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AKTUALNE Z OBCE z HlsToRlE

Narození: l5.7. Ondráček Filip (K)

Pokračujeme v historii kunčinského
kostela. Dalším farářem byl Jan Schiller
(l760-1769), který přišel 78.1.1760.
Prameny udávají, že byl velkým do-
brodincem. Koupil paramente (věci
určené k bohoslužbě) a složil 600 zl.
Na novostavbu kostela. Zemřel 20.5,1769
ve věku 52 let.

Jeho nástupce Martin Maixner (l769-
l776) působil jako farář v obci do
listopadu rokul776, pak přesídlil |ako
děkan do Moravské Třebové, kde v roce
l790 zemřel.
po něm se dostal na kunčinskou faru
Václav Darilek (1777-18l|. Narodil se
v Budišově nad Budišovkou roku l 740
jako syn knížecího úředníka ustanoveného
v Lanškrouně. Jako patnáctiletý se účastnil
položení základního kamene kunčinské
farní budovy. Byl vysvěcen v roce 1764
a do roku l776 působil jako kaplan v Dy-
jákovicích (v brněnské diecezii), A roku
1777 dostává na starost místní íaru.
V roce l 783 byly kostel a věž nově
pokryry. Náklady této opravy činily 345 zl.
v této době byl zrušen titul ,,farář z Kun-
činy a Rychnova", ktený se až dosud
uváděl. V roce 1784 byla totiž v Rychnově
založena místní kuratie, která byla pak
v roce l843 prohlášenazaíaru. l7,6.1804
vykonal arcibiskup Anton Theodor hrabě
z Colorada visitaci íary. Y roce 1816 byl
restaurován hlavní oltář. k faráři Darilkovi
byly kolem roku l8l0 ( bylo mu 70 let)
různé připomínl<y, že už údajně nestačí na
svůj úřad duchovního, obec se v této
kauze za ně| postavila. V roce l8l4 pak
farář sám požádal o přidělení admi-
nistrátora. Zemřel l7.1,l8l7 ve věku
77 let.
Dále byla kunčinská fara přidělena
Valentinu Steinbrecherovi (l8l7-1832).
Ten se narodil l1.4.1762 v Moravské
Třebové a po ukončení studií byl pro-
fesorem náboženských věd na Filosofické
fakultě v Olomouci, pak farářem ve
Štemberku ( l8lO- l8l 7). Tento farář zrušil
,,zvonění proti mrakům", které bylo

Zastupitelswo naší obce jednalo pra-
videlně na wých zasedáních o otáz-
kách hospodaření, rozpočtu obce
a ostatních důležitých otázkách
chodu obce.
;k schválilo prodej 4 bytů v lokalitě
u nádraží současným nájemcům za
podmínek již dříve stanovených. Dále
projednalo nutnost odkoupení parcel,
které jsou v cestách obce. Postupně se
bude v odkupu pokračovat až do
konečného řešení.
:{* Bylo schváleno rozpočtové opatření
č.3 a č.4 dle písemně předloženého
materiálu.
>k Byla projednána žádost ZŠ Kunčina
o navýšení rozpočtu asi o l 30 000 Kč
z důvodu výše zálohy na plyn a nákup lavic
ažidlí pro žál<y.

*y zabÝvalo se situací okolo skupinového
vodovodu a řešení dalšího zabezpečení
provozuschopnosti. OZ vyhodnotilo stav
obecních lesů, vzhledem,k poklesu ceny
kulatiny, byla další těžba zastavena.
9,d velice sledovanou je činnost sokola
a veškerého dění okolo. Zastupitelstvo
schválilo zpracování a podání žádosti
o podporu na zbudování zázemí na hřišti
a úpravu hřiště u základní školy. Rozpočet
těchto akcí je znaěný a pokud nedostane
obec dotaci, je realizace ohrožena.
* Jsou v obci i další oblasti, kteným bude
nutno věnovat pozornost a finance, Vše
souvisí s využitím stávajícího majetku obce
a účelného nakládání s ním. stále márrte
nedořešené přístřešky u zastávek auto-
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4.8. Pokorný Lukáš (K)

