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AKTUÁIXĚ Z OBCE
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spolrorrý půtt

Jako důsledek Bismarkova kulturního
boje a hnutí Pryč od Ríma vznikla kolenr
r. l890 ,r Kolíně nad Rýnem protiakce, jejímiž nositeli byly katolické lidové spolky,
Po
.převratu l9l8 převzaly tyto spolky
v ceskoslo.lensku do svéh<r programu
vedle náboženských složek tal<é nár-odní
ukoly. Tat<olý spolek vznikl take v Kunčině.
Po dlouhých přípravách vybudoval
lidornl, spolek v letech l93ll32 na íarní
zahradě nádher-ný spoll<ov.f, dům, ktery

brzy hrál důležitou roli ve společensl<ém
životě obcí Kunčiny a Nové Vsi. Měl velký
sá!, pěkné jeviště, sklad, klubovnu pro

mládež

a byt. Na čeInístraně

sálu

lnformace ze zastupitelstva
Obecní zastupitelswo na srnf,ch jednáních
projednávalo čerpání rozpočtu za uplynulé

se

s paterem Karlem ze

nebo Františkem Budigem

z

Nová Ves a prodej parcely p. č. l 220l l 6 v KU

v majetl<u farnosti, uvažule zastupitelstvo obce
o financování z obecních zdrojů, protože
církev na tuto investici nemá peníze, Hodiny

Schválilo odprodej akcií BUS UO a.s.
v počtu 26 ks za cenu 200 Kč za jednu akcii,
dále prodej nemovitosti p, č. 1050/2 v KÚ

Kunčina. Podíl obce na vypracování brožury
,,Cestujeme po Moravě a Cechách" v částce
7 350 Kč. Změnu jízdníhořádu u číslaspo|e
68078l-posunutí odjezdu z Moravské Třebové, autobus bude jezdit od l. 9. 2005 o l5

minut později v l7. l0 hod.
Rešilo pokračování budování infrastruktury
v KÚ Nová Ves v lokalitě pro rnístavbu bytů

tu

Svitav

Boršova.
Především se tu ale bavilo široké publikum
divadeIními přeCstaveními.

Daleko šircko nebylo obce, která by

mohla dát

sým

ochotníkům podobný

velkolepý rárnec. ,,Siechtic Adam", ,,CervenýJórg", ,,Annin odpočinek" a ,,Čarodějnice z Karrentrergu" Drošly zdejším
jevištěm stejně jako oPereta ,,Wirzerliesl".
Technicky bylo jeviště tak daleko, že se
zde mohl l<i,ásně simulovat hrozivý požár
zámku. Hlavní herci těchto tragédií a |idov,/ch her si zasloužili, aby tu byli jmenováni: Josef Jenisch a jeho pozdější manžell<a

paní Mitzi, Lois Halriger, Schúch z Nové
Vs!, Lois Hantl, panÍAnna D,,rrorschal<ová
a mnoho jiných,

Po roce l936 se stal ,,černý" spoll<ov},

důnr,,hnědý" shromaždbvacím lokálem

a

tělocvičnou. Po

r.

podíIem 40:60 ceIkov/ch nákladů u plynu

a e|. energie a iníorrnaci o postupu prací.

Vza|o na vědomí informaci o rychlostní
komunikaci č. 35. Dále se zabývalo nabídl<ou
na umístění hodin - kostel kunčina v částce

odbývaiy hasičské bály, štěpánské věrrečky,
svatební zábavy a odvedenecké věnečky.
Ser,l tam se íu také konalo politické
shr-omážciění

s

období a řešilo dalšíatázky řizení obce.

namaloval malíř peichl ved|e krista heslo:
"Pro víru a v|ast". Také klubovna mládeže"
byla vynralována s dobo{m vkusem. Zde
symbolizovaly kovadlina, kniha a meč cíl
vzdělávací práce.
V letech 1936137 sloužil spolkov/ dům
po dobu renovace kostela tal<é jako

rnístncst prcl služby boží,Jinak

ll/2005

1945 byl o{iciálně

přejmenován na "Rudý dům". V 60. letech
byl renovován elo současnépodoby,
Fotogrofle spolkového domu z roku l 9ó4

