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Zhistorie..l

Nově vznildá vesnice musela mít
nejmenší rozlohu čtyřicet láLrrŮ (viz

název b;ývaté vesnice u svitav. Čtyřicet
láDŮ - Vierzighuben), horní hranice
nebyla omezena. Postupně se vesnice

rozšiřovaly. Osídlováni mohl lokátor
začit až na základě zatdádací listiny,
Nejdéle z celé hřebečskéoblasti se
zachovaly listiny Kamenné Horky a

Horni Hynčiny. Uvádíme překlad
latinské zakládací listiny Kamenné
Horlry

mobla

z roku 1266. Podo-bnou forrrru
mít i zakJádací listina pro naší

obec.
Bruno, z

Boámilosri biskup otomoucký,

ldďí tento

zapis budou ást nebo
budau styšet ho ást, pro všecfury časy.
Poněvadžvšechno, co sev této době déje
všem těm,,

a

houfiě během doby miá,

je

opatrně

zaznammáno autenticklrni zapisy, přejeme
si, aby současrrymi zápisy bylo iláno na
vědomí nynějšímu i příštímuwěd4 že jsme'
předali lailru lllňchwi ves Kamennou Horku
k osídlení a na něj přená§me p?auomoc ve
jmenwané obci, za což mu příslušípoďte
osídlwacíhoprwa desátý lán, I+:altě tak
bude dastwat ďetí derur z poplatlai, a
mW s jedním kolery když se to stane,
mŮže obsailit, Wedené látry a všechno
jmenwané muvolně paďí abuile přeneseno
na dědice povšechtry časy.

Jmenované obci jsme předuli čtyřicet
lánŮ a liilé, I<teří jsou na nich usíilteni,

builou se ďinódlet od dnešního dne tě§t ze
svoboily. A kqž se buile moci v této obci
usíď]it více lidí, bude možno počet lánŮ
arýšit" a ti l<teří ještě ilále budou usíďleni,
buťlou s přibývajícími látty užívatsvoboily

po dvaca Iď. Kilyž ale woboťla skoná,
budou platit nám
pŮt matlry

ý.

a našim nasledwnílaim

sffim z kažiléholánu na svátek

Martina. Desátlry, které byly ilohodnuty
při osíillení, se nebuilou platit,
Aby ale všechno ustanoveníbylo plané i
v příštich časech, nechali jsml aftolistinuk
tlýulé připomínce události sqpsaÉ c naší
pečetíswtlit.

Dáno na našem zámlq Mírw čantěho
itne ot<távy Nejsvěíější Trojice léta páně

1266.

V

přínmnosti olomouck€ho

Hefterta probošu

z

probošta

Kroměříže, na§ch

nouřŮ tanmda a ]ana, Helembertse, vogta
ze SviW amnoha jiných.
(Čeryáno z Wonilcy, pokmčwání přště. , ,)

-

hasičskéldubovně v Nové Vsi. Zúčastnilose 9
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zástupci firmy VHOS a.s., jejichž pozvání bylo
schváleno na minulém zasedání oz.

Pro8ram:
1. I(ontrola úkolůz minulého zasedání.
Zástupci firmy VHOS a.s, M.T. nastínili řešení
vysokého kolísánítlaku vody spočívající
především v individuální instalaci kvalitních
reduk&úch ventilů.
- vznesena žádost na óštění novoveského
vodojemu.

-

připravuje se rekonstrukce části

vodovodního řádu. Projekt
schválení.

-

se chystá

ke

prameniště v Kunčině se bude využívat

méně.

- z

potoka znečištěnéhoodpadními

látkami z domácností se dostávají dusičnany
do vodních zdrojů.
* problém chloru ve vodě zatím nelze

-

příIiš naročnéna finance. Je
možnost plynového chlorování, ale je nutný
Iépe řešit

souh]as skupinové rady vodovodu.

-

úprava vody proti vodnímu kameni je
možná, ale opět je to individuá]ní záIežitost

každého.Mimo jiné je možno insta]ovat

zaíízertípro úpravu vody vlivem

magnetického pole. Podrobnější informace na

oU.

-

poruchová služba VHOS a.s. na tel. 318
264je24 hodin denně.
- j ednaní o ceně vody bude od 1 . 1, . zOOt .

