
INtoRMAční srnvls ogcí runčlNn n novÁ ves

Z HISTORIE
, ,,' :póšTA

(pokíačovóní z min. zpíavodaje)

V minu|ých dvou číslech jsme se seznámili
s historií Kunčinské pošty do roku 1945.
Sledovat |ejí osudy po tomto roce bylo velmi
nesnadné. Spoléhali jsme se na pamětníky,
úřednídoklady nemáme. Pokud máte přesnější
informace, sdělte je prosím do SCHMNEK
nebo na OU, abychom náš přehled mohli
vylepšit.

Funkci vedoucího pošty zastávala nejdéle
paní Marie Soudková (20 let) a pan Josef Fiala
(l3leQ.

Vedoucí pošty v průběhu let:
Hrbata František - z Jaroměřic od roku l945,
Mackerle František - z Mor. Třebové,
Bureš-zMor.Třebové,
Hájek - do Kunčiny vyslán v rámci mládežnické

akce,
Kabát - ze Starého Města,
Sádek - z Přerova,
FialaJosef - z Kunčiny l1.4.1957-29.10, l970,
Soudková Marie - z Kunčiny, pak z Mor.

Třebové l971-199l
Břeňová - zYlor. Třebové |991-1996,
Henychová Jaroslava - z Nové Vsi l 996- l 999,
Pedainová Helena - z M, Třebové l999-dosud.

Listonoši
Ještě obtížnější by|o pořídit přehled

listonošů, tam docházelo k častějšímu střídání
než u vedoucích. Prvním byl Vojtěch Huška-
ten také sloužil nejdéle.

PřehIed listonošů jsme seřadili podle
abecedy: Bártová Helena, Najmanová Pavla,
Grubrová Jana, Honsová Věra, Huška Vojtěch,
p. Korčák, Křižovská Dana, Kučera Bohumil,
Selingerová Filomena, Selingerová Jana (Dráb-
ková), Procházková Libuše (Selingerová),
Sejnohová Jana (SeIingerová), Senkyříková
Věra, Simonová Jaroslava, Trnečková Krist/na,
Václavková Dana, Zemanová Pavla (stávající
listonoška), Zenatová Marie.

V roce 1945 byla úřadovno pošty na Obecním
úřodě - v dnešní zasedocí síni, Později bylo přesunuto
na dnešní čp.244.

l/2005

AKTUÁIXĚ Z OBCE
Společenská kronika

lo. l2.2004 Ši.ůč"k Aleš(N.V.)
l 8.2.2005 Bisová Veronika(N.V.)
22.2, Grubrová Natálie(N.V.)

4. l 2.2004 Kadiecová Simona(N.V")
a Cve;n ManinlRudoitice)

2,4.2005 Schrómerová Marcela(K)
a Pokorný joseí(M.Trnávka)

23.4. Horáčková Romana(x,v.)
a Ondnáček Petr(N,V.)

lnformace ze zastupitelstva
Obecní úřad na svy'ch zasedáních řeší

operativní úkoly chodu vesnice a zřízených
sub|ektů. Pravidelně kontroluje naplňování
rozpočtu a případné odchylky řeší úpravou
rozpočtovy'ch kapitol. Navrhuie a schvaluje
odprodele pozemků, případně jiného majetku.
Samostatnou kapitolou je zabezpečení chodu
školy a získávání dalších dětí. Jeciinou možností
|e umožnit dětem z Mladějova návštěvu naše-
ho školského zařízení. Zájem občanů z Mla*
dějova je upravit spoiovací cestu a zabezpečit
sjízdnost i v zimním období. Byla ustavena
pracovní skupina, která zváží všechny možnos-
ti a cenové dostupnosti obou obcí. Boj o děti
školního věku je stále větší a budou-li vywoře-
ny podmínlry dopravy mohou pomoci jenom
naší škole, Obecní zastupitelstvo zvažuje mož-
nost íinančního příspěvl<u na opravu věžních
hodin kostela v Kunčině, nelze však počítat
s pomocí církve.

