Z HISTORIE
K

založení dědičnérychty

a tím i

obce Kunčiny pravděpodobně došlo ještě

před zmiňovaným rokem 1270, kdy

se

uvádí jistý Herolt jako rychtář v Kunčině.
Obce získávaly název podle svého zakla-

datele

a tento Heroit není označován

jako zakladatel, ale v jeho době se miuví
už o existující dědičnérychtě (č.p. 50).

Po jeho smrti připadla rychta Boreši z
Rýznburku, který ji propůjčiljistému
Dietrichovi a jeho manželce Kateřině,
včetně příslušenství (mlýn, tři hon1,,
službou povinný obtrl.ník).

Až do roku 1420 není o kunčinském
rychtáři nikcle zmínka. Tehd_v se objel,ují
hned dr a najednou - \Venzlart,en a
Hanussen, V roce 1447 je zmiňor,án další
dediený rychtái, tentok_rát žcna Eczwan

Anna. Dalšíznánlý dědičný rychtář je
Valte, 1ehož bezprostředním následovnfl<em se zdá být rychtář Toma [15561572). Těnto upevnil její postavení a
zvětšil ji koupí druhého mlýna fstál na
místě staré mlékárny). Koncem l6.
století se usadila na- rychtě rodina
Sponerova a zůstala na ní až do roku
l 902.

Posloupnost Sponerů na kunčinské
dědičnérychtě se dá sestavit úplně bez
mezer. První Sponer byl majitelem
rychty v letech 1572-1592. Po jeho smrti
ji obhospodařoval jeho syn Matháus
Sponer (l592-16l9). Po něm následova1
jeho syn Paul Sponer (l6l9-1655), ktery
přikoupil louky a selské stavení. 2. března 1655 ji předal svému synovi Paulu
Sponerovi (t655-1698), po jehož smrti
přešla rychta na jeho nejstaršího syna
Paula Sponera [l698-1729). Od 1.ledna
1729 na rychtě začínáhospodařit opět
jeho nejstarš1 ještě svobodný syn Matěj
Sponer, v případě jehož smrti měla tato
připadnout jeho ovdovělé matce. Matěj

ale nezemřel, oženil se a na
hospodařil 43 a půl roku.

rychtě

29. června 1772 přechází rychta na
jeho syna Františka Ferdinanda Sponera
(1772-1786), ten byl dvakrát ženatý, na
rychtě však působil pouze 14 let. Zemřel
už v roce 1786 a zanechal po sobě

tříletéhosyna Františka Sponera. Vdova
po zemřelém se provdala za Matěje
Zechu, ktery od ní rychtu kupuje, aby
hospodařil za svého nevlastnílo syna 20
let. V té době byl stav objektů patřících
k rychtě ve špatnémstal,rr.

l5. srpna lB05

převzal František

Sponer od zatímního hospodáře Matěje
Zechy dědičnou rychtu, která roku 1809

i,yhořeia. Roku 1811 získal k
selský grunt č.p. 49.

ry,chtě

Dalšímnástupcem je Josef Sponer
(1836-1861), na počátku jehož působení

na rychtě tato roku 1836

rryhořela

podruhé. V roce ]856 získal selský grunt
č.p. 52, který byl potom až do roku 1945
v majetku rodiny Glatzneroly.
Dosud podle prastarého zr,yku přebíral vždy rychtu nejstaršísyn. Těntokrát
se udělala výjimka, která měla ale

osudové následky. Dědičnou rychtu
dostal mladšísyn AJois, ktery ve svém
r,ysokém věku byl donucen pro velké
zaďIužení tento krásný majetek prodat.
Jeho syn Ernst po zhroucení otcovského

majetku odešel do Ameriky, kde před

druhou světovou válkou zemřel.
Kupní smlouvou z 28. prosince l902

končí330 leté hospodaření rodiny

Sponeror,y na kunčinskérychtě a tato
přechází do majetku Ignáce Zorna
(1902-1908]. Těn prodal ,,Penkův gnrnt"

č.p. 49 asi se

l05 mírami polí Adolfu

Goikerovi, v jehož majetku pak byl tento
až do roku 1945. Podle smlouly z 18.
září 1908 byla rychta prodána Mlému a

Marii Tógelor]m (190B-19l0), kteří
špatně hospodařili a kluli dluhům byli

nuceni rychtu prodat.

