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Představení starosty
Vážení spoluobčané,
děkuji všem, kteří mi svým hlasem v komunálních volbách vyslovili důvěru, a slibuji, že budu ve funkci starosty
pracovat dle svého nejlepšího svědomí a budu se snažit
spravovat obec a její majetek
co nejlépe. Pro ty, kteří mě
neznají, si dovolím stručně
se představit. Narodil jsem se
v roce 1968 v Moravské Třebové, kde jsem navštěvoval
základní školu a gymnázium.

Poté jsem vystudoval Vysoké učení technické v Brně. Po vykonání základní vojenské
služby jsem pracoval jako správce počítačové sítě v textilkách v Moravské Třebové a poté v České
Třebové. Posledních 15 let
jsem pracoval v obchodně
manažerských pozicích ve
společnosti OR-CZ Moravská Třebová. Od roku 1989
bydlím v Kunčině. Jsem ženatý a mám 2 děti.
R. Richter

Složení zastupitelstva
Po komunálních volbách, které se konaly v říjnu 2010, a po povolebních jednáních doznalo
složení zastupitelstva změn. Přinášíme Vám nové složení zastupitelstva a jeho výborů:
starosta
místostarosta
místostarosta
finanční výbor
předseda
členové
		

Roman Richter
Jaromír Tlustoš
Karel Antl
Nedvědová Dagmar
Henych Zdeněk
Šejnoha Jiří

Společenská kronika
Narození: 8.8.
28.8.
8.9.
11.9.
27.11.

Tesař Robert a Tomáš(K)
Kotoulek Ladislav(K)
Mlejnková Ema(K)
Dirbák Jan(K)
Vondráček Vojtěch(K)

Sňatek: 7.8.
		
14.8.
		
14.8.
		
21.8.
		
21.8.
		
Jubilea: 3.9

Pavliš Zdeněk
a Vondrová Jana(K)
Bádal Petr
a Změškalová Petra(K)
Klon Marek
a Knápková Martina(K)
Slezák Lukáš
a Šírová Marcela(K)
Dvořák Petr
a Sedláková Miroslava(N.V.)
Zezula Jaroslav(K)-60

kontrolní výbor
předseda
Jelínek Jiří
členové
Novotný Pavel
		
Vybíral Oldřich
výbor pro životní prostředí
předseda
Kaláb Vladimír
člen
Matušák Tomáš.
14.9.
18.9.
16.10.
23.10.
25.10.
12.11.
13.11.
23.11.
		
27.11.
16.12.
31.12.
Úmrtí:

Hutirová Pavla(K)-85
Nedomová Marie(K)-70
Brychtová Anna(K)-60
Bartůněk František(K)-75
Dejdar Josef(K)-60
Jarůšková Alena(K)-60
Šimon Stanislav(K)-60
Mička Vladimír(N.V.)-70
Korčák Vojtěch(K)-60
Fafílková Věra(K)-85
Nepeřilová Ludmila(N.V.)-75
Pešková Anežka(K)-70

dne 14.9. zemřel
pan Kubáník Josef ve věku 60 let
dne 25.9. zemřel
pan Fryč Eduard ve věku 50 let
dne 23.10. zemřel
pan Hauser Petr ve věku 56 let

Odklízení sněhu
Začalo zimní období a příroda nás velmi brzy obdařila sněhovou nadílkou. To
způsobuje problémy především v dopravě, ale i chodcům, zvláště maminkám s kočárky. Udržování hlavní silnice z Moravské Třebové přes Kunčinu
a Novou Ves až do Dětřichova má na
starosti Správa a údržba silnic. Úklid
sněhu na chodnících provádějí zaměstnanci obce a odhrnování na vedlejších
komunikacích zajišťuje obec na své náklady ve spolupráci s firmou AGRO a.s.
Byla stanovena pásma prioritního odhrnování. V první fázi se odklízí hlavní
průjezdné cesty, teprve poté další komunikace. Proto žádáme všechny občany
o maximální trpělivost.
V případě, že je některá z cest zablokována soukromými automobily, nelze
z důvodu rizika poškození soukromého
majetku danou cestu prohrnout. Je proto
na všech občanech, aby byli ohleduplní ke svým sousedům a po sněhových
srážkách svá auta zaparkovali mimo
obecní komunikaci, kde nebudou bránit
odhrnutí sněhu. Tam, kde budou bránit
auta průjezdu, nelze a nebude úklid vozovek proveden.
Po stížnostech občanů důrazně upozorňujeme, že pálit se může pouze organický suchý odpad. Pokud bude někdo přistižen, že pálí mokrý, syrový organický
odpad nebo plasty apod, hrozí mu pokuta ve výši, kterou určí přestupková komise.
Věříme, že budou občané rozumní
a uvědomí si, že tímto poškozují zdraví sami sobě, ale i ostatním.Otázka, co
s mokrým organickým odpadem, bude
řešena v blízké době.

