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Z HISTORIE
Slavnostní otevření nově postavené školní

budovy se uskutečnilo 19.6.1960. Započalo
průvodem od staré k nové škole, pak byla
vztyčena vlaika, následovala hymna, pro|evy,
slib pionýrů, prohlídka školy a na závěr proběhla tělovýchovná vystoupení na hřišti u nádtaží.
Celkový náklad na pavilon školy,a tělocvičnu
s příslušenstvím byl rozpočtován na 1.983.360,-

organizačně, personálně, materiálně připravit
tuto školu k zahájení provozu ve šk. roce 197576). Za ieho působenízde pracovalo mnoho

výborných, dobrých učitelů.Jmenuime za
všechny: Václav Horský Bohumil Koláček,
Anna Marková, }an Papežík,Alena Berková,
Eliška Selingerová, Petr Se|k, manželéMarie
Ladislav Kel'íkovi, Květa Rolencová....

a

Kčs. A při otevření hlavní budovy byla
předběžně pro|ednána přístavba dalšíčásti.
Stavbu zadával Generální investor komplexní
bytové výstavby při KNV v Brně a prováděcím
podnikem byl n.p. Pozemní stavby Brno. MNV
usiloval o postavení domku pro školníka,část
prací byla uskutečněna svépomocně občany

, Od roku 199l vykonává funkci ředitelky
Miloslava Hutirová, která na zdeišíškole působí
od roku l975.
30, června I976 b"vla zrušena škola v Nové
Vsi a všichni žáci odtud nastoupili do nové školy
v Kunčině.
Od roku 1980 přechází škola na základni
školu s osmi třídami. A od šk., roku 1996/97 byla
i

obce,

Zpočátku byla část nábytku vypůičena,
dočasně byly použity i staré tabule. Postupně
byla škola zařízována dalšímškolním nábytkem
a vy-bavována přístroii a pomůckami.

Skola byla koncipována iako Základr-í

devítiletá škola, po dlouhé době bylo odstraněno
střídavé vyučování,každá rřída má samostatnou
učebnu + speciálníučebna F-CH.
Roku 1961 byla započata výstavba polytechnického pavilonu za 302.000,- Kčs. Od
1.4.1962 ie zíízenave škole družina mládeže pro

žáky l.-5. tříd. Místnosti pro družinu byly

umístěny v budově II. byvalé školy (na čp. 90 dům p. Hlavičkové). Dnem 15.10.1962 byl dán
do užív{níiiž zmiňovaný polytechnický pavilon

dflna se skladem

a místnost, která

měla

původně sloužit k výuce vaření. Byla však

přepažena a rozdělena na kuchyň a iídelnu a sem
se přestěhovala z ép.90 školníjídelna, ta ale byla
původně na čp. 54 (Dudftovi).

Postupně bylo budováno

],. záíí1974 byl |menován novým ředitelem
školy Jan Berka, ten zde by1 od 4.4.1960

zástupcem, a ve funkci ředitele působil do roku
1991. Jmenuime několik učitelů,kteří na zdejší

škole působili mimo iiž jmenované: Tamara
Hlavičková, Helena Fialová, manželéMarie a
Milan Brunclíkovi, Anna MatouŠková, }aroslav
Snášel.

a

vybavováno
školníhřiště, o které měl velké zásluhy Václav
Horský také školnípozemek k pracovnímu
vyučování byl postupně zvelebován (pařeniště,

jezírko, kolna na nářadí).
Od otevření školy byla problematická, zřeimě
pro tuto oblast nevyhovuiící, střecha. Byla několikrát opravována asfaltovým nátěrem a IPOU,
ale stav byl stále neuspokoiivý a tak byl v roce
1987 vypracován projekt na rekonstrukci stře-

chy hlavní budovy. V letech 1988-89 byla
střecha opravena. Práci provedla stavební
skupina JZD.

Od roku í967 zapoéalo vyučování podle
iedenáctidenního cyklu (každá 2. sobota byla
volná) a od roku 1968 byl pak zaveden pětidenní
v1,rrčovací týden a provedena redukce některých

předmětů.

Reditelem školy byl od roku 19§0 Miroslav
Navrátil, který setrval v této funkci až do konce
školního rcku 1973-1974 (od následuiícího šk.
roku je pověřen řízením právě budované II. ZDŠ

v

Moravské Třebové

a ieho

povinností ie

opět 9. třída zřízena. V tomto roce byla také
provedena plyrroíikace kotelny.
Postupem času byla škola modernizována a
rekonstruována až k současnému stavu. Jeiími
lavicemi prošla velká většina občanůobce a věřím, že zde bude sloužit ke spokoienosti všech
ieště dlouhá školníléta.
Cerpdno z kronikjl šholy

AKTUÁt-tvĚ Z OBCE
Z OBECNÍHO
Obecní zastupitelstvo pravidelně řeší otázky

hospodaření a aktuáIní záležitosti obce.

Na svých zasedáních se pravidelně zabývá
hospodařením a organizací výstavby rodinných

domků. Dalšívýstavba bude asi formou

individuální. Celá nová zásíavba bude napoiena
na čističkuodpadních vod. V souvislosti s další
možnou výstavbou rodinných domků i v jiných
lokalitách byla navržena změna územníhoplánu
obce.

