Z HISTORIE
D alšímuyznamným historickým obj ektem
u naší obci je ,,Suobodný duůr" (dnes dům č,p,
3)

Ve 14. století se u listinách objeuuje jako
Boskouický duůr, později se mu říkalo Zofflůu
cluůr, poněuadž \ll od roku 1705 nepřetržitě
210 let u majetbu rodiny Zoffioty,

Kw,Lčinský suobodný duůr lryl ue suént
starém celhu dominihálním majetkem s
ulastní pozemkouou knihou a lryL zanesen snad

i u

Zemských deskách. Suobodníb (majiteL
suobodného statku) byl u podstatě poddary
uyurízaný urchností z jejíhcl clsobního
ulastnicttlí odměnou za prol<rízanésLtLžby,.
Kunčinrlzy suoborlný duůr byL osuobozen od
ušech pouinností uůčimajiteLi parctt,í roktt
1572, bdy ho ]inrlřich z Ciaderban odboupiL
od Jana z. Bosbouic. tepnle od té do\l je
označoucínjako ,,Suobodrý dt ťtr"
O majitelích bunčinsh.éhosuobodného
duora a jejich době je zruimo toto:
Pruními ruím drLes znánúmi maliteli lryli
Alžběta z MissLin a její syn Martin. Ti jej
rol<u 1431 prodaLi Janl<oui Bosbousbému a
.

jeho manželce Anně (1431 1460). Dalším
majitelem je

Jiří Richter

(1460-1486), po

(14861495). V roce 1195 získaL duůr Anderle
Schmeckenkoch (1495-1519). Rol<u 1519
bottpiL tlt,tir jistý Jirg Schmerbauch (15191529).leho n{ísťupcem byL Hans Jc,,hnsdort'er
al529-l535], lzterý byl prauděpodobně
služebnílzen,L pdnstuí. Příštímmajitelem lryl
PaueL Absstorffs}ý []_r35 ]563), kteý lzyl u
Letech 1519-1535 zánleckýn,L hejtmanem u
Morauské Třeboué. ír období 1563-1571 není
němž přešeL maietek na Hanse Ssediba

majiteL zruím.
\1 roce 1571 koupil duťtr Jan z Bosbouic
(1571 1572). páll llr' Morauslzé Třeboué, aby

jej u roce 1572 prodal ]indřichoui z
Ciaderban (1572 1573) za uěrné služby,
hteré jemu

a jeho bratru prol<rizal. Ke daoru

patřil mlyn, štarpa na kroupy a určiý
počet poddaých. Na základě smlouty o
tehd,v

od Kunčiny, u Kunčině a oboLí nechat
neomezeně

později

ptkt houězí dolryteb. a ouce, O něco
lze dt,ortl připojen ještě soluední

\lL

selský duůr,
Ptl smrti ]iúřicha z Ciaclerban připadl
tluůr jeho sestře Kunce (1 573 1 575), od které
lrc houpil zpět Jan z Bosl<ouic (1575 1582).

Ten ho dcíle přenecha! suému sluhoui

Sigismundu Tšchiswitschoui z Boroué (1582-

1590) poryšaúmu do šLechticlzéhostauu, Ten
majetek zuětšil ještě o duě louky. Získdnílub
lrylo později poturzeno LadisLauem Wlenem ze
Žerotúu u listině z robtt 1600. Sigtsmund z
Tšchiswitz zentřel rol<u 1590 a duůr odkázal
sué ženě Zuzaně, rozené Pannwitz zWerztlort'u
(1590-1593), Th. zemřela u roce 1593 a byla
pohřbena u kunčinsbém kosteLe před hlauním
oltářem. Při nouostatbě bosteLa lryLa odkryta

její hrobba uzauřeruí písl<oucouou deskou
reliét'nípostauou

j

i př

e clst auuj

s

ící.

prodeji byl osuobozen duůr a majetek
Drile přešel duůr na sestru Zuzatry
poddaných ode ušech pouinností uůči Pannwitzoué Alsinu Pannwitzouou (1593urchnosti. [indřich z ciaderban dostrll mimo
1 596).
to prcíuo prouozouati rybcířstuíu potoce jižně

(Čerpáno z b.ronilzy, pokračouání příště)
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ZIVOTNI PROSTREDI KUNCINY
Kr.rnčina ležína podloží permského

pískovce, který

Prar,] přítok kunčiriského potoka odvádí
odpadní vodu z blvalého dolu Hugo Karei.
Voda v něm je silně znečištěná oťdy železa,

je překryt

druhohorními
usazeninami. Někde pískovec lystupuje až na
povrch (pole na Červených vrších].Dr-uhohorní usazeniny byly v třetihorách rozrušeny,.
Podél potoků jsou usazeniny ze čtvrtohor

proto by1 r,rypracován plán na jeho revitalizaci.