Jako každý rok i letos obec usilovala o při-
dělení finančních prostředků na veřeině pro-
spěšné práce. ]e pouze otázkou, zda budou
peníze ve státním rozpočtu na tuto oblast. Ve
spolupráci s Moravskou Třebovou je vyhodno-
cována možnost napoiení na čistírnu odpad-
ních vod nebo zabezpečení v rámci obce. Zde
budou hrát hlavní roli dotace ze státního roz-
počtu případně EU. Naše obec není tak velká,
aby sama mohla dotace čerpat a čistota vodní-
ho toku je stále více sledována. Blíží se doba,
kdy všechny domácnosti budou muset zabez-
pečit neškodnou likvidaci. Jaká je současná
praxe není nutno popisovat, Likvidace domov-
ního odpadu je zajišťována v dostatečné míře,
všichni za svoz platíme a přesto se objeví čas
od času divoká skládka. Daleko větší pozor-
nost je třeba věnovat třídění odpadu - možný
zdroj financí pro obecní pokladnu a ve finále
možnost snížení sazby na obyvatele. Jsou obce
a města, která tímto způsobem získávají nema-
lé částky a použijí je na zaplacení likvidace.
Proto stojí za ltůení ještě více se třídění
odpadu věnovat. Nebudirre bezohlední vůči
svému okolí ani vůči své kapse.

Obec v nastávajícím období zabezpečí
sběr starych baterií, ledniček, pneumatik apod.
Sběr se bude provádět v t/dnu od l.-S.srpna
2005.

Postřehy z obce: Na některých mís-
tech jsou umístěny znaěky zákazu stání
nákladních automobilů. Ridiči, červeno-
modrý terč s křížkem to je právé zákaz
stání pro automobily nad 3,5 tuny.
Nehřešte na uznání jiných a své problémy
řešte.

lubilea: 5.1. RoušJosef(K)-9l

h,;e l3.1.BártováHelena(N.V.)-60
{#; 14.2. Zenatová Milada(K)-75

6ffi l5.3. Thun Jaroslav(N,V.)-80
*]-B , l 9.3. Procházková Ladislava(K)-70

Narození:

ffi\>
Sňatek:

m_
\€)

Umrtí:

jilt

s#
%#-

1,4. Horhy' Jaroslav(K)-70
l 8.4. Pařil František(K)-60
25.4. Komenda Antonín(K)-75

dne 8.I2.2004
zemřela paní Štorková Marie
ve věku 99 let
dne I0.I2,2004
zemřela paní Kučerová Bohumila
ve věku 62 let
dne 24.I2.2004
zemřel pan Nedoma Miloslav
vevěl<u5llet
dne ó.l .2005
zemřel pan RoušJosef
ve věku 9l let
dne 8.I .2005
zemřela paní Matušáková Anna
ve věku 82 let
dne21.I.2005
zemřel pan Honzírek František
ve věku 59 let
dne 5.2.2005
zemřela paní Polčáková Lýdie
ve věku 80 let
dne 2ó.2.2005
zemřela paní Ongrádi Františka
ve věku 83 let
dne 28.2.2005
zemřel pan Kubín Miroslav
ve věku 54 let
dne ló.4.2005
zemřel pan Bernreiter Jiří
ve věku 70 let



Národní program

oR-cz
v Ohlédnu-li se za uplynulým obdobím, ,

nemohu se nezmínit o každoročním festivalu ,

,,Dny slovenské kultury", ktenf,se opét mimo- ,

řádně vydařil. V úvodním večeru příjemně ,

pobesedovali známí slovenští herci Božidara ,

Turzonovová, Emília Vašáryová a Ladislav ,

Chudík v doprovodu Sitňanu a skupiny i

Mlynári. K největším letošním zážitkům určitě :
patřilo vystoupení profesionálního folklorního,
souboru Jánošík s vynikající zpěvačkou, taneč- ,

níky a ještě lepším cimbalistou. Milovníci diva- :

dla si přišli na své v hereckém koncertu ,

Tatiany Vilhelmové a Mariana Miezgy v tragi- ,

komedii Zhasněte lampiony. V sobotu vše ,

vyvrcholilo Co_.l<oslovenským Bavi|onem s Mi, :

ro Nogou, Stefanem Skrúcaným, mimem i

Vladem Kulíšl<em a zpévačkou Beátou :

Dubasovou. Slovenský humor nevymřel, nao- i

pak gradoval. Závěrečná scénka o bažantovi na ,

víně v přímém přenosu z kulinářské relace už i
byla poslední kapkou na umořenou bránici. ,

Vrcholem večera měla být Věra Špinarová, ale :

pohříchu předchozí l<valiry nedosáhla. Přesto- ,

že hlas má pořád silný a zvučný, postrádá úctu ,

k publiku i ke "kumštu" samému. 
.

