
INFORMAČNÍ SERVIS OgCÍ rcUNČIXY A NOVÉ VSI

Z HISTORIE
(Pokračoucíní z předminulého čísln)

Dalšfun majitelem duora je nejstarší ze 3
synů Františka losefa Vdclaua Zoffla a to
Josef Zoffl [1858 1863j. Těn se narodil u
Kunčině 25.2.1832, u roce 1853 se oženiL s
Vihtoňí Tinklouou c4 u roce 1858 přeuzal
rodičousbý statek. S Viktorií Tinklouou měli 4
děti:

- František Josef Zffi , byl ruístupcem na
suobodném duoře

- Emilie - u pruním manžektuí lryla
proudcína za Františka Weigla, rychtáře u
Borušouě a ndjemce duora u'I}ruiuce. Z tohoto
maržeLstuí poch(ízela dcera Valeňe, bterri se
proudala za Dr. Františka Spinu, pgzdějšího
uniuerzitního profesora a ministra CSR. Dr
František Spitlrl je pochoutín u Městečku
Třntíuce. V roce 1886 uzauřela udoua Emilie
Weiglourí druhé manželstuí s Františkem
Peschhem, majitelem dědičné rychty b
Opatouě, později němechým zemským
ministrem ue vídni

- Rudolf byl ženarý s Annou Peschlouou z
Albrechtic a prouozouaL u Lanškrouně
zeměděktuí, špeditérstuí a obchod s uhlím. Z
tohoto manželstuí uzešel syn Rudolf Zoffi,
lzterý bvl až do roku 1938 u LaŇkrouně
s,taroStou

- Terezie - byla proudrírn za Františka
Peschlza, majitele dědičné rychty u Opatouě.
Po její smrti se František. Peschlza oženil se
suou oudouělou šuagrouou Emilií.

Josef Zot'fl zemřel u roce 1863 na tyt'tts.
Ieho děti byly u té době je§ě u útlém uěku,
proto udoua Viktorie ZoJ[toucí (l863 tS77)
mtlsela sama po 14 let řídit toto uelké
hospodcířstuí, u čemž jí pomtíhal její otec,
zuaný dědetek Tinkl. Vikrorie Zo|floucí byta
energickó a cíleuědomtí žerul, která přes
ušecllnu nepřízeň osudu dokcízala udržet
majetelz a předat ho suému lmoui Františku
Iosefoui. 6.2.1869 se podruhé proudala za
syna rychtáře, za Františka Sponera (je to
starší bratr dědičného rychttíře Aloise
Sponera),'8,g.l8g0 ryhořel duůr potřetí a
8 ,1 1 .1 896 u požehnaném uěku umírcí Viktorie
Zofflouá.

Františeb Zot'fl byl uelice schopný
zemědělec, mět ztislulry i o obec Kunčina - po
duě uolební období zasttíual tířad starosty, b1ll
zaklddajícím členem hasičského sboru a
mlékcírenského družstua, jehož lryl i ředitelem.
Důuěra obyuatel uolebního obuodu mu získala
u jednom uolebním období také mcmdtít
zemského poslance u Brně.

v ffusledku něh,oliba neúrod za sebou
pouažoual František Josef Zoffl za nutné
předat rozhodnutím z 2.7.1914 duůr sué
manželce Těrezii Zffioué (1914-1916). A u
tomto uálečném roce 1916 končí 210-ti leté
držení duora rodinou Zofflouou.

Těn pak 5.8.1916 přechází do majeth,u

I/2003
NLarie Be!.ice (1916 1918). Oc] ní zísbú,ri
duťtr } 4 6.1918 zetnědělec Iosef KoL:tu,
(1918 1924)

Paslední majitelhou bvla E.rnestitl.tt
5,L, ltomelot,rí. hte|ra ieí zl,hita 20.o.t921 a
hospodařiLa zr]e až do roktt ]945.

( C e r p cí n o z k r o n í'rc,,\ )

Zastupitelstvo obce sc sešlo na svých
jednáních clne 1 9. i 2.2tJ02 a 27 .Z.2003.

Hlal.ní bod_v jednání se týkal_v hospodaření
za rok 2002 a příprarry rozpočtu na rok 2003
(viz přílohy Hospodařerrí za rok 2002 a
Rozpočet na rok 2003 ur.edené na další
stíaně).

Mimo uveciené kapitol_v nar.rlli členor,ó
zastupitelstvit r-rar.ýšení rozpočtu o částku
potřcbnou na úprar.u topení OÚ a SDH Not.á

Ves - jedná se o částktr cca 200.000,- Kč.. OZ jn'errol-akl in,,.entarizační konrise a
hllr rtt inr entlrizrť ni komrsi,

. OZ jmenova1o předseclv: předsr:dou
stavební komise je pan Karel Ant1, předsedort
ílnančnillro lryboru parr Jiií Šejnoha a přcci-
set]ou kontrolnílro lýboru pat' ing. František
Pustina.

. Na jedrrání OZ bv1 přizr.án pan Kaláb,
aby podal informaci o hospodaření r, obecních
lesích, Pro případné zájcmce z řad občanů

(pokn.r.o utít tí nu rlal.š í,s t rcuú)

v průběhu rrrěsíce února došlo na pozenrcích firmy BERAL k odstranění starého
rnlékárenského komína s hnízdištěrn Čápa bilého. Bezprostředně před jeho bouráním
byl po dohodě se Stavebnínr odborem v Morayské Ťřebor.é 

" 
ildb*"rr, životnílro

prostřeclír.e svitavách vz§čen noý betonový sloup o rýšce l3,5 m. Na jeho vrcholu
ie připe,něná ocelová konstrukce o průměru 1,5 m a do níje 1.pleten měíký proutěný
základ nového hnízda.

pů-voclní kornín (2l m vysokfl byl obestavěn lešením a postupně v průběhu asi
pěti dnů zcela rozebrán (viz obrázky). Dále došlo ke stržení prit"t te kotelny a
následovat bude i odbour ání garáže přistavěné k dornu ze zadní strány,.

