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lnformace z jednání zastupitetsťva
Obecní zastupitelstvo řešilo v uplynulém

(polaačovóní z min. zpravodoje)

Perliěka z kronil<y

Jednou pos|al školníinspektor lístek do
Nové Vsi, že přijde na inspekci. Řídí.íučit"l
Schmid měl k tomu pozvat pány z místní

školnírady. Toho dne se objevil školní
inspektor v novoveské škole, ale lístek ještě
nedošel, o čemžpochyboval. Šelzpět do
Kunčiny, l<de chtěl také navštívit školu.

Na polovičnícestě potkal listonoše Mil-

deho a ptal se ho: "Máte poštu pro řídícího
učitele Schmida v Nové Vsi?" Milde odpověděl:
"Po tom nikomu nic není!" lnspektor namítl:
"Prosím, de.jte mi poštu, já jsem přece
školní inspel<tor!" Milde odpověděl: "To by
mohl každý,darebák přijít a říci, že je školní
inspektor!" Skolní inspektor řekl: "Budte tak
dobrý a podívejte se, .jestli je tam lístek." Mildě
vytáhl ted' vyžádanou poštu, ukazal ji panu
inspektorovi a zase |i schoval. ,,Je tu, ale já to
zanesu řídícímuschmidovi sám!" A šel svou
cestou dál a školního radu nechal stát.

Kdl

školnírada přišel zase

do

školy

v Nové Vsi, řekl přítomným pánům: "Máte ale
listonoše energického a uvědomělého si svých
povinností, ie neústupný! Opravdu vám mohu
gratulovat k tomu muži!"
Čerpóno

lll12004

z

kroniky

období několik závažných problémů,

Především se jednalo

o

budování infra-

ll. a lll. etapy, Byla jmenována
komise pro vyhodnocení veřejné soutěže a na

struktury

základě nabídek vyhodnotila nejvhodněiší
nabídku. Máme zá|em na dobudování celé

zástavby u nádražía proto je nutné dokončení

iníra i za přispění dotace státu, podílu VCE
i VCP. Veškerá dalšívýstavba bude řešena
pouze individuální formou,

Samostatnou oblastí jednání OZ je

kontrola plnění rozpočtu a případná úprava.
Oblast příjmůje v souladu s plánem roku

2004. Kapitola výdaiů je podhodnocena v části
svozu odpadu - tato položka nebude ani letos
plně pokryta poplatky za svoz odpadu,
Pro rol< 2005 proto byla navržena úprava

možnénahlédnutípřímo na obecním úřadě.
Zastupitelstvo dále řešilo prodeje nemovitostí a dalšízáměr7 rny'stavby a odsouhla-

silo prodej všech připravovaných stavebních
parcel v lokalitě u nádrůí,V případě více
zájemců o jednu parcelu bude odprodej řešen
dražbou.
V našíobci se děje dost změn a je s podivem, že zá|em občanůje minimální-posuzováno dle účastina jednáních zastupitelstva.
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9.9.
Dominik(K)
"Sabacký
l4.9. Smídová Nikola(N.V.)
l
l

Opět platí úlevy jako dosud na děti a další jen

5,9. Bártová Alžběta(K)
8.9. Bartoňová Natálie(N.V.)
7. l0. Novotný Tomaš(N.V.)

na základě předložení

29. l0. Šejnohová Natálie(K)

podporovat likvidaci odpadů i za cenu
dotování. pozornost bude věnována likvidaci
rvláště nebezpečného odpadu a sběr bude
prováděn 2-krát ročně a v jarním období

25.9.Sikulová Hana(K)

powrzení. l přes zvy'šení
poplatku bude obec nadále svoz dotovat z rozpočtu, protože zastupitelstvo má zájem

proběhne náhodný sběr.

je

l4. l0. Sedílek Adam(N,V.)

m-\@

a Hebelka

lubilea:

9. 9. Kad

l

*9fi
l;tr

W

Úmrcí:

Martin(evíčko)

lecová Věra(N.V,)-80

2 l .9.Vrtěnová

vyhláška o místníchpoplatcích,

Kunčinyporoce l945.

§poléČensk{,kronlka,,]:]:],] ,::,:

Narození: 6.8. Nečekal Petr(K)
*d& le,e. ŠtrajtováJulie
,WlÉ 4,9, ondráček David(K)

formou veřejně závazné vyhlášlq a za svoz
odpadu zaplatí každý občan částku 300,- Kč.