A nyní co nás čeká: 
i

j

,.,::'..l.:::l,]]::..lll::;..l.:,,:l.ll:::::l.:],ll.':l.ll,::..ĚR ňĚn:',ll, '.,. ,, ., . .

i

Nápad myšky Terezky aneb O zlé ,
koze 

]

l6.5.2005 v 8.30 a l0,00 hodin, kinosál,
vstupné: 30,- Kč

Je to příběh o přátelswí lesních zvířátek a ,

jejich poklidném životě, l<tenf,se změní přícho-
dem zlé a marnivé kozy Rozalindy. Určeno pro ,

',l j],lll],:']lll:::,]ll 
:lll ::::',ll,,,:,,, 

,l''.,MONO§RAMA]:]].lii.:l,.il ,],lli'.]i]]:1,1:]]]l,,,]],.,]l ]i, ,

Moie past 
:

20.5.2005 v l9.30 hodin, kinosál, vstupné: ,

60,- Kč .

Zpověd' muže v podání IGOM ŠeBn. .
Divák je svědkem monologu, který je svéržu- ,
ným komentářem k děnívsoučasnémsvětě, ,
v divadle i ve své rodině. "Moje past" je také ,

komickou sondou do světa člověka, kteny' v di- ,

vadelním zákulisí dává nahlédnout i do zákulisí ,

svého vlastního života. 
i

:

Připravuie se na červen: 
]

Na všechny uvedené akce je předprodej
od 2.5.2005 |

:

OPERETA 
I

Líbánky s operetou .

3.6.2005 v l9.30 hodin, kinosál, vstupné: ,

Již samotný název zní slibně pro milovníky ,

této múzy. 
,

.lll].)]llllllll,,]]:ll.].:ll]]]:ll.l]:l19]:ll.]1l.;rclŇlšťŘŤl.ill,]]:lll],.lll']]:ll.]]:llr].ll]]:ll,1:.l.l.]: 
.

I

Eva Hen}rchová - recitál i

7.ó.2OO5 v l9.00 hodin - Zámecká galerie i

LUKART. vstupné: 50,- Kč .

politické harašení
l0.6.2005 v l9.30 hodin, dvorana, vstup-

né: l00,- Kč. Nejlepší satirický pořad Česka ve
dvoraně muzea.

KoNcERT

Radek Tomášek - folkový recitál
l7.6.2005 v l9.30 hodin, kinosál, vstupné:

50,- Kč

Dále se připravuje:

štronzátko
červen 2005
2.ročník - Festival pohádkov. divadla pro

děti a mládež, ve spolupráci s DS J.K.Tyla MT

Zámecké keikle a kratochvíle
27.srpna 2005
8.ročník - Festival n4ířských soubojů,

pouličního divadla, dobové hudby, kejklířů,
trhovců s večerním zámechým ohňostrojem.

Hudební léto na zámku
červenec - srpen 2005
Koncertní vystoupení 5-ti zajímavých

hudebních skupin (Nezmaři, Žalman, -l23
minut...)

