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Kunčinský kostel byl bezesporu
postaven jako katolický, ale z doby před
rokem l550 schází jakékoliv stopy po
katolick/ch duchovních,

Po roce l549, kdy Yáclav z Boskovic,
pán v l,1oravské Třebcvé přijal luterskou
víru a v roce |550 vykáza| z Moravské
Třebové katolického faráře Andrease
(Ondře|e), nastalo protestantské období i

pro okolní obce. Už v roce 1554 v his-
torických pramenech narážíme na prvního
protestantského duchovního Hanse Goldta
(l554 l557). Je uváděn jako ,,ctihodný
občan a soukeník z Moravské Třebové
povolaný do Kunčiny k íarářskému úřadu
l0.10. l554,"

Za faráře Goldta byla v roce 1574
přistavena k severní straně kněžiště
sakristie. V tomto roce končí jeho
působení íarářem v Kunčině a odchází dc
Starého Města, kde byl farářem do roku
l589. Zemřel v Moravské Třebové
l l , l2. l594 ve věku 76 let, ,,ve čtyřicátém
roce svého úřadu, v padesátém roce
manželswí".

Pomocníkem íaráře Goldta by! Jan
Krieger. Byl synem protestantského faráře
z Moravské Třebové. Studoval ve
Wroclavi, v Goldbergu a ve Wittenbergu,
kde byl l5.7 .l57 l Janern z Boskovic
vysvěcen. Ale už od l 1.10.1573 nastupuje
do Kunčiny Christoph Frenzel , který
pocházel ze Slezska a studoval ve Wroclavi
a Bregu. O tom, jak dlouho působil v Kun-
čině (současně byl jmenován také jako
kantor školy v Moravské Třebové), a jestli
nastoupil na toto místo lako íarář chybí
jakákoliv stopa,

Dalším íarářem byl Jakob Pellio (? -
l589), který byl zře!mě zakladatelem
pískovcového reliéíu umístěného na
severní stěně starého kněžiště. Reliéf
zůstal zachován a v letech 1937 1938 byl
zazděn do severní stěny nové křtící kaple.
Pellio zemřel 29.9.1 628 iako ,bývalý
kazateí, kter} své řemeslo opustil před l6
lety."

(čerpóno z kloniky, pokračovóní v přištím čís!e)

' Obecní zastupitelswo na svých jednáních v oÚ-
. dobí srpen ú |istopad projednávalo veškeré. záležitosti, které souvise|y se zahájením- v}stavby dalších bytů v lokalitě U nádraží a
. fotbalového hřiště, Dojednávala se smlouva
, s firmou KLK Lanškroun, úvěrové podmínky
, a další související náležitosti včetně návrhu, smIuv s budoucími nájemníky. Projednávala se'. i otázka hospodaření s obecním majetkem
, prodej někten/ch pozemků, které mají v uží-
. vání íyzické osoby v souvislosti s v,/stavbou
" rodinných domků.
' Samostatnou oblastí činnosti zastupitelstva je
, vyhodnocování hospodaření v návaznosti na

" rozpočet obce. Pravidelně |e vyhodnocováno, čerpání a příjmy a případné odchylky lsou" v rozpočtu upravovány. Jsou průběžně
, sledovány úhr-ady popiutků dle obecně
, závazných r,7hlášek. Je nutné upozornit na
,, povinnost úhrad poplatků, neplnění povinností
'. lze zabezpečit ! soudní cestou. Je proto na
. zvážení l<aždého občana, kten/ nemá včas
, provedené úhrady, zda podstoup( riziko. vymáhání popřípadě ť exekuce.

_ V nedavné dobe probéhly volby do zastupitel-
stev obce i senatu. Všechny nas zaskočila malá

, úč"rt voiičů. Může někáo namítnout,že to. nemá cenu a že se mu nechce. kdo má mít
" větší zájem na chodu obce než obyvatelé, kteří
', v obci žiií.

" KaždÝ z kandidátů do zastupitelswa šel na trh
, se svojí kůží a s cílem něco pro dobro nás, všech udělat navíc. proto účast ve voibách na' úrovni 52 procent .je velice malá. V obci
, Kunčina bylo zapsáno celkem 972 voličů a bylo
, vydáno 503 hlasovacích obálek., Na základě propočtů dle volebního zákona' zGkala: KSCM - 6 mandátů; ODS - 3 mandáty;
, ČsSo-2rnandáty
, Cleny obecního zastupitelstva na základě, .roleb jsou tito občané

Zderrěk Henych počet hlasů 349
jiří Sejnoha 287

Vzhledem k tomu, že je konec roku 200ó
chceme všem našim občanům popřát
příiemné prožití vánočních svátků, hodně
zdraví, osobní spokoienosti a pohody v ro-
ce 2007.
Věříme, že se zájem občanů o dění v naší
obci bude zvyšovat a pomůže to k dal-
šímu zpříjemnění života nás všech.

l2.9. Nečekal Tom#(K)

l9.8. LinduškováLenka(M.T.)
a Henych Josef(N.V.)

