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Aktuálně z obce
Dne 18, 7.2000 v 19,00 hodin se kona]o

veřejné zasedání obecrrího zastupite]stva v
zasedací místnosti oú kunčina. zúčastnijo se
10 zastupítelŮ fieden omluven) a 4 občané.

Pro8Iam:
1, Kontrola úkolů z minulého zasedání -

úkolv splněny
2. Pt'íprar,a qistavby bl,rŮ v ]okalitě u

nádraží.
3. Hospcdaiení obce k:O. O. ZOOO. Úvod

provedl p. Sejnoha (předseda íinanční komise)
a podrobně rozebra] dle kapítoly. Z rozpočtu
.1e lryčerpáno 54,9 plocent. Starosta uvedl, že
na ze]eň (pozemek napIoti prodejně
"Orion"+ u ma]ého hŤiště) je rryčerpána malá
částka" Zpráva o hospodaření byla schváiena,

4. Projednání sm}ouvy záj rnového
sdružení obcí o skupinovém vodovodu
X,{oravská Třebová. Ing. Vybíral seznámi]
zastupitelswo a občany s úpiným zněnírn
smloulry,, včetně návrhu ceny vody pro rok
2000 - 12,92 Kč a pro rok 2001 cena asi 17,60
Kč-

Vzneseí} požadavek pro řešení vysokého
kolísáni tlaku vody při přečerpávání.

Na pŤíští zasedání zastupitelstva bude
přizván zástupce VHOS a.5, Moravská Třebová
k lrysvětlení udržování zaíizeni.

5. Různé:
a) složení požárnich jednotek:

Kunčina - ve]itei: Hafera František
- strojník: Spálens\i Jan
- č]enové: Selinger Petr, Šimorr Jiří,
Šimon Radek, Hruban Mirosjav,
Hruban Roman

Nová Ves - vejitel: Pustina Jan ml.
- strojník NovotnýJaroslav m1.
- č]enové: Novotný Pavel, Pustina

Libor, Sedláček jiŤí, Šenkyřík Vl.,
Kubanik Josef, Koukal Jiří

- požární píeventista: Klíč liří
b) .vkup pozemkŮ
c) vrácení lesů obcím
d) žádost o pronájem plostor Kulturního

domu Kunčina - Po diskusi zastupitelé navrh]i
plona_]em plostor v Klubu duchodcŮ.

e) propagace vesnice - Vytvořit
propagační mateIiá] o naší obci pro
návštěvníky.

í) od pŤísedící občanky a členŮ
Zastupitelstva vznesen požadavek na opra\nr
obecních cest, plotože při prudších deštích
bývají zaplavené zahrady Pan starosta s]íbi]
nápraw v možné miře.

g) územní plán obce - každý občan nrá
možnost seznámit se s řešením a roměž

vznést připomínky (návrh je na oÚ k
nahlédnutí). Podrobnější informace na oÚ.

h) ředitelka MŠ vznesla požadavek na
plynofikaci školek v době dovolených.
Starosta ji informoval, že dosud nejsou
přislíbeny dotace.

i) schváIeno zakoupení mobi]ního
telefonu pro služební potřeby starosty.

j) stav fary v Kunčině - Otomoucká
diecéze nesplnila požadavlcy na opraw fary
Situace je nadále v řešení.

Narození - květen

Sňatky - duben

květen

Jubilea - červen

červenec
srpen

záíi

úmrtí - červen

Ondráček Filip (K)

Smolík Miroslav (K)

Kaláb Adam (K)

Zez,ůoválenka (K)
- opletal Zdeněk (Mad.)
Ongrádiová Darina (K)
- Schuster Radek (I!m)

Procházka Ant. - 80 (K)

ťanak Vladislav - 70 (K)
StíPák Ludovít _ 70 (K)

Dudík Zdeněk - 70 (K)

SindelkaJosef- 85 (K)

Prokešová Anežka - 80 (K)

Snášelová Marie - 80 (K)
Slabý František - 85 (K)
sís Josef- 75 (K)

Hutirová Pavla - 75 (K)
Nedomová Marie - 60 (K)

Soldán Drahomír (K)