58

000,-. Přesto,

že |<ostel v

Kunčině je

budou sloužit především našim občanům.
Dnem l. l. 2006 bude zřízena školská
rada při Základní škole v Kunčině na základě
nařízením n isierstva školství.
Schválilo čerpánírozpočtu k 30. 6. 2005.
Odsouhlasilo .úplatný i bezúplatný převod
pozemků v KU Nová Ves pozemky hasičská
i

,Yru

zbrojnice a pozemky v areálu Základní šl<oly
i se všemi podmínkami tak, jak je ve smlouvě
uvedeno. Souhlasilo se smlouvou na opravu
místních l<omunikací v majetku obce firmou
SÚS silnlc Pardubickeho

l<raje.

Dá|e se zastupltelstvo zab,ývalo možností
úpravy cesty na Mladějov na základě vyvolaného jednání obce Mladějov.
Komunikace je využívána jak našimi občany, tak m|adějovskými a vzhledem l< tomu,
že značná část dětí dojíždído našíškoly, je
vhodné přispět ke zprůjezdnění.
V dalšíchbodech bylo jednáno o otázl(ách
správy obce a nakiádánís majetl<em.
V nejbližšímobdobí musírne vypracovat
pasport místních l<omunil<ací, Zab,ývali jsme se

prováděním veřejně prospěšných prací a záměry na dalšíobdobí.

Zastupitelstvo věnuje značnou pozornost
dalšímu rozvoji obce v návaznosti na požadavky evropské unie. Budou nutné investice v oblasti ochrany životního prostředí.
Není možnéuspol<ojit všechny požadavky

občanů,vzhledem k návaznostem dalších
investic v obci, Je proto škoda, že zájem
občanůo dění v obci je velice malý. Rozvoj
obce není jen v zájmu zastupitelů, aie nás
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Křížea církevnípamátk}, v Kunčině k 1.1.2000
pokračovóní z minulého

(Sírovi)

l8. 6. Lázníčková Karla(K)

mohou přih|ásit

obdržet na teIefonech 777 312 948 (. Brychta

Dorost
)EN

)o 27.8,

Společenská kronika
Narození: 20. 4, Měsícová Kristýna(K)
l, 6. Hnátová Vendu|a(K)
24 6. Koutný Daniel(K)
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Výbor TJ Sokol Kunčina vyhlašuje rnl,běrové
řízení na provozování udírny na fotbalovém
hřišti při konání zápasů v kopané. Zájemci se

číslq

19. Kamenný křížv polích za

č. l24

,

v kterych místech stál.
c/ Dřevěný křížs plechou/m Kristem stál
u cesty č. 7. Nebyl udržován, asi před l 5 lery
spadl a nebyl obnoven.
dl Yyřezávaný Kristus na dřevěném kříži
visel dlouhá desetiletí na domě č.32 lHutiral

dnes na hranici po|e a louky, Vztahu|e se k né-

mu povést o nehodnem mládenci, ktery

vystřelil z pušky na sochu Panny Marie a odraženou kulkotr byl sám zabit. Na prsou Panny
Marie je patrný důlek po střele.
Kříž je orientován na sever, ke Kunčině. Je
ale staticky narušen, naklání se jižnímsměrem.
Na základním l<ameni je špatně čitelný nápis:

Při opravě

fasády
v domě na půdě.