V

(potoční nily).
Z hřebečských kopců qvěrá řada pramenů
dobré kvality. Prameny se spojují v potok,
ktery protéká Kunčinou, Sušicemi a vlévá se

většina ho teče do potoka. Výhledově

gickými vrstvami. Vody postižených pramenů
obsahuj í velké rnnožství železitých sloučenin,

proto mají typicky rezavou barvu, Tyto
píameny r,lvěrají hlavně v okolí dolu Hugo
Kare1. V těchto místech se proto budou

V

obci jsou čtyři, černéskládky, jejichž

OU. Povoleno je zavážení
stavebním odpadem a hlínou. Často se sem
nezákonně vozí í odpad z domácností.
Největšíčernou skládkou je ,,Volkův
písečňák". Je r,ypracován plán na její likvidaci,
zavážení reguluje

stavět usazovací nádrže na nežádoucí částice.

Kunčinský potok pramení nad hájovnou

má obec chránit před povodněmi.

se

uvažuje o rrybudování čističekna konci Nové
Vsi a Kunčiny nebo bude obec napojena na
čističkuv Linharticích.
V 1etech 1997-1999 byla obec plynofikována. Plynem topí 70 0lr občanů,čímžse až o
2l3 nlenšila clona, která se nad obcí vznášela
hlavně v zimních večerních hodinách.

clo Třebůvky. Cást pramenů byia narušena
těžbou šamotu, při nížbylo hnuto geolo-

č.p. 87. Tento pramen mě1 být zdrojem pro
vodovocl, ale při důlníčinnosti došlo k jeho
znehodnocení. Nad myslivnou č.p. 79 se v
současnédobě buduje retenčnínádrž, která

odkalovacích nádržích se budou tyto

sloučeniny usazovat.
Problémem zůstává odpad z domácností -

Foto: Pravy přítoh. bunčirsbéhopotoka

pak se doporučuje rekultivace a osetí
travinami. pii průzkumu nebylo zjištěno
znečištěnípodzemních vod.

Dne ] .3.2002 provedla

pracovnice

agentury Ochrany přírody a krajiny ČR ,láv.h

na ošetření, případně skácení vzrostlých

chráněných stromů v obci. Pod obcí je dub

1etní, ktery by1 zasažen bleskem, rány začínají

lyhnívat a bude muset byt skácen, U Kostela
sv. Jiří roste dalšídub ietní, ktery tu byl podle
pověsti zasazen v roce ]908 na počest 60-ti
letého vládnutí Františka Josefa I. Ačkoli
roste na největrnějším rnístě v Kunčině, je v
dobrém stal,u. Přík]adem špatnéhoseřezávání
koruny je lípa malolistá u mateřské školy.

Byla poškozena při rekonstrukci el. veclení.
Nejstaršískupinou stromů jsou duby letní,
lysazené u byvalého zemanského sídla (nyní
č.p. 3). Skupina stromů u železničnízastávky
byla l,ysazena v době budování železnice, t.j.
1889. Před kostelem roste skupina tří stromů
- smrk ztepilÝ, modřín opadal} a borovice
černá. TWo se doporučuje skácet, protože
narušujípodpůrnou zeď a ohrožujíchráněné
barokní sousoší, Je doporučeno t}to stromy
nahradit druhy s nižšímvzrůstem.
U Kostela sv Rocha v Nor,é Vsi je skupina

lip

ma1olistých, ty b1,1_v radikálně ořezány v
roce ]946 a pak opět před třemi letr,:
V okolních lesích a polích žije už jen málo
zajíců, bažantůa koroptví. Podepsala se na
tom především zernědělská velkolryroba.

Srnčízvěře je zatím dostatek, stejně tak
divokých prasat.
Pahorkaté a lesnaté okolí obce je vhodné
pro 1etní i ziml-rí turistiku. Obcí prochází
cyklostezka Molavská Třebor,á - Choceň.
Cerpdno z 1lrcíce Martina Berx,4, se bterou

se ttspěŠně zúčastnil biologické o\nnpitídy.

Z OBCE
SPoZ
Z veřejného zaseďáníze dne 20. 12. 200l:
přijata Obecně závaznályhláška č. 2 obce
Kunčina o systému shromaždbvání sběru,

-

tříděni ,lyuilvání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se

přepravy,,

stavebním odpadem v obci.