Ze školshých zařízellí . . l
S jarem jsme nabídly mnoho zajímaqich

akcí:
. r.rystoupení dětí na přehlídce tanečních

souboru za účasti rodičů ve svitavách. os]ava svátk.r matek v KD Kunčina,
lrystoupení dětí z MŠ i ZŠ, diskotéka pro děti a
taneční zábava pro veřejnost. Velkou atrakcí
b_vla tombola, do které daiy hodnotné dary
místní podnikate]é a ostatní přátelé ško]:
BEML Kunčina, Selinger Jaroslav,, TJ Sokoi
Kunčina, AGRO Kunčina, Truhiářsťví Tlustoš
Nová Ve§, VELOCENTRUM Jelínek, Faíiiek
Libor, ORION - Fryč Kunčina a OÚ Kunčina.
Všem děkujeme a výtěžek použijeme k
lrybaveni MŠ,

Na závěr školního roku jsme uspořádaly
karneva] v maskách, h]edání pokladu na
školní zahradě, rozloučerri se školáky, kteří
dostali dárlry od oÚ Kunčina a od orionu -

Fryč Kunčina a pIograrn pokračova1
diskotékou pro děti.

Děkujeme rodičŮm, kteří se zúčastnilí
brigád na úpral,u školní zahrady a postavili
zahradní domek pro děti, MŠ

ohlédnutí zu školním rokem
Škohí rok 1999-2000 skončil. Ja{ými

irýsledlcy se mŮže pocilubit naše škola? Do
školy v minulém školním roce chodilo celkem
118 žákŮ, ?2 bylo na I. stupni a 46 na II.
stupni.

Z Nové Vsi docházelo 42 žákt!, z Kunčiny
76. Dívek bylo 4s, chlapcŮ 73.

V 9. ročníku vycházelo 13 žáku, všichni
byli umístěni do škol a učilišť. Nejvíce jich
odchází na odborné učiliště do Moravské
Třebové.

Žaany ZaU letos nepropadl, pouze 8 žakŮ
z II. sťupně měIo vyznamenání. Vlhazné
zhoršení prospěchu bylo u žákŮ 9. ročníku, od
pololetí do konce roku u někteqých až o dva
sťupně.

Na škole vyučovalo 9 učitelŮ, 3 učitelé
odchází. Externě vyrčrrje i učitel z Gymnázia
v Morav5ké Třebové.

V soutěžích a olympiádách v minulém
školním roce bylo dosaženo vynikajících
qfsledků, zejména v zeměpise, přírodopise a
TV O akcích TV jsme informovali v minulém
čísle Zpravodaje, nyní pouze qýsledlry z konce
roku: (pokračování na str 2)

_Zhistorié..I
Kole'ú.:rokll 1000:.bylo svitav§ko a

Morávskotřebovsko, jen, řidce osídle_no
slóvansitým obyvatel§tveíL 6 1q: především
podél cest a vodnic§,:,toků, Jinak.,:5g na
hranicich Čech a Moravy' rozldádal les.:'Ýé
druhé polovině 13, století docházi ke
kolonizaci. Ná qizvu českého lo:ále Přemysla

:-otakara IL a olomguckÉho biskupa Bťune ze
j schaumbuťgu :přicházeji do zefoč němečtí
osídlenci, především Frankové, Biskup Bruno
zaloá kolem roku 12ý) ve svitavách farnost
a v téfu.době žačiná osidleni naší oblasti, Na

Funkce dědičného

že' I§uičina (Kunzptrdorfl
nějakém l(unzovi,'neni za

dtoubá sta]etí, i kdyz z ,ruzrýcb dŮvoáŮ
(rrymřeni rodu, vhodný nástupce, apod.)
moila přejit na jiný rod. V l{rrnčině byla
rychta na č. 50 oosef Rouš}. Na zahradě stojí
kamenný křiž,: který ua základnim kameni
má text: Erriehteť zur Ehft Gúttes votl Joseí
Sponer Erbňchter im ]ahre 185á. Přeloženo:
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minifotbal (okresní kolo - 2. a 3. tř.) - 3. místo
vybíjená (okres - 4. a 5. tř.) - 1. místo
vytíjená (krajské ko]o - 4. a 5. tř.)- 2, místo
McDonald cup obvod - 1. místo

Vynikající umístění bylo i ve šplhu a
soutěži Zdatné děti, reprezentanti školy byli
za odměnu na víkendovém pobytu v
Jeseníkách, pobyt se hradil z rozpočtu školy

Naše škola se mŮže směle porovnávať i s
jinými, nejenom v oblasti, ale i v olaese.

