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ZHISTORIE
PosTA

První poštovna byla asi před l 30 lety v
domě čp.52 (aníčkovi) ve světnici vedle
vchodu. Této světnici se až do roku l 945 stále
ještě říkalo "kancelář". Prvním poštmistrem
v obci byl František Sponer, tchán řídícího
učitele Ludwiga Glatznera. František Sponer
pocházel z rychty, byl majitelem usedlosti čp.
52 a dlouhou dobu starostou.

Potom byla pošta určitou dobu u Aloise
Gotzla na čp. 200 a během l. světové války u

)ana Zechy na čp. l92 (dům naproti kostelu
přes silnici - zbourán).

V roce l 928 dostala pošta k dispozici
místnost v obecním domě. Další vedoucí pošry
byli:

poštmistr Citowsky, potom přišel Cech,
pak asi od roku l 930- l 945 by| poštmistrem
Eduard Schwarz. Oženil se s Augustinou Ze-
chovou z čp.87 (Moštěkovi), kde si v zahradě
necha| postavit pěknou viIu (Berkovi). Pracovní
doba listonoše kolem roku l890 byla
roz]ožena na den a noc, takže sotva si mohl na
spaní lehnout do postele. Ponejvíce spal na
wrdé lavici u kamen a vedle něho na podlaze
pes, kteni ho včas budil. V 6.30 hod. šel do

kostela zvonit a ů do 8 hod. byl kostelníkem.
Potom rozdělil poštu a roznesl |i po horním
konci Kunčiny a v Nové Vsi až po hájenku, Na
dolním konci Kunčiny roznáše|a poštu jeho
manželka. vracel se tak kolem l5 hod. potom

měl přestávku. Ve 21.30 hod. jel s károu s

poštovními zásilkami, dopisy a balíky na
nádnží, kde všechno převzal vlak od Chornic
do Třebovic a zároveň předal poštu. (roto
dělal listonoš Vo|těch Huška ještě po roce
1945). Ve 3.30 hod. iel zase na nádraží
předat poštu, protože jel vlak od Třebovic do
Chornic.

&,

Dům č.p. l92 - foto z roku 1938 f

? Uprostřed fotografie dům č.p. 200

AKTUÁlnĚ z oBcE
l níormace z iednání zastupitélstya

Obecní zastupitelstvo především řešilo
financování roku 2004. Rozpočet je vypraco-
ván tak, aby příjmy kryly výdaje. Skutečnost
všal< bude asi trochu odlišná a proto bude
nutné provádět v průběhu roku úpravy dle
priorit a oblasti zdrojů.

Rozpočet roku 2004:
Příjmy:

^"*,:'íj |o* 
*ť;; 

u:"rť;i,
Doňzpříjmůf.o.zezóv. č. Ll00,a00 7l8,264
Daň z příjmů f.o. ze som. v.č. 200,000 242,32l

Daň z příjmů f.o. z kop. vyn. 80,000 ó5,920
Daň z příjmů próv. osob 1.300,000 683,90ó
Doň z přidoné hodnoty 2.000,000 l .l7 I ,9ó4
Daň z nemovitostí 600,000 l7ó,234
Spróvní poplatky I,000 l,920
Poplatekzo komunólní odpod 200,000 19ó,800
Poplotekzepsů 10,000 l1,I00
Poplatekza užívóní veř. prostr. 0,5a0 0,180
Poplatek ze vstupného 0,5a0
Prodej pozemků 40,000 62,00I
Lesní hospodóřství 20,000 I 40,377
Zájmovó činnost v kultuře I I ,000 0,904
Zájmová činnost (ze zóbov) l,000
Nójemné z bytů I50,000 ó0,377
Vrotko-přeplatek (eI. energie) - l 6,032

Hřbitovní poplotky l 5,000 0,800
Náhodilé příjmy (za stodion) l5,000 l0,ó55
Prodej popelnic 20,000 5.600
Příjmy-EKO-KaM - 6,992
Prodej knih l ,5 l ó
Nájemné z bytu OU l8,000 l0, ló4
vratko-přeplotek (tisk) - 1,109
Příjmy z úroků 130,000 14,987
Dotoce ze stót. ro+očtu 249,200 125,000
Dotoce-infra (byty) 800,000
Dotace-volby (čeruen 2004)
Dotoce-Uřad proce

Dotace-ško/stvi.( Mladéjov)
Dotace-ZS+MS (mzdy)

ZS+MS (vzdělóvóní)

44,ó00
ó0,300
3,000

3.0l ó,000
l7,000



Čerpání rozpačtu
k 30.ó.2004:

38,óó2
l52,379
2ó3,889
30,272
240,000
8óó,500
580,000

2.1óó,500
3,0a0

0,800

I,ó80

0,238
28,568
7,934

75, I 84
8.922,379

72,53ó
l2,773
93,5ó2
7ó,970
57,494
8,392

§PoLEčENsxÁ xnorulxn
Narození: 24,4. Sekaninová Hana(K)

;s 21.5. Seryn ŠtěpanlN.V.,1

sSÉ4 23,6. Sokolík JoseflK;

*ň 24.4,Kalábová]ana(K)
a Ondráček David(Mladějov)

ffi=--zl.t .And rlová Eva( K;\@ aValný MartiniK)

Termínovoný vklad
Příjmy z úvěru (byty)

lubilea:

- 1.000,000
ó.241,000 ó.2ó1,232
l1zdI2dd--7B66o73

6.5. Švestková Božena(N,V.)-85.
l 1.5. Trnečková Kristina(§-75
l 9.5. Rothrockel Josef(N.V,)-70
23,5. Senkyřík Vadimír(N.V.)-60
24.5. Doležel Joseí(K)-70
26.5. Klon Antonín(K)-60
l 4.6. Manz Alfréd(K)-60
28.6. Dvořák František(N.V.)-70
29.6. Janíček Pavel(K)-60
l 3.7. Fleischlinger Jiří(K)-60
l4.7. Brandes Walter(§-7O
2.8. Kubíkoví Anežka(N.V.)-85
4.8. Prokeš Ladislav(K)-60

l 3,8. Polák Bohumil(K)-80
l 9.8, Fafílková Marie(K)-óO
23.8. Jel ínek Vlastislav(K)-70
25.8. Zouharová Marie(K)-85
29.8. Vrtěna Josef(K)-60

dne l8.4.2004zemřelo
paní Prokešová Anežka
ve věku 83 let
dne l9.7.2004 zemřela
paní Šimonová Libuše
ve věku 59 let.

Výdoje:
Rozpočet 2004

zemědělství !ó|ó;i,
Lesní hospodářství l50,0O0
Doprava ó0,000
Pozemní komunikoce 72,000
Příspěvky MŠ 340,000

MS-mzdy
zs 85 5,000
ZŠ_-mzdy

ZS-obec Mladějov -
Knihovna 10,000
konika l0.aa0
Ochrana památek (sochy) 300,000
Církve-kaplička N.V. 25,000
OPrava rozhlasu 50,000
TiskzPravodoje 35,000
Kultura 100,000
sPoz 25,000
TěIovýchovnó činnost l00,000
Bytové hospodóřství 7.241,000
Veřejné osvětlení 250,000
Pohřebnictví 95.000
Úroky z úvěru (ptyn.) l90,000
Svozodpodu 300,000
Veřejnó zeleň 221,000
Kub důchodců 50,000

Úmrtí:
_]F,t-

Wwtl,?ffi

požórní ochrana
Místní orgóny
cinnost ou
Služby peněžních ústavů
Pojištění majetku obce
Volby (červen 2004)
Volby (r. 2003)
Termínovoný vklod
Rozpočtovó rezervo
Splótka jistiny

80,000 23.3ó5
580,000 27ó,ó57
470,000 223,39 l
40,000 I 5,I 40
50,000 33,788

, 20,24s
_ 0,023
_ 1.000.000

797,200
ó5ó,000 328,000

BaĎ1dd |š7973TT

Zastupitelstvu není lhostejná situace
dobrovolných zájmových organizací. Finanční
zdroje jsou omezené, ale rozhodující je
především zájem jednotlivých skupin a perspe-
ktiva využití vynaložených prostředků.

Značně náročné je financování školských
zařizení a klesající počry dětí se stávají limi-
tujícím faktorem. Proto je i nadále důležité
podporovat výstavbu nornich bytů v obci a vy-
wářet předpok|ady zvyšování počtu obyvatel
a tím i možnost navyšování dětíve Školách.

V uplynulých dvou letech byla realizována
výstavba bytů u nádraží v Kunčině. Har-
monogram prací byl dodržen a kolaudace
jednotlirn/ch bytů proběhla do konce měsíce
června. Všechny byty jsou obsazeny, jsou
vypracovány smlouvy, které zabezpečují
návrat investovaných prostředků. Je nutno
konstatovat, že náročná akce byla zdárně
dokončena a další stavební parcely v této
lokalitě budou prodány individuálnim
zájemcům.

Významnou oblastí je i v,yváření podmínek
ochrany prostředí, Zastupitelswo navrhu je

vypracování záměru v.l,stavby čističek nebo
kanalizace na jednotlivé části obce Kunčiny i
Nové Vsi.

Byly řešeny prodeje majetku a výkupy
nemovitostí - pozemků z důvodu legalizace
současného stavu.

Obec zodpovídá za pořádek na svém
katastru a je velice divné, že naši občané
vytvářejí nepovolené skládky. Yždyi za odvoz
odpadu máme všichni zaplaceno, tak proč
toho nevyužívat?

Zastupitelswu není lhostejné ani parkování
vozidel na komunikacích. Na základě žádosti je
povoleno umístění značek. Kontrolou dodr-
žování se budou zabfrat příslušníci Po|icie ČR
u komunikace ll. třídy. Značky jsou již dodány
a v nejbližší době budou umístěny.

Opět se začíná rozmáhat vo|né pobíhání
psů - na toto pamatuje vyhláška obce.

Není nám lhostejný stav vozovek ve správě
obce. Proto je nutné uceleně vypracovat plán
řešení čističek a kanalizací, aby neby|y veřejné
prostředky neúčelně vyhozeny. Počítat i s no-
vou výstavbou a zabezpečení dopravní obsluž-
nosti a vytvářet soustavné podmínky pro
možnost čerpání prostředků podpory venkova
a jiných fondů. Proto je nutná příprava v tako-
vém předstihu, aby bylo možné žádosti včas
zpracovat o nabízené finance požádat.

Naše obce tíží řada závažných problémů,
ale zájem občanů o jejich řešení je velice malý.

]sem zvědav, jak dlouho budou naši
zastupitelé přehlížet nešvor pónů řidiČŮ,
kteří si udělali odstavnou Plochu pro svó
náHadní vozidla před parčíkem u obchodu
Orion!
Když bych pominul příšerný zópdch linoucí
se z Yozu s přívěsem, ktený převáŽÍ drŮbeŽ,
nelze už přehlédnout zničený pozemek,
poškozený živý plot a především omezenÝ
výhled řidičů vyjíždějících z,,malé strany"!
To opravdu není v silách zastupiterstyd
tomuto nešvoru udělat Přítrž?!

