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AKTI]ÁrxĚ Z
Z OBECNIHO ZASTUPITELSTVA

Na zasedáních řcší obecní zasttrpitelstvcl

aktuální otázkr,řízení obce a fitlancor,árrí. \iinro

jiné projednár,alo,,\,,1ancl:itní snlouvu" star,cilníLro clozoru (r,Ýstavba bvtů), [3r,1o
přečteno cclé znění srnlour y r,čctně
financol,ání. po rozsáhlé diskusi bvla smlouva

odscluhlasena. Dálc se zasiupitelstvo zabýr,alo
prcldejcrn ncnol,itclstí - pozcnků na r,ístavbu
I(D - podrlínkcru jc zahájelií r,í,stavbv do Z'1

něsiců.'I'aké bvlo jednáno o prodeji
pozenlkoirich parccl - číslaparcel na úřcdní

descc, Sarnostatnor.r částíjcdnlrní br,lo čerpání
rozpočtu obcc tl:t rok 2003 a úprav:r něktcrÝclr
kapitol tak, jak ukládají rozpočtor,á pravidla
hospodařcrrí obcí. |eclnalo se cl upřcsnční příjmů

a ví,clajů,případně clotací dle

jeclnotlil,Ých

položek. ZasiupiteJstvo se zabÝr,alrl nožností

řešení půjčck flzickínl osobánl k
pcldnikatclskim účelůnlrla základč žá<losti.
Protože obec ncná zpr:rcor,ána pral,iclla a ani

vr,člcnčnoufinarrčníčástku, rlcbl]o o řešení
rozhodruto. PŤesto rr]oži1o st:rrostori rlbce
prot,ěřit nrožnosti a fornv řcšení,

Byla projcdnár,ána situ:rce r obci

prl

krupobití a přír,alovÝch dcštíchl oblasii \oté
Vsi. Na základě l,zniklé situacc OZ uložíIo
stavcbní kornisi Oť] pror,ést kontrolu voc]oteče

a

ttpozorrlit na případnépřekážkv rrrajitclc
přilchlúch pozemků. Učinit tak opaticní k
zanrezení ncbo sníženírlclžných škod na
nlajctktr občarrůi obcc. V této scluvislclsti
l,vl,stala i poiřeba zlcpšcní r,r,bavení hasičů.

Sanrostatnýrrr bodern jedrrárií. br,la

,,Kolektivní snlouva pro zaměstnance OU", OZ
ji schv:ililo v předrreserrórn znční.
V ránci naplňol,:ír-rí rozpočtu provcdl
finar-rčnír,íbor kontrcllu plateb ocl občanti. Na
zák]adě důiaznčjšíchopatření se podařilo
stllazání ntanka a nvní jsou poplatkv v soulaclu s
časor,ýrn pláncrl. Lesrrí činnost bvla rozebrárra a

starosta dostal za úkol připravit pro clalší
jecln:iní r,vhodrrclcerrí ckonorrrikv těžbv a
pěstební činnosti v obecních lesích.
Obccní zastupitelstvo dne 31.7.2003 provedlo
kontrolr.r čerpání rozpočtu k ]0,6.200]:
tou port,l cerp,ttrl k
PŤíilnv (v tis. Kč):
]()L]: >|.],0,0l
Dari z příjmů f ,o. ,ze z,áv.č, 1 .000,00 619,Ii
Daň z příjmů f.cl. zc s.r,:č. '100,00 131,88
47,35
Daň z příjnrťr f,cl. z kap.r,Ýn,

70,0()
osob 1,050,00 '136,95
Dari z přidané hodnotl, 1.500,00 1.0;7,5 ]
700,00 206,95
Daň z rrenovitrlstí
Spr:ivní poplatk1,
,00
,5
l)aii z příjmů prár:

1

Poplatek za konun.
Poplatek ze

psťr

odpad 200,00

10,00

1

1

702,70
1

l
"+5

reř,pr, 0,;0 0.1;
stupnélro 0,;0 0,j0
]0.00 ]5,+7
pozcnrků
50,00 +,8E
Lesní hospodářstr,í
;;,00 ;+,10
Ni^S (přcplatek plr,nu)
+0,00 +1,]
ZS (přeplatck pll nu)
]2,;t)
ZS (učebnice. lvž. l,ýcvik)
2,9L)
Družirla
0,20 2,;
Knihol,na
0,|-64
Záý,nová činnost v kultuře 1,00
1,1+
Zájn. činnost (zábavr,, plcsv) 1,00
lZ0,00 60,67
Nájernné z bvtů
(.00 l i.]'+
l libitorrrr poplalkr
(pl_vn)
100,00
100,00
Výstar"ba inž. sítí
5,00
10,90
popelnic
|rodej
1,50
Cinnost rnístníspráv_v
Proclej zboží (r,lastivčdy) 10,00 9,8i
16,00 B,41
Nájcnlné z bvtů OU
150,00 116,06
Příjmv z úroků
0,97
Ostatlí nedaňové příjmy 3,00
0,66
PřePlatek (tisk)
t6,00 12,00
Prociej rrcnovitostí
L)otace zc.stiit. rozpočtu 17Z,90 85,00
Poplatck za užíl:iní
Poplatek ze r
Prodej

1

I

Doiace - ťIřad práce
Dotace - r,cllbv

Dcltace z kraje - přísp. ZS,

( c]kc]ll

,.,,.,,.

\-ýdaie (v tis.

\1S

Kč):

Zerrlědě]sťrí
i,csní hospodářstr,í
Doprava
Pozenrní korrlunikacc
Dot:rcc na dopraru
\.,tS
N"lŠ- nzclr,
ZŠ
ZŠ-nlzclr
zŠ-

1ia.t,,.

orna
Krorrika
Ochrana parllátek
Církve - kaplička N.\{
C)prava rozhlastr
Tisk zpravodajc
Ku]tura
SPOZ
Tělor,ýchoi"ná činnost
Bl,iové hospodářstr.,í
\reřejnó osl,ětlení
Pohřebnictví
ťIroky, úvěru (pll,n.)
Svoz oclpadu
Vcřciná zeleti
Klub důchodců
Skladník CO
Krril.

45,66
30,00
3 550,00

;-]5,6L]
bjl+i;lq
,",.,|,i;"'
1(}0,00

;;'.;'ii,*

2]r,00

E2,51
2E7,62

'0,00
;0,00

E,;6

100,00
]00,0()
700,00

200,00
,,00
10,00
300,00

50,00

+1,1'
52,92

252.18
77],00

i05,76
1811,00
52,10
l ,Z9

1,02

Z12,60

I,32

20,00

10,00

100,00

20,00

3,86
36,25

9,14

130,00 IIZ,77
l00,00 3,946,89

230,00 B9,5'+
40,00 2],80
280,00 122,01
2 5 5,()0
10, 12
50,00 60,00
35,00 8"+8
1,20 0,50
1

Pož,ární

60,00

ochrana

\Iístní orglrr-r1,

OU
parlan.entu
Rozpočtor,á rezerva
Cinnost

580,00
500,00

\ olbl, do

Splátka jistinr.,

Z

I+,74

57I,10

656,00

,m@

Celkenr

28,94

275,6I
260,16

32E,00

9jzE31

uvcclcného přehleclu vl,plývá, žc příjmv i

r,ídaje jsou překročcnl; proto bvla provedena
úprara rozpočtu na časor,éplnění.