Změnou pravidel přidělování finančních
je velmi složitéstanovit přesně

přostředků

rozpočtové prostředky. Proto |e nutné provádět
pravidelné úpravy a přesuny mezi iednotlivými
kapitolami. Na značně napiatý obecní rozpočet
isou zvýšenénároky především v oblasti školství
- školka a škola. Státní orgány přísněji posuzují
naplněnost žáků.Při nedosažení stanoveného

A
počtu žákůve třídách ie složitějšívyžádání
výiimky. CeIá situace směřuje k dalšímu
omezování nebo snižování počtu škol v zá|mu

maximálního vylžití. Demograíický vlfiloj v na§
obci není příznivý. Zde se ukazuie, iako dobry
tab, rozšířenívýstavby a předpoklad zvýšení
dětí, které by mohly do našíškoly chodit.
Samostatnou kapitolou je financování svozu

odpadu, Náklady na ieho likvidaci neustále
stoupaií. Naše obec zatím nepřistupu|e ke

zvÉeníjeiich výše. }e ien škoda, že někteří

občanédóstatečně nevy,užívaiímožnosti snadného odevzdávání odpadu a likvidu|í iei nelegálně. Zastupitelstvo chápe, že ne vždy isou
původci nelegálních skládek naši občané,ale
pořádek v obci musíme hlídat všichni.
(pokračoodní na dalšístraně)

,Ý

AKTUÁLNĚ Z OBCE
@okračoodníz předcfuiz

ej ícísuany)

Obecní zastupitelstvo jmenovalo inventarizačníkomise na provedení inventur y závéns

roku 2003. Přijalo opatření ke zlepšení
informovanosti občanůna vývěsních deskách,
hlavním zdrojem informací však zůstává přímo
účastna veřeiných zasedáních.

Byly dáte proiednány záméty prodeie

nemovitostí, případně výkup, Byl stanoven další
postup v opravě památek ve správě obce.

V

nastáva|ícím období bude obec zaměstnávat omezený počet občanůna údržbuveřeiné

zeleně

a ostatních potřeb obce při

správě

maietku obce.

Zvláštní pozoínost věnovalo obecní zastupi

telstvo rozpočtu na rok 2004, který bude uveden
v dalším číslezpravodaje.

Obecrí úřail upozorňuje občany, že se již

qúírópoplatek zapsa a sooz odpadů.
Poplatek za psa 50,- Kč ná ia být zaplacen
ilo konce měsíce únota a poplatek za saoz
odpaitů ito ujše 600,honce měsíce března,

Kč (200,, Kč na

osobu) do

Poplatek za saoz odpatlů nad 600,- Kč je

splatný ilo konce měsíce září 2004.

iri.iffiffiĚi

uprat:etj čupdní
rozp.2003 3I.12,03
Daňzpří|mů f.o. zezáv.é. 1.000,00 t,387,682
Daň z příjmů f.o. ze s.v.č. 400,00 264,945
Daň z příimů f.o. z kap.výn. 70,00 85,509
Daň z příimů práv. osob 1.050,00 |.544,446
Daň z přidané hodnoty 1.831,40 2.327,a9
700,00 945,001
Daň z nemovitostí
0,3 81
Daň-odnětí půdy
2,860
1,000
správní poplatky
za komun. odpad

Pgplatek
Poplatek
Poplatek
Poplatek

200,00

ze psů

10,00

za užíváníveř.pr.

0,50
0,50
20,00
80,00
0,20

zt vstupného
Prodei pozemků
Lesní hospodářství

Knihovna '

Zájmová činnost v kultuře
Zá|m. činnost (zábavy, plesy)
Nájemné z bytů

Hřbitovní poplatky
Nahodilé příjmy
Prodej popelnic

Prodei nemovitostí
Prodej knih

Příimy-EKO-KOM

Pří|my z

0,5 10

0,600
98,897

]o

(a,

a 1A1

1,00
1,00

II,377
) 1!l,)

l 20,00

165,267

5,00
3,00
5,00
16,00

3I,725
19,425
37,000

10,00

I0,612

I6,152

8,798
0,658
54,204
4I,507

55,00
40,00
100,000
16,00
150,00
172,90

25,982
100,000

20,328
188,723

|72,89I
Dotace
1.280,000
Dotace - infra (byty)
5.360,000 5.360,000
Dotace z kraje
- přísp. ZŠ,MŠ(mzdy, software, školení)
I4,8l7
Dotace - volby do Parlam. CR
1,200
Dotace - SDH
2|7,327
Dotace - VPP
l60,000
Dotace-úrokzúvěru
150,000
Dotace - oprava soch

14,80

1,20

Celkem .........

Tť7J6řf,1ímj8

upraoený čerpóní
rozp.2003 31.12.03
zemědělství
Lesní hospodářswí
Doprava
pozemní komunikace
Příspěvky MŠ
MŠ- mzdy

100,00

106,234

50,00

473,942
60,128

22s,00

150,00

74,784
2.056,00 2.056,|82

sKOLA

5,00

Knihovna
Kronika

10,00
50,00
20,00
10,00

Církve - kaplička N.V.
Oprava rozhlasu

byla výuka přerušena týdenními jarními
prázdninami, v březnu žáci 7. a 4. třídy

1ó5,00

21,5L6
l77,877

230,00

16.256,35
204,740

na téma Středověká města. V posledním
březnovém týdnu zavítal do školy divadelní

140,00

Tělovýchovná činnost

4t,l64

100,00

40,00

pohřebnictví
Úroky z úvěru (plyn.)
Územní plán

95,266
228,196
7,169
346,586

280,00

255,00

Svoz odpadu
Veřejná zeleň
I(lub důchodcú

50,00
65,00

Skladník CO
Přestupky
požární ochrana

I,20

257,649
65,800
0,600

6I,20

126,33l

Místníorgán.v

580,00

činnost oú

500,00

27,300
630,602
L4,794
602,363
73,801

14,80

Volby do parlamentu
Poiištění majetku obce
Rozpočtová rezerva
Splátka jistin_v

navštívili poJičské muzeutn, kde zhlédli výstavu

l56,09l

20,00

Bytové hospodářství
Veřeiné osvětlení

školy zúčastnili mnoha sportovních, kulturních
i vzáělávacích akcí. V lednu proběhl v Čenkovicích pro žáky 2. stupně lyžařský Ézrs,v únoru

20,085

Tisk zpravodaje
Kultura

SPoZ

V uplynulých měsících se učiteléa žáci naší

11,782
3,410
613,003
11,340

613,00

Ochrana památek

656,00

656,00

í|B6N-T61N

Celkem .........

z Hradce Králové s představením
Rudolfa Těsnohlídka "Lška BgstroušÉc". Iako
každý rok uspořádala ZŠza štědréhopřispění
sponzorů iiž tradičníspolečenský ples, iehož
soubor

výtěžek umožníposkytnout dětem další
vzdélávací i zábavné proiekty. Získané finance
dovoluií dále rozví|et zejména sportovní činnost.

