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z HlsToRIE AKTuÁlrrĚ z oBcE
pokročovóní z minulého čislo

Dalším farářem na Kunčinské faře byl
Matyáš Freudenreich (l589-1594) z Brzegu
ve Slezsku. ten ale 24.3.1594 přewal íaru v
chornicích, kterou mu nabídla třebovská
rada. Zachoval se dopis v němž Freudenreich
prohlašuje že faru v Chornicích převezme.

. Zastupitelstvo obce se na veřejných zasedáních
sešlo celkem 4-krát. Základní body programu
jednání |sou téměř shodné.. Clenové zastupitelstva řešili úkoly na další
volební období a rozhodli o vypracování společné
a cílené strategie v návaznosti na finanční
prostředky. Do stálých programových záležitostí
patří zabezpečení chodu školních zařízení po
stránce finanční v hospodářské oblasti správy
majetku. Zastupitelswu obce záleží i na dalším
budování a údžbě zařízení, které vlastní obec.
Jedná se o oba kulturní domy a klub důchodců.
V neposlední řadě .jsou anažovány údržby cest
a dalších obecních zařízení,. Značnou část starostí zaberou i obecní lesy
pěstební činnost, plány údržby a obnovy atd.. Celá oblast hospodaření byla uzavřena
přípravou a schválením obecního rozpočtu na rok
2007.
. Obecní zastupitelstvo schválilo
- veřejnou vyhlášku č.312006, kterou se mění

obecně závazná vyh|ráška č. ll2002 o zá-
vazných částech územního plánu obce
kunčina Nová ves

- rozpočet obce na rok 2007
- závěrečný účet obce za rok 2006
- přípravu plánu investic na rok 2007-20l0

- změnu zřizovacích |istin Základní školy a Ma-
teřské školy v Kunčině

- prodej nemovitostí parcel ve vlastnictví obce
pro účely rr./stavby

- zřízení v/jezdové jednotky SDH Nová Ves
v počtu 9 členů

. Zastupitelstvo je znepokojeno nezájmem
občanů o dění v obci. l přes konání zasedaní
v Nové Vsi přichází na jednání velice málo
občanů. Přesto však je k řešení řada problémů.
Všichni platíme za odvoz domovního odpadu a
přece vznikají jakési skládky. Nezbývá než
znovu upozornit všechny občany, že
jakákoliv likvidace odporující vyhlášce ie
postižitelná částkou až do výše l000,- Kč.
Obdobná situace je i na hřbitovech při výměně
nebo úpravě pomníků je majitel povinen
vzniklý odpad dle vyhlášky odstranit.

Obec organizuje dne 3.-4.5,2007 v době
od 8.00 do 16.00 sběr šatstva apod. pro
charitativní účely. V Kunčině na obecním
úřadě a v Nové Vsi v hasičské zbrojnici.

Věříme, že v dalším období se zájem občanů
o dění v obci zvýší a společným úsilím docílíme
zlepšení podmínek v našich vesnicích.

V letech l594-1597 působii v Kunčině Jiří
Wayer z Paderbornu. Studoval v rodném
městě, pak přešel do Olomouce, kde_
navštěvoval Iezuitskou školu. Poté byl
obrácen na evangelickou víru, byl vychovate-
lem u Jana Schirna, panského úředníka
v Moravské Třebové a od roku l 594 dostal
Pastorswí V KunČině.

Nástupcem Wayera byl Cristov
Sauerbier (l597-1ó00), pocházel Stolpenu
v Míšeňsku. Studoval v Schulpfortě, pak na
Univerzitě ve Frankfurtu nad Odrou, pak
působií |ako rektor ve škole v Littavě a hned
nato íarářem v Kunčině. Rada kunčinshy'ch
pastorů pokračuie Jiřim Kremerem (1600-
l6l0) z Múhlbergu v Míšeňsku. Po studiích
v rodném městě odešel na univerzitu do
Wittenbergu, kterou po třech letech pro
nouzi opouští a nastupuje jako kantor do
Mor. Třebové kde vyučuje do roku l 600.