2. Zápis do kroniky. Schválen

předloženého konceptu.

3. Uspořádání "Pardubiclcý kraj"

-

poděkování Speciální školy a ředitellcy

paní Nápravníkové za uspořádání pěkného

Dne 31. 10.2000 v 17.30 hodin se konalo
veřejné zasedání obecního zastupitelstva v

zastupitelŮ (2 omluveni),

ffi)

Á

-@:lijw

odpoledne pro jejich děti hasičům z Kunčiny a
především panu Haferovi a paní Vlasové
- OZ soutrlasi s pomocí firmě A]J,KO s.r.o.

v

soudním řešení neoprávněného vydání

cesty

-

starosta seznámil zastupitelstvo s

neplatiči poplatkŮ. Schváleno jejich

jmenovité zveřejnění:

Nepeřilová Katefina, Kunčina 5 - svoz
popelnic ,r85,- Kč, pllmofikace 3 000,- Kč
Pafil FTantišelq Kučina 36 - poplatek za
psa za 2 roky 100,- Kč
rrŮtková Dana, Ifunčina 203 - poplatek za
psa za 3 roky 150,- Kč
Pořístka Dušan, Knčina 86 - plynofikace

Kč
vznesen dotaz na možnost zavedení
kabelové televize v obci. Postoupeno k

2 000, budka HIJP 1 94O,-

-

dalšímu jednání

-

vznesen požadavek na pŤipojení

-

vznesen požadavek na zpřísnění

Základní školy na INTERNET

kontroly vyhlášlcy o volném pohybu psŮ a
současnéuplatnění pfisnějších sankcí

- požadavek na úpraw osvětleni v době
ranního autobusového spoje nyní svítí
pouze nočnísvětla

-

požadavek na vnržitíodsouzených k

veřejně prospěšnlýrn pracem

Narození - červenec Mičíklvo
nJen

Sňatky - záň

dle
Na

základě zákona ustaven Pardubic\ý kraj

včetně rozděIení kompetencí na pověřená

říjen
Jubilea

-

říjen
listopad

města, v našem případě Moravská Třebová.

Region má 22 obcí a až na 3 obceJevíčska

souhlasily §e zařazením. Dále region
moravskotřebovska postupuje společně.
Volby do lcajŮ byly 12.1,1,.2OOO.
a. Výkup pozemkŮ pro stavbu rodirurých
domku je téměř uskutečněn. 11 zájemců má
podepsané smlouvy ke stavbě domkŮ. Stavět
se začne po přidělení státních dotací.
5. Kuzne:
- starosta seznámil se změnami zákona

prosrnec

(K)

SedíIková Šart<a 1tl.

opletal Zdeněk

Veg

Nedomová Markéta (K)
- Kunc Zdeněk (St. Město)
Kadlecová Radka (N. Ves)
- BarloňJiří (opatov)

ZezulaJan

- 85 (K)

Štorková Marie - 95 (K)
Kubín Miroslav - 80 (K)
Mička Vladimir - 60 1u. ve9
Fafilková Věra - 75 (K)
Nepeňl Jaroslav - 75 6,r. ve9
Kubínová Blažena - 75 (K)
Pešková Anežka - 60 (K)u

y zííioslavili manželéBlúena a
Miroslav Kubínovi smaragdovou
svatbu

-

55 let společnéhoživota.

o Všem jubilantŮm srdečně blahopřejeme
v odměňování členůobecního
Umrtí - záfi
FialaJosef(K)
zastuPitelstva
říjen
Havlišová Marie (K)
přidětení
bytů
schváleno
dle
listopad SelingerJosef(K)
na]éhavosti
'
Pláničková Františka (K)
, - jednohlasně zamítnuta žádost o
snášelová Marie (k)
pronájem klubu důchodcůna restaurační
prosinec
Šmídová;ana(N. Ves)
žanzěni
úřadech

_

(K)

Dny ěesko-flěrnecké kultury

Ve dnech 30. 9. až7.10,2000 proběhly v naší oblasti tradičníDny česko-německékultury, Tý
letošní- na konci tísíciletí- byly ve znamení česko,německého porozumění a usmíření.
Začínaly v sobotu 30, 9. kulturním programem v Rychnově na počest 250. vjnoči postavení
kostela sv. Mikuláše a obnoveni tradice rychnovslqich poutí. V neděli sloužil slavnostní mši
olomouc\ý arcibiskup Graubner a němeclgi biskup Pieschl. Zúčastnilo se jí mnoho bývatých
němeclgích občanů,kteří na opravu kostela pfispěli.
DaIší kulturní akce probíhaly v muzeu v Moravské TŤebové - vystoupení umělec[ých sborů z

