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Z HISTORIE
(Pokračouání z minuLého čísla)

V roce 1596 získala suobodný duůr
k,oupí do suého ulastnictuí rodina
Zawatzkých ze Zawatzky. Tbnto rod
pochcízel z Uher. Pruním majitelem z tohoto

rodry byl Melchior Zawatzfol (1596-1604),
ktery sem přišel, ,,aby unilzl rebelii u
Uhrách u roce 1597". Jeho nejstarš,í syn
Rafael Zawatzby (1604-1622) byl
níistwcem nlt duoře, Obdržel od Ladisl-aua
Wlena ze Žerotína prr,íua k. tomuto duoru,
kterd byh potom potul,zena u darouclcí
listině z robu 1607, tato se zachoualn až do
roku 1945. Vypočítduají se u ní ušechrry
suobody a próua, která Ladislau WLen ze
Žerotína propůjčuje Rafaetu Zawatzbému a
poturzuje práua a suobod1l, které měl jiŽ
dříue. Po bituě na Bílé Hoře (1620)
Ladislau Wlen ze Žerotína ztratil cely suůj
majeteb, na jeho místo nastoupili
Lichtensteinoué, kteří byli Rafaelu
zawatzkému daleko méně nakloněni.
MeLchior Zawatzky (1622-1664) - syn

RafaeLa Zawatzkého - je dalším majitelem
duora, za jehož hospodaření 29. 8. 1655
duůr poprué ryhořel a také črist pozembů a
luk byLa zčcísti zabauena a zčtísti prodátn.
V roce 1664 přecluizí duůr rta jeho srLya

Karlct ze Zawatzfuch (1664-1702), jehož
dcera Maňe Alžběta se proudala za Jayul
Karla Zoífla. Po smrti Karla Zawatzkého u
roce 1702 uznibly mezi dědici spory a až
22. 6, 1706 fula uzauřena smlouua o

tyrourvíní, podle které lryl duůr přinuin
Janu KarLu Zoffloui. Tehdy tedy přechcízí
suobodný duůr do majetbu rodiny Zoffloui,
aby u jejím držení ztstal až do roku 1916.

Prtmím majitelem z rodirry Zoffloui je
prduě jmenouaný Jan Karel Zoffl (1706-
1761). Byl lichtensteinsk3im fořtem u
Hodoníně a 23, 1. 1702 se oženil s Marií
Alžbětou dcerou urozeného karla
Zau,latzkého ze Zawatzfoch býualého pdna
na suobodném duoře u Kunčině. 28. 1.

1744 uyhořel duůr podruhé. A ještě téhož
roku se zde odehrrilo tragické drama

nešťasné Lcísfol Marie Rómeroué ze statku
č.p. 138 tt Adama Zot'fla (syna ltttul Karla
Zofiltt). Tbn kritické noci zastřelil suou
ntíLou Marii ALžbětu, poněuadž mu jeho

rcdína, llajiteLé suobodného duora, bránila
L, -atnýšLenént sllttth.u s dcerou obyčejného
setlLcíhtl. Adam chtěl zabít tuké sebe, oba
chtěii spoLečně ctLespoň zen,Lřít, aLe po čittu
:tratiL od,-,al,ttL. PodLe pcluěsti fo,l Adamoui
nabídntlt dožiuotní žalář nebo smrt
oběšenín. Z.,oLil si ,smrt, aby byl co nejář,íue
se suotL tniLou.

Jan. Kare! Zclt'fL žádal u roce ]747 o

poturzení dříuějších darouacích listin, což se

nestttLo od rohu 16a7. Ta mu lryla tl,sta-
uena knížetem Lichtensteinem 28. 10.

1747. Jan Karel Zoffl zemřeL 24. 7. 1761.
DcLLším majiteLen,L byl jeho syn František
Antonín Z"ííl (1761-1784), po něm ruísLe-

do,,,cil. František. Iosef Karel ZofJ7 (1784-
1830) a po něm další z dynastie jeho syn
F'rarLtišelz Iosef Vtíclau Zoffl (1830 1858).

(Čerpáno z k.ronil1,, pokračouciní příště)
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AKTUALNE Z OBCE

Za uplynulé obclobí se zastupitelstvo
obce sešlo na clvou zasecláních a zabývalo
se následujít ínri otázkanri:

- kontrola plnění r",,hlášky o místníclr
poplatcíclr dle zákona č. 565/1990. Ncní
dodržor,án terrrrín splatnosti claný obecně
závaznými rryhláškami" Financ*ní rl,bor byl
por,ěřen, aby jedna1 s dlužníky dle závěrů a
platných lr,-hlášek

Všichni rrrajil.elé nemovitostí - poplat,
níci byli včas infbrtnováni o poclání přiznání
poplatků a tcrmínech úhrad1.. Protože
r]osavadní jednání neved1o ke splněr-rí
povinností u některých poplatníkťr za
domovní oclpady, bude obecní úřac]
postLtpovat dle zákona.

Jedná se o 15 poplatníků r. Krrnčině a 2
v Nové Vsi. Můžeme upozornit cllrržní§
že 1,yrr-ráhárrí sorrdní cestt]u přinese
prrldražení, zvýšení o náklady řízení.
Poplatky za odpady se týkalí i chaiupářůl

- dalSím yjznamným bodem iednánl bylo
schválení ,,Rádu veřejného pohrebiStě" na
záHadě zákona č. 256/200l Sb. I přes
určité komplikace - hřbitov Nová Ves patří
obci, hřbitov v kunčině církvi - obec
zpracova|a Ťád platný pro obě enkiár,y,
protože na hřbitov v Kunčině bude s

církevním úřadem uzavřena smlouva o
správě veřejného pohřebiště. Poplatky za
hroby - pohřební místa jsou splatny do 30.
6, v daném roce

- obecní zastupitelstvo se zabývalo
rovněž čistotou a pořádkem v našich
obcích. Pro část pracíbudou využiti někteří
občané v rámci sezonního zaměstnání
veřejně prospěšných prací a z části by měii
některé čínnosti r,ykonat občané odsouzeni
k veřejně prospěšným píacem - alternativní
tresty.