Dalším íarářem byl Jiří Riemer (l610-
l6l7) z Múhlbergu v Sasku, V roce l597 je
ještě lokátem na škole v Moravské Třebové,
pak farářem v Kunčině a 14.4.1617 ie už
farářem v Moravské Třebové. Od roku 1618
pak děkanem (kde??). Zemřel l3.5.1623, byl
posledním protestantshy'm farářem v Mo-
ravské Třebové.

Posledním protestantským farářem
v Kunčině by| Adam Redinger l1617-1623?).
O tomto duchovním se nedochoval jiný
dokument, než ,,manželská dohoda Kryštofa
kunrada z Moravské Třebové s dcerou íaráře
Adama Redingera, Zuzanou z Kunčiny".
Přesné datum, kdy musel farář Adam
Redinger v průběhu rekatolizace opustit
kunčinskou faru, kam odešel a kdy zemřel
neznáme. V květnu 1673 už na zdejší faře
nepůsobil.

zaěíná obdobi rekatol izace.
(čerpóno z kroniky, pokračovóní v příštím čísle)

Opět přišlo jaro a sním čas procházek,

rybolovu a jiných aktivit v přírodě. Jak jste si

mohli mi|í čtenáři všimnout spolu s pěkným
počasím na nás vykoukly na různých místech
Kunčinského okolí, ODPADKY. Někde jednotlivé
kusy různého materiá|ového sIožení, jinde celé
napěchované pytle. PROC? Zamýš|íme se nad
tím, jaký je rozdíl mezi vyvezením odpadu na
místo určené k jeho sběru a prosof,m odhozením
(např. nádoby od návnad, plastové láhve či obaly
od kapesníků) do lesa, Znamená snad pro občany
více práce nalézt místo sběru odpadu?

Uvedeme příklad: před třemi týdny jsme si
vyšli s přáteli na procházku k Novoveskému
rybníku. Těšili jsme se z kásného počasí a okolní

přírody. ldylu pří|emného odpoledne nám zkazilo
množství v trávě a v lese prosvítajícího odpadu.
Neváhali jsme a za pouhou hodinu jsme na jedné
straně rybníka nasbírali 5 velkých pytlů odpadu.
V největŠÍm množství byl zastoupen plast a pro
děti velmi nebezpečné sklo. Jaké bylo naše
překvapení při návštěvě rybníku po..? dnech, kdy
by se sběr dal opakovat znovu. Otázl<a zni|
Neprospěla by obci, jejím obyvatelům a v népo-
slední řadě přírodě samotné, lepší koncepce od-
padového hospodářswí? Po našem sběratelském
úsilí, jsme se rozhodli umístit k rybníku popelnici,
kterou budeme sami vyvážet. Myslíme si, že
lokalit, kde chybí popelnice je v naší obci více.

Dalším pomocníkem v boji proti nepoádku
by se mohly stát po obci rozmístěné kontejnery
na tříděný odpad,do kterých mohou občáné
vhazovat materiálu už roztříděný a zadarmo.
Vždl třídění zmenšuje množství smíšeného
odpadu. Domníváme se, že svoz plastového
odpadu jednou za dva měsíce mnohým z nás
nevyhovuje. Kdo chce schraňovat doma pytle se
zapáchaiícím odpadem po dobu dvou měsíců?
Snadnější variantou je odpad spálit, ale takto
wnikaií velice nebezpečné"zplodiny, které pak
všichni vdechujeme. PROC? Jaké řešení navr-
hujete vy?