1.9. Flajšingrová MarieiN.V.1-75
l0.9. VejdováMarie(K)-75
19.9. BerkováAlena(K)-75
20,9. Hanisch Otto(K)-60
23.9. Trnečková l,1arie(K)-75

l, l0. PapežíkováJana(K)-ó0
4. l O. Procháka Jan(K)-75

Pernicová Anna(K)-85
5. l 0. Konečný František(K)-70

l0. I0. Pařil Joseí(K)-60
l 3, l0. Benínek Richard(N.V.)-80
l 7. l0. Blašková Marie(K)-ó0
3 l. l 0. Křížovská Květoslava(K)-60

2. l l. Fafílek Miroslav(K)-60
7. l l. Suchá Květoslava(K)-80

I l. l l. Zenata Stanislav(K)-B5
l6. l l. SpálenskýJiř(K)_70
l9.1 l. Protivánková Eliška(K)-85
4. l 2, ProcházkaJan(K)-60
7.12. NovotnáVlasta(K)-60

24. l 2. Alexandrová Vlasta(N.V.)-80
...všem srdečně blahopřejeme

dne7.11,200ó
zemřela paní Zouharová Marie
ve věku 87 let
dne l8.1 l .200ó
zemřel pan MarekJosef
ve věku 69 iet
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, Oldřich Vybíral
, pavel zahradník
' oldřiška kadlecová
' Tomáš Matušák
, JiříJelínek, Dagmar Nledvědová
' Karel Antl

" Jaromir l IUstoš

" Miros|av Hruban

243
234
2l2
207
l98
l77
l62
l36
l33

, Na ustavujícím zasedání byl starostou obce
' zvolen pan Zdeněk Henych. ZaréĚející ooět' byla malá účast občanů celkem š e s t !

, Nové zastupitelst.rc pro!ednalo dvě nové
" vyhlášky o odpadech.

l 2. dubna
7. čelvna
l 6. srpna

.čest jejich panútce

svoz PLASTU NA RoK 2007



(l) Původci, kteří produkují odpad, zařazený podle Ó, S

kát"logu ojpadů 1a[o odpai po'dobný komunálnímu, Splatnost poplatku
z činnoiti právnických osob a flzických osob oprávnéných ( l ; Poplatek ie splarný

k podnikání, mohou na základě sm|ouvy s obcívyuiit,3!ci _ , ,") i:9":*::ě nejpozději do 3l. března přísluŠného

:::',""..ť;...n.xů.Ji,9,"l1!i*'l";.[:T.xT,:'H:Tifi;[rut),nit.upopl"ttoue.PoVinnostivprůběhu
zastuPitelstvo obce Kunčina se na svém zasedání dne ] i.siednanoucenu. 

Ll::l_^ ^!_^ ,,,^,,^^ ,, il:lllť:::lu, nejpozděii do 30 dnů ode dnerrzniku

23.1 1.2006 usneslo usnesením č.5/06 vydat na základě (2) Ruší se obecně závzná vyhláŠka obce KunČina poplatkovépovinnosti.

§ l7 odst. 2zákona. č. l85/20Ói'Š;, á;p"l"ó;o i.'llzoosolikvidaci tuhýchdomovníchodpadů,veznění (2) j.99 .:|í""á "Ýi:,qi Y o::::|::,._ry_'I"^!,?9:;:

;;;.ů;;ffia-"§ibpliřij ;Šil';jri;o,m.ij . iilvyÁla;ranabý,áúčinno.tidne1.1.2007 splatnýchnejpozděiido31.3,a30.9.kalendářníhoroku.
:^ _^^l^.^l, ^].,]f,x^ -^^l^:^,1^ -4-1,,^r^Áiaton"t. l 28/2000 Sb., o obcích (obecnízřízen|, ue znění lng. otdřich,vy:íri!, m!:tos:lr:::: (3), P"\*. 
]: |!ťT|,1Ťť:: :ry§::ll.:t::rT,,1

pozdě|ších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlrášku (dále "
Zdeněk Henych - sťdrosto celková částka činí více než 50 tis, Kč, lze částku rozdělit

. na čryři rovnoměrné části sp|atné vždy ke koncijen ,,vyhl:íška"). _!^._l. .y^ !L^ :\.él^+!'* /' 
čl. l Vyvěšenonaúřednídescedne24.|1.200ó příslušnéhočwn|etÍ,

Př€dměta Působnostvyhlášky , Sejmutodnezúřednídeskydne l0,12,2006 
.^.^:1_9(l)Vyhlášk;;;;;;;;;il;..h;ililáánÍ,sběru,'.'/l\^/^^^l.tlu,':::,:i::::",:::.:přepravy,třídění,využívání"Jil'#friř;il"ilil.1'].99'P:ťi1:-::^::1"':-:,:.::1"^1i=Ť,ť:.Ťiť::.