Ze školských zařízení
Základní škola
Ohlédneme-li se za uplynulými měsíci nového školního roku, zjistíme, že naši žáci v žádném případě nezaháleli. Pokud to podzimní
počasí dovolilo, vypravily se některé třídy do
přírody. Nejmladší děti se zúčastnily vzdělávací soutěže Den stromů, kterou každoročně pořádá DDM v Moravské Třebové. Starší
žáci a jejich učitelé využili nové možnosti,
jak lépe poznat naše blízké okolí, a prošli některé z nedávno otevřených důlních stezek
nad Novou Vsí. V těchto naučných výletech
chtějí pokračovat, jakmile to umožní přívětivější jarní počasí. S přírodními materiály se
děti mohly seznámit při akci Podzimní hrátky, která se uskutečnila v naší škole v den
státního svátku 28. října. Vyráběly se větrníky, dekorativní předměty, tkaniny.
Své výtvarné nadání a zručnost prokazují
žáci také v keramické dílně v Mor. Třebové,
kam právě v tomto předvánočním čase zajíždějí, aby vlastnoručně vyrobili vánoční dárky pro své nejbližší.
Oblíbenými a zároveň poučnými se staly každoroční návštěvy divadelního spolku
Pernštejni z Pardubic. Jeho členové se zaměřují na historický šerm a předvádějí typické
způsoby válčení v různých etapách našich
dějin. Téma letošního představení, které proběhlo v říjnu v tělocvičně školy, znělo Obrazy z války třicetileté.
Od letošního podzimu jsou nejstarší žáci zapojeni do projektu Volba povolání v Pardubickém kraji. Jeho cílem je seznámit dospívající mládež s možnostmi jejich budoucího
uplatnění, a tak jim ulehčit důležité životní
rozhodnutí o volbě povolání. Proto se žáci
v průběhu školního roku účastní několika exkurzí, při nichž navštěvují různé firmy v našem kraji a poznávají mnohé profese. Tato
akce je organizována i financována příslušným úřadem Pardubického kraje a klade si
za úkol podpořit u budoucích středoškoláků
především zájem o řemesla.
Ani tentokrát nesmíme zapomenout na sportovní úspěchy našich žáků. V minulých týdnech proběhly soutěže v minikopané, přespolním běhu, stolním tenisu a ve florbalu.
Připomeňme si nejlepší výkony.
Přespolní běh: kategorie 3. tř. – Patrik Kaláb
(1. místo), Matěj Papežík (3. místo), kategorie 5. třída – Adam Kaláb (2. místo). Stolní tenis: kategorie 4. – 5. tř. – Adam Kaláb
(1. místo), Filip Ondráček (3. místo), kategorie 6. – 7. tř. družstvo (Martin Šejnoha, Leoš
Kaláb, Vojtěch Hampl, Robin Richter) – obvod 1. místo, okres 2. místo.
V současné době se především děti těší na
blížící se Vánoce. Nejkrásnější svátky v roce
si chceme připomenout na tradiční vánoční besídce. Nebude chybět ani oblíbený jarmark. Přijďte slavit společně s námi!

