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AKTuÁlttĚ z oBcE

Zastupitelswo obce

v

uplynulém obdobi

řešilo řadu důležirych prob|émů.

Především byla dokončena výstavba

dalšíchbytů u nádraži a prodejem
všech parcel je celá lokalita již uzavřena.

V zimních měsících proběhla rekonstrukce sociálního zařízení v kulturním domě
v Nové vsi o celkovém nákladu téměř
600 000 korun. Proto je možné říci, že

dnes 1iž toto zařízenípIně

vyhovu je

potřebám. Zastupitelstvo obce věří, že si

občanébudou díla vážit.

Dalšímbodem jednání bylo schválení

mandátní smlouvy mezi našíobcí a
Stavební společnosti Frňka s r.o.
zabezpečenídozorové činnosti při
investičních a rekonstrukčníchpracích.
Zastupitelstvo připravilo a schváIilo
rozpočet obce na rok 2008, Přlmy a

výda|e jsou v souladu. Pochopitelně budou
některé výdaje, které jsme neplánovali.

jsme si vědomi, že potřeby občanůjsou

většínež možnost dostatečných zdrojů
financovánÍ. I V tomto roce chceme pokračovat v nastoupeném trendu postupného odstraňování nedostatků.

Proběhlo výběrové řízenína práce
spojené s opravou obecního úřadu.
Přihlásili se tři subjekty, hlavní pod-

mínkou byla výše nabízené ceny. Práce
započaly dle harmonogramu a dokončenídíla bude v letních měsících.
Zastupitelswo obce schvalovalo prode.je
a nákupy nemovitostí pozemků. Při výkupu

se jedná o parcely nebo části, na kteny'ch
jsou místníkomunikace, Některé parcely

ve vlastnictví obce byly pronajaty občanům
vždy na dobu určitou, Samostatnou oblastí
je svoz komunálního odpadu a organizování mimořádných odvozů jiného odpadu. ]e
nutné dodržovat podmínky mimořádných
sběrů a ukIádat jen odpad předem určený.

a ukládání |iným
způsobem je porušování obecně závazných
vyhlášek. Toto se rýká i odkládání pomníků
Veškeréskladování

nebo jeiich částína hřbitovech.

Zastupitelswo obce opětovně upozorňuje zákaz volného pobíhánípsů,
drůbežea ostatních zvířat. Způsobí-li
volně pobíhajícípes dopravní nehodu,
nese následky
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Zastupitelstvo Pardubického l<raie

projednalo na svém jednání dne
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R 35 v úseku ZámrskDětřichov u Moravské Třebové". Ze
závérů studie vyplývá, že nejvhodněiší
variantou trasování koridoru rychlostní
silnice |e iižnívarianta. V souladu s těmito
závěry potvrdilo ZastupiteIstvo Pardubického kraje vedení koridoru rychlostní
silnice R 35 dle jižnívarianty, Jedná se
o řešeníobsaženév Uzemním plánu
velkého územníhocelku pardubického
kraje. Tento územníplán byl schválen dne
l8, l2. 2006 a platí tedy v celém rozsahu
i nadále. (viz mapa dole)
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2008 závěry studie ,,Prověření optimálního
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26.7.2007 Hanischová Natálie(K)
29. l 2.2007 Rouš Václav(K)
3 l . l 2.2007 Peterka Michal(N.V.)
9.3.2008 Rolínková Nela(K)

Sňatek:
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2.2007 Smítalová Pavlína(K)
a Dvořák Petr(K)
l 2.2007 Muselíková Michala(K)

"§{p,5 t Čt

l

a Štrajt Michal(K)
5. 1.2008 Linhartová Martina(K)
a ŠabackýKarel (K)
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bt*rý ** *t*** kr:**l *a ť*l*al*v,**l *ťlž;ti v Y.ur,čtně

?ra§rxg*:

JančíJana(N.V.)-60
Kalina František(N.V,)-70
Kadlecová Antonie(N.V.)-75
Augustinová Anežka(K)-8O