\ršechny tyto denroliciní práce nrají jediný ýznam - v-vtvořit dostaiek prostoru pro
stavbu rrové lýT obní lraly. Tato by měla bý rystavěna na půdorysu 570 m a mcla by
pojrnout podstatnou část r-Ýrobní technologie. stávající oblekt je totiž rrevhodn8
členěn a proto se počítá s jeho lyužitím především pro účely .Řhdonarrrl"k materiálu,
tak hotovýclr výobků.

s rýsta,bou r,ýrobní haly by se rnělo začít v čerr.nu, dokončena bude ještě v roce
2003. Předpokládané rráklady se pohybujív tozntezí6 až 7 milionů korun.

pauel Betríneb

AKTUÁLNĚ Z OBCE



(pokručouúlí čLánktt ,,Z číttttosti OZ")

o r,}řez - je možné kontaktovat uvedeného
hospodáie 1esa a dohodnout se na vlastnínr
těžení - probírce.

. Obec Kunčina uzar.řela smlouvu o právní
pomoci s Moral.skou Třebor.ou, pro naši obec
to znamená projednávání přestupků a

předer.ším za každý projednávaný přestupek
rrlrratlit MěI-I Moravská Třebová částku ve

úši 3.000,- Kc'. Názor členů OZ je, že by
každý přestupce měl uvedený poplatek obci
nahradit. proto, že zákon tuto možnost
nepřipouští, je nutné r.elmi pečlivě zvážit
závažlrost.

. Dále by1o jednáno o r,}kupu nemovitostí
- pozemků a příprar.ě l}star,Óy bytor,}ch
domů. Zájemci bylí seznámeni s podmínkami
přípaclného prodeje pozemků za cenu 15,-
Kč/m . Další bhžší poclmínky jsou průběžně
upřesňol.ány.

. Od l . t.2003 byla udělena právní
subjektivita oběma školskýn zařízením.
Pl,ovozní náklady nadále hradí OU Kunčina,
prostřeclky na odměny KU Pardubice.

tsližší podrobnosti ze zirsedání zastupi-
telstva je možné zjistit na OU Kunčina a nebo
přúno účastí na jednáních zastupitelstva.

(Jpozornění OÚ Kunčina:
- poplatky za psy by\, spLatné k

28.2.2003. DonLd nefolly u pLné Lryši

uhrazeny
- 1. splátka za slloz odpcLdů by,la

splatn(í do 31.3.2003. Za minulé období
již OU Kunčina zpracouaL platot,é
uýměr1l, které budou neplatičttm zasLány.
Nedodržením termínu úhrady již bude
ulnnáhtíno soudní cestou a lihrada se
prodraží o soudní týlol,

Obecně záuaznd tyhltíška o odpadech
a ,"ypalouríní suché trdly stríLe platí .- plné
lúní je k nahlédnutí u lzancelriři OU

- uyhltíšlza o uoLném pobíhríní zuířat
také platí ode dne trydtíní,

Všechny platné uyhlášky mají tahé
stanoueny Postihy.

Poclklacly pro jednání OZ Obce Kunčiny
konaného dle 27 .2.2003

příjmv (u tis. Kč): '?l3;' ť,'!,Ti!
Daň z příjmů f .o. ze z,áv.č. 1.350,00 1 .705,1 l
Daň z příjmů f.o. z kap.ll,n, 30,00 93,66
Daň z přidané hodnoty 1.165,10 7,135,12
Daň z příjrnů prtív. osob 800,00 1.382,20
Daň z nemovitostí
Sprár.ní poplatky

750,00 760,99
1,00 3,18

Poplatek za komun. odpad 200,00 227 ,83
Poplatek ze psů l0,50 10,85
Poplatek za užívání r.eř.pr. 0,50 0,75
Poplatek ze vstupného 0,50 0,45
Prodej pozemků
Lesní hospoclářství
NtŠ (telefony)
ZŠ (telefony, sešityJ
Stravné MS, ZS
L)ružina
Krrihor.na
Zálnová činnost v kultuře 7,00 11,11
Zájnl. činnost [zábaly, plesy)3,00 13,93
Nájenrné z bytů
Hřbitovní poplatky

|rc-.dej popelnic
Cinnost místní sprárry
Nájemné z bytů OU
Příjmy z úroků

30,00 7 4,09
50,00 l35,96
0,60 0, 16
4,00 26,32

450,00 600,85
6,00 5,98
0,Z0 0,12

120,00 l43,31
5,00 14,76
5,00 11,09
1,50 } 1,37
16,00 l8,76
l00,00 260,50

Ostatní nedaňové příjmy 3,00 7 ,35

Prodej nemovitostí
Dotace ze stát. íozpočtu
Celkem ...

Výdaje (v tis. Kč);

zernědělství
Lesní hospodářství
Doprava
pozemní komunikacc
Dotace na dopravu
M§ (Kunčina, Nová VesJ
ZS
Jíclelny NŠ, ZŠ]
Knihovna
Kronika
Ochrana památek
Církve - kaplička N.V
Oprava rozhlasu
Tisk zpravodaje
Kultura
SPoZ
Tělorrychovná činnost
Bytové hospodářství
Veřejné osvětlení
pohřebnictví
Úroky z úvěru fplyn.J
Svoz oclpadtl
Veřejná zeleň
klub důchodců
sklaciník co
požární ochrana
Místní orgán1-

cinnost ou
Volbr-do parlamentu
Splátka jistinv
Celkem ... ..

Př{rrr1, cclkerrr
\'ídaje
Rozdíl

Příim), (u Kč):
Daň z příjmů f .o. ze zfil.č.
Daň z příjmů f,o. z kap.ll,n.
Daň z přidané hodnoty
Daň z příjmů prál,,. osob
Daň z nemovitostí
Správní poplatky
Poplatek za komun. odpacl
Poplatek ze psů
Poplatek za lžívání veř.pr.
Poplatek ze vstupného
Prodej pozemků
Lesní hospodářství
MŠ (telefony_)

ZŠ (telefony, sešity)
Stravné MS, ZS
Družina
Knihovna
Zájmová činnost v kultuře
Zájm, činnost (zábalry, plesyJ
Nájemné z bytů
Hřbitol,ní poplatky

|rodej popelnic
Cinnost místní sprárry
Nájemné z bytů OU
Příjmy z úroků
Ostatní nedaňové příjmy
Proclej nemovitostí
Dotace ze stát. íozpočtu
Celkem ,..

