MISTRYNĚ SVĚTA Z KUNČINY
Kateřina Papežíkor,áje 28-1etá rodirčka z Kunčiny. Vl,chodila zde zák]aclní

1996

r.,

Moral.ské Třebor.é, Shodou oko]ností
zde vvkonár.al svoji wsokoškolskou praxi

Jiří Blaška (také rodák z
lryuc'oval tělesnou výchor,,u.

věkem 23 let.

Kunc'inyl,

V l.

1999

ročnfl<u

také udělal nábor na základní parašutistický l]cvik, do kterého se přihlásilo

obsadila 1. místo.

po

absolvor,ání základního výcl,iku
Kateřina proveclla srůj první seskok na
1etišti ve Starém Městě. Opět o rok
pozdě;i už přešla za r,ynikajícírl,sledky
do středlska r.rcholového sportu c1o
Přibrarni, kde r,ždy t0-14 dní l. nrěsíci
p r ob íha1o s ou stře clě r-rí, p o kte r éln
},

Kateřina 1. místo a je tedy mistryní světa

v přesnosti přistání. Soutěže probíraly v
Granadě, zúčastnilose jich na 1200
parašutistů, Pod španělským sluncem, při

teplotách až 44 oC ve stínu, každý
soutěžícíuskutečnil 9 seskoků, které se
sčítaly.Nejmenší odchylku v přesnosti
přistání měla Kateřina - 5 cm, druhá za
ní o 1 cm víc. Roáodovaly centimetry.
V disciplíně přesnosti přistání skáče z
výšky 1 km pět lidi ve vzduchu si
vltvoří pořadi v jakém budou dopadat
na zelr1 kde je v doskočištiumístěna

zár-oclli

Gymnázium indir.iduálně rl,studo.,,ala

a po rnaturitě byia přijata na sociálně
právní nástavbu do Pardubic.

Kateřirn Papežíkouri

Na začátku vrcholové kariéry se

zúčastnilapouze závodů v republice a v
roce 1993 byla poprué na Mistrovství
světa v paraski v Rakousku. Bylo to zimrií
rnistrovstvi kde jsou zkombinovány 2
clisciplín1, - sjezd na lyžích(bez padáku)

kulatá elektronická placka o prtrměru 35
cm, uprostřed které je absolutní nula o
velikosti dvacetikoruny, Do této je při
seskoku nutné se patou trefit, k tomuto
jsou upravené speciální boty. Na displeji

a seskok padákern. Letní soutěže rTaproti

tomu obsalrují klasické disciplíny přesnost přistání

a

individuální akro-

bacii, což je sestava 6 prvků za volného
pádu, hodnotí se zde rychlost a přesnost

se pak odečítá odchylka od absolutní
nuly po centimetrech. Je to v podstatě
technická disciplína, jak lépe dořídit

pror.edení.

Ur,ádíme přehled jejích úspěšných
pr.isobení na světových soutěžích v

padák nad doskočištěa připravit si lepší
pozl,cí, získat čas a klid k co nejpřesnějšímutrefení se absolutní nuly.
Velice úspěšnébylo také její působení

přesnosti přistání:

}993

- Mistrovství světa v paraski
-

Rakousku
juniorech

,

v
obsadila 2. místo v

v klasických
disciplínách v Rumunsku obsadila l. místo v juniorech
i994 - MS v klasických disciplínách
Čir,e - obsadila 3. místo v ju1993

25, - 29. 7, 200l na Mistrovství České
republiky v Prostějově v klasických

Misr"rovství Evropy

r..

niorech

- Mistrovství republiky v klasických disciplínách v Mostě

Zatím největším úspěchem byl ten
letošni kdy se 24. 6. - I. 7. Z0O1konaly
Světové letecké hry ve Španělsku, v
rámci kteých se konalo mistrovství světa
v klasických disciplínách. Zde obsadila

15 žáků,rrrezi nimi i Kateřina. To b.vl rok
1987 a o rok pozdě;i, přesně 2t. 6. 1988

zpravi dla náslecloval

disciplínách v

Maďarsku - obsadila 2. místo v
juniorech
V tomto roce naposledy soutěžila v
juniorské kategorii, která je limitována

školu s r.ynikajícíml qsleclky po jejír.ú
ukončenízačala stttdol.at na Gvrrrnáziu