- přijata Obecně závazná přihláška č, 3

obce Kunčina o místnímpoplatku za provoz

systému shromaž dování sběru,

přepravy,,

třídění, lryuživání a odstraňování komunálních
odpadů, Schválena sazba poplatku za odpad je
200 Kč/os.
_-,rozpočet roku 2002:
PRIJN{Y
(u tis.)
Daň z příjmůf .o. ze záv. č.
}.350,00
Daň z příjmůf.o. z kapit. vyn.
30,00
Daň z přidané hodnoty
1.465,00
Daň z příjmůpráv osob
800,00
Daň z nemovitostí
750,00
Správní poplatky
l,00
Poplatek ze psů
l 0,50
Poplatek za užíváníveř. prostr.
0,50
Poplatek ze vstupného
0,50
Poplatek za komunální odpad
200,00
MS (telefonyJ
0,60
ZS (telefony, sešity)
4,00
ZS (družina)
6,00
Stravné - MS, ZS
450,00
Knihovna
0,Z0
Zájrnová činnost v kultuře
7,00
Nájem (zábaq,, plesy)
3,00
Nájemné z byů
120,00
Hřbitovní poplatky
5,00
5,00
|rodej popelnic
Cinnost místnísprály
1,50
Nájemné z bytu OU
l6,00
Příjmy z úroků
Ostatní nedaňové pří|rny

Prodej pozemků
Lesní hospodářství
prodej nemovitosrí
Dotace ze státního rozpočtu

CELKEM

víoarp

zemědělství
Lesní hospodářství
Doprava
pozemní komunikace

Dotace na Dopralrr

MS

- Kunčina, nová Ves

L>

Jídelny - MŠ,ZŠ
Knihovna

Kronika

Ochrana památek

Církve - kaplička N.V

Oprava roálasu
Tisk zpravodaje

Kultura

l8,00
40,00

Tělovlrchovná činnost

Byové hospodářství

l00,00

Veřejné osvětlení

220,00
40,00
399,00

pohřebnictví
Úroky zúvěru (plyn.)
Uzemní plán
Svoz odpadu
péčeo zeleň

200,00
70,00
35,00

klub důchodců

co

skladník

1,20

požární ochrana

60,00
Místníorgány
565,00
cinnost ou
508,00
Splátka jistin1,
656,00
5 600,20
CELKEN{
- sestavena komise, která provede inventarizaci obecního majetku.
Z veřejného zasedání ze drre 1-1. 3. 2002:
- zhodnocenc hospodaření obce za rok
2001

- projednání zásadv knihovního iádu a statut rnístní knihovnv r. kunčině i Nor.é vsi
- projednár,ána úhrada neinvestičních nákladů na žáka dojíždělícído Mor. Třebové
- r]běrové řízenína obecní bl,ty

- zvýšení finančníchprostředků

na

kapličku v Nové Vsi
- reakce sokola na stížnost důchodců na
provozování stolnílro tenisu v Klubu důchodců
- jednání o provádění veřejně prospěšných
prací

- sdělen qrsledek l]běrového řízení na

dodavatele qlstavby obecních bytů a infrastruktury v lokalitě u nádražíČD.

l6,00

175,00
5.600,20
(u tis.)
200,00
50,00
50,00
50,00
72,00
236,00
980,00
560,00
5,00
] 0,00
300,00
50,00

l5,00
l0,00
l00,00

20.4. KoutnáZdeňka (N.V)

,-27 4, SeryrrováJaroslava
UMRTI...

- 70

(N.V) - 75

- dne ]9. ]2. zemře1 pan Havliš František

ve věku 80 let

- dne 10. 1. zemřel pan Cvik Jiří ve věku
68 1et
- áne 2J . ]. zemře1 pu,-, Ši.,d"lku Josef ve
věku 86 let
... čest j ej ich parnrítce.

C
Rozpis restaurátorských prací na sochách,
které jsou trrnístěny v Kalvárii s balustrádou
tr kostela sr,. Jiřír, Kunčině.
Práce br,lr, zahájen.v v roce 1996 íestaurátorem akademick,rim sochařem Arnoldem
Banůňkem z Litomvšle. Provedl demontáž tří
soch sr,. Jeronírna, sr,l Kateřiny a sv Ignáce a
odvezl je do ateliéru do Litomyšle. Zde začalo
postupné restaurování znaČně poŠkozených
soch, Náklad_v na práce v tomto roce byly 50
tisíc korun. Při této etapě se téžprovádělo
restaurování sochy sv. Jana Evangelisty u
kaple v Nové Vsi, náklady byly l8 tisíc korrrn,
Práce na restaurování celé kulturní památky se protahovaly a obec z tohoto důvodu
provedla změnu dodavatele restaurátorských
prací. Obrátila se na akademického sochaře

pana Martina Kovaříka

ze

Svratky. Ten

dokončil restaurátorské práce na výše uvedených sochách a podstavcích, kuželkách, sloup
cích u balustrády, macllech, podnožíchbalustrády a proved1 nová uložení výše uvedených

částína nově lybudovaný základ. Celkové
náklacl1, rra

l00,00

3,00
30,00
50,00

-

L etapu dosáhly 335 tisíc korun.