Výdaje (u Kč);
zemědělství
Lesní hospodářství
Doprava

16,00 18,00
1 75,00 1 .915,59

5T0020T6T9;9-

rozpočet čerptíní h
2002 31.12,02

200,00 2l7,30
50,00 197,69
50,00 6,1,82
50,00 11,04
7Z,00
236,00 296,83
980,00 ].356,39
560,00 630,60
5,00 4,89
l0,00
300,00 2Z8,63
50,00 103,43
l5,00 3],88
l0,00 22,94
100,00 l 63,41
18,00 l 7,05
40,00 219,18
100,00 1.614,75
220,00 200,62
,i0,00 33,47
399,00 308,71
200,00 l92,72
70,00 ],4,75
35,00 26,09
1 20 1,20
Lj0,00 113 +5

565 00 tj00 ij2
rOS,O0 rr 1,!r_1_ 3--+l
ij56,()0 tj5ti,L]Lt

].L]UU _[) _hi l,!\

9.6l9,39
7.260,85

+2.358,51

rozpoóet 2003

1 .100 000
70 000

l 500 000
1 050 000

700 000
1 000

200 00t)
l0 000

500
50t)

20 00t)
80 000

200
1 000
1 000

1 20 000
5 000
5 00t)
1 50L)

16 000
l 50 000

3 000
t6 000

5 J5U /UU

rozpočet 2003

20 000
1 50 000
50 000

pozemní komunikacc
Dotace na doprar,u
MS [Kunčina, Nová VesJ
ZS
Jídelny tMŠ, ZŠ]
Knihovna
Kronika
Ochral'a památek
Církle - kaplička N,\i
Oprava rozhlasu
Tisk zpravoclaje
Kultura
SPoZ
Tělor,ýchovná činnost
Bytor,é hospodářstr,í
Veřejné osr,ětlení
pohřebnictr,í

Ú.oky z úvěru (plyn.J
Svoz odpadu
Veřejná zeleň
klub drichodcti
Sklaclník CO
požární ochrana
Místní orgány
cinnost ou
Splátka jistiny
Celkem ...

SŇATI§,. . .

19,l2. Kabelkor,á Lucie fRosice]
- Servn Lubon.ír [N.V)

1.3, Slabá Vendula (K]
- Sekanina Ladislav [K)

JUBILEA. . .

50 000
]00 000
250 000
700 000
200 000

5 000
10 000

300 000
50 000
20 000
l0 000
l00 00
20 00()

1 30 000
l00 000
230 000
40 000

280 000
255 000

50 000
35 000

1 200
60 000

580 000
500 000
656,00

4.952 200

5.t.
l 3.1.
l6.1.
18.1.
23,1.

25.1 .

1.2.
],1 )

7.3.
10.3.

6..1,

11.4.
14.1.
i 5.,1,

26.4.

Crha Luboš [K) - 60
Kadlecová Antonie (N.VJ- 70
Augu,tin.rri Anczka iK] - 7)
Kudrnorl FiIipka IKJ - 75

Víchová Marie (K_) - 92
Nepeřil Joseť [N.V) - 70
Blattneror,á Anna [K) - 70
SrrTolíkor.á Masta (N.V] - 70
Volkol,á Františka (K] - 70
\hlná Zdenka [N.V] - 80
Procházková Anna (K] , 60
Třnečka Nliloš (KJ - 75

Selinger Karel [K) - 60
Šebelor.á Drahomíra [N.VJ - 60
Tinečková Irena [K_) - 70
Soldánová Libuše [K) - 70
Pečinková Marie (N.VJ - 70

...u šem sr dečně blahopř ej eme

úvnrí. . .

- dne 23.12.2002 zcmře1 pan Miroslav
Padrtka ve věku 73 let

- dne 9.1 .2003 zemřel pan Bohumil
Šejnoha ve věku 79 1et

- dne 13.3.2003 zemřela paní Marie
Novotná ve věku nedožitých 8t let

... če st j e j ich p amlít ce

oZNAMEI\I
Obecní ťtřacl oznan-ruje občanům,

že je stále nložrré sj z,akoupit
reprezentační ptrblikaci

,},L\STI\Ť DA N Io R{\rSK,,(
. \10R\\ SKoTŘtBo\"SKo S\]TAVSKo"



Měsíc přistěhouaní Narození oclstěhouaní Umrtí Celkem Stau

leden Muži
ZťnJ-

3
2

2 -z
_2

-2 l
0

l l65

unor Muži
+áenV

2

2
-t
)

1

0
1 166

březen Mtrži
ZenV

I l l
0

l 167

duben Mtrži
Zen),

2

l
0
3

ll70

květen Muži
Le']y

l
l l -2

l
0

l17I

Cefven Muži
Zeny

3
5 l _3

-1
-1

2

z l l75

cerveneC Muži
Zen),

t
2

l
l

") 0
3

l 178

Srpen Muži
Zen\,

4
2 l

_l
_1

.)

2
l l83

Zarl 1VluZ1

ž.ny
2 )

-1
0
,1 l l82

ř{en Muži
Zeny

4
3 l

-1
-2

3

l l 187

listopad Muži
Zeny l -1

0
0

I l87

prosinec Muži
ZenV )

_l -1
-2

l t84

Celkem 40 l0 -24 _6 l9

č^t obce

Dospělí (karegorie 1) Děti(karegorie 2)
CeLkem

Muži Zrny MtLži Zerry

počet počet uěb počet tlělz pclČet uěk. počet Uek

Kunčina 364 4) )q 330 45,62 88 7,55 77 7,10 859 36,85

IýouóVes 146 11,09 126 46,07 29 8,86 27 6,48 328 37,30

Celkem: 510 41,94 456 15,75 117 7,87 104 6,94 1187 36,98

l)rlši jizd] jc nložllo ()bjť(lnrl |2' 1 '

llr lťlcfoilnir, číslc (}6{)6 S-1 2.1 9J, 19. 7 ,

\']rk\ h!do! \ €dcny pin]illr] l()Lol]ll\lj\ r!]l ,'. ; r X,"".. lf. ].
l,Sl(l,ťR|) lU\l \ ".(!, ,\,,,cV i l, a o

|' ,,l,tt \l, l, ,,,l,.|j\ l",,,,. ,\,lt li,. t|l,.{|\1.n| .. (r.
\r Nllr(la](l\č bUIc nllžno zh]c(lllol1 !ÝslJ\U p.n]ich, 9.í].
, , ,l \ l, , ", llll,, i, ] ,l,.,l ,r ,,,_ r .cr i,., r

, ,,l1,1ll l /,,l1,,, ,-,. l,,.. l., r ló. t{.
r. |1] 1ťl\ 1lťIl l /,] l.a)Llúllo plirsi 

23, 8.