Dalšíobecně závaznou vyh|áškou

Na fotografii z roku l 9óó poslední kunčinský pošmistr
Eduard Schworz (třetí zprava) při své první nóvštěvé

Obě vyhlášky byly po schválení vyvěšeny
na úředních deskách a v případě potřeby je

Jiřina(K)-60

8. l 0.Fiala Antonín(K)-85

23. l 0.Storková Marie(K)-99

.Kratochvíl Miroslav(K)-60
l.Havlišová Vlasta(K)-70
28. l l.Smídová Ludmila(N.V.)-75
l . l 2.Voráčová Františka(K)-75
l, l 2.Procházka Antonín(K)-60
7. l 2.Kratochvílová Marie(K)-8O
l 2. l 2.Matušák Karel(K)-60
l 8. l 2.Bojanovská Marie(K)-7O
5. l l

l

9. l

dne 3.9.2004
zemřel pan Fiala Václav

ve věl<u 72 let

M.

dne 4.9.2004

zemřel pan Zezula)an
ve věku 88 let
dne 1.11.2004
zemřel pan Brychta František
ve věku 6l let
dne 23.1 l .2004
zemřel pan Hanák Pavel
ve věl<u 50 let

:::

Křížea církevnípamátt<y v Kunčině k l"1.2000 -pokračovóní
nyní ve velmi špatném stavu a Kristus hrozí

5. Socha sv. Floriána - lidová plastika v za-

hradě č. l 94 (p.Koldavý).

zřícením.

Ke křížipatřila i Iucerna, svědčío tom
zbytek držáku asi ve výši 1,8 m.

V ozdobném oválu je již s obtížemi čitelný
latinský text:
K ochroně
tohoto místa tuto sochu
proti ohni Vavřinec
zecho a manželka
jeho l?l postavili

8. Křížna zahradě č. l06 (Šejnohovi)
Je bohatě vybavený, po boku Krista jsou
sochy Panny Marie a sv. Jana. Je obrácen
směrem od obce.

Na základním l<ameni zepředu je latinský
obtížně čitelný text, který začnrá jménem

Sv.Florión
l7l

V

knize Gedenkbuch ll(l977) se píše:
,,Socho sv. Floriána byla postovenc nodocí rodiny

zakladatelky:

Zechovy a vztyčena ved/e cesty u č,l94 (Maló
strono)". Socha byla z pískovce a lidé často na
podstavci brousili nože. Latinský nápis přeložil
podle sborníku učitel Hobler, dnes už ale není
bohužel znám. Aby socha byla chráněna, byla

Marie partischovó
Majitelka č. l0ó

.........

Pod Kristem je špatně čitelné:
Dokonáno jest

později postavena do zahrady Ludvíka

Také k
procesí.

pochodů. Potom to šli hudebníci do Schmidova hostince zapít. Rodina Linhartova přinesla

9. Asi 250 m nad předcházeiícím křížem

V předvečer jmenin (3, l<větna) hrála
dechová hudba dostaveníčko, hráli několil<
Linharta.

čerstv/ chléb, také vepřové sádlo,

sýrárna

darovala několik kop syrečků(l kopa=60
kusů) a sousedstvo zaplatilo pivo.

4. května byla už v 6 hodin mše a potom

šlo procesí k vyzdobené soše. Pan
přinesl

z

Linhart

knížecíholesa dvě jedle asi

4

m

vysoké, které zakopali. Na spodním podstavci
ležela bílá přiknlvka, na ní stáIy květináče a

s

bezem. Procesí se cestou mod|ilo
růženec,před pomníl<em litanie a potom se

vázy

šlo se zpěvem do kostela. V posledních letech
před vyhnáním pěstovala rodina Linhartova
místo jed|í dva pěkné cypřiše, které mezitím

dosáhly značnériišky."

Sochy sv. Floriána najdeme ve všech
českých i německých obcích. V Nové Vsi stcjí
na horním konci obce u č. 85 (Kadlecovi), i zde
měli svou tradici oslav.
6. Pískovcový křiž na zahradě za č. 53

(Kubínovi )

a

Svou dispozicí odpovídá křížůmč. 2, 7,

17

13. Výška asi 5 rn. Otočen je směr-em do
obce. Nejvíc je narušena část hned pod křižern

s Ukřižovaným, je na ni obtížněčitelné:Seln
rodt ist unser Leben. vzadu na zál<ladním
kameni je:

l.F

.

l 859

Nad tímto je dobře čitelný latinský text:
Ježíší
nepřótel zlabou
usmrcenému
Johann Dvorzak
a monželka jeho
postovili

červenou barvou), v/š potom
s

JežGkem.