Moravské Třebové, Mohelnice, ze Zábřehu.
Součástí oslav byla česko-německá mše v kunčinském kostele sv. Jiří. Celebroval ji němec\ý
světicí biskup z Limburgu Gerhard Pteschl. Ve svém kázání pfipomněl-svůj kunčins\ipůvod. on
sám se narodi] roku 1934 v Moravské Třebové, ale jeho pradědeček a prababička žili v Kunčině,
pravděpodobně na č. 53 (dnes Mir. Kubín). Pradědeček František Dvořák byt Čech z Litomyšle a

do Kunčiny se pňženil. Byl sice husitského vyznání, ale pilně navštěvoval místní katolické
pobožnosti. Němci mu fikali "Tschechisch FYanz" (Čes\ý Franťšek). Tím chtěl pan biskup jen
dokumentovat, jak nepřesná hranice často probíhala mezi Čechy a Němci. V da]ší části mše
koloval mezi přítomnlfrni zlaťý kalich, kterli v roce 1946 němečtí kněžípfi odsunu z Olomouce
tajně odnesli do Německa a nyní jej v Kunčině na důkaz usmíření waceli zpět ČechŮm. Druhý
den tento kalich již plnil svou funkci na slamostní mši v Olomouci, kde byl panu biskupovi
Gerhardu Pieschlovi za jeho zásluhy o rozvoj česko-němec\ých vztahŮ uděIen titu] čestného
kanormíka. Na závěr mše v Kunčině vysvětil pan biskup v kostele pamětní desku, která v
německo-českém textu připomíná německou minulost naší obce od jejího založení ve 13. století
až do roku 1945.
Všechny uvedené akce proběhly v duchu vzájemného přátelswí a přispěly k dalši
normalizaci česko-němeclqých vztahŮ.

ZUM GEDENKEN

NA PAMÁTKU
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potomkŮ, kteří zde do roku 1946
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Z církve
Evidence našich památek

ll:

v

"Úsďedním

3099

xaverského
ev. č. 3099/3/59- socha sv. Rozálie
ev.

č.3099/3/5h- socha

ev, č. 3099/3/5i

- socha
- soóa

sv.

Magdalény

sv. Simeona

Alžběty
poustevníka
ev. č. 3099/3/51 - socha svaté Katefiny
Alexandrijské
ev, č. 3099/3/5j

sv.

ev. č. 3099/3/5k- socha

Škoda, že se mezi qýznamné kulturní

památky nepodařilo zařadit také faru.

] ;\.-, +,.

.iř^^n

řív ěj š í v e s ní cké s dr už ení
Kunčina-N ov á Ves . AD 2000

D

sv

seznamu kulturních památek":
- areál kostela sv.Jiří
ev, č.
ev. č.3099/1 - kostel
ev. č.3099/2 - Ka]várie s ohradou
a sochami
ev. č.3099/3 - terasa se sochami
ev. č.3099/3/i - sloup se sochou sv. Rocha
ev. č. 3099/3/2 - sloup se sochousv.Jana
Nepomuckého
ev, č. 3099/3/3 - sloup se sochou sv. Barbory
ev, č. 3099/3/4 - sloup se sochou Panny Marie
ev. č.3099/3/5 - ba]ustráda se sochami
ev. č. 3099/3/5a- socha evangelisty
ev. č. 3099/3/5b- socha laále Davida
ev. č.3099/3/5c- socha sv. Šebestiána
ev. č. 3099/3/5d- socha svatého Karla
Bartolomejského
ev. č. 3099/3/5e- socha sv. Ignáce
ev. č. 3099/3/5f - socha svatého Františka

,_

Bože, de1 oběma národŮm mír.
e=,

rfgemeins ch aft
frúhere
Kunz endorf-N eudorf, AD 2000
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Ze spoleěenslcých luA AKTUÁrní rÉun. UoLBY 2ooo
Dne 12. 11. 2000 proběhli v našíobci volby
do zastupitelstev nově zfizených t<rajŮ a 1. kolo
doplňovacích voleb do Senátu. K volebním