Ta pak přešla do rukou dvěma
- Grůndlerovi a Thielemu,
kteří ji (smutná událost té dobyJ rozmajitelům

kouskovali. Pole koupili sedláci, malorolníci a domkáři.

Budova rychty s asi l0 mírami polí
přešla podle smlouly z l4. prosince
l9l0 na Ferdinanda Groliga, kterY byl
majitelem zbytku statku až do roku
l

945.

(Čerpcino z bronífo,, pokračouciní příště)

AKTUÁLNĚ Z OBCE
Ze zasedání zastupitelstva z 20. září

2001:
- proj ednání neopt ávněného uydání
parcely u Noué tr/sl. Na jednání v Hradci
Králové 8. září 2001 ryplynula skutečnost prolínání užívacíchpráv z pozemků
mezi firmami Alko a Kollwood. Rozdělení pozemků plotem není dle geometrického zakreslení. Ner.yjasněná vlastnická práva lyústila v problém při rozvoji

obou firem. Z dalšídiskuse lyplynulo,
aby obec pomohla řešit problém obou
firem v zálmu zabezpečení zaměstnanosti

obyvatel a upravení vlastnických vztahů.

Pan starosta přislfui1 zprostředkování
schůzky obou firem za přítomnosti

zástupců obce případně celého zastupitelstva a termín zasedání v říjnu upravit
dle jednání obou firem.

- práuní subiehtiuita ZŠa MŠ

Kunčina. Mgr. Hutirová uvedla důvody
pro právní subjektivitu. Clenové zastupitelstva, dle diskuse, nejsou úplně přes-

vědčeni a správnosti kroku,
Z veřejného zasedání ze dne 16. řfina

200l:
- projednání výročnízprávy ZŠ
Kunčina
; opět projednávána právní sublektivita

ZSaMS

- seznámení s čerpáním rozpočtu ke
IIL čtvrtletí
- návrh úprar,y rozpočtu na rok 2001
- prodej nemovitostí
- schválení smlouly o podpoře ze Stát-

níro fondu životnfio prostředí ČR .r"
plynofikace školek Kunčina a Nová Ves.

- jednání o přičleněnído kraje O1omouckého nebo pardubického. zasíupitelstvo opět zaujalo stanovisko, že obec
půjde tam, kam Moravská Třebová.

(pokračouánína niďedujíď straně)

(pokračoatíní z předcbózející strany - 'Aktutílně z obce")
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ZE SKOLSKYCH ZARIZENI
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1. 9, Flajšingror.á Marie - 70

l0.
4.

iM4

9. Veidor"á Marie - 70 (K)

l0,

Pernicová Anna - 80 (K)

4.10. Procházka Jan - 70 (K)

- 13.10" Beránek Richard - 75 [N\,]
- l8.10. Fiala Václav - 70 [K]
- 23.10. Št,lrkor,á Marie - 96 tKJ
- 26,10, Ha\4iš Fíantišek- 80 {KJ
- 3.1 l . lbsaíovi '/-derla - 85[N\]
- 6.1 1, K.trbišová Danuše - 60 (K]

-

7.11,. Srrchá Květoslava - 75 (K)
- 1 1. t 1. Zenata Stanislav - 80 (K]
- 19. l 1 . Protivánková Eliška - B0 (K]
- 24.|7. A]exrndrovi Masta - 75

(NM

úunrí..
, dne 19.
.