23.8. Benešová Emma (K)
28.8. Conková Petra(K)
25.9. Ondráček Josef(N.V)
9. l l. Simonová Stěpánka(K)

26.7. st€iskaloví Vendula(§
a Simon RadoslaÝ(K)

2.8. Spoková Zdeňka(K)

busu - současné řešení je velice nouzové.
* V nastávajícím zimním období se
obecní zastupitelswo opět obrací na
majitele vozidel, aby odstavovali auta
mimo vozovky tak, aby byla možná
údňba. Všichni chceme mít cesty v zimě
udlžované - prohrnuté a posypané. Jsou
však jednotlivci (profesionálové), kteří to
nechápou. Jak by mohli chápat, když ani
značl<y jim nic neříkají.
*{ zvláštní pozornost věnuje zastu-
pitelstvo rozpočtu na rok 2009, Finanční
v/bor vyhodnocuje zdroje a potřeby
výdajů. Stálým úkolem je pokrytí potřeb
obou škol, činnosti hasičů a sport, Je
nutné vytvořit rezeryy na údržbu
bytového fondu a dalšího obecního ma-
jetku. Návrh rozpočtu bude projednám
jeŠtě v tomto roce a bude vyvěŠen na
úřední desce. Jsou i další oblasti, které
vyžaduií pozornost a řešení financování.

Členové OZ děkují občanům za pomoc
a podporu při správě chodu obce a v na-
stávajícím roce přejeme všem spolu-
občanům hodně osobní pohody, zdraví
a spokojenosti.

na rok 2009:
Svoz plastů

12.7.
9.4.

l4.6.
l3.8.

8. I0.
3. 12.

a Kolbábek Filip(K)
30.8. Polákoví Kateřina(§

a Nedbal Jiř(Prostě|ov)
l 3.9. Koudelková Alžběta(K)

a Marek Petr(K)
l 9.9. Henychová Veronika(N,V)

a Káda Jaroslav(Hr. Králové)

5.8. KadlecJan (N.V)-80
l4.8. Sedílková Helena(K)-75

Sňatek:
lubi!ea:

(pokračování no další straně)
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l 6.8. Matoušková V|asta(K)-92
26.8. Novotný Miloš(K)-70
5.9. Slezáková Marie(K)-75
l 3.9. Seryn Leopold(N.V)-85
l 5.9. Přívratský Petr(K)-60
2ó.9. Selingerová Ludmila(K)-85
28.9, Trnečka Jaroslav(K)-75
4.1 l. Fialová Ludmila(K)-75

l 1.1 l, B|attnerJosef(K)-80
l 7, l l. Kadlec Josef(N.V)-85
l9.1 l. Korčákoví Emilie(§-75
21.1 l. Selingerová Helena(K)-70
24.1 l. Beneš Pavel(NY)-60
28.1 l. Smolík Miroslav(N.V)-60

5. l 2. Janíčková Eva(K)-60
...všem srdečně blahopřejeme

dne l5.7.2008
zemřel pan kvčk Vlodimír
ve věku 6l let
dne 8.8.2008
zemřel panJucho Motěj
ve věku 6l let
dne l3.9.2008
zemřela paní Trnečková ]iřino
ve věku 84 let
dne l6.9,2008
zemřelo paní Trnečkovó Morie
ve věku 76 let
dne 22, l0.2008
zemřela paní Slezókovó Morie
ve věku 75 let

...čest jejich pomótce

Úmrtí:
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- nejčetněiší jména v nďí obci isou:
Marie 56x