Hned na lÝše uvedenou etapu

NAROZENí.
-

21.12,

2l. 1.
29,

l.

-

I

.

Laštůvka Zbyněk (KJ
Selinger Petr

(KJ

Faragová lrena
-

Janeček ales

\Á
éEiň-€
*č/

(C.T.]
- E-- í-"
[r)

1.1Z. HotařováMadimíra [N.V]
- šinit.k al.s iN,v;

-23. 2.
-20.

4,

JUBILEA.
-

.

..

SN.-ATK\,.
- 24,L

.

Pagáčová Adéla IKJ

]4.].

Sedilková Dana [N.V)

- Burda Petr

(N.V)

Zahradníková Dagmar (K)
- Diviš Vít (Bušín)
.

.

Kozubíková Lidye (K] - 80

23.1. Víchová Marie (K_) - 9l
- 26.1. Ongrádová Františka [K) - 80

-

-

1.2. Hutira Ondřej (K] - 80
4.2. Faťlek František (K] - 60
- 22.2. Havliš Josef (KJ - 70
-

-

24.3. Fiala Josef (K)

l4.4.

- 80

Novotná Marie [N.V) - 8íJ

navázal,a

etapa II. Byla provedena celková demontáž tří
soch (sv Alžběty1, sv Simeona a sv Magda1eny], kuželek, pilířů, sloupků s dekorativní
t]zclobou, madel s podnoží a základovou
římsou, Téžbyl,v provedeny lryměny základů

v celkové clélce restaurovaného
Nejsložitějšía t-rejnákladnější by1o

úseku.
restau-

rování sloupu se sochou P Marie. Dokončení
prací skončilo koncem roku 200] a celkové
nállady črrrilv 389 800 korun. Nad prováděnými restaurátorskÝmi pracemi bdí dr. V
paukrt z památkového ústavu v pardubicích.

Provedl

již dvě

namátkové kontroly

a

s

postupem prací je spokojen, o čemžsvědčí
provedený zápis, který je uložen na OU v
Kunčině.

V letošnímroce již byly zahájenv práce na
III. etapě, kde provedené restaurátorské

práce mají dosáhnout qlše 782 460 korun.
Do ukončenírestaurátorských prací schází
dvě etapy o celkové potřebě finančních
prostředků ve qlši 1.000 000 korrrn,

TERMiNY JÍZD PRO VEŘEJNOST
NA MLADĚJOVSKE ÚZKOROZCHODNE

. Dne 26, ledna hodnotiia členská základna
největší zájmové organizace našíobce
sportovní a ekonomické l}sledky za uplynulý

rok 200

TJ

l

kteří akce pořádané Sokolem navštěvují, nebo
si v předprodeji zakoupí vstupenku.
Na vaši přízeň se Sokol těšíi v tomto roce.

aerobiku.

I při

hospodárném rrynakládání

V

posbííalipo vesnici veškery železný šrot, čímž
i my přispěli ke zlepšení životního
prostředí v našíobci. Chtěli bychom tímto
poděkovat panu Miroslavu Novotnému, který
nám zadarmo půjčilna svoz železa traktor s

jsme

Sokola obstarat sami. Hlavním zdrojem ;e
pořádání různých kulturních a sportovních

vlečkou.

0/o

nák]adů. Ostatní příjmy si musí členor,é

akcí (Thngo, Memoriál, Sportuj s

námi,

zábar1, apod.].

Nezanedbatelným zdrojem příjmů je
sponzorování firn-rarni se sídlem v Kunčině a v
Moravské Třebor,é. Jde o (řazeno abecedně]:
Agrion a.s. - zemědělská rÝroba
Blašková N. - potravin_v Kunčina - večerka
Crha L, - tiskárna ]víor. Třebor.á
Fafílek L. - stavebninv Mor. Třebová
Fajman Jan - paliva Mor. Třebová
Fryč Ed. - potraviny Kunčina
Jeiínek J, - velocentrum Mor. Třebová
Moravec - pekárny Mor. Třebová
Vyroubal J. - trulr]ářství Mor. Třebová
Zahr adnfl<

P - malířství Kunčina

Za jejich příspěvkli vztah k našímládeži i k

dění v obci jim všichni členovéSokola

AKCE ŠKOLYKTERE PROBĚHLY
8.2. - Zripis dětí do

7.

prtní třídy, zapsáno

žáků,dodatečně rodiče iednoho

7.3. - Flotbal 4.

spolupráci s obecnim úřadem udělat.

