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>il obecní zastupitelswo na svém jednání
řešilo strategii opravy komunikací v na-

šich obcích, Vzhledem k tomu, že jsou

finanční zdroje omezené, bylo roz-
hodnuto o opravách nejvíce poško-
zených cest. Proto byla zařazena i cesta
k nádraží.

:k samostatnou oblastí stále zůstává
nakládání s obecním majetkem,
hospodaření a starost o jeho údržbu.
Prioritu ze všech oblastí mají školská
zařízení - základní i mateřská škola.
Zastupitelswo schválilo výjimku z počtu
žáků pro základní školu. Dále
odsouhlasilo rozdělení výsledku hospo-
daření.

{< Zastupitelswu byla předložena úprava
rozpočtu na základě rozpočtových
opatření, Současně byla provedena
kontrola rozpočtu obce v roce 2008.

:k V up|ynulém období probíhala re-
konstrukce budovy obecního úřadu.
Vybraná íirma provedla práce v urče-
ném termínu. po dokončení všech
úprav bude jedna z obecních budov
v pořádku. Zbyvaií však budovy další,
hlavně byty, Někteří zájemci by chtěli

l 4.5, Karpíšek Karel(K)
l 9.5. Sikulová Kristýna(K)
l 1.6, Stra|t Matěj(K)
23.6, Sejnoha Samuel(K)

3 l .5. Kabilkova Stanislava(N.V)
a CharvátJosef(N.V)

l 4.6. Zenatová Lenka(K)
a Cermák Michal(K)

6.4. Trnečka Miloš(§-8O
l5.4. Trnečková lrena(K)-75
l5,4. Soldánová Libuše(K)-75
26.4. Pečinková Marie(N.V)-75
27 .4. Yybíral Oldřich(K)-60
5.5. Matoušková Oldřiška(K)-60
5.5. Dvořáková Marie(N.V)-75

l 2.5. 9onková Anna(K)-70
3.6. Senlgříková Věra(N.V)-60

24.6. Sodomková Zdeňka(K)-60
5,7. Serynová Libuše(N.V)-70

byry odkoupit. Zatím nebylo stanoveno
pravidlo pro odprodej a hlavně celá
strategie nakládání s byty. Bytový fond
je rozsáhlý a nároky na údržbu budou
stále vyšší. V blízké době bude nutné ,

stanovit postup oprav a úprav něktenf,ch
objektů.
Na základě požadavků Sokola byla
schválena strategie vybudování zázemí
na hřišti u nádraží a základní školy.
Stávající situace ie neudržitelná a vyža-
duje komplexní řešení. Zastupitelstvo
rozhodlo o zadání záměru s cílem
získáni možných dotací ze všech
možných zdrojů.
Dále by|a schvá|ena vyjezdová skupina
hasičů v kunčině v čele s velitelem.

>l< Připomínky občanů jsou vyřizovány
průběžně.

>l< Znovu upozorňujeme občany, že v pří-
padě v/měny pomníků na hřbitovech,
je povinností odklidit stany' pomník
jako ostatní materiál stavebního
charakteru. Bohužel není rnožné od-
kládání na hřbitovech. Zahájení tako-
rny'ch prací ie nutné oznámit starostovi
obce.

!l/2008

Dalším farářem v Kunčině byl Jiří František
Haupt (1720-|737). Pocházel za Svitav a bě-
hem jeho působení byla postavena kaple ke cti
sv. trojice. Y roce 1726 byl zdemolován stan/
kostel v Rychnově a pak v roce l 730 vysvěcen
kostel nový. Za Haupta byly zřízeny v kun-
činském kostele varhaný (1724 nebo 1728),
které byly používány až do roku 1924. V roce
1734 byla plánovaná nová výstavba věže, akce
se neuskutečnila a stavba byla provedena
později. Farář Haupt zemřel 23,9. 1737 ve
věku 66 let.