Y dalšírnjcdnání řešilo zastupitelstvo

fin.tncorání r,ýstavbv bvtů Jomou hvpotečního
úl,ěru. Dotacc ocl \,IN,{R CR nebyl1, přidělenri
s:rna obec rlusí hledať fornrv zajištění zdrojů
na dclkcrnčenír,Ýstavbl, a zdárné završcní díla.
Postup prací nelze l, sclučasnó fázi zastavit,
protclžc bv došlo ke značnýrn škoclánr.

Dále bllv projcdnávánv prodeje a

nemovitostí

úřeclní desce.

výkup

- číslaparcel opět uvedena

na

Zl4áštní pozornost,,,ěnol,a]o z:rstupitclstvo
prolednár,ání žádostío bvtv Protože obec zatínr

rten:i žádný bl,t volnÝ, nelzc niktlrnu vvhor,ět,
VÝstavba clbccních brtťr ršak rrnložňuje řešcrrí
bl,tor,ó otázky pro nladó rodir-rv a žadatelébv
měli zl,ážit i tuto možnost řešení.
\,{ezi jinÝnli br.,lo 1cdrráno o urrrístěllílrracího autom:rtu v obci s negativnín r.,ýsleclkern,
Iedna z oblastí, která zatčžujeobecní
rozpočet ;e přestupková agcncla. Vzhlederl k
tcltnu, žc sc naskytlo r,lrodnější řešení, rozhocllo

zastupitelstr"o postoupcní ]LlDr, Skoupéniu a
cldstoupcr-rí ocl snlouvv s MěU Níor Třcbor,:i,

\/zhleclern k torrru, žc staile dochází k
porušclvání obcclě z:,íl,azných vvh]ášek a
rlařízení předer,šínr v oblasti clrobných staveb

a

žádáne občant, o l,časnépředkládárrí
ohlášení, stal,ební kotltisc sc slažípožadavkr,
úprar,,

_

řešit opcrativnč, ale napravovat některé postup,v

zpětně je často problcnatické a můžese i
prodražit, Jc také rluirro zl,ážit ncbo prověřit,
stač!li ohlášení rrebo stavební pcx,olcr-rí.
Dlouhodobó sucho vl,žaduje od nás všcclr

hospodárnó naklád:iní s vodclu. Ncrrrárnc zatírlt
v našich obcích prolllérrrt,, ale to ncznancnii
plÝti,at, Ncrnůžerne podceliclvat ani rrebezpečí
vzniku požárů.
Stále ]e rrralÝ zájerl clbčarrůo dění r, obci,
Kažclézasedání jc veřclné a účastje víiána, Kdc
jinde sc dozr,ěclět r,íce cl situaci v obci než na

yednáníOZl,
Dále upozorriujerne občanr; že vt,pouštění
fekálií ponocí čerpadel do nlístních potoků je
zlkázátlo|. Pn,ní případ ]iž řeší NlěLl Nlorar.,ská
Třebclvá, rcfcrát životrlího prostřcdí. Při zjištění
l,iníka bLrdc uplatr-rěrr finančrlípostih.

AKTt]ALNE Z oBCE
,Y

SKOIA i
Co

se děie ve škole o

prázdninách?

I běhenl prázdnin škola žije. Probíhají zdc

některó nutné opravv jirko jsou l,íměnv

šatrlích kojí, opral,a sclroclů kc vc}rclclu, nlalují

NAROZENI...
23.Z. Peřinor,á Kristýna
1,+. Burda Petr (N.\i)

Z].].

se chocll>r,a třídr,,

]0.5.

Cclotr rekonstrukcí proch:izí WC clír,ek i

chlapců, zcle se rcagujc na

hvgienické služlll,

požaclavkl,

Objednáni jsou i nor,é lavice do ] třích;
protože počet žiikŮ r, lctošnín íoce ie \,ětší,
než bÝr,a] v minu]Ých letech (clo prr,ní třidv
nastoLlpí 2i žáků)

Nclvě je

kabinct T\{

1,1,bal,ct-l

Benešclr,á Hana (N.\{)

1+.6.

Vcsclá Iiana (N.\1)
- Bis Pave] (N.\i)

Zdeněk (lVí.T])

jc Kate řirra Neznajovii

Prochiizkor,á Hech,ika (K) - 8;

- l,ude 1lroI'lilr,r1 pl:rrt,t.kr kurz r \lot,rskc
''l'icborc,
]ržairkr krrrz i Cerlknriclclr

- buclcilc só

zenlěpisnÝch zr-ralostcch,

Škcrlníjídelna bude i nacl:ilc clle zájnlu r"ařit

pro cizí strál,rríkrl cerra oběda btrdc ]6,- Kč.

Přihlliškl kc

strar.,or,ání

přijímli paní

ši,,,,ono,,á,
O stávkor,é pohcltor"osti se rozlrodrre 27.8.

škola rrcsouh]así

l 1.6.

l3ojanovskÝ Jaroslar, (K) - 70

19.6.

Selingeror,./r

s

-

některými nirvržcní,rni

poclnínkami. Rclzhodnutí buclc

včas

clznánrerro.

se trdálo ve školrrím roc9LO!!ru!E:

plaveckÝ l,Ýcvik clčtíocl

,i let

te

let

...čest jejich Památce

KOLIKNÁS JE.

.

.

K 3]. červenci 2003 bylo v Kunčině 1l9l

obyvatel, z toho 630 mužůa 561 žen.

Eliška (K) - 60

čÁpl v KuNJčtxĚ

účastrritr,šec}r vtpsant:ch

tčlol,ýchovnÝch sclutěží, soutčžír. šachu il

věku 54

2E

ktcrá je na Nll)

Snášel Kare] (K) - 80
Fajman Jan (K) - 60
Kadlec Jan (N.V) - 75
Pečinka František (N.V) - 75
Sedílková Helena (N.V - 70
]akubec Drahomír (K) - 60

Víchová ve věku 92 let
- dne 1.8.2003 zemiel pan Jiří Šik,rl,u.

Dr],ri,ikn,,li \Iaric (N.\l) - 70
Berrešor,á N,lilada (N.\{) - 75

5.

Tinečka Ferdinand (K) - 75

ťrnnnrí. . .
- dne 26.7.Z003 zemře]a paní Marie

26.5.

5.5.

drlsrrd, učitclkou

Kropáčková Miluška (K) - 60
Starhová Bohuslava (K) - 80

.,,všem srdečně blahoPřejeme

Scidlovii Nella (I()

20"6.

částečrlýúr,azck přijclc učiteJkadůchcldkvnčza učite]krr \'1. Skrabalo1,orr,

.

5.8.

10.8.
14.8.
29,8,

.

- Ka]otrsek

- na

Co

.