V

tomto odvětví zaznamelalí naši žáci opět
vynikaiícívýsledky:
. florbal 4.-5. ďída chlapci (obvod) - 2. místo
. florbal 4.-5. třída dívky (obvod) - l. místo

. florbal
. florbal

6.-7. třída chlapci (obvod) - 2. místo

8.-9. třída chlapci (obvod) - 2. místo
florbal 4.-5. třída chlapci (turnai ORION okres) - 1, místo. Reprezentovali T.Brychta,
M.Spálenský, L.Nedoma, J.Hutira, T.Pagáč,
R.Zeman, D.Richter, M.Kubín, R.Kalina

.

KRONIKA
NAROZENÍ...

8.I2.

Hamplor,á Eliška (K)
Šabacká Tereza (K)

8.1.

SŇATEK.

13.3.

1,700

1

1,50

OU
úroků
ze §tát. rozpočtu

Náiemné z bytů

4.988,80
Příspěvky ZŠ
ZŠ- mzdy, software, školení

.

.

@

Pospíchalová Ivana (,Mladějov)
- Ser_vn Leoš (N.V.)

JUBILEA...

5,1.
\7.2.

Rouš Josef (K) - 90

18.2,
21.2.

1.3.
1.3.
I4.4.

19.4.
23.4.
25.4.

. Šachy6.-9, třída (obvod) - 1, nísto

ŠteíkováVlasta (N.V.) - 75
ŠteíkaJosef (N,V.) - 80
Krejčová Božena (K) - 60
Novotný Jaroslav (N.V.) - 60

J.Kadlec,

:

soutěž r, atletické všestIannosti, ORIONflorbal(krajské ko1o),

...oš em sr de čně blahopř

eme

ej

24.12.2003 zemíela paní Sulová
Marie ve věku 77 let
- dne 31.1.2004 zemřel pan Nedoma
Ladislav ve věku 62 let
- dle I.2.2004 zemřela paní Tesařová
Zdeřkave věku 87 let
- dle 28.2,2004 zemřel pan Hutira Ondrej
ve věku 82 let
- dne 1.3.2004 zemřela paní Procházková
Hedvika ve věku 85 let

- dne

22.3.2004 zemřela paní Kozubíková

Lýdie ve věku 82

let

...čest jejich pamótce

KoLIKNÁsJE...

K

3l.březnu 2004 bylo celkem

obyvatel, ztoho

626

1189

mužůa 563 žen.

V

Kunčině 861 oblvatel,

z

toho

V

Nové Vsi 328 obyvatel,

z

toho 176

mužůa 4tI žen.

mužůa I52 žen,

z dalších připravovaní,ch akcí připomeňme
neidůležitěiší:
tv
, schůzha rodičotskéhosdružení, 20.4.2004

p 16.00 hod.

únrnrí.,.

- dle

2. místo T,Strašil, 3. místo J.Nepeřil

I v nadcházeiících tÝdnech čeká naše
sDortovce nárocn\; program
Šachovýturnaj, soutěže ve v_vbíjené, Pohár
rozhlasu(atletika), McDonald's Cup(kopaná),

Pařil Jiří (K) - 60
Polčáková Lvdie (K) - 80
Bernreiter Jiří (K) - 70
Trnečková Jiřina (K) - 80
Blaško Jan (K) - 60

1

OÚ - přeplatek (tisk)
MŠ- přeplatek (plyn, e1.)
ZŠ- přeplatek (plyn, el.)
ZŠ- tyt.výcvik, družina
Příspěvek (infra-plyn)

225,970

Ze školských zaíízení

450

, oslaaa Dne mateh ,6.5.2004 z: 15.30 hod.
\i měsíci kr-ětnu a červnu se uskutečníškolní

jednotlir,ých tříd.
Úspěch1, našrch nejlepších sportovců budou
odměněn1, formou rekreačníhopobytu v kempu
Borová v závěru školního roku,

vý,let1-

MA

šrorn

Od tedna děti tancují v taneěním kroužku,
hraií na flétnu a pokračuií v keramice. Nadále
navštěvují naši mateřskou školu diVadelní
společnosti,,Sluníčko"a,,Iójo".

Od dubna zaéíná plavecký výcvik pro
předškolní děti ve Svitavách. K velikonočním
svátkům isme přichystali pro rodiče ukázku

jarních dekorací.
Již tradičně připravujeme pro rodiče a veřeinost oslavu Dne matek, uskutečníse v kult.
domě v Kunčině dne 21.5.2004 od 16.00 hod.
V červnu plánuieme společný výlet rodičů
s dětmi do ZOO, vystoupení v Klubu důchodců
na výročníschůzi, oslavu Mezinárodního dne
dětí a společně s rodiči ukončeníškolního roku
,,karnevalem".