SDH Kunčina uspořádal dne 23. 9. 2000 v

Boršově pro mentálně postiženéděti z
Moravské Třebové, ale i pro ostatní děti

ukázkovou akci hasičŮ spojenou s prohlídkou
vybavení hasičského sboru a qikladem, které
nářadí se na co používá.Zároveň si mohl
každý sám jednotlivé součásti vyzkbušet i se
slabým tlakem vody Všem se to velice líbilo a

s panem
Haferou na zopakování odpolední akce.
Po dom]uvě se druhá akce uskutečnila 7.

vedení školy se proto domluvi]o

10. 2000 na řišti v Krrnóně. Na akci jsme
spolupracovali s Kynologic\fin kroužkem z
Moravské Třebové. Na hřišti se prováděIi

rŮzné soutěže. Každý, kdo se nějaké
zúčastnil,byl odměněn malou sladkostí.
Soutěží se zúčastrrilii něktefi žáci zdejší školy
Po soutěžíó dostaly všechny děti občerstveni
zdarma.
Po občerstveni předvedly cvičitelky qýcvik
psŮ, který byt pňjat veltcým potleskem všech
zúčastněných.

po skončeni celé akce ředitelka školy

poděkovala za všechny děti za krásně prožité
odpoledne a předala SDH medaili, kterou děti

s přáním, aby takoqich
zábavnýó chvil bylo v přištím roce více.
Chtěl bych poděkovat členŮm sboru:
sami vyťvořily,

Selinger retr, Slabý Petr, Slabý Radek,

Spálens\i Jan, Hafera František a dalším,
kteří se na všech akcích podileli, zejména

bych chtěl vyslovit ve\i dík qiboru TJ Sokol
za propŮjčení hřiště a kabin pro občerstvení.
A ještě jeden dík patří členu SDH panu
řIrubanovi za zajímavou ukázku živélesní
zvěře dětem.

Selinger ]., starosta sDH

2.

Tabulky fotbaloqých mužstev - podzim 2000:
OKRESNÍ PREBOR

-

DOROST

92O54:7429
82737:7326
3. opatov
7 1, 2 47:1,6 22
4. Třebařov
7O445:792'l,
5. Bystré
57425:2575
6. Sebranice
42578:2874
7. Městečko Tfnávka 3 2 6 76:25 7!
8. I(UNÓNA
31614:31 10
9. Linhartice
377'14:3270
1. HorníÚjezd

2,

Pomezí

10. Březová
1].. IGenov

2O973:39
2O978:47

1. KamennáHorka 72 O
2. Jedlová
93

3. Mladějov
9 1,
4. Boršov
83
5. IGenov
82
6. Hradec nad Svitavou 8 1
1. lreDarov
65
8. KUNčINA
55
10.
11.
12.
13.
14.

Radiměř

Koclířov
Trstěnice
Rohozná
Opatovec

%

oprávněných voličů.V Nové Vsi byta účast

hojnější, ale i tak nepřesáhla25

o/o

(24,4W.

Výsledlry voleb do krajshých za§tupitelstev

Qkrs:k 1: {,Jlněng
3 oDs
4 Nezávislí
8 strana venkova
12 Čtyřkoalice
20 Sdruženípro Pard. lcaj
22 Národně dem. strana
24 Republikáni M. Sládka
33 KSCM

39 čssD

41 stlana venkova

Sdruženípro Pard,

ČssD
Strana venkova

hlasy

platrylch

2,32

hlasů o,0o

o/o
o/o

h]asů 27,13 %
platnýhlas 0,77 o/o
platnýNas 0,77 o/o
platné Nasy
2,32 a/o
platných hlasů 27,90 0/o
platných

3
36
15 platných hlasů 1 1,62 %o
0 platných hlasů 0,00 %

1 plabé

kaj

NáIodně dem. strana
Republikáni M, SIádka

KscM

1

platné

3 platné Nasy

oDs
NezávisIí
stlana venkova

ČtFkoalice

1

platnýchNasů 27,13 0ó

2
2

4

35:11 36
30:77 30
49:27 22

3 23:72 21,
4 45:19 1,6
5 35:19 14
3 32:27 17
4 22:1,8'1,0
33 8 21:35 10
32 9 2'l,:39 6
32 9 23:46 6
3 2 9,2O:53 6
23 9 76:.3'l, 5
22

1,0

25:44

6

Olasek 1 - Kundna:
Mgr.Jiň Brýdl - 44 hlasů
Michal lGaus,40 hlasů
Jitka Gruntová

- 26

hlasŮ

Jiři Brusenbauch - 15 hlasŮ.

