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SPORTOVNÍ AREÁL KUNČINA

Práce na sportovním areálu u nádraží
i navzdory nepříznivému počasí zpočátku
stavby probíhají dle projektové dokumen-
tace a stanoveného časového harmonogra-
mu. Plocha hřiště je srovnána, jsou
uloženy drenáže a propustná písková
vrstva se závlahovými rozvody, postřiko-
vači a dvacetikubíkovou nádrží na vodu.
Koncem srpna by měla být plocha hřiště
oseta. Po terénních úpravách kolem
plochy se hřiště oplotí.

Začala stavba budovy kabin a sportovního
centra. Hrubá stavba včetně zastřešení by
měla být hotova do konce letošního roku.
V září budou vybudovány přípojky plynu,
elektřiny a vody.

Na kvalitu stavby dohlíží stavební dozor
ing. Němčák, s kterým veškeré stavební
činnosti konzultujeme a koordinujeme.

Antl Karel, místostarosta obce

Narození:

Jubilea:

Sňatek:

Úmrtí:

30.5.Kaláb Matyáš(K)
18.6.Kyanková Monika(N.V.)
30.6.Kadlecová Petra(N.V.)
12.7.Kalousková Tereza(K)

6.5. Švestková Božena(N.V.)-70
Fialová Vlasta(K)-60

8.5. Oršuliaková Božena -60
18.5. Kuthanová Anežka(K)-75
24.5. Pařil Bohuslav(K)-60
27.5. Knápková Marie(K)-70
31.5. Kudrna Vojtěch(K)-60
2.6. Hutira Jaroslav(K)-60

13.6. Hanák Vladislav (K)-80
1.7. Vybíralová Jana(K)-60
7.7.  Kolda František(K)-60

10.7.  Dudík Zdeněk(K)-80
16.7.  Přívratská Marie(K)-60

Novotný Josef(N.V.)-75
Kubíková Anežka(N.V.)-91
Matušáková Jindřiška(K)-60
Soukal Jiří(K)-60
Podhorná Marie(K)-70
Slabý František(K)-95

17.4. Kotoulek Ladislav a
Školařová Alena(K)
Kalousek Zdeněk a
Sedláčková Romana(K)
Kadlec Vladimír a
Malátová Jitka(N.V.)

24.7. Vymlátil Zdeněk a
Rotröckelová Andrea(N.V.)

24.7. Zouhar Jindřich a
Zemánková Jana(K)

31.7. Klíč Martin a
Faltusová Jaroslava(K)

dne 16.4.2010 zemřela

ve věku 77 let

dne 31.5.2010 zemřela

ve věku 73 let

dne 29.7.2010 zemřela

ve věku 86 let

(N.V.)

2.8.

16.8.
20.8.
26.8.

12.6.

17.7.

...všem srdečně blahopřejeme

paní Koutná Zdeňka

paní Jelínková Božena

paní Selingerová Ludmila

...čest jejich památce



MATEŘSKÁ ŠKOLA
V červnu jsme pro děti z obou mateřských
škol přichystali na oslavu jejich svátku
pohádkové dopoledne plné soutěží a her,
které se uskutečnilo na školní zahradě
v Kunčině.

Paní učitelka Šikulová zajistila pro děti
besedu s policisty i hasiči, tímto jí ještě
jednou děkuji. Beseda s policisty se
konala na zahradě MŠ v Nové Vsi za
účasti dětí z obou MŠ. Policisté vysvětlili
dětem, přiměřeně jejich věku, pravidla
silničního provozu a bezpečnosti.

Součástí besedy byla prohlídka služební
výstroje, služebního auta i ukázka snímání
otisku prstů. Děti se tak blíže seznámily
i s povoláním policisty. Beseda s hasiči
proběhla pro děti z obou MŠ na školní
zahradě v Kunčině. Na tuto akci přijali
pozvání i pedagogové s žáky I. stupně
místní ZŠ. Děti se seznámily s povolá-
ním hasičů, prohlédly si zásahové vozy
a vyzkoušely si manipulaci se stříkací
hadicí.