Z CIRKVE
Božítělo |e lidové označenípro slavnost
v katolické církvi. Je oslavou Krista v ,,neisvětěiší svátosti oltářnf'.
Svátek byl zaveden |iž v roce 1246 a stal
se nejvelkolepější oslavou Těla a Krve Páně.
Tvořily jej čtyři pobožnosti, jedna v kostele
a tři u oltářů nebo kapli v obci. Patří mezi

pohyblivé svátky, navazaje na termín
Velikonoc. V neděli po seslání Ducha
svatého |e svátek Neisvětěiší Trojice a ve
čtvrtek následu|ícího týdne ie Božítělo
(květen-červen). Věřící občanéšli v průvodu
obcí k jednotlivým oltářům, kde se konaly

Kaplička u č.p. 87 - Mošňk, Fon z roku 1964.

na ně věřící připravovali. O jejich popularitě svědčískutečnost, že se jich zúčastňovali i nekatolíci.
možností a zvyklostí. V čele šly naparáděné
Postupně byly ale omezovány, poslední
družičkya na cestu sypaly z košíčků
se konaly někdy v 50. letech. V Kunčině
květiny.
stály tři kapličky - na zahradě u čp, 56
Pan farář nesl monstranci, v nížbyla
(Procházka), na zahradě u čp. 87 (Moštěk) a
hostie, symbol Kristova těla. Kráčel pod
u hasičskézbrojnice (dnes autobusová
baldachýnem /nebesa:bohatě zdobená
textilie/, který nesli na žerdíchčtyři čekárna). Je škoda, že pro zchátralost byly
postupně odstraněny, protože při řádné
výzlamní muži obce, za nimi pak starosta s
pobožnosti.

Organizace průvodu se měnila podle

tozžaíousvící,někdy šla se svícemi celá
obecní rada. Nechyběla dechová hudba,

která během průvodu hrála kostelní písně.
Kunčinský kapelník odmítl tyto písně hrát,

poněvadž
"při nich není možno udržet
krok". Proto k radosti občanůbyly hrány

řízné pochody. Pravého lesku dali průvodu
hasiči v parádních uniformách a se spolkovým praporem. Nejen družičky,ale i dívky
a paní využily příležitosti k malé módní
přehlídce. Zpěvy ll oltářů doprovázel
varhaník na harmoniu, tento nástroj určení
chlapci přenášeli k oltářům. Hoši nemohli
pocházet z bohatých rodin (bylo by to pod
jeiich důstojno§t), ani z nejchudších (ti si to
nezaslouž|, tedy -z|atá střední cesta.

údržběmohly být dodnes ozdobou obce.

Kaplička u hasičskézbrojnice, Foto z roku ]969.

Podobné průvody se prý konaly i v Nové
Vsi, nic bližšíhovšak neznáme.
Bratři Františkáni z Moravské Třebové
usilu|í o obnovu této tradice alespoň ve
meste,
Jan Berka

ZE SPOLEČBNSKÝCH ORGANIZACÍ
SOKOL KUNČINA
Skončila zimní přestávka a máme tu opět
začátek iarní sezóny, která doufeime bude
alespoň tak úspěšná, jako ta podzimní. Naše

mužstvo obsadilo 2. příčkuv tabulce
okresního přeboru. Jarní počasí|e ale

vrtkavé a proto muselo být 1, kolo zrušeno a

přesunuto na náhradní termín, který určí
Okresní fotbalový svaz.

Našim fandům děkujeme za jejich

podporu a věříme, že tomu tak bude i letos,
Dále si zasIotlžípoděkor,ání naši sponzoři,
kteří na naši činnost přispívají podle svých
možností. Žeato pomoc je potřebná, svědčí
t ío, že náš rozpočet se pohybuje y rozmezí
110.000-120.000,- Kč ročně. Největšíčástku
ale získáme z akcí, které Sokol sám pořádá

(Maškarníples, Vinobraní, Tango, pálení
čarodějnic a jiné akce). Je ale zapotřebi

na místě rozhodla o postupu těchto prací
s ohledem na finančnímožnosti oú,
Věříme, že se to podaří a náš sportovní
stánek nebude dělat obci ostudu.

Také chceme poděkovat vedení Klubu
důchodců,kteří umožňují našim žák:ůma
členůmpoažívat sál na |ejich zálibu - stolní
tenis.

Ze sírany OÚ a vedení Klubu důchodců
byly vzneseny námitky na chování některých žáků a dělání škod na zařízelía vyba-

vení,

Bylo přijato opatření, aby vždy s dětmi
doprovod staršíosoby, která bude
zodpovídat za pořádek.Věříme, že nic
nebude bránit tomu, aby svůj sport mohli

byl

provozovat tak, jako členovéklubu
kulturistů, k jejichž činnosti nejsou žádné

připomínky.

aby se do těchto akcí zapojovalo více členů.
U členskézákladn1,, která má 123 členú,by

to neměl být problém. Zástupci Sokola

Kaplička u

č.p, 56 - Procházka. Fom z roku 1964.

Když se u oltářů dávalo požehnání, píišel ke slovu střelec z moždííe(moždíř=dělo

s krátkou hlavní, používanék

oslavné

střelbě naslepo). Střelec byl ukryt v minimální bezpečnévzdálenosti a bouchal tak

SDH KUNCINA

. SDH pořádti

a

obecní zastupiteistvo měli společnéjednání,
na kterém byl dohodnut postup úprav
kolem kabin a areálu celého hřiště (dodělání
zábradlí, oplocení, střídačky, parkoviště,
kanalizace). Byla ustanovena komise z řad
zastupitelstva a výboru Sokola, která přímo

,,Pod shalou"

.

21.8.2004 - Kunčinshy duatlon - součóst
seridlu Moraoskotřeboz,sky cyhloman. Očefuirdme aíce zdaodníků než loňshých 55.

2004

Iaro

Záci
Den

Cas

So 27.3.