Mateřská škola
Od září se řady naší školky rozrostly o nové
kamarády i o dvě nové učitelky. V současné
době je zapsáno v Mateřské škole v Kunčině
50 dětí a v Nové Vsi 11 dětí. V letošním školním roce pracujeme podle nově připraveného
školního vzdělávacího programu s názvem
²Putujeme se sluníčkem a objevujeme svět
okolo nás“. V rámci doplňkových aktivit hrajeme se staršími dětmi na flétnu, seznamujeme je s anglickým jazykem a cvičíme jógu.
Se všemi dětmi tvoříme z keramické hlíny
a dramatizujeme pohádky, příběhy i různé situace z běžného života. Každý měsíc navštěvují naši školu divadelní společnosti s pohádkovými představeními pro děti.
V říjnu jsme ve školce připravili pro rodiče s dětmi tvořivé odpoledne, jehož náplní
byla výroba podzimních dekorací a aranžmá.
Za pomoci rodičů jsme vytvořili užitkovou
a okrasnou zahrádku, na níž děti již zasadily cibule jarních květin. Nyní čekají na jaro,
kdy budou set a sázet zeleninu na užitkové
zahrádce a vysazovat letničky na okrasné zahrádce. O obě zahrádky se budou děti samostatně starat, čímž budou mít možnost objevovat a pozorovat proces růstu rostlin.
Na přelomu října a listopadu jsme s dětmi
v rámci projektu zaměřeného na poznávání zvířat podnikli dvě exkurze. První u soukromého zemědělce, kde děti měly možnost
shlédnout chov býků i prasat včetně nově
narozených selátek. Druhou ve společnosti
Agro, kde se nám věnoval pan ředitel a ukázal dětem koně, krávy i telata, která si děti
mohly i pohladit. Tímto jim děkujeme za
zprostředkování názorných ukázek chovaných zvířat.
V prosinci děti navštívil Mikuláš s andělem
a čerty. Děti jim zazpívaly písničky a přednesly básničky, za svoji šikovnost byly odměněny nadílkou. V tomto měsíci jsme též
uspořádali předvánoční tvořivá odpoledne pro rodiče s dětmi, kde společně zdobili perníčky i aranžovali vánoční svícny. 15.
12. 2010 proběhla vánoční besídka, na níž
předvedly děti svým blízkým pásmo tanečků, básní a vánočních písní. Na besídce měli
rodiče možnost ochutnat cukroví, které děti,
za pomocí učitelek, upekly. O den později
navštívil naši školku Ježíšek, který dětem nadělil spoustu krásných dárků, na jejichž pořízení se významně spolupodíleli i sponzoři,
kterým tímto velmi děkujeme.
V nejbližší době plánujeme uspořádat již
tradiční Masopustní karneval, na který Vás
srdečně zveme do Kulturního domu v Kunčině. Termín i dobu upřesníme na plakátech
a místním rozhlasem.
Příjemné prožití svátků vánočních, hodně
štěstí, zdraví a úspěchů v roce 2011 Vám přejí
děti a zaměstnanci Mateřské školy Kunčina.

V tomto školním roce pracujeme dle ŠVP
s názvem: „Putujeme se sluníčkem a objevujeme svět okolo nás“.Maskotem naší třídy je
plyšové sluníčko, které si děti pojmenovaly
Oskárek a provází nás většinou činností.
I nadále navštěvujeme divadelní představení
ve školce v Kunčině. U dětí prohlubujeme je-

jich individuální dovednosti v oblasti hudební výchovy (hra na flétnu) a výtvarně-pracovní činnosti(seznamování s různými druhy
netradičních technik),a to v odpoledních činnostech, kdy je na to více času.
Pro zájem rodičů zapojovat se více do školkových činností a výzdob se snažíme dle
možností připravovat více společných akcí.
Dosud se rodiče zúčastnili těchto činností:
aranžování z plodů podzimu, výroba draka
k dekoraci jídelny, vyrábění vánočních svícnů z keramiky a vánoční besídka.
Touto cestou bych chtěla poděkovat za veškerou pomoc ke zlepšení naší MŠ a popřát
všem obyvatelům obce šťastný a pohodový
vstup do roku 2011.
Monika Šikulová

Geografická charakteristika – seriál
Pro Univerzitu Palackého v Olomouci byla zpracována demografická charakteristika naší obce, která zde bude postupně zveřejněna.
Obec Kunčina a její okolí patří po stránce geografické k českému masivu,který je
zbytkem nejstaršího prvohorního vrásnění.
V době prvohorní, za doby devonské, bylo
území zalito mořem. V době svrchního devonu nastává vrásnění mohutného horstva velkého variského oblouku a jeho vrásnění trvá
až do doby permské. Rozsáhlé horstvo Alp
procházelo i touto krajinou. Na konci období karbonu začíná dlouhodobé vytváření prolomu a po stránce geologické krajina patří
k Nízkému Jeseníku, k soustavě sudetské. Je
to takzvaná brázda Boskovická, probíhající
z východních Čech přes Lanškroun, Moravskou Třebovou, Jevíčko, Boskovice až k Moravskému Krumlovu. V době permské měl
kraj ráz kamenné pouště. V té době docházelo
pravděpodobně k prudkým srážkám, přívaly
vody odplavovaly červenou jalovou zeminu
do údolí, kde se ukládala a tlakem se stmelila v hrubozrnné slepence, pískovce a jílové
břidlice. Místy se udržovaly močály v nichž
bujely porosty přesliček a kapradí, ty jsou
také zaneseny štěrkem. A tímto způsobem
bylo rozvětráno a sneseno pohoří Variského oblouku (nazvaného podle jména starého
národa Varisků v severním Bavorsku) a jeho

