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IGátce z historie - Ňvod jména "KunČina", pŮvodně zvané také Stará Kunóna, VeIká Kunčina, je zahalen v hluboké temnotě. první
zmínka se datuje od roku 1270 (tedy v době Rudolfa Habsburského). V tomto roce je jmenovan jistý Herolt jako rychtář v Kunčině.
(Četpáno z kronito1, pakračovóní prtšň, . ,)

AktuáIně z obce

Dne 1B. 4.2a0O v 19.00 hodin proběhlo
k]ubovně hasičŮ v Nové Vsi v}jezdní
veŤejné zasedáni obecního zastupiteisťva.
Zúčastnilo se 10 zastupitelŮ (jeden

v

omluven) a pouze 4 občanéz obou obcí.
Program:

-

složeníslibu nové člen]<y obecního

zastupitelsťVa OIdřiškT Kadlecové, nahrazující panaJ. Fajmana, ktery se vzda] svého

mandátu

-

projednávání výstavby

36

nových

bytov}chjednotek v obci Kunčina. Letos by
měla b}t připravena infrastruktura, příští
rok zahajena výstavba.

-

schválení připraveného obecního

rozpočtu:

laljMY
cin.
č.
osob
nemovitostí
Sprární poplatky

Třída L
Dan z piíjmŮ f.o. ze záv.
Daň z příjmŮ f.o. ze sam. v.
Daň z příjmŮ práv,
Daň z

930.000,210.000,1.300.000,750.000,1.000,-

Odvod za odnětí zem. p.
Poplatek ze psŮ
1o.5oo,Poplatek za užíváníveř. prostr. 1.000,Poplatek ze vstupného
1,000,-

Akcie

Hrací automat

589.500,-

Třída IL

MŠtelefony
ZS telefony

družina

Strarmé IMS, ZS

Knihol,na
Zájmová čirrnost v kultuře
Nájemné z bytŮ
HŤbitovní poplatlcy
Sdruženépoplatky
Svoz odpadu
Nájemné Z bytu č. 204
Příjmy z úroku
Cinnost místnísprálry
Třída IIL
Prodej pozemkŮ
Prodej nemovitostí
Třída IV,
Dotace Ze stát. rozpoČtu

TřídaWIl.
Zapojení přebytku z r. 7999

cELKEM

500,13.000,-

490.000r

5.000,126.000,-

8.000r
50.000,_

16.000,50.000,1,500,-

30.000,-

l2.00o,22o.1o0,-

4.815.100,-

Skupína l.

VYDAJE

kontejnerŮ pro 'Jarní úklid"

- pytle na plastový odpad

Skupina lL

Doprava
pozemní komunikace
Dotace na doprar,rr
Vodovod - příspěvek
Skupína III.
MS - Kunčina, Nová Ves

Zs
Jídelny - MŠ,zŠ
Knihovna
Kronika
Ochrana památek

Oprava rozhlasu
Kaplička Nová Ves

Kultura
sPoZ
Tělov}chov:iá činnost
Bytové hospodarství
Veřejné osvětlení

pohřebnlcwi
Územní pán

50.000,50.000,_

70.800,-

187.000,610.000,560.000,5.000,_

5.000,111.000,15.000,_

85,000,60.000,15.000,70.000,50.000,180.000,_

30.000r

urbanistické studie
Svoz odpadu
Péčeo ze]eň

klub důchodců

Skladník CO
požární ochrana
Místníorgány

cinnost ou
Úroky z úvěrů
splátka jiStiny

70.000,170.000,-

22.000;

50.000,440.000,439.000,593.000,-

656.000i

občany zdarma ve dnech: 1.6,, 21.9., 30.11.
20oo
-

nové popelnice jsou k dispozici za 693

Kč na OU, poplatek za lyvezení jedné

popelnice činí25 Kč
- schvá]ena výstavba retenční nádrže
pod h_ájenkou v Nové vsi. Žádost podaly
Lesy ČR. Důvodem je obnovení původníhó
charakteru krajiny Je třeba zapracování do

urbanistické studie obce (k nahlédnutí na

oo.