15,00

KUNČINA - Pomezí

So 27.3

|2.45

KUNčINA _ Ponezí

So 27.3

l0.00

So 3,4,

16,30

Radiměř- KUNCINÁ

Ne 4.4.

14.15

Vendolí - KUNČINÁ

So 3.4,

10.00

Chornice -

So

KUNČINA-opatov
KUNČINA

So 10,4

10.00

KUNČINA - Radiněř

l7,4

l5,00

Hradec -

volno
volno

So 24.4.

10.00

KUNČINA - M. Tínávk{

So 1,5.

10.00

St. Město -

So 8,5.

10.00

KUNCINA

So 15.5.

10,00

Linhartice

Cas

10,,tr.

16,30

KUNčINA - Hradec

So l0,4.

14,

i7.00

Janov - KLTNČINA

So 17,4

14,45

všechny

So 24,4

17.00

KUNČINA - Dol. Új€Zd

So 24,,{,

Ne 2.5.

17.00

Nl.

So 8,5,

l7.00

Třebová- KUNČINA
KUNČlNÁ - LinhaItice

So 1,5.

kostela, kde za doprovodu varhan na
ukončeníslavnosti zně| chvalozpěv Te

So 8,5.

l4.45

So 15.5.

17.00

KUNCINÁ

Jaroměiice

So l5.5,

11.45

KUNČINA - Linhaltice
KUNCINA - Sy-Lány

Deum laudámus (Tebe Boha chválíme). Ale

So 22.5.

17.00

Březová -

14.45

Březová -

to už za zvuku pochodů mířila dechová

17.00

KUNCINA
KUNCINA

So 22.5

st 2ó.5.

Cerekvice -

st 26,5

l4.30

Chornice -

hudba do neibližšíhospody.

So 29,5.

17,00

KUNC]NA

Božítělovéslavnosti patřily k nejpopulárnějším v katolické církvi. Už dlouho se

So5

l700

jedlová -

So l2.6.

17,00

KUNCINA

radost z procesí.

Po celou slavnost vyzváněly

zvony. Od posledního oltáře šel průvod do

okresní přebor

Den

So 17.,|

strašlivě, že bázlivějším účastnftůmkazil

2,1.4.200,1 Doutboou ztibaou.

RELAX
. 26.6,2004 - krótk:l duatlon na hřišti

hraje shupina

Rozlosování SOKOLKUNCINA
Mrl
Dorost
Den

Výbor Sokola

-

-

Dl. Loučka

KUNÓNA
-

Bvstré

l5

So 12,6.

KUNČINA
KUNČINA

volno

29-5

So5

Janov -

430

Rohozná -

l4,45

KUNCINA

oijaé:] 4tfubýfu fu !óldl1! Í,sde apřé§iěsy

ne

So

Cas
KUNčINA _ Biezová
KUNČINA
KUNCINA
KUNC]NA
-

Tevíčko

KUNCINA

KUNčINA - Kienov
- KUNČINA

So 22,5,

i0,00

st 26.5.

15.00

Třebaiov

So 29.5,

10.00

KUNČINA - Jaroměřice

KUNČINA

So 5.6,

l4.30

Dl. Loučka - KUNCINA

Bvstré

So 12.6.

10.00

KUNČINA - M. Tiebová

-

!!,bit@h a. úbže

'éeiýii

!'RYČ g Npví Wí

PřIjezdy a odjezdy vlaků

Českédráhy, a.s.
žeIezničnístanice

Platí od 1 4.12.2003 do 11.12.2004

Příiezd Odiezd
4.26

4.26

É 20

t 20

smer

Císlo z

Os
Os

2475a Moravská Třebová(
14703 C,Třebová( 5.04)

Os

24732 Chornice(

6.53

6,53
7.12

Os
Os

24734 V.Opatovice( 5.50)
14705 C.Třebová(6.40)

8.53
0.1 0

11.02
11.57

12.14
13.14

14.06
14.22

15.19

Třebová( 8.18)
14702 Skalice n.Svitavou(

8.53
10.10

14707

24751
14709

15.39
17.01

17 01

17.20
18.35
18.55

17.21
18 35

Č.Třebová(

147 11

24731

Os
Os
Os
1 8.55
Os

14708
14715
14710
24753

19.31

Os

24756

9.5,1

Os

14717

ůČeskáTřebová - Chornice

8.19)
C.Třebová(10.28)

Č,Třebová(11.23)

C.Třebová( 9.10)

Skalice n.Svitavou(1 1.09)
Č.Třebová(a,44)
Moravská Třebová 11.09)
Skalice n-sÝltavouit+os)
C.Třebová(12.47)

ďŤřebo\rá(1348)
Skalice n.Svitavou(i6.09)

C.Třebová(13.30)

fi,

17,Xl.;

Skalice n.Svitavou( 9.09)

6.19)

v

kromě 31,Xll.;
6.26) jede vX @ a 24.Xll., 28.lX., 28.X.,

C,Třebová( 7.28)

24754 Moravská Třebová(14.16)
14706 Skalice n.Svitavou(13.19)

Os

1

Skalice n.Svitavou(7.09)

24752 Moravská Třebová(12.O8)
14704 Skalice n.Svitavou(11.19)

Os
Os
14.07 Os
14,22 Os
í^ lo Os

12.14
13.14

,15.40

19.51

14700 Skalice n.Svitavou(

Os
Os
Os
11.02 Os
11,58 Os
8.31

Poznámkv

Č,Třebová( 4.59) x;jede vfi, nejede 31.Xll.;

5.11)

5.53

8,31

do

4.20)

5.53
7.11

,l

Vlak

í'lrr lh

KUNČlNA

Chornice-Skalice n.Svitavou jede
vX 6) a 24_Xll., 28 IX , 2B.X., ,17.Xl,
x;
X;

x;jede v f,. nejede 31.Xll,;
V,Opatovice-Skalice n.Svitavou 1ede
vt netede 31 Xll..
x;jede v f, nejede 31,Xll
'

Č,Třebová(15,0O) jede vf,, ne]ede 31 Xll,
C.Třebová(15.58) ůChornice - Česká Třebová

06)
Chornice(16.15)
Skalice n.Svitavou(,l5,19)
C.TřeboVá 17.38
Třebová(16.46)
Skalice n.Svitavou 19.09
Skalice n.Svitavou(16.19)
Č.ŤreUova 19 08
C.Třebová(18.21)
Moravská Třebov 19.02
Moravská Třebová(19 25)
C.Třebová(2O 08
.Třebová(19.17)
Skalice n.Svitavou(21,39)
Třebová(15

kromě 31.Xll

v

fi.