Těšíme se na Vaše názory:
Email: kuncinske.starosti@seznam.cz

kunčinské storosti



i vyměřenípředematonejpozděiido3l.března ] poplxku, běží tiíletá lhůta znovu do konce
.kalendářníhoroku..roku,vněmžbyldržitelotomtoúkonu

" písemně uvědoměn, Vyměřit a doměřit
Zastupitelswo obce Kunčiny se usneslo dne " Oddil lll . poplatek lze ne|pozdě|i do l0 let od konce
4.4,2007 usnesením č. 44107 vydat na základě Poplatek ze vstupného l<alendářního roku, ve kterém poplatková
ust. § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., Clánek8 povinnostwnikla.
o místních poplatcích ve znění pozdě.iších Předmět poplatku (4) Touto obecně závaznou vyhláškou se zru-
předpisů, a v souladu s ustanovením § l0 písm. ,, poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného šuie vyhláška obce kunčiny číslo 212004

d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. l2812000 nakulturní,sportovní, prodejníareklamníakce, o místním poplatku ze psŮ a ze vstupného
Sb., o obcích (obecní zřízen), ve znění sníženého o daň z přidané hodnory, je-li v ceně - vydanou obecním zastupitelstvem dne
pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vstupnéhoobsažena. l4.i0.2004.

!'J""'.1T o;j;' ii, í3š1^^ 
vyhlášl<a nabývá

Oddíl l Poplatník
Základní ustanovení Poplatníkem jsou fyzické nebo právnické Zdeněk Henych' 

Článek l osoby, které akci pořádají. starosta obce
( l ) Obec Kunčina vybírá tyto místní poplatky

a) poplatekze psů, clánek l0 lng. oldřich Vybíral

b) poplatekzevstupného. ' OhIašovací povinnost místostarosta obce
(2) Výkon správy těchto poplatků provádí (l) Poplatník je povinen nejpozdeji do 7 dnů
ObecníúřadvKunčině. před konáním akce oznámit správci poplatku Karel Antl

jméno a bydliště fyické osoby nebo název místostarosta obce
Oddíl ll právnické osoby, lCO, číslo účtu a její sídlo,

Poplatek ze psů druh akce, datum a hodinu jejího konání a v/ši Vyvěšeno dne 4.4.7007

Článel< 2 vstupného. Sejmuto dne 30.4,2007

Předmět poplatku Q) Do 7 dnů po skončení akce je poplatník - _
Poplatekzepsůplatídržitelpsa.Držitelem.iepovinenoznámitsprávcipoplatkucelkovou
fyzická nebo právnická osoba, která má twalý rn/Ši vybraného vstupného sníŽenou o daň Narození: 24.1 l .2006 Smo k lyaryaš(N.V.)
pobyt, nebo sídlo na územi obce Kunčina. z přidané hodnoty, jestliŽe byla v ceně e 29,I|,2006 Se.aniraVaclavlK)
Poplatekse platíze psů starších 3 měsíců. vstupného obsažena. Neprodané 

. 
vstupenky ffi l 8. | 2 2006 Va|ny Adam(K)

předloží správci poplatku ke kontrole. ,Y- 9. 2. 2Oo7 p.ocharka yarek(K)
Článek 3 (3) U al<cí jejichž vltěžek byl použit na

Sazba poplatku charitativní a veřejně prospěšné účely, je , Sňatek: l7.3. Klápštova D ta 1Semi|y)
(l) Poplatekzapsačiníročně poplatník povinen tuto skuteČnost správci (^ a pečinka František (N.V.)

a) za prvního psa l00 Kč, poplatku prokázat. \6§
b) za druhého a dalšího psa

téhož držitele 200 Kč. Clánek l l lubilea: 7. l . pyt|ik 
JoseflK)_óO

(2) V případě držení psa po dobu kratší než .. SazbaasPlatnost PoPlatku . 
.-,no.o 