Ano, říká se tomu tak. Ale nebudine k
okurkám tak velkorysí a k ostatním plodinám
nespravedliví. Teoreticky se vlastně v tomto
období nic neděje a noviny nemají tudíž o čem
psát. To neplatí ovšem pro prostý česlcý lid.

Je pravda, že pár dní, snad i týdnů, stráví
na cestách za krásami česhých luhů a hájů,
v parnu i u vod, ba
že budou obievovat
i krasy cizích krajů
tam i onde, spálí
se u moře nebo
chytí ,,rychlejší pří-
pad" v některé zemi
africké, ale to není
vrchol léta, |ak by se
na první pohled
zdálo. Podstatné je,
co praví české pří,-

sloví: ,,Až se zima
zePtá...". A tak v
úmoru letních veder a v potu tváře dob/váme
chléb vezdejší-pardon-začínáme zavařovat,
sušit, či mrazit vše, co nám zahrada i les dá
a utěŠeně nám rostou zásoby. Zaháií to
jahody, borůvky, třešně, angrešt, r7bíz, višně
a maliny, dále přes meruňlly, broskve k těm
tolik protěžovaným okurkám, pokračujeme
různými druhy blum; jabll9, hruškami ď k

ořechům a to nesmíme zapomenout na
bylinky, houby a jiné dary přírody. Většinou po
hříchu dozrávaii tehdy, když nutně
potřebujeme odjet na dovolenou, či udělat
jinou neodkladnou práci. Ještě, že jsou dny v
létě tak dlouhé a světlo nám dáváiluzi, že těch
20 kg meruněk dnes ještě určitě zavaříme,

Když v hluboké noci
konečně vítězoslavným
pohledem přeměříme ty
zástupy zavařenin na
policích, máme pocit
olympioniků na stupních
vítězů a zároveň si
dáváme závazek (mar-
ně!), že příště už si tolik
ovoce najednou nepqří-
díme.

Pře|i Vám, milé čte-
nářky, aby se Vám
dobře zavařovalo, sušilo

a mrazilo. Milí čtenáři, Vám zase přeji, aby se
Vám dobře stavělo, opravovalo, bouralo i

budovalo, ve žních sklízelo a vám všem
připomínám: ,,Nejen prací živ je člověk."
Takže si hlavně hezly odpočiňte, uži|te si
sluníčka a dobrého moku, abyste ,,až se zima
zeptá..." mohli wpomínat na to letošníléto
s uspokoiením.

,.-l,,,.','.,lí9Í :'.],i].,:;.].. ]

K 3l,červenci 2004 bylo celkem l2l9
obyvatél, z toho 646 mužů a 573 žen.
V Kunčině 89l obyvatel, z toho 470
mužů a 47l žen.
V Ňové Vsi 328 obyvatel, z toho l 7ó
mužů a l52 žen,

okurková sezona

Názory občanů



iilit§,.
Cinnost myslivců od počátku roku byla

soustředěna na zimní přikrmování srnčí zvěře
soustředěné na řepkách a ozimech. V jarním
období isme se účastnili ozdravné akce
organizované v rámci pardubického kraje, kdy
se podávala do krmiva léčiva Cermix a
Rafendozol proti střevním parazitům u srnčí
rvěře s dobrým výsledkem. V dubnu se v
Opatovci pořádala OV CMJ veřejná přehlídka
loveckých troíe|í, při níž nďe trofeje ulovené
srnčí zvěře byly hodnoceny bez připomínek.
Současně s přehlídkou se konal hodnotící
okresní sněm, na němž u příležitosti význam-
ného životního jubilea naši členové p.Klon A.
a Vrtěna J. obdrželi vyznamenání lll. stupně
" Za zásluhy o myslivost".

V květnu jsme uskutečnili poplatkovy' odlov
srnců zahraničním lovcem z Rakouska ke
zlepšení finanční situace v pokladně, abychom
následně mohli dobudovat dříve zmíněnou
klubovnu v Nové Vsi, protože výkupní ceny za
dodávanou zvěřinu se rapidně snižují. Nyní se
věnu|eme průběrnému odlovu srnců a černé
zvěře ze|ména mladých divokých prasat
vykazuiících na moravskotřebovsku a v naší
honitbě vysolay' stav působící velké škody na
zemědě|ských ku ltu rách, )iž nyní se při pravu je-
me na pořádání tradiční myslivecké zábavy, na
kerou srdečně zveme své přiznivce.

,t,,ř!i.i'i+iť+;ii_.,:

Jako již tradičně každý rok pořádáme
koncem dubna "Poutovou zábavu". Bylo
tomu tak i |etos, ale neblahým fenoménem
posledních let je velmi nízká účast místních
občanů, čímž se tato akce stává ztrátovou.
Pořádání takové akce je velmi náročné od
přípravy sálu kulturního domu, zajištění občer-
swení, kapely a mnoho dalších činností s tím
spjaté. Proto jsme svolali schůzi a bylo projed-
náváno, zda-li pokračovat v pořádání dalších
ročníků či nikoli. Hlasováním bylo rozhodnuto,
že letošní Pouťová zábava byla poslední.