Postavil

Mathes a l4arre Pichlovi (?)l827

,

cerna a modra 1Panna lYaria;. l''1ucrcl nástroje
jsou dobře patrné a mezi ostatními křiži mají

ló, Hlavni křiž na mistním hřbitové.
,]e z pískovce, Kristus je litinov.l,, Orien17. Křížea památky, které se nedochovaly
al Božt muka, l<terá stála asi l00 m nad

křízem

č. l5

muka mě|a uctít její památku.

b/ Někde u ,,Liščístezky" stal dřevěný
kříž,kt..ý byl natřen červenou barvou. Ríkalo
se mu Cervený kříž.Nikdo si ale nepamatuje,

Byl to památny krž, stál poblrž .,Lišcl
stezky". Poněvadž cesty byly rozorany, srojí

Pískovec je dosti narušen, Kristovi chybí
pravá noha. Materiál 1e zvětralý, ale jsou
patrné stopy po po|ychromování - barva bí|á,

místech byla kdysi bleskem zabita dívka, boží

,

byl sundán a je

.

uschován

e/ K oslavám BožíhoTěla sloužily tři
kapličky. Jedna stála u hasičskézbrojnice inyní
autobusová čekárna/, druhá na Malé straně
u cesty v zahradě č. 87 a u silnice v zahradě
č. 56. Nebyly, udržovány,chátraly a postupně
byly zbourány.
f/ Na něktenl,ch starších domech jsou ve
štítech ještě dnes zachovány výklenky /č. l00,
700l, v nichž dříve b/valy sošky svatých jako
ochrana před neštéstím.
ý Před domem č. l37 býval na stromě
připevněný křÍž. Majitel pozemku strom skácel
a křížse svatým obrazem zničil.

,

Celý cyklus ,,Křížea církevnípomátl<y
v Kunčině k l, 1. 2005"
sestovil Pan Jan Berka.

smérem ke kunčině. v těch

zemřela paní Valná Zdenka
ve věku 82 let

dne 19. ó.
zemřela paní Selingerová Jana
ve věl<u 58 let

dne l ó. 7.

zemřel pan Vařejka Josef

ve věku 58 |et
dne 2. 8.
zemřel pan Procházka Antonín
ve věku 60 let
dne 20. B.
zemřel pan BerkaJan
ve věku 73 let
dne 22. 8.
zemřel pan KučeraJosef
ve věku 66 let
...čest jejich pomátce

Rádi bychom znali důvod, proč se v Kunčině musí v noci chodit po tmě? Jsme kolektiv
pracovníků,kteří začínajípracovat od 2 a 3
hodin ráno. světla na noc zhasnou a kunčina
se ponoří do tmy. Ptáme, se proč OÚ tak na
osvětlení šetřív noci, když se svítíněkdy i ráno
při sluníčku?
V časných ranních hodinách potkáváme
spoluobčany, kteří jdou do práce, když ostatní
Iidé ještě spí. Všichni musíme přejet nebo
přejít Kunčinu ve tmě. Je zde sice pár světel,
ale pro bezpečnost občanůto je málo. Možná,

že když by byla obec pořádně

osvětlena,

omezily by se krádeže a vloupání a snížila by se
i drobná kriminalita v obci.
Pracovníci kuchyně Matušók Agrion s.r.o.

Odpověd'Obecního úřadu v Kunčině
Yážení pracovníci kuchyně,

\

obecní úřad v kuněině nemůžeznát
Pracovní dobu kaŽdého obČana, Když
někdo z vedení přijde a požódá obecní
úřad o službu, zdtím se nestolo, že by mu
nebylo vyhověno.

Y

dopoledních

a

někdy

i

odpoledních

hodinách se syítíz důvodu hledání poruchy na kabelu nebo ve svítidlech. testli

někdo zvýše uvedeného kolelaivu zná lepší
způsob oprovy, ať se přihlásí na OÚ, rádi

se pouěíme.