- MS v klasických

1995

- ME v klasických disciplínáchv
Turecku

juniorech

-

obsadila 1. místo v

disciplínách, kde obsadila 1. místo.
Do současnédoby Kateřina uskutečnila 3600 seskoků. Z nich nejzajímavější
byly ty do Prahy na Křižíkol"rr fontánu,

také do Kunčiny na hřfitě unáďraží,kdy
(pokračoo óní

m

následuj,íď straně)

(pokračováníz předcbázející strany - "MS z Kunčůry")

AKTUALNE Z OBCE
2Y

byli účastniv rámci soutěže i parašutisté z
Dánska. Ze soustředění jí pak nejvíce
trtkvěly v paměti ty z roku 1994 v Arizoně

l

z roku 1996 na Fl.1ridc.
Katcřina skáče na amerických padácích
"Parafoil", to je to klasické "Krídlo".
Těnto sport je méně viditelný než např.
atletika nebo hokej, možná proto se sponzorů rnnoho nehrne, ale i zde jsou vítáni.
A Jiří Blaška, ktery stál u zrodu úspěšné
parašr.rtistické kariéry Kateřiny? Ten v
současnédobě dělá trenóra dánskérnu
parašutistickému národnímu týmu.
Popřejrne jemu, ale lrlavně Kateřině
mnoho dalSich sportovních i osobních
úspěchů.

značek, zrcadla v zatáčkách,..,_)

Z veřejného zasedání ze dne 3. 5. 200I:
- projednání návrhu úzen-rnílro plánu
obce. Žádán,e občal-ry1, .aby v co rTejvětším

počtu přišli na OU nahlédnout do
připraveného nár,rhu a vznesli sr,é
konkrétnípřipomínky
- prodej nemovitostí

- projednání

a

schválení snlloul,r,

o

lesích ve vlastnictví obce budou vykonár,at
pan Mnkler a pan Kaláb
- zamítnuta nabídka k prodeji akcií obce
-jednání o zaplacení faktury moíavskotřebol,skýrl ZS za děti dolůdějícíz

V ZŠje

rodrn nereagova1o
Obe cní úřad ryzýlá občanyi kteří dosud

neodevzdali vyplněnou přihlášku, aby tak
učinili ] ] l

také r,ymalováno a byla dokon-

- obecní úřad upozorňuje majitele psů
na platnou vylrlášku, která zakazuje lolné

V knihovnách v Kunčině a Nové Vsi je v
současr-ré době k dispozlci velký výběr

beletrie, dětské iiteratury lraučnéiiteratury
pro dospělé i pro clěti,

Proti dříl,ějšku doc}rází v posledních

letech ke snižovár.ípočtu čtenářťr jak mezi
dčtmi, tak i dospělými. Je to s poclivern, že
při vzrůstajícíchcerrách knih buď si je lidé
radčji kupuji nebo, horšívarianta, přestávají je číst.Prcl děti, ale r,lastně pro všechny

je přece veiice důli:žitéčíst.Rozšiiuje to
slovní z:ísobu, zlepšuje myšlení.,.
Ve zdejšíknihovně činípůjčovnóza 1 rok
pro c{ěti 5 Kč a pro dospělé 10 Kč, což je,
sami uznejte, zanedbatelná částka.

OU přispílá

rra technické vybavení

knihoven a na l-rákup čascpisůpro knihovnu
v Nové Vsi. Knižnííbnd je 2x ročně
obměriován knil-rami z knihor,rry Laclislava z
Boskovic v Nlíoravské T'řebové. VýLrěr knih
provádí náš knihcvnr'k dle vlastnílro uvážení
a především vašeho zájmu.
í.nihovna v Kunčině je umístěna v

prvním patře kulturního domu a otevřena
je každou středu od l7.00 clo i9.00 hodin.
Knihovna v }.Iové Vsi 1e umístěrra v
budově hasičky a otevřena je každépondělí
od l5.00 do 18.00 hodln.

, 15, 6.
- 18.
- 20.

6,
6.

sŇerEx.
-

14.4.

JUBILEA.

4.
- 27 . 5.
- 30. 5,
- 6. 6.
- 2l. 6.
- 28. 6.
- I6.