,

Moravská Třebová-Chornice 1ede
neiede 31,Xl|,:

v f,,

1ede

vft a f, nejede 24, 25, 31.Xll

jede

vf,a f

11lV,,

1,8,V,4,5Vll,
,

nelede 24.,25 ,31

_XU_

11lV,1,8,V,4,5Vll.

nejede 24,, 31.Xll,;
Chornice-Skalice n Svitavou 1ede v f,
nejede 24 - 26 Xll,, 1,1. 1 1 lV , -1
B,V,, 4,, 5 Vll,, 26.IX,, 28 X., 17,Xl,,
neJede 24., 31.xll.;
Boskovice-Chornice jede v f , nejede
24. _ 26.Xll_, 1.1,, 1 1.|V., 1., 8.V., 4.,
s.Vll.. 26.|X.. 28.X.. 1 7.Xl-:
jede v f, a f , nejede 24., 25., 31.Xll.,
11.|V.'l., 8.V., 4. 5 Vll,:
nejede 24., 25., 31,Xll.;
,

21.08

21.08

Os

147 14

21.58

21,58

Os

24755

22.48

22.48

Os

24735

wsvĚtttvry l enxtÁRUttGEN
Druh

os_

vhiu

osobnlvlák/PorsoneizuglLocs

Skalice

n.Svitavou(19.19)

.Třebová(21.23)

Č.Třebová(21.41)

Moravská Třebová(22,05)

.Třebová(22.16)
/

Chornice?3.2?\
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s užba ple!íary
lU99age

cosloních zaveladcl: !€
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|,la lince
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čsAD Ústí

nad

dnech
2,2003

Ústí n. OrI.,Třebovská

Brněnská 558, te|,461

o
EB
íiŤň

Gepáckwagěn

Platí od 14.12.2oog
do11.12.2004

pondéli

o

iede v píacovních
iede v
héiede 31. t
iede ieir v sudých lÝdnech, neiede od 22.12.2@3 do 23.12.2003
Áeiede od z2.12.2ao3 do 2, l ,2004
iede jen v lichých týdnech, nejede 3l,t
iede ien v lichÝch tÝdnech. neiede od 29,12,2003 do 2.,1,2004
§ooi 17 wčká'v za3távce íúorevská Třebová.aut,nádr. ořii€zdu sDoie 3 linkv 1 71'íoo neiYýšB 5 minut
Plátítď_!l íyilášený ósAD úslí_!ador|ici, a.š.lníomacéd tarilu jšoúzveiejirěny ve vozídíech na lince.
spol prl9usnou zastavkou prollzol

2,2003

/

/

caíí|a9e ol

and tom

680781 Moravská Třebová-Kunčina-Nová Ves
:

vlaku též služba ú§choq běhěm plepíary

,oxlř€ná pi€píava spollzavaza{jgl pl€deGiň jlzdnch kol / Fáhíadmjlnáhme móglch A!í3den ohd Abladen
des Fahílades duron den ReEenden / a silndLíed ttansPí ol lrulsts.ed tuggáQe €sFciaj]y bfycl€s. under a
pá§sengel's s!pe,vsloil al lhe c.ach
s]Užba uschovy béheln picpíavy 1 cahle|de G€|ackauíbewahrúň9 nll Ggpáckábgabe Und _ aus9abe áň ZUq ] a
mohle lěfr lJ9gá9e caí

jede v páiek

ČSAD
@@

nŮzNn

NEMOCNICE NESE NOVÝ NÁZBV

TERMrNY JÍZD PRo \aEŘEJNo§T
N.d MLÁDĚJOVSKÉ Ú ZKOROZCHODIÍÉ

žnr,rzMcI v noCE

2004

póče Moravská Třebová,
Běhern měsíce listopadu 2003 došlo k pr'estěhování a k soustředění odbomých ambrrlancí, včetně
praktických lókařů, do zrekonsttuované I. nemocničníbudor,y. Pro orientaci pacientů a návštěvnikii
sloužípřed vchodem dcl budovy orientačnítabulc

:

15.5,
16.5.
11,ó,*
72.6.
Dslší jízdy je možno obj€dnat
na

telefonnín čí§le §!í9l?l9!!