zbytky byly přikryty vlastními zbytky jako
příkrovem. V době mladšího permu následoval tektonický klid a mohutná denudace.
Čtvrtohory jsou zastoupeny diluviální spraší, která pokrývá v údolích východní a jižní
svahy horských úbočí Malé Hané, Hřebečských hor a svahy poblíž města Svitavy. Nejmladší nánosy jsou uloženy podél vodních
toků. Horstvo Boskovické brázdy vystupuje
ostře z roviny a dosahuje výšek až 600 metrů nad mořem. Pohledově je charakterizováno sráznými severními stěnami,na rozdíl od
pozvolných svahů jižních a celkově vzbuzuje
představu vln. Pohoří na území okresu začíná horou Mirand 621 metrů nad mořem vysokou, postupuje přes Mladějovský les 649
metrů nad mořem, Červenou horku u Nové
Vsi 606 metrů nad mořem, Strážnici 606 metrů nad mořem a tvoří po celé délce zemskou
hranici až k sedlu Hřebečskému. Odtud pokračuje přes Beraniska 636 metrů nad mořem
na horu Roh 660 metrů nad mořem, od něhož
je jižně položená bezejmenná hora 679 metrů
vysoká, která tvoří nejvyšší bod celého hornatého okolí. Celé pásmo je zarostlé hustými
jehličnatými lesy. Na tomto území se nachází
přírodní památka Pod Skálou.

Obec se dělí na dvě části. První je obec Kunčina a druhá je obec Nová Ves, která byla původně samostatnou. Obce se sloučily v roce
1976. Obec má tvar typických sudetských
obcí, kdy jsou zemědělské usedlosti víceméně pravidelně rozmístěny podél hlavní
komunikace a směrem od silnice má každá
usedlost svoje polnosti.
V současné době získává vesnice jiný ráz,
novostavby jsou situovány mezi původní zástavbu. Obec má rozlohu 22,67 km2. Obcí
protéká Kunčinský potok, který se před Moravskou Třebovou vlévá do Bílého potoka,
pak do řeky Třebůvky, Moravy, Dunaje a do
Černého moře.
Zeměpisně by se dala poloha obce popsat
asi takto: leží na průsečíku 49° západní délky a 16° severní šířky v nadmořské výšce 365
metrů nad hladinou moře. Na západní straně
obec bezprostředně sousedí s Hřebečovským
hřbetem, což je přírodní rezervace s nejvyšším
bodem 679 metrů nad hladinou moře na bezejmenném vrchu. Tudy v minulosti procházela zemská hranice mezi Čechy a Moravou.
Historicky obec spadala pod kraj Olomoucký,
v současné době patří do kraje Pardubického.
pokračování přístě

Ze společenských organizací
TJ Sokol Kunčina
Zhodnocení podzimní části fotbalové sezóny. Mužstvo mužů sehrálo svá domácí utkání v Moravské Třebové, dorostenci a žáci
v Linharticích.
Žáci byli z ekonomických důvodů přihlášeni do okresní soutěže, i když měli právo hrát
vyšší okresní přebor. Soutěž hraje 8 mužstev.
Celkem: 7 zápasů, 2 výhry, 5 proher, skóre
18:28, 6 bodů, 5. místo.
U mužstva došlo k zásadním změnám na
postech trenéra a vedoucího mužstva. Zvýšil
se počet chlapců i děvčat, kteří se účastní tréninků a zápasů.
Zimní příprava žáků již byla zahájena tréninky ve středu pod vedením pana Brychty a v
pátek pod vedením pana Horálka v tělocvičně Základní školy v Kunčině.
Dorost v okresním přeboru skončil na skvělém 2.místě z 11 celků. Celkem: 10 zápasů, 5 výher, 4 remízy, 1 prohra, skóre 23:11,
19 bodů.
Muži obsadili po podzimní části slušné
6.místo. Celkem: 13 zápasů, 4 výhry, 5 remíz, 4 prohry, skóre 17:17, 17 bodů.
Také dorostenci a muži jsou v plné zimní přípravě.