ft[1""řJť5;?trJÍr",i;*"ixffii::::3l:]LtiTi:ťi,'W::.j::ffiů'?".i'-""'ubytovatele
kterémajínaúzemíou."u"ul".ři.'ii;.il;;.č"";.;''vevýšil50,.Kč'
nebosloužícíkindividuálníretreaci.@ásvémzxedánídneCl'7

čl. z 23. l l .2006 usneslo usnesením č.6iOó vydat na základé Ustanovení spoleČná

Základní pojmy § l 0b a § 14 odst. 7 zák. č. 565i l 990 Sb., o místních ( l ) Pokud poplatn k n e5o o|atce nesp|nísvoji poplatkovou

( l ) odpad ie každá movitá ugc, ite.e se osoba zbavuje poplatcích, ve znění pozd_ějších předpisů, a v souladu pov]nnost stanovenou touto lyh aškou, |ze dluŽné ČastkY

nebomáúmysl nebopovinnostruliru"uit"fřolusíjo s§ l0písm.d)a§84odst.2písm,i)zák.č. l2812000Sb-, 9lměřt nebo ócmér]i do tři et od konce kalendářního

některé ze sťupin odpadů uvedenýcÁ v příloze č, l zákona o obcích (obecní zřízen|, ve znění pozdějších předpisů. roku, ve <teTe n oo p aikova povi nnost wnikia.

č. l85/200lSb,,oodpadech. tutoobecnězávunouvyhléšku(dálejen,,vyhlaška"): (2) By-l pred.piynutmtétoihůryuČiněnúkonsměřující

(2) Komunálníodpaj jeveškenýodpadwnikajícínaúzemí 
- 

... . ,cl, I k ryméřen nebo doměření pop|atku, běží tříletá lhůta

oúce pri činnosii ýi.kych ósob, s výiimkou odpadů Úvodní ustanovení znovu od icnce roku v němŽ bYl drŽitel o tomto Úkonu

wnikajících u pravÁicrycn o.on n"uo"ýi.kých osob (l) Obec Kunčina vybírá místní poplatek za prayóz p]semne uvědomén, VYměřit a doměřit PoPlatek lze

oprávÁěnýcnkiodnikaní. systému shromaždbvání, sběru, přepraly, tříděni, nelpozdé oodesetiletodkoncekalendářníhoroku,ve

1j; N"uiaani' s odpady ie jejich shromaždbvání, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dá|e ien kterem poplatková povinnostwnikla.

ioustředbvání, sběr, ýpup, iřídění, přup."u" a doprava, ,,poplatek"). l 3 l N ebudou-] i poplatky zaPlacenY (odvedenY) vČas, nebo

skládkování,úprava,využívániaoJsiár.'ár. (ž)ŘEentopoplatcichvykonaváobecníúřad, ve správné ýši, vYměří obec PoP|atek Platebním

(4)Původcemodpadujeprávnickáosoba,přijejížčinnosti ,, Čl,z výmérem, Včx nezaplacené (neodvedené) poplatky,

řniuii oapaay, neuo'ýicra osoba oprávněná k podni_ Poplatník nebo ]elich nezaP|acenou Čst mŮŽe obec n/Šit aŽ na

kíní, při |eiíž podnikateiské tinno.tiw'nira;i odpajy. pro (l) Pop|atek za ?royoz sýstému shromaždováni, sběru, trojnásobek, VYměřené PoP|atkY se zaokrouhlu|Í na celé

tomunatni'odpady wnikající na území obie, které malí přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálnich koruny nahoru.

původ z fyzickýcÉ o.ob, na něž se newtahu;'í povinnosii odpadů platí: Cl, 8

plvoace, se.a ptvodce odpadu považuje obec. Obec se ' 
a) fyzicá osoba, která má v obci trua ý pobyt: za ZruŠovací ustanovení

stává původcem komunálnLh oipaat i okamžiku, kdy domácňost může být poplatek odváděn společným Zrušuje se obecně závaznávYhláŠka Č, l/2004 o místním

§.zickáosobaodpadyodložínamístěktomuurčeném, zástupcem,zarodinnýnetobytovýdůmvjutníkemnebo poplatku za Provoz sYstómu shromaždbvání, sběru,

obecsestanesoučasněvlastníkemtěchtoodpadů. správcem; tyto osoby jsou povinny obc oznámit ]ména a přeprar7, tříděnÍ, vyuŽÍvání a odstraňování komunálních

(5) Nebezpečný odpad ie odpad uvedený v seznamu datanarozeníosob,zakterépoplatekodvádějÍ, odPadŮ.