]iililss lo]0}.d 5
V]ák}bldoil!.d.n\ piillni!![on.li\inri!
(Ňrilss |9:9) nebo Bs §0 {Č(D lojl) V Nllan;,ili ic trŇi|o
l l.|olnnl|
zh]édnol l v\tbv! Pilil d].Ď.iYotl,.I i clrkí.lt.
* T.íjnh ]ld]ooJ
lnťŇjil s\lln,,ln i[iltri
ic trtd],.]
vli(
l t.hdy jc.
si
z\]išlii
r.\\P]ili
o§.nn]l
nl]ádeže. iinrtse
![ho 3. př.d.n objednai Da 1.1, čtle 606 832 39{ ( p, Fúó&)tDíe 7s,:0o1 b0de plilil zy]iirli iizln] iŤd-jizd! búd.!
pbÝiže]y [[izk! ni \ojetsl\idl ops]ui 2 |^ ri §ťat.\t ÝjllÝ
Pod,obioíi ia idrcse bHFr/Ďl.d.iov,zd€.c!
1 bňgády ni lbila\é Nllilaj$,ska dÉh\
lnlonnoc. o nicn a d3l!i činnonr Milz.l plúil]]sL\ilh iťIť7{,ť
poskyhlreNe na adíese Anul F!čik. sillšt.no!_j!.
ó02 00 Bmo. Te|.| ,i 19 ]5 l5 j3

v lclě sc fudo! [óilil

J&d,íÉd pl!l!ýÝ ler6íbechjad

pro

v.ř.jnoí:

celého zdral,otnickóho zařízení a podrobný seznam a umístěníjednotlivých ambulancí a pracovišť.K pohybu po budově jsou k dispozici

3,7.

1.7.

pacientum dva výtahy. Součástí areálu je také
lékárna a bezplatné parkoviště pro osobní auto-

10.7.
17. ;.
21,1.
31. ],
7.8,

Od 1.10.2003 s ukončenim akutní péčena
intemím odděleni byl Radou Pardubického kraje,
ktery jc zřizovatelem nemocnice, změněn názcv
zdravotnického zaiizení na Nemocnice náslcdnó

ortopedická ambulance
MLIDr. Nádeníček
pracovna sestry

ambulance krční,nosní, ušní
píaco\ŤIa

návní

Hlavní budova - L podtaží(suterén} tel.:
tlčníambulance
\íUDr, Č'íšecký
psl,c hi atric ká ant bu lance

\íUDr, Cach

461 316 932
,161 352 300

poUláží

lan c e

\,íUDr, KŤíž- ordinace

ceúík iíždnóbo:
N1
NT

idějo\ - \'e[! x zPť] óL..
iié oV.No,i \:5 i rp. 'D

pracoyna sestry
\,íLDr, Skoumalor,á - ordin.
praCovna SeStry
\,1LDr. Klug - ordinace
praCovna SeStry
MUDr. Labounková - ordin.
pracovna seStry
\]L Dr. Narrátilová - ordin.
pracovna SeStry
dětská kardiologie
doc. MUDr. Nečasor,á, CSc.

Lae§ki

zdirm! se pi.pmlUli del] co
6 lťI x 23v32idli !iel ri
]izdrich io] Darl .d ú di ló
lťl PDli PoLo\ar ]'zi]|ť
]isl| pLl]]ťi \ il.
cBslu .l
slailic] nťžNl]adě].ý ie |!§i
pied.n] ol] d5 l |. (c ťli|irnl
člsi. óOó 3] ]] 9] Ni lrlIi
Iep]ali židIa izlIl \i r.df
posk}lo\

ini

ili]|i sp!leč|.§l

r\:lrr žc ťZni].
ni (Č]:)

dětská

SVOZ

PLASTU
o

15. dubna

10. června
19. srpna

L4.
Éí#

20

říina'

04

psychiatrie

\4UDr. Landová
logopeclická poradna
Nlgr, Antlová
plicní ambulance
MUDr. Dvořáková
g,
c

pracovna sestry
logic ký zákro ko vý sáI

n e ko

,{6l 352 393

461 352 387
161 352 444
461 352 394
46l 352 390
461 352 396
461 352 337
4ó1 352 385
46l 352 395
161 352228
161 352 228
161 352 228
461 352 262
161 352 261

- Sestra

161 352 321

- SeStIa

461 352 316

hirurgický zákrokový sál

ii.Í:::.,t*,ftl
- ne/iologická ambulance

MUDI Hájkol.á

MUDr. Randulová
chirurgická ambulance

a logic ké prac oviště
pracovna 1ékaře

re ntge n

ltrazv u kov é p r a c o v išt ě
gas tr o e nte r o Io gic ké p r a c o v iš tě
u

461 352 2I4
46]1 352 2.14
461 352 223
461 352 221
461 352 336
46l 352 330
461 352256
161 352326
461 352 467

.{61

]52 391

karclioklgie

Mt]Dr.

161 352
161 352
16l 352
461 352
46l 352
461 352

Po]

placovna SeStry

MUDr: Kclča

praco\-na SeStry

MUDr. Berková
MUDr. Stet}'anor,á

a

lergo kl gi t: ká amb

u

MUDr. Macášek

g1 n e ko l o gic k ú utn

391
381
333
45 l

453

.153

la n c e

b u

461 352 259
lan c e

N{UDr. Maclránek

.161 352 290

NIUDI. Hamnrer

,{61 352 290

urohgická amhulnnce
e-rrraj I

46l 352 388

tel.:
461 352 270

ředitel - MUDr. Hioušek

praktičtílékaři pro dospělé

352243

neuroIogic kú ambulttnce
MUDr, Snajdrová
461 352 392
interní ambulance - diabetologie, revmatologie,

a bezbariérový vsfup do budovy. pohyb v budo\,š Za použitíÝtahu.

28.8.
11.9.

461 352 386
461

- lékař

r-r-rísta

11.8,

u

- scstra

Pro pacienty se sníženoupohyblivostí nebo
inlalidní jsou za budovou označená parkor,aci

21, 8,

budova - lV:

gyn e ko lo gi c kó amb

mobi11,,.

i

Randula
sestry

Mt]Dr.

16L 352 244

náměstek řeclitele pro HTS
S. Past}ř
kožníambulance
MUDI. Blahová
LSPP pro dospělé
LSPP pro děti

RLP -lékaí
.RZP - sestra

461 352 327
nemocnice@ery4!!.q2
46L 352 252

16] 352 443

461 352 400
461 752)7a
461 352 3l7
4íll 352 307
161 352 402
461 352 21l

.RZP- řidič
pokladna - pí. Chvátalová
46l 3523lE
Tato pracoviště, yčetně dopruvní zdrayotnické
slttžby (kožrLíambtiance btttle un,Lístěna t, Jtlttwtí
nemocniční bttdově), budou unlístěna do :rekotr
strttoyané původníbttdov,,- polik.litli|q: p'ibližně
v únclru 2001.