Dne 5.2.2011 se bude konat Výroční členská
schůze TJ Sokol Kunčina v Klubu důchodců.
Dne 26.2.2011 pořádá Sokol v Kulturním
domě v Kunčině tradiční Maškarní ples. Hrát
bude skupina Mefisto Mohelnice.
Detaily se dozvíte na plakátech a pozvánkách, které budou distribuovány osobně členy Sokola do každé domácnosti.
R. Richter

SDH Kunčina
Letošní rok byl opět nabitý soutěžemi v požárním sportu a kulturními akcemi. Pravidelnou účastí jsme zahájili sezónu v Nové Vsi
soutěží „O pohár starosty“, kde se nám po
delší době velmi zadařilo a odvezli jsme si
pohár za 3. místo. V červnu jsme poměřili síly
na okrskové soutěži v Gruně, kde jsme zazářili a opět to byl pohár, tentokrát za 2. místo.
Poté nastala prázdninová pauza a rozběhlo se
kolo podzimních soutěží, Sušice (konec startovního pole - nedařilo se kvůli silně podmáčenému terénu), Dětřichov u Mor. Třebové (5. místo) a Mladějov (6. místo).
Ze společensko-kulturních akcí jsme opět
zorganizovali dvě akce pod skalkou a to pálení čarodějnic a pouťové občerstvení, v září

jsme uspořádali zábavu v kulturním domě.
Začátkem roku nás navždy opustil dlouholetý člen našeho sboru pan Jiří Klíč. Byl dlouhá léta ve funkci velitele sboru, kterou velmi
zodpovědně vykonával, za což mu patří velké uznání. Rozloučení se konalo v obřadní
síni v Moravské Třebové, kde jsme na jeho
poslední cestě drželi čestnou stráž. Čest jeho
památce.
Na konci listopadu jsme provedli kontrolu
a zazimování techniky a kontrolu výstroje.
Stále je v platnosti nabídka členství v našem
sboru pro muže i ženy. Nabízíme možnost
vyzkoušení si požárního útoku a práce s hasičskou technikou. Více informací získáte
u velitelů – Slabý Petr, Šikulová Hana nebo
u starosty – Kubiš Stanislav nebo pište na:
hasicikuncina@email.cz.

Děkujeme OÚ Kunčina
za podporu a těšíme se
na další spolupráci v příští sezóně.
Přejeme všem našim spoluobčanům
příjemné prožití vánočních svátků
a vše nejlepší do Nového roku 2011.
SDH Kunčina

Ze společenských organizací
SDH Kunčina – hasičky

(pokračování)

CK Kunčina

V letošním roce jsme se více zaměřily na
pořádání akcí pro děti a dospělé. Co se týká
sportu se opravdu nedá říct, že bychom se
hojně účastnily soutěží. Jako ženské družstvo jsme závodily pouze na okrsku, který
se konal 5.6. v Gruně. Umístily jsme se na
3.místě. Na podzim jsme chtěly navštívit závody v Mladějově, ale kvůli vysokému počtu
nemocných, jsme se nakonec do soutěže nezapojily, i přesto, že jsme předtím trénovaly.
O to více nás pak opravdu těší, že naše snaha
připravit zábavná odpoledně pro děti, je pro
nás příjemné zpestření běžných dní. A v zimním čase, u příležitosti oslav sv.Mikuláše a adventu, jsme se již potřetí podílely
na uspořádání slavnostního setkání u školy,
kde Mikuláš berlou rozsvítil vánoční strom
a společně s čerty obdaroval děti. Velké díky
patří panu Josefu Benešovi a manželům Alexandrovým, kteří nám pomohli celou akci
zorganizovat. Obecnímu úřadu děkujeme za
finanční podporu. Velkým a příjemným překvapením pro zúčastněné bylo nové osvětlení vánočního stromu. Těšíme se na další spolupráci v příštím roce.