iáue.petny.h Óap"jo uu.a"nenr v provád3cím právním b) fyzická osoba, která má ve vlrtnicwí stavbu Cl, 9

předpise a ialcýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo více určenou nebo s|oužící k individuá|ní rekreaci, ve které ÚČinnost

neuerpetný.É uta.tnoití uueaeýcr, v příloze č. 2 zákona není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba; má-li Tato obecně závazná vyhláška obce nabývá ÚČinnosti

č.l85}ool'sb,,oodpadechaoiměn8něktenýchdalších k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny dnem 1.|edna2007,

zákonů,vezněníporáělší.hpř"dpirů, , platit poplalek společně a nerozdí|ně, a to ve výši b)konteinerynatříděnýodpad:
(ó) Sběrná nádoúa ie týpizovaná'nádoba určená k odklá- odpovída|ící poplatku za jednu fyzickou osobu - barevné oznaČenÍ: modrá - PaPÍr
jíni komunálniho odpadu. Žlutá - plasry

(| Oprávněná osobá ;e kždá osoba, která |e oprávněná ' Čl, r ze|ená - sklo

i natiaaanim s odpaáy podle zákoÁa t. tbs/iool su., ' Ohlašovacípovinnost c)plrtovépyt|ežlutébarvy-naplast
o odpadech a o změně n;ttených daiších zákonů, ve zncni ' 1 r ; Poplatník je povinen ohlásit. správci poplatku wnik d) mobiIní kontejnery na ve|koobjemový odpad, stavební

po.dělší.hpř"dpi.ů. poplatkové povinnosti do 30 dnů ode dne, kdy tato odpad,

c;.3 ikutečnostnxtala. e) mobilní svoz nebezpečného odpadu (např. zneČiŠtěný

Systém shromaždbváni,sběru, přepravy, třídění, (2) V rámci ohlašovací povinnosti poplatník uvede své ob,alový materiál, olejové filtn/, akumulátory, výbojkY,

využívání a odstraňování komunáiních odpadů iméno, příjmení, rok naiození a trvatý pobyt. Poplatník, zářivky. odpadní o|eje, staré nátěrové hmory, televizorY),

Pro shromaždbvání, sběr, přepravu, třídění, Yy;žíVání a Lterý |e vlrtníkem stavby na území obce, která s|ouŽÍ veIkoobjemovéhoodpadu, 
.

odstraňování komunálních odpadů jsou určeny na území nebá je určena k individuá|ní rekreaci, v nÍŽ není k trva- C!,4

obcetytosběrnénádoby: lému pobytu h|ášena žádná fazická osoba, uvede rovněž Nakládání se stavením odPadem

a) sběiné nádoby (popólnice, konteinery, plastové pyt|e) čísio popisné nebo evidenční této stavby; pokud stavba Stavebni odpad wniklý při stavebni Činnosti ÍYzických

stuží k ukládáÁí)o/ttoveno "ap"au'pó 
vytříděn?, ti nenítaktooznačena, uvede parce|níčís|o pozemku, na osob bude odkládán do kontejnerů oprávněné osoby.

smetí,popel,saze,nevratnéobaly,Luchyňskeodpady, němžjestavbaumístěna. Tímto se nevylučuje moŽnost zajistit odvoz tohoto

b) koniejnerynatiiděnyodpad:' 13) Poplatníkpodleč|,2odst. lpísm,a) tétovyhlášky]e odpaduvlmtními prostředky,popřípadělinýmzpŮsobem.

barevnéoznačení:modrá_papír povinen ohlásit správci poplatku zánik jeho pop|atkové Materiá|ovélyužitístavebníhoodpadumápřednostpřed
žluá _ plasty Povinnosti v důsledku změny trualého pob)tu V obci a to iiným využitím tohoto odpldu.

zelená_sklo neipozdějido3Odnůodedne,kdytatozměnanastala. Cl, S

c) plastové pytle žluté barvy _ na plast (4) Poplatník podle čl. 2 odst. l písm. b) této vyhláŠky ie Povinnosti flzických osob

d)'mobilníŘánteln".ynuu"lkoob1"*ov/odpad,stavební , povinen ohlásit správci poplatku zánik_.jeho poplatkove Fazické osoby jsou povinny nakládat s komunálním

odpad, povinnosti v důsledku změny vlastnicwi ke,stavbě. urČené odpadem dle systému, ktený, ie stanoven v článku 3 této

";Loúilní 
,uornebezpečnéhoodpadu(např.znečištěný nebosloužící kindividuální rekreaci atodo30dnŮode'vyhlášlgodednenabytíúČinnosti.

o'balový materiál, olejové íiltry, akumuláiory, výbojk/, , dne,kdytatozměnanastala. cl. 6

zářivlg, odpadníolele, staré náiěrové hmoty, ielevizon/), C1,4 Závěrečná ustanovení
velkoóblemovéhooipadu. Sazbapoplatku,. 