- na četnédotazy občanůk r,}stavbě

rodinných domků obecní úřad sděluje, že
zatím nebyly přiděleny státní dotace

ZKNIHOVNY

-vyhláška o odpadech. Stav k 12. 7.
2001. Kunčina - neíeagovalo 23 rodin,

l,1,hláška o odpadech. Stav

proběhly

čena oprava elektroinstalace,

budovách fary

obcí

Nol,á Ves - zaslána 98 rodinám; 70
q,plněn_líc[ vráceno; 46 zaplaceno, 28

a

nevhodně rlkonaným za-

r /
"\_\ROZENí...
- ]] J Kuncová Denisa (K)
--&Í
_ J < Ondrácck Petr (NV]ď6
- 22. ), Bartoň Ondřej (NV]
- 23 ) Kaláb Patrik [K)
- l0 6 Burdor,á Kristýna (N\,J

- dozor, údržbua pěstební činnost r,

rodrn nereagor-alo,

obo,,r MŠse ryrnalovaLo
nutné opravv.

k

zabezpečit obec z viastnílro rozpočtu

k 3, 5. 200l
Kunčrna - zaslána 242 rodinám; l47
rlplněných vráceno; 115 zaplaceno. 95

V

- kritika

bezpečovacím píacem na hospodářských

Nová Ves - nereagova1o 7 rodin.

-

užívají zaslotrženého volna.

na infornror,ání občanůo

restaurátorských pracech na sochácl-r u
kostela sv. Jiří. Peníze na celou akcr musí

r-rašich

aiobě
Je doba letních
školky nejsou v provozu. Děti i učitelési

- návrh

veřejných zasedáních pon-iocí plakátů nebo
jiným vhodným způsobem

Svo'ooda \,1astimi1 (K]
Zezulor,á Pai,lína IKJ

IGíoaior,á,{neta [K)
.

,

Drahoš Zdeněk [K)
- Drbalová Jitka (KJ
.

.

Spálenská Jaroslava - 60 (K)
Navrátilová Božena - 60 (N\']
ŠulaJosef - 80 (K)
Komendová Joiana - 70 (K]
Stařík Jaroslav - 70 [N\./]
Mlčochová Věra - 60 (KJ
Pustina Jan - 60 (IV$
Mlčochová \1asta - 75 (K)

- l2.7 .
- 19. 7.
- 16. 8. Matoušková Masta, 85 (K)
- 27. 8, Selinger Josef - 60 (K]

pobihárrí psů, porušování ryhlášky bude
postilror.árro blokolyrni pokutami.

i1. 6. 200l proběhlo pracovní zasedání
obecnílro úřadrr,

Z
200

veřejrrél-ro zasedání

l:

ze dne 12.

7.

- kor-rtrola hospodaření obce za rok 2000
proběhla bez výhrad

-projednání prár,ní subjektivity

ských zařízení
- prodej nemovitostí

, návrh smlouvy

o

ško1-

vytvoření dobro-

voiného svazku obcí Moravskotřebovska

a

- jednání o rychlostní komunikaci R

Jsilu dvě verze vedení trasy,

Dne 16. 6. 200l oslavili manželéBožena
a František Slabí 60 1et společnéhoživota

Jevíčska

35.

Přijďte

nahlédnout do územního plánu na OU, kcle
isotl tyto zakresleny a st'm návrhem
přispět ke konečnému rozhoclnutí
- schvílen doplatek z obecnilro rozpočtu
na provozní zaměstnance v mateřské škole

- žádost občana o zatrrrbnění přikopu

projednána

-

diamantovou svatbu. obřad z roku
194] si zopakovali v přítomnosti rodiny

na radnici v Moravské Třebor.é

..blahopřejeme.

únlnrí..
- cine 21. 4.
,

zemřela paní Pařilová

Margita ve věkrr B]

-

clne

1et

22.5. zemře1 pan Voráč Mastimil

- školení členůzastupitelstva se bude
konat pravidelně ve školícímstředisku v

ve věku nedožitých 70 1et

Koclířově

Mastimil

-jednání o opravách obecních kornunikací a zvýšeníbezpečnosti na nich
(sníženírychlosti pomocí dopravních

- dne 23. 6,

zemřel pan Flajšingr
věku 7l let
- dne j2. 7. zernřela paní Horáčková
Jiřina ve věku 5l let
.. "čest jejich památce.
r,e

. SDH uspořádal 30. 6. 200l I. ročník
kunčinskéhoduatlonu, na ktery jsme byli
asi všichni zvědavi. Hlavním organizátorem by1 pan Leoš Honzírek, který měl
velký podíl na zdaru celé akce. Počasívyšlo
skvěle, diváků bylo mnoho a počet
závodníků nad očekávánívelký. 2l
závodníků, mezi nimi i l žena, nejprve

běželo 2 km, pak následovala jízda na kole
13 km a na závěr opět 2 km běh. Celý
závod s přehledem lyhrál Jaroslav Hutira
ml, s časem 40:50 min. Věříme, že příští|ro
ročníkuse zúčastníjak více členůSDH při
organizování, tak dvakrát více závodní<ů.