Okrsek2-NováVes:

Michal Kraus - 22 trtasů
Mgr.Jiří Brýdl - 18 hlasŮ
Jitka Gnrntová - 17 hlasŮ
Jiří Brusenbauó - 16 hlasŮ.

Dne 19. 11. 2000 se konalo v našíobci 2.
kolo doplňovacích voleb do Senátu. lbntolcát
pfišlo volit v Kunčině 9,6 7o oprávněnýó voličŮ.

V Nové Vsi o něco více a to 11,4 % oprávněných

voličů.

okrsek 2 - Noýóves
3
4
8
12
20
22
24
33
39
41

35
3
0
35

h.Lasy

4,68
1,56 %
7,81 o/o
o/o

5 ptamých hlasů
13 plarnlich hlasů 20,31 0/o
1 plamÝ }ias
0,77 %
0 pLatných hlasú 0,00 0ó
O plaeÝo h,lasŮ 0,0O o/o
25 ;Lanvcl tLtasů 39,06 0/o
16 2lamýcr hlasú 25,00 0/ó
0 plamýc.r hlasů 0,00 %

výsledky

1.

kola doplňovacíchvoleb do Senátu:

Olasek 1 - Kunčina:

Mcr.Jiří B{idI - 37 hlasŮ
Michď Kraus

- 27

trlasů

bkrsek2-NováVes:

Mióal

l(raus - 17 h]asů

M$. Jifi Brýdl - 13 hlasŮ.

NA AKTUÁltui tÉMA. EKoLoGlE

Podobně jako v ostatních obcích jsou i v
naší obci velilcým problémem černéskládky a

znečištěnívod

jak podzemních, tak i

povrchoqých.
Týto dvě věci spolu zdánlivě nesouvisí, a]e
opak je pravdou. Obě mají na svědomí lidé a

obě ovlivňují životníprostředí a tudíži

kvalitu našeho žiti.
Černésktádky se v poslední době začaly

množit jako houby po dešti.
Vysvětleni tohoto trendu je jednoduché §rto skládlcy tvoří lidé, kteqfin se nechce
platit za odvoz popelnic a tak vyvážíodpad
na černéskládky.
Je proto zapotřebí začítbojovat s těmito
trendy, které ovlivňuji naše okolí, např.
pokutami, atd,

Dalším velhim problémem jsou odpadní

vody.

Mnoho domů v našem okolí má místo
uzavřeného septiku na vyvážení vytvořeny
rŮzné trativody a kanály, které směřují přímo
k potoku. Avšak mnoho této vody skončív
podzemních vodách, které potom pijeme z
vodovodních kohoutkŮ pod označenímpitná
voda.

A proto bych chtěl vzhledem

k

zhoršujícímise životnímuprosďedí, aby se
každý z nás zamyslel nad svojí činnostía
popřemýšIel zda můžepro pfirodu něco
udělat. Vždyťpfirodu máme jen jednu,

(autor si nepřeje být jmenován)

Financouání škoIských zaiizeni
je obecní záležitostí!?
Obecní uřad pamatuje sqian rozpočtem

na zabezpečeni óodu školslcýó zaíizem v

naší obci. I přes stoupající náklady má obecní

zastupitelstvo snahu udrŽet jejich provoz v

plné šíři.
V některých obcích se řeší nárŮst nákladů
omezováním kapacit (např. krácením úvazkŮ
uótelŮm, . . .), nebo zavedením škotného (tj.

pravidelný finančnípříspěvek rodičŮ na
provoz školy - neťýká se základní školy, pouze

mateřské školy, školnídružiny, nadstan-

uL TŘjDA- MUŽI

9. oPatov
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urnám přišlo v Kunčině necelých 20

Výsledky r. kola doplňovacíchvoleb do Senítru:

dardních programů výuky

a

zájmové

činnosti), Otázkou zůstává, co by zavedení
školnéhopfineslo pro nás. Určitě zlepšení
íinančnísíťuace škol. Ale mohlo by dojít např.

k poklesu docházky dětí právě do mateřslqíó
škol či školní družiny CíIem obecního úřadu
je proto udržet současný stav.
Obdobná situace je i v základním školství.