z KUITURY
Počasíse poslední roky asi totálně
a Daniel Auteuil jako dva špičkovípo|icisté
a v době školního roku útočí svádějí boj o to, kdo z nich dopadne bandu

pomýlilo

nemilosrdně paprsky na neklidné děti i jejich
nervózní rodiče. Zato v období prázdnin si
občas nezadáme se Sibiří a teplo má jen ten,
kdo si přitopí. O to více se možná potom pídí
po nějakém rozptýlení např, v podobě
návštěvy l<ulturních či sportovních akcí. Letos
to bylo snad i ,,Hudební léto na zámku", které
přispělo l< vyplnění večerůmuzikou různých
žánrúa sezónu zakončilo již tradičními
,,Zámeckými l<ejklemi". Své příznivce si určitě
našel i kinematograf bratří Čadíků
na náměstí,

takže můžemeříci, že tak úplně okurková
sezóna to neby|a. Musím se také zmínit, že

v

červenci proběhla rekonstrul<ce kinosálu.
V této etapě doznala změny podlaha, křesla,

jeviště, prom ítacíp |átno, bezpečnostní zařízeni

a další.V příštíetapě by měla přijít na řadu

tolik potřebná klimatizace a scénickéosvětlení.
Už ted'bude jistě radost nov,f, interiér navštívit.
A co nás v něm čeká? Začnu třeba zde:

Ochránce
l2.9.2005 pondělí v l7.00 a l9.00 hodin

Příslušníkelitních jednotek Shane má chránit
děti zavrťděného vědce. Postupně je však
donucen vyměnit arzenál zbraní za plenky a
krabicové džusy. Kromě zločincůmusí krotit
mladou rebelku zoe, zasmušilého čtrnácti|etého Setha, osmi|etou fanynku bojoinl,ch umění
Lulu, tříletého Petera, ročníhoTylera a jejich
rumunskou ošetřovatelku. Začíná nejdůležitějšímise jeho života udržet jednu rodinu
pohromadě,

Režie: Adam Shankman, hrají: V. Diesel,
L, Grahamová, Ch. Poter, ad.

Klryey

l4.9.2005 středa v l7.00 a l9.00 hodin
Životopisný příběh profesora A|freda Kinseyho, ktery se v první polovině 20. století
proslavil otevřenou studií lidské sexuality a lidského chování při té nejoblíbenější činnosti.
Kinsey vydal za svůj život něko|ik uznávaných
publikací, 1enž mezi tehdejšíveřejností způ-

sobiIi poprask tím, že všechno kolem sexu
bylo v oné době ve|ké tabu.

Režie: Bill Condon, hrají: L. Neeson, L. Linneyová, Ch. O'Donnell ad.

Búgilli

l9.9.2005 pondělí v l7.00 a l9.00 hodin
Policista Jefí se rozhodne po stresující profesi

policejního vyjednavače přijmout místo šéfa
policie v idy|ickém městečku. Sen o pol<lidné
práci však rychle skončí.Tři zločinci se po
nevydařeném vyloupení obchodu ukryjí v do-

mě, kde jako rukojmí držíchlapce, dívku
a jejich otce. Případ ještě zkomplikuje fakt, že
otec je účetnímmafie. Jeff musí znovu všemi
silami bojovat o ohrožené živory.
Režie: Florent Siri, hrají: B. Willis, K. Pollak, t. Tucker, M. Hornová ad. S.

Valka+slieaj!ú

21.9.2005 středa v l7.00 a l9.00 hodin
Dvě velké herecl<é hvězdy Gérard Depardieu

nebezpečných bankovních Iupičů.Ve svém

a použít
dosaženícíle...
RežisérOlivier Marchal (sám býva|ý policista)
natočiI svůj přiběh na základě skutečných

zápase neváhají překročit zákon
veškeré prostředl<y

l<

l3.00- l 3.45 provoz střelnice
l4.00 - Benedikt - šermířskévystoupení
l4.30-15.30 - skupina Dubia Fortuna, provoz
střelnice

A pozor!!! Pro děti je připravena v dopoledních hodinách ještě jedna krósná pohádka.

událostí-

Dále hrají: A. Dussollier, V. Golinoová,
C, Marchalová ad.
Sin City město hříchu
26.9.2005 pondělí v l7.00 a l9.00 hodin
Je to svět, ve kterém byste určitě nechtě|i žít,
nejste-li moderním Vikingem, zkorumpovaným
politil<em nebo kariérně uspokojenou prosti-

tutkou. Vítejte v bezčasém městé, jehož ulice
smáčejí proudy deště i krve, jehož ženy jsou
spoře oděné a jehož muži nikdy nejdou pro
vraždu daleko..