B1,la také úspěšně provedena

našem autě

tomboly.

71.3. - Florbal 4. a 5. třída díulql - 2.
místo
9.4. - Šuihadlofi čtyřboj 7. až 3. třída
divfo1,3. místo obsadily: Maftina Davidová a
Marika zobačová
17.4. - Florbal 1, až 3. třída chlapcí - l.
místo - nejlepší střelec byl Tomáš Pagáč
24.4. - Yybíjená chlapci - 2. místo
25.4, - Yybíjend dívLy - 3. místo

30.4, - Rej čarodějnic ue škole: nejiepší
čarodějnice ohodnoceny cenami:
l.tř. Davidová M., Honzírková N.,
Fafílková L.
2.tř, Pagáč T, Honzírková L., Zemánek R,
3.tř. Řádková L. a Nedoma L.
4.tř. Zobač M., Pařilová M., Štrajt M.
5.tř. Kubiš J., JančíP, Onuca T
6.tř. Falílková Š.,Pešavová I., Knápek L,
7.tř. Selinger J., Poláková K., Jandová E.
8.tř. ]aníčekP, Henychová L., Antlová D.

9.tř. Rádek M,, Spálenský
Soukal lr4., Antl L,

T,

Daněk M.,

STK

.

lrických lokomodv. občerstveni ajišt'uje radičně

populár-

10.8.+
'"'"'I

lJ. $.

ljjl;i"i"íl"#-","ffTff:: ť."' ro. |.
t2,00a 15,15naHřebcC

ájnu

c€stujlcichje

možno

Zvést dalši vlakl

31. 8.

14. 9.

se nevÝDlati obiednel lvlíštni vlat,l lthdt ie vš.I nulné oředem
5e obifdnrt na tel.fonnim čislt 0606 tJ2 39{ {D. Fuaík).
do MladěJova historické motorové vozy ČD z Bma
tlO.t.20o2 píoběhnou i ukizky vojenské t€chniky z l, svčiovéválky,

# 15.6.2002 přijedou

Dalšíinformce
o

o činno§ti ]\tuz.. průmy§lovýcb ž€|eznic,
letních brigádách Vám poskytnere na adEse :

případné

na

CAS 25, které je plně v provozu.

Na výročníschůzi okrsku

Moravská

Třebová by1o odhlasováno, že základní kolo

požárního sportu Moravsko-třebovského

okrsku bude v Nové Vsi. Budeme tedy mít v
našíobci hasičskézávody po více než dvaceti

letech a budou se konat 8. června 2002 na
1ouce ,,naproti Dudíkoqím" Začátekje ve l3

hodin. Zyeme tímto všechny hasiče i
nehasiče, aby se přišli podívat na toto

hasičskéklání - bude se na co dívatl

Výbor SDH NouáWs

Nejlépe se zhostili úkolu žáci 9. tř. ctrlapci,

vedeni Milošem Řádkem.

7.5. Focenítříd
9.5. Vystoupení dětí pro maminky

2.

Děkujeme l,šem sponzorům a hlavně
rodičům,kteří pomohli finančně i cenami do

jsou Vláky rc&ny motďoYými lokomolilami.V Mladéjově
je možno álédnoul výstavu pamich. motorcvých a elek-

V připadě

nekvalitní beton. A čekajínás ještě další
oprar"" objektu, které se budou muset ve

13.7.
20.7

,r. ,.
Vlaly jsou vedeny pmími lokomotivmi č,l(KEuss Linz _
^
1920) a Bs 80 (ČKD l95l), V ús€ku Nová Vs - Htcbec J. Ú.

současnédobě opravujeme podlahu v
hasičskézbro;nici - pod autem se propadl

žáka

a 5. třída chlapci -

De|šíjízdy j. možno objedn8t
na tc|efonnín čísle060ó 832 394.

V

požádali o odklad školnídocházky o jeden rok

místo, nejlepší střelec byl Ondřej Brychta
8.3. - Ples školy - qtěžek plesu byl 9 tisíc
Kč, prostředkv převedeny do pokladny SRPŠ.

15.6.#

prvním čtvrtletíletošního roku jsrne
udělali už několik akcí. V březnu jsme

prostředků činír,}daje na sportování kolem
]30 tisíc ročně, Od RSS (regionální sdružení
spoítŮ) obdržíme dotaci na činnost ve rl,ši 20

11.5.
t4.6.*

5.7.
6.7.