Naše škola patří mezi dobře vybavené a
zabezpečené pro vjruku. Pochopitelně jsou

některé problémy, zejména provozního

charakteru, které se musí řešit. Vedle náHadů
na provoz, které jsou bez ohledu na počet
žákŮ stejné (např.topí a svítíse pro 50 nebo
150 děť stále stejně), přispívá obec i na další

aktivity

a

potřeby žákŮ, např. qipočetní

techniku, potřeby pro lyžařslcý výcvik a pod.
Cílem obecního zastupitelstva všech

pedagogic\ich pracormic

a

i

pracovníků by

měl být zájem udržet všechny děti v
kunónské škole. Jsou rodiče, kteří upřed-

nostňují základní školy jinde. Demokracie a

právo na vzděláni takovou možnost pňpouští
- potud vše v pořádku. Problémy však
nastávají v situaci, kdyjiné školy požaduji od
obce za naše děti úhradu íixních nákladů
(např. I. zŠ,dice ČsA, Moravská Třebová
požaduje_ 3 985,- Kč za žaka na jeden školní
rok; II. ZS, ulice Palackého, Moravská Třeboyá
požaduje 4 521,,- Kč za žaka na jeden škoiní
rok; Iil. ZS, u]ice Kostelní náměstí, Moravská
Třebová požaduje 1 960,- Kč zažáka najeden
školní rok).

Proč má obec hradit íinančníprostředlcy
jinam, když má vlastní školu.

Výsledky žákŮ kunčinské škoiy jsou

srotmatélné s ostatními v okoli. A navíc děti,
které jezdí jinam, mají podstatrrě méně času
na své zájmy a kamarády.
Nestojí to za zamyšleni?
úvaha obecního úřadu

Názory oběanů . názory oběanů . názory oběanů
l$bíráme další příspěvlq z našich schránek,
umístěných v Kunčině na OIJ a v Nové Vsi na
Hasičce, Příspěvlq otiskujeme v nezměněné

podobě:

Cítim potřebu vyjádřit se k mysliveckému
teroru,, ktery panuje v našem okolí a nejenom
tam.

_ Myslim si, že v organizaci jako je
Českomoravská myslivecká jeónota se
sdružují v převážné většině individua

s

mentálními poruchami a agresivními sklony,
Tito lidé nedokáží řešit své problémy jinak,
než bezcítnlfin odstřelem všeho, co jim pfi
jejich výIetech sIďížícesťu. Ať je to pes nebo
kočka, která na poli chytá myši. Potvrdila
jsem si, že najít 4 zastřelené kočky v jeden
den není otřesný zážitekjenom pro mne. A

tak se ptám sama sebe: Co vede tyto
organizované zelené mužíky k něčemu tak
nedŮstojnému, jako je střelba do
bezbrannýďr worů? a jedinou odpovědí na

něco tak brutálniho mŮže být snadjen to, že
pro tyto odstřelovače je to určirý zpŮsob
zábavy. Napadá mne ještě jedna varianta a to
taková, že zabit něco, co má čtyři nohy, je pro

§rto jedince jakousi cti, pro kterou nosí ten
zelený kabát a přes rameno pušku.
Obojíje pro mne nepochopitelné!

Jsem si vědoma, že jsou případy, kdy je
nutností nebezpe&ré zvíře, které ohrožuje své

okoIí a volně žijícízvěř, zneškodnit.
Podobných situací je ale nepoměrně méně,

Různé. .

Nyrú je velká móda vlastnit agresivní
plemena jako: bulteriéry, staffordshirtské

než těch, kdy zvíře zahyne rukou myslivce jen
proto, že dotyčný má radost ze střelby na

živý terč a zažívá ja\isi pocit uspokojení v
jinak nudném životě.

teriéry, masffi, rotvajlery dobrmany, piĎuty.