13.6,

JUBILEA

počet tříd se ne zn-rční

- učitelézůstanou jakrl

1, tříd1,

Dvořák Pctr (N.\1)

- Ktrbiš StanisJar,(K)

Co nás čeká po prázdninách?

-

KrrLliior:i ir:rlciirla Jerrrriler rKr

SŇATKY,

clalšírni porllťrckarlli

5.7 .
6,7.
I5,7 .
l8.7,

(N,\,|)

Y minulém čísleZPravodaje jste byli
informováni o strženíkomína mlékárny a o
llztyčeníbetonového sloupu s hnízdištěm pro
čápt.

k našíobci, a
Proto jsme netrPělivě očekóyali, zda nové
Cópi

neodrtryslitelně patří

hnízdo najdou a zahnízdí.

30, března přiletěl první čáp. Stával

na

malém komíně mlókárny, nejsPíš zmatený
noyou situací. Ale Po několika dnech noyé

hnízdo k našíradosti našel. Y následujících asi

deseti týdnech několikrdt odletěl a zase se
vrátil. Už to.typadalo, že se mu ,,nollý domov''
nelíbí.

]9. čenna s ním však přiletěla družka a
začali se ,,zabydlovat". Cdpata už letos

nevyl,edou, ale budeme doufat, že Příštíléto
budou y novóm hnízdě klaPat o dva nebo tři
čaPízobáky yíc a tím bude tradice čópůý
Kunč ině

ús p ěšn ě pokr ačowt !

ZF, SPOLEČENSKÝCH ORGANIZAC

Sr"ita,",:ic}r

. každý nčsícnar,štír,ila naši \,1Šclivaclclní
společrl'ost,,tlSrtĚr'." s clivacle]rrírrl
prograrnenl

. nadstandarclní

č,irrrlosti:

priicc

SOKOL KLINČINA

pěveckÝ, taneční kroužck, nctradičnír,ýtvarrré

Dorost

N'Iuži

s

kcranickou hlírrou, }rr;r na flétnu, lego-clacta,
Den

Cas

Dnc matek pro r,eřcjrTost vc
spolupr:ici s rodiči, s cliskotékou pLo dčti.
l)ěkujcn-rc r,šenr, kteří přispčli clarl, dcl

Ne l0,8,

17 00

Pomezí-KINCINA

\e

So168

l7.0(]

itttŮtN,t,Raan,u

tornbolv
. výlet do 7OO Zlín - clěti s rodiči
' oslal.a \{DD prclbčhla na školrrízahraclě

So

]].8

17 0(]

So]0E

technikv

.

aj,

oslar,;t

formclu her

a soutěží.Nechvbě]a

:rni

poh.rtlka. ktcrou . zalrr;rl;r dčicrrr tliratlt,lrlr

spoiečnost "tiSNlEV"
o návštěl,a kclrrcertu v \{oravskó Třcbor,é
na pozr,;íní ZtIŠ

-

.

rlávštčva dětí z N,lS N,lclrar,sk:i Třcbovii hrl s opók;írrín párků
. rozloučcr-rís dčtmi, které odclrází clo 1.
třídr, ZŠproběhlo rra školní zal'ra.]č Odchíizí
1.1 dětí z \,1S Kunčina a 4 clčti z NlS Nor,/r \1es
. V clobč pr:izclrrin br,la provedena opra\,!l
pískclvištěa tcl brigádnickt, panern Laštůvkclu,
pirncnr Ilrllrtcn :1 p:lllclll ()nclráčkeln. 'i'írnto
jim clčkujcmc.
clopoledrre ziibavl, a

Děkujenle také l,. Fafí]kovi a rnanželůrl

Frvčovýnl za spoirzorské clan,\,IŠ

Den

Cas

Záci
Den

Las

l4 45

Ponezi-KNČINA

st l0,9,

1ó

j0

KLl\ČI\i{,Dl

S0168

l4 45

KUNČINA-Vendolí

st

21.9

16

]0

N'i Třcbolá-kUNCINÁ

Hradec-|UNČNA

So]]8

l4 45

Opatov-(UNČINA

So2]8

10

(){]

Biezov1-IIUNČNA

l7,00

rutNČtN,t.lanov

So ]t]

l4 45

rUNČtNA-;anov

So]08

10

0{]

KTNCINA-Chornrce

S069

17 ()0

DoL Lrlezd-IIUNCINA

S069

l4 45

St Ntěsto-ruNČINA

So69

l4 ]0

Radimčř-ru\ČINA

SoI]9

17 00

rut{Čilq,{.N třebove

Sol]9

VOln0

So1]9

l0 00

KNČINA"hadec

Ne 2I,9.

16 ]{]

Linhartrce - KL1NCINA

Ne 21,9,

l+ 15

Linhartrce-íUNCINA

Ne 21,9,

1t]

\e

l6 ]0

Jamměřrce

Ne 28 9.

14 15

\-Llny-lUNČnA

S0279

l(] 00

16 00

(UNCINA-Březová

So 4.10

l]

Kt\Či\Á-Blemr,i

Ne 5.10.

1t]

00

Jc\,1čko"KliČIN'{

16 00

D] toučkí-KINČINA

jo l1 I0

VOln0

]0

li

l0

(]0

ffiNCIl\A-i,inhutjm

]; ]0

KUNCINÁ"]cdlová

jo l8 l0

íUNCINA-Rohozná

S0 iB 10

Il] 00

(ienor- h1l\ČINA

i4 ]0

\stré-(UNCINA

Bystré-IUNCINA

ů2ó l(]

12 00

Iarornčiicc- KUNCINA

28.9.

So4

10

So 1I 10

jo

16 10

jo 25

10

S0lll

l1.0(]

-IUNČINA

(UNCINA-Cerekvice
0{e:di autl}lrú ru

;aprlry

jo

l0.E.

5

]5 l0

Sol11

45

l] l5
12

l5

l1 45

KINCINA-Chornrce

I0

h 28,1i)

1{]

00

00

L0učk,l

M Trnnvka-íUNČIŇA
Kl iiCIN,{- St \lésto

rLNČIx,l-iiebto'

ml:ú irJlrusfui iudl u,$řewinl nu phkdtl' tu ri'lole pohulin-|lllC i lÝt dnl píd itllbalm

7

H

IS

TO

R,I,.S,,',,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

SKOLA _ 20, LET 0D
pťLyodní školníbtLdota. se nacházela na
steinóm místě jako dnešní škr.la nlttteřskti, Byltl
nisLttclsti sPojenó
Přízemní měl.a jen

3

a

kamny. I)udoya b,-!a zbcnLrtjtn roku ]7()7 a
roku ]798 znol,u Postatenl teltdejším

Patrclnem školy hnížetent Lic:htensteiltam. To
dosvědčuje nítpis unústěttý ntt sa;erní částí

budol1,, tehdeišt'nt yc:lndem (l,í: foto

-

l,

překltldu zrLí "'llíře, včdě, ^,,zclěIání u lúsce k
ylasti zbudoy áno Parn
z L,ichtensteinu ]79t ).

t

j

íc

ínt knížetlm Aloisern

BUDOVY

Irrantišek L,unacek (18E0-19l2),

t

jehož

období byla šktl.a rcl:šířena na trojtřídní.