- vzneseny připomínky k nevhodnému

času hlášení mjstního rozh_iasu

- podán náwh na

bytŮ

-

CELKEM

227.300,-

plojednána stížnost na černou sktádku

odvozu odpaclu na tuto skládku
- z řad občanŮ podán návrh na oplavy
všech obecních komunikací
- podán náwh na opravu pumpy na
hrbitově v Nové vsi

-

poděkování p. Jelínkovi za zoťEa-

nizování brigády na úklid lesa v Nové Vsi
Přijďte i vy přispět do diskuse o věcech

veřejných!

!!

Narození

únor PeterkaJakub

-

Sňatky - leden
Jubilea

-

únor

-

řejnou komunikaci (k nahlédnutí ve

qývěsce před OU)

neschválen sociálni pfispěvek pro MěÚ
Mor, Třebová
- oznámeno veřejnosti zvýšenícen
vody od 1.1.2000 se zvyšuje cena z 1].,34
Kč na 12,92 Kč za m'
- veřejnost seznámena s podrobnou
zprávou z kontroly hospodaření OU,
auditorka neshledala žádnézávady

březen

-

- kIadně hodnoceno umístění

duben
květen

úmrtí- duben

(K)

Klegerová Adéla (NV)
Janečková ivana
- Hanisch Marcel (NV)
Zachařová Eva - 60 (K)
Doleželová Marie - 60 (K)

KlíčJiří- 60

podané žádosti

schváIeno zaměření a odkoupení
soukromých pozemků OÚ, jedná se o ve-

(NV)

duben Štoudková Leona

4.815.100,_

- schválen prodej pozemku na základě

odprodej obecních

u Jízdných. Odsouh]asena v}še pokuty v
částce 1.000 Kč při přistižení občanŮ při

rŮ.l'čka

Rozpočtová rezerva

lze

vyzvednout na OU, svoz se provede pro

zemědělsrví

(NV)

\
ryJejó AntoŇn 60 (K)
Zenatová Mi]ada _ 70 (K)
ThunJaroslav - 75 (N\4

PetrJosef- 75 (K)
KIon Aatonín - 90 (K)
Somrová Josefa - 85 (NV)
Pařilová Margita - 80 (K)
I(omenda Ant. - 70 (K)
Flajšingr Vlast. - 70 (N\4
Volek Vladímír- 70 (K)
Knápková Marie - 60 (K)
Hrubanová Květosl. (K)
Klement Václav (NV)

Ze školských zařízení

Máme výsledky v poznávacích

soutěžích i v uměleckých soutěžích.

Učitetky v obou mateřských ško]ách

pod vedením p. ředitelky Pustinové pracují

podle Programrr výchovné práce

a

Pracor,ního plánu" Mimo to připravují pro
děti mnoho dalších akcí. už třetí školnírok
probíhá v obou školách qý.uka hry na flétnu
- dojiždíředitel Základní umělecké školy
pavei vaňkát.
Děti abso]vovaly plavecký výcr,rk ve
Svitavách.

Po ceiý rok navštěvujídivadelní

Z

Soutěž ve stolním tenise: postup do

ŠírováLenka, Jan Doležel, Lukáš NepeŤil,

Kalinová Květa.
V poznávání rostlin:
1. místo: Jakub Berka - 5. tr'.
2. místo: Miros]av Kubín
4. nusto: EvaJandova
2. místo: Jiří Kalina - 9. tr.

karneval, školnírrýlet apoC. jsou rredílnou
součástíživota v },,{Š_
parrí učite]ka v No.ré vsi s úspěchem
obnol".rle již zapomenuté tiadice - Masc-

pust, topení Morény aj. Uspořádala

Novoveskou drakiádu, připravrije pálení
čarodějrrrc.

Paní učilelky v Kr_rrrčině pracují s
inezinárodním progfanem LECO-DACTA,
Věnují se logopediclré péčio děti se
špatnou výsior,,rrosií. Doplňu;í výrrku hly na

flétnu. intenzítně se věnu.lí r,ývalnyrn
činnostem. Ver]ou irudebně-pohyborlv

kroužek. 5. května 2000 se s ním zúčasrnily
TanečnípŤehlíclky ve Sútavách.

Do konce čelvna ještě děti v obou MŠ
v sále v
lii"irrčiir,i ; r, lJcvé t/st, crs]ava Dne dčti, vlíiet
do ZOí]. SlavlLostlri uko;rčent škcinílro roku

čeká oslava svátku nraminek
s

ka,;:l

ieva,ienr a,i,á'uci,;iken.