Moravskotřebovský iarmark tradič-
ních řemesel

24.září2OO5
2,ročníl<

KlNo
Příběhy obyčeiného šílenswí
ló.5.2005 - pondělív l 7.00 a l9.00 hodin
Režie: Petr Zelenka.
Hra|í: l. Trojan, Z. Šulajová, N. DivGl<ová,

M. Krobot, Z. Bydžovská, K. Heřmánek
Nenávist
l8.5.2OO5 - středa v l7.00 a l9.00 hodin
Režie: Takashi Shimizu.
Hra|í: S.M.Gel|arová, C.DuVallová, J. Behr,

B. Pul|man ad,

?aparazzi
23.5.2005 - pondělí v l7,00 a l9.00 hodin
Režie: Paul Abascal.
Hrají: C. Hauser, R. Tunneyová, D. Farina,

K. Cage, D, Baldwin ad,

Dveře v podlaze
25.5.2005 - středav l 7.00 a l9,00 hodin
Režie: Tod Williams.
Hrají: J. Bridges, K, Basingerová, J. Fosťbr,

M. Rogersová ad.

Million Dollar Baby
30.5.2005 - pondělív l7.00 a |9.30 hodin
Hrají: Clint Eastwood (i režie), Hi|ary

Swanková, M. Freeman, J. Baruchel, M.
Eastwoodová ad.

Román pro ženy
1.6.2005 - středav l 7.00 a l 9,00 hodin
Režie: Filip Renč.
Hrají: S. Stašová, Z. Kanóczová, M. Vašut,

M. Donutil, S. Zázvorková ad.

Moravská Třebová a |ejí blízké i širší
:okolí, Se,,,,xáni,.,nrisiáÁ; .,,,, ta;l,, lze,l rísŘái,
lrákladní :,'l §óčíťáčóvé',,2na|,ó§tll]]] ý. .,]r.árnc]íll

iňiei*ivý l,..lYi;liťail*a ll ,iňior.máiiV ll .ČR ;..l1
:Nlárbd.ňiho,,.,;,,próíťarnu.,,,póčítaióÝ.é,,,,§ia.
mOiňósli :,(NPP€);,',ll,l,, l,,,"' 

" 
:l

l', l,Cít€rril, ,: lpřo§ťámu ],:],'iěl,'],'úiŤiožň it:']] Ši'aó.ké ]

ÝéřPjn ,, ]naúčlt, ša. iákiaau-ml :práié,,š lpb.
čllačém ]]á, int§rnetéml.]'l l 

Ěóm66i,. př§'|q§nát,,

stiáchlll:žl,,nóy,ých,.teehnológií; l N,PPG,, ie,
soubor tří praktických dvouhodinov/ch
kúr2ů.;, :,běherr],,],ktéďihll ]úča§thíci, pó§tulpně
zvl ád:ň,ó ú,:,,,., iáklád,ň í' 1,oýládání : ],.poč'- č

Při,pojeňí:k intérnétú a,v}řilédáýáň,í ňa,l hěm:
u 16fu§ pi;líCi l§ ělektióniekóu pĎštóu.,, NPPGli
P.řédstavůiě...l:.dótováné.,,,, kur:žyli ;.i§noÝě
došft Pné. térněř,l komuksliý], .'céňá,dvnu-
hodin§Ýéhó,, kurzri,.,.čihlí,,, l00i_,,,Kč,,,,,KÚržý ie
bdddú]],,ka'hat,]Ýě,, škólícím §třědískú], o,R-cZ
á, b.udEu, wpi§oÝány ],,zpl.áVjd'|á l,V 

],,]odpó],

tédních hodináéh.] l' ,' l' ] , ] l],

, l,,,Néi§nádňě,ší , lzpů§ób,,,, přihlášění, , na

&urt,,,.' ie ná, bézplatné] télefahníl , l,ince
8 06,,'8O0,1,, 102'8,,,]'.íňternetové . adl:es ě.

http:llnpp8.compqterhelp_.iz; §amozřěimě
laké , ,tóléfónitký , ná, ,,,,,te|é{oxním,, , číšle
46 t' ,36.1[,:, i ,l l ;, nébó, o§obně ý §ídle, spoléč-
nosti OR-CZ na ulici Brněnská, v areálu
podnikového ředitelswí Hedva.

Seriál ,tří,, kuťzů začíná' ,l6t€i ] ;J2k' ,ňá

počítač" určenou pro všechny začínající
uživatélé l o§o5ni16l počítačů:; , kteří,,, zatím
i počítačém l,nepracoÝqlí, něbo .lmáiíllien
velrni,' malé l2kr,ršenosti. Učast§íci §e l§ezná:"
mí s, íu ňgovánfun'',,'počítače,,,,se žákhdn ími,

poimý,svěťa, !ýpočéiňí ,těčhniký a naučí se
prakticky ovládat počítač pomocí myši a
klávesnice. Kurz trrrá dvé hodiny a nevy-
žaduiě::,, žádŘé,p,ře4gh.ri -zku,šenosti.