Poděkování patří paní Honzírkové Haně

a paní Zemanové Pavlíně za pomoc při
organizaci závodu, členůmSDH, kteří

zajišťovali prodej občerstveni TJ Sokol za
zapůjčeníprostor Pod Skálou a sponzorům:
Orion Frič - dodal kvalitní zbožína prodej

občerstvení,pan

Jiří Jelínek -

doda1

hodnotné cenv pro závodníky, na nichž se

finančně spolupodílel i OÚ. Dále děkujeme r,šem příznivcŮm sportu a návštěvníkůrn,kteří se zúčastnilivečerníhoposezení pii hudbě a táboráčku. Doufáme, že
příštíročnílivse rr.claří ještě mnohem lépe,
než ten pn,ní letošní.

. Dne 9. 6 2001 se u Linharticích
uskutečnilo ob,rsh.ot,é cuičeníu požtírním

nazvaný "Prázdnina-cup".

Z

původně
nakonec

přihlášených 7 mužstev se
zúčastnilapouze 3 družstva -

Me tra

Linhartice, sokol Útěchov a domácí sokol
Kunčina. Hrálo se tedy systémem každý s
každým. Do finále postoupili domácí hráči

a sokol Útěchov Jelikož utkání skončilo

nerozhodně, kopaiy se pokutové kopli na
které byli úspěšnějšíhráči Sokola Útěchov.

Ceny a občerstvenípro všechny

hráče

věnovali naši sponzoři: Večerka-Blašková,
Fajman, Třebářovská hospoda, Orion Fryč,
Matušák Agrion, Agro Kunčina a.s., za což

Kunčirclzélnsiče reprezentouaLi. Selinger
Petr, Slatý Petr, Slafi Ralek, Spcílercby
Jan, Šin,tonJarosLat,, Prachcízka Patlel,
í]onzírek Leoš, Sinlort Radeh Stnolíl< Petr,
Smolík Luboš.

jejich umístění odpor.ídá jejich schopllostem. Mužstr.o mužůse umístilo ve

středu tabulky - družstvo dorostu mělo
celou sezonu problémy s malým počtem

hráčů, dnržstvo žákůi přesto, že má hráčů

dostatek, má většinou žáky mladších

roční<ů.

Přes ty.to problémy věříme, že všechna
mužstva budou v příštímročníkuťrspěšná.

.

OU

Kunčina, za což nlu touto

cestou

děbujeme.

.

Dále by1 14. 7. 2001 uspořádán Ii.
ročníkv malé kopané pro žáky do ] 2 let

se

ho

stejně jako Kunčina, dříve osídlena
německým oblvatelstvem, které bylo po
2. světové .,,álce odsunuto.

Vyrůstal jsem

v katolické rodině.

Po

absolvování základní školy jsem se i,ryučil

schopnosti, když ue t'itttílouémzcípase
porazil Soleol Třebtířot, a stal se tale
celhoqjm uítězem

a

držitelen putouního

pohdru, bterý bude u příštinl roce
obhajouat.

Výďedky:

Rychtou - Třebářou ]:0, br.: íILubinlea Z.
Konečné pořadí: 1. Rychnou na Mortl,uě,
2. Třebcířou,3, Kunčina, 4. Linhartice.
Rozhodčí:Křišťdl, Brychta, Heger

TJ Sokol - rozlosování podzimní části

1.9.
9.
9.
29.9.
5,
1 5,

K-Chornice
K - Březová n. /Svit.
K - Svital,ry- Lány

K-Radiměř
13,10. K - Jevíčko

27

,l0. K,

Rychnov n./N{or.

Pqrost:

8. K - Horní Ujezd
9. K- Sebranice
l5. 9. K-Třebářov
18.

1.

29.9.