B. zemřel pan Konečný

Jaromír ve věkrr 64 it,t

- dne 2b. 8, zemře] pan Prochizka
Antonrnrevčku7] let
...čest jejich památce.

ze života školv,
Škohlirok zóot-ZO02 byt zahálen v
září a do pnní třídy nastoupilo 14 žáků.
Dva žáci mají odklad.

Marika Zobačová, Tomáš Brychta, Lenka
Puflerová, Ondřej Brychta.
2. místo obsadili: Robert Zeman, Yeronika Blaškol,á, David Kalina, Lucie

Na prvním stupni je celkem 79 žáků, Honzírková.
druhý stupeň má 46 žáků, z Nové Vsi
3. místo obsadili: Lucie Řádková.
dojždí36 žáků,z Moravské Třebové 3
Ani v silné konkurenci staršíchzávoážáci.
níkůse naši neztratili. 3. místo v kateRozdělení tříd: třídní učitelé
1. třída: 14 žáků- Kateřina Neznajová
7. rříóu 20 žáků- Dagmar Nedvědová
3. třída: 11 žáků
4. třída: 12 žáků
spojeny - \4adimíra Škrabalová
5, třída: 22 žáků- Jaroslav Snášel
6. třída: 9 žáků- Jaroslav Snášel
7 . tříďa: 16 žáků- Iva Richterová
8. třída: 9 žáků- Lenka Skácelíková
9. třída: 12 žáků- Petr Šr.estka
Na škole celkem: 125 žáků.
ýýghovní. poradce: Ladlslav Polák.
Ředite1 školy: Miloslava Hutirová.
Školu 1" od nol.ého školníro roku opral,ena, má nol.ou elektroinstalaci, ve všech
třídách je nové osvětlení zářivkami, nové
rozv,odlr Byla opravena i kuchyně a r,lrbavena repasovaným robotem.
Od června je také škola připojena na

inteínet, má 6 počítačů.Počítačovásíť
ale zastarává.

Školu," profiluje na Tv a má řadu

kroužků:počítače,hudební kroužek,
divadelni lývarný (clojíždíučitelka z
Moravské Třebové ze ZUS), taneční(také provozuje ZUŠ).
|ř, škole pracuje i
Skolní sportovní klub.

Ahce školy, lateú

proběhly a bteré nás
ještě čehají:

řfien - ýstava ovoce

a zelenin,v,

olympijský

den

prosinec - turnaj ve
stolním tenise, besídky tříd

leden - lyžařský
l}cvikol} kurz v Cen-

gorii jednotlivců obsaclila Dana Antlová a

družstvo chlapců r,e slože ní Miloslav
Soukal, Libor ,\ntl 1r,o Stupka, Lukáš
Slezák a Jan Berka obsadi1o spolu s
družstvem ZŠKostelní nárn. 1. místo.
Dvanáct zár,odníkůpostoupilo do
okresního kola, které se konalo v Poličce.

Na velice náročné trati a v silné
konkurenci si vedlr nejlépe Ondřej
Brychta a Lenka Pufleror,á, kteří shodně
doběhli pátí Ani ostatní závodníci
nezk_lamali a patří jin poděkování za
reprezentaci školr- i c.bce,

Olympijsbé dm:

Učast br,la asi 50 dětí, zár,odi1o se dva

volné r,fl<endoi,é dni, r, měsíci říjnu.
Průběžně probíhalr, turna,je r.e florbale,

nohejbale, sotltěž \,e šplhu, atletice,

švihadlech. Sorrtěže br,lr, rozmístěrry po

celé škole a na hi-išti u nádraží,kde

Pro účastníkva l,ítěze byly připraveny

hodnotné cen\,, soupra\1

obvodního kola v
přespolním běhu v
Moravské Třebové.

V kategoriích l.-3.
tříd a 4. a 5. tříd byli
naši reprezentanti nej-

úspěšnějšíze všech
ško1.