Na škoinírole 1999-2000 bylo k zápisu
pňbJášeno celkern 2i dětí. 21. ledna 2000
se clostar,,ijo celkem 20 dětí. Zápis byl jako
každoročně sestaven tak, aby se zamezilo
zbylečnému stresu dětí a formou hry se
zapojiii i rodiče a ostatní, kteří děti
doprovázeli.
Podle šipek se děti rozešiy najednotlivá
stanoviště a po vykonání úko]u dostaly

jedno písrnenko, které si každédítě
pověsilr; ke svénr.u jménu na tabuli. Po
abscllvovárrí celého maratonu vzniklo slovo

šmtan

Které děti byly tedy Školákem? - Daniel
Riclrter, Micha,el Kubín, Lukáš Spálens§i,

Ludmila Kalábová, Tomáš Pagáč, Jan
Šejnoha, iveta Burgetová, Lucie Honzirková,
Roman Čabák, Martina Lázničková, Jarosiav

Hutira, Robert Zeman, Ludmila Hamplová,
Monika Straši]ová, Veronika Peřinová,
Robert Kalina, Gabrie}a T]ustošová, Marika
Zobačová, Pavel Dvořák, Kateřina Smolíková.

Všem budoucím škoiákŮm přejeme

mnoho pělmých chvi] u nás ve škole.

až čerrmu:

1, Soutěž r,

Počínajeměsícem září se mŮže naše
škola pochlubit mnoha akcemi, kterych se
se

zapojujeme do akcí, které jsou pořádány
Domem dětí a mládeže, Sp,ortovním
kiubem a také akcí, které pořádají jíné

po loce 1300 - snad ]350. Kostel

byi

původní žebrovou klenbu, kdežto 1oď,
pŮvodně ror,trě zastropená byla sk]enuta a
pěloou štukaturou zdobena asi na sk]onku
16. stoietí. Salcistie byla přistavena roku
1574, v}chodní strana kostela roku 1937,
(Cerpáno z kronilq kostela, pokračování příště. .

,)

Kulturní a spoltovní akce
.

V únoru se konal Maškarní ples pořádaný
]ížtradičně měl tysokou účastnejen

Sokolem.

"místních", ale t "přespolních",

Akce školy ktelé budou v měsici ciubnu
cyklistice

,

nístníko]o -

- icvěten

.

V dubnu hasíčíuspořádali pouťovou zá-

bavu.

.

28. du.bna

v l(ulturním donlě v Kunčině
z M, Trnávlq divadelní

zahrúIíochotníci

duben

2, Soutěž Mladý zdravotník - květen
3. Den čarodějnic - duben
4. Výlet Praha - dynosauři - duben
5. Vý]et na Paiučiny - červei-t
6. Pochodové cvičení- duben
7. Divad]o - Brno - Mnoho polykl] pro

představení s názvem "Byl jednou jeden drak"
7. května se uskutečníla májová taneční
zábava, pořádaná skupinou Arest.
19. května se připravuje oslava Svátku
ml.tek. V Kulturním dorně v l(unčině vystoupí
se suJm programem dětí MS i ZS. Následovať

.

.

nic

bude tanečnízábava
hudbou.

8. Focení tŤíd - červen
9. Děts{ý den - skákací hrad - červerr
10. Den matek - květen

s

reprodukavanou

" 0 prázdninách nás čekó 11. rcčnílc
I(unčinského tan4a 0. 6, ročnťkMemoňálu
RomanaBrychry.

&a sptr;eěens§ch trrganizací
V

le|ošninr roce b-.vi založen kroužek

zájerricŮ o posilování (,fitcentrurn), Obecní
úřaC pio ttlio činnost uvolnil místnost v
Kiubu dúchodců,ktel,á |u{g rl,\rbavena

současnosti k takovýmto aktivitám

nejscu fiirančníprostředky. Místo toho jsou

pořádány besedy s hudbou a občerstvením,

kde důchodcůnr zdarma hrává místní

irybavení 1C,,]00 Kc,

hudebrrí kroužek, Na občerstvenízískávají
peíúze|ombolou, sběrern papíru a Železa.
velmi dobrá je spolupráce s OÚ.
Budova stoužínejen důchodcŮm, ale i