2. sDHNová

:

Sokol sdružuje téměř 150 převážně
mlaclých občanůzapojených do oddílů
kopané, kulturistiky, stolního tenisu,

žBr,nznIcr V RoCE 2ffi2:

upřímně děkují, Děkují i všem občanům,

ve škole

]5.5. McDonalds cup 2.-3. tiídy

l6.5. McDonalds cup 4.-5. třídy
l7.5. Vystoupení žákůna Den matek
v obci

CoNÁs Čr,xÁz

ŠrOrY
' Ve škole je ukončena l. etapa r}měny

osvětlení ve třídách a na chodbách, budou se

'

TV

v

šatnách, kabinetech

a

Pro kuchařky je nutné zbudovat sociální

zařízení, dle lyhlášky hygieny, do roku 2003.
V Tv se bude upravovat nátěr podlahy,
třídy se budou malovat.
Ve škole lybudována zcela nová

'
'

je

počítačováučebna s přípojkou na inteínet

podle nejnovějších norem,

V

Mladějo! - Veksl

a

zpél 40._
zptl

70.-

zÉl .,

l20,,

MladéJoý _ No!á v.s a
Mladě.JoY Hřebeč a

zdarm

6lel

se př.pra\uji děti do

a aYMdla

včetné

jízdníchkol Dčii od 6 do

lel platí polovični

současné době je

na škole 8 počítačů,
z toho

16

Jizdné.

ceýující naslupující v iiné
stilici

než

Mladějov se nrusi

předem oh]{sit na leleíonninl
čísle060ó 8] 23 9,1

žákům. V současnédobě je internet lyužíván
učiteli.
. Pro nový školní rok se počítá se spojením
l. a 2. třídy: uč. Kateřina Neznajová, z důvodu
malého poču žáků(6 a laJ.
. Utníst'ouciní žákůna školy a učiliste íškolní
docházku ukončí12 žákůJ:
H ot elou cí šbola P o děb r ady
1zaqlÉ
obcho dní abademie suitaw
2 žcíci
ob chodní abademie choceň
1 za4me
SOU a OU Boskouice
1 žák
SOU lesnicbé Noué Město n./M. 3 žáci
soš, sou a ou M,l,teb.
3 žáci
VOŠa SZeŠKostelec n./Orl.
l zak
. Na škole pro nový školru rok nepočítámes

v

obsazení

tříd učiteli.

Odchází Petr Švestkaa přijde aprobovaný
učitel TV ze Svitav.

DALŠÍZAJ ÍMAVOSTI ZE

šatnách

mÁ ltt|adčjovská dr{h8 číslo90,1.

Ceni} iízdného:

velkými změnami

5.6. Vybrlená l. - 3. třídy

]2.6, Atletická všestrannost 2. - 5. tříd
24.6. Sportovní den - skákací hrad

renovovat světla

d.rh

3 odpovídají
současnému trendu, škola byla zařazena do
akce Internet do škol a 6 počítačů
má obdržet
l 5. srpna, Poté budou počítače
propojeny do
sítě a tržíváníintenetu bude přístupné všem

. Škohmá

.

webovou stránku:
eb.cz/zs.kuncina

htt:. / / sw

e-mail: zs.kuncina@worldonline.cz

(na

tuto adresu nám mŮžete posílat zprár,y,
omluvenky, upozornění ap.]

Mateřská škola Kunčina uspořáclala l7.
května v kulturním domě v kunčině oslaw
svátku maminek.
V programu r,rystoupily děti , MŠz
Kunčiny i Nové Vsi, žákyně ZŠv Kunčině a
taneční skupina z Moravské Třebové.
Následovala diskotéka se soutěžemi pro
děti. Nechybělo občerstvenía hlavně

tíadičníbohatá tombola, za kterou touto
cestou pořaclatelé srdečně děkují sponzorům,

Z KULTURY

VITE ZE...

Za uplynulý čas jsme stačili v kulturním
středisku v Muzeu v Moravské Třebové

Nejlepšíspoťtoulqlní Aerohlubu ČRro ťob 2001 se stala paťašutistlea Kateřina Papežíkouá, htetá loni získala titul mistryně
suěta u přesnosti přistání.

,V

shlédnout nemálo kulturních akcí. patřila k nim
představení pražských divadel ,,Jak unést dámu"
či ,,Mandarinkor,} pokoj" a setkali jsme se se
j.mény jako je Milena Steinmasslová, Jana
Sulcová, Ladislav Potměšil apod. Pro příznivce
byl jistě srdečnízáležitostí nádherný konceft
Marty Kubišové,doprovázené sympatickým
klavírním virtuozem a skladatelem petrem
Maláskem. Také folkor,] zpěvák Pavel Dobeš s
Tomášem kotrbou dokázali navodit srdečnou a
příjrnenou pohodu.