Dne 5.ó.2004 se naše mužstvo zúčastnilo
okrskového cvičení v Radkově za účasti 13

družstev. Do závodu isme nastupovali ů
předposledni kdy je trať a hlavně stanoviště
startu velmi rozmáčené, proto se musí běžet
velmi opatrně a pomaleji než družstva, která
závod začinalí. l přes velmi deštivé počasí se
podařilo vybojovat velmi dobré 5. místo.

Již čwrrým rokem isme pořádali 26.6.2004
sportovní akci s názvem "Kunčinský duat-
lon". Letošního ročníku se zúčastnilo 25 zá-
vodníků jak z nďí obce, tak i z Moravské
Třebové a okolí. Počasí nám přálo. Veltcým
překvapením se stal Martin Berka z Kunčiny,
kteny' tento závod vyhrál a obstál tak ve velmi
tvrdé konkurenci. Blahopřejeme !

Pořadí:
I. Berko Martin, roč.l987, čos 35;3l
2. Polák Tomáš, roč.l972, čas 35:38
3. Štěpař Petr, roč. l 964, čas 35:4 l

4. Dvořák Dušan, roč.l976, čas 36:05
5. Rotter Michal, roě l97l, čas36:17

Dne 8.8.2004 byl nahlášen požár včelína
v lese za kunčinskými rybnílq v místě na4va-

ném "Ameril<a". Jako první zasahovala
proíesionální jednotka HZS Moravská Třebová
společně se zásahovou jednotkou SDH Staré
Město, poté na místo přijely jednotky SDH
kunčina a Nová ves. požár zcela zničil
dřevěnou boudu spolu s dvěma úly, Příčina
požáru nebyla dosud zjištěna a |e šetřením
Policie CR. Jelikož bylo zrovna období
d|ouhodobého sucha, bylo štěstím, že oheň
nezasáhl vedlejší pole s obilim a přiiehlý les.

Chceme proto touto cestou apelovat na
občany, aby v těchto obdobích dbali zrn/šené
pozornosti ke svému okolÍ.

Dne 21.8.2004 jsme uspořádali opět
Kunčinský duatlon, ktenl, je zařazen do
celoročního seriálu "Moravskotřebovský
cykloman 2004". Závod bývá velmi obtížný,
protože má dvojnásobnou zátěž oproti
červnové soutěži - skládá se z těchto disciplín:
běh - 2 km, kolo - 13 km, běh - 2 km, kolo -

l3 km, běh - 2 km.
Návštěvnost pokazi|o špatné počasí, které

ovšem ve|mi vyhovovalo samotným závodní-
kům.

Výsledky:
Muži

l. Štěpař Petr
2. Pocsai Sándor
3. Dvořák Dušan
4. Kuběna Radek
5. Kadidlo Jiří
6. Malčík Michal
7- Rotter Michal
8. Berka Martin
9. Švorc Jiří

l0. HotařJiří

Děkuieme všem hráčům, kteří se na tomto
úspěšném umístění podíleli. Velké uznání za-
slouží též trenéři a funkcionáři, keří se v prů-
běhu celé soutěže starali o dobrý zvuk
Kunčinského fotbalu. Děkujeme OU v Kunčině
a všem sponzorům, kteří nás podporují.
Věříme, že nďi příznivci nás nezklamou a přij-
dou v nové sezóně v hojném počtu naše hráče
powbudit. Nďim hráčům přejeme do nové
fotbalové sezóny hodně zdaru.

Sokol Kunčina pořádal turnaj v malé kopané
..Kunčinské tango" dne 5.7.2004 pod
skálou. Turnaje se zúčastnilo 8 mužstev, hrálo
se ve dvou skupinách. Po celodenním boji
skončil turnaj takto:

l. Klondike Nová Ves
2. Mentolika Kunčina
3. Vinotéka Mor.Třebová
4. Rum Boys Velké Opatovice
5. Litrpůl Kunčina
6. Pivrnci Kunčina
7. Biercelona Linhartice
8. Chme|nice Kunčina

***

V sobotu 7. srpna 2004 pořádal Sokol
Kunčina již tradiční turnaj X. ročník Memo-
riálu Romana BrychÝ.

l.zápas Sokol Kunčina - SKP Slovan Mor.
Třebová 3:0

2.zápas: Sokol Třebařov - Metra Linhartice
0: l

V zápase o 3.místo se utkali:
Sokol Třebařov - SKP Slovan Mor. Třebová

0:0, na pokutové kopy rvítězil Sokol Třebařov
9:8

ve finále se utkala mužstva:
Metra Linhartice - Sokol Kunčina 0:0, na

Pokutové kopy zvítězila Metra Linhartice.
Konečné pořadí turnaie:
l. Metra Linhartice
2. Sokol Kunčina
3. Sokol Třebařov
4. SKP Slovan Mor.Třebová

(1964) l:04:49
( l970) l:05:20
(1976) l:05:32
(1967) l:05:58
(1972) l:06:34
( l975) l :08: l8
(l97l) l :08:43
(l987) l:09:25
(l958) l:l0:04
(1974) l: l0:28

kly
l. SchneiderováBedřiška (l965) l:l8:l9
2. Mizerová Olga (l982) l:74:59
3. Duráková Marie (l98B) l:28:14

Chtěli bychom touto cestou poděkovat
všem sponzorům za spolupráci a všem
fanoušI<ům za přrjemnou atmosféru.

SOKOL KUNCINA
Skončila soutěž okresního přeboru ve

fotbale za rok 2003-2004. Sokol Kunčina jal<o

nováčel< soutěže obstál velmi dobře a skončil
na velmi pěknem 3. mrstě. Naši dorostenci ,

obsadili v ol<resním přeboru 7. místo, Zácl .

vybojova|i v okresním přeboru 9. místo.