30. 8,

13. 9.

OtIjcztly vlaků z Mlatlčjova: 9,.1() tra Nrllou Ycs
l2,()0 a |5.15 na lIřcbcč

Driši lllIo1|rlcc o čillnosli Níuzcr Ili]Dl)slo\.;.h žcl!l|ic, připrJnč
l} lclníťh b,irí(lliťh vli|ll posk}lIlťnlť nl l(]rťse i
ALlrllu{\'_ů]rclíoovr 3(). ó(]: ()0 l]nro. I'cl ] 05 / 49 ]5 I 5 3ii
lntcíilcl] wwE,,nlPZ.ťz e-n|nili nlpz@nlpz,cz

y jíldilín, ř:idil Čc§kÝch drih nlli §tládějovská dráha čísl0 901,

ceník ií7dnóho i

Mlildč,iov - Vcksl a z!čl.,.,10.
Mladč]ov - No!á vcsa zpčl,,,70._

Mladčjov - Ilřcbcč a Zpčl .., l 2(),-

Zdarnra se nřqlrlvllji dčii.Jo
ó lcl il Znva7ild|a včetnč
jí7dních kol, l)čli od 6 do ló
lel plili poloyiční jiZdnó,
CťslUiíťí nrslUlxiicí r.iinó
slOnici ncž N,íl.dčjov sc nilsi
přcdcnr oh]ásit na telclonniln
čisIe Qó1|(r8l2L!L

Čc§ká

U nás budou viditelrrá dr.ě úplná zatmělrí
Měsíce a jedno částečné zatmění Sltrnce ,

Zatmění lvlěsíce nastál,á za úplňkr.r, poktld
Měsíc vstoupí do stínu Země. Nestane se tak
samozřejmě za každého úplňku, ale pouze
16.5.2003 a 9.1].2003.

Dále uuridíme průběll zatnňní u čase,

ktery u nás toho dne pLatí.

úplné zatmění Mčsíce 16. května
zac*átek částečného zatmění 4:03
začátek úplného zatmění 5:l.i
konec úplného zatmění 6:07
konec částečného zatmění 7:l7

Toto nebude u nás viditelné v celérn svém
průběhu, protože Měsíc zapadne r, 5:21.

- úplné zatmění Měsíce 9. listopadtr
zac'átek částečného zatmění 0:32
Začátek úplného zatmění 2:06

konec ť4llného zatmění 2:3t
konec částečného zatmění 4:05

Toto bucle u r-rás viditelné celé.
Zatm.ění SLttnce nastane pokud Měsíc t.,

nollLl l]stoupí Přesně mezi Slunce a Zeni.
3l. května proběhne prstcncor,č zatnrění,

které budc u nás vidět jako c*ástečné. Slrrnce
r,ljde l. 4:57 už c'ástec'ně zak_ryté a r, 5:2,1

bude měsícem zakryto 85 % prťrměnr Slunce,
Zatnění skončí r. 6:23, kdy Sltrnce bude již
rryš nad obzorem.

Zajímaaý úhaz - přechod planet1l Merkur
přes sltmeční kotouč.

7. května se Merkur dotkne slune.'níhcl
kotouče v 7:l7, celý se r.noří i. 7:16,
nejhlorrběji bucle r, 9:53, r,ynořovat se začne
ve 12:28 a úplně sltrneční kotouč opustí l.e
l2:3Z.
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^=E§ České dráhy, a.s.

Írn il železniěnístanice|=, KUNGINA
Příjezdy a odjezdy vlaků

Platí od 15.12.2002 do 13.12.2003

Příjszd
Vlak směr

z do PoznámkyDruh Císlo
4.30 4.30 Os 24730 ffi TřebovicevC.(4,54) iede vX nejede 31.Xll.;

5.37 5.37 Os u7a1 ffi Skalicen.Svitavou(7.05) jede vfi, nejerli 31Xll.;
ůTiebovice v Cechách - Chomice;
Chomica - Skalice n. Sviiavou vft,
kromě 31Xll;dtOhomicq -Skalie n.
Svitavou v 6 od 19,íV. do 1.Xl.;

5.53 5.53 Os 24732 enomiós-s.11) C.Třebová(6.27) jede vlt @ a 24Xll., 1., 8,V., 28.X.;

6.53 6,53 Os 2473Éffi č.Třebová(7.29)
7.11 7.11 Os 24751 Moravská Třebová( 7. 1 8)

7.4o 7.40 Os 24750 ř"oŇrqg.r§G.lE iede vlt nejede 23.Xll. - 3.1.;

7.59 7.59 Os 24753 ČjE6ove-27) Moravská Třebová( 8.06) iede vlt nejede 23.Xll. - 3.1.;

8.31 8,31 Os 24752 froravstíŤřgboúá( 8.25) ó.Třebová( 9.10)

8.51 8.52 Os 14703 Čjřobov-( 8l9) Skalice n.Svitavou(10,22)
10.08 10.09 Os M7ao §ralics ň.svitavou( 8.33) C.Třeb9q!(!0.1§)
10,28 ,10.28 Os 24755 órarrsXa trebová(1 0. 35)

11.50 11.51 Os 14705 drreuwáru.tgr Skallce n.Svitavou(13.22)
12,.o8 12.08 Os 247u Morarrská Třebová(12.02) C.Třebová(12.4o
13,01 13.01 Os 14702 §Relice nSrttavou(11.32) ó.Třebová(13.34) óbSkalice n. Svitavou - Chomico v @

od 19.1V. do 1.Xl,:

13.53 13.53 Os 14707 Svitavou(15.21 důChomice - Skalice n. §vitavou v @
a @, kromé 27Xl., 3.1., 20.M., 2., 9.V.,
16.xl.:

14.11 14.,l1 Os 24756 lrtorawka Ťřebová(14_05) C.Třobov4(14.44) iede vt
15.2o 15.20 Os 14vu č.rtqmréO§.qg) BvX kromě 31.Xll.;

15.40 15.40 Os 24731 ffi Chornice(16.15) Évld kromě 31.Xll.;

16.50 ,16,50 Os 14709 @ Skalicen.Svitavou(18.19) úChomica - Skalice n. Svitavou v @,
kromě 20.1V.. 16.Xl,:

17.06 17.07 Os 247§ ffi č.Třebová(17.38)
18.21 18.?1 Os 14708 §kalice n.Svltavou(16.33) C.Třebová(18.59) dbSkalice n. §vitavou - Chomice v ld

kromě 31.Xll.:

18.41 18.41 Os 24757 CrreUovatt8j0) - Moravská Třebová(18.48) nejede 24.,31.Xll.;

19.42 19.42 Os 14711 Ó.TiCbovT(19]0) Skalicg n.Svitavou(21.18 nejede 24., 31.Xll.;

20.00 20.00 Os 24758 ffi č.Třebová(20.31) nejede 24..31.Xll.;

21.0o 21.00 Os 14710 Skalice n.Svitavou(í9.35) C.Třebová(21.32) ne.iede 24., 31,Xll,;

?1.20 21.20 Os 24759 čjreuovátzo.ast Morawká Třebová(21.27) neiede 24., 31.Xll.;
aa qa
LL.JJ 22.33 Os 24733 éŤřC6Ňil22.0T)- chomice(23.11) jede vXa Ť, nejede 24., 25., 31.Xll.,

20.|V., S.Vll., 16.Xl.;

680781 Moravská Třebová-Kunčina-Nová Platí od 15,12.2002 CSAD
do 13.12.2003 muffi

iišťuie ČSAD Ústí nad Orl cl a,s,, Úsli n, Or , Třebovska 330 te1.461 327 803

Moravská Třebová,aut.nádí.
Moravská Tiebová loi.] žel 3i 0 1

Moravská Třebová,Sušice
\uriina llyn
kunčina dolnl
KJnclna,bYloV!'y
Ál,nčiná tolc šliolá ů 2
kunčina,obecni úřad
hJnClna U kílZo
Kunčtna.Nová Ves,dolni za51
,(unalFa Nova Ve , l r't du-
Kunči4a,Nová Ves,§tředi5ko ZD

x ,pde v Lracovnrch dnech ' ]ede v po,tdelt ': r,,de V palek_ 
_itl i",Eo"."áá'žji5áčožio J,loo: ooJ062o.1JoozYszoo: š! :,,coe'31 12200i

a?z ede len v suovcn lvdlech nplpde oo 2J 1 2,2002 aa 2' 12 zoa?
rni ire,"deodzllzzóoz oo31 12iooz íil ]ederenv,lchý.hl}dnpch ne]odňodJ0122002doJ]'22002

^- 
spo 17vvckavlastávcel\,4olavskaTtebova,a.,63dr p;t,c,,dr;pojeJl,nhv'zllóOrelvy,e5,rilrut

Na l,nce plilt'larrl úynlašený čSAD Usl, ^ad ol|lcl a sInloíína.e o ta,,lu ]soÚ 1Veiclncny vc vo: dícch na l,-cc
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Po zirnní přestál.ce llplněné trénováním a
přípravou na jarní část sotrtěží (muži, clorost,
žáci) chceme nar,ázat na podzimní ll,sledkyl
které naše mužstva přivedly na přední místa r.
tabulce (muži + žáciJ. Něco podobného
bvchom si přáli i u dorostu, alc malý poc'et
lrráčti v této kategoíii a také rncnší zájem
někter}ích hráčů nebtrde na lepší umístění
stačit. Věřúne ale, že si alespoň ve své třídě
l,ylepší postar.cní a posunou se clo holní
poloviny tabulk.v, aby ncb_vli ohroženi
sestupem. Pokucl bude ze stíany diváků
zájern, jsn.e ochotni r-ra nčkteré zápasy
vypravit i autobus. Zájem se odr,,íjí
samozřejmě od hry mužstva - proto si
přejerne, aby r,}sledky byly co nejlcpší.

DáLe chcenrc poděhotlat ušenl, l<teří se
podíleLi nd příprauě a organizaci mašharttího
pLesu. hotnného honcent únara. Mimořtíc]ně se

rydařiL d touto cestou děl<ujeme i našim
sponzorům, lzteří nrím přispěli do tomboly.

Za pornoci OÚ se připravujeme na
rrybudor.ání zábradlí okolo části hřiště a kabin,
aby hráčům a rozhodc*írn po skončení utkání
bvl umožněn bezpečný odchod do kabin,
Dále ještě bude pror.edeno rozšíření
parkor.iště směrcrn k nádraží, ab_v bylo
unložněno parkování r-ětšímu počtu vozide1.

Ještě uuddíme tabulblt hracích dnů našich
mužsteu, aby rlitltíci uěděli, kdy rLás mají přijít
pot,zhLdít.