J=9=9==!=...=?-,..í..=n.

)

Díkůplná upomínka

zkřížená

metla a důtky spojené řetězem, nad tím
zkřížený oštěp a tyč s houbou spojené
pfovazem (shodné s křížem č. 2).
Zbytky bíléa černébarwy v písmenech
svědčí o tom, že alespoň některé části sochy
byly polychromovány.

7. Pískovcový 5 m vysol<ý křížna zahradě
č. 50 (bývalá rychta - Roušovi)
Na základním l<ameni na přední části |e

teXt:

Vybudovóno k chvóle Boží
Josefem SPonerem dědičným
rychtóřem v roce l85B

20 m od asíaltovanépolní cesty u značl<y Státní
nivelace jsou zbytky křiže s textem:
Zde odpočívó
Franz Richter
nar. l4.prosince l8l2
zemř.22. ledna l887
R./.P.

byl

z

Křížpochází zřejmě ze

Ale vraťme se na počátek výstavby

původně obecních domků v lokalitě u nádrůí.
První rozhodnutí pad|o na zasedání obecního

v roce l 999. Tehdejší zastupitelé si byli vědomi, že život-bydlenív naší

zastupitelstva

obci a jeho podpora, patří do kategor|e priorit.
Obec vykoupila pozemky ve zmíněnélokalitě
a podle usneseníobecního zastupitelswa z června 2000 vybrala projekční kancelář ing, arch.
Lubomíra Drimla. Na základě vypracování
pro.jektové dokumentace bylo vydáno stavební

povolení pro výstavbu

8

hřbitova a zde

z neznámých důvodůvztyčen, Zachoval

se

rrěho jen písl<ovcov,f, sokl s uvedeným
německ}m textem. Součástí by| litinov.i kříž

s Kristem, ten a|e chybí.

j==--.._=

Přesněji řečeno, je|í první část. Z pohledu
finančního-největší, z pohledu času-nejdelší.

viz.foto

í'h akcí dokončena
-24 pilířůHUP a24 pilířůe|ektro

-dešťová kanalizační síťv délce 565 m

-splašková kanalizace v délce 468 m a za-

budovaná čističkaodpadních vod- l 00
-chodníky o výměře 5l2 m2

-veřejné osvětlení v délce 450 m s 8

tidly

svi

-vybudování 948,5 m2 nové komunikace
-vodovodní řád-475 m
-přípojka nízkéhonapětív délce 450 m

celkové náklady činily 7.544.602,-Kč,

dotace od státu byla ve výši 2.560.000,-Kč

dvo|domků a

inírastruktury na celkový počet až 54 bytových
jednotek na období 4 let. V roce 2000 obec
zažádala o dotace dle tehdejšíchpravidel na

i

byty. Zádosti každý rok

obnovovala (l infra 80.000,-Kč, l byt 320.000,Kč) a až v roce 2002 byla ministerswem pro

Na téžečásti kříže stojí zepředu:

je -

Josef

Socha je značně narušená, je vystavená
nepříznivému západnímu proudění. V minulosti byla opravována (stažena železnou
kostrou) část, na nížstojí křížs Kristem. Ta je

infrastrukturu

na Ježíšovokrvavé umírání
zdejší Johan Dvorzak
proti stojícísochu vybudovol
Následující mučicínástro

asi sv.

tomuto křížichodila prosebná

Nad tím je Panna Marie se srdcem
probodnut/m mečem (tato část byla natřena

místnírozvoj schválena dotace pouze na
vybudování infrastruktury , přívody energií,
odpady, osvětlení, komunikace atd, Ve
v/běrovém řízení byla z pěti účastníkůvybrána
stavební společnost s ne|lepšímkompletním
projektem- BW stavitelství s.r.o., Resslovo
nám. l, Chrudim.