Režie: Robert Rodriguez, Frank Miller,
hrají: M. Rourke, B. Willis, C. Owen,
E.

Wood ad.,

válka světů
28.9.2005 středa v l7.00 a l9.00 hodin
Dělníka Raye (Tom Cruise) trápí problémy
v rodině, jejížč|enovési přestávají rozumět.
Na planetu Zemi se ovšem řítínebezpečí nepředstavitelného rozsahu. Má podobu mimozemských predátorů, l<teří se rozhodli naší
civilizaci zlikvidovat a jsou na to technologicky
skvě|e vybaveni. Osobní potíže ustupují do
pozadí. Lidé, včetně Rayovy rodiny, se musí
semknout, pokud mají mít alespoň šanci na
záchranu.

Režie: Steven Spielberg, dále hrají:
D. Fanningová, |. Chatwin, T. Robbins,
M, Ottoová ad.

dospělí 20,-

vás zve na setkání
s lidornimi řemeslníky, pohádkáři, rytíři a bo_
zámel<

jovníky, tradičními řemesly a dobovou hudbou.

Uvidíte ukázky řemesel: keramika, hrnčíř,

kovář, kartáčnictví, řezbář, perníkářka,

malování na sklo, drátování, košíkář aj, Nesmí
chybět věštírna a sladl<á medovina. Pro děti
bude připravena historická stře|nice, šermířsl<á
vystoupení a netradičnípohádka šermířsl<ého
divadla Benedikt s názvem Studna. Dospěláci si
jistě přijdou na své poslechem hudby skupiny
historických nástrojů Dubia Fortuna.

Program iarmarku:
9.00 , zahájení trhu a řemesel na nádvoří
zámku

9.30

-

hudební produkce skupiny Dubia

-

šermířskédivadlo Benedikt - veselé

Fortuna
l0.

l0

Moravská Třebová si vás dovolují pozvat na
jubilejní setkání s německou a českou kulturou, které se uskutečníod l3.do23.září
v budově městského muzea.
13. září

-

,,Ach wie schon ist Panama

1ak je krásná Panama"

pohádka pro školnímládež,
Goethe lnstitutem praha

-

Ach,

ve

spolupráci

v

Kulturním

s

kinosá| KS, l0.00, vstupné l5,centrU

15, září - ,,Co víšo Německu a Rakousku"
soutěž pro ško|áky i neškolál<y
Středisko ČNP, t. patro muzea, l5.00

l6. září -

,,Hřebečský soubor a jeho přátelé
lidové tance a písně" - IO.rnl,ročísouboru
dvorana KS, l8.30, vstupné 25,-

l7, září -

,,Romanticl<á láska

v německé písni

a poezii"

V komponovaném programu účinl<ují:
Radovan Lukovský - recitace, člen činohry
Národního divadla praha
Robert Sterbo - belcanto tenor. USA

Prof.

Marek Kopelent - skladate|, klavírista

Marina Grochovskaja

V

-

klavíristka, Rusko

programu zazní skladby a písně L.v.Beethovena, J.W.Goethe, F.Schuberta, J.S.Bacha
a v závěrečné části ,,píseň o lásce a smrti

Druhý moravskotřebovsV jarmark
l0.9.2005 od 9.00 do |6.00 hodin
zámecké arkády, vstupné: děti l0,-;
Moravsl<otřebovský

Dny česko-německékultury
Středisko česko-německého porozumění a KS

představení Studna
l0.40- l2.00 - provoz střelnice
l 1.00 - hudební produkce sk. Dubia Fortuna

Kryštova Kornata Rilka"
dvorana KS, l 9.00, vstupné: 50,- v Kulturním
centrU

18.

září

,,Sbor Da|ibor Svitavy

a

Fermáta

Moravská Třebová"
dvorana KS, l 8.00, vstupné: 25,23. září - ,,Oráč a smrt"
Divadelní představení pro školy v podání herců
mnichovského profesionálního divadla.
Kinosál KS, l0.00, vstupné 20,- v Kulturním
centru