Navazujícími kurzy jsou ,,Texry v počítači"
á ,;|nternet,':a e:mái.l'l.. l,;Texť v počítaČi
jsou kurzem pro ry, kteří nemají zkuše-
ňosti, í, v/ryářením., á, úprav§u.,textůl.v,,po:
čítači. V prostředí ne|rozšřenějších texto-
,vých.] .édiiot,ů, §e,,.naúčil yytvóřit]l ]]llá.,uložlt

soubor, napsat. naformátovat a vytisknout
'dókúměht. Détka11, kurzú', iě 2 §odinyl a
předpokladem pro jeho absolvování jsou
žnáló§ti ,l,pťá!e ,,§ ,, počítačem na , úr"ovňi
předchozlho kurzu,

Kurz ,,lnternet a e-mail" je určen pro

ěerncé,, o, ' p'áai: š:l jnteinétéml1. á,, _yyužívání
,móžn,ósti,, llélěkťroniiké, póšt},, ,,Pó§lúaháťi

zvládnou otevřít webovou stránku a
používat hypertextové odkazy, založit si
vlastní poštovní schránku, odeslat a přij-
,mo§ť.], ěleklraniakóu,.. zPiávu. ]. K§rž, ltrvá
,lroÝňěž,-dÝě, hodlny;,a ;předpokládá žnálo§ti
získané v předchozích dvou lekcích.

Jak 1iž bylo uvedeno, cena jednoho
kurzu činí pro posluchače l00 Kč a všichni
účastníci obdrží tištěnou příručku a rnl,u-

kové ,.cédéčko",
Abso|vování všech tří kurzů není pod-

mínkou, nicméně vřelým doporučením.

Celý lektorský ko/ektiv OR-CZ se těší na
setkání s vómi.

(l lLTu tl
no§ti v



- pokročovóní z minu!éha číslc

l0. Kříž u č.232 (Huškovi)
Na základním kameni je vytesáno:

BAVL SCHWENCK
l 8a5

Výš ie reliéf Panny Marie a nad ním rnučicí
nástroje:metla, důtky s řetězem a oštěp,
houba na tyči spojené provazem a naci nimi
sty|izovaný květ,

Statil<a kříže je velmi narušena kořeny
dvou stromů, které rostou v bezprostřední
blízkosti. Kříž je nakloněn rníchodním směrem.
Z bezpečnostních důvodů byl l<říž s Ul(ři-
žovaným snesen. Zbývající část má inýšl<u 3 m.

l l. Kříž severovýchodním směrem za
nádražím v polích připomíná tragédii, kdy byl
při polních pracích dne 9. dubna |9l5 zabit
bleskem sedlál< a jeho pacholel< (Gedenkbuch
č.ll).

Na základní části je nápis: Věnováno
rodinou
Frenzlovou

Výš potom stojí: Postoveno
k Boží chvóte
oke
vzPomínce
no
9. duben 19!5
+Otto Zecha

Jiná pověst uvádí:
v dubnu l9l5 uhodil blesk do čeledína a

velkostatl<áře Františl<a Frenzla, l<teří spoiu
pracovali na poli. Čeledínovi blesk utrhl levou
ruku, roztrhal oblek a na místě usmrtil. F!,.

Frenzla blesl< pouze omráčii.
Zřejmě mládež má na svědomí stržení

Krista na zem. Zbytek kříže má rn/šl<u 2,7 m,

12, Zbytky kříže leží asi l5 m od železnič-
ní tratě mezi kilometrovníky ó0, l a 60,2.

Postaven byl u po|ni cesty za dvor-enr č. l 2.