_. ^ (l) Původci, kteří produkují odpad, zař,uený podle

Č1.1 (l)SazbapoplatkupropoplatníkapodleČ|,2odst, l písm Katalogu odpadů |ako odpad podobný komunálnímu,

Nakládánísestavenímodpadem a)ab)činí300,-Kčajewořena: '' zčinnostiprávnickýchosobaFyzickýchosoboprávněných
Stavební odpad rrzniklý při stavební iinnosti íyzických a)zčástky2lo,-KčzakalendáiÍ.:k,l ' kpodnikánÍ,mohounazákladěsmlouvysobcívyuŽÍtobcí
osob bude odttaaan áo konteinerů oprávněné oroby. b) z črtky 90,- Kč za kalendářní rok. Tato častka ie zavedeného systému pro nakládání s komunálním

Tímto se nevylučuje možnosi zajistii odvoz tohoio stanovena na základě skutečných nákladů,_obce 'odpadem,atonazákladěpísemnésmlouvyobsahujícímj.

odpaduvlastníÁiprótředky,popřípádělinymzpůsobem. předchozího roku na sběr a svoz..netříděného ;51g6nxnoucenu.

Miteriálovévyužitístavebnihooipadumáiřejnostpřed komunáiníhoodpaduzapoplatníkaakalendářnírok. (2) Ruší se obecně závazná vyhláĚka obce KunČina

jinýmvyužitímtohotoodpadu. (4 Rozúčtování skutečných nákladů,na sběr a.svoz č. l/2005olikvidacituhýchdomovníchodpadů,veznění' čt. s netříděného komuná|ního odpadu předchozího roku za pozdějších předpisů,
povinnosti fyzických osob osobu je následující. (3) Vyhlaška nabývá účinnosti dne l , l .2007

Fyzické osoby isou povinny át{ád", , komunálním . Výpotet: lng,OldřichYybíral -místostarosto

olpade-auiystému,kterýlestanovenvčlánku3této'náŘladyzasběrasvoznetříděnéhokomunálníhoodpadu ZdeněkHenych-storosto

vyňtaikyoaeanenabytíúčinnósti. _ vroce2006 445340,-Kč,

c;.6 _, celkovýpočetosob 1223 Vyvěšenonaúřednídescedne24.| 1.2006

7ávěrečnáustanovení najednuosobu 364,-Kč ,. SeimutodnezúřednídeSkydne l0.12.2006

o systému shromaždbvání, sběru, přepravy,



ZE SPOLECENSKÝCH ORGANIZAC

Fotbalový podzim sezóny 2O0612007
zastihl mužstva Kunčiny v dobré formě,
. Dorostenci skončili po první polovině
sezóny Okresního přeboru na krásném třetím
místě. Mají navíc dva zápasy k dobru a mohou
se posunout po jarní dohrávce na druhé místo
před Chornice za vedoucí Linhartice. V
tabulce pravdy mají +6 bodů, skóre 23:13 a
náskok 4 bodů před nejbližšími pronásledova-
teli z Jaroměřic.. Muži Kunčiny |sou s 30 body po podzimu v
tabulce lll. třídy na pěkném 4. místě, kdl na
druhou Radiměř a třetí Třebařov ztráce]í
pouhý jeden bod. Vedoucí jedlová má náskok
pouhých 4 bodů. Tato čtyři mužswa jsou
velice vyrovnaná a na jaře si to právě ona
rozdají s největší pravděpodobností o postup
do Okresního přeboru. Další t/my už ztráceií
minimálně dalších 8 bodů.

Je potěšitelné, že po příchodu trenéra pana
Brychty k mužswu dostávqí více příležitosti
mladí odchovanci Kunčiny. Casto of,m doplňuií
dokonce nadějní dorostenci, To dává velké
naděje na postup když ne v tomto ročníku,
tedy v ročnících následujících. Navíc jsou v

|ednání příchody dalších mladých kunčinských
fotbalistů z hostování v mládežnických celcích
Moravské Třebové.

. Předběžně dne 20,1.2007 se bude v sále
Klubu důchodců konat Výroční schůze TJ
sokol kunčina,
. Další, zatím jen předběžně avízovanou akcí,
kterou pořádá TJ Sokol, je maškarní ples.
kulturní akce s kvalitní hudbou primátor
Česká Třebová se bude asi konat l0.2.2}a7,
o definitivních datech konání obou akcí
budeme členy Sokola i všechny občany
Kunčiny informovat formou plakátů.