S yfstavbou se

začalo v ří|nu 2002

vybudováním infrastruktury. V březnu 2003
začaly vlastní práce na domech, které byly
ukončenyv červnu 2004.
Po celou dobu bylo počítáno s tím, že

obdržíme slibovanou dotaci na výstavbu domů.
V červnu 2004 nám však bylo sděleno, že obec
státní dotaci na prováděnou výstavbu domů
neobdrží. Bylo nutné vyřídit hypoteční úvěr ve
v/ši l5 milionů Kč na dofinancování stavby.
Kolaudace proběhla v červnu roku 2004.
Základní iniormace i. a ll. Části v/stavby:
-projektová dokumentace - l 00,000,-Kč
-rozvod plynu-360 m

Cell<ové náklady na výstavbu l 6 bytov/ch

jednotel< jsou l8.400.000,-Kč, tj. l. l50.000,-Kč
na jeden byt.

Obec se dále podí|ela na dalšíchfinančních
a|<tivitách souviselícíchse stavbou např. stavební dozor a jiné. V současnédobě je dokončována ll. etapa přípravy pro budoucí
soul<rorné investory.

-

již

Na konci poměrně náročnéhoobdobí
přípravy a výstavby si zasloužípoděkování
všichni zastupitelé v čele se stavební l<omisí
a panem starostou Henychem. Tal<é všichni
projel<tanti, stavební firmy, stavební dozor
a ostatní se zasloužili o zdárnÝ průběh a dokončeníznrtňovane stavby.

Jel í nek J iř í, čl e n zastupite

l

stvo

zE šKoLsKýcH z^ŘízENí
. V minulém čísleZpravodaje bylo poznamenáno, že počry žáků na našíškole l<lesají,
opal<. je pravdou, jak ul<azuje následující
tabull<a:

,1991-1992
. , ., ,1992-1993
,,]:.

1']:.'],l -,::.

:

:

.]

l42
136

,t99};|994 l24
t9,94;[9?5 l16

:,.:.]

,,,]-.,.-.i.J]9,

§:l:9!É l l0

,l'i..,.1.1 .,,_.1iř9..*;,{ l 16
':]:,'..,,:],'.:1:.,,]ti99,9"1§00: l l 7
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zÁxt_apni Šxoua KUNČ|NA

,

Školnírok 2O04/2OO5 zaááji|a naše škola ,

se l40 žáky (z toho |7 dét z

M|adějova).

Již

vyráběly drobné předměty z podzimních plodů

a hlavně se v

pošmourném. deštivém
odpoledni dobře bavily. Zapolili se i rodiČe,
l<teří pomáhali sv/m ratolestem s náročnější

od samého počátku mnozt žaci opet důsto|ně ,
reprezentovali naši ško]u a obec na četných , výrobou papírorn/ch draků.
sporlovních akcích. Připomeňme alespoň ty
' Dne 2..listopadu naši žáci i děti z MS
Kunčina, z MS Nová Ves a MS Mladějov shlédli
nejdůležitější:
- šachornl, turnaj (obvod) - ]. Kadlec ( l , ul<ázky dravců a jejich r{,cvik k lovu.
. 16. listopadu se žáci 2. stupně zúčastnili
místo), J. Nepeři| (2. místo;
zajímavé exkurze do Hr. Králové, kde navštívili
- běh Terryho Foxe _ účastvšech žá|<ů
- malá kopaná (obvod1 _ 8.-9. tř. (|, místo) výstavu lidových betlémŮ v tarlějŠÍmmuzeu.
- přespo|ní běh (obvod) _ žáci byili roz- Poté zamířiIi do nedalekého Planetária, l<de jim
děleni do několika věkových kategorií, odborníci přiblížilizákladní inforrnace a mnohé
l(de někteří vybojovali cenna um|'ténr, např. zajímavosti o slunečnísoustavě.
R. Kalábová (7, rř.-2. misto), D. Kalina (4. tř._ l.
místo), O. Brychta (7. tř.-|. místo), družstvohoši (l . místo)

- přespolní béh (okres)

místo)

-

-

7a vý6 o r né v.l,s

dosahovali v

-

ed ky, kte nl,c h

6.-7. tř.
n

aš i

s

nám počty žákůnezvýšily. Stav je
Kunčina NovóVes Mladějov Hoši Dívky
:

89
.

34 l7

76 64

Celkem

l40

MATEŘSKÁ ŠrouKUNč|NA
Letošníškolní rok 2004/2005 jsme

zahá|ili s větším počtem dětí. Osvědčila se nám
postupná adaptace dětí za účastírodičů.

.

KaždÝ měsíc doiíždíza dětmi

s

po-

hádkou dvě divadelní společnosti - Ludmila
Frištejnská a maňáskové divadlo 'Jójo". Nadále
pokračujeme i v nadstandartních činnostech

s dětmi.