Nechal jej postavit z vděčnosti majitel gruntu
Antonin Lutschinger. Byl na tomto mlste raleT
a později se uzdravil (Gedenkbuch Ii).

kříž měl text:
V uPomínku na nošeho
zde neštěstírs Postiženého otce
Antonína Lutschíngera

Nepodařilo se zjistit, kdo a l<dy kříž zničil.
Po rozorání mezi stál totiž v poli, překážel
v polních pracích a někdo v dobrém úmyslu se
jei pol<usil ,,odsunout" l< železniční trati.
Několik posledních částí zarůstá travou.

l3. Mohutný pískovcový l<říž o výšce 5 m,
stoií pod Radišovem u bývalé cesty do
této vesnice, na hranici kunčinského a
radišovského katastru.

Kříž je orientován k západu.
Na zál<ladním kameni je špatně čitelný

nápis: Postoveno
ke cti Boží roku
l 805
František a Terezie Rómerovi

Výše je reliéf Panny Marie se srdcem pro-
bodnuo,im mečem a nad nídvě hlavy andílků.

Na další části je reliéí neznámého svaté-
ho, ktery v jedné ruce drží kříž, ve druhé leb-
ku a u nohou má l<nihu. Tato část kříže i nad ní
Ukřižovaný jsou uvolněny a pootočeny.

Po stranách rostou dva mohutné stromy -

dub a lípa. Celý prostor je zarostlÝ křovím.

Ještě jeden text - u nohou Krista:
Dokonóno jest

14. Kamenný kříž, kteú stojí pod Gold-
bergem u staroměstského lesa na konci
cesty od č.3.

Podle pověsti měl na tomto místě zastřelit
Adam Zoffl svou milou patnáctiletou Marii
Alžbětu, dceru sedláka Rómera z č. l38.
K tragedii došlo v noci na sv. Jiří (24. dubna
1744). )eho rodiče ,,šlechtici" sňatku bránili,

Pan Bedř. Czorny, ktený na statku č, 3
v/růstal, uvádí, že právě v těchto místech
k vraždě došlo a že zde byl na Adamovi vyko-
nán trest smrti. Kristus na kříži byl natřen
černou barvou a působil pochmurným až
strašidelným dojmem. Je možné, že vzryčením
kříže se rodina Zo{flova snažila smýt vinu
svého člena,

Kříž stojí na mírném svahu ke zbytkům
polní cesty z Radišova do Moravské Třebové
a v těchto místech jsou jeho základy silně
narušeny. Ze dvou líp, které zde rostly, se
zachovala jedna.

Nápisy na kříži: Jeho smrt
je nóš život
Tuto sochu postavil

Josef Zoffl, svobodný pón,
k poctě ukřižovaného
Spositele světo.

Kristus na kříži již není.

:l*lš:ři:liliil:ll€]]l3!ffi§§lÍff§l:l:l:l.l:.l.il:ll:llal::lli:l.,,,,l:l:l.]...

Rozmary počasí v posledních letech. jsou
námětem nejrůznějších debat. Příčiny se
hledají v exhalacích, kyselých deštích, arýše-
ném obsahu oxidu uhličitého atd. své si od-
nese i svaty' Petr. Často slyšíme ,,To nikdy
nebylo, takové počasí nikdo nepamátuie."
O výstřelcích nám podáva|í zpráv,1 v zázna-
mech o Nové Vsi:

Nepříznivý průběh počosí zapříčinil toké
mizernou sklizeň v letech l77 lJ772. Neúroda
ztedlo ceny Potravin o způsobila hladomor.
Tietzer vypróví, že chudí lidé nemohou dostot
k snědku ani otruby. Drahoto pokročovalo'i v ro-
ce 1772. Neobyčejně dlouhó a mrazivó zima
potrópila místní hospodóře i v roce 1784. První
sníh napadl už Ió. listopadu o toké ho přibýÝalo
i v dolších dnech o týdnech, že jeden sou§ed ke
druhému přijít nemohl. Lidé mrzli, divokó něř o

Ptóci ktůli hladu o mrazu hynuli, rovněž ovocné
stromy v zahrldóch. Tót zoČalo teprve v polovině
dubno, ještě no velikonoční neděli bylo ole tolik
sněhu, že sedlóci nemohli podle zvyku vyjet na
po'e se sadbovým křížkem. Jarní próce se tak
hodně zpozdily a žně protóhly,úroda však nebyla
špatnó. Velké škody no celém panství způsobil
také velký nečos,který se strhnul 18. květno
l798 a trvol až do půlnoci.