V letošním roce jsme opět uspořáda|i soutěž
v požárním sportu ,,O pohár starosry obce".
zúčastnilo se l0 družstev. Naši muži skončili
na posledním místě. Soutěž se až na větrné
počasí vydařila. Dále se naši veteráni zúčastnili
své tradiční ,,Soutěže starych pánů" v Rad-

kově, kde obsadili 5. místo. Na okrskovém
kole v Boršově se družstvo nďich mužů
umístilo na 6. místě.
c Zaaahovali jsme u dvou požárů a třikrát jsme
byli požádáni starostou obce o technickou
pomoc. Byla provedena oprava PS 12 a
technickou kontrolou prošla cisterna.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat Obec-
nímu úřadu za dobrou spolupráci, A všem
spoluobčanům popřfu pevné zdraví, štěstí,
mnoho spokojenosti a žádné požáry v novém
roce7007.

SDH Novó Ves

V uplynulé sezóně 2006 opět narostla aktivita
cyklistů z Kunčiny. l0 závodníků se pravidelně
účastnilo celoročního cyklistického seriálu
Tauer Elektor CUP 2006. Kvalita jejich v/konů
se také rok od roku zvyšuje. V letošním roce
se třikrát v jednotliu/ch závodech umístil na
stupních vítězů David Kalina v kategorii
juniorů, V nejnáročnějším závodě -
Moravskotřebovský cyklomaraton na 80 km
dokonce ve své kategorii zvítězi|, Celoroční
rnisledky mu vynes|y skvě|é 2. místo gratuluje-
me!
Historicky první umístění ,,na bedně" získali
kunčinští i v královské kategorii Ml (Muži do
40 let), kdlJirka Sedlák skončil třetív Závodu
do vrchu. Jde o závod, kdy se vyjíždí 200
metrů nejkratší cestou do sjezdovky u Aralu.
Polobně šílený závod se nejede nikde jinde
v CR.
v celoročním součtu skončili 4 závodníci
kategorie M l (Sedlák, Hotař, Honzírek,
Richter) do l3. místa z 98 účastníků l!!

Vell<ý kus práce odvedli kunčinští cyklisté,
jejich rodinní příslušníci a kamarádi za přispění
Sboru dobrovolných hasičů, Sokola Kunčina,
Obecního úřadu Kunčina a sponzorů také při
organizaci závodu Kunčinský powerman. Je
nutné si uvědomit, že |de o jediný závod
celoročního seriálu Tauer Elektro Cup, ktery
se jede jinde než v Moravské Třebové. To
svědčí o l<reditu, ktery si kunčinská cyklistika
vywořila u pořadatelů seriálu,

Pro naše fanoušky a diváky závodů můžeme
zatím jen tajemně naznačit, že v příští sezóně
pro ně chystáme velké věci.

Koupím poštovní známlcy,
celé sbírky, větší množstrtí
i pozůstalost po sběrateli.

Platím y hotovo§ti.
Informace no ter.:

724 229 292
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vážení občané obce kunčina a Nová ves,
jmenuji se P.Marian Kuczowicz. Řeholním
jménem Cherubin. Narodil jsem se 4.8.1962
v Tylach /Polsko/.
Dne l. září 2006 jsem byl arcibiskupem
olomouckým Mons. Janem Graubnerem,
imenován administrátorem farnosti Kunčina.
Ve svých 20-ti letech jsem vstoupil do Řádu
sv.Františka. Jako kněz jsem působil dohroma-
dy osm lej na Ukrajině, Bělorusku, Rusku a na
Sibiři. V Ceské repub|ice působím iiž šest let,
čtyři roky vJablunkove iSlezsko/ a dva rolqy ve
farnosti Liberec. Ted'bydlím společně s dalšími
spolubratřími ve františkánském klášteře
v Moravské Třebové.
Přicházím k Vám a společně s Vámi bych rád

;1Ť*' 
společenství porozumění a spoluprá-

Určitě jste si všimli, že nadále pokračují práce
na věži nďeho kostela zasvěceného svatému

Jiří. Dá-li Bůh a oprava bude zdárně dokonče-
na, tento Boží dům bude ještě hezčí a určitě
jakožto dominanta obce přispěje k jejímu

zkrášlení. Chtěl bych touto cestou poděkovat
všem dárcům, kteří přispěli a přispíva|í na tuto
opravu iak finančně, tak srrými modlitbami.
Zvlašť děku|i za podporu Obecnímu úřadu
v Kunčině, který uvolnil z rozpočtu obce
příspěvek ve \.ýši 50,000,-Kč.
Dovolil bych si Vám v tomto nadcházejícím
čase Vánoc rozeslat do Vďich poštovních
schránek přání požehnaných svátků a zároveň
Vá§ i touto cestou PoProsit o finanČní dar na
opravu nďeho kostela. Zal<aždý, bl skromný
dar Vám předem vyslovuji upřímné Pán Bůh
zaplal| Zároveň bych Vás chtěl všechny
srdečně pozvat na slavení'půlnoční' mše sv.
dne24.12.7006 ve 22.00 hod. v kostele sv. Jiří.
Chtěl bych Vás ještě ujistit, že tento náš kostel
je otevřen pro všechny, |ak pro věřící, tak i pro
občany bez náboženského vrznání. Steině i iá
|sem tady pro Vás a chci sloužit Vám všem
potřebným.