5,2. Kaláb1oseí(K)-7o
jeden rokseplatípoplatekvpoměrnérníši, která (l) Sazba poplatku Činí z vybraného vstupného j,_ 22.2. Havliš'loseitKt_75
odpovídá počtu započatých kalendářních na: 7iý^^ l3.3. prokoicova Řúžena(N.V.)
mésíců. a) prodejníakce l0 o/o, ._ T l8.3. Sevč k V|ad mlrr K r-60

b) rel<lamníakce l0 o/o. = 
.i_l^ l^.^{/L/\ aEFia|a Josef(K)-85

,,,všem srdečně blahopřejeme

dne 1.2.2007
zemřel pan Rothrockel Josef
ve věku 72 let
dne 4.2.2007
zemřela paní Kubínová B|ažena

ve věku 8l let
...čest jejich pomótce

Článek 6
Splatnost poplatku

povinen zaplatit poplatekDržitel je

č. ll2OO7 o místním poplatku ze psů

" .''séÝ:lóňškéň:.:i.rÉél.,narudllo celke_m

. .l6:dětíi v. Kunčiněll |' a.NoÝé Ysi ó,
: ,,' ,.:,::,],.,**g"..,::.:. .::".,::., ,. ,

. zemřelo v loňském roce 8 občanů,

"' . :,','.'av,:K!ttÉaé,7 a ý.§oýé )1;F.í};,:.,:..,,,..,,,r4

***

":::;l.::,p.řištěfi.gv_ál,í,,,É.cél{€{.í3!,.::' do Kunďny 19 a Nové Vsi 12
+.::.,,,...:..:.'.:]...::'.':]..]:.:-w'é..:...

,' . odstěhovalo se 19 občanů, z Kun-
, 

:", |: :|,:š|ýý1J§; :a. *§pýÉj{§ C,ed.!é,;.,,§e
". :.:,,,':;:.,1aúáie..ťáiá.ý:íí ý'a: :,.:r'

ř**

: :,l,Fgt t abtvatél:',ié,::ke,:,dni,.3-:Lbř u
.",1a$7:,,íZ5.|,{r.v,,|{uňčině.9_ú?,a,,y,N,oqf áV!_i
' .a a 

:.w4' : | ::,. :'.. :.,',...::a:..,. ::., a:.:::. :.. :



zE §PotEcEN§I§cl{ oRGANl,zAci
§DH. Nová,Y,'es vás Éechny sr"dečně íÝ§
na |lli,.r:.očník 

:hasičské sout§e -;rO,;.pghár
§!ařo9tý.|:ób!_e'í., §outěž,,budE :pr.objhat
. t{5;2007bd.t 3.00 hod: v NoyéVSi;:pódle
]Pqčá§i2a,hli§jčkou nebo nu aOUar., -, ,,.-",

,Kete89fiq muil,ženy
Pl.ežentate se uskute&í,,od:,]lt2l30],,:,do
l3.00 hodin.
Diselplí_rry}: Žen,7 -|auii-,,..,, -§|íata.4x,6&lrr,<í!e_póřádajíeí, ," , ,.'

., arg!ďjli?€lrg.:.,''.,.' r''' :,.,.:';

. .: požární.útqk dlé pravidél pgžárního

.,].,,§pol.!tt. , .., ,..: ,, -

'l. = P§ ,l2 {béž:úpráv}
' r'3,hadice §7L.2O|í1:',, ,,

' .,- ZÍ.Zfiadide e51 20 m' 
,:iozdělovač:61" i511, ,:l,,

_,,,-, §lqí ko§ ,§_§hváeného_,:řlpú" " ,,:.::|:,:::'.

Přo, . .y§ gifu 6ý,., ká§§o!ie,' l jšóú. ].připáÝen'
hci.dlotná csn|l a pó,_hár7, PÓ dobu soutěŽe
bude.,zajištěno'. b9haté:,'občérštvení-'. (rna-
krely,'klobáT,_crrkr:oviriký;l,točené pivo}:
tÝá§né,:počasí .ie obiednáno,, Všichni, jste
sidečně zýáni.