-:fjurtiaí'{*§
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Novotná Marie(N.V.)-60
Nepeřil Josef(N.V.)-75
BlattnerováAnna-(K)-75
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...všem srdečně blahopřejeme

dne 20. l 1.2007
zemřel Pan Thun Joroslav
ve věku 82 let
dne 16.1,2008
zemřel Pan Nedomo ]oroslot
ve věku 59 let
dne 2l .3.2008
zemřel Pan Hdero František
ve věku 50 let
...čest jejich pomótce

Víte. že...
- se v loňském roce narodilo celkem l
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v likvidaci

pomáha|i také koIegové

z Nové Vsi.

. Na letošní rok máme připraveny

stejné

aktivity jako vloni a máme přichystánu také
jednu akci pro naše nejmenší spoluobčany
(viz informačníleták nahoře).
. významnou událostí našeho sDH se stalo

CYKLOMAN".

. v červnu jsme se stali

pořadate|i okrskové
soutěŽe v poŽárním sportu, na kterou přijelo l 0
družstev mužůa jedno družstvo žen, Zpr-vu nám
nepřálo počasí,ale nakonec se umoudřilo a mohla se uskutečnit i discíplína běh na l00m s překážkami. V celkovém pořadí jsme se umístili na
krásném třetím místě, což se nám už dlouho

založení nového družstva žen. vellce

nás

potěšilo, že i ženy, nejen z našíobce, malí zájem
se aktivně podílet na chodu našeho spolku a soupeřit s kolegyněmi z okolních obcí na soutěžích

Asi měsíc po za|oženíse

požárního sportu,

s obrovským zapálením rozjely na první soutěže,
ze l<terych si hned přivážely poháry Sušice (2.),
Dětřichov u MT ( l.), Malíkov (7.) a Mladělov (2.).

l. Udánky B fútok 34:02, běh ó l:57]
2. Gruna |35;79,69A2]
3. Kunčina [37: l 0, 69123].
. Dá|e jsme se zúčastnlIisoutéžív Nové Vsi (7.),
Rozstání (l3,), DětĚichově u MT (5.) a M|adějově
(l4.), VýsLedky téchto ostatnich soutěží nejsou
přiliš uspokojivé, a|e podepsa] se na nich i nepříjemný fakt, že 1sme si na všech soutěžích
museli půjčovat požárni stÉíkačku,protože naše

Přejeme našim hasičkám mnoho úspěchů
dalších soutěžích a samozřejmě my muži je

v

budeme nadále podporovat.

Složeníženského družstva - veliteIl<a Hana
Šikulová, zástupce velitelky Monika Šikuiová,

členky lvana Hanischová, Sárka Hůlková, Markéta
Kalábová, ]ana Simková, Lada Hynštová, Vendula
Švandova. Martina Knápková a Marketa Du-

byla už ve ve]mi špatném technickém stavu,
Nutno podotknout, tento stroj má uveden rok
výroby |963. Po dohodé s Obecním úřadem.
jsme proto dali našeho ,,Albena' na generá ni
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a naštěstí nepřeskočil na Iesní
Porost. Zásah řídila jednotka HZS z Mor.

POWERMAN" zařazený do seriálu ,,morav-

skotřebovsl<ý

iil

il

okolním svahu

minulém číslejsme zapomněli na výčet aktivit

za loňský rok, což bychom rádi napravili nyní:
. z pořadatelské činnosti jsme již tradičně začali
pálením čarodějnic, následováno poutí a zakončeno v srpnu spoltovní cykloakcí ,,kunčinský

nepovedIo.
Pořadí na prvních třech místech:

v Nové Vsi 3
-zemřelo ll občanů,vKunčině 6 av NovéVsi 5.
- přistěhovalo se celkem 54 občanů,do Kunčiny
42 a Nové Vsi 12
- odstěhovalo se celkem 2ó občanů,z Kunčiny l9
a Nové Vsi 7 (jedná se pouze o trvalý pobyt)

v Kunčině 8
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l 1.3. Hutira Ondře|(K)-60
27.3. Šabová Eva(N.V.)-70
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1.2. RoušovíJarmila(K)-60

,lElt

den

***7,&.?*** ** 14 ***,

Miková Dagmar(K)-7O

4.2. Smolíková Vlasta(N.V.)-75

Umrtí:

pr:ťšx*;*ej*{xký

díková.

