zručnost v keramické dílně. Výsledkem nebyly jen

připomenout

si staré lidové tradice

(vynášení a topení Morany, bohyně zimy)
sahajícíaž do pohanských dob a seznámit
děti s lidovou siovesností (básně, písně,

keramiky, ale

i

batikovaná
trička a výrobky ze sušených rostlin.
. Poslední dubnový pátek si školáci užili

ve stylu čarodějnic a kouzelníků.Pěkné
počasídovolilo využítcelé okolí školy
k různým hrám a soutěžím,při nichž
nechyběly ani sladké odměny.

chlapci (kvalifikačníturnaj) - I. místo
Brychta Ondřej, Sejnoha Jan, Zobač

-

Martin, Foret Ondřej, Kalina David, Kubiš
Jan, Polák František, Spálenský Jan, Polák
Martin, Crha Luboš, Murko Lukáš, Seryn
Luboš, Nedoma Lukáš.
. Na závěr uvedine důležitouinformaci,
ktera také vypovídá o práci našíškoly.
Na přelomu března a dubna navštívili
školu pracovníci Ceské školníinspekce.
Jejich kontrola byla zaměřena na dvě

oblasti.

Za pwé výchova ke

zdraví, za

druhé dodĚování bezpečnostníchpředpisů. V prvním bodě byla škola ohodnocena stupněm jedna (nejvyššíhodnocení),
v bodě druhém jsme získali známku číslo
dvě.

. Do posledního čwrtletípřejeme všem
žákůmhodně sil a zdárné ukončení

tohoto školníhoroku, Zároveň blahopřejeme našim deváťákům i jejich rodičům
k úspěšnémusloženípřijímacích zkoušek
a k jejich umístění na střední školy a
odborná učiliště.

. Dalšíinformace o našíškole jsou
průběžně aktualizovány na internetové

adrese: http://tvww.zskuncina.cz

ZE SPOLEČENSI(ÝCH ORGANIZA€Í
TJ SOKOL KUNČ|NA
Přestávl<u mezi poclzimní a |arní částí

soutěže vypl nily přípravnéturnaje.
Dorostenci se účastnili2 turnajů v tělo-

cvičně v Městečl<u Trnávka - první
4.Z.ZOa6 pořádal S|ovan M, Třebová,
druhý l 1.2.2006 don-ráe í oddíl, V prvním
l<unčinštídorosienci bez hráčůz Nové
Vsi 5 zápasů prohráli a jeden s Nemilany
vyhráli" Skončili na posledním 7, místě.
V druhém turnali byl l<ádr tvořen naopal<
většinou hráči z Nové Vsi. S Ti,návkou
a Chornicemi jsme remizovali, s Jevíčl<em
zvítézili. Přesto na nás

tabulce zbylo až 6. místo.

ve

vyrovnané

' Na přelomu února a března se b/valí
al<tivní hr-áči Kunčiny zúčastniiiturnaje
stan/ch gard nad 35 let v Jaroměřicich. Po
1edné výhře, jedné remíze a dvou
porážl<ách obsadili našíborci třeti misto
ze 6 mužstev.
" V sobotu l7.6.

bude

od l0.00

hod.

probíhat na hřišti TJ Sokol Kunčlna nábor

dětí do íotbalového oddílu. zveme děti
narozené v ročnících1993 až 1999, aby

samy nebo

i se svými rodiči přišly

vrzkoušet své íotbalové umění.

Detailnější informace Vám poskytne
trenér žáků,pan Ondřej Fryč na telefonu
603 733 l 98.
SDH Nová Ves
SDH Nová Ves vás všechny srdečně
zve na ll. ročníkhasičskésoutěže
,,O pohár starosty obce". Soutěž bude
probíhat 20.5.2006 od l3.00 hod. na
LOUCE v Nové Vsi.
Kategorie: muži, ženy

Prezentace se uskuteční od l2,30 do

l3.00 hod.
Disciplíny: Ženy-Yuži
- štaíeta4 x 60 m dle pořádající

-

organizace

požárníútok dle pravidel požárního
sPortu
PS I 2(bez úprav)
3 hadice B72,20 m

).x2 hadice C52,20
rozdělovač dle CSN

m

sací koš schváleného typu

Pro všechny kategorie jsou připraveny

RUzNE
Nohejbal
turna,ie však naDne l 7.- l8. března se naše mužstvo sadili vražedné
KLONDlKE-NoVÁ vrs zúčastnilo tempo, na které
24hodinového turnaje v Městečku nedokázal nikdo

Trnávce.

Hrálo se systémem každý s každým a to

dvakrát.