Pro děti
kvítkovi vítkovi
22. 9. 2005 v 8.30 a l0.00 hodin
vstupné:25,- Kč

o

Karlovarské hudební divadlo zve všechny děti

na dalšípokračování příběhů Kvítka Vítka.
Yýpravná podívaná plná písniček, neskutečně-

skutečných příběhů,Zveme vás do pohádky,
do světa skřítka vítka.
uvádí karlovarské hudební divadlo.
(Pokročovóní no dolšístraně)

zE šKolstcýcH zpiŘizENí

(Pol<ačovóní z předchózející strany)

Večer operetních a muzikálových melodií
22.9,2005 v l9.30, vstupné:60,Uslyšíteslavné árie a dueta z těchto děl:

Cikánský baron, Polská krev,

Paganini,

Mam'zelle Nitouche, Divoworný hrnec, My

Fair lady a West Side Story.
Učinkujíč|enovéHudebního divadla v Karlíně:

lveta Dufková, Michal Klamo, Kateřina
kenardžievová a oldřich král

již od l. září 2005

rok. Letos bude kunčinskou školu navštěvovat
l47 žáků.Jejich řady jsou stále více posilovány
dětmi z Mladějova, jejichž počet již přesáhl
číslodvacet. Věříme, že tento příznivý trend

bude pol<račovat. Usilují o

to

představitelé

obce i všichni pracovníci š|<oly, kteří se snaží

i rodičůmmaximálně vyjít vstříc,
Poprvé zasedlo do školních lavic l6 prvňáčl<ů,
které doprovázeli jejich rodiče. Slavnostního

dětem

lEi.i1,1iiť\a!lEĚuro
(předprcdej

zÁrl-aoNišrou KuNčlNA

Ve čtvrtek l. září 7005 začíná nornl, školní

zahžtleníškolního roku (viz

)

sANAToRlUM

l4. l0,2005 v l9,00 hodin
dvorana, vstupné: l00,Josef Náhlovský, Karel ŠípaDášaZazvůrková
v novém estrádním pořaCu, ktery polechtá
bránice každému. Když se řekne sanatorium,
je všem jasné, o čem se hovoří. Pckud ale

foto)

se

zúčastnili pan starosta Henych.
Učitelský sbor
Vedení školy: Hutirová- ředitelka,
L. Po|ák - zást. ředitele školy
l. stupeň: K, Neznajová, D. Nedvědová,
2.

stupeň:

Družina:

Z. Beserlová,

přidáme Zazvůrl<ovou se Šípema Náh|ovským, vznikne klon netradiční zábavy plné

{ý
.,-

humoru a písniček,Prostě bezva večer. Přijdte

.

pobejt a oddychnout si od shonu a rychlosti

J.

{olfová

l. Richterová, V. Sl<rabalová,
M. Kunc, J. Snášel
L. Skácelíková

v místním kulturnim domě, kde děti obou Mš
zpívali, tančili, hráli na flétnu, Program pokračoval diskotékou pro děti, kterou zajistila paní

lva Holubová a to včetně odměn a sladkostí.
Děkujeme za sponzorské dary všem rodičům
dětí navštěvu.iícíchMS, Mysliveckému sdru-

žení,společnosti A8ro Kunčina, firmám Beral,

Allko Nová Ves, Kolwood Nová Ves,

panu

Františku Knápkovi, panu Pav|u Zahradníkovi,

panu Jiřímu Jelínkovi a členůmklubu dů-

chodců.

. Navštívilijsme společně s rodiči ZOO
Olomouc a MS Nová Ves ZOO Lešnou u Zlína. Staršíděti vystoupily

na setkání důchodců

s country tanci, baletem a cvičeníms míči.

. Zúčastnilijsme se kulturního vystoupení
seniorů a dětí v Domově důchodců v M. Třebové. Naše děti Předaly účinkujícím
drobné
dárky z keramiky, vlastnoručně vyrobené.