Josef 52x

Jiří 42x
Miroslav 37x

Jan 34x
Jaroslav 34x
Petr 33x

lana 29x
František 27x
Lenka 26x
Martin 26x

z HlsToRlE
(pokíačovón í z předcházející strany)

zavedeno za faráře kunertha. stein-
brecher zemřel roku |832,a iiž za jeho
působení byl administrátorem Alois
Habiger ( l832- l853). Ten se narodil
16.7.1790 v Mladějov jako syn tamního
dědičného rychtáře. Po absolvování
teologických studií byl nejdříve kaplanem
v Chornicích a přišel ve stejné hodnosti
do Kunčiny, Zde převzal administraturu
fary 27.2,1825 a po smrti Steinbrechera
byl jmenován farářem. Bylvelmi horliv/m
a svědomitým knězem, za jeho púsobení
byla přemístěna kazatelna na nynější
místo.
Dřilve byla pod obloukem mezi lodí
a presbytářem a vstupovalo se do ní po
vněiších schodech. Nynější výstup na
kazatelnu byl v této době upraven. Roku
l853 odešel do důchodu a žil ve vlastním
domě v Moravké Třebové,* kde také
l7, lO. l869 zemřel,

(čerpóno z konil<y, pokraěovóní v příštím čísle)

Ohlédnutí za fotbaloúm podzimem _

sezóny 2008/2009
Žáci postoupili hned po první sezóně ,

z okresní soutěže do okresního přeboru. ,

Nováčkovskou daní je určité rozkoukávání
a zápasy se soupeři, kteří jsou zkušenější
a většinou naše hráče převyšují fyzicky.
Přesto hlavně poslední zápasy ukázaly, že
udržení se v okresním přeboru je reálné. ,

V zimní přestávce se bude většina žáků ,

připravovat tréninkem v Moravské Tře-
bové, což je v/sledkem spolupráce s DDM ,

Moravská Třebová.
Cetkem: l0. místoz l l
l0 zápasů, 2 Ýhry, 3 remizy, 5 proher,
skóre l4:25, 9 bodů.
Touto cestou děkuieme trenérovi žáků -
p, Ancinovi, ktený se uvolil trénovat muž-
stvo i po svém přestěhování do Svitav. To se
projevuje na větší disciplinovanosti žáků
azvyšování jejich dovednostía kvality hry.

Děkujeme také rodičům a prarodičům,
kteří se nejčastěji zapolují do výpomoci při
cestování k zápasům, hraným často až
40 km od Kunčiny. Ato zadarmo ve svém
volném čase! Jedná se zejména o rodinu
Opletalovu a Zezuloyu, Zemanovu, Spá-
lenskou.

Dorost hraje v okresním přeboru. Po větší -

obměně hráčského kádru nehraje v hor- ,

ních patrech tabulky, jako tomu bylo v loň- ,

ském roce. Také proto se trenér společně
s vedením mužstva a oddílu snaží posílit
mužswo hráči z okolních obcí.
Celkem: l0.místoze l3
12 zápasů, 3 Ýhry, 3 remíry 6 proher,
skóre l 9:24,12bodů.

Muži podobně jako žáci postoupili do
okresního přeboru a jejich pozice v něm je

tal<y podobná. Jejich specialitou ie, že
sehrají podařené zápasy s nejlepšími, porazí '

silná mužswa z okolí (Mladějov, Dlouhá
Loučka), ale neumějí sehrát lepší zápas se ,

slabšími mužstvy ze wdálenějších míst .
okresu, Doufejme, že se tato skutečnost
zlepší jejich rozkoukáním v přeboru ,

a kvalitní zimní přípravou, která bude
probíhat 2xtýdně v tělocvičně v Kunčině.

Jejich násl<ok 6 bodů na posledního ie
příslibem, že se v okrese udňí i v další '
sezóně.
Celkem: l3.místoze I4
13 zápasů, 3 v/hry, l remíza, 9 proher, ,

skóre l2:35, l0bodů,

Všechny členy Sokola zyeme také touto
cestou na výroční členskou schůzi, která
se uskutečnív sobotu 24.1.2009 v klubu ,

důchodců. Kromě tradiční zprávy o čin-
nosti oddílu, analýze nákladů a vy'nosů ,

oddílu a diskuzi bychom chtěli členskou
základnu informovat o vizích a plánech,

které souvisejí se sportovišti v Kunčině.
Podrobnější informace na|dete v pozvánce,
kterou obdržíte v průběhu ledna.