Konec školního roku jsme oslavili
s klaunem Viky, který si pro děti připravil
zábavné odpoledne plné známých písní,
tance a soutěží.
Součástí akce bylo i šerpování a předání
dárků předškolákům, kteří po prázdninách
nastoupí do 1. třídy ZŠ, a to (viz foto
zprava): Terezce Šabacké, Pavlínce
Němcové, Elišce Hamplové, Barunce
Čejchanové, Haničce Sekaninové
a Ondrovi Krejčí. Dary pro předškoláky
věnovali: sdružení rodičů při MŠ, pan
Stanislav Šimon, pan František Knápek,
Českomoravská stavební spořitelna
zastoupená panem Kotoulkem a T-Mobile
Mor. Třebová.

V průběhu prázdnin se nám ve spolupráci
s Obecním úřadem v Kunčině podařilo
vyměnit stará okna za nová plastová,
následně vymalovat a položit dlažbu
v zadním traktu MŠ v Kunčině. V MŠ
v Nové Vsi je plánováno do konce
prázdnin opravit verandu a lavičky na
pískovišti. Touto cestou bych chtěla
členům obecního zastupitelstva a panu
starostovi poděkovat.

Děkuji též rodičům dětí z obou MŠ, kteří
nám v průběhu celého školního roku
pomáhali finančně i fyzicky, například
při organizaci akcí, instalaci houpačky
a sušáku, opravě a natírání průlezek
i venkovního posezení na školní zahradě
v MŠ v Kunčině, při opravě a natírání
laviček v MŠ v Nové Vsi apod. Doufám,
že budeme ve spolupráci nadále pokračo-
vat.
Po prázdninách se vrhneme do nového
školního roku, ale o tom až příště!

Doba prázdnin a dovolených se stala
minulostí a my vstupujeme do nového
školního roku 2010/2011.
Datum 1. září představuje významnou
událost pro 14 prvňáčků. Spolu s nimi
dochází do naší školy žáci z Kunčiny,
Nové Vsi, Mladějova i Moravské
Třebové.

Kunčina – 76
Mladějov – 35
Nová Ves – 21
Moravská Třebová – 5
učitelé – 12
provozní zaměstnanci – 5.

V letošním roce pokračujeme v mno-
hých již započatých projektech:

Ovoce do škol – pravidelný přísun
(2x týdně) ovoce, zeleniny nebo
ovocných nápojů žákům 1. stupně

Recyklohraní – soutěžní hra, jejímž
cílem je realizovat zpětný odběr
baterií, akumulátorů a elektrozařízení
spojený s osvětovou činností

každoroční akce – plavecký kurz
pro žáky 4. třídy a lyžařský kurz pro
žáky 2.stupně

exkurze zaměřené na volbu budou-
cího povolání

Velký přínos očekáváme v souvislosti
s projektem Peníze do škol, který pro
nás představuje částku přesahující
800 tis. korun. Tyto peníze jsou určeny
na vybavení školy. Budou využity na
nákup interaktivních tabulí a zmoder-
nizování počítačové učebny.

V následujících měsících se děti vedle
náročné výuky zapojí do mnohých
sportovních i vědomostních soutěží.
Proto jim popřejme hodně sil, elánu
a trpělivosti do nové práce.

Za MŠ – Hana Fafílková

Letošní stav:
celkový počet žáků – 137

�

�

�

�

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Dne 14.8.2010 pořádal místní cyklistický
oddíl Ano Čerti CK Kunčina tradiční
Kunčinský duatlon, který je i letos jedním
z deseti závodů Moravskotřebovského
cyklomana. V letošním roce byl součástí
duatlonu i závod pro děti ve věku 3-15 let
– Cyklománek. Závodu se zúčastnilo
celkem 16 dětí. K naší velké radosti šlo ve
velké většině o děti z Kunčiny. Délky tratí
běhu i jízdy na kole byly různé podle
věku závodníků. Do cíle dorazili zdárně
všichni závodníci i závodnice a všichni
byli odměněni cenami.