K-Linhartice

l3.10. K - tsystré

Dóle pak Iryl 5. 7. 2001 uspořcídón
3.1 l. K - Měst. Třnávka
XlI. ročníktradičníhoturnaje o "Kunčinské Muži:
tango" za účasti10 mužsteu. Vítězem se
]8.8. K-Boršov
stalo mužstuo Rum-boys Wlké Opatouice.
1. 9. K-Třebářov
Z4estřením tumaje bylo exhibičníuthcíní
l5.9. K-Mladějov
ženshych družsteu. Ceny pro uítěze uěnoual

faráře. Proto jsme

zeptalt, zda by se mohl našim občanům
představit,
,,Jmenuji se Peter Wach, narodil jsem
se 2, března 196l v Mlynici pod Tatrami,
což je vesnice B km od Popradu. Th byla,

zaměstnání na íiantiškánských studiích.
Po revoluci jsem byl v roce l990 přijat

Sohol Rychnot,, h.teý sl,ojí účastítento
tumaj nejen abohatiL, ale prokcízal st,oje

'

Mužstva žáků, dorostu a dospělých
ukončila jarní soutěže pro rok 2000-2001.

ke změně

tiškánským řádem mcnších bratří, do

soutěže - Žáci:

2. TIsoxoL

Jak jistě víte, došio loni v našífarnosti

jim touto cestou pořadatelé děkují a těší se
na další spolupráci při dalšíchakcích.
' 28. 7. 2001 jsme ddle ltspořádali již
Vll, ročník"Memoricílu Rotnana Brychty"
za účasti4 ntužsteu, Turnaje se zúčastnila
mužstua TJ Metra Linhartice, Tj Sokol
Třebcířot,, TJ Rychnou na Morauě a domcící
't] SokoL Kunčina.
Jelikož tradičníúčasnúk,sokol Městečko
Thúuka účastodřeh], byl dodatečně pozutín

sportu, lzterého se zúčastnilopožrírní
Rychnou - Kunčina 4:0, br.; GrochoL 2,
družstuo kutčitty i Noué vsi. celkem
Abrahcím, Buruš 1; Třebářotl M
soutěžiLo 12 družsteu, z nichž se kunčinsleé Linhartice ]:0, br.: Hlubinka Ní.; o 3,
umístiLo na dobrém 6, místě s pouze o 1 utemísto: M. Linhartice Kunčina 1:2, br.:
řinu horšímčasem, než družstuo nououesbé,
Ši^on Radimecbý, Šenkýř;fincíle:

.

z cÍnxvE

ORGANIZACÍ

ZE

79.

9.

K - Mor, Třebová "B"

13.10. K - Radiměř
3.1l. K- Rohozná
10.1l. K-Jedlová

Přijdte nás podpořit

10,00
16.30
10.00

10.00
10.00

l0.00
l4.45
l1.45
1

3.45

12.45

l2.45
]

1.,l5

17,00

l7.00
16.00

l5.00
15.00
t 4.00
14.00

stavebnún zámecnrkem.

V roce 1980 jsern nastoupil na vojnu,
kde se moje r.íra rl,raznč prohloubila.
V roce 1982 jsem se seznámi1 s frankterého jsern za 3 roky tajně vstoupil, za
což rnl hrozi1 konflikt se státní mocí.
K tomu, abych se stal knčzcm, jsem ale
potřeboval maturitu, jížjsem si dodělal
při zaměstnání na SOU v Popradě,

Poté 1'sem dále studova1 tajně při

do 2. ročníkuTeologické fakulty

v
Olomouci. Studia jscm slal,nostně ukončil v roce 1994 v pražskémKarolinrr.

A

ještě téhožroku jsem 20. srpna
nastoupi1 do Liberce do 1edné zc čtyř
farností, Zde jsem pobyl 6 let a vykonáva1 jsem přímo úiohu faráře. Liberec
1ežítaké v strdetské oblasti, takže jecliný
rozdí1 mezi ním a moravskotřebovskou
farností _je snad takový, jako mezi

Čechami a Moravou.
Po odchodu zclejšílro faráře P Jana
Dohnala do Pralr,,; kde působíjako

provinciái pro česko,moravskou
provincii, '1sem 30, června 2000 nastoupil
sem, dosta1 jsem do opatror,,ání farnosti v

Kunčině, Moravské Třebové a Boršovcš,
ke kterým mi v dr"rbnu letošního roku
ještě přibyla f'arnost Staré Město a
Cruna. S clueh.,vnim proBramcm rni
pomáhá jeden kaplan.