Dne 7.3.2009 bude Sokol Kunčina
pořádat tradiční Maškarní ples.
Detaily se dorvíte na plakátech a poz-
vánkách, které budou distribuovány
osobně členy Sokola do každé do-
mácnosti.

I/ Soko/ Kunčina

Muži: V srpnu letošního roku jsme obdr-
želi z generální opravy naši požární
stříkačku a hned jsme se zapojili do tré-
ninku, abychom se mohli zúčastnit posled-
ních soutěžív průběhu celého měsíce září.
Technický stav nďeho Alberta ll. je na

špičkové úrovni a při prvních zkouškách
jsme mu nestíhali a to dokonce ani na první
podzimní soutěži v Sušicích, kde isme se
umístili na 5. místě. Poté následovali tyto
soutěže: Dětřichov - 6. místo, Malíkov -
3. místo a Mladějov - l0. místo (v prvním
pokusu jsme dostali penalizaci, ale součet
času prvního adruhého útoku by nás dostal
na l. místo. Budeme se o to víc snažit
v přĚtí sezóně). Na zimní období |sme
provedli zazimování a údržbu technilg
a úklid hasičské zbrojnice.

Ženyz Po krátké pauze se ženy zúčastnily
také všech čtyř podzimních závodů. Sušice
- 4.místo, Dětřichov - 2. místo, Malíkov -
5. místo, Mladějov - l. místo. Poslední
závody se opravdu povedly. Po slavnostním
ukončení sezóny (s aktivními členy hasičů)
začaly ženy, steině iako v loňském roce,
chodit cvičit do tělocvičny pod vedením
paní Stejskalové. Dále zdokonalují svoji
fyzičku v místní posilovně pod dohledem
Patrika Sejnohy. Při příležitosti svátku
sv,Mikulaše se spolupodílely na l. ročníku
slavnostního rozsvícení vánočního stromu
s čertem a Mikulašem před základní školou
v kunčině. pro nedostatek času a z důvodu
různých zdravotních problémů některých
současných členek, bychom pro přĚtí se-
zónu rády uvítaly nové členlqy. Kdo máte
zá|em hlaste se u kteréhokoli člena hasičů,
hasiček nebo na ou v kunčině.

V příštím roce plánujeme opět stejné
kulturní a společenské akce pro naše
spoluobčany a opět intenzivní trénink,
abychom mohli přivézt další poháry.
Děkujeme OU Kunčina za podporu a tě-
šíme se na další dobrou spolupráci v přĚtí
sezóně, Pře|eme všem našim spolu-
občanům příjemné prožití vánočních svá-
tků avše nejlepšído Nového roku 2009.

SDH Kunčino
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PRoslNEc 2008
Předprodej: pondělí a středa 14:00 -
l9:00 hodin, čwrtek9:00- l2:00 hodin
a l hodinu před začátkem představení.
Tel.: 46 l 3' l l27, íax: 461 544 Z87

Kozípříběh - pověsti staré
Prahy(CR)
l7.12. st, l9:00 hod.,
vstupné:75 Kč
Staré pražské legendyv prvním českém
3D animovaném filmu.
Animovaná komedie, příst.,80 min.

Prosím o sdělení jak jsou formulovány
smlouvy o krátkodobém pronájmu kul-
turního domu pro pořadatele tanečních
zábav. Dne l 1.10. zde proběhla taneční
zábava pořádána místní organizací Sokol.
Během neděle se její členové sešli
k úklidu. Kdl všichni odjeli, očekávala
jsem, že se vrátí a douklízí okolí kultur-
ního domu, kde se povalovaly obaly od
cigaret, plastové lahve a kelímky od vína
a piva. Bohužel se nic takového nestalo.
Mezitím projíždějící auta rozfoukala tento
binec po celém okolí.
Pokud taneční zábavu pořádaií myslivci
nebo rockoví nadšenci, vždy do igeli-

koncert - vánoční koncert
GENTLEMEN SlNGERS
19.12.pá.l9:30 hod.,
dvorana muzea,
vstupné: l50Kč
Mužský vokální soubor složený
z absolventů chlapeckého sboru Boni
pueri.