A na zár,ě,r už r.ás jen chceme pozvat na
NV ročn.ík ,,Kunčinsleého tanga", které se
bucie konat 5.7.2íJ03 na hřišti Pod skalou a na
IX. ročníle ,,Memoritílu Romtma Btychty",
kterÝ se koná r,ždl- začátkem sípna týden
před zac'átketli poclzimní t':ísti soutěže na
l]íl5t1 L, nJclr.lZi,

Yybclr Sol<oLa

Rozlosování SOKOL KUNčINA .laro ZOOi
Muži )orost acl

)EN čAs )EN ě,ls )EN črc
{E 8.4 16.30 Trslenió&KUnč {o 6.4 14.15 pomezl-kunčina }o 5.4 14, í 5|Rvchnov_Kunéim

10,00 | Kunóm-Dlouhá Loučkl
10 @lLrnhartieKurrčine

;o 12.4 16.30 kunčináči3tá )o 12.4 14,1 5 KUnčina-Janov )o 12.4

§o 19.4 l7.00 (oclířov-Kunčjna io 19.4 4.45 sY_LánY-Kunčina )o 19,4
io 26.4 í7.00 Kuněina_Rohozná ;o 26,4 14,45 KUnčina-Rohozná |so26,4 1 0,00 l KUnčina-Měst,Tmávka
}T í.5 7.00 (unčina-Boršov )T 1.5 14.45 Kunóna-Chomlce lCT1.5 l10,00|Kunčina-chomic€
so 3.5 17,00 jebranice.kunčina io 3,5 14,45 ffiranic+.KuŇina lso3.5 |10,00lst.Mě$cxunčina

ť 8,5 17,0o Bv§trékunčina :T 8.5 3ystís(Unčiná ;T 8.5 1 0.00| Radiméř_Kunčina
1 0.00 lKunčinaJevíeto}o í0,5 1 7,00 l Kunóina-Třebařov so 10,5 Vo/no ;o í0.5

}o í7.5 í7,0c křenov-kunóina {o 18.5 4.4| Linhartic8.Kunčina ;o í7.5 1 0.00|Křenov_Kuneina
io 24.5 17.oc kunčina-ooátov ;o 24.5 kunčina_ooatov jo 24-5 í 0.00 | Kunčina_Jamměňe

14, 30 lVendoll_KunčinaÝE í.6 17,0c vendollkuněina jo 31.5 3.45 Hradec-Kunčina {E í.6
io 7.6 17.00 |Kunčina_Mora§ce so 7,8 14.4! Kunčina-Březová ;o 7.6 (unčina_Březová
)o,t4,6 17.00 |Kunčina_MIadáov ;o 14.6 Volno )o 14.6 lnčina-Třebaiov

Činrrost členů it'I1,siil,e ckého sclružení
Kunčina byla přecler-šínl soustředěna v drulré
polovině roku 2002 na \Jtvoření Honebního
společenstr.a podle zákona 4.19/02. Podle
zákona bvl třeba souhlas vlastníků k
přic'lenění k HS na základě rrípisů evidence
pozemkr.i. Jeclnalo se o velmi náročnou práci
na čas a finance, protože byl třeba osobní
]<ontakt s jednotli\.ýlli r,lastníky. Díky
poskytnutí evidence pozemků zemědělskou
akcior.ou společností Agrion kunčina se
zmírrrila finanční náročnost" Vytvoření HS
v1.l.rcholilo schr,álením na Valné hrornadě.
Jedna1o se o akci náročnou na čas a kromě
všech členů jt, třeba ocenit práci p. Šejnohy
Jiřího a Firubana ]r,{ir. m]., kteří akci řídili.

Na úseku mysliveckého lrospodaření byla
r.ěnována pozoínost průběžnérnu oclstřelu
srnčí zvěře, trmělému oclchovu kachen na
místnítn rybnrliu, odstřelu černó zr,,ěře ke
zmfunění škod na zernědělských krrltrrrách a

tltrmení škodnó. S nástupem zimy je
věnována péče o n ěř piikrrnováním.

MS zakoupilo v Nové Vsi staíou
clrůbežárnu, kterorr adaptujc na klubovnu a

sklad krmiva. V listopadu }v'lS uspol'áclalo
Myslil,eckou zábar.u s traclic'nc1 clobrou ric'astí,
jejíž rltěžek bvl clán na zřízení Honebrrího
společenstva.

Vrtěna Josef - hospodríř

. Pouťouó zdbaua 26,4. s hlalní cenou u
tombole a tou je sprchotry bout.

. Dne 7.6. proběhne t, Boršouě oh.rslzoué

Cuičení.
. Dne 28.6. SDH pořádri 3. ročníle

,XruírKEHo I(UNČlNsKÉHo DUAT-
LONt/" - kategoríe ženy, muži clo 40 roh,ů,

muži nad 40 roků; start ue 14.00 hoc].

Přihlrísit se je možné u parut Leoše Hcnzírka.
. Dne 23.8. se usleutečn,í 3. rcčníh

,,rruNČlNsKĚHo DUATL,]NLI" letos
poprué je součristí celoroční soutěže
,,Moraus kotřeb ou shý cybLoman", c ož zaj išťuj e

opraurlu kualitní zcíuodní.ky (1apř. R. Fořt, P.

Štepor, L. Častulíb. Přijd'te pouzbtdit nase i
ostatní zciuodníley, Yíce informttcí najdete

Za uplynulé období bych se zrnínila pouze
o několika zajímar.ostech. NezapomcnutelnÝ
byl ,,Zdmechý poduečer" [z dů1.odu velkélro
zájmu přemístěný do kinosálu muze a],
věnor.aný írancouzskému básníku Vi1lonor.i.
Ták skr.ěle scénicky zahrané verše Vllnrotr
Cibulkovou a jejím manželem Miroslavenl
Etzlerem v pl'edstavení ,,Všechno jen do
putylz a ženshým" byly opravdu milltrr
překr-apenín. Komorní,,konverzac'ku" s

názv-etn ,,Nemažní lidé" ztvárnlli Danie la
Kolářor.á s René Přibylem, r,}borný Mirek
Táborský a epizodní Jan Kat'er. Objevil se zcle
strchý anglický hurnor a melancholick:í
tragikomika přfrěhu stárnoucí slcč,n1, r,
anglické společnosti. O přeclstal.ení|-1r pražské
divadelní společnosti HATA nernt;]ltt
informovat, protože ač jcle o mírně poki,:slÝ
vkrrs, byly lístky r.žrl.v během půllrociin.,,
ryprodané. Nezbývá než pochr.álit horolezce
a divadelní<a Josef'a Tějkla za citlir.ó, rázor.ité
a r.elmi zajínravé rryprávění s diapozitir,,, c,l

berberských vesničkách a Ladir Kerndla s

dcerou Jérezou za krásný a pohorlol,ý večcr s
e\iergreeny.