Tak, iakl iEme vlninu]én,:čís|e Kunčinského.
z.prvyadaíe::.,s]íbiti, . můžerné'''íaiiouš-ky
kuryčiluké; eyktixilýlseznárnit s Ýi4narnný,
.mi,událóštmi. |. .,,.''. ..,'
aorJ',tlavn! á.žiášaiJhj j_e,, že,. rrzni-kl 'norrý

oddíl Ano čerti,]Cýklo]<lub- Kunčíría.'': ,.
k rozšifr:ováníl zvláštního, názvu" jistě
pomůže. že hlavními sponzory jsou pan
Hénzl'.z firmy. Ano :nábytek a pan:'Jan
Fajrnan ml,, .kťerY,"n6'' lu,' 1osu:]]švél-],íjffiý
zrjámého čer:ta.
oddíl má,aktuáně 2l členů a nadpoloviční
většina :-isou' ,obyvatelé Kunčiný.' ,Oddít
gb§adí áqpoň jednoho,žávodníka do každé
zE .6 kéte€qrií,"trádičního,,,eeloročního
§9riá]Ú]'].lo záVodů lTře'bóvs,kého,C|klo.

Fodař.í,lE,,se nám získm. významné posily

iako,,:.jsou Pocsai; .Schneiderová" Stekfý,
lYlo.ravcová, 69|: isou vítězové wých
kategorií v loňském roce.
B.z šancí nejsou ani Kunčiňáci .§edlák,

Eerka, Hotař. Těšj nás, že ]sou v týmu
i 4 dor:ostenci - Kalina, Crha,,,Nedorna

a,Btaško. Pnrni záxadý proběhly,,'iř 21,4,
hor-,skou čásovkou-, .

Vedoucím týmu F,loňzír:kovi a Richter:oýi,se
,podařilo rispěšnými je{náním' " kat'p,řislib
organizwání známého duxlonu.lKunčiŇký
fgwe;mán'pťo tento i,dalši roky v,,ramii
seríáluleykloman,:. ;:,,,,

Věříme,,'že vám v'příštím čísle búdemá
moci' sdělit,.,první .ú.gpěchy našich závod;
'níků a také,vám představit npvá'óddílové

Mužstva doroštu,i, mužů vstoupilá dó,,iarni
části soutěže, Přinášíme vám rozpszéipqii*
afotograíie obou rýmů:.l ,,.,
Zveme] toutó cestoú ;divák!,'l na: všoehná
domácí utkání. Ná]<lády na provoz kopanÉl
činí ročně přes lo0, tisíc Kč, .á "vy.brané
vstupné §poltl,,§ prodeiernl'óbčeršWéní
na .hřiští,. o4ganižovánim, ku!_tulníó .a_Lcí
á:::c[.t*an*' C§TY: pokiývají tyto,nákady:
z9a o/o. 

.

Ro4losování SoKoL KUNČlNA-jaró 2iŇ
Muži Dorost

DEN As DEN čns
3o 31.3. 16.00 Rohozná-Kunčina So 31.3, 13.45 Kunčina -Linhartice
So 7.4. 16,30 křenov-kunčina So 7.4. ,l3.30 Radiměř-Kunčlna
So ,t4.4. 16.30 íunana -MěSt.TrnáVka B So 14.4, 14.15 Kunčina-Tťebařav
3o 21.4. 1 /,0t) Staré Město-Kunčina So 21.4, 14.30 hornice-kunčina
3o 28.4. 17.00 Kunčina -Jedlová So 28.4, 14.45 Kunčina-Jaroměřice

Ut 1.5. 14.00 Kunčina- Jaroměřice
So 5.5. 17,00 ňaolmer-^Unclna So 5.5, 14.00 Yendoll-Kunčina

Ut 8.5. 14.45 kunčina -chornice
So 12.5. 17,00 \unana- lreDarov So 12.5. 14.4b Áuncna-Rohozná
So 19.5. 17.00 Bystré B-Kunčina So 19,5. voLNo
So 26.5. 1 /.í)0 Baršav-Kunčina 3o 26.5. 14.45 kunčina-cistá
Ne 3.6. 17.a0 Kunčina -Opatovec Ne 3.6. 14.45 Linhartice-Kunčlna
tle 10.6. 17.00 Trstěnice-Kunčina So 9.6. 14.45 Kunčina- Radiměř
So 16,6. 17.00 Kunčina-Janov B So'l6.6 14.45 Třebařov-Kunčina

odjezdy autobusu na zápasy budou upřesněny na plakátech ve výlohách potravin Fryč a Nová Ves