Trať závodu pro juniorské a dospělé
kategorie sestávala z těchto částí: 20 km
na horských kolech, 2 km běh a na závěr
7 km opět na horských kolech. Vše
v okolí Kunčiny, Nové Vsi a Mladějova.
Závodu se zúčastnilo celkem 45 závodní-
ků, z toho 10 z Ano Čerti CK Kunčina.
Celkově zvítězil Čert Sándor Pocsai. Na
stupních vítězů skončili další 3 závodníci
z domácího oddílu (Schneiderová, Fri-
šová, Štěpař). Velice úspěšní byli i další
závodníci z naší obce – Štouračová Eva,
Janků Štěpán.
Doufáme, že se závod líbil i početné
divácké kulise, a věříme, že se jej v pří-
štím roce zúčastní ještě více místních dětí
i dospělých.
Za Ano Čerti CK Kunčina Roman Richter



Městské kino

Kulturní centrum

(filmy označené * jsou titulkované)

(Svitavská 18)

Hrají:

6.9. pondělí –

19:00 hodin, romantický /
komedie, 106 min, přístupný od 12 let

8.9. středa –

17.00 hodin, komedie / rodinný, 92 min,
přístupný

13.9. pondělí –

19.00
hodin, akční / krimi / thriller, 92 min,
přístupný od 15 let

15.9. středa –

17:00 hodin,
animovaný / komedie / rodinný, 103 min,
přístupný.

15.9. středa –

19.00 hodin,
komedie,  118 min, přístupný

20.9. pondělí –

9.00 hodin, komedie / romantický, 95 min,
přístupný od 12 let.

22.9. středa –

17.00 hodin, anim. /
dobrodružný / komedie / rodinný, 92 min,
přístupný.

25.9. sobota –
14.00 hodin

27.9. pondělí –

19.00 hodin, romantický /
drama, 105 min, přístupný.

29.9. středa –

19.00 hodin,
akční / thriller / krimi / drama, 107 min,
přístupný od 12 let.

17. – 19. 9. –

21.9. úterý –

Záložní plán /USA/*

Chlupatá odplata /USA/Spojené
arabské emiráty/

Bez soucitu /USA, VB,
Německo/*

Příběh hraček 3 /USA/

Ženy v pokušení /ČR/

Sexy 40 /USA/*

Shrek: Zvonec a konec /USA/

Shrek: Zvonec a konec

Dopisy pro Julii /USA/*

Kajínek /ČR/

DNY NĚMECKÉ KULTURY

Prolhaná Ketty / Maurice
Hennequin/

Zamilovat se, oženit se a mít dítě dokáže snad
každý, realizovat to v opačném pořadí a ještě
tryskovou rychlostí …

Pomsta nejlíp chutná, když je pěkně … chlupatá!

.

Dva agenti. Jedno město. Žádné slitování.

Hurá do školky plné rozjívených dětí a batolat.
Obzvláště nezkrotná batolata se už nemohou
dočkat až dostanou tyhle „nové“ hračky do svých
malých, upatlaných ručiček.

Komedie s hvězdným obsazením v čele s Eliškou
Balzerovou v životní filmové roli.

Romantická komedie o nečekané přitažlivosti.
1

Poslední kapitola … kde musí Shrek napravit, co
spískal, zachránit přátele, obnovit svět takový,
jaký býval, a znovu získat svou Pravou lásku.
Režie: Mike Mitchell.

Romantická road movie po krásné Itálii, plná
slunce vinic a lásky.

Kriminální thriller inspirovaný příběhem Jiřího
Kajínka, který je považován za prvního
nájemného vraha v České republice.

Podrobný program viz Středisko česko-němec-
kého porozumění Walthera Hensela

Mistrně napsaná a mistrně zahraná situační
komedie, uváděna s velkým úspěchem po celém
světě je zajisté zdrojem nejen dobré zábavy, ale
i poučení... Pro naše diváky ji uvádí divadelní
společnost HÁTA Olgy Želenské. Režie: Pavel
Šimák. Mahulena Bočanová, Zbyšek
Pantůček, Lumír Olšovský, Ivana Andrlová,

Kulturní centrum, Městské kino, Městské muzeum Zámek(Svitavská 18), (Zámecké nám. 1)
Předprodej: pondělí a středa 14.00 – 19.00 hod., čtvrtek 9.00 – 12.00 a 1 hodinu před začátkem představení