Na závěr bychom chtěli vzpomenout na našeho
d]ouho|etého č|ena pana Františka Haíeru, ktenf,

nedávno dobrovolně ukončil životnípouť a se
kterym 1sme se napos|ed rozloučili v pátek
28.3,2008 ve smuteční síni v Mor. Třebové. By|
dIouhá léta preventistou a poté velitelem sboru.
Vždy ve ice rád a ochotně pomáhal každénové

opravu a v |etošnímroce uděláme maximum pro

to, abychom se s novou technikou umísti|i na
lepších postech, než tomu by|o doposud.
Děkujeme OU Kunčina.

. v |oňském roce jsme měli jeden zásah u úzkorozchodné trati nad Novou Vsí. Dělníci, kteří
opravovali l<oleje, způsobili svařováním požár
suchého listí, který se velice rychle rozšířil po

generac mladých hasičůa předáva|
zkuŠe.ost, Cest ieho

Pamatce,

cenné

SDH Kunano

soKoL
Rozlosování SOKOL KUNC|NA-iaro 2008
Dorost
Muži
DEN

ĎAs

DEN

14.30 Kunčina -Boíšov
l5,30 Hradec n.§,_^unclna
30 12,4 16.00 kunclna - l rsténlce
,l6.3U
Kunčina- M,IíebováC
So 19.4
so 26,4 16.30 K.ocírov-kunčina
]t í.5. 16.30 Kuncna-JevEKo ó

jo 29.3

So 3.5.

So 3.5.

So 29.3

so 5,4.

VoLNo

patovec-Kunčina
17.00
]t 8,5
so 10.5 17.0o l reDalov-Kunclna
So 17.5 7,00 Kunčina -Janov B
30 24,5 17.o0
/.UU <unčina -Jedlová
>o J l.c
So 7,6. 15.00 <renov-Kunčina
/.UU (unčtna -Staré Město
so 14,6
so 2'1.6 17,00

cAs
12:1

Záci

DEN

čAs

rchráno

J.4c Kunčina -Jaroměřice
14.15 kunčina- chornlce
so 26,4 14.15 M. l rnavKa-^Unclra
30 12.4 l
So19.4

16.00 Kunclna-vendol|

4.UU
3t 8.5.
30 10.5 14.45

Kunčina-BYstíé

\,le

20.4

§o

26.4

So 3,5

0.00
0.00

3oíšov-Kunóina

14,00

lclna - l reoaí

10.00 kunólna- tsoršov
Kunclna- Lnoínlce
so 24,5 10,00 Třebařov-Kunólna
Ne 1,6. 1U.UU tsorsoV,ÁUnclna
So 7,6 10,00
jo 14,6 10,00
so 10.5

30 17.5 10.00

so 24,5 14,30 cistá-kunčina
So 31,5 14.45 Kunčlna -St. Město

Ý,.3a Rohozná-Kunčina
so 7,6.
So 14.6. 14.45 Kunčina -Bolšov
So 21,6 14,00 Radlméi-Kunelna

odiezdV autobusu na zápasy bUdou upřesněny na plakátech Ve Výlohách pohostii:]s!V!|
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(předprodej: pondělí a, středa l4,00. l 9.00,