Jeho nástupcem byl Antonín Jan Bóss (1737-
1742), který byl dosud kaplanem. Byl za něj
postaven filiální kostel v Nové Vsi (l740)
zasvěcený sv. Rochu. Tento farář zemřel
16.9.1742 a jeho nastupcem byl ustanoven
Xaver Badstieber (1743-1750). Projekt novo-
stavby věže, který byl navržen za faráře
Haupta, byl nyní uskutečněn. Novostavba věže
byla dokončena v roce l749. Celkové náklady
činily 729 zlatých a 57 krejcarů.
Rychnovští a mladěiovští se již delší dobu
snažili, aby v Rychnově dostali vlastní faru.
Zastupci obou obcí předali v roce 1747 knížeti
václavu Lichtensteinovi zdůvodněnou žádost
o zřízení vlastní fary v Rychnově (Lich-
tensteinové byli patrony kunČinského kostela).
Kníže Lichtenstein pověřil třebovského
zámeckého hejtmana Martina Neudeckera,
aby z|istil, jak na tom bude kunčinský laář po
oddělení rychnovské fary od kunčinslé.
Samostatnost pro rychnovské by tehdy asi
dopadla, ale bratr kunčinského faráře, který
sIoužil jako knížecí duchovní, ovlivnil
zámeckého hejtmana při sestavování zprávy
pro knížete a tak bylo v Rychnově ziízeno
pouze místní kaplanství. Farář Xaver
Badstieber zemřel 29.6. l 750 v Rychnově, kde
byl také pohřben.
Dalším farářem byl Jiří Beier (1750-1760),
o kterém je pouze známo, že roku l 755
nechal na vlastní náklady postavit dnešní
íarskou budovu. pod hlavní lodí starého
kostela se nalézala hrobka, ktená údajně ně|a
být zbudována teprve v roce l 75 l . I 0.7.1 753
byl do této hrob(y za poplatek 3 zlaté a 30
krejcarů uložen Pavel Rómer, otec Elisabethy
Rómerové, zastřelené šlechticem Adamem (to
je dlouhá historie nešťastné lásky). Jeho
pozůstatky byly ale v roce 1805 přeneseny na
stany' hřbitov, kteny' byl kolem kostela, protože
hrobka měla být nyní používána jenom
k ochraně cenností před Francouzi. 2.1.1760
přesídlil Beier do Moravské Třebové, kde
působil dále iako íarář a děkan.

(čerpáno z kroniky, pokračovóní v příštím čísle)
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Narození: l 4.5. Scholzeová Karina(K) ó.7. Starhová Bohuslava(N.V)-85

7.7. Pracházková Libuše(K)-60
l 5.7. Trnečka Ferdinand(K)-80
l8,7. Snášel Karel(K)-85
22.7. Dvořák )an(N.V)-70

,.,všem srdečně blohoPřejeme

dne l5.5.2008
zemřela paní Kratochvílová Marie
ve věku 83 let

dne 4.7.2008
zemřel pon Kubín Miroslav
ve věku 87 let
dne 7.7.2008
zemřelo paní Némečková Marie
ve věku 76 let

...čest jejich pomótce

Víte. že...

- Počet obyvatel ke dni.30. ó. 2008 je celkem
1284. Z toho v Kunčině 945 (496 mužú a 449
žen) a v Nové Vsi 339 ( l 79 mužů a l 60 žen).

AKTUÁlr.lĚ z oBcE z HlsToRlE
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O§ČANSKÉHO PRŮKAZU

lze vydat na žádost občana tzv. "na počkání"
oBčA§§Ký pRůKAz BEz sTRoJová čr_rÉr_nrÝcn únelů

& PL§*",i*il13-í§ § ffiĚ;SÍfi,
Za jeho vydání se vybírá správní poplatek ve výši 100 Kč.

Správní poplatek se vybírá v tomto případě i za vydání
občanského průkazu se strojově čitelnými údaji.
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ObČanský prŮkaz § dobou platnosti 1 měsíc tr;:l,*l]- 
,., ob€cní úřad

obce s rozšířenou působností příslušný podle místa trualého pobytu
občana, ŽáCost o vydání občanského §rŮ*azu bezstrojově čiielný"h
ÚdajŮ se podává.xl,*t,r§ wm& se žádostí o vydání občanského průkazu

se strojově čitelnými údaji.

K vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů je občan
povinen předložit 2 fotografie a pro vydání občanského průkazu
se strojově čitelnými údaji 1 ťotografii, tzn. celkern 3 fotograťie.
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ZE SPOIEČENSKÝCH ORGANIZACÍ
§*tá:aj*cuov sex6r;x ; *S Yl§ §S§

xejz* l*t;xv**3i1,1el{ ll*§ j*í<*l vyď*řen*x
Žáci, l<teří hráli svou první sezónu a obsadili
v okresní soutěži 2. místo, když z 18 zápasú
ceIou polovinu (9) vyhráli. Na vítězný
Třebařov ztratili 4 body.
l. Třebařov l8 l0
2. Kunčina 18 9
3. Chornice l8 8
4. Boršov 18 3

V příští sezóně hrají ve vyšší soutěži -
okresním přeboru. Místo 3 soupeřů jich budou
mít l l, všechny poměrně wdálené. Vždyť naši
nejb|ižší soupeři jsou z Jevíčka a Vendolí.
7ádáme proto rodiče o pomoc při dopravě
žáků na zápasy na hřištích soupeřů.
Dorost v okresním přeboru skončil na
slušném 4. místě z l2 celků.
l. Bystré 22 18 3 l 83: 28 57
2. Cistá 22 16 l 5 69:38 49
3. Radiměř 22 15 3 4 63:30 48
4. Kunčina 22 12 3 7 55:32 39
5. Jaroměřice 22 12 2 8 60: 38 38
6. Chbrnice 22 8 3 ll 48:57 27
7. Vendolí 22 8 2 12 55:59 26
8. Rohozná 22 7 3 12 49:66 24
9. Boršov 22 7 2 13 5 l: 59 23
l0. Třebařov 22 6 4 12 38:55 22
ll. M.Trnávka 22 5 l 16 46:80 16
12, St. Město 22 3 3 16 32:107 12
v nové sezóně dorost zústává v okresním
přeboru, počet mužstev se z 12 zvyší na l 4.
Muži udělali kunčinským fanouškům největší
radost, kdP se po několika letech vrace|í do
okresního přeboru, který hraie také 14 muž-
stev. Muži na iaře prohráli jediný zápas
a to ještě v době, kdy už měli postup jistý.

Je|ich bilance je úctyhodná: náskok na 2. tým
Opatovce byl 12 !!! bodů. Spálenský s 20
brankami se stal nejlepším střelcem lll. třídy.
l. Kunčina 28 21 4 3 67:23 67
2. Opatovec 28 17 4 7 53:27 55
3. Třebařov 28 16 6 6 67:29 54
4. Staré Město 28 l6 5 7 59:31 53
5. Jedlová 28 15 7 6 74:43 52
6. Trstěnice 28 15 3 l0 74:39 48
7. Hradecn.S.28 l2 3 l3 6l:56 39
8. Rohozná 28 8 ll 9 52:45 35
9. Boršov 28 9 6 l 3 37: 50 33
l0. M.Třeb.C 28 9 5 14 49:64 32
l l. Jevíčko B 28 9 5 14 38: 59 32
12.JanovB 28 8 5 15 4l:55 29
13. Křenov 28 7 7 14 4l:69 28
14. Koclířov 28 4 5 19 29:80 17
15. Chornice 28 4 4 Z0 42:ll4 16
Nezbývá, než mužům popřát, aby po mírném
posílení kádru v příští sezóně hrali důstojnou
roli v okresním přeboru.
{c 5.7. se konal tradiční turnaj O kunčinské
tango. .Zúčastnilo se 7 mužstev, Zvítézil tým
L|TRPUL, jehož základ woří muži Kunčiny.
Stejný den se konal v Linharticích turnaj
Stany'ch gard. Kunčiňáci obsadili 3. místo, kdťž
jejich kádr posílil i nejslavnější fotbalista
kunčinské historie - Libor Soldán,
* 2.8. se koná na hřišti v Kunčině Memoriál
Romana Brychty. Představí se 4 týmy včetně
domácího. Začátek Ie ve l3.00 hod.
Občerswení je zajištěno.
ý§ 9.8. začíná nová sezóna pro muže a dorost.
Obě mužstva hrají první zápas doma. Dorost
od 14.45,. muži od l7.00, oba proti Městečku
Trnávka. Záci začínalí o ty'den později l 6.8. od
l 0.00 v Jevíčku.
* Fanouškům kopané přikládáme rozpis
zápasů na celý podzim 2008.
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Rozíosování §okol Kunčina - podzim 2008