J'i]

''i
i.,

MATERSKA SKOLA KUNCINA
květnu jsme oslavili Svátek matek

. V

'

,.,

kažcjého dne

šJBaNzo

5.- 6. listopadu 2005
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l0. ročníl<
Zemsl<á přehlídka divadla jednoho herce a
jednoaktových her, ve spolupráci s DS J.K.Tyla

Mikulášský iarllrark

3. prosince 2005

ks města Moravská Třebová
a manžeiéMachá!l<ovi pořádají

TANE§NíKuBZ]rP8q§lApt
l0lekcí +

2 prodloužené

z

.]:a
|iii]n

Kdy: každéútery od 27.9, do i 3. l 2. 2005
l7,30 - l9,30 hodin
fule: Dvorana Muzea v Moravské Třebové

nůzNÉ

ee!a: 800,- na osobu
lnformace na telefonu:

46l 3l6B95,7328l4359
Platbu provedte nejpazdéji l0 dnů před
zahájením kurzu, pošt. poukózkott typu C
na odresu: Korolino Machólkovó, 9. května l8,

57l 0l MaravskáTřebová

(do zprávy pro

adresótl ,,mtádež").

Tak Vám přeji pěknou zábavu, uži|te si
krásny podzim, protančete se do zirny a před
vánočními svátl<y se zase potl<áme.

Upozornění
Do dnešního dne jsou mezi námi občané,
kteří nezaplatili poplatek za psa a svoz odpadu
za rok 2005.
Poplatek za psa, l<tený měl být uhrazen
l

5. 2. 2005, v Nové Vsi neuhradil jeden občan,

Poplatek zasyoz odpadu neuhradilo v Nové Vsi pět rodin a v Kunčině také pět. Těmto
neplatičůmbudou zaslány platební rnlměry.

KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE

,,VEsNlcE RoKU,, vÁ svÉ vírÉze
Do soutěže Vesnice roku 2005 se v Par-

dubickém kraji přihlásilo 23 obcí, z nichž
l8 postoupilo do kra|ského kola. Největší

zastoupení měl okres Svitavy, naopak nejmenŠí
okres Chrudim, kde přihlášku poslala pouze
jedna jediná obec - Vinary.
Hodnotící komise posuzovala obce podle

a její koncepční
dokumenty; společenský život; al(tivity občanů;podnikání; obraz vesnice; infrastruktura; veřejná prostranswí; péčeo krajinu;
několika kritérií - obec

knihovna.

Vítězem krajského kola se v Pardubicl<ém
kraji stala obec Borová (Svitavsko), na druhém
místě je Lubná (Svitavsko) a na třetím

Diplom za vzorné vedení obecní l<nihoÝny
byl udělen obci Vítějeves na Svitavsku, diplom

za rozvfiení lidových tradic obci Veselí na

Pardubicku, diplom za vzorné vedení kroniky
obci Voleč na Pardubicku a diplom za kvalitní
květinovou výzdobu opět obci Vítějeves na
Svitavsku.

,,Titul Yesnice roku je především oceněním
dlouhodobé práce starostek a starastů, které si
nesmírně vóžím," řekl člen Rady Pardubického
kra|e zodpovědný za životníprostředí, země-

dělswí a rozvoj venkova Petr Silar s tím, že
slavnostní vyhlášení výsledků se tradičně
uskutečnína podzim ve vítězné obci.
\
oddělení komunikace
l/,r

Výprachtice (Ustí nad Orlici1.
Kromě toho byly uděleny i stuhy

- modrá
za společenský život náleží Svinčanům na
pardubicku, bílá stuha za činnost mládeže
Kamenci u Poličky a zelená stuha za péči
o zeleň a životníprostředí obci Vinary na
chrudimsku.

s veřejností a vnějších vztahů
ojského úřadu P ar dubického kr aje

Oznámení
V případě úpravy pomníkůse obracejte na
pana Kalába Leoše, bytem Kunčina čp. 3l0,
kteny'

ie správcem hřbitova v Kunčině.