čtvrtek 9.00- l2.0§

+l

hodinu před

představením na uváděný pořad).
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:"NEtKRÁ§NĚlŠÍ.HÁoeNrn 1čgi

l4.,,44-,ponďělí, :I,79a a In 0a hod:...
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Pří§tupný;,98]miri.'ystupné:70
: ALY_IN A cíilPMuNKÓvÉ Ú§A) ,
l6. 4., středa 1,7.00,hod.,
To bude 'mazeč.;. Animovaný raúnnÝ;
'
hudelní, přístupný, vstupné:60
,

,

Kč

. PoKANl ffB)

28. 4., pondělí, l9.00 hod.
§poiila ie laska. Rozdělil ie slrach. Zblla jim
naděie. Rornantický, příslupný od 15 let,
s titull<y, l22 min., vstupné: 60 Kč

. Lovcl PoKLADU (UsA)

|:l.,)

&,

.,,,.k

30; 4,,,,štředá,

l,ff§ttlA§t[lDm
:.).: 1.:.),),.|

]',
,:,'
a,:

;.]
l_:

:'., . ..

ABYCH0nBWuŽmčxÍ

rekianni

.
,:estc!e sáó{, tašky a aci,e
!9:!i]k:l .a ]oguitú tuku

ietái(,,Ý

kl3i]iae a jjné o}al]i

lgpenka karlci]
kance]áiski, paoir

,: §e§lly kn|hy
,r]

ňúrl ttiis srrÁvnřl

.

novlny a aasopjSy

jini neznecištěný papír
|sáčk, olrálky lbicu§ky,

nlc_)

e daišlci] polra!]n
PET iáhve od lápolu
isešlápnulé!
piaslové
]]
úbaly
0d drogistackého aj- zboži
,] poíystyíen
l: piaslové výrobky

.

'.;,
,,,::

uh]ový papíí|kopilák}
v0skováný papjr

'',]

,; zneči§lénýpápir
{na§tiý múkrý,9d potřyin an.)
., ?|síy ahygienickó potieby

., deť,lóvý óapil

,,

papíróýé ůbaly kombinované
§ pla§iy a kc!ó!ýni ióljsřL

1tuÉH_v

]r;

a,

|a',,,1.|.

|.|r|,.)

|,:a|,.arl,a,'..,i,:r::í1

|:.::.':a

táxlil,e u umélých Viákón
linclga a yýíobky r PVC
pl9§ty § přimé§i jiný.h

maigiálŮ

{kat]ely, Videokůzeiy)

guma, moJiian
]1: ple§ly znečjštĚná
cheňjťkými lálkanii, §leji áld
|],

§tBuĎTE

i

l9.00 hod.
lidské životy,obrátí'.rahůru

Dgbrodružnýlakčni přrst,, vstupné: 70 Kč '
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.,
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]; Jiné
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l

skjeíěné nádoby

]] iabulóvé sklo
(bez dlalěné vJožkyl

:,1 )

ar,, :|:.l,::; :.::ll:)l:ll

p0fcelén a keíanika

í., kamenina

,j záro|ky

l;

Zrcaě|a
; áutomobilová §kla
iJ teléVižni obřa:óvky
, §klo s drátěným Výpletern

e*,

#}
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nohama.,.

....: :|,...,,,|:a

{přepB|ky, h.dólty, ka{áčky. átd,)
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§e.tý děiiny

3. ročr.iík mezinárodního festivalu

Prosrarn:

sLAvNosTNl ZAHAJENl
. 71, 4., po1 19;30 hod., dvorana,

y§tupné:

l20 Kč.
,'§how, Milana Markovjče a ieho hostů
herečtď Anný Šiškovéa hudlbníka Jana
Lehotského.

.