MUzl DoRosT zACl
den co5 utkóní den cos utkóní den co5 utkání

!o 9.8. l7:00 Kunčina- M.Trnávka So 9.8. l4:45 Kunčina-M.Ťnávka

5o ló.8 ló:30 cistá-kunčina 5o ló.8. l3:45 cistá-kunčina lo ló.8, l0:00 ]evíčko-Kunčina

§o 2j.8 l6:30 Kunčina-Bystré lo 2].8, l4: l5 Kunčina-Třebařov Jo 2].8, l0:00 Kunčina-Horní Újezc

§o 30.8 l6:30 Janov-Kunčina 5o ]0,8. l4:l5 vendoIikunčina So 30.8. i0:00 vendolí-kunčina

So ó.9. l6:00 Kunčina-Kam.Horka So ó.9. l3:45 Kunčina-St. Město §o ó.9 l0:00 Kunčina-Březová

So l].9. ló:00 Březová-Kunčina 5o l].9. l3:30 Rohozná-Kunčina 5o l3.9. l0:00 Rohozná-Kunčina

!o 20.9. l5:30 Kunčina-Radiměř So 20.9. l3: l5 Kunčina-Radiměř 5o 20,9. l0:00 kunči rra-sebran ice

5o 27.9. l5:30 Kunčina- M ladě jov §0 27.9. l3: l5 Kunčina-Linhartice So 27.9. l0:00 Kunčina-Morašice

Ne 5.10 l5:00 Horní Ujezd-Kunčina Ne 5.10 l2z45 pomezí-kunčina Ne 5.10 l0:00 pomezikunčina

lo lI.|0. l5:00 kunčina-cerekvice §o l1.10 l2:45 kunčina-chornice So l 1.10 l0:00 kunčina-cerekvice

io l8.|0. l4:30 sebranice-kunčina §o |8,10 VoLNo io l8.t0 l0:00 Bystré- Kunči na

io 25.10 l4:30 Kunčina-Jaroměřice So 2J, l0 l2: l5 Kunčina-Jaroměřice io 25,1 0 i0:00 Kunčina-Hradec n.S.

5o 1.1 l. l3:30 Dl. Loučka-Kunčina §o 1.1l l l:00 Boršov-Kunčina

odjezdy autobusu na zóPasy budou uPřesnény na plakótech ve výlohóch pohostinství Fryč o potravín Novcí Ves



ZE ŠKOLSKýCHZA N:l* začátek letošní sezóny jsme odstartovali
závody v Nové Vsi ,,O pohár starosty", kde
jsme se umístili na 8. místě a v Linharticích na
okrskovém kole v požárním sportu, kde
jsme skončili na 7. místě. Bohužel jsme pro
začátek sezóny nemohli plně trénovat,
protože náš Albert (požárnt stříkačka) byla v té
době na generální opravě. Vstříc nám vyšli
kolegové z Nové Vsi a umožnili nám menší
tréninl<, za což 1im velmi děkujeme. V nej-
bližších t,idnech očekáváme návrat Alberta
z opravy a můžeme se plně soustředit na
zbytek sezóny, kde nás čeká ještě hodně
závodů.
:! pro naše spoluobčany jsme letos opět
uspořádali pouťové pohoštění a následně
i pálení čarodějnic ,,Pod skalou". Na začátku
června jsme uspořádali l. ročník dětského
dne, ktení se podle reakcí velmi vydařil. Snažili
jsme se dětem přiblížit hasičskou tématiku
formou několika soutěží, kde prokázali své
dovednosti a byly i odměněny.

tó.8. se na fotbolovém hřišti v Kuněině
koná další závod Moravskotřebovského
cyklomana. Ťadiční Kunčinský duatlon
odstartuje ve l3.30 hodin. Při|dte
povzbudit nejlepší cyklisty regionu i do-
mácí jezdce t/mu Ano Certi CK Kunčina.
Vždyt Martin Berka patří mezi největší
favority na vítězství.