1. místa obsadili:
Nikola Honzírková,
Dominik Kalina,

náčiní,

hale školy instalol,ána rístava ovoce a zeleniny našich občanů.Seš1o se celkem asi
100 l}pěstků ovoce a mnoho r,}pěstků
zeleninli Nejiepší rÝpěstky byly ohod-

noceny cliplom,v a drobnými cenami.
Nejlepší zeleninu měli na výstavě pan
Straka, paní Sikulová, paní Slezáková,
pan Janíčeka mnoho dalších. Nejlepší
jablka b1,la oceněna u paní Švestkovéz
Nor,é Vsi, p. Koutného z Nor,é Vsi, p.
Poláka z Kunčln11 p. Dudfta z Kunčiny a
mnoha daišíchpěstitelů. Všem jim
děkujeme za poskltnutí r,}pěstků.
Škodu 1.r,, že i přes značnou reklamu
přiš1o méně občanůnež jiné roky.

Zpracouáno ZS

Z činnosti Šbolni-

ho sportovního lelubu

TV

psacípotřebyl míčeap,
Během r,íkendu 20.-21. října, byla v

kovicích

při ZS:
Y září se 39 žáků
našíškoly zúčastnilo

se

konala drakiáda.

Mateřské školy navštěr.ují děti ve věku

od 2,5 do 6 let. Výchovně-vzdělávací
program je připravený tak, aby rozvljel
talent dětí v oblasti hudebni pohy§6,r6
r,ývarné.

"

Na školní rok 200112002 jsou připraveny akce a to nejen pro děti a rodiče,
ale i pro veřejnost.

Každý měsíc navštěvuje MŠdlvadelní
společnost ,,Usměv" z Chotěboře. Hraje

dětem pohádkové scénky s_ rnaňásky.
Programu _se zúčastňujíděti MS a žáct l.3. třídv ZS.

Na prosinec je připraven zájezd do Ob(pokračováú na nósledujítí straně)

(pokračot,iní z předcbizejít,í stran1 - "Ze škokfo,ch ...")

chodního domu O1ympia Brncl. V centru
pro děti bucle připrar.en vánočlrí program
se Zoíot1 Jandovou a její dcerou. Další
prosincovou akcí bude vánoční besídka
pro rodiče v MS.
Od března začnou děti od 4 let jezdit
plavat do sr,itavského bazénu. Na květen

připravíme program na oslavu Svátku
matek. Proběhne v kulturním domě l,
Kunčině pro veřejnost.

děti s rodiči do

zoo,

V čen,nu pojedou

slavnostně ukončímeškolnírok táborákem a karnevalem. Nebucle chi,bět ani

školníhoroku probíhá r,lluka hry na
flétnu, cvičeníjógy, aerobiku a hud.

pohybová činnost v rámci škoiy,

Našímvelkým přáním 1'e lyrábět s
dětmi keramiku. Již druhým rokem

spoříme na keramickou pec/ ale finance
stáie chl.bí. Proto jakýkoliv finanční
sponzorský dar pro naši ]\4S bude r,ítán.

Zpracouáno MS

oslaví svátek dětí,

E N S xÝcH

ORGAI{IZACÍ

prat,idLťtm a pořádktL. Je určeno pět čLenfL,

.

Dne 22. září200I ve 13.00 hodin se
uskutečnil v Malí<ově trunaj ,,O Pohár
starosty obce". Naše družstvo v sestavě
Selinger Petr, Slabý Petr, Slabý Radek,
Spálenský Jan, ŠimonRadek, Procházkc
Pavel pod vedenínr Leoše Honzírka se
umístilo v požárním útoku i ve štafetě na
,{. místě. Celkově nám to r,yneslo 3.
místo a pohár, na který jsme čekali mnoho let.

.