72, 4.í útel"Ý, l 0,00 hod.,

Literární,beseda

dvorana

,

Mladí slove-nští autoř,i a,.spisovatel Anton
.:23. 4., st, 20;00 hod,, dvorapa,, vstui}né:
80 Kč

Folklórní róubor DRUŽBA Trenčín

Pěvecké a tanečn í, y/stoupení.
. 7+,4;.,:čt, l9,.00 hod.. vstupné nebldo do

Líilí:
ww!§?,J&,{í*,&lT"{§

oB§LuHovlrL .l§EM, .ÁNGLlcKÉHo
Filrn',,1 koprodut<ci §R,

aNěmecko, .:. ''
.25,4.,pátek ,. ... ,
Pen

s'

ČR, Madhrsko

,..

partnerslcým,,městem

BANSKÁ

l0:0_0 Tanečnísoubgr TEXASKY (určeno
pro MŠ,a'l, $, ZŠ),

19,00 Vernisaž uýrtavy malíře Jozeta,Lacl

9.3Q Taneční.ikupina TEXA§IC,a

20.00 Paradáiz Pikčr z divadelní,předstaplostové nódobv
o lóhve,
PEI lóhve (od nópoiůl

,

y_eníl,óchotnickéhosouboru 8anská

21.00 Hudební klub DUKU ,DUKU - slo_
,.,_,,venskálskupina LongiÉl, slovensko-

l

,

českáskuirinaLealoo,
'."76. 4.;
, sq, |4.00 hod., kino, vstupné:1

45,0

Kč

,

.Moderní lorětinový obchod od,A do'Z

&&&&
PAP 20

21

Seminář,p-io odbolníky zkušeného íloristy
a maiítele,lúspěšného,bratislavského, kvě:
tínářswi ORCHIDEA ln$'Michala Hauta

l

26,,4

:'l so,''

1.8.00,icjd.,,dvijrana,

200,,Kč,,
22

Oboly z plostú isou obvykle oznočeny:

n& ó& ó& n& 8&
PE]HDPE2IDPE4PP5Psó

květinová shów

v

vstupné:,

režii ,slávka.Rabušice

| 77 : 4. ; ne, 8:,30,hod^ ; Frantíšk.kostel
.§Iovenská mše
P. Bartolomej František Uriga

,,.':

:

zE sKoLst(YcH zAlRlzENl

z HlsToRlE

vuvu,

pokračovóní z minulého číslo

V roce 1642 byl farářem v Kunčině a
Rychnově Petr Klessely (l642-1647). Daroval

kunčinskémukostelu kalich, na kterém je

nápis:,,mementa A,D. Petri Klehseli

sacerdotis Kunzendorfii l642". Po ieho
rezignaci přichází na kunčinskou faru
7.7.1647 Tomáš František Kutschik( l647-

l663). Tento farář byl 4,11.1652 potrestán
konzistoří v Olomouci pokutou 77 zlatych
pro pohoršlivý život. Zemřel l6. l0. l663 a po

jeho smrti byl zde íarářem

ustanoven

svitavský Egidius František Janicke (l6641675). V roce 167l prý došlo v Kunčině ke
kostelní krádeži. Janicke zemřel 29.5.1675
a byl pohřben ve Svitavách. Dne 14.6.1675
byl uveden do úřadu faráře v Kunčině Tomáš
Kristely (l675-1677). Byl nejdříve kaplanem

v Mor. Třebové, potom od 12.2,1675 do
června toho roku farářem v Hradci nad
Svitavou a koněčně od 14.6.1675 farářem
v Kunčině. Zemřel 2.10.1677 abyl pohřben

vedle svého bratra v kostele v Mor. Třebové.
Jeho nástupcem byl Jiří lgnác Rómer (l677l 705). Tento farář spravoval íarníúřad

Kunčině 28 let, byl ale po l 7 letech slepý,
proto íarnízáležitosti vedli |eho kaplani

(Schulz, Commenda, Renner, Lasching).
Farář Rómer zemřel 30. června l 705 a byl
pohřben v kunčinském kostele před hlavním
oltářem(víme podle Matriky zemřelých l.).
Také kaplan Commenda zemřel v Kunčině
a odpočíváv kostele vedle bočníhooltáře.
Za íaráře Rómera byla v roce 168 l kostelní