Dalšímříclícítltučitelem byl Antonírt
Knobloch (]912-1922), zu nějž ztratila škola
tzy. škrjní:ah.ra&t. Byla odstcluPentt církyi a tcl
ji proJala. katcllickémLl. líLloyéxtu spolftu. No
tomtrl ptlzenlktt l:.;l y,stctvěn katolícký sPcllkový
,itiltt, rtt n,'iit l;Ltltt,rnt rlůnt,.
N

tí s I e d

ui íc ím uč i. t c l e rn.

b

l L tt dt í k C

I

at zn

e

r,

který zlle Pfltsobil jalo ttčíteljiž od roku
iE9-1 rz l letech ]922,]933 jako řídícíučitel
;.-

NejedlÝ, škola se stál,á ,,politickou".
\I roce ]94E podle zdkona o jednotné škole
ie dosa:.,ddní ncízey obecntí škola změněn na

núrcldníškola (1. stupeň) a titul řídícíučitel

zm.ěněn lk1 ředitel.

8.12 l919 bylu slaynostně ote,-řena
mat.eřskti škola ntt čp.90 (dům paní
IIlatičko,-é). Ztici školy k tomuto uyedli
kuLturní Progrant.

K

1.9.1950 b1ll

no1,11n1

ředitelem školy

lls l (1t7o| en \4 ir o slav Nay..rrlťi/.

()d roku 19r1l19;5 je místníškola

rtlzšířena na osmiletotl :ltřední. Bylo nutno

t rudém domě
mateřské škole (čp.90), aby
se zaiistíly alesPoti 3 učebny, kabinety,
těIocyičttd a Pod. Potom jížžáci l,vššíchročníků
netnttsali dc|íždětdo NIorayské Třebové.
)lIateřskó škola byla Přenústěna do domu
čp 23a (Berkcni), potúradžsebeyětšími
úpralattúttebylo nrcžncl zajistit :lePšení stavu,
btla ntlPlántll,tíntr tl t, roce ]956 sch,-dlena
l,i'síor,Ďo not,ó škclh, Pro Kunčinu.
,\l:ce b,,,la :apočata t, dubnu roku 1959, aby
do kottce rc*u ]960 byltt škola Postavena. Ye
sttíl,ajícíbudot,ě školy se neProúděly tiPral,;-,

prol,ést Potřebné tiPra,-y
(kultunú důnt) a

počítak:se
\

/.,{

l,

s jeiím tyužitímjako

mateřské

]/\

19.6.1960 bv,lu slayttostně otet,řena noyá
šllola... ale to už odbočujeme (na toto témtt
zase bříště1, l,rcllne se k Ptilodní budoň školy,

Ntipis na seyerní straně budory současnéMŠ: ,ýíře, vědě, yzděltiní a lásce k ylasti zbudovrino Panujícím
knížetemAloiesem z Liclúensteínu (1798).

Kunčinskd škola byla

lt

prllopočritku

součóstí kostela. pol,innó školnídochózka
nebyla resPektotána, jak ji zal,edla císařoyna
Marie Terezie. ZlePšení Poměrů Přinesly tePne
školskó zákony z roku ]868, které nařizovaly
skutečně povinnou školnídocházku pro
všechny žáky. Takó vzdělání učitelůbylo
Postaveno na nový moderní základ,
Děti z obou obcí byly až do roku 1870l1871
lyučovány sPolečně l iedné třídě, v té době byla
založena v Noyá Ysi ylastní škola. V letech
188711888 byla kunčinská škola rozšířena na
trojtřídní a v letech 19241 1925 na čtyřtřídní.

Z učitelů,kterí působili na zdejšíškole
Pouze imenuime: Yalentin Schubert (16471684), Mathias Schubsrt (1684-1724),

Cottfried Pavlicek a724-1760), lgnóc Demel
(1760-1787), dóle jistý Forberger, jehož dobu
činnosti na zdejšíškole neznáme. Po něm byl

píaýděpodobně Antonín Peschl (7-1790).
Nósledoyal |an Schwenk (179]-1829) za nějž
byl zrušen titul ,,nadučitel farní školy". On
sdm byl ustanoyen ,,vzorným učitelem". Za

Schwenkoya Působeníbyla

roku

1798

Posta.lena noyá školní budal,a.

Dalšímučitelem v Kunčině byl Antonín
Smekal (1829-1872). Za jehož Působení
skončil 2.4.]864 Patrondt knížeteLichtensteina nad školou, Yšechny Pollinnosti a
náklady Přešly na r:bec. Y letech ]87011871
byla v NovéYsi postavena ylastní škola.
Dalším učitelem už s titulem ,,řídícíučitel"
byl |an Wittmann a872-1880), Následoval

Do ieln Působení spadti rozšířeníškoly ntl
čtyřtřídní.

Dalšímiříc]ícíntitlčiteli byli: |an

NIú.lich

1933-193i ), František Richter (l937,19j9),
Alois Rónrcr ( 19)9 -1C) +0 ), \' rrlce ]91a přer zal
,-edení šktly řídícítiitel Lecltman, který ještě
tóhož rc,lku zi.mě tragickt zentřel. Pcl něnt
(

l

přišcl řírlícítLčitel Katvcnt (l911-19131. Ten
l:stouPiL do armcld1, a yc ttílce Padl. Krcítkou
dobu měl l,edení škoLy říciícítLčítel\liiLcr :
I)erlína. \]edaní škoL,,- l šaŘ noc nercs:Ltněl.
\ledení školf potom přetzala až do skcniení

l,álky slečna Anna

NerrĎar Lerclyti.

\;

Ietec,h

kde nlltí :ačíncípůsobit škola nuteřskó.
\i pamětní kni:e nuteřská školy v Kunčině
se pnní záPis datuje od školníhoroku ]9621963. krl:; je mateřská škola ttmístěna v budoyě
býyalé škci..l,. \' přízemí budol,y byla umístěna
poradna pro nttttky a dětí až do roku 1979. Od
této dob1, br-la P.oradna Přetnístěna do budol,y
l/N\/ (nlni ()Ll). l"tlateřská škola zahajowla
proNoz () dyotL odděleních. Do ledna roku ]963

vedla školu Pttní íLelena Huttikoyó. Posléze
přelzala t,edení Paní l,ída KašParo,-á. Spolu s

ttí praco,-ala paní učiteIka Antclnie

Stěpánkottí. Pro nízký počet dětí je v tuto dobu
tóž zrušenrl jedno oddělení (pod 30 dětí).'Lbnto
sttty setr,,,cítal až do roku 1971, kdy se Pro ,-ětší
počet dětí (nejvíce 56 dětí') znoyu oteyřelo
drulú oddělení. Proyoz iednoln odděIení v \,IS

Kutčina byl zrušen ještě jedenkráte, a to y
letech pro nedrlstatečný Počet

l911-191; b,-la školníbudoyrt zabrcina

c\el,ttclestitých

Po yálce .začal Pstít kroniku ško|: prt,ní
český řídít,i' tičitel Oldřich OtnLba (]945lL)j()'l. leho čitttttlst se soustřeCild. Předel,šínt
nit úklíc]šliolníbudovy. _kt.ertí nějtlký čas

mateřskó školy.

brdnrtr;u ntocí jakt,, Pcllní lazlret.

sioužil,a rtěnrcclió arnui.tlě. Skala zatím neměLcL

českó <lěti, osítllr:yání teprte zctčínaltl.Y
listoPadu 1915 přichti:í Pnní 3 češtížtici. a. drl
konce bialtt tntí školtt celkem 87 žákti.
\')inosenl. .:.anské rttd1- l, Bnú z 26.2.1946

hylo. změněnd obet:ntí škola y kunčítlěs
německ)lm ^;yučtst,acím iazlkent na školu
českou.