Největší akcí však byly beze sporu ,,Dny
slovenské kultury" Již 7. ročníkfestivalu byl
slavnostně zahájen 15, dubna koncertem

slavných muzikálol.ých melodií, v němž

rystoupily mladé slovenské zpěvačky působícív
pražských muzikálech. Lucia Soralová alternuje
v hlavních rolích Lucii Bílou a pro nás si
připravila wkázky z muzikálů Johanka z Arku,
Drakula ap. Zjevem připomínala Lucii Bflou v
raném období, hlasem se však také nenechala
zahanbit. Zpívala citlivě, srdcem a její plný,
nosný hlas se krásně nesl dvoranou až mrazílo.

Druhá polovina koncertu patřila Radce Fišarové,

kterou můžemeznát např. z muzikálů ,,Evita",
,,Kleopatra". Tentokrát však dala přednost
repertoáru Edith Piaí v originále. Její bezchybný
qíkon asi nejlépe lystihuje odposlechnutá věta:

Edith Piafvstala

z hrobu]"

Během necelého týdne jsme měli možnost

shlédnout několik zajímavých akcí včetně

netíadičníhodivadla,,Zrození potulného
komedianta", ochutnat

v

restauraci Excalibur

o2

RUZNE
V

poslední době se opět rozšířilo uolné

pobíhánípsů po ueřejnych prostranstuích.

Protože je stáIe častějšírupadení člouěh.a, jsou
přípaful u republice usmrcení dětí, nelze

i

nadcíle omlouuat nehózeň majitelů psů.
Každy, hdo ulastní psa, je ze zcíbona pouinen
přihl(kit jej do 14-ti dnů na OÚ. Poplateb za
psa činíu našich obcích 50 Jeorun. Někteří
majitelé psů suoji ohlašouací pouinnost dosud
nesplnili!'!!

Pouinností mcljitele psa

je zabrtínit jeho

olnému pobíhtíltí.Zastupit ek tuo ob c e ty dalo
uyhlrišbu, bterrí tlklridá sanhčnípostilry za její
porušení.Ze mcí tento zríkaz důuody. suědčí
u

i z našich obcí - pokowriní psem
dítěte majitele a dokonce i majitele

případy

samotného, Každy uhstník psa pochopí, že je i

u jeho zríjmu zamezit uolnému poltybu

čtýrnohého miLáčba.

OÚ Kunčiru již nebude beneuolentní a
začne uplatňouat postilry ulastníleŮ psťl.
Sank.ce za porušení obecně ztíuazných
u_vhlášel<

slovenskou kuchyni a setkat se s panem Tiborem

a zcíkonůjsou tllnahatelné.

Koflíčkem - hudebníkem a výrobcem

slovenských hudebních nástrojů. Koncertem
roku se stal závěrečný ,,Koncert na přání", kde

hned v úvodu roztleska1 sál petr Muk a navodil
tak velmi příjemnou a dynamickou atmosfíru
pro své následovník_v. Publikum reagovalo ,,na

první našlápnutí". Hozenou rukavici nesl
stejném duchu dál

i Peter Nagv.

ve

vrcholem

r.ečera se stalo křehké r,rystoupení Lucie Bíléza

doprovodu kytarového virtuoza Lubomíra
Brabce. Ten nejprve sólově předvedl své
nedostižné kytaror,é umění a potom velmi
skromně a sympaticky podbarvoval Luciin
ústup. Nikomu se nechtělo odcházet, ačkoli
právě absolvoval dvou a půl hodinor1, maraton

bez přestár,ky. Asi nikdo (včetně umělců

samy;ch) hned tak nezapomene na atmosféru a

souznění jeviště s hledištěm. Snad někdy
prlSte.'l

A nvní co se chystá
Městské kitn:

na květen:

27.5. - Policajtka (USA) _ thriller
30.5. - Cistá duše (USA) - drama

Na červen připravují: Danyho parťáci,
Andělská tvář, Země nezemě, Výlet, Milio-nol}
závod, Spy Game, Otesánek, Rokďábla, E.T Mimozemšťan, 3000 mil na útěku.
kulturní centtum:
4.5.(l9.00, Magdalenin sál na zámkuJ
FOLKSOK C. Budějovice - folk

-

22.5.(l8.00, Magdalenin sálJ - Jak se máme

dobře - ochotníci M.T

28.5.(l9.30, kinosálJ - The Gin Game

-

Josef

Somr ve slavné americké tragikomedii (oceněno
Thálií 2001 za herecké r,}kony]

29.5.(19.30, kinosál)

pořad přeložený z února.
Dětern:

- Závěť -

cestopisný

2.5.(8.30 a 10,00, kinosál) - Jak Tonda léčil
rohatou princeznu Safiru - Andromeda Praha
l4.5.(B.30 a l0.00, lanosál] - Ča.yr"t