To by stačilo k varování před rozmary
poČasÍ, poněvadž:

Bude ještě hůř...
Romon Tlustoš

j:;il:;il;:;,,ii]1i§iffilllfii§šťř§l:i:::ll;il.::lCl;::llll
. SDH Nová Ves si Vás dovoluje pozvat na

l. ročník hasičské soutěže.,O Pohár starosÝ
obce", Soutěž se uskuteční l4. května 2005
na LOUCE v Nové Vsi.

Kategorie: muži, ženy
Prezentace se uskuteční od l2.30 do

l3.00 hod.
Disciplíny: Ženy-muži
- štafeta 4 x 60 m dle pořáda|ící organizace
- požÁrní utok dle pravidel požárního
sPortu

- PS 12 (bez úprav)
- 3 hadice 872,20 m
- 2 x 2 hadice C52, 20 m
- rozdělovač dle CSN
- sací koŠ schváleného typu
Pro všechny kategorie jsou připraveny

hodnotné ceny a poháry. Po dobu soutěže
zajištěno bohaté občerswení.

li.l:;:i$ §BšĎ*Ť$ě iit .pť,l:,l,
. Myslivecké sdružení na přelomu roku

poádalo tradiční zábavu s poměrně dobrou
účastí.

. Letošní krutá zima vyžadovala časté
přikrmování zvěře, zvláště v únoru kolem
osetých řepek, kde se soustředilo i přes l 00 ks
srnčí zvěře, na jaře jsou ztráty minimální a
srnčí zvěř je v kondici. V této době nám dělá
starost černá zvěř působením škod na osetých
kulturách. Clenové 1'sou zainteresováni na jejím
tlumení. v současné době máme uloveno 5 ks.

. Dá|e bych chtěl upozornit občany na
dodĚování místní vyhlášky o volném pohybu
psů nejen v obci ale i v honitbě platí znění tj.
že pes musí být na vodítku a musí mít koš.
Tyto přestupky budou sledovány mysliveckou
stráží a řešeny v přestupkovém řízení dle
zákona 200/90 Sb,

Myslivecký hospodóř

TJ §oKotKUNCINA
Rozlosování §oKoL KUNČ|NA JARo 2005 okrxní přebor

Muži )orost Záei
}EN ĎAs }EN Ďls )EN }*s
io 26.3, 15.00 (UnĎina-Radiměř io 26.3. 1?:4! KUnčina-Róhozná
{6 3.4. 16.3c folní Lti€zd-KunčiÉ io 2,4- 14.45

io 9.4, 16.30 (Unčina-Bý§ké io 9.4. 14.15 Kunčina-Bvšté §o 9.4, 10.00 l Kunčina_M.Tmávkg
{e l7,4. ,!7.00 {e,l7,4. 14.45 }o,16.4 10,00 |Kuněina-Třebafov
;o 23,4. ,17.00

io 23.4. 14.4§ kunóina-chc ;o 23-4, Boršóv-Kunť
io 30.4. 17.00 ;o 30.4 14.45 §o 3o.4. í0.00 kunčiná-křenov
io 7,5- 17.oa (Unčina-omtov io 7.5. 14,45 kunčina€patov jo 7,5. l0-0c člne
{E 15.5. 17.00 ;o 14.5 14.45 sv.Lánv-Kunčina {e t§.5, 10,00

io 21-5.
,17.00 Kunčin* Dl l io 21,5. 14.45 kunólná-vendolí }o 21-§-

io 28,5 17.00 Janov-KUnóin3 Volno §o 28.5. 10.00 | Kunéina_Boršov
io 4,6. 17.00 Kunčina_Hmdffi n/š io 4,6. í4.45 Kuněina-M.Tmávka
;o t1.6, 17.00 Bbzová n/$Kunóina jo í 1.6, l4.45 BlĚóvá n/s-Kunčiná io t1,6. 1 0.00 | Kunčina-Cho
io 18.6. 17,00 Kllnčiná-pómé7l io 18,6, 14.45