Naši borci hráli ve složení:Jiří Sedláček
(C), Michal Sedláček, Lukáš Nepeřil, jan
Doležel a Tomáš Doležel. Už od začátku
bojovali o ,,bednu". V prvních vzájemných

duelech ani jednou neprohrá|i a po půli
turnaje o bod vedli před dotírajícímit/my
Tišnova a Cunína. V těchto dvou týmech

působili iprvoligoví hráči. Ke konci
]

zareagovat a turnaj

vyhráli. Příštírok
se pol<usí l. místo
obhájit.

Očima Jiřího

Se-

dláčka st,: "Myslím

si, že vyirráli

zaslor-iženě... Hr-áli totiž SRDÍČKEM.

Věřím, že jsou velkým příslibem a nadějí
novoveského nohejbalu. Určitě je budu

v budoucnu podporovat."

hodnotné ceny a poháry. Po dobu
soutěže bude zajištěno bohaté občerstvení (makreiy, kiobásy, cul<r,ovinl<y, točené
pivo). Hezké počasí|e objednáno,

. Po

SDH Kunčina

jarnírn tání sněhu lsme se účast-

niii úklidu po zaplavení rodinného donru

u Zemánků a vyčerpání si<lepních prostor
u pana Puílera po vnil<nutí spodní vody.
Všem zasahujícím členůmděl<u|i.
. Dne l9,8.2006 se uskutečníKunčinslcý
duatlon na hřišti Sokol Kunčina. Změny -

běh cca 2,5 km a následuje 25 km na
horském kole. tsude rozšířeno o kategorli
junioři do 20 let. Startovné l00 Kč. Bližší
iníormace na tel. 737 75 l 053 pan Leoš
Honzírek nebc na www. nakole orcz.cz.

Sionis/ov Kubiš, storosta SDH Kunčina

Ms KtrNclNA
Yv

" V lednu isme se účastnilivy'tvarné
soutěže pro děti ,,Barevný svět draka
Boda", kde děti malovaly plakát, V sou-

těži byly děti úspěšnéa dostaly odměny.
. 20.3"2006 naši mateřskou školu reprezentovaly děti z Kunčiny a Nové Vsi na
6. ročníkufestivalu ,,Chrudimská mateřinka". V oblastním kole vystoupily děti
s country tancem ,,ZUZANA". l v této
soutěži děti rrspěly a dostaly odměny.
' Velikonoce v mateřsl<é škole jsme
slavili již tradičně 1arní vyzdobou celé
školky a i pro rodiče děti zhotovily
velikonoční dekorace.
. Zápls dětí do mateřské školy na ši<olní
rok 2006/2007 proběhl od 24, do
26.4,2006.
. Od dubna začínámejezdit do Svitav na
výLiku plavání v rozsahu deseti lekcí.

Uvolním po|ovinu rodinného
doml<u v kunčině u nádraží.
lnformace na tel.: 7741595a95
,e**

Koupírn poštovní znárnky,
celé sbírky, většímnožství
i pozůstalost po sběrateIi.

platím v hotovosti.
lnformace na tel.: 7241229292

z KuLTURY
,Je |aro, Bédb!", chce se nám zvolat se
známou kreslenou medvědicí. konečně
zmizely ty neuvěřitelné hory sněhu, ustaly
ihned po nich následuiícízáplavy a sluníčkose na nás konečně usmálo. Všem se
určitě o sto procent rvedla nálada, a tak

že iste

nažhavení i

:

:

,

:

:

Hostel/USA,/*

24.5., středa v I9.00 hod.,
vstupné: 65.Nejhrůznějšííilm posledních deseti let.
Přístupný od l8let, horor, 95 min.

,

na nové Prvntp_qlabcJBu§kql1
29.5., pondělí v l7.00 a 19.00 hod",
Jaro v kulturních službách jako vždy vstupné: 60,odstartovaly Dny slovenské kultury., Láska i válka jsou jako rodné sestry..,
Probíhaly od středy 19. 4. 2006, kdy byly Snímek o přátelství, zradě, hrdinství,
doufám,

umělecké

,

zůitl<y.

:

Veselá divadelní pohádka pro celou
rodinu. Uvádí HMVE D|VADLO Brno.
..Sněhurka a sedm trpaslíků"

22.5., pondělí, 8.30 a |0.00 hod.,
kinosáI, vstupné: 35,Malé divadélko Praha uvádí pohádku
pro MŠa l. st. ZŠ,délka cca 50 min.