Ještě bych se rád zmínil o některých akcích,
které bude pořádat naše íarnost v roce 2007.
Dne 29. dubna bude pouť ke cti sv. Jiří a mši
sv. v 10,00 hod. oslavíme společně s rodálqy
z Německa. ZvuYás také na zá|ezd na poutní
místo v Dobrzyniu Wielkim v Polsku, kde je
kostel zawěcen sv. Rochu. Tato pouť sq
uskuteční ve dnech 8,- l l. května. A nezapo-
meňme ani na kapli sv. Rocha v Nové Vsi, kde
bude poutní mše sv. 19. srpna v 10.00 hod,
O dalších akcích bych si Vas dovolil nadále
průběžně informovat a těším se na pěkné
chvíle, které takto společně prožijeme.

S přáním pokoje a dobra

P. Ma r ia n Che r ubi n Kuczowirz. OF M
a d m i n i str óto r fo r n o sti
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Yéžení a milí, končí už další rok, který jsme strávili
spolu nad stránkami nďeho zpravoda:p a zaěínám
mít pocit, že to už dávno není ono. S každým dalším
číslem si řkám, že už bylo poslední. Ziistit náaty a
termíny představení na čWrt roku dopředu je velmi
obtížné, protože ani oni sami v kulturních službách
dopředu nemají data poWrzená, Přesto odeyzdám
článek v termínu, se čtrnáctidenní pauzou v pořa-
dech tak, aby bylo vše načasováno tak akorát. Ale
pak přistoupí další faktory ten neode\rzdal včas, ten
vůbec....atd. Talěe z původního článku neustále
ukrajujeme začátek, ale stejně vy|de zpravodaj
s prošlými daty. Někteří pořadatelé akcí mají jistě
tytéž zkušenosti. Vy potom v.hospodě, na poště,
v obchodě i jinde kritizujete, co to je za plánek, když
vychází po termínu. Neníto jednoduché ani pro nás
a taková práce netěší. Tak jsme se rozhodli stanovit
jiná pravidla. Pokusili bychom se vydávat zpravodaj
častěji a v menším rozsahu. Stanovili bychom také
přesné a závaznétermíny uzávěrek. Začátkem roku
by si svolal Pan starosta zástupce organizací na
setkání, kde bychom mohli dohodnout pravidla další
spolupráce. Také si myslím, že kritizovat je jedno-
dušší, ale sám něco vywořit ie mnohem horší. Proto
Vám nabízíme spolupráci. Můžete se sami podílet na
obsahu zpravodaje. A dokonce ne zadarmo. Třeba
tím, že napíšete o tom, co Vrás tnípí ve Vašem okoli
koho nebo co byste rádi pochválili, na kterou akci
byste ostatní rádi, pozvali, ev. vyfotograíujte něco
zajímavého z našich obcí apod. A iqště byste za ten
článeček, kený bude mít hlavu a patu a bude
podepsaný, dostali 50 Kč. Tak co, zkusíte se
zamyslet?

A tedi co snad ještě stihneme do konce roku:
l8. l2. Skfiá identita - film USAv l9:00
20.12. Vánočnívečer plný pohádek a kouzel
v l8:30 - konceru. sál ZUŠ

Ďábel nosí Pradu - film USA v l 9:00
22.12. Ježíšek dětem v 16:00 v hale radnice
pro účastníkyJežíšovské pošty s vánoční tombolou
31.12. Půlnoční silvestrovský ohňostroj - na
náměstí proběhne velkolepý ohňostroj s předchozím
vystoupením pana starosty a kulturní vložkou.

V novém roce nás pravděpodobně kiomě
jiného čeká:

8.1. 19.00 hod. Ro(c)k podvraťáků /ČR/ - terná
komedie
lO.t. 17.00 hod. Asterix a Vikingové /Francie,
Dánsko/- animovaná komedie
l5.1. 19,00 hod. Texaský masakr motorovou
pilou: Počátek /USÁy' - horor/thriller
l7.1. 17.00 hod. V tom domě straší /USÁy' -
rodinný animovaný film
22.1. 19.00 hod. Stormbreaker/VB, Německo/
- thriller
24.1. l9.0O hod. Potomci lidí NBl - sci-fi thriller
29.1. l9.oo hod. lluzionista/ čR,UsÁy' _ drama
31.1. l7.00 h. Happy Feet/ USA/ - rodinnýfilm