odiezdy auioblsu na záp§y budou

Kříže a církevní památl<y v Kunčlně i( !. 1,2OOCI Rozmary počasí

žr sp@!"§čEru§rcýcn ! oRGAN IzA€í



: žÁrranNí'šrol.nruNčwl
. Zimní a jarní období je ve škole většinou

ve znamení vrcholících příprav na přijímací
řízení doprovázené často velmi obtížným
rozhodováním o výběru další školy. Týl<á se to
žáků deváté třídy a některých dětí z páttého
ročníku, které se rozhodly odejít na gymnázi-
um. potěšilo nás, že většina našich absolventů
byla úspěšná a jeiich plány a přání se splnily.

. V uplynulých měsících měli žáci ZŠ
Kunčina mnoho příležitostí odpočinout si od
náročné výuky a nabrat nové síly. Mezi tradič-
ně nejpestřejší patří přehled sportovních akcí.

Leden
ílorbal (obvod) chlapci 6.-7. třídy - 3,místo,

l<rál střelců Ondřej Brychta
stoiní tenis (školní turnaj pro žál<y 2. stup-

ně), chlapci - |. Jan Spálenský, 2. Ondřej
Brychta, 3. Tomáš Brychta;

, di'nky - |. Michaela Janíčková, 2. LenŘa
Radková, 3. Lenka Serynová

únor
florbal (obvod) chlapci 4.*5. třídy - 3 místo
Na školním hřišti moh|i využivat děti i ro-

diče uměle vytvořené kluziště,
Březen
šachy velikonoční šachov,í turnaj
l . Jaroslav Kadlec, 2. Josef Nepeřil
Duben
kopaná - Coca-Cola Cup 6.-9.třída
kvaliíikace - l,místo
první postupové kolo - l,místo
Ne|lepší střelci: Michal Sedláčel<, Jan

Spáienský, Františel< Polák, Ondřej a Tomáš
Brychtovi,

V rámci tělesné výchovy probíhala me-
zi žáky druhého stupně soutěž Král střelby
v košíkové.

. Ani kultura nebyla opomenuta. V únoru
naše děti navštilvily divadelní představení v br-
něnsl<ém státním Mahenově divadle.

l . Zcela ]iné zaměření měla dubnová
: exkurze žáků 2.stupně, při níž se seznámili
, s provozem vJaderné elektrárně Dukovany.
i o Naši žáci se také účastní mnohých vědo-
, mostních soutěží a olympiád. Připomeňme
i alespoň výborné výsledky žákú 5. třídy
i (Robert Zeman, Daniel Richter), ktenich
: dosáhli v Moravsl<é Třebové na vlastivědné
, soutěži Letem světem,

i . Poslední dubnový týden si děti zpest_
, řily přípravami na bláznivy rej čarodějnic.
: Nechyběly maslg, převleky, soutěže se sladký-
, mi odměnami a celý ten mumraj byl završen
, opékáním párků. - viz foto

MATEŘsxÁ ŠroLA KUNČ|NA
, . V Mateřské škole Kunčina-Nová Ves
i byla provedena oprava šaten pro děti,
. osvětlení, umývárny, kuchyně, Mateřské
, školy Isou postupně dovybavovány po-
I můckami.

|.Pokračujemevnadstandardních
, činnostech s dětmi: hra na flétnu, l<eramika,

, zpěv, tanec, LEGO program a plaveckýv/cvik.
i o Dne 20.5.2005 v 17 hodin Vás srdečně
, 

^"rn" 
na oslavu SVÁTKU MATEK v Kulturním

, domě v Kunčině. Připravujeme následující
I pro8ram:
i - kulturní vystoupení dětí z obou MŠ
l - diskotéka
, - soutěže
, - občerswení
, - tombola (drobné dary pro děti do tom-
, boly přijímáme do l5,5.2005)

, . V měsíci květnu po|edeme spo|ečně s
: rodiči na rnllet do ZOO. V červnu oslavíme
l Mezinárodní den dětí a rozloučíme se se školá-
, ky.

i
'4
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