V

otázce kunčinskéfary se snažíme

jednat s vedením obce o převodu na ni, s
tím,, že by se zde moh1 r,ybudovat např.

domov pokojného stáři nebo byty pio

mladé. Toto je ale naclále r,řcšení.

Bohoslužby v kostelc sv Jiří jsou
každou neděli v 8.00 hodin. Nově v
Kunčině připrarnrjeme také zádušní mši
na svátek

r

še, h svatých,

Inclividuální otáz§, každéhoz vás lze
konzuitovat na teleíbnnírnčísle31 63
50, popř. domluvit i osobní setkání."

Redakce děkqe za rozhovor

ZPRÁVY KLUBU DŮCHODCŮ

KULTURA
Jsme kulturní národ - alespoň se io o nás

říká. Proto se občas rácli r,ysvlékncme z
montérek, vyzujeme z holínek, pío-

tentokrát zapomeneme ria hospodu, fotbal
i televizní detektivku, utálrneme klavatu,
ometeme jemnou par,učinku ze svatebníl-rcl
obleku a vyrazíme do města za kulturou.
Že na? Že bych se mýlila7 Možná je to tím,
že vám - spotřebrtelům - chybí ty správné
informace. Že se v našem nejbiižšímokolí
nic zajímavého neděje, ner-rí pravda, ale jen
naše rlímluva a pohocllnost. 'Iakže hurá do
vír-r-r velkovesnice a lnaloměsta. Dáme várn
několik námětů na kulturr-rí l,yžití.Kdyby
vám jen stručný výčct chystaného nestačil
(a ono toho bude opravdu více] mŮžete se

v Informačnímstředisku na
TG,M. nebo se 1ze informovat v
Kulturních službách M.T. v úředních
hodinách na telefonu 0462/311227, či

zastavit
náměstí

přímo z domova - pokrrd r4astníte internet

na adrese:

http://r,r,rrrr,.ksntt.wz,cz, kde
najdete pořady, začátky představení apod.
A nyní, co se chystá:
Kino - konec srpna: 27.8. Vyhnání z ráje,
28.8. Hannibal (19 h.J; září: Tlnavolrrodrí

V

Číně;ezdr psy; Lovec policajtťr;
Valentine; VynrítačĎábl", Bravo-girls;
Dračídoupě fpředprodej v září - po a čt svět;

l5-19 hod.]

Dllii nrbídka -Zal!§k,

25.8. - 13.00-21 ,30 - Zánccké fo|kor,ání
(folk, clětské atrakce, ohňostroj...J; 8.9. -

20.00 - Ladislav Velerr z Žerotína a
Alžběta z ThurIrtt fdivadelní představení
ochotníkůspojené s vcčerníprolrlídkouJ;
25.9. - 18.00 - folkolry rer:itál Ely Herrychové

}yluzeum , zát"í: TLrecká kavárna (divadlo - Konvalrr-rková, Vyclra, Boušková.,._);

Třavesti sholv (Scre amers Praha_); iíjcn1
Scény z rnanžclskélro života (divadlo Na
VinohradechJ; hstopad: Št.or-,"o 200t
(Zemská přehlídka divadla jednoho hercr: a
jednoaktorrych her - 9.-1t. ] 1 .]; Hair

původnírnsloženíz pražské
Pyramidyl); Šarrce arreb humor a erotikir
(komponovani lc,řac1 pro dámy - pře(muzikál

v

hlíclka; Včra Spinarová; ...bude

i

V roce I97l byl v našíobci založen Klub
důchodců, Po opravě budoly čp. l42 v
roce 1972 byla dána do užívánípro členy
Klubu důchodců,V jedné místnosti provozuje činnost kadeřnice, v druhé místnosti
je zřízena posilovna, kterou užívajíčlenové

že by bylo lépe k hraní tenisu lyužít

zajištění předváděcích akcí, oslavy kulatých
výročí,svatby a srazy po určitých letech
pořádané místními občany, Jsme ochotni
zapůjčitzařízení kuchyně všem občanům,
kteří chtelí v sále uspořádat rodinné oslar,ry,,
kuchyň je vybavena veškerým kuchyňským
nádobím, za předpoklaciu, že po skončení
akce bude místnost uk]izena.
V poslední době sál používajíčlenové
Sokola, kde mají umístěny dva tenisové

dárečkem a při ostatních v}ročíchzasfl,áme
blahopřání. Toto blahopřání ve větším

kulturní dům, kde jsou 1epšípodmínky.