Dorost., horní řadg: Tlustoš, Horólek, Stupko, Slezók;
dolní řodo: Janíček Kub'š, Šejnoha, FÓret Ondřej, Nepeřil;
klečící: Berka, Polók: ležící: Foret František

Muži: horní.řada: vedoucí mužstva Pešava, Slezók Doležel, Stupko lvo,
Fryč, Kímo, Švestko, Dvořók, Kalób; spodní řodo: Štrajt, Sedlók ivo, Kubk
Sedlók Martin, Hutiro, Brychta, kbcovó Simonka - moskot týmu

sDl{ v Kunčině

soKoL



7,5. Štěstí na dosah
9.5. 300: Biwa u Thermopyl
!4.5. Music a Lyrics by
l6.5 Poslední skotský král
21.5. Babel
23.5. Vratné ]ahve
28.5. Most do země Terabithia

Změna je prý život. Navrhovala jsem změnu
ve vydávání zpravodaje, co do systému,
obsahu, i co do írekvence, ale ohlas nulový.
Bud'vám současný stav vyhovuie, nebo je vám
to jedno. Příspěvlly od občanů, přestože jsme
slibovali symbolickou odměnu, také nepřišly.
Takže zůstává vše při starém, jen s tím
rozdílem, že toto je můj poslední článek.
Mnoho z vás se dostane v práci nebo přes
informační centrum k,,Moravskotřebovskému
zpravodaji", tak snad ani nemá smysl
informace z kultury uvádět.
Naposledy krátce shrnu, co vás čeká.

. v zimním období isme s dětmi navštívili
v Moravské Třebové představení Michala
Nesvadby s názvem ,,Michal pajdulák". Bylo
plné překvapení a legrace, dětem se moc líbilo.
. v únoru se děti seznámi|y s tradicí maso-
pustu, v podobě masopustního průvodu
a karnevalu.
. v březnu se rodiče s dětmi zúčastnili
velikonočního aranžování, z něhož si odnesli
velikonoční dekorace na slavnostní výzdobu
jejich domova. V MŠ se děti také seznámily
s tradicemi velikonoc a vyrobily si jednoduché
výroblcy z perníku, keramické hlíny, přírodnin,
papíru, atd. Nechybělo ani malování kraslic.
. Koncem dubna začneme opět jezdit s dětmi
do Svitav na výuku plavání.
. 18. května 2007 vás všechny zveme do
kulturního domu v kunčině na oslavu Dne
matek,začátek ie v l6.hodin. Děti vystoupí
s pásmem písní, tanečků, cvičení a hrou na

flétnu. Nebude chybět ani diskotéka pro déti.
. V červnu plánujeme v/let s rodiči do ZOO,
oslavu MDD a slavnostní rozloučení se školáky
na zahradě školy.
. Během školního roku isme využili nabídky
divadelních společností a naši školu navštívilo
loutkové divadlo Ludmily Fryštenské s po-
hádkami a kouzelníci se ,, Skolou kor-rzel", kde '

si děti procvičily oaměť, šikovnost a hravost.
Některá kouzla si samy vyzkoušely. (viz foto
dole)

. V minulých měsících žáci ZŠ Kunčina opět '

slavili úspěchy především na poli sportovním.
Uplynulé roční období přálo soutěžím v těchto
odvětvích: halova kopana. florba|. sachy.
Reprezentanti základní školy opět patřili k nej-

lepšim:
Halová kopaná 8,-9, tř, (obvod) - 2. místo

Blaško L,, Brychta O,, Brychta T., Crha L,,

Spálenský M., Zobač M.