Ve druhém pololetí školního roku

200712008 pokračuje výuka angličtiny, hry na
flétnu, tancování, keramika, práce s přírodninami a jednoduché aranžování.

věž opatřena novou krytinou (podle Kostelní
účetníknihy l. - l68l). Na kamenné základní
stavbě vysoké kolem 12 sáhů (Historická

7.8.1705 přichází na faru do Kunčiny
původně kaplan z Moravské Třebové
Matthias Kunerth (l705-1720). Během jeho
úřadování zavedl nadučitel Matyláš Schubert
,,zvonění proti bouřce". Jakmile přicházela

bouřka, muselo se zvonit všemi zvony, aby se
bouřka zaplašila a bylo odvráceno očekávané
nebezpečíúderu blesku a krupobití. Z pod-

nětu faráře Kunertha byla

v roce l7l

se aktivně

ÚČastnily

ravské Třebové. Děti

vystoupenÍ, byl to pro ně obrovský kulturní
zážitek.
n koncem dubna začneme opět jezdit s dětmi
do plavecké školy ve Svitavách, kde se děti
u Na červen nabízíme rodičůmvýlet do

s dětmi oslavíme Den dětí a konec

zoo.

školního

roku, kdy se rozloučíme se školáky.

Český sáh (staročeský) : 3 pražskÉlokey =
l,7978 m; užívánv době Karla lV. Ceský sáh
= 0,93 vídeňského sáhu = 3 lokty = |,7742
m.), jelížzdi jsou silné 4 stopy (stará délková
míra: vídeňská stopa = 0,3l608 l m, česká

dosáhly 59 zlatych l8 krejcarů.

navštívili

nauČÍPohybovat Ve Vodě.

délková míra, odlišná v různých zemích.

stopa (střevíc) = 0,2957 m.) se zvedá
dřevěná konstrukce obitá prkny, tedy
prostor, v němž visí zvony. Náklady stavby

* začátkem dubna jsme s dětmi

představení Michala Nesvadby v Muzeu v Mo-

nůzxÉ
V únoru jsme pro veře jnost připraviIi
,,Masopustní karneva|", kde děti obou

mateřských škol lystoupily s vese|ým tanečním
pásmem. SouČástí Pro8ramu by|o VystouPení
kouzelníků a diskotéka pro děti s různými
soutěžemi. Odměnou pro děti bylo občerswení, drobný dárek a sladkosti. Děkujeme všem
sponzorům, kteří nám přispěli na tuto akci.

"::

l

vyhotovena mistrem Friedrichem Gotthardem z Moravské Třebové a tovaryšem
kuwilokou uvnitř kostela dřevěná nebesa
(lidově zvaná Emporkirche). Farář Kunerth
nechal postavit v Rychnově vedle cesty do
Mladějov sochu sv. Rozálie. V Kunčině si

postavil pomník tím, že u příchodu do

kostela nechal postavit dvě pěkné skupiny
soch. Tyto byly zhotoveny v mladějovském
kamenolomu kameníkem a sochařem Jiřím
Hendrichem z Mladějov. Jednu skupinu woří
sochy 14 pomocníků a druhou sochy vedle
cesty sv. Jan, sv. Marie a mezi oběma kříž.

Farář Kunerth zemřel l8.8.1720 a

byl
pohřben v kostele v Kunčině.
(čerpóno z koniky, pokračovóní příště)

*

v

březnu reprezentovaly naši mateřskou
školu staršíděti v oblastním kole ,,Mateřinka"
v Holicích countIy tancem. Na vystoupení své
děti doprovázeli rodiče a mohli tak s dětmi
prožítieiich úspěch.

Přesto, že ie určenémísto k odkládání
hřbitovního odpadu, isou občané,kteří
vyhazují svíčlq,kytice a dalšívěci přes zed'

hřbitova nebo do živých plotů v přední části

Kostela. Vyhazuiete doma
před svůj dům ?!?!

věci z okna