Veronika Jeníková / Lucie Svobodová, Jana
Šulcová / Jiřina Pachlová, Dalimil Klapka /
Čestmír Gebouský, Olga Želenská ad

e-mail: ,
: 461 311 203

Po – zavírací den
Út – Pá 9:00 – 12:00 13:00 – 16:00 hodin
So a Ne 14.00 – 16.00 hodin

Po – zavírací den
Út – Pá 9:00 – 12:00 13:00 – 16:00 hodin
Prohlídku v jiném termínu lze domluvit na
uvedených kontaktech.

Holzmaisterova sbírka mimoevropského umění.
Mumie egyptské princezny Hereret

19.30 hodin, kinosál, vstupné: 190,-

duben – září

říjen – březen

Stálé expozice:

Městské muzeum
muzeum@ksmt.cz

www.ksmt.cz,tel

Zámek
e-mail:zamek@ksmt.cz, tel.: 731 151 784,

www.zamekmoravskatrebova.cz

Stálé expozice

Výstavní místnosti ZÁMKU MORAVSKÁ
TŘEBOVÁ 8.8. – 12.9. 2010 v otevírací době
zámku

Otevírací doba zámku
duben – říjen

červenec, srpen

* Alchymistická laboratoř Mistra Bonaciny
*  Středověká mučírna
*  Poklady Moravské Třebové
*  Selská jizba
*  Příběh třebovského Romea Julie

Hračky, panenky, medvídci, suvenýrové lžičky,
firemní tužky, kapesní kalendáříky, pivní tácky,
telefonní karty, ubrousky, obaly od čokolád,
balené cukry ….

.

Po: zavřeno; Út – Ne: 10:00 – 16:00

Po: zavřeno; Út – Ne: 10:00 – 17:00

Výstava sběratelských předmětů
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Srovnání počtu obyvatel přihlášených
k trvalému pobytu:

Rok 2010 je ke dni 31.8.2010, z toho je
638 žen  a  693 mužů.

Rok          Kunčina     Nová Ves              Celkem
2000 846          326                   1172
2001 852          323                   1175
2002 858          326                   1184
2003 861          329                   1190
2004 910          330                   1240
2005 897          326                   1223
2006 905          338                   1243
2007 930          341                   1271
2008 957          339                   1296
2009 973          347                   1320
2010 981          350                   1331

Hodnocení jarní části fotbalové sezóny
2009/2010

Všechna utkání jarní části soutěže jsme
hráli na hřištích soupeře. Ani to však
nebylo důvodem k tomu, abychom si
výrazně pohoršili svá postavení v ta-
bulkách oproti podzimu.

hráli druhou sezónu v okresním
přeboru a skončili na konečném 6. místě
z 12 týmů.
Celkem: 22 zápasů, 11 výher, 4 remízy,
7 proher, skóre 50:44, 37 bodů.
Po skončení sezóny se totálně rozpadl
realizační tým žáků, když u mužstva
skončil trenér i vedoucí mužstva. Naštěstí
se členům výboru Sokola podařilo zajistit
kvalitní náhradu, která je vhodně se-
stavená ze zkušených i mladších lidí, kteří
jsou ochotni věnovat svůj volný čas
i prostředky výchově mládeže z Kunčiny,
Nové Vsi i Mladějova.
Nově tedy bude žáky trénovat mladý
trenér Stanislav Horálek. Vedoucího druž-
stva vykonává Karel Šabacký, asistenty
budou pánové František Kučera a Jaroslav
Kaláb ml.

v okresním přeboru skončil na
velmi pěkném 4. místě ze 14 celků.
Celkem: 26 zápasů, 12 výher, 6 remízy,
8 prohry, skóre 49:34, 42 bodů.
V této věkové skupině došlo k výrazným
hráčským přesunům. Ze žáků přišlo 6 hrá-
čů, 4 hráči již nesplňují věkovou hranici
dorostu a jeden hráč odešel na hostování.