E]prbaié_-7-ť-(9bJ9d 3-rrr6!s
Kalina D., Kalina R., Kudrna O., Malíšek M.,
Pagáč T., Samek J., Zachař M.

@
Blaško L., Brychta O.,Brychta T.,Crha L.,

Nedoma L., Spálenský M., Šejnoha J.,
Zobač M.

F]prbal 2,-3, tř, - 2. místq
Kaláb L. - nejlepší střelec turnaje, Hampl
V,, Laštůvka V., Linhart J,, Ondráček K.,

_ Pagáč V., Richter R., Šejnoha M.

§aenpqrr,$aly]í9lTrqbgé
- nejlepší účastníci: Richter R,, Richter D,,
Polák M., Smolíková V., Pustinová K.

. Stranou nezůstaly ani vědomostní soutěže.
V rámci školy proběhla přírodovědná soutěž
v poznávání živočichů.
. Již tradičně se nďi žáci zúčaxňuií nároč-
né soutěže Letem světem, kterou vyhlašu|e
Dům dětí a mládeže v Moravské Třebové.
l v letošním roce zdolali zdatnou konkurenci
třebovských i venkovslcy'ch škol nejen v zá-
kladním, ale i ve íinálovém kole. Mezi
nejúspěšnější patřili Richter D., Zobač M.,
Br7chta O., Crha L.
. Důležitou součástí výuky ie pravidelný
llařský výwik (většinou v Čenkovicích), kde
si děti osvoií základy lyžování, pokroči|ejší
borci se zdokonalí, ale především prožiií
nezapomenutelný týden v kolektivu svých
vrstevníků.
. Příchod |ara žákům navodila zaiímavá
přehlídka dravého ptactva, která díky
nádherným exemplářům dravců vždy vyvolá
velký zájem dětí.
. předvelikonoční období všem zpestřil
výchovný koncert v kunčinském kostele.
Přínosnou byla nejen návštěva a prohlídka nďí
vzácné historické památky, ale i zajimavé
informace z oboru hudby. Hlavním tématem
byly varhany a ieiich využití.

akci ,,Domácí zabíiaěka", která se bude
konat v prostorách zámku v sobotu l 2.5.2007
Program:
l0.00 - | 1.30 Cimbálovka + lidový bavič
l l .40 - l2. l0 silácká show
l2. l5 - l2.30 Dva Ogars - veselé kouzelnické

číslo
l 3.50 - l 5.00 soutěže * soutěž se silákem
l5.05 - l6. l5 cimbálovka + lidový bavič
l6.25 - l6.55 siláckáshow
17.05 - 17 .20 Dva Ogars - veselá kouzla
l7.25 - l8.30 kadetníhudby + imitátor

Lojzík Matoušek

V červnu nás čekaií velké oslavy 750 let
založéní Moravské Třebové a s tím spojené
akce na náměstíve dnech l4. až 16. 6. 2OO7:.
čtvrtek !4.6.
-kapely z Moravské Třebové a okolí
pátek l5.ó.
- koncertve dvoraně muzea

Josef Klíč, Eliška Weissová, Rudolf Mánek,
Lucie pakostová

- v podvečer na náměstí:
Mažoretky
KADERUS BLUES /koncert/
Ukazlc,y vojenské technilq
Radek Sedláček - bo|ová umění
I-AUMAJEJlTYGR|
SANNY z vyvolených a je|í ohňová show
MlG 2l /konceť

sobota l6.6.
- příjezd představitelů města a významných
rodáků historickými kočáry, případně histo-
richy'mi vozy

Pěvecký sbor FERMATA
Jiří schmitzer /recitál/
Bára Basiková
zdeněklzer
Čechomor'

Moderátor akce - Zdeněk Mahdal
Na závěr se můžeme těšit na určitě velkolepý
ohňostroj!

(Přesné časy zotím nejsou znómy
o změny v programu možné.)