30.5.(8.30

a l0.00, kinosálJ

Pohádky o

Kvítkovi Vítkovi - hudebně-naučné pohádky.

oU

Obecně závazná vyhláška o
Těrmín podání přiznál'í k poplatku za
odpady skončil clnem 28. února 2002. Do

tohoto data byli všichni majitelé nemovitosti
(i rekreacnich), povinni předat písemné
podkJady na OU Kunčina. Kontrolou bylo

že 20 rodin a l2 v]astníků
]l rodin a 6
vlastníků rekreačníchobjektů v Nové Vsi
zjištěno,

rekreačníchchalup v Kunčině a

zákonnou lhůtou nedodrželo.
Proto ti, kteří nesplnili zákonem stanovený

termín, se dopouštějípřestupku proti

usnesení zákona, Placení na svoz odpadů je
rovněž stanoveno zákonem. Žádá-e zapomětlivce, aby neprodleně předali "Přiznání k

poplatku" a na OÚ provedli úhradu

i,rypočítanéčástky.

Zákonem jsou přímo stanoveny sankce za
nesplnění uložených povinností. I v tomto
případě je pamatováno na způsob lymáhání.

oU

. Svoz plastů proběhne 13. čenna, 22.
srpna, 17. řílna a 1,2. prosince 2002. PYle na
plastv jsou bezplatně k dispozici na OU.

ODPADIťA co s NIMI?!
Opět se uracínte k našemu zn(imému
,,oblíbenemu" tétntu Odpadl1, - a co s nimi?!
Obecní zastupitelstuo přijalo na

suém

zasedriní dne 20, 12. 2001 obecně zríuaznou
tyhlášku o systému shromažďoucíní, sběru,
přeprauy, třídění, ryužíurinía odstraňoucíní

lzomunálních odpadů a nablcíddníse

stauebním odpadem u obci. Podle této mri mj.

kažďý

při

sué činnosti nebo

u rozsahu

sué

působnosti pouinnost předcházet uznih.u
odpadů, omezouat jejich množstuía
nebezpečné ukutnosti.

Drile md každy za

pouinnost tnhkidat s odpady a zbauouat se
jich pouze způsobem stanoueným zákonem č.
185/2001 S&, o odpadech a ostatními
práuními předpisy na ochranu žiuotního
prostředí. Mimo jiné se u této uyhlcíšce prauí
jak homuruilní odpad třídit a nah,lcídat s ním.
Jsou zde taleé uuedeny sankce za nedodržoutínípouinnosti při ttahláddní s odpadem.
Proč by ruís ale měl něhdo postihouat za to,

že si sami ničímesuoje žiuotní prostředí,

znečišťujemesuoje okolí, suoji zemi, uodu a

uzduch. Když budeme pokračouat tímto
tempem, nebude dlouho truat a budeme

,,\ldLet" na jednotn uelkém smetišti.

Paušální poplatek

za oduoz

odpadků

musíme pLatit ušichni bez rozdílu. Za t mrime

možnost haždých 14 dní dzít tyuést popelnici
(hdyž nestačí- ttohou bjt i 2 a uíce)), plas4,
dcíuat do pytlů, bteré dostaneme zdarma na

OU a dle

rozpisu jsou pab sbírtínya

lihuidoudny.
Thb proč je ještě někdy po uečerech cítit po
uesnici ]<ouř ne zrouna z papíru, dřeua nebo
uhl? A proč je nutno nechat po uesnici a u
potoce poletouat plastoué lahue a děIat si noué
a noué skLidfo, odpadků? Je to naše uizith,a,
takže člouěb mířícído našíuesnice si ještě
daleko před značkou ,,Kunčina" o ruís uděltí
pěkný obrcízelz (jsou tam uysypané odpadky,
nibomu to neuadí a uesele přibÝuají).
Měli folchom se nad tímto problémem už
konečně zattwslet. A možruínež přemýšlet, by
\llo lepšíjít a minimrilně kolem sebe další
odpad nešířit.
Tímto ruíšzdjem o odpadlaoué téma nekončí.

V dalších Zprauodajích se k němu budeme
průběžněuracet. Vítóíny jsou i uaše ruízory,
wípady, připoninlzy.

v22

PODEKOVANI
Při nákupu ve Večerce u Blašků jsem zanechala na pultě peněženku. Podruhé jsem ztratila
peněženku na silnici. V obou případech mi byla peněženka s většímobnosem peněz vrácena.
Chci tímto způsobem poděkovat manželůmBlaškovym a panu Matušákovi za nawácení.

Oběanba z Kunčiny
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