Mnoho akcí se uskutečni]o i za přispění
rodičŮ, všem tímto děkujeme. I

DáIe bychom chtěli vyzvednout práci
učitetů, kteří ve svém volném čase ď bez
ohledu na odměnu pracují v kroužcích a
připravují děti na soutěže. Neznáme odvětví,
kde by zaměstnanci odpracovali tolik hodin
navíc a pouze z lásky k povolání. Za všechny
jmenujme alespoň p. uč. Nedvědovou, poláka,
opršalovou. Za zmínku stojí i to, že žáci, kteří
jsou organizováni v soutěžích a kroužcích,
mají méně času na rtizné negativni jevy,
provázející školní docházku, jako je kouření,
pití aikoholu, hraní automatŮ a bezcíIné
poťulování po vsi.

Slovo ředitellcy
Často slyším od našich spoluobčanŮ, že

mládež není to, co blfrlala. Nezdraví, toulá se
po obci, vysedává v čekárnách do pozdních
hodin, kouří (i veřejně) ap. Ráda bych
upozomila na to, že děti již nejsou všech, jak
se hlása]o, ale za každé dítě, za každého žaka
někdo zodpovídá za jeho qichovu, chování,
vzdělání. Skola zodpovidá za vzděiání a

chování ve škole a školních akcích. To, co děti
dělají mimo ško]u ve svém volném čase je
věcí rodičů a škola má velmi malé možnosti
něja\fch opatření, či sankcí. Naráží zde na
Listinu základních práv dítěte a Zákon o
rodině a celou řadu dalších. To není
a]ibizmus, ale fakt. MŮžeme upozornit, a]e
zák]adní a nepopiratelná povinnost za
chování a jednání dítěte mimo škotu je v
rodině. pokud se skutečně domníváte, že děti
se nechovají tak, jak by měly, že jsou hrubé,
nebo dokonce páchalí trestnou čínnost,
potom je na nás dospělých, abychom na to
upozornili rodiče, či jiné instituce, které jsou
k tomu kompetentní. Nestačí pouze po-
ukazovat na nedostatek, ale je třeba i konat.
Každý rozumný rodič jistě zjedná náprav"u, A
navíc, děti jsou přece obrazem nás,
dospělých, proto jim buďme dobrymi vzory.

Organizace §rolníln roku 2000- 2001. Vyučování začíná 4. září v pondělí v
B.00 hodin v hale školy, pŤezŮvky s sebou.. Podzimní prázdniny připadnou na den
26. a27. říjen 2000.

. Vánoční prázdniny začínají 22. prosince
2000 a skončí l, úlerý 2. ledna 2001.
Vyrrčování začíná 3. ledna 2001., Jednodenní pololetní prázdniny
pŤipadnou na čťvrtek 1, února 2001., Jarní prázdniny začínají 12. února a
trvají až do 16. unora 200i.. Ve]ikonoční prázdniny pŤipadnou na
čtvrtek 12. dubna a pátek 13. dubna 2001.. Vyučování končí v pátek 29. června
2001, ZŠ

)rion Fryč, Matušák Aírion, P, Fajman
Třebóřovská hospoda, AGRO Kunčina a.s, Tímto
uyše jmenovanym děkuieme a véime, že t v
budoucnu budou naše žáby podporovat, Rodiče
žáků bychom tímta chtělí paŽaaát o pomoc př1
konání pištko ročnku, který by měI 1e.ltch dětem
zpestřit práZdniny.