Kulturní dům používajípouze mladí k hraní
na hudební náitroje. V8říme, že OÚ náží

tuto možnost k přemístění těchto stolů a
sál v klubovně bude používánjen pro Klub

O tuto místnost se dobře důchodců a ostatní občany.
Naše organizace se zaměřila na konání
starají a uďržljí pořádek přičiněním
Františka Drbala. Třetí místnost používají besed, při kterych nám hraje místníkapela
pod vedením p. Voráče zdarma. Zajtšdůchodci, která slouá na menší schůze pro
ťujeme dalšípředváděcí akce. Při kuladch
členy a k přípravě občerstveni které se
výročíchnavštěvujeme členy s malým
konají v sále při příležitostikonání besed,

kulturistiky.

v sále, musí být
trpí stálým přetahováním. před každou akcí se musí
stoly. Nábltek, ktery je
přemísťován, což velmi

tenisové stoly sklidit a sál uklidit. Mysiíme,

množství nám zdarma zajistil v tiskárně v

Moravské Třebové náš občan p. Crha.
Dalším naším sponzorem je Pavel Zahradník, který nám daruje menšídárečky do
tomboly. Ti,vale se staráme o udržování
zeleně kolem Klubu.

Aby se naše činnost zlepšila, chtěli

bychom rozšíňtnašíčlenskou záI<Iadml.
Máme 76 členů,

Přihlaste se do Klubu, rádi vás mezi sebe
přivítáme bez r ozďflu věku důchodce.
Zpracoválo členy Klubu důchodců

NÁzoRy oBčervŮ
Otiskujeme dalšíz aašich příspěaků ze schránek umístěných a Kunčině na O
a a Noaé Vsi na hasičce.
Yůenía mili jsem jeden z vás co "si nebo l0 popeln_ic, A jak lrypadá asi park u
samoobsluhy? Zivý plot u silnice je sice
nepřeje být jmenován".
pěkný, ale jen když je hodně porostlý
Jak jř bylo v minulém číslenapsáno,
listím, na podzim a hlamě v zimě je to
důleátějšíje přece myšlenka, takže se po
ostuda. A to vůbec nemluvím o potoce/
přeóení neptejte "kdo to mo}rl psát".
Chtěl bych se vyjádřit k problému ktery se nepořádkem, hlavně PET lahvemi,
ODPADI(Cí KOLEM NAS. Je léto, pěkné jen blýská. To je takol] problém si na OU
r,yzvednout zdarma pytle na plastové
počasi ale kde je pěkná krajina? Jak při
projíždte na kole, tak procházce je to odpadky a jednou za čas je plné dát k
"hrůza" dívat se na meze a příkopy,
silnici na odvezení. Možná by nebylo od
věci rozmístit po vesnici plechové odpadNejhoršíúsek je od Kunčiny směrem na
kové koše. Třeba.je nechat pomalovat
Moravskou Třebovou. Mluvím o vyhozených celých igelitov}ch taškách, sáčcích maiůvkami dětí ZS. Byly by viditelné a
možná i funkční,ale těžko říci jestli "ten",
naplněných odpadky, PET lahvemi,
co dokáže .,yhodit odpadky do přírody, by
plechovkami atd, To není věc, která by
někomu upadla. To je úmyslně. Lidi, šetříte vážil "tak potupující cestu" k odpadza popelnice7 Vžóytú nemusítel Zap|atíte
paušální poplatek a je jedno, zda vyvezete l

'l

Moravská Třebová-Kunčina-Nová

kovému koši, Toť vše.

Děkuji za pozornost

Ves

Platí od 10.6.2001
do 31,5,2002
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Návštěva tiskařského šotka
- aneb: Už jsme redakce!
Že jsnle se staly - my "redabtorful"
skutečnou "redalzcí" dokazuje t'alzt, že se u
nás zastauil i uěhLasny tiskařsky šotek. A
tc* rykopcíufo, se místo clcl hLrnbby 50 cnt
propadly poněkud nížea u 50 m jim došel
lzyďík. Vám alespoti nedošla dobrd ntílada
a lec,bdo se i cld plic zasn,ríl. Co uíc si
můžemepřcítl Smích pú léčí!

CESKE DRAHY

Platí 0d 10.6.200,1
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