()d 1.9,1C)1; do 15.1.1916 byla smíšentí
llbecnri škola iedneiříclni', Poté dvojtřídní a od
20,3,1916 trojtřídní.
Virlrlsenl ;enlské školní rady l, Brně z
/ í.-, i''+- Áli,i .{ul,i :ll1énělta lta (tt-itřidttt.

L3 191t

se ntinistrem sYŘolsiyí stal Zdeněk

dětí. \yní jsou l,prov-oztL obě oddělení
\,IŠ měla zPočritku Patrortátní zrivod |7,D

kutčintt. Tak totntt bylo nlnoho let. v roce
]979 byl prowz MŠPřeleden poc1 |ZD DnLžba
\'Ioravskó'l'řeboyó d y roce ]98] se oPět vá,til.
pod l:edení |'ZD Družba se sídLem v Kunčině.
Od roku 1990 Protoz MS řídí obecní úřad.
Od 1.11,i)6/- byld uzal,řena MŠy Nr.,yl
\ si. Br/.i zmčněn,l n,l tttulek u 4 ,]ati přeslv do
\1.Šl Kuric'irlc. ()d l.r./ 98- doš1o ke ,loučent
NIŠKunčina a L,lŠ Nolri Ves. V Noyá Ysi je od
této doby elokovaná třída spadající pod
ředitalstyí X,,íS y Kuniině. Ye yedení MS

Kunčina se podle zri.znamů vystřídaly
ntísledujícíp(lní ředitelky: Alena llutákoyó,
Lída KašParová, Yěra l[ortikovri, Helena
'Zen,Lánkl,:ti, Marie
$:selclvá, od r. l978 Ilana
Pustinoyá.

Půyodní budottt škol,- .z roku ]7()8.

Ye školním roce ]968l]969 začala rozstíhlá
7eneróIní oPral:a budovl) d mdteřská škola se
Přestěhovala do n.tíhrttr]níchProstor (,oPět důnl
čp 90) \|e škohúm roce ]970l]97] se děti
vrdtíI,1 do ncl,-ě clPravené budovy,

í

k<}e

1iž bl,La

kuchyň Pro §íŠd Pdllí
Selingerol,á zde začaLa vařit jako kuchařka.
Dříve obědy zajišrndli ,- ZDS.

z\ro|ozněnd

Od prlopačáthu se i\lŠ tradičně

zúčastňoyala kulturních akcí y

clbci.

Prat,idelrtě \,'ánoce, MDŽ - nyní
Den matek, \IDD, rozloučerLíse školtiky. Y
letech l98a, 1985 a 1()90 nact,ičot,ali rciliče s
dětmi spttrtakiádní skladb1, a absolvot,ali
oblastní i clkre sní l-ystotLpení. Od školního roku
19E5l19E6 se pratídelně rok crl rok děti účdstní
()sla1,ol,ala

Plateckélrc i,fcliŘur. Ten nejprte Probíhal

v

bazénu l, \Iclrtnské Třebol,é. nyní jezdí děti do

k historii konventu

]enische

,

jehož osoba

příbčhuberrediktýnů

hra

je ve snutnóm

nčině úrstřer,lní roli.
B1,1 to priir,č bczdčtný pár Aloisc a Annv
Jcnischtlr,Ých, ktcrÝ bcnediktÝnůrrl nabícll
bczplatně k užír,ánísr,é selské stirr"cní i s
hospodářstr,ín. Požador"al za to prcr sebe od
řádu vr],starĎu dornku, ,,Protože ul (',|enísch)
r. Ku

neylastttí žcidný nnbilní nnjetek (??'1, a
nemůže Pře ce se svojí milo,-atntL ženou
prodlé,-at ,- kcnyentt'. StařičkÝ pan převor,
který přijcl na N"loral"tt z rnateřskóho kl:ištera
r.,

Tl",rcllsku, s jeho požadavkenl sotrhlasil. Na

to řád v krátké dobč uvolni] r,r,sokou částku
9,980 zlatýclr, za úž,b.1,1o přcstar,ěrro selské

stavení n;r budor,u ústavu a vystar,ěn nol,Ý
Thdr, začíriá poclivnii hra Aloisc Jcrlische

trpčlilostínístníchbenecliktýnri \/

s

nor,é

snr]our,č o postor_rpení sr,ého maietktr řáclu si
totiž Jenisch kromč novostar.,bv donrku žádá

také porreclrárlí r,íce ncž icclné třetirry svých

pozemků. Později požadujc jcště prívo

le a

postupu

jc za

ně

j

řádu

polovinu sl,Ýr:h realit, V pclznrčnčr-ró smlorrvě
ustanovujc mj., že ,,zůstana-li tlstav l:a zbytek

y

proý-ozu, tak Po leho sntrti
jeln majetek t"rldtt". Dr,ěnra
dalšínidodatki se ale tento ,,ruclov<;rrsý
n-rLržík", 1ak je 1 několikrát tituluic autor
čl;inktr, zaslr_ružil tl to, že toto ustanor"ení

ieho

ži1,otu.

Posledních několika
MŠi o další

nadstandadní činnosti, jakož je výroba
keramiky, hra na zelbcclytlu flétnu, projekty

lego-dacta, tancoyóní se zaměřením nrt různé

tanečnístyly.
() kulturních akcích i činnosti školy pra-

yidelně informtLjeme veřejnost
Prostřednictlím
Zprawdaie obcí Kunčina a No,-cí Va.s.

v Kunčině

dollek čp. t)0 pro rlanžclc ]cnischovi.

spolr.rrrra jite

Y

letech obohacujeme pobl.t dati v

cÍnrvn

Z
Asi v letech 1898-1901 působil v Kunčině
v domč čp. 89 konverrt bcrrcdiktýnů, O jcho
krátké historii sc nátn bohužc] rnntlho zpriil,
ne dochovalo. Je dnott z nála jc článek
otištčnýr, periocliku Schónhcr-rgste r 7,citutlg,
č. 57, z, roku l905. Z něj se dozrícláme r,íce o
pclhnutkiich benccliktýnů rrsac]it se r, obci, a
takó a přeciel,šínT o důr,odu jcjiclr předčasného odchodu, CclÝ (nepodepsaní) článek je
hlavně kritikclu ,,bohu]ibé činllosti" p. Aloise

ba:ónu t,e S,-ita,-ách.