.

ktet'í ulastní klíčeod tohoto zařízení a
bteří oclpouídají za pořádek a čistotu po

sbončení hraní.

|Ja nich záleží nejuíce,

Dále bychom chtěli poděkovat všem

našim sponzorům, kteří podle sllch
možností na naši činnost přispíl,ali, a vě-

říme, že tontu tak bude

i

nadáie a ve

,

ročnih ttLrtn.ie t,kLlečlnhu, ttit

Vedení Sokola projedna1o lýsiedk_v

oddílu kopané na podzim 200], ale s
výsledky nemůžeme být spokojeni al už
se jedná o l. mužstvo, dorost či žák1l
Podmínky, které ve své činnosti rlají, by
si zasluhovaly 1epšíumístění v tabulce,
alespoň uprostřed, ale ne až poslední. To

se týče všech tří musžter,.. Přes zimrií

období bude ještě dost častr se připravit
tak, aby rysledky mohiy být lepší, což by
si přáli 1ak r.šichni hráči, diváci, tak
vedení. Fotbal v Kunčlně se hrával vždy
na clobré úroyni a r,ěřme, že tornu tak

bude i nyní, Výmlttta, že ti nejlepší
odcházelí hrát c]o r-_vššíchsoutěží,
neobstojí. Tak tomu b.v1o i v mrnulosti, a
přesto se hrál u nás kvalitní fotbai.
. Že Sokol ttení jenottt fotbal, o tont
suědčíčirLnost oddílu kuLturistů, kteří se

prauidelně schcizejí ue sué kluboaň

tl

,,Klubu důchodcft", llde shazují suoje
přebytečruí kila a upeuňují si suoje
zdrauí. Protože se jedná o uětšinou mhdé
členy, je to pro ně jistě prospěšnějšínež
qlsedáuriní po hospoclcích. Zatún na ně
nelryla žrídruístížnost a uedení Klubu
důchodcůje s nimi spobojeno pro jejich
udržouání pořádku a čistoty. Tbtéžotlšem
nemůžeme říci

o

člerLech spoLbu Ping-

pollgu] kteří suoji zrílibu uskutečňujíu
scíle Klubtt důchodců. Vždy po jeiich

uystoupení slýcháuáme stížnostin{l
nepoř,ádek, ktery po sobě zanechríaají.Již
byl ze strany uedení Klubu dftchodcťt
podán náurh ncl jejich přemístění do
bulturního domu. pokud budau chtít
členoué suoji zálibu prouozouat u Klubu

nadále, budou se muset podřídit určeným

D_LO BtsdI]§_LAVA- B. prosíltce 2a0I
l l9,.]0 hodin, kir.osri! I(S. V pretniéře
hry ,.ZaLnteníe'' se mítno jine pt'adstauí
Vieru Str,Lnishct,á, Vlaclirnír DLtrdík a

dcLišíhereclzé o;o!4p5li pruní slouenské

sC€rw,

prosince 2O0i t 19}a hoclin, duorana
KS. AJor1' ua'lručni koltcertní Drogr(Im
péuet|zc o..ollt,-lsli lit"l,í ;sřeti dt,nn,t

lety nadchla morausbtltžebou-thé publikunt.
aa+

LEDEN 2{}02:
I]],EZDY H Li Mo

strany uedení Klubu.

r-ětšíníře než closrrd.
Na t,círločttťst,títk), pt'ipraruietrte 2.

Výbor SDH

PROSINEC 200l:
§Loi/ENff(É NÁBaDNÍ_ 2]yA-

aby nelryly důuody ke stížnostem ze

.

ledna 2002, lrdy
try ho drLo

.

c

ení c elé ab

c

ntórlu

e.

jsou srdečně n,áni.
Protože tento zpravoclaj je posledním
v tomto roce, přejeme všem svým členům vše lrejlepši hlavně zdraví a spokojenost v roce 2002.
Výbor Sokola

hrásl,."d

cL

sdružení,,Ceská hranice". Hospodaří na

pozemcích honebního společenstva.