Rozlosování SOKOL KUNC|NA Podzim 2004 okresní přebor
Muži Dorost Záci

DEN cAs DEN cAs DEN cÁ.s

So |4,8, l 7:00 KUNClNA - D, Ujezd So l4.8. 4:45 KUNčlNA |,1oraš ce

Ne 22.8. l7:00 Bvstré - KUNC|NA Ne 22.8. l 4:30 Byslré - KUNČ NA

so 28,8, l7:00 KUNClNA, L]nhanice So 28,8, |4:45 KUNc]NA, Linhaftice So 28,8, l0:00 KUNclNA - |',1, TrnáVka

Ne 5.9. l7:00 ]aroměřice - KUNClNA So 4.9. |4l30 Chorn ce - KUNČlNA So 4,9, l0:00 KUNčlNA - Třebářou

so i 1,9, 7:00 KUNclNA - sebran ce So l 1,9, l4:45 KUNč|NA - st, vasto so i 1,9, l 5i00 Boršov - KUNClNA

So ]8.9. 6:30 opatov - KUNČ|NA So 8,9, l4:l5 opatov - KUNclNA So 8,9 l 0:00 KUNClNA - Křenov

So 25-9, l6:30 KUNClNA - Cerekv]ce So 25.9, 4: 5 KUNČ|NA - svtraw,Lány So 25,9 ] 0:00 Chorn]ce - KUNClNA

So 2. l0 l ól00 Dl, Loučka - KUNClNA Ne 3.10. 3:]0 Vendoli - KUNClNA Ne 3.10. 0:00 lY, Trnávka - KUNC|NA

So9,0 l 6:00 KUNčlNA_l"nou So 9, l0 Volno So9,0 l 3:45 Třebářov - KUNClNA

So l6. l0. l 5:30 Hradec - KUNClNA \,le l7, l0. l3:l5 1.1, Trnávka - KUNČ NA So 6, 0, l0:00 KUNclNA - Boršov

So 23. l0. l 5:30 KUNClNA - Březová 3.10. l3:l5 K[]N]ClNA Březová So 23. l0 l0:00 Křenov - KUNClNA

Ne 31,10 l4:30 Pomezi - KUNclNA So 30 l0 l2:l5 Opatovec - KUNClNA so 30.10, l 0|00 KUNC|NA - Chorn ce

So 6.1 l ]4:00 Radiměi - KUNClNA So6. l l:30 Rohozná - KUNClNA

O$ezďy outabusu na zl tf.ii,:.:;,:É:|:iii-i:i,iriiij]]:_:]ii:j],

ZE SPOLEČENSKýCH ORGANIZACÍ



pečovali, svědčí o tom amatérské
opravy.

přichodem cechů se situace
zhoršila. Noví obyvatelé nenavázali
na staré tradice, nábožensky byli
podstatně viažnější. Tak se stalo, že
oci r. l 945 ryto památky postupně
chátrají, mnohé byly nenávratně
z-ničeny. Tclto pojednání chce
zachytit jejlch stav na počátku roku
2000.

l . _§i(ž, v zahradě čp. l74
ip,Kcpcgry)

Tento dům býval poslední na
cestě ,lo No.yé Vsi. Křiž je z pí-
skovce. Na podstavci vlevo reliéf
sv.Jaseíal'|l, vpředu Panny Marie a
vpravo sv. Florián.

Vzadu je nápis ozdobným pís-
n-rem, letopočet je nečitelný. Nej-
vyšší část - samotný kříž s Ukři-
žovaným chybí a nezachoval se.

?. KřĚla lqrece_ nezi Čp._J5
(Pepoli_čp,vi) a čp. 30_L@erén&o-
Yi}

]ako všechny kříže a plastiky
v Kunčině je vytesán z pískovce.
Výšl<a asi 4,8 m. Fotograíie zachy-
cuje kříž ještě před poškozením,
i<říž s ukřižovaným Kristem je ulo-
žen ira čp. !62 (elínkovi), je velmi
zničeny.

Na oodstavci je zepředu ně-
ntecl<_ý, zezadu nápis latinský:

Po původním německém obyvatelstvu
zůsralo v Kunčině mnoho symbolů křesťanství,
l<teré svědčí o tom, že l<řestanské povědomí
zde mělc h|uboké kořeny. Tyto památky se
nacházejí přímo v obci i v terénu. Důvod
postavení se u mnohých nedá zjistit, u jiných se
v materiálech po Němcích zachoval, některé
měly vztah k určitému domu nebo ne|bližšímu
ckoií, Lr dalších se konaly pravidelně pobožnos-
ti obecního významu. Občané o ně s úctou

Svaof, Rochus byl Němci velmi uctíván.
Stejná socha jako v Kunčině je v Radkově,
poněl(ud odlišná a menší je v Nové Vsi u hřbi-
tova. A koste| v Nové Vsi je zasvěcen sv. Ro-
chovi. .Jeho socha je i v sousoší před kunčin-
ským kostelem.

Kunčinští Němci vzpomínqí: ,,U se/ského
gruntu Rudolfa Antlo (dnes čp. ó4) stóla ve

vý,měnkářské zahrodě vedle velkého listnatého
stromu socho svatého Rocha (morový svatý). Měl

woří charakteristický obraz Kunčiny. Na soše
.jsou patrné stopy polychromie. Na podstavci
je latinshy' nápis,Z chronogramů lze vyčíst rok
postavení sochy, nápis ie již špatně čitelný,
především v označených místech. Překlad a
rozbor provedli pracovníci Moravského muzea
V Brně.