PřiPttdne celY

nedošlo naplnčrrí. V prrnít-t-t clodatku Jenisch
žááá. ž,e ,,bude-li řúd rozpuštěn ještě za ieho

života, pak připadne naposled

pclstottpenó

,ientu", ve druhérrl si vymohl,
Polovina zncll,u
že ,,rozhodne-Ii se n,ůj podíl na společnénl
majetku ,, Průhěhu let PostclttPit, tak mu musí

řtid za toto PostouPení zd\ldtit ještě 9,700

zlatých, fundus instructus do toho zahrnujíc".

Díkv tonrrrto druhónu dodatku bv pak celú
jeho najetek přišel bcnedikt\inský korrvent,

jehož rozpočet bl1 již bcz toho dcficitní, na
19,760 zlatích, zat-ílrrco ve skutečrrosti nebvl
cenčlt na l,íce než 1'1 000 zlatýcli

'ibto iiconrěrné je dnání ,,rudovouséhcl

nrržíka"brirl už příliš i na nístníhoparia

přcvora, kterÝ koni,cnt za těchto okolností

raději rozpustil

a

spoirr

s laickými

bratry

odccstor.al zpět do mateřského k]áštera v
]\.,rolsku. KroIrika kunčinskóho koste]a k

tonu dodává, žc se ,,P. direktor stal v
Xlieningt opět ředitelem ústayu"
konvcnt benediktýnů tak nadobro odešcl
z Kurrčilrl,. ]edinýnl, kdo na jejich obchodu
skutcčnčvvdělal, br.,l Alois JeIrisch. Podlc
smlouvv sc stal neomezenýnr pánem nacl
.

rca]itanli řádu,

z jcliož pokladlly se

lnu

podařilo vytáhrrout nejrnóně 9.980 zlatých.

zár,ěrenr je nutrié objcktil,ně dodat, že

citor..arrí, č]ánek v Schónhcngster Zeítutlg
vviac]řrrie pouzc stanor,isko poškozené strarrl,
a z, této pozice je ho třeba přijírnat,
Ro,num TItLstoš. Noyd Vas

.Y

KUNČINA

NOVA VES

sobotu 7.6, se dnLžstvo mužůztičastnilo

( )kr"kult,r,] ic:t,llt v Boršrry1'.

.28.6. SD|I

poř.jddLo

již 3.

ročník

krtítkého duatlrnlu. zúčastnílose 25 záyodníků
lítě.em se stdl í'etr Štěpař v- trallyétn

d

rekordtL

-

37:01 minut. DaLšípořadí:2.

Kadidlo /., j, KuĎlš \I.,1. \lalčíkNI.

.

]3.7. se družstyo mužti. zúčastnilcl\,Ienlo,
l \tlěstečku Tnltíyce.
Závod byl v extrénuim horku clPrcn,clLL ntirclúú.

ritílu \loitěcln |aclnnd

' Dne 9.8. jsme Pořóddlí ] ročník
cyklistickó čusclvky, - o přebrLrníkcl nttšíobce,
\/ítězen,L se stdl. |. HtLtíra. Prrl slabcnt Liča:rt
záv,odtúků zál,cld příštíroli otetřenrc prcl
občdu, širokóho okolí. Pořadí: ]. I1utird |.. 2,
Berka M.. 3. Hon:irek L . í, l{orrš /.
SDH Kunc'llra

Činnost členů\1r

Kunčina je sorrstieclěrr:r

slil eckóho sclružerrí
1l:l ol)Ia\,\- a buclor,árrí

nvslivcckích z,.lŤízenírr obstariir,:iní ktmiya

pro zinrrí piikrnor,árlí zr,ěře. Pokraču jc
průbčrr-ríoclstřel srnců, dá]e se soustřcujc na tltrntcrrí čcrnó zr,ěře, zejmérla sclat

a lonč:ikůkc znlírnčrríškocl rra řepkách a kukuřici, l'robíhii rckolstrukcc klubovnr, v Nor,é

Vsi, kde se člcnol,ó

každr1, p:ítek zúčastriují
bLrcioucnu se počítá s vvužitírrr
tohoto zařízení pro r,cřc jrrost pořádlrnírl
různých akcí,
I r, ]etošnín roce ill;irrujc \,,IS uspořáciat
\Ivs]iveckori zábavu, jížzallš uje lukratirrrí
hudbu. \r poslední dobč se t-nnožíúrllvslrré
poškrlzrlr,ání rrllsliveckí,ch zařízerrí, proto

brigádr.

\'

brclrotrI .1rieli rr,,r:rt rcicjilorl.

abl,i

r,šínalatohoto vandalistlu a spoiupracol"ala
při potírirní tohoto nešlaru.

\/rtěna Josef - lnsPodtiř

' Na jirře 1etošního roku se našj člcnclr,é
podíleli na úclržběbuc]ovr, Hasičské zbrojnicc
v Nor,é Vsi, Bl]a natřerla vrata a okapr. \ttrhli
jsrlc,,okr:rsní, keř" přecl IIasičskou zbrojrlicí.
ktcrý slotrži] nčktcrÝrrr občar-růmjakcl

odpaclkol,Ý koš, Na tornto rlrístčpi;írrujeme
\

J.azetlt jitlc oLr;trrte dŤc\.irrr,

" Drre 12,i, postilrlo naši obcc si]nó
krupobití prrlr,irzené r"l,c]atrrí,,rn dcštěn.
Náslcclkcrrr toho clošIo k zatopení sklepri, alc

nlkárlí t,lhkosti clo zcliva,

'1'éio akcc sc také účastnilajednotka SDII
Kurlčrrl;L,

' \ sobottr 7.6.a sc naše družstyo rlrržů
zúčastrlr1o Okrskové sotttěže v pclžárnírrl
sptlrtu konané r, Boršor,ě, kdc jsnc sc unísti]i
na ti. llístě,

. \'

i

obvtrrÝch prostc_rr nčkolika dorrlů, k:rrl s
sebor.l voda krorrič ba}rna z okolních polí

přinesia také silrrotr vrstl.r.r krup (níst1, i 70
crn). L.l jeclnoho donlu jsrne oclklízclr kroupv
koien rrbvocltlvÝch zdí, abv se zabriirlilo pro-

r"r,čerpár.,ali jsrne

rclclu zc znečištělréstr.rdnr; ponrírhali jsne s
Liklidcnl bahrla, zejrrrérla ze sklcpníclr prostrlr

blízkó době bvchclnl chtčli ošctřit

r,nitřek cistcttll vhoclným nátěrerll, 2|1, r, ní r-

případě nouze rnohla být také doprar.,or,árla
pitnii voda.
SDII Nol,ti

\/es

O]?

R IJZt§tr
OIC V MORAVSKE rŘunovn
Obč:rnskéirrfotirtační centrunl (OIC)
oz }, čcrvcnce 200] r,, rlor,č
rekolrstruor ittló buclor,č rra ul. C)lorlouckó.

zahájilo prol

Jeho bttclorrcín cílcrrr jc nabídrrout občarrůrl
crl ncjr,čtšípočet služeb tak, abt, občan rrrclhl
naxitttttrtl sr,íclr požadar.,ků r,lřídit r, tonlto
r:entrti

\r

sotrčasrró clobě občarrskó inforrrační
cerltrum rrabízíslužll}, l, tčc}r to ob]astec_lr

.

v

n Kopíror,ání

.