Clenové sdr-užení se starají r.e sr,ěřených
úsecích o n,ěř. Udržujíjejich star^,, podle
plánu referátu životníhoprostředí, které
je řízenínr mvslir.osti por,ěřeno. Již pátým
rokem pořádají členol,étradičnímysli-

veckou zábavu, která se stala velmi
oblfuenou,

gtt} i t s l,to il, s
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Jako kažcloročně připravujeme tradičnímaškarníples, který se uskuteční
23. února 2002 v sále kulturnfio domu.
K tanci a poslechu bude hrát huciba
Lotus Moravská Třebor,á. Všichni občané
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Z CIRKVE
Blížíse čas Vánoc. Doba přípraly na
vánoce se naďvá ,,Advent". Toto označenípochází z iatinského slova adventus,
což znamená příchod (myšleno Ježíše
Krista). Začínáčtvrtou neděli před
Vánocemi a končína Štědrý den.
Advent je u nás nejčastěji spojovaný s
adventním věncem. Ten symbolizuje
věčný život přislfuený JežíšemKristem.
Každou adventní neděli se podle tradice

V měsíci červenci bylo

tánílidu, domů a bytů 2001"
V našíobci je i175 obyvatel, z toho

,,světlo světa".

o2

Z důuodu zrušeníChirurgiclzého

lůžhouéhooddělení u Moraush.é Třeboué
ke dni 31. října 2001 se mění ordinační
hodiny rct chirurgické ambulanci:
Po - Pá:
7.30 - 18.00 hodin
So - }Je:
B.00 - 12.00 hodin

vÍrn žE...
Nejpoužíuanějšíkřestní jména u obci
i§!u:

Marie

55

J osef

5l

]iří

Miroslau

4B
41

J tlroslau

39

František.

31

Jana
Jan

30
29
a1

Martin
Petr

Z.)

Lenka

22

Pauel, Zdeněk,

21

Anna

Eua, Ludmila, Wasta, Vladimír

.

Karel

.

Lucie
Božena, Dana, Hana, Stanislau

]itka

14
12
11

.

10
9

Jiřina, Marcela, Petra, Veronika,
Libor, Roman
Anežlea, Františk a, Helena, J artníla,
Kuětoslaua, Romatw, Leoš, Miloš,

Onclřej, Václau
luana, Zuzana, Dauid, Jakub,
J aroslaua, Lubomír, Lukriš,

Milan

7

6

Dagmar, Kristýrcl, Libuše, Marta,
Michaela, Renata, Miroslaua ...... 5

Ostatní jména jsott u obci zastoupena
méně než 5x.

Akciol,á společnost hospodaří od
2 500 ha v
obou našich obcích a dále na kataslru

tato král,a nadojila 1l478
na 1. místě,

1

a byla taktéž

Jako podnrk rr-ráme všechny dojnice v
uznaném šlechtitelském chovu a ze 44
chor,ů r-republice nám patří 10, místo (v
roce 1990 1sme bl-1i na 53. místě ze 63.j
Mezi podniky nad 100 kral. se řadíme na

a

Hlavní plodlny tvoří pšenice ozimá,
ječmen, žito, řepka, hrách, trály na
semeno/ len, mák, svazenka, jetel, trály a

místo 6.

kukuřice na siláž nebo na zrno.
Výnosy obilovin dosáhly hranice 5,56ti tun z hektaru a to je v našich podmínkách dobrý l]sledek. V uplynulých
1etech doš1o ke změně struktur_v
pěstovaných plodin, k útlumu některých

I při dobré užitkovosti se nám daří
držet kvalitu produkovaného mléka na
velice dobré úrovní,Rovněž zásada
staých chovatelů získat od krár,y kromě
mléka i tele ]x za rok se nám daří plnit.
Protože Ňsledk1, zavazqí, bude i nadále

technologických 1inek a nákupu rol,iodujících strojů - secích a sklízecích pře-

Při sezonních pracích často dochází k
piesunůn technik1.. po silnici a cestách v
obcích, To přináší určitéproblémy. Vě,
říme r,šak, že kažďý r,í, co zemědělství

chovů zvířat a drůbeže,dorrbavení
del,ším,

S tím sour-isí i sníženípočtu pIaco\-ních sil, budeme-li brát počet v roce
i989 za l0C ]ó, potom nl,ní zabezpečuje

produkci asi 30 7o 1idí.
Omezení zasá}rlo i chov skotu, došlo ke

sníženístavů na polovinu. Hlavní
střediska zůstala v kunčině a udánkách.