Odbornici na chov psů pfipouštějí, že velká
agresivita psů je jim částečněwozena, a]e

Na závěr byď ráda poznamenala, že je to
věc morální urovně každéhoz nás, jak se k
takoqíT[ nebo obdobnlýrn věcem dokážeme

Postavit'

především jsou

na vině nezodpovědní
majitelé, kteří své mazlíčlry jen neumějí

zvládnout. Každý by si možná měI sáhnout do
svědomí a zeptat se sám sebe, jestli je nutné
zrovna tohoto psa mít.

IbrábováMonika

Pes l neilepší
přítel ělověka?
S nastávající zimou se krátí světlejší část
dne a po tu druhou svítímesvětlem umělým.

Osvětlení na ulici by bylo vyhovující, kdyby
nočnísvětla svítila i večer, kdy je v obci

Tímto bych chtěla apelovat na všechny
majitete psŮ malých i ve\ich, aby měti své
miláčlšy neustá]e zabezpečeny proť volnému
pobíhání vesnicí. A jestliže už vlastníte psa
agresivnějšího a hŮře zvladatelného, ujistěte
se dvojnásob,

Totř ve chvíli, kdy pes někoho napadne a
zraní, nesete plnou zodpovědnost vy, jako

majitel. Litera zákona říká: NEZNALOST

provoz.

K tomuto se pak ještě pňdružíznámý

celoročníproblém volně se potulujícípsi.
-

Zničeho nic se před vámi objeví vlčak
nebo jiný vel\ý pes zjevně bez majitele,
nevíte kam utéď, co dělat. ono ani není co.
Když to nah]ásíte na OÚ, "možná" dostane
majitel pokutu, ale to jen za předpokladu, že
víte, čípes je. Pokuta mŮže dosáhnout 5 000,Kč a v někteqich případech až 100 000,- Kč.
Nebo mŮžete volat na linku 158, kde mají za

a psa ohrožujícíhookolí
zajistit. Než se však dovoláte, jestli vŮbec, a
povinnost pfijet

než přijedou, mŮže být dávno pozdě.

ZAKONA NEOIíLOIJVA Poškozenému už pak
žádnéodškodné nepomůže a nezacelí rány
jak fyzické, tak h]avně psychické a Vy budete
muset žíts pocitem viny, že zrovna Váš pes
někoho nadosmrti poznamena],
Tak co, bude i nadále v této otázce ticho
po pěšině?

(auto r sí nep ř ej e blýt j menov án)

VŇe nazory nás i nadále zajímají, možnáv

daŇm ásle bui[e trnto

ptlostor vyčIeněn

t

- Obecní uřad žádá tímto občany, aby si i
ve vlastním zájmu viditelně označili svůj dům
óslem popisnlftn. Usnadní a zkva]itní se tím
rŮzné služby občanům(pošta, Iékař, poticie,
plynafi,vodafi,...).
Dále upozorňuje na zajištění poštovnich

Bližíse konec roku i tisíciletía s ním i čas bilancování.
Už rok §e pro Vás snažímetvofit tento zpravodaj.

aúte sruj nuor

schránek proti odfou]rnutí tiskovin větrem.
- Obecní uřad informuje občary4 pokud

Za tu dobu už na nějji§tě

kolonce "adresa majitele účtu"je uvedena

v něm něco chybí nebo přebliva

zaplatit přimo a bez čekánína oÚ. ŠeÉíte
tak svŮj drahocenný čas a peníze (na poště

Máte možno$ nám to osobně nebo prostřednictvím

doručení).

schránek sdělit a tím §e podílet na zkvalihění

materiálu o našíobci. Kdo má doma nějaké
staré či starší fotografie vesnice, staré
pohlednice, informačníletáky nebo výstfižky
z novin a mo}r] by je zapůjčitke zpracování,
mŮže je donést kdykoli na oÚ. Všechny
zapŮjčenémateriály budou poďivě wáceny

dalšíchvydání.

dostanou

k

ptúlě

Vám.

zaplacení složenku, kde v

oBEc Kt NČn[A je moho tuto složenku

zaplatíte 10,- a více Kč navíc za její

-

Obecní úřad vyzývá občany ke
spolupráci na zhotovení propagačního

a ďeba vám

Redakce zpravodaje

majitelŮm. OÚ předem děkuje.
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