Oci polovir-ry clubna se můžen-re těšit
zejména na ,,Dny slouensleé bultury", které
budorr slavnostně zahájeny ve dvoraně 1,1.,:l. r.

19,00 hod. koncertem populárního zpěr.áka
Richarda Milllera fpůvodně inzerovaní
skupina The Backr,vards je na mimořádnčlrl
tLlfné po USA, bude-li však o ni zájem, jc
rnožné jednat o náhradním termínu v druhé
polor.ině roku) a zakončeny 19.4. r, l!].30
r-_vstoupel-rím současné rrejpoprrlárnč,jší
slovenské skupin_v NO N,4ME. Lh.iclítc i
divaclelní představení,,Pobrežie" a konccrtv
vižnc i lolklorní lrudby. Podr.,hnc1 ,i
informace i o dalších aktivitách sledujte na
speciálních plakátech. Vstupenky jsou již r,
prodeji. Festivalová tečka bude jazz,man Peter
Lipa a Band 24,1. r.e 20.00 hod. v DUKL]-
DUKU, z jejiclů nabídky se ještě zmíním o
vystoupení skupin Pod černý utch a
KADERUS BLUES l8.4. v 21.00 hoc1.

Od lt.4., kdy bude v 16 hod. uetnisáž k
90. výročí narození Františha Str(ížnicbého,
bude probfiat ve r.}stavních sálech v 1, patl'e
zámku výstal.a jeho dě1.

22.4. v 17.00 hod. ,,Nález středouěkých
mttleb u leostele su, A:nny u Boršouě" -
přcdnáška - kinosá1.

25.4, l. 19.00 hod. blauírní rccittíl Jitbv
čechoué, dvorana muzea.

Kino od polouiny dubna Dřipravuie:
l7.4. 17,00 - Neia (SR) - 35,-

19-00 - Ddžď padó na naše duše (SR)
_ 35,-

21.1. l7.00 - Perníhouá uěž tČR] - 40,-
19.00 - Guru §E/USAJ - 50,-

28.1. 19.00 - Ktuté radosr' (SVCR) - 55,-
Pro ty, co nemají možnost přístl2u lia

internet, kde Lll se dozuěděli podstatné nct

adre s e : untnu. ks mt. wz. c z, tybír tím z ctj úttctu o s t i
z daLších měsíců
Kaěten:

7.5. 8.30 a 10.00 - ,,Karel IV a lan Žižlea"
- q,chovný pořad skupirr1, Štr.arrt_i z
Brna - historický šerm

30.5. 19.30 - ,,Ndvštěuníb" - nejúspěšnější
hra souc'asného francouzského
dramatika Schmitta (hrají P Kostka, P
Pelzer a další]

(polzračoutiní na daLší struntr)

Yri
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(pohračoucíní čkinhu,,Z bultury")

č"rr"n
6.6. 19.30 - ,,Huězdy-Humor-Etotiba" -

dvouhodinová mnohoslibující show
,,Na tý, louce zelený" - Hudební
divadlo v Karlíně s Josefem Zímo,il j.h.

V pruběhu roku nás ještě čekají např.
Zámecké kejkle (srpen), Ivan Mládek a
divadlo Skelet P Tiávníčka (zář!, Martin
Maxa (říjen), Štror-,ro a Divadio J. Dvořáka
(listopad) a Lucie Bflá a Boni Pueri fVánoce].
Je tedy opravdu se na co těšitl

Pozruímka: Od 1.4. do 31.10.2a03 se
rozšiřuje oteuírací doba ztímku o 3 hodiny
denně! út-ptí:9-17; so-ne: 13-17 hod.

. 
:: 

. .:... " ,;, 
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i,i ;; ; ,j" , . ... .::. .: " ,

Ndzoru občanů
,..;jill":iiiil;:."l..::ll:riilll!l,.."rc:a:iliiij.,;;ili:u...ll!i: ,,.::l...,":iL..

Otiskujeme další z vašich příspěvků
ze .schránelt, umístěných v Kunčině na
OU a v Nové Vsi na hasičské zbrojnici.

ChtaL bych se tímto uyjtítlřit ke stále se
blížícímu ,,ožehctuému" tématu a tím je
jarní úklid kolem našich obydlí. Myslím
tím hrabcinť suché trciuy, listí, prořeztíutíní
stromů a s tím souuisejícím jejich
likuidací resp. p(ílením. Pobud je pdleny
mateňál suclry, problmry nejsou. Ale lzdyž
pak. chceme nechat shořet něco, co nechce
cllytnout a lidouě tomu pomŮžeme, třeba
starou pneumatikou, pak je to ještě 3 dny
potom cítit u okolí.

Chtěl bych tím uzkázat ušem, pokud
chcete mít uh.lizeno ue sué zahradě, uolte
přiměřený způsob, jak. se zbauit
nežcídoucích uěcí. Všichni máte popelnice,
za které platíte, tak proč je neuyužít.
Nikdc u obchodě přece tafot neplatíte něco,
co si pab rteuezmete!

V rámci reformy územní veřejné sprály k
3),.12.2002 ukončily činnost okresní úřady,
jejichž kompetence jsou přeneseny především
na 205 obcí s rozšířenou působností a
částečně také na krajské iřady a některé další
správní úřady.

Naše obec od 1.1.2003 přísluší pod obec s

rozšířenou působností a tou je Moravská
Třebová. Je zde všeobecná vnitřní správa -

občanské pr&lrary, cestovní doklady, ověřování
podpisů, ověřování dokladů..., památková
péče, sociální zabezpečeni, sociáně-právní
ochrana děti civilní služba, živnosti, doprava,
životní prostředí a zemědělství, státní sociální
podpora. Sídlí zde i stavební úřad, matriční
úřad a finanční úřad.

Do Svitav se vydáme na katastrální úřad,
pozemkoqí úřad, celní úřad a okresní soud.
Vojenskou správu najdeme v Ústí nad Orlicí.

R

Abce šholv, hteú proběhly:
8.i. Florbal hoši - 8. a 9. tř.