Chované dojnice dosáhly užitkovosti
7210 l mléka a to je 1. místo v okrese
Svitar,y z celkor,ého počtu 50 sub;ektů,
které chovají dojnice. Naše nellepší
dojnice dosáhla 12230 I mléka a to je
rovněž l. místo v okrese. V roce 1999

...NA

.l5

Tbmáš, Ladislau...,..

4

Z hiediska náboženského qlznání je
zde 735 1idí bez vyznání,1idítr]ásících se
k římskokatolické církvi je 331, k českobratrské církvi evangelické se hlásí l4 lidí
a ostatní náboženstr,í také 14 lidí.
V Kunčině je 373 domů, z toho truale
obydlený6§ je 313. Je zde 440 bytů, z
nichž je 369 tn-ale obvdleno.

založení na lýměře l,íce ;ak

16

Zdeňha, .Vichal

Alenll, Kateřina, Věra, Antonín

19
17

slovenské národnosti a

AGRO KUNČINA
Moravské Třebol,é, Boršova, Útěchova
Dlouhé Loučklr

RUZNE

l oblvatel
obyvatelé ná-

vatelé slezské národnosti, l
rodnosti německé.

629 mužůa 596 žen. Ve věku 0-14 let je
zde 2|9 osob, ve věku 1 5-59 je 423
mužůa 346 žen, ve věku 60 a více je zde
85 mužůa I02 žen. Z tohoto počtu je
44,6 o/o ekonomicky činných.
Je zde l0B5 oblvatel českénárodnosti,
66 obyvatel moravské národnosti, 2 oby-

zapaluje jedna svíčkana adventním věnci.

Rozlévajícíse světlo z hořícíchsvící
lyladřuje přicházejícílro Krista, který rozptyluje temnotu a strach, neboť on je

dokončeno

zpracování předběžných rlsledků,,sčí-

našísnahou rrdržet dobré jméno firmy,

obnáší a chápe potřeby zabezpečení

prací. Jako satisfakci pomáháme občanům s dopravou a jinými službami,
Podobné službv zabezpečujeme i pro
obec. Není možnéokamžitě r,yhovět

r,šem. Chceme poděkovat spoluobčanůin

za pochopení našívýrobní činnosti a

údržběkrajin_v

Protože se blížíkonec roku, přejeme
všetn v tom nastávajícím hodně osobní
pohodr a zdraví.
Vedení AGRO a.s. Kunčina

zÁvĚn

Milí spoluobčané!

Končírob 2001 - tedy pruní íoh u tornto tisíciletí.Rob, hterym
ušechno začíruía ačbolíse ruímto mažná nezdá, je opraudu
historicfu.
uběhlo duanáct let od saínetoué reuoluce, ale ušechno není
zdaleba tah sametoué ani u nós, ale předeuším ue suětě.
Atab buďme rádi, že žijetne u této ffialé, ale přesto brdsné a
leltdné zemičce, a sflažínese předeuším sami r
něčímpřispět. Potom se námbude žítmnoltem d*
lépe nejen ý race 2002, ale i v letech příštích.
DržímeVámpalce ve uašetll snaženía přejeme
Yámblidné a bahaté suótby udnoční,nezapo?nenutelného siluestra a hlauně hodně zdrauí, štěstí
a láslry, u nouém loce.
yaše reáalece