_.ponzori, aby se rl ránci srrych možnostína

čelLská a rodínné akce.

zai-ízenín' , jenž le k réto čitulosti nezbltně

prrtl§. \rý,|6r Sokola uvo]nil na nákup
Fir této piíležitost1 byli požádáni naši

tcmto vybavení spolupodíle]i. I kciyž
některe jednoduché náiadí se členovésnaží
vl,t,obrt sarni, bude celkor.é wbavenjé dost
íinančněnáročné. Výbor Sokola bude tuto
člnnosi v rámci sl,jich možností pod,
porovat, Pokud se vše uskutečnítak, jak si
to členovépředstauLrjí, budou mít možnost
věnovat se zajímavé a prospěšné sportorrní
činnosti. Počátečníelán jinr zatím nechybí.
Popřejn-re jim do jejich da]ší činnosti hodně
zdaru.

a veřejnosti - kadeřnicM,

spole-

dnešnimu dni má Klub 76

č]enů.

Sokolu

K

Nekterr jsolr i z Moravské Trebove a Česke
Třebové, Od zaioženíKlubu je veškerá jeho

činnost ciokumentována v kronice.

Zakladate]é už bohuže] nejsou mezi nárni
(Hra_zděra, Ševčík,Sedlaková, Zlámai).

Clenové si stále zlepšují podmínky pro

kulturní a spoiečenskou činnost. Každé
setkání v nich zanechává milé vzponínky
Vyzývají i ostatní dŮchodce, aby se k nim
připojili!

I(Iub důchodců

Výbor Sokola

Příště p1žádáme ostatní organíZace o příspěvek, kterjm

Mnoho pěkného zaživaji dŮchodci ve
svém klubu, ktery zanedlouho oslaví 30.

výročízaložení.
Ustar,,ující schŮze klubu byla 28. ledna
1971 na OU v Kunčině za účasti41 členů,
DalšíschŮzky se konaly na čp. 142. Tato

státní budova byla

co novélto u násve škole?

ško}y a instituce.

tříd.

=V

J ak j sme let a s z apis w atri?

zúčastnilinaši žácí.pravidelně

a 5.

postaven? Není zaznamenáno, ale říkalo se,
že patří k nejstarším v okrese. Soudí se, že
tato významná kulturní památka vznik]a
n-rěl

4. místo: Jan Berka - 7, tř.

pracemi se zúčastňujínizných výtvarných
soutěží a výstav Tradičníakce jako

která byla uložena na faře. Kdy byl

postav_en ve starogotickém s]ohu. Presbytář

5. místo: Lukáš Slezák - 7. tř.
Florba]: 1. místo chlapci 4. a 5. tř.
3. místo dívky 4. a 5. tř.
P_ostupují do oio,esního ko]a,
Cekají nás soutěž ve šplhu a vybíjená a.

Moravské TŤebové, Svými výtvarnými

Mik-uláš, Vánoce, Velikonoce, Svátek matek,

Kunčinský koste] má také svoji koniku,

TV akcí lze jmenovat:

okresního ko]a: Pešava Zdeněk, Fiala Marek,

představení, pořádaná Ku]turním centrem v

Z církve

v

letech 1974-77

z

asi 1400
brigádnických hodin. Náklady činily
adaptována. Bylo oCpracováno

]05.505 Kc. NabyLet< zakoupil OU a Oitr. U.

Cinnost Klubu spočívala hlavně v

pot'ádání kulturních akcí - divadla, zájezdy,

se budou moci také představít občanŮrn našich obcí,

Názory občanů

Na tonto místě by se měly

objevovat

názory vás občanů.tsudete se nroci lTjádřit
k]adně i hiticky prostřednictvím schránek
umístěných v Kunčině na dveřích OÚ, v
Nové Vsi na dveřích ktubor,,rry hasičŮ.

lnzerce

Pokud máre zájem o unr_rsrěni inzeratu,
možno jej za poplatek 5 Kč podat na OU,

.;e

líyr1lláme nadšence, kteří by se chtěIi podílet na vzniku dalšíchzpravodajů, příhlaste se na oú
neba přímo u D. Antlové nebo H, Fafilkové,