měli slabší začátek jarní části
sezóny 2009/2010 a ocitli se v pásmu
sestupu. Výbornými výsledky v závěru
soutěže se nakonec vrátili na 8. místo, na
kterém byli i po podzimu.
Celkem: 30 zápasů, 10 výher, 9 remíz,
11 proher, skóre 44:54, 39 bodů.
Pro letošní sezónu muži posílili své řady
o staronového hosta Pospíšila a odcho-

Žáci

Dorost

Muži

TJ SOKOL KUNČINA vance Ondřeje Brychtu. Na hostování do
Hradce n/S. odešel M. Slezák.
Všechna domácí utkání následujícího
ročníku odehrají muži v Moravské
Třebové, dorost a žáci v Linharticích.
Pronájem cizího hřiště je finančně ná-
ročnou akcí, kterou by si Sokol z vlast-
ních prostředků mohl těžko dovolit. Proto
bychom chtěli touto cestou poděkovat
zastupitelům obce, kteří nám v této situaci
vyšli vstříc. Všechny diváky tímto zveme
na domácí utkání do M. Třebové i Lin-
hartic a samozřejmě také na utkání hraná
na hřištích soupeřů. Z finančních důvodů
pravděpodobně nebude pro Sokol možné
zajistit autobus pro hráče a diváky.

O aktualitách ze života TJ Sokol Kunčina
se může každý informovat i na interneto-
vých stránkách: http://tjsokolkuncina.
webnode.cz/. O stránky, které jsou
pravidelně aktualizovány, se starají ve
svém volném čase sourozenci Kubínovi.
Dne 9.10.2010 bude TJ Sokol Kunčina
pořádat tradiční Vinobraní. Svou hudební
produkci představí skupina ABC Rock
Boskovice. I přes svůj název má tato skupi-
na v repertoáru velmi pestrou směs žánrů
(viz http://abcrockboskovice.webnode.cz/
repertoar/). Proto zveme k příjemnému
posezení a k tanci zástupce mladé i té
dospělejší generace.

Roman Richter, jednatel Sokola Kunčina

V letech 1935-1957 působil na místní
faře farář Rudolf Kužela. Narodil se
2.5.1881 v Rokytnici, vystudoval
Gymnásium v Kroměříži a teologickou
fakultu v Olomouci, kde byl roku 1905
vysvěcen na kněze. Do Kunčiny byl
přeložen roku 1921, kde nejprve působil
jako kaplan. 1.1.1928 byl jmenován
farářem v Jívové, kde svoji činnost
ukončil 31.12.1934. V lednu 1935 se
vrací do Kunčiny, kde byl velmi
oblíbený pro své snášenlivé a vstřícné
chování.

To bylo něco málo opakování a pokra-
čujeme tím, že tento zkušený a moudrý
kněz se postavil do čela akce stavby
kostela, která se přes počáteční těžkosti
přece jen podařila. Ve svém úmyslu
provést přístavbu byl Kužela podporo-
ván členem kostelního výboru Josefem
Pechou, zvaným tehdy „třinácťák“
(bydlel v domě č.p. 13 – dnes bývalé
Šulovo).

Staré presbyterium a stará sakristie byly
zbourány a na jejich místě vybudován
nový trakt chrámové lodi, nová sakristie
a křtící kaple. Podle nařízení Státního
úřadu pro ochranu památek musely být
chór a sloupy opět umístěny ve staré
zachovalé kostelní lodi. Pískovcová

(…pokračování z minulého čísla) žebra a staré dveře s kamennými
zárubněmi byly podle nařízení Památ-
kového úřadu přeneseny do nové křtící
kaple. Podle tohoto nařízení musela být
do nového kostela postavena stará
kazatelna.

Plán přístavby kostela navrhl knížecí
Lichtenštejnský architekt ing. Karel
Förster z Lednice. Stavbu řídil stavitel
Jakob Swatek z Mor. Třebové. Se
stavbou bylo započato v roce 1937
a dokončena byla v roce 1938. Farář
Rudolf Kužela zemřel v Kunčině
v roce 1957 a je pochován na místním
hřbitově.

Pro srovnání fotografie kostela z roku
1937, 1976 a 1997.

1937

1976

1997