Výňatek z německé knihy Gedenkbuch
z r.l977,.,No cestě Loj4 Schmida (zo čp. 82 -

dům Pálenských - zbourán) o kři-
žovatce s ,,[iščí stezkou" (tato stez-
kabylajižně od Kunčiny a občané
z Nové Vsi si po ní zkracovali cestu
do Moravské Třebové (stojí socha
svaté Troiice). Jednou v létě byla
poškozena bleskem. Lidé to brali
jako polryn shŮry a proto poČetně
navštěvovali každoroční procesí.
Podobně jako u sv. Rocha a sv. Flo-
riána se i u sv. Trojice (v předvečer
sv. Trojice) hrálo dostaveníčko.

Pohoštění převzal hostinský
Schmid, poněvadž socha stála na
maietku čp.82. V neděli svaté
Troiice bylo po požehnání procesí k
soše.

Pověst vypravuie: No místě, kde
později stóIa Schmidovo hospoda,
tedy na odbočce polní cesty, žiI no
konci 17. sto/etí /esní spróvce, Ten
musel koždou sobotu do Morovské
Třebové na konferenci. Cestou +ět
jel na koni. Jednou v noci, kdy byl už
v pokročilé době na cestě, domů,
uviděl před sebou no louce několik
tmavých postoy s hořícími loučemi.
Když přijel domů, hned se ptol, co to
mó znomenot, ale nikdo mu nemohl
dót uspokojivé vysvětlení. Zjevení se
přští sobotu opět opokovalo. Lesní
spróvce, statečný muž, se rozhodl
postavy vyhnot, vrhl se na ně, ale
spadl tak nešťostně do bažiny u ,,Liščí
stezky, že se z ní nemohl vysvobodit.
Musel stróvit v této mizerné situaci
celou noc a v těchto hodinóch uděIal
slib: UděIó dobrý skutek a postoyí

; nejsvětější Trojici sochu. Přštího róna našli lidé
: jdoucí do kostela úplně vyčerponého muže, který
, se pevně držel sedla o postroje svého koně, který
, po pádu zahynul. Osvobodili lesního spróvce z je-
: ho tísnivé situoce, Ten později, po svém přeložení
: do Moravské Třebové, svůj slib splnil."
i Socha trpí povětrnostními podmínkami,
i poškozena je především samotná socha
, Trojice.
: Podobné sochy se nachazejí téměř ve všech
: sousedních německých obcích. Uvádí se, že
i kult sv. Tro|ice převažoval v německých
, oblastech, v česlcy'ch zase kult mariánskí. T

íwisaovj, §ožínru synovi, Na památku kistovy smrti
žlvata nenřáteli zde stojící sochu
DOtLlpně zbaveilému. Tomóš Zecho
sposite/i svémU, nechal post1vit
Tlmóš Zecha posta,tiI

Na další části jsou vytesány mučící nástroje:
nejdřív metla,důtl<y a řetěz, nad nimi kopí, tyč
s hor,ibou a proyaz. Kříž by| poškozen trak-
toi^em y rcce l999, došlo k posunu jednotli-
rnl,ch částí" Ty jsou i značně zvětralé a jsou na
nich patrné opra,ýy.

3. §vetí$s§hul- lidqvá+laslika u čp. ó4
Gle_dsE9yr}

Nla podstavci je psacím písmem rrěmecky
psáno:

a, svatý Rochu, prcs zo nós u Boha,
cbv tlás chránil před nemocÍ,

r1lorern a nenadáiou snlrtí.
Postavena k poctě boží Janem
a Mcrií Habigerovými i856

Na rrádstavci je vlevo reliéí sv. .Jana Nepo-
n-ruckého, vpředu Panny Marie s Ježíškem a
vpravo sv, Floriána. Socha je v poměrně
dobrérn stavu, pečuje o ni rodina Nedomova.

chránit obce Před černou srnrtí. Každý rok na
Nebevzeti Panny Marie (l5.srpna) pořódol kun-
činský farář procesí k soše sv. Rocho, při kterém
zdarma působila kunčinská kapela a hróla
svatérnu Rochovi, který mó příštího dne jme-
niny, dostoveníčko. Potom byli hudebníci poho-
štěni v domě rodiny Antlovy. abyčejně byly koláče
o různé nápole."

4. Socha sv.Trojice - lidová plastika v úvo-
ze nad čp. 307 0ar"Zezula).

Svým umístěním vévodí horní částí obce,
kde je ovšem dominantou koste| sv. ]iří. Spotu

2. května l 904 se strhla nad Kunčinou ; uspořádána potom sbírka v Kunčině a sou-
strašlivá bouře. Během bouřky byla průtrž i sedních obcí. Mimoto byly dány k dispozici
mraČen, která zaplavila mnoho částí obce. i veřejné. prostředky na odstranění škod.
Voda se drala do domů i stodol a způsobila , Poněvadž mnozí odmítli odškodnění a ne-
mnoho škody. i dostali vyplacený příspěvek, mohla obec

Na Fischerově mlýně čp.32 (Hutirovi) bylo , použít těchto peněz na stavbu obecního domu
možné vidět na tabuli, jak vysoko stála voda : a chudobince, který byl pro obec velmi
tohoto nešťastného dne. Pro poškozené byla , potřebný. Čerpóno z kroniky