Parkol,ací kartl, (r,Ýdej ir evic]encc)
. Ztrtit,l,a n;ílczr, (příjcrn)
. V},stal,cní clpisu natričníchdokladů

'

Zveřeiňor,ání písernností na úřcdní

ciesce nlěsta

. \lícici požadovaných tiskopisti a forrrruiáiů r,četně prlskvtrrutí příslušrléinfornl:rcc

:

C)]lčanskč průkazv (příjem ž;'idostí.
r.,Ýde1 občallskích průkirzů)
. Cestot,ní doklacl1,-pasl, (příjem žádostío

Otevírácí doba OIC:

trvalérllu pobr,ttr a jchcl 7p61., poskt,tnutí
úcla jťr z inforilačníhtl sr,stérnu)
. C)věřováni pravosii podpisu a shocll, a
prartlsti opisu lrebo kopic s 1rstinou
. Vípis z tcjstříktr trestů (zpLostředkor,:ini
žádosti)

. Příjen podiiní píscnlnostr ocl občana

(pcrdatelna)

To znancná, že centrutrr nl:i ťrřcclní clcn

vc r,šech pěti

pracor,,rrícll drleclr, ir to
riepřetržitě přes polcclní pauzu.
Yeškeré|:odněty a ohlasy na OlC nlťLžete
sděIoyat Pracovúcímpřímo u PřePážek:
e-ntttil: Psafarik@lmtreboya.cz nebo
sPokrlnn@lnttrebova.cz, PříPadně na telefonní
číslo461 353 l11.
Prnlcl:e ,e ir,dn.t (J llt,ýllLl l(:(,. fs(,i/
11ttS
akókoli př i p onúnky př íno sem.
\/í.znarlrnou zrnčnou je přemístění riřední
de skr, z buclol,r, raclnice (nánr. 'Il G, N,IasaLvka

j

a víclej cestclvrrího dokl:rclri)

. llvidetrce obyvatel (přihlášení k

cerrtra. bude te r,čas infc_lrnlor,árli,

fro

vr,řízcní ccstrlvttích clokladů, o provedení
znětl

() dalšíchčirrrrostech, ktcró buclou postupně piic1./rvtinl, do občanskó}ro infornačníhcl

8:00 - l7:00

1-rod.

29) na volrrě přístupné prostr:instl.í přccl
lludolou Ntěť] na ulici C)lor-noucké.

Tato ťrřcclní c]cska bude

přístr.rpn;'r 2'1

B:00 - l4:00 hod.

tlbčanůrrr

hoclin clenně, r,e večerníclr a

nočníchhrldirrách bucle osr,čtlcna.

Úřední hodin), N,IěÚ rrrirno OlC isou:
Po,

St

8:00 -

l1.30

12.10 - 17:00

Přey zatrl z \4oray skotřebcn skóhcl zPrav cldaj e

a

Letošr-rí žhavé léto ponralu

končía nlv

se,

chccnc ncbo nc, vracíme do práce a do
škol a na letní odpočinkovou id_vlu můžeme
jen nostalgickv vzponrínat. Ale irllvchorn ttl
rrcviděli jen z té horšístránkl,, začínátaké
kulturní a spoiečenskÝ život a já vás chci
upozornit na jcho zajímavosti a lahůdkv:
Léto nám zavšíjiž tradičníZámecké kejkle
a kratochvíle, konané 30. srpna od l1 do 22

lndin, které vtim nabídnou nePřebernoLL PaIetLL
atrakcí, hudby, tance, soubcljů, divadelníclt
předstal,ení, uyidíte i koně, hady, rlhtioyotL
show, kaskadóry,... tedy nudit se určitě
nebudete, hladem a žíznítaké neskonáte. o to
se postará stylc,lá krčma a čajovna, také se
můžetenechat namdsírol,tlt t doboých
lázních. Děti si určítěpřijdotL na syó

-

mohou

se syézt nd koni, vyrobit si satni hračku,
zastřílet si z kuše atd. 'Iiadičně nebudou

chybět ani stánky s ukázkami doboyých řemesel
a na zóyěr ohňostroj.
Na zámku máte ještě možnost zhlédnoLLt
výstavu Z historie Hedvy, ktert| Potnti do 14.
zdří. Od 16.10. do 16.11. pak můžetenavštívit

Po d,,ou letech znol,u výstatu,

Pořádanou

občanským sdruženímmoratsko-třebolských
výtrarníků\Velen. Od Poloriny říjntt oslal,ínrc

v

Prostclrách zámku Slovácké vánocc ye
spoluPrdci s muzeem y Uherském Hradišti.
Připravuie se:
2.9. 19.30 - Tisíc a iedna vášeň - r,cčcr

V sobotu 28. června 200] sc jížpotřctí
týn klondikc Nová ves zúčastnil tracličníhcl
Fernet Cupu

r.,

\,Ioravské Třebor,é.

Zatínlco v

předchozích dl,ou ročnícíchsbíra1 tírrr
úspěchv r., nohejbalovén-r turrraji (dvakrát 2,
místo), letos se poprr,é přcdstavil rT:r silně
obsazenénl turnaji v rrralé kopané, ktcróho sc

clramatickÝch mirli;rtur ('li N,lcclvccká, L.
Nlalkina - ,,babička" Kolji a další,l60 Kč

l9,9. 19,]0

-

...a vo tom to je

-

hudcbně

zábavnÝ pořad s lvanen N,lládkcnr, L.
Plačkor"otr. Pitkinern a dalšín.i, 160 Kč

2'+.9.8.]0

a

10.00

- \tprávěrrí starého

stromu - Dir,: N"latčje Kopeckého Pral-ra
26.9. 19.30 - Peklo v hotelu \\'estnrinster -

divadlo Skelet Pa1,la Ttávníčka (O,
Navrátil, \,I.IIrubešor"á, P'ltávníček,..,)

8.10. l9.]0 - Coco Chanel - př"íběh n<idní
tvťrrkt,nč (N"í. Dolinor"á,

L. Sr.,ornová,

],

Ccrrský a další),l50 Kč
7,10. 8.]0 a l0.00 - Cesta kolem světa za 80
clní - huciební komedie, pražskii divaclla

24,10. 19,30 - Past - dir"adlo (Diyadlo na
Vinohradech Pralra - J. Šulcová, N,I.
Štěpá,,ck, bratři Hruškor,i, K. Seidlová,

]. Krvtinář), 150 Kč
8.-9.11. - Stronzo - Zcmská přelrlídka divad]a
jedr-roho

12.Il.