. V říinu děti shlédly v místnízákladní
škole ukázku letu a lovu dravých ptáků.
prosinci mateřskou školu navštilvil
společně s rodiči jsme

s čertem a

škole, o kterých Vás budeme průběžně
informovat.

.V

l0.

příštíchdnech se staršížáci zaměří na

soutěŽ ve stolním tenisu a ti mladŠÍna přípravu
blížící
se vánočníbesíd19.

tzv.
Podzimní hrátky, kde děti soutěžily, poznávaly,
6.

2§04_2005 l40

. Na jaře opět plánujeme oslavu Dne
matek v kulturním domé i pro veřejnost. Ceká
nás ještě mnoho společných akcí v mateřské

po

cykloturistice a míčoqi,nr hrám.
. Pro všechny děti a zároveň i pro rodiče
l

2001-2002 l25
2002-2003 l ló
,2003_2004 l28

oslavili příchod vánočníchsvátků.

(2.

uspořádán víkendov,/ pobyt v rekreačním
středisku Srnčí,kde se věnovali především

připravili učiteléZS na sobotu

,,:2000_2§Ol l22

Tyto počty se zvyšují nejen dítly dojíždějícím z Mladějova, ale také demografická
křivka nově narozených dětí mírně stoupá, Je
pravdou , že nově postavené domky u nádraží

mikuláš

rtovc i
minulém roce, byl pro ně v říjnu
I

, :

. v

družstvo-hoši (2.

halová l<opaná (obvod)

místo)

]

Přejeme všem pěkné vónoční svótky a hodně
štěstí, zdraví v novém roce,

žr spoLEčENsKfcH oRGANl: \cí
SDl{ KUNČ|NA

.

,

Tento rok jsme se opět zapojili do
sportovních akcí jak z požárního sportu, tak ,
z pořádání dvou cyklistických akcí, které ,

nejsou jen pro špičkovésportovce, ale i pro
širokou veře.jnost. Budeme rádi, když si v přĚtím roce zazávodívíce našich spoluobčanů.

. Dále

jsme byli při likvidaci lesního ,

požáru, kde pomáhala i iednotka SDH

Ves, l<teré tímto děkujeme.

.

,

Nova

Smutnou událostí letošního roku bylo

,

mužswo našich m|adých ročníkůna memoriálu
Josefa Hubáčka v Suiicích. Při velké konkurenci skončiIi na l3,místě.
V létě jsme se podíleii na zásahu při
požáru včelínuv Kunčině.
. Na podzim naši řidiči připravili cisternu
i ostatní technil<u na zimní pfovoz. Je dobře,
že po plynofil<aci hasičskézbrojnice múžebýt
voda v cisterně celou zimu.

.

s

. V současnédobě jsme ve spolupráci
OU dokončili opravy soc. zařízení a l<lubovny

rozloučenís dlouholetým členem našeho , v hasičsl<é zbrojnici,
. chtěli bychom touto cestou poděkovat
sboru Františkem Brychtou, ktený po léta
zastáva| funkci starostyavykonal mnoho práce , Obecnímu úřadu za dobrou spolupráci v roce
2004 a našim spoluobčanůmchceme popřát

pro kunčinskéhasiče.

.

se podíleli na hlavně zdraví a spokojenost v roce 2005.
všech akcích. Bez jejich pomoci by si nešlo
představit činnost našeho sboru. Přejeme
SOKOL KUNCINA
Děl<ujeme členům,l(teří

. Fotbalová sezóna2004-2005 začala l4.8.
nejlepší do nového roku.
Muži začali na domácím hřišti soutěž
okresního přeboru prohrou s Dolním ÚjezSDH NOYÁVE§
dem 2:3. l'v dalších zápasech se nepodařilo
. Naši ,,staří páni" se již tradičně zúčastnilinašim hráčůmzvítézit. První bod získali až
hasičskéhocvičeníveteránů v Radkově. , doma s _|anovem. za celý podzim zvítězili jen
Skončili na pěkném 4. místě. Hůř dopadlo , |ecinou doma s Březovou, proto se nemůžeme