Kříže a círl<evní památt<y v Kunčině k 1.1 .2000

l00 let od jedné z nejhorších povodní v Kunčině



Máte rádi oheň? Ten táborákou/ s vůní ,
opečených buřtů? Ten, ktený pálí všechno
nečisté, hřeje a svíti nám na cestu? Když ho
ještě o pár stupňů pog;šíme, dodáme nevídané
barvy. zvukove i svételne efekty a podbarvime ,

ho působivou hudbou, pak dospějeme k
ohňostrolům, potažmo k ohňostrojové show.
Na jednu takovou Vas mohu pozvat koncem
srPna: 

,

oHŇosTRoJoVÁ sHow:
28.8.2004 sobota v l6,00-23.00 hodin na

@
Prvni Moravskotřebovská ohňostroiová
shgw
Program: Pohádka pro děti: Ježibaby
rozcuchaný aneb Ježour a prlncezna Rošťanda
Hudba: představí se 2 moravskotřebovské
hudební skupiny
Vystoupení siláka Želeného Zekona
Světelná produkce rúzných druhú
ohňostrojů na zámku (od rodinných ú po
arkádové včetně novinek v podobě letajících
střel na závěsných lanech).
Velký ohňostroj na náměstí: ohňové
kaskády z radničnr veže. v/škove ohnepady.
barevné fontany a efekry na lt'lorovem s|oupu.
vý,škove finále, ktere Yoravska Třebova ješre
neviděla. Sledujte pozorně ,,ohnivé" plakáry
s podrobným programem.
Takto velkolepě zakoncrme prazdniny a Skolní i

rol< nám přinese opét spoustu kulturních '

zážirků:

Záři 
'

:

21.9.2004 útery' v l9.30 hodin - dvorana
KS. vstupné l20.-
looo/o LEoŠ MAREŠ
Show Leoše Mareše
spoiená s módní
přehlídkou nové
kolekce firmy Litex
Litomyšl a velko-
plošnou video-
projekcí. Máte-li
připojení na internet,
můžete soutěžit do
I0. září o dvě volné
VstuPenky.

DIVADELNí pŘeosravrní:
21.9.2004 úteď v 8.30 a 10.00 hodin -

kinosáLKS
Ctrlupata ponaata (n
Karlovy Vary)

24.9.2004 pát'ek v l9.30 hodin - kinosál.
vstupné l50.-
Nevidím to černě
Velmi černá komedie z pohřebního ústavu o
tom, jak lidé s černou minulostí chtěli postaviť
na nohy krachující pohřební ústav. Daří se to
ovšem těžko, když chtějí především pohřbít
některé nekalé skutky,.. V představení uvidíte:
Stelu Zázvorkovou, Vlastimila Harapese, lvana
Vyskočila, Světlanu Nálepkovou, Čestmíra
Randu ml,, Anife lsmet Vyskočilovou Hassan,
Radka Zimu, Marcelu Kerleszovou-Macákovou
a Markétu Zárubovou.

25.9.2004 sobota v l9.30 hodin - kinosál,
vstupné ó0.-
Afrika - má láska
Herec Petr Kostka navštívil v létě 2002
východoafrickou Ugandskou republiku, která
je pro svou krásu a přírodní bohatswí naťyvána
Per|ou Afriky. Poznal hlavní město Kampalu,
život na venkově, tamější lidi. Jejich rodinný
život, postoj k životu. Vzpomíná na nečekané a
neobvyklé dojmy z tohoto zaostalého, stále
ještě negramotného, teprve probouzejícího se
státu.
Pořad je doplněný projekcí filmu Petra Kostky
a dojmy z cesq za adoptivní dcerkou.

První iarmark tradičních lidových řemesel
KuIturní služby města Moravská Třebová
připravují na sobotu, l8. září 2004 první
moravskotřebovský jarmark tradičních lido-
y/ch řemesel, který se uskuteční na náměstí
T.G,1-1.,Jeho součástí bude rovněž doprovodný
pro8ram,
V případě velmi nepříznivého počasí se
jarmark uskuteční na arkádách moravsko-
třebovského zámku, Doufáme, že se tento
svátek řemesel stane pravidelnou součástí
začátku podzimní kulturní sezóny.

Řllen

8.!0.2004 pátek v l9.30 hod. . kinosál KS
Na Ý loúce zelený
Hudební divadlo v karlíně-praha, známá
opereta s řadou vynikajících herců.

l3.10.2004 středa v 8.30 a l0.0O hodin -
kinosál ks
kouzelné křesadlo
Klasická hraná pohádka pro děti všeho věku,

l5.10.2004 Pátek v l9.30 h. - dYorana Ks
Sance pro dám},
Komponovaný pořad KS se zajímavou módní
přehlídkou a hosty.

22.10.2004 pátek v 8.30. 10.00 a 19.30
hodin - dvorana ks
Poutníci
Výchovný pořad a večerní koncert folkové
skupiny

22.10.2004 Pátek v l9.00 h. - Farní l(ostel
Requiem
Vysokoškolský umělecl<ý soubor Pardubice a
Boskovická filharmonie se představí v
mimořádném koncertu, ktení se uskuteční ve
Farním kostele.

23. l 0.2004 sobota v l 9.30 h. - kinosál KS
klíče na neděli
Divadelní společnost HÁrn 1t1. O.Želenská,
l.Andrlová, M.Bočanová, M.Zounar, Z.Mahdal
a další herci v úsměvné komedii).