7ámek
e-mail: zamek@ksmt.cz
www.ksmt.cz, tel.z 7 3 l l 5 l 7 84
Do 27.3. 2009 zómek uzavřen

Silvestrovský ohňostroj
31.12., st, l8:00 hod.,
náměstíT.G.M.

Městské muzeum
e-mail: muzeum@ksmt
www.ksmt.cz, tel.z 461 3 l l 203
Otevřeno: úterý až pátek: 9:00 - l2:00
hod., l 3:00- l6:00 hod.

Stálé expozice;
Hoizmaisterova sbírka mimoevrop-
skéhoumění.
Výměna mumií pokračuje! Rakev
s mumií Hereret se přesunula z bra-
tislavského podhradí přímo na Pražský
hrad jako součást výstavy ,,Poklady
Moravské Třebové" ve stálé expozici
Holzmaisterovy sbírky je nadále
hostem mumie Nyanchhapiho ze sbírek
Náprstkova muzea.

LEDEN 2oa9
l4.1. v 8:30 a 10:00 hod. Pohádka
s písničkami (Pražská divadelní spo-
lečnost)
24.1,v l9:30 hod, To bylteda Silvestr
(Divadlo Háta)
30.1.v l9:00 hod.4. městský bál

Kino:
5.1. v l9:00 Rallye smrti (USA s čes-
kýmititult<y, l05 min,, příst. od |5 let;
Kdo přežije, vyhraje. Automobilové
závody, jejichž aktéry jsou "obyvatelé"

|edné z neitěžších amerických věznic)
7.1. v 19:00 Zeny (USA s českými
titu|ky, l l4 min., od l2 let příst.,
Komedie, ve které se dozvíte, po čem
ženy doopravdy touží.)
l0.I.v l5;00 Horton (USA, čs. dabing,
85 min., pohádka pro děti i dospělé od
wůrců Dobyledové)
l2.1. v l9:00 Vy nám taky šéfe (CR,
90 min., přístupný, komedie. Příběh
několika lidí, kterým zdánlivě sama od
sebe spadne do klína neočekávaná
životní příležitost.)
l4.1. v l7:00 Sobík Niko (Finsko

/Dánsko/Německo/lrsko, český da-
bing, 75 min., dobrodružný animovaný
film pro celou rodinu)
19.!. v l9:00 Anglické jahody (CR,
mládeži do 12 let nevhodný, drama -

Příliš horlcý srpen l968, hrají: Viktor
Preiss, Pavla Tomicová, Nina Divíš-
ková...)
21.1. v 17:00 Madagaskar 2 (USA,
český dabing, animovaná komedie)

v 19:00 Hlídač č. 47 (CR, l08
min., mládežido l5 let nepřístupný, Ka-
rel Roden v milostném příběhu o lásce,
vášni, smrti atrestu.)
24.1, ve l4:00 Madagaskar 2 (USA,
český dabing, animovaná komedie)

němečtí turisté a nemohou nepřehléd-
nout při návštěvě místního hřbitova cestu
lemovanou obaly od nanuků, krabičky od
cigaret a také kelímlry od svíček, které
místní občané hází přes zítku a je |im
úplně jedno, že tam není místo pro to
určené. Možná by tento problém vyřešily
odpadkové koše. Také delší dobu vy-
vrácená brána na hřbitov určitě překvapí
návštěvníky, kteří do nďí obce přijedou
navštívit hroby svých příbuzných z jiných
míst naší republilly.

Jistě je také udiví, do jaké výšlgy dovedou
narůst bodlálly, které prorůstaií posá-
zenými tújemi v okolí hřbitova.

tových pytlů posbírají poházený odpad,
i ten, který zde leží delší dobu od
návštěvníků restaurace pí. Totůškové,
která se o čistotu a pořádek v okolí
restaurace nestaá. Doufám, že jí alespoň
leží na srdci pořádek v budově a samotné
restauraci.
Nevím, komu patří parčík v okolí ob-
chodu a restaurace, ale i zde je pravidelně
velký nepořádek.
Občas se stane, že do naší obce zavítají

Bohužel je to vše jenom o lidech, to, že
v potoce plavou pravidelně jablka, shnilá
řepa, a dnes dokonce i shnilý chléb ještě

v originál obalu, asi víte, protože jedno
místo, kde se tento odpad shromažduje,
je i most u obecního úřadu.
Moc mě mrzí, že jsou lidé v naší obci tak
nepořádní. Někdy je mi až stydno.