Hodnocení sezóny 2010 v cyklistickém oddíle Čerti CK Kunčina
I v roce 2010 se členové cyklistického oddílu
Čerti CK Kunčina aktivně účastnili celoročního 10 dílného seriálu Cykloman 2010.
Alespoň jednoho závodu se zúčastnilo
16 členů. Ve své kategorii se na stupně vítězů
v konečném hodnocení celého seriálu probojovali 3 členové týmu, konkrétně v kategorii
ženy do 40 let – 1. místo Katka Frišová, ženy
nad 40 let – 1. místo Bedřiška Schneiderová,
muži 40–50 let – 1. místo Sándor Pocsai. Ten
také v celkovém pořadí bez rozdílu kategorií
obsadil druhou pozici. Na vyšší příčky celkového pořadí se ve svých kategoriích mimo
výše uvedených vešli ještě:
Kategorie 40–50: Petr Štěpař (4), Luděk
Schneider (5), Karel Antl (6), Josef Nykodým
(8), Roman Richter (9), Karel Novotný (10),
Zdeněk Kopetzký (11). Tato kategorie je výrazně ovládána Kunčiňáky. Kategorie nad 50
let – František Pustina – 4. místo.
Na krásném třetím místě v kategorii juniorů
skončil další závodník z Kunčiny – Štěpán
Janků.

Všem spoluobčanům přejeme pohodové
Vánoce a šťastný Nový rok.
Hasičky

Nejméně jednoho závodu Cykloman se zúčastnilo přesně 282 závodníků.
Letos jsme pořádali Kunčinský duatlon na
novém místě. Centrum závodu bylo u Kulturního domu v Kunčině. Tato změna byla
většinou závodníků hodnocena pozitivně.
Letos jsme poprvé pořádali i dětský závod
Cyklománek.

Upozornění technických
služeb k odvozu odpadu
Technické služby informují, že popelnice
se žhavým popelem nemohou být
vsypány do popelářského vozu. Hrozí
riziko vznícení obsahu. Popel vydrží
žhavý i 24 hodin. Proto upozorňujeme
domácnosti, které topí tuhými palivy, aby
před svozovým dnem nejméně 24 hodin
nevsypávaly žhavý popel do popelnic.

Svoz plastů v roce 2011
24. února
21. dubna
30. června
11. srpna
6. října
1. prosince

Firma Apool s.r.o. hledá
brigádníky pro jednoduchou
kompletaci autolékárniček.
Práce na ranní i odpolední směnu,
ale i na doma. Nástup ihned.
Odvoz do Moravské Třebové a zpět
zajistíme.
Výplata možná každý den.
Volejte 603 895 031

Názory občanů
Kunčina – satelitní městečko

Naše obec je součástí Pardubického kraje.
Často poslouchám vysílání pardubického
rozhlasu. kde se dovídám o zajímavostech,
které se v tomto kraji dějí.
V souvislosti s tím, jsem slyšela o Gruně,
Starém Městě, Rozstání, Městečku Trnávce,
Biskupcích, Boršovu, Bezděčí atd. Jsou to
někdy daleko menší obce než ta naše, ale
je vidět, že jsou tam lidé podnikaví a umí
se bavit.
Takové pojmy jako hody, masopust, kácení
máje, jim nejsou cizí. V naší obci, jako by
tyto tradice vymřely. Kunčina – toto jméno můžete zaslechnout pouze, když někomu
hrají k narozeninám. Z naší obce se stává
satelitní městečko – pro toho, kdo neví, co
to je, tak následující vysvětlení:
Obce takto nazvané se vyskytují u velkých
měst např. Praha atd. a slouží lidem k přespání. To znamená, ráno vstanu – jdu do práce – večer přijdu a jdu spát. Zásadně nikam
nejdu, s nikým neudržuji kontakt a pokud to
jde, tak si postavím kolem domu vysokou
zítku, abych měla soukromí. Nakupuji zásadně v supermarketech.
Přesto se najdou některé organizace, které
pro občany uspořádají akci – taneční zábavu. Jistě příprava dá hodně práce, shánění,
starostí. O to více je mrzí, když účast starousedlíků je minimální. Na prstech jedné
ruky byste spočítali místní rodiny, které se
přijdou pobavit.
Kdyby nepřišli místní mladí a přespolňáci,
tak by sál zel prázdnotou. Kde jste všichni
třicátníci, čtyřicátníci, padesátníci...
Je pravda, že možná někoho odradí kvalita
našeho kulturního zařízení, které by potřebovalo generální opravu.
Snad se něco změní v tomto směru s nově
nastupujícím vedení obce.
Snad se najde parta nadšenců ,kteří obnoví
alespoň některou z lidových tradic.
Snad…
Příspěvek ze schránky OÚ
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