6.-7. l 1.2004 sobota a neděle
štronzo
Z"..ká přehlídka divadla jednoho herce
jednoaktových her.

l 0. l l .2004 středa v l 9.30 hodin - dvorana
Ks
Petr Spálený. Miluška Voborníková a sku-
pina Apollo

l 1.1 1.2004 čtvrtek v 8.30 a l0.00 hodin -
kinosál ks
plzeňské loutkové divadlo

24. l 1.2004 středa v l9.30 hodin - kinosál
Ks
Večer s |iřím Lábusem
Večer humoru s předním komikem a vynika-
jícím hercem a jeho hostem.

30.11.2004 úterý v 19.30 hodin - Farní
kostel
Adventní koncert
Netradiční adventní koncert ve Farním
kostele. Pořádalí KS ve spolupráci se ZUŠ
M.Třebová a Duchovním centrem Praha.

Prosinec

4. l2.2004 sobota v 9.30.-l7.00 hodin-
dvorana muzea
Mikulášský iarmark

7.I2.2004 úterýv l9.30 h.. dvorana KS
Vánoční koncert Ev)r Pilarové se skupinou

l0. 12.2004 Pátek v 8.30 a 10.00 hodin _

kinosál ks
Vánoce. iak ie neznáme
Pořad pro děti.

l3. l2.2004 pondělí v 8.30 a l0.00 hodin -
kinosál ks
Štědrei večer nastal
Pořad pro děti a mládež.

A nyní K|NO

Pánská jízda
30.8.2004 v pondělí l7.00 hodin
Uspěšný otec a ieho syn, nadějný student, se
musejí po smrti manželky a matky vypořádat
s péčí o domácnost. Nevidí v tom problém,
marně je soused se čtyřmi vnoučaty na krku
Varuje a nabízí jim pomoc. Mužská ješitnost je
silnější a kvůli ní se postupně dostávají do víru
trapasů, problémů a katastrof, které nahlo-
dávají jeiich pevné přesvědčení o vlastní
dokonalosti.
Režie: Martin Kotlík, hrají: M.Dejdar, V.Št<ut-

téry, O.Vetchý, J.Abrhám, S.Nálepková ad.

Den poté
30.8.2004 v pondělí !9.00 hodin
Výzkumy klimatologa Jacka, naznačovaly, že by
globální oteplování mohlo spustit prudkou a
katastrofální změnu zemského klimatu. Ne|-
horší obavy se potvrdily. Jedna globální
superbouře posunula planetu na pokraj nové
doby ledové a ani klimatolog Jack nebyl
připraven na to, co se stane jemu, jeho synovi
a planetě. Strhující podívaná od režiséra filmu
,,Den nezávislosti".
Režie:Roland Emmerich, hra|í: D,Quaid,
J.Gyllenhaal, E. Rossumová.

z KUITuRY



zE šKoLsKÝcH zaŘizrxí
zÁrc_aoNí šxola ruNčlna

Sportovní akce v červnu 2004:
3.6. Atletická všestrannost l .-5.tř.
Pořadídružstev - ZŠ Kunčina: 8. místo
(z l 0 družstev)
2.třída dívl<y: R.Kalábová: l0. místo ( l0)
3.třída dívl<y: M.Dav.idová: 8. místo (l0)
5.třída dívky: Lucie Rádková: 2. místo (9)

S,Foretová: 3. místo
2.třída chlapci:J,HampI: l2. místo (l2)
3.třída chlapci: D.Kalina: l . místo ( l0)
4.třída chlapci: L.Spálensl<ý: ! . místo ( l0)

J.Hutira: 2. místo
T.Pagáč: 4. místo

5.třída chlapci: T.Brychta: l0. místo ( l2)

l 0.ó-]lybúc!a].:3.t ř.
ZS Kunčina: 6.-7. místo (7)

Složení družstva: D.Kalina, M,Polák,
O.Kudrna, J.Samek, D.Šimek, J.Janíček,
K.Pustinová, L.Fafílková, J.Pařil, V.Fafílek,
).Zeman, J.Hampl

l7.6. Šachový turnai v Moravské
Třebové - iednotlivci

6.-9.třída:J.Kadlec: l. místo (4)

T.Strašil: 2. místo

J.Musil: 4. místo
Bez rozdílu kategorií: J.Kadlec: l. místo (l6)

T.Strašil: 3. místo

,].Musil: l0, místo

26.6. Fernet Cup - kopaná s mantinely
4.-6,třída

ZŠ Kunčina (Modří bu|doci): 2. místo (6)
(O,Brychta, T.Brychta, J,Sejnoha, M.Zobač,

Lukáš Nedoma, T.Pagáč)

Dne l4.června proběhlo fotografování
tříd a žáků.

Ve středu 23.6. se uskutečnil pohád-
kový dětský den, kdy děti plniý různé spor-
tovně pohádkové disciplíny. Tohoto dne se
zúčastnily i děti z mateřských školek v Kunčině
a v Mladějově.

O týden později 30. června nastalo slav-
nostní ukončení školního roku 2OO3I2OO4
za účasti našeho pana starosty a dětí mateř-
ských škol, které po prazdninách nastoupí do
l ,ročníku naší šl<oly.

lnformace o naší škole i na internetu:

sweb.czlzs.kuncina
e - m ai l :zs. ku nci n a @ tiscali. cz

V popředí budoucí prvňóčci...

.a loučící se devóťáci.

ZPRAVODAJ - iníormační servis obcí
D. Antlová, M. Laštůvková, ing. Z.
Registrováno u

texty.