:j; Našim ženám se v tomto roce vede celkem
dobře. Již od zimního období trénovaly na
hřišti ve sněhu, blátě i při slunečných dnech
a tal<é nabíraly síly v místní posilovně. Na
prvních závodech v Nové Vsi se umístily na
3. místě, v Linharticích na 2. místě, Jejich
velitell(a (Hana Sikulová) bohužel nebyla na
žádném ze dvou závodů, protože byla v po-
rodnici, kde se jí narodila krásná holčička.
přejeme oběma hodně zdraví auí|yšDH 

krrčino

Poslední týdny školního roku 2007l2008
proběhly především ve znamení školních
výletů, exkurzí, kulturních a sportovních akcí.
Zeiména školní výlety ma|í být dětem
odměnou za celoroční práci i za reprezentaci
školy. Zároveň by měly dětem přinést zaiímavé
informace a pěkné zážitky. Snad tuto roli
splnily rnílety, při nichž děti navštívily jeskyně
v Moravském krasu s proslulou propastí
Macocha, zámek Úsov Javoříčské jeskyně,
hrad Kunětická Hora, jehož prohlídka byla
spojena se zábavným a zároveň vzdělávacím
programem, moravskou metropoli Brno a její
hrad Spilberk, a|chymistickou laboratoř na
zámku v lt4oravské Třebové.
Na konci kvétna se žáci 2, stupně zúčastnili
exkurze, jejíž náp|ní by|a návštěva papírny ve
Velkých Losinách, kde je stále zachována ruční
v/roba papíru. Dále exkurze pokračovaIa

z KuLTURY
V měsíci srpnu na náměstí do Moravské
Třebové opět zavítá Kinematogral bratří
Cadíků s filmy Václav, Pusinky, Chyťte doktora
a Gympl (pořadí íilmů ještě není upřesněné).
Před filmem bude vždy od 19.00 hodin hrát
kapela:

2 l .8. - Charlie 's boys
22"8. - jak to bilo?
23.8. - Rufus
24.8. - Svítání Brno

Důstojným ukončením prázdnin budou již
tradiční Kejkle a kratochvíle, které se
uskuteční 30.8.2008 na Záml<u v Moravské
Třebové.

prohlídkou rozsáhlého areálu přečerpávací
vodní elektrárny Dlouhé Stráně.
Velký zájem u dětí vzbudilo představení
Divadélka bratří Capků, l<teré k nám zavítalo
z Hradce Králové. Srn/m pásmem Divadelní
cestopis herci velmi zábavnou a přitažlivou
formou dětem přiblížili vývoj evropského
dramatu od renesance až po současnost.
V posledním of,dnu se děti věnovaly úl<lidu

školy a iejího okolí, pořádaly v/lety do přírody,
navštěvovaly koupaliště v Moravské Třebové.
Skolní rok byl tradičně ukončen rozlučkou se
žál<y 9. třídy, jimž přejeme šťastné a úspěšné
vykročení do nové životní etapy,

RuzNE
Co děti? Mají si kde hrát?
V naší obci mají děti málo příležitostí si
společně pohrát, nepočítáme-li jejich pobyt ve
školkách a ve škole. Ted'o prázdninách chybí
snad ještě více ve vesnici hřiště pro děti
s prolézačkami, houpačkami a lavičkami pro
jejich maminky přes den a pro starší ,,děti"
zase po večerech.
A přitom by stačilo tak málo, vždyť máme
vedle obchodu nevyužitý ,,park", ktení se
k tornuto účelu hodí snad víc než ideálně,
V okolních vesnicích (a i s menším počtem
obyvatel) už tyto hřiště mají a určitě ke
spokojenosti.
V naší obci je mnoho mladých lidí s malými
dětmi, kteří by tuto obecní aktivitu určitě
velmi kladně ocenili,
A budeme si moci odpovědět - ANO - mají si
kde hrát.
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