E.30

hcrcc a jednoaktor,íclr hcr

a

10.00

-

Balady, znáné i

neznámé - l,ýchol,ný pořad

se

skupinou Gagdoši Brno, 25 Kč
l3.1l. E.30 a 10.00 - Pir-rocchio - ]outkor,á
poháclka pro r-rejrrlenší, 25 Kč
14.i1, - Lucie Bílá a Boni Pueri,600 Kč
19,1l. 19,30 - Robert Křes an s kapelou Enli]r,tour 2(l03

\r dalším t,ýhl.edu se mtižcte těštt t prr.lstnci
\írŘl,iiŘu ye hře
na pán^; |ltirožnólto

a

Vykyda1) prošel suverénně základní skupinou,

ve finále ale nestačil na domácí Mentoliku,
které podlehl ]:7, Radek Dvořák z Klondike
se navíc stal s l2 brankami nejlepším
střeicem turnaje.

Sr.cstka,

l,

VÝsledk1" Klondike Nol,ii \res: -

1:4,

-

3:Z), -

Biercelona 3:],

IlC

FC

Fernet

- Válcovny Z:Z

(pelr.

0:0 (pen. 3:2), - Kósso l:0, -

AFK

Stromci ]:l.
Koncčnépořadí: 1. Klondike Nová Ves, Z.
AIiK Stromci, 3. Tirrccko, '|, Kósso, 5, Kafíčko

V

N,,Iýio,

6.

FC

Fernet, 7. Vir-rotéka A, 8.

IlC,

9. Litrpul, 10. PSK Klatovy 11. Yálcovni,, 12.

JCEE Lanškrourr.

O

***

týclen později dosáhl tý,m Klorrdike

dalšíhoúspěclru, kdvž rla tradičním turrraji r,,
rrralé kopané ,,O ktrnčinskétango" clbsadil 2.
příčku. Klondike (Dvořák P, Dr"ořeik R.,

,
Pečínka, Scryr-r, Hotař, Opršal, Širůč"k

tcxtv, Rcgistrovlirro

rr lvlinisterstva

slo,-enské kultury,.

A co nás čeká r,kině? (:ačátkv,1 19 hod.)
Frida
X-man II

9,
4.9
1

Týden s Českým lrem,
8.9. Rok ábla - 1- (l0. Smracli - ]9.00

11.9. \Irrsím tě
15.9. Llprostřecl
l89 \IatrirII

sr,ést

svého kruhrr

?79
7' 9

Ternlinátor III
Adaptace
79.9. Láska na grilu

1,1|l \ěkde i _\frice
0. Charlieho andílci: \a plní pecky

6. ]

9.10. Rvchle a zběsiic

1].1t}. Hodinv
17.10, Hulk
20,]0, Strach a chr,ění

2j,]0, Fanfán Tulipán
Tl'den prlhddek
17,10,
19.10.

30.]l].

5niha clžunglíII
Ccrt r,í proč

Iiarn Potter -'Ihjemná komnata

i, \or,á

\'es, 6, \'rarlor,á Lhota, 7. Kunčirla I,

E. Kurrčína II, 9, Radkor; 10, \I+\I N{oral.ská
Třcbor,;'i I, 11. NI+\,í\Ioravská Třcbor,á JJ

JížII. ročníknolreibalového turrraje trojic
se uskutcčriil v sobcrtu 26.7 .2003 na hřišti r.

V konkurenci 16

mužstev

Radek Dvořák, František Pečínkaa Dita
Kl;ipš or,;i, Příslibenl clo budoucna bvl
zejnóna l,ýkon nlladých hráčů\.,íicha]a

a vc zbÝvajícírilprůběhu
prvenství
čehož,
turrraje už nenašcl přcrrrožitele,
nakonec rezultovalo cclkovó prr,cnstr,í v
turnaji! Putovrrí pohár tak na rok zůstane v

Noi,é Vsi.

y

dubnu se, jako tždl,, budou konat Dny

triurrrfovali donácí hráči - Pctr Dvoř;ik, Pavel
Dvoř:ik a ]iří Sedláček, kteří r,e finájc zdo]ali
svitavskó cclníky, 2:0 na set}: 'lhkó 3, příčka
patřila clonuicínlu týnu, který lirál l,scst:rr,č -

Langr, Brvchta, Štrajt, Sedlák a Opršal se
rvchle oklepal z úr,odníporážkv od obhájců

FC Fcrnct

yl,ltoupí členoyéND Praňa te hře Zlaté jezero,

v hlavní roLi se objet,í Radek Brzobohatý a

Nor,é Vsi.

zúčastni]o2Z týnrů z nrěsta a oko]í, A
prerniéra to bvla nadníru úspčšr-rá.Týnl ve

složcníDvořák, Pečínka,Servn,

Ystupte!, y lednu Přijede opět diyadlo Háta,
tentokrtít s Představenítn Prcihaná Kaííys
NIahulenclu Bočarulyou y hlayní roli.. Y únoru
ncis navštít,íFrantišek Nedvěd a také |an
Čenský s kolegy y Lósce a žárlivosti. Y březnu

Sed]:1čka, Lukášc Nepcřila a T'ornáše
I)cležela, kteří r,r,hráli srou skupinrr, alc
ztroskotali

V so'botir 12. čerr.,cncc 200] se rra hřišti v
Nor,é Vsi konal II. ročníkobnor"enóhcl
tr.rlnaje v odbíjerré srníšenýchdrtržstel,

ncregistrovarrých hráčů.Ttrrnajc

se

zúčastriilo11 clružstcr.i která bvla rozclělen:r
clo dr.,ott skupin. V silné kclnkurenci sc
rreztr:rtii ani domácí celek (Dvořák, Nepeřil,
Šnícl,Tlustoš, Neclr.,čdor,á), kterÝ r.,e skupině
obsadil 3. příčku,ce]kovč pak 5. nlísto. Vc
fin:ile zdo]al Zichlínek lJdánki, 2:0 rla setr,; r,
drarr-ratickérrr zápase

o 3. rnísto pak stcjnýrn

potněrenl sctů porazilo družstvo SKP Svitavr,
N'Ioravskou Třcbo,"ou,

Konečnépořadí turnaje: l. Žichlinek, 2.
[-Tdánkr; ]. SKP Si,itavl; 4, N"{oravská Třebová,

k.lt.rry ČR pod eyidenčnínt číslcnlNIK CR E 1 3562,

r

e r,vřazovacích bo|ích.

YelkÝ poclíl na ttlttt, že se daří rozvílet
sportovní činnost i v nralé obci, mají tito

sponzořr: f. Kojrvood s.r.o, Vcndo]í, Allko s.r.o.
Nor,:i Ves, Tiuhlářstt,í T+T Nol,á Ve s, f. Beral

Kr:nčirla, r\gro a.s. Kunčina, ing. Kantořík
ing Svoboda Staré
N4ěsto, f. N,lctali s.r.o. lltěchori C.S. a,s.
Sviiar,1; Geodezie Sr,itai,1,,'lcchriické službv

Nloravsk:i T'řebor,á,

\tlorai,sk:i Třeboi,á s.r.o., VIIOS a,s, Nloravská
'l'řebor,á, AZ-LINF] N4clravská Třcbová, Oť]
Kunčina, OÚ Stare \,Iěsto, OÚ Rvchnov na

N,lorar,č. \/šem touto ccstou veřejrrě

děkujcnrc a počítánles ponrocí i v dalších

1etech.