Dále pokračule dovybudovóní klubovny
Fítcentra. Clenové dostalí možnost uspořádání akce
"Pálení čarodějnic" a za získané peníze nakoupili
dalš{ potř,ebné věcí pro tuto čínnost,

zcírkve l l l
l(osťel §y. Jiří a přilehlá sousoší: celý tento

prostor je umělecký skvost, zařazený do
seznamu chráněných objektŮ. Kostel je pozdně
goticlcý, na zárubni dveří do sakristie je rok
1574, Samotná věž je jistě starši. Před kostelem
je sousoší Kalvárie (Kristus na kříži, panna Marie
a sv Jan). Ojedinělá je balustráda s 16 sochami
svatýó, Němci naz}vaná "14 pomocnikŮ v
nouzi", O její vznik na počátku 18. století se
zasloužil Matyáš Kunert, místní farář. Jeho
zásluhou vznikly sochy i v Ryónově, Latinské
nápisy uvádějí jména darcri, ktefi se o stavbu
pfičínili. Matyáš Kunert zemřel 18. 3.7720.

(Cerpóno Z kroniky,kostela, powačovóní příště, , .)

Ze spoleěenshých ořga nizací
SDH je v sítuaci, ve které nechce zŮstat

natrvalo, Tzn,, že stóIe h',ed.á 11,ti ďenné družstvo,
které by bylo družsNem spolehltým a řódně by si
plnilo slté povinnostt jak v soutěžích, tak i mímo
soutěže. Přes všechny potíže jsme se zúčastníIi
okrskového clíčení v obcí Gruna, .|e vidět, že někťeří
ďenové družsťva jsou ochotni reprezentovat Obec, i
když nejsou cyičební stejnokroje (vtz soutěž Gruna,
kde jsme si,7e museli uypŮičtt ze sousedních obcí).

Dne 15. 7. naše družsfto vyhovělo ponání a
zúčastntio se hasíčského memoňólu v Městečku
Tt,návce. Výbor SDH

ByIa skončena soutěž okresnho přeboru l.ll,
třídy muži, okresního přeboru dorostu a okresnho
přeboru žákŮ r. 199912000. |Jmístění naších
družstev by na podmítúcJ, které mají ke své
činnosťi, mohly být o něco lepší. Doffime, že v
novém ročníku, kteú bude zahújen 12, 8. 2000 se
naše mužstva budou moci pochlubit lepším
urnístěním než tomu bylo letos.

Nejhorší sit]tace je u mužsva dorostu, kde je
malý počet hračů a jeho staft do letošní sezony je
ohrožen, Proto jsme v jednání se sousedními
jednotamí (Staré Město a Mladějov), které mají
podobné problémy.

Dóle byl uspořddán 5. 7. 2000 11. ročnf,< o
"Kunčinské tango", kter€ho se zúčastníIo 8 již
tradičně hostuJících mužstev. Počasí nám přóIo a s
úrovní a rysledkem mŮžeme být vcelku spokojení.
Ceny pro vítěze daroval OU, za což mu tímto
děkujeme.

Dále jsme uspořódali 15. 7. 2000 L ročník v
malé kopané pro mladší žálq. Byla pozvána
mužsťva z M, Tř,ebové, Dlouhé LouďcJ, Útěchova a
domácí z Kunčiny, ]elikož mužstvo z Dlouhé Louďcy
xoji účast odřeklo, hráIa mužsva systémemkaždý
s každým. Z tohoto klóní vyšlo vítězně mužsNo
domácích, které postupně porazilo IJtěchov 5:0 a M,
Třebovou 7:2. Je vtdět, že o budoucnost kopané v
naší obcí nemusíme mít obaly. Ceny pro vítěze a
občersvení pro všechny účastnílry nóm darovalí
sponzoň: Večerka - Blaškovó, Fajman a synové,

Výbor Sokola

DěIatjeme Mirce Lqštlh|kové a Liboru Zezulovi za spolupmci. Daší spolupracwnícivítáni,

Různé . . l
1) Nemomice Mor. Třebwá informuje 0 provo-

zu pohotovosti dětské ambulance (b,ýýalé dětské
oddělení, L poschodí) od 1. 5. 2000 do jl. 10. 2000:

všední den - 17 až 22 had.
soboty,neděle,svátby - 8 až2Ohod.
Dětská pohotovost má tel. číslo 352 227 nebo

352 220. V mimoordinační době je možno
telefoniclcy konzultovat lďkaře pohotovostt pro
dospěIé.