Kunčině na l. stupeň 79 žákú, na 2. stupeň 56 žákú.
Z celkového počtu l 35 je l l l dětí z Kunčiny a Nové
Vsi, 24 školáků dojíždí z Mladějova. Patrně s
největším elánem přišlo do školy l4 prvňáčků.
. Rozdělení tříd a učitelů:
l. třída - Žaneta Beser|ová: 2, třída - Kateřina
Neznajová; 3, a 5. třída - Dagmar Nedvědová; 4 ,

třída - Jaroslava Wolfová; ó. třída - ]arosIav Snáše|;
7.lřída - lva Richterová; 8. třída - Mi|an Gregor; 9.
třída - Matěj Kunc; řediteIka - Miloslava Hutirová,
zástupce - LadisIav Polák.
Hned od prvních rydnů se všechny děti zapojily
nejen do školních povinností, aIe i do řady
sportovních akcí. Připomeňme si nejzajímavější
výsledky:
. Zátopkova desítka

4,-9. třída, 25 x 400 metrů = l0 km
-x , -Z5 KUnc na: J. mlsto

. Přespolní běh
4. třída dívky (l. Romana Kalábová, 2" Vero-

nika Matušáková);6.-7,třída chlapci (l. Martin Malí-
šek,2. Milan Zachař);8.-9. třída chlapci (l. Ondře|
Brychta, 2. Tomáš Brychta)
. Malá kopaná (obvod)

6.-7 . třída - 2. místo; 8.-9. třída - 3. místo
. Stolnítenis (obvod)

4.-5. třída (l. Stěpán Janků); 6.-7. třída (4. To-
maš Pagáč); 8,-9. třída družswa (l. místo)
. stolní tenis (okres)

8.-9. třída družstva (3. místo) o. Brychta,
M. Zobač, T. Brychta, L. Nedoma, M. Spálenský.. Na začátku října se ve škole uskutečnilo zábavné
odpoledne pod názvem Podzimní hrátky. Jako v mi-
nulých letech i tentokrát si děti za pomoci sv}ch
rodičů moh|y vyzkoušet svou zručnost a dovednost

v mnoha disciplínách: ,,7roba papírových draků
a větrníků, práce s kaštany, poznávání ovoce a ze-
leniny, zhotovováni ozdob ze semen a plodů, tkaní
maiých koberečků z ústřižků látek. Těší nás, že tato
akce si rok od roku získává stále více příznivců.
V těchto dnech se děti připravují na blížící se
Vánoce, které oslaví především výzdobou tříd i celé
školy, Vyvrcholením příprav na nejkrásnější svátky
v roce budou vánoční besídky v Kunčině i Mladějově.

. V průběhu pnázdnin jsme za|istili v Mateřských
školách opravy a změny v interiéru i exteriéru.
Například výměna koberců a lina, oprava chodníku,
střechy apod.
. Y září odešlo z naší Mateřské školy do Základní
školy l4 dětí a na jejich místa přibyli noví kamarádi,
Nadále pokračujeme ve všech nadstandardních
činnostech, které školka nabízela už i v minulých
letech. Nově tento ško|ní rok začínají hrát na flétnu i
nejmladší děti,
. V říinu jsme pro rodiče obou Mateřských škol
připravili wořivé odpoledne, kde si společně se
wými dětmi zhotovili podzimní dekorativní věneček,. Začátkem prosince již tradičně do našich
Mateřslcých škol přišlí Mikulráš, Anděl 

" 
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díIkou. Na tuto nadílku pro děti sponzorsky přispělo
finančně místní Myslivecké sdružení. Touto cestou
jim děkujeme. V obou Mateřských školách jsme
s dětmi připravili pro rodiče Vánoční besídku s bo-
hatým programem, jejíž součiástí bylo i aranžování
vánočních svícnů. Děti |eště čeká VANocNi
NAD|LKA se spoustou hraček, které sponzorsky
věnovalo Quelle.
Všem obyvatelům našich obcí chceme popřát
pohodové vánoce a hodně zdraví i štěstí v novém
roce 2007, Ko/ektiv Ms

23.1.,8.30 a 10.00 hod. O pejskovi a kočičce -
pro děti /DS J.K.Tyla Moravská Třebová,/
27.1., l9"30 hod. Prázdniny.snů - komedie
/divadelní společnost HÁTA olgy Želenské/
Režie: Antonín Procháka, hrají: lvana Andrlova/'
Olga Zelenská, Vladislav Beneš/|'1arcel Vašinka,
Ernesto Cekan/Michal Jagelka, Vladimír Čechl
Zbyšek Pantůčel(Petr Pospíchal, Lucie Zedníčkováy'
Jana Zenáhlíková, Milena Dvorská{ana Šulcová,
Kristýna jatenská,/Hana Kusnjerová

Dále bych mohlo ve výhledu na dolší měsíce
uvést ještě Dny slovenské kultury o koncert
Martina Moxy, Yše je zatím v jednání, takže
bližší informace nemohu sdélit,
Na zóvěr roku bych Yám chtěla PoPřát zd
celou redakci hadně klidu, pohody a lóslcy,
zdrdví, naděje a víry v lepší příští !
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