Léčebnacllouhoclobě nemocnúcll a lůžkanásledné
péče- pri-náí MUDI. Kr,ál
stanice L - IL posclroclí
4ai1 352 312
stanicc II. - I. poschodí
161 352 23]
,16l 352 450
vrchní sestra pí. Komoňor"á

stanice III.

- píaco\.na sestry
píaco\ma 1ékaře

h abilitační p racoviště
tělocviěna
elektroléčba
o dděle n í klinic ké bio chemie

Re

461 352 348
1161 352 344
,16l 352 _]60
,+61 352 331
.161 352 235

Z KULTURY
Ve vzduchu je cítit jaro, sluníčkose už
opírá do oken i do tváří a každý je plný
očekávání něčeho nedefinovatelného, co

20. 4. do 24. 4. se bude konat ojedinělá
výstava ručně řezbovaných loutek pana

rok, přichází i festival ,,Dny slovenské
kultury", který už po deváté představí
umělce ze spřátelené zemé a při-pomene
nám tu krásnou mazlivou řeč, aí již v
provedení dramatickém, či hudebním. Od

na zámku v úterý - pátek od 9 do
a o víkendu od 13 do 17 hod. Dne

musí určitě přijít. S iarem také, iako každý

19. do 24. 4. 2004 uvidíme koncertní show
Gondolánovců (l9. 4. v 19.00), kteří slavili

úspěchy v Kanadě, Btazílii i Japonsku,
dětské pořady, koncert slovenské folkové
hvězdy Zlzany Mojžíšovéa iejí družiny
(20. 4. v 19.30), vystoupení 50členného
folklorního souboru Uryín (2|.4. v 19.30),
dokonce i představení Prešporského divadla
z BratislavyLimonádový Joe(23,4. v 19.30),
jehož provedení jistě každéhopřekvapí.
Závér (24.4. v 19.30 bude patřit revivalové

skupině The Backwards, která se stala
vítězem prestižníhosvětového Beatfestu

2003 v New Yorku. Festival tradičně doplní

i Dny

slovenské kuchyně

Excalibur.

v

restauraci

Z dubnových akcí bych se ještě ráda
zmílíIao slavnostním otevření expozice
,,Moravská Třebová v L7.-20. stoletť',
která rozšíříprohlídku zámkl o další

vystavené historické exponáty (např. do-

bový nábytek dámský salonek, kancelář

lichtenšteinskéhoúřednfta atd.). Pouze od

Antona Anderleho z Bánské Bystrice ,,Pohádkový svět loutek". Od 1,4. je otevřeno

17 hod.

24.4. se

bude konat na fotbalovém stadionu MT

,,Pálení čaroděinic"

s MAXI

DISCO

SHO§í a ohňostroiem. V kině uvidíte Scary
Movie 3 (22.4.), Drž hubu! (26.4.), Looney
Tunes: Zpét v akci (29. 4, v 17.00) a Pach
krve (24.4. v 19.00).

Na květen se připravuje hudebně

zá-

bavný pořad, sestavený ze známých operet,

v provedení Slezského divadla v Opavě a
Národního divadla Ostrava Láska brány

otevírá (l4.5.) a divadelní lahůdka z pražské

Violy s Bárou Hrzánovou Mái

(25,5,). Ve
dnech 29. - 30. 5. se koná Zemská přehlídka
mažoretkových skupin Moravy a Slezska.

I(ino v květnu:

VERONICA GUERIN
VÍTEJTE V DŽUNGLI
10.5. BRATŘI JAK SE PATŘÍ
13.5. KRAJINA STŘELCÚ
17.5. LIDSKÁ SKVRNA
3,5,

6.5.

GoLD MoULAIN
24,5, LEPŠÍPOZDĚ NEŽLI POZDĚJI
27.5.KILLBILL
31.5. KRJiL ZLoDĚjŮ
20.5.

v měsíci červnu se můžemetěšit na
divadelní představení s kriminální zápletkou past v nastudování Divadla na vino-

hradech Praha (2.6.) a ŠTRONZÁTKO Festival pohádek pro děti, který se bude
netradičně odehrávat nejen v budově
muzea, ale hlavně v jeho okolí - v parku.
Jsou připraveny obli'bené pohádky jako

napřftlad Tři zlaté vlasy děda Vševěda,
Čertovská pohádka, Zvííátka a loupežníci, ŠípkováRůženka,Baiaja, Pyšná

princezna aj.
Z dalšíchprogramů bych vybrala Velkou ohňostrojovou show (srpen), Vstupte

(Nárožný, Mrkvička, Švormová) a Martin

Maxa (záí|, Klíčena neděli (Háta Praha),
Poutníci a Módní show Beaty Raiské
(říien) a Petr Spálený, Miluška Vobor-

nftová a Apollo (listopad).

Na závěr bych asi měla napsat: ,,Zména
programu vyhrazena", jak se běžně dodává,
neboť - jak praví česképořekadlo ,,Všechno
je jinak". Doufám však, že pokud opravdu
dojde ke změně, tak jen k lepšímu,
Jestli se výkony umělců jen trochu budou
blížittěm, které jsem měla možnost vnímat

v nádherných

představeních v březnu
(Zlaté iezerc s R. Brzobohatým a K. Fialovou a Návštěvnft s P. Kostkou a vynika-

!ícímP. Pelzrem), potom se opět máme na
co těšit!

;