MUDr. A. Hloušek, ředitel nemocníce
2) občanské prŮkazy

Od 1. 7. 2000 platí noqý zákon číslo 13!,p000 Sb., q_

1742000 Sb. V těchto zákonech se píše, že každý
občan pi změně trvalého pobytu musí splnít ťlto
požadavlq:
- vyplnit a podepsat a odevzdat na OÚ přlhlašovací
Iístek k trvalému pobytu
- doložit vlastníctví bytu nebo domu, nebo doložit
opróvněnost užívóní bytu, anebl předložit úředně
ověřené písemné poÝrzení oprúvněné osoby o
souhlasu s ohlóšením změny rnísta trvalého
pobytu. Takové poNrzení se nevyžaduje v případě,
že oprávněnó osoba potvrdí souhlas na
pňhlašovacím fískopisu k trvalému pobytu před
z arně stn anc em ohl aš ov ny.

DáIe dochazí ke změné pň uystavováni novych
občansbJch průkazů a paŠů, Ťyto doklady iam
lystaví na Městském úřadě v Moravské Třebové.
Totéž platí pro 15-ti leté občany, kteří budou žádat
poprve o občansky prŮkaz,

3) Svoz plastŮ bude 21. 9. 2000 a 30. II. 2000.
Pytle na plastoý odpadlze zdarmavyzved,nour na
OU (zmačklých plast. Iahvt se vejde vke do pyrle),

4) Firma Magnetic healt Care s.r.o. Vás me ku
příležitostí "R]KU ZDRAVÍ" na dvoudenní
př e dv áděcí akci nazv anou "RĚiiAB]UTÁČNÍ DNy".
Máte rnožnost sí zcela bezplatně \r4zklušet nové
rehabilítační přístroje a popřípadě si je zakoupít,
Pňjdte nejlépe první den, abyste si léčení mohlt
zopakovat a tak si vrátit radost ze života a
pohodu, Vždy stojí za to vědět více, stojí wzkoušet
něco, co mŮže podstatně změnit Váš žívot, Zájemcí,
hlaste se u starosťy obce, Podle zájmu se určí
termín, ktery dóme včas vědět.

GeneráIní ředitel René Koukal
5) Ku příležitosťi 250. vyročí Rychnovslqch

poutí se koná v Rychnově oslava ve dnech 30. 9, - 1.

10.2000.
6) UI{.ZIRNĚNÍ ! - Dokonce zóří musí občané

zaplatit obci veškere dlužné poplatlry (popelnice,
psy, pťynavé budl<y, atd.). V opačném případě
budou jmenovitě meřejněni v příštím čísle
zprwodaje!!!

Názory občanů
\řybíróme pnlní příspěvek z naších schrúnek,

umístěnych v Kuncíně na dvench OÚ a v Nove Vst
na Hasíčce:

Nevhodná dobahlášení?
V naší obcí je hióšení rozhlasu poménú

rozšířený zl,yk. HIásí se téměř všechno, od narození
dítěte až po prode1 slepic. ]ednou je jeho doba
vho dná, jindy méně vho dná,

V minulém čísle tohoto občasniku jsme se
mohlí dočíst o tom, že byly vzneseny phpomínlcy
na nevhodnou dobu hlášení.

Možnó by se nad tímto problémem měl lehce
zamyslet každý. Co to je "nevhodná doba"? To p
třeba doba, kdy je téměř polovina lidí z obce v
zaměstnání a hlášení pro ně nemá absolutně
žádný t4lznam, nebo když jd,ou male děti po oběde
spat, pak hlašeni pŮsobt zase jako velni rušivy
element.

Možnó příště, až půid,ete na obecní úřad
nechat zahrát svému blízkému k narozeninórn,
nebo lyhlásit dŮležttou informací, popřemýšIíte
lépe o době, kdy toto bude znít obcí,

Věřím, že nevhodna doba pak přestane
exíst()vat.

Je dobře, že se občané začínají zajímat o dět,tí v
naších obcích a jsou ochotni se k tomu písemně
l,yjódřit. 1en tak dált