,

,

slavnostně zahájeny Kulišárnou Yvetty
Blonarovičovéa Vloda Kulíškao jejich řrosty

a pokračovaly recepcí, kterou příiemně

podbarvovala cimbálová muzika Rozmaryn. Ze slovenshy'ch filmů byl ve čtvrtek
uveden kál sokolú. za zmínku rozhodně
stojí i Květinová show. V tříhodinovém
programu byla naplněná dvorana přítom-

na kouzlení s přírodními i umělými

,

,

nadě|i a lidech, kteřívyhráli váll<u..,

Přístupný od l2 let, válečný,99 min,

,

,

Rafťáci,lé&
středa v l7.00 a I9.00 hod.,

l

3 1.5.,

,

vstupné: 70.-

i

i

,,Hledám roštěnku. Zn: na pokusy"
Přístupný, komedie, l04 min

i

v rukou profesionálních wůrců
kulturní centrum nabízíz
květinov/ch vazeb, aranžmá i šperků.
Závěr patřil vynikajícím u představení šenee prs dénny
divodla Astorko Brotislava, v hlavní roli se
l2.5. pátek, I9.30 hod.,dvorana
Zuzanou Krónerovou. Před jejím
vstupné: l30,-/vstupenky v prodeii
"/konem i vy'konem kolegyně Zity Furkové
Dům oděvů, Cihlářova, tel.: 461 3 l l
nelze než smeknout. černá komedie
759l
materiály

:

:

,

i

,

;

opravdu

i

pobavila.

i

ii

:

i

Casanova

/USA,/*

I7.5., středa

vstupné:

v

ó5.-

17.00

Firma SELLY ve spolupráci s Kulturními
službami města Moravská Třebová zve

všechny příznivce na t,tÓONi,,ŠOU"

Plnou elegance a barev, spojenou s ukáz-

a 19.00

hod., .

i

i

kami vazby l<větin, nehtového designu,
nabídl<ou kosmetiky a worbou účes

Milostný život nejslavnějšího svůdníka Velká zebia aneb
Jakže se to jmenujete?- Bricaire Lassayques
komedie, l4.5.neděle, l 9.30 hod.,
l08 min.
vstupné: l80,Christian má,,nernoc".S každou ženou
Doba Ledová 2 /USA/
vydržíjen chví|i. Divadelní představení
:

všech dob.
Přístupný od l5 let, romantická

,

i

.

i

:

20.5., sobota

v I5.00 hod.,

vstupné:3S.-

Pokračování úspěšnéanimované pohád-

kové komedie.
Přístupný, českýdabing,
88

min.
Geiša /USA/*

22.5., pondělív 19.00

:

:

:

.

.

i

hod.,

vstupné:65.l gejša můžemilovat.

I

min.

I

i

i

Pýcha a předsudek /VB/*
24.5., středa v 17.00 hod.,

vstupné:S5.Nejhorší ie, kdl někoho

k smrti nená-

vidíte a zároveň bez něj nemůžetebýt.

romantichf,,
l23 min.

Přístupný,

:

i

hrají: Ondře1 Vetchý, Kateřina Hrachovcová/Klára Jandová, Jaromír Dulava,

Nela Boudová/Dana Cerná, Martina
HudečkováiGabriela Filippi, Bob
Klepl/Otmar BrancuzskýlPetr CNrtníčel(

Koncert |osefa Klíče
l9.5., pátek, l9.00 hod.,
vstupné: 50,- studenti a důchodci 30,-

Violoncellogi l<oncert moravskotřebovského rodáka pořádaný ve spolupráci
s Kruhem přátel hudby Moravsl<á Třekulturní centrum dětem:

,

.

',

:

Když jde kůzle otevřít
l 3.5., sobota, I 5.00hod.,
vstupné; 35,-

u

)',

Začalo nám letos dlouho očekávanéjaro

a s ním čas pěkných

slunných dnů,

procházek, projížděk na kole, hára]ících

fenek a pobíhajícíchpsů. Možná to vypadá
jako že tyto ,,radovánlqy" spolu nemají nic
společného,ale věřte, že to tak pouze
vypadá.

Chtěla bych touto cestou upozornit

všechny majitele psů, aby si svoje miláčky
zajistili tak, aby jejich nekontrolovanému
pobíhání po vesnici zamezili. Ze sděloyacích prostředků slyšíme traumatizující

zprávy

bová

:

:

z řad o

agentury AP-PROSPER Praha. Režie: Petr
Palouš,

i

i

Přístupný od 12 let, romantické drama,

l45

|

o

útocích psů na lidi, zvláště na

děti. Musíme i zde v malé neznámé
Kunčině b/t mezi nimi?????? Až se stane
NEHODA b/vá většinou pozdě!!!!!!
A jestli jste dočetli až sem, věřím že se
půjdete přesvědčit že je váš pes řádně
zajiŠtěn. Děkuji.