Mqrta Alexandrovó
lQnčino č.239
l 1.10.2008
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ní Mikulášská nadílka, při které jsme
spolupracovali s DDM M. Třebová.

l,< Na l6. prosince připravujeme
vánoční besídku a vánoční aranžo-
váni pro rodiče.

>F | 7. prosince si děti rozbalí vánoční
dárečky, které sponzorsky darovala
firma Quelle, rodiče a Myslivecké
sdružení kunčina a nová ves.

Fříienné

Froíi[í
ránočních

ffiá[ků,

řlbrInÝ

nOnf

rOk

200§
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Mateřská škola zahájila školní rok
2008l2OO9 slavnostně. Pruní týden
chodili do Mš s dětmi i rodiče.
>F Již tradičně do VŠ přijíždí různé

divadelní společnosti s pohádkami
a písničkami pro děti.

{< v letošním školním roce se děti
zúčastnily několika výtvarných sou-
těží, kde získaly i ocenění.

'§ 
Dýňové stavnosti byly v Mš začátkem
říina za účasti rodičů. Děti se wými
rodiči si vyráběly podzimníčky z pří-
rodních materiálů.

*§ 5. prosince proběhla v obou MŠ tradič-

* 6. února 2009 v 16.00 hod zveme
všechny na oslavu Masopustu do Kul-
turního domu v Kunčině. Pro děti je
připravená diskotéka, kterou bude
moderovat zpěvačka M íša Růžičková,

V prvním čtvrtletí školního roku
2OO8|2OO9 proběhla řada mimoškol-
ních sportovních i yzdělávacích akcí.

Zemon Jokub, Fafllek Yiktor, Paulus Libor,

Janků Stěpón

>F Velmi úspěšně žáci reprezentovali nďi
školu v přespolním běhu. K nejlep-
ším patřili: Adam Kaláb - 3. třída, Jana
Zobačová - 4. třída, Jakub Linhart -
5, třída, družswo nejstarších chlapců
(Robert Zeman, Yilan Zachař, Martin
Malíšek, Jan Sejnoha). Ještě lépe se děti
prosadily na turnaji ve stolním tenise.
Družswo chlapců ze 6. a 7. třídy
(Viktor Fafílek, Stěpán Janků, Jakub
Zeman, Libor Paulus) ltítézilo v okres-
ním kole.

{< Z pohybových aktivit ještě připo-
meňme branný den, který by|
připraven pro žáky 2, stupně. Se svými
třídními učiteli odjeli vlakem do
Anenské Studánky a odtud se vydali na
pěší l5 km túru doplněnou hrami,
soutěžemi, úkoly s mapou a krásnou
vyhlídkou z hřebečského hřbetu.

* K obohacení výuky určitě přispěla
účast dětí na akci Den stromu v Mo-
ravské Třebové nebo návštěva Měst-
ského muzea v poličce. zde se děti
mohly seznámit s našimi nejstaršími
dějinami od pravěku, přes období
Keltů, Germánů ů k osídlení Slo-
vanů.

j< Mezi oblíbené činnosti již po několik
let patří práce s keramikou v DDM
Mor. Třebová, Naše děti pokaždé
překvapí svou zručností a nápaditostí.

V příštích dnech budeme všichni ne-
trpělivě očekávat nejkrásnější svátky v ro-
ce. Skola připravuje pro rodiče a děti na
l8.12. tradiční vánoční besídku, ovšem
letos obohacenou o novinku - vánoční
jarmark. Nechte se překvapit.
Volné dny mezi svátky si rodiče i děti
mohou aktivně zpestřit na turnaji ve
stolním tenisu, který se uskuteční v so-
botu 27.12. v tělocvičně školy, Těšíme se
na vaši návštěvu.

Redakce