23.1. Florbal hoši - 6. a7, tř. - 3. místo
7.2. Zápis dětí do l. třó, zapsáno - 2),

žáků, odklad školní docházky o jeden rok - 3
žáci. Do 1. třídy přijdou i děti z Mladějova.

l4.3. Ples školy - r.}těžek plesu byl
převeden do pokladny SRPS.

5.3. Florbal hoši - 4. a 5. tř. - 1. místo,
nejlepším střeicem by1 Ondřej Brychta

l2.3. Florbal dívky - 4, a.5. tř. - Z. místo,
nejlepší střelkyní byla Lucie Rádková

Alece, které proběhnou:
Coca-cola cup: kopaná chlapci - proběhne

na hřišti ttládraží.
Další akcí bude .lrybfiená dívky, švihadlový

čtyĎoj - pořááá DDM Moravská Třebová
30.4. Den čarodějnic ve škole - r,ystoupení

trld
květen - focení tříd; červen - skákací hrad
Další inform"ace:
. Velikonočníprázdniny - l7. a t8.4.2003
. webová stránka školy:

htt: / / sueb. c z/ zs.kuncina
. e-mail školy:

z s. bunc ina@ u ot l donline. c z
(zde můžete posílat zprcítry, ontluuenby,

upozonění ap.)

. Zápis dětí do mateřské školy pro rok
Z003-2004 se konal l.-2.4.2003

. Od 9.4.2003 probíhá plavecký výcvik
pro předškolní děti ve Svitavách, kterého se
účastní děti od čtyř 1et z obou mateřských
škol

. Během celého roku zařazujeme
nadstandardní činnosti jako jsou: hra na
flétnu, keramika, legodacta, taneční kroužek,
netradiční r.l/tvarné techniky. Dne 23.5.2003 Vás zveme na
společenskou akci ,,DEN MAIEK" v
Kulturním domě v Kunčině. Vystoupí děti z
Mateřské školy v Kunčině a Nové Vsi.
Uvítáme všechny příspěvky do tomboly, jež
bude součástí programú

. Na školní vfet pojedeme 6,6.2003 do
Zoo v Olomouci nebo ve ZIhě (dle přání
rodičů)

. I(e konci školníro roku se uskuteční
tradiční ,,KARNEVAL' v rámci kterého se
rozloučíme i se školáky

. V době letních prázdrltn bude mateřská
škola uzavřena pravděpodobně od l7.7.-
22.8.2003

_ . Děkujeme ťrmám Oriory Klempfistť
Simon a Tiuhlďství Knápek za sponzorské
dary mateřské škole během roku.

cÍnxvEZ

V roce l7l5 postihla Moravskou Třebovou
a okolní vesnice morová epidemie. O
přsných opatřeních, jež si likvidace nákazy
vyžááala, se v kronice kunčinského kostela
dočteme toto: ,,Pod trestem rcsměl nikdo z
jedné uesnice do druhé. Cesty, silnice, hranice
byly střeženy uojskem. Jeden soused rcsměl k,

druhému, aby si nauzdjem pomohli nebo si
postěžouali. Velká bída, soužení a trripení
nastalo."

Epidemie si llyžááala i v našich obcích daň
nejlyšší. Matrika zaznamenala v Kunčině 17
obětí moru, v Nové Vsi dokonce 53. V této
době slíbili těžce zkroušení obyvatelé Nové
Vsi, že jakmile morová rána odezní, postaví
na vlastní náklady v obci kapli zasvěcenou
morovým patronům sv. Rochu a sv.
Sebestyánovi.

Sll-rj slib skutečně dodrželi a roku 1716 již
stála na pozemku dědičného rychtáře
Andrease Richtera (dnes na zahradě čp. 65J
kaple s věžičkou, jejíž původní podobu
zachycuje vzácné dochovaný nákres s

půdorysem. Podle něj měla kaple 19 stop (6
m) na délku a 9 a půl stopy (3 mJ na šířku.
Skromný byl take inventář kaple, jenž
odpovídal j ej í velikosti.

Nejhodnotnělší jeho položkou byl zvon
vážicí1 centnýř (56 kc), který nesl (podobně
jako dveřní pažení) letopočet 1716, V roce
1740 byla kaple opět na náklady obce
rozšířena přístavbou dřevěné předsíně.

V kapli bylo ročně slouženo pět svatých
mší. Za zpívanou mši se platil faráři l zIXý
(třetina připadla učiteli, ktelý mu asistoval),
za čtenou 36 krejcarů. Obec také musela na
své náklady zajistit faráři i učiteli dopralrr.

Dvě třetiny př{mu kaple plynuly .farnímu
kostelu v lfunčině, áylá třetina jí zůstávala.

A jaké byly další osudy kaple? Ještě roku
1854 píše v dopise patronátnímu úřadu
kunčins§ administrátor Johann Winter, že je

ó kaple ,,ze stranqt obce udňouárn
I u dobrém stauebním stauu". O

dva ro§ si však tentýž jž v
souvislosti s plánovanou výstav-
bou nového filiálního kostela sv.

Rocha stěžuje arci-
biskupské konzistoři, že
kaple ,,po!me jen ruílo
uěřících a k tomu je ještě

! krajně zcluítraki". Je&.ě

přenesen celý inventář staré kaple včetně
zvonu. Velké náklady na novostavbu zřejmě
také zpečetíly její osud. Obec asi neměla dost
peněz na údržbl obou budov, a proto se roku
1858 rozhodla starou kapli zbourat.

Na její památku nechala obec Nová Ves za
starosty Franze Wolfa v místě, kde kaple
stávala, postavit 1itinor,} kříž, jehož kamenný
sokl nese nělr,rgcký nápis, kteý v češtině zní:
TENTO KNZ BYL l/ ROCE 1877 OBCI
NOVÁ WS POSTAWN KE SIÁVĚ BOŽÍ
A NA PAMÁTKU, ŽE NA ToMTo tutÍsrĚ
STA]A MPLE, KTEM BYI-A V ROCE
1716 P)STAVENA A I/ ROCE í858
ZB)URÁNA.

RomanTlustoš, NoudWs

ÝrYr2

Z E,,SKoLslCrcH,ZARIZENI

v roce 1856
byla výstavba
nového kos-
tela dokon-
čena a byl
sem ároveň
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