všem příjemné prožitívánočních svátků a

vše

divit, že obsadili poslední místo. Věříme
hráčůma trenérovi, že přes zimní přípravu, se
na jaro dobře připraví a udělají vše pro to, aby
si zajistili účastv dalšímročníkuokresního
přeboru.
. Dorost zača| novou soutěž v ol<resním
přeboru výhrou doma s Morašicemi 2:l . V dalšíchzápasech si vedli celkem úspěšněa skončili s l9.body na pěkném 6. místě.
" záci si v okresní soutěži vedli velmi

dobře a ve skup. B s přehledem obsadili l.
místo. Z l0 zápasů 7 vyhráli,2 zápasy prohráli,

jednou remizovali. Za povšimnutí stojí střelecká muška Jana Spálensl<ého, l<tery dokázal

z l0

zápasů nastřílet 29 gólů.
vedení sokola všem hróčům, trenérům a ve-

doucím děkuje.

. Zveme občany na tradičnímaškarníples,
kteni pořádáme v příštímroce 25. února.

Přejeme všem členůmradostné o vese/é
vánoce, všem sponzorŮm děkujeme zo jejich
pomoc.

Do nového roku přejeme všem Pevné zdraví,
lrodně štěsti a našim hróčům hodně sportovních
úspěchů.

':'

z KULTURY

Svoz ptastů - rok 2005
17. února, 14. drrbna, 9. čeryna

l8. srpna, l3. říina,8. prosince

2ó. l. CARMEN činohernízpracování
slavného příběhu o lásce, svobodě a smrti divadlo Metro Praha, l9.30 - kinosál, vstupné
l50 Kč, hrají: P.Jungmanová, R.Zima, l,Vyskočil, L.Stránská, Z.Heňonová, R,Valenta a další

Fředvánoční čas nám sice, podle obchododevšad se na vás valících rel<lam, začal
už v puli listopadu, ale správnou naladu vam
níl<ůa

RUzNE
o/

přece jen navodt vůně jehliči, purpury

Východočesl<á energetika a.s. Svitavy

požádala Obecní úřad o zveřejnění:

Yěc: Výzva pro

vlastníI<y a uživatele

pozemků v obci k odstranění nebo okleštění
stromoví včetně jiných porostú.

o

Na zák|adě zákonů ČNn t.lezltsso su.
obcích č.ll4l1992 Sb o ochraně přírody

provádíme tímto oznámení udržovacíchprací
na vedeních vysokého a nízkéhonapětí, která
procháze.jí katastrálním územímVaší obce.
V souladu s ustanovením § 25 odst. 4 h)
zákona 45812000 Sb. Vyzýváme všechny vlastniky a nájemce pozemků, na nichž se nachází
venkovní vedení elektricl<ých rozvodných sítí
k odstranění nebo ol<leštění stromoví a jiných

porostů, ohrcžujícíchbezpečný a spolehlirní
provoz zařízení i bezpečnost osob v blízkosti
zařízení.

Podle ustanovení citovaného Energe-

a

vánoční jarmarl<y. Ten letošníse opět konal
v muzeu v sobotu (4.12,) a nedlouho po ném
jste nekteři urcitě zavitaIi tamtéž, abyste si
poslechli koncert Evy Pilarové. Do konce roku
nám již mnoho nezb/vá, tak se zaméřime na
rok přlští.
v městsl<ém kině se bude začátl<em rol<u

2.2. MoNoLoGY VAGÍNY -

.

Polívková a Míša Sajlerová
prozatím nic dalšíhonení znómo, takže

malovat, tal<že první možnost zal<oupení lístků
bude až 24.1.2005, l<dy bude zároveň první
fiimove představeni.
24. |. Vetřelec vs. Predátor * sci-fi
thril|er od l2 let
27.
Collateral

l

31.1. l7.00 hod

-

-

se tímto s vómi loučímo zo celou
redakci Vóm přeji příjemně

naši

pohodově

radovónek, Vóm poněkud odrostlejšíma

thriller od l5 let

pokročilým zase hodně zdraví, Iósky, porozumění a splnění alespoň pór toužebných
přóní. Jestli mezi nimi budou i ty radovánky
pro pokročilé,to už záležína Vás.
Milujme se a množme se, jok se zpívó
v kauzelné písničceke kreslenému filmu
,,Stvoření světa". Mějme se ródi i v novém

Polární expres - ani-

komedic

Z kulturních progřamú se připřavuie:

25,1. SCREAMERS *

a

stróvené vónoční svátky, dětem hodně dórků
pod stromečkem, spoustu sněhových a jiných

movaný film pro děti o Štědrémdnu (T.Hanks)
l9.00 hod Snowboardáci - česká

skupiny

Bijásel<

Martina Dejdara uvádí amerlckou hru od Eve
Ensler v režii l. Zantovské l9.30 kinosál,
vstupné l50 Kč, hrají: Daša B|áhová, Anna

l<abaret travesti
dvorana,

,,půlkulatém"roce 2005

novy program. |9,30

a

řódně

si

ho

užijme!

vstLrpne 200 KČ

tického zákona a souvisejících norem se nesmí
žádná část ovocných a okrasných stromů (věwí
i kmenů) přiblížit l< vodičůmvedení nízkého

napětí na vzdálenost menšínež l metr

hoIých vodičůa 0,5 metru u lzolovaných
vodičůa závěsných l<abelů, U vedení vysokého
napětí jsou tyto vzdálenosti 2 metry u hoIých
a jednoduchých izolovaných vodičůa 0,5 metru u slaněných izolovaných vodičů.
Upozorňujeme, že v ochranném pásmu
vedení vysokého napětí je možno pěstovat

porosty do maxirnální v/šky 3 metry a po
jedné straně elektrického vedení je třeba
udržovat pruh 4 metry široký pro zachování
přís,-upu a přijezdu vozidel.

V

případech, kdv

o obČany

u

by rnohlo při

požadovaných pracích Cojít k ohroženíbezpečnosti
osob, poškozenívedení nebo přerušení jeho
provozu, vyžádejte si předchozí souhlas VČE
a.s, a dozor jejich zaměstnanců.
Pol<ud nebude provedeno okleštěnípo-

rostŮ, provede potřebné práce energeticl<á

společnost v|astními prostředky, dřevní hrnota
bude ponechána na místě.

Podle zókona o vodóch č. 2541200l Sb,,
každý, l<do odebírá povrchovou nebo
podzemní vodu (čerpadla, studny), je povinen
získat povoIení l< odběru na příslušném

-

vodoprávním úřadě
- l<aždý, kdo vypouští předčištěnéodpadní
vody do vod povrchornf,ch nebo podzemních
(septiky, čistírny),je povinen na vlastní stavbu
a vypouštění mít povoíenívocjoprávního úřadu
(ne stavebního úřadu) a pravide|ně provádět
rozbory vypouštěných odpaCních vod
- z hlediska protipovodňové ochrany nesmí být v průtočnémprofilu umisťovány překážky toku (|ávky, hrazky, oplocení sahající až
k vodní h|adině apod.) a současně musí být
umožněn správci toku přístup k vodnímu toku
(ochranné pásmo 6 rn nesmí zde být umístovány stavby a oplocení bez souhlasu vodoprávního úřadu).

Vše se t,íl<á i stávajících vodních staveb

odběrů vod.

a

Na základě

l<terou provedli

.;:';

ze dne

21.9.2OO4,

ZVHS pracoviště Svitavy

a

MěU Moravská Třebová, byly zjištěny ryto

nedostatky:

Np}lAJE§

- poslední skupina domů nad usazovacími
nádržemi - vyčistit nálety a odstranit cca l0
bříz přímo z koryta toku
- č,p. 70 dva odběry

s

( l hadice a l potrubí
čerpadlem a přívodem e|el<třiny), lávka

bráníci průtoku

- č,p. 56 splavený dřevěný pražec na břehu
- č.p. 42 (u hřiště) 2 lávky a dřevěná bouda

na hraně toku

- c,p, 32 op|ocení zasahujicr do průtoč.
profilu
- č.p. 38 nepovolený odběr
- č.p.24 náletové křoviny a přerostlá tráva
až po č.p.6
KUNčINA:

-

č,p. l98 panel v korytě a plot v průtočném profilu
- č.p. 66 l<ompost na hraně vod.toku
- č.p. 280 dřevěná padající kůlna, smetiště,
|ávl,<a a bříza rostoucí v tol<u
- č.p. l00 nízl<ý silničnímost, tráva,
křoviny, kůlna a ploty na hraně tol<u
-

č.p, l l0 lávl<a
č.p. l96 plot v průtoč.profilu

- č.p. 284 zděná kůlna a plot na hraně tol<u
- č.p. 208 nízký most

- č.p. 2l2 lávka příliš nízko
- č.p. 209 lávka příliš nízl<o

- č.p. 2l0 most se středovým
sIoupem
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