Zastupitelstvo řešilo i případné vytlžití
mulčovače, který by zakoupilo Agro
Kunčina a,s. Bude nutno dořešit smluvně
\yužití techniky

- r-ětšina občanů zná zátněry na budol,ání
bvtů za účasti občanů. Na posledním
zasedání b1,1a tato otázka znovtl řešena.
Vzhledem k tomu, že za poslední dva roky
doš1o ke škrtům v dotacíclr, nelze na ně
spoléhat. Píoto zastupitelstvo pověřilo
staíostu obce svoláním zájemců o byty a

pror,ěření možnclsti l,yužití hypoték1,. Proto
staíosta sr.olá zájemce a ověří zájem o tento
způsob realizace rlýstarlb.v. Vybudování
infrastruktury fkanalizace, voda, el. pff-
pojky1, plyn a komunikace] by financovala
obec - jedná se o území u nádraží, kde je
možnost r,ybudovat až 42bytů v domcích

zastupitelstr.o obce provedlo kontrolu
čerpání rozpočtu za 6 mčsíců do 30. 6,
2002

Příjnry: rozpočet t'erpútí rozp.

2C)O2 (1, tis.) h 3().6.20()2

Dat1 z pt'íjmů f.o. ze zcít.č.1.350 00 756,62
Dctň z příjntů f.o. , hup,,1,.. 30 00 50,61
Daň z přidané hodnoty 1.4B5,40 920,81

(pokračoudní na daLší straně)

Z



(pokračoudní článku Z činnosti OZ)
Daň z příjmů prdu.o. 800,00 349,78
Daň z nemouitostí 7 50 ,00 1 62 ,34
Sprduní poplatfo 1 ,00 2,18
PoPlateb zAl<omun. odpatl 200,00 186,48
Popl^ateb ze psů 10,50 9,80
PoPlateb zAužíu{íní L,eř.prastr. 0,50 0,39
Poplateh, ze ustupného 0,50 0,]5

30,00 10,] 3
50,00 97,62
0,60 0,07

ZŠ ftelefony, selity) 4,00 20,55
Strauné MS, ZS 450,00 331,67

Prodej pozemků
Lesní hospodrířstuí
UtŠ (teLefony|

Zcíjmoud činnost u kultuře 7,00 0,34
Zájm. činnost (zábatry, pLesy) 3 ,00 0,66

Družirta
Knihouna

I',Iájemné z fotů
Hřbitouní poplatfo,
Prodej popelnic

6,00 2,93
0,20 0,12

120,00 68,04
5,00
5,00 5,89

8,60
1 19,93

7,35
7,00

127,31
3.247,37

čerpání rozp.
b 10 6 )on)

Cinnost místní sprch,y 1,50
Ncíjemné z bytů OU 16,00
příjnry z úroků 100,00
Ostatní nedltňoué příjmy 3,00
Prodej nemouitostí 16,00
Dotace ze stát. rozpočttt 175,00
Celkem 5.600,20

Yýdaje: rozpočet
2OO2 h tis )

zemědělstuí
Lesní hospodářstuí
Dopraua
pozemní b,omunikace
Dotace na doprauu
MS - Kunčina, NouríWs
ZŠ
Jídeltry-UŠ, ZŠ
Knihotma
Kronih,a
Ochrana památeb.
Církue - leapLičkaN.V
Opraua rozhlasu
Tisk, zprauodaje
Kultura
SPoZ
Tělovychounaí činnost
Bytoué hospodrířstuí
Wřejné osuětlení
pohřebnictuí

Úrolq, z tiuěru (ptyn.)
Suoz odpadu
Veřejruí zeleň
klub důchoclců
sbladník co
požcírní ochrana
Místní orgcíny
cinnost ou
Volby do parLamentu
Splrítka jisti1,1y

CeLbem

200,00 ] 55,56
50,00 107,84
50,00 17,59
50,00 8,]9
72,00

236,00 97,94
980,00 525,29
560,00 355,76

5,00-
10,00 0,9]

300,00 4,28
50,00 98,63
15,00 1 ,64
10,00 0,74

100,00 124,26
18,00 B,10
40,00 85,19

100,00 57,61
220,00 99,17
40,00 6,56

399,00 166,82
2a0,00 71,21

7a,00
3 5,Q0 13,21
1,20 0,50

60,00 81,91
565,00 270,77
508,00 261,33

17,11
656,00 328,00

5.600,20 2.966,12

- celé volební období byl zpracováván
Územní plán obce Kunčina a Nová Ves.
Postupně byly upřesňovány potřeby rozvoje
a crle zlepšenl'života na vesnici.

Byla řešena urbanistická stránka. Plán
je důležitý pro další rozvoj a budování.
Jeho zpracování a odsouhlasení je
podmínkou čerpání možných dotací.
Probílralo mnoho jednání a bylo nutno

vyjádření více než 50 institucí. Ing.
architekt Tomíšek odvedl dobrou práci a

vlastní iniciativou se snažil maximálně
realizovat potřeby obou obcí.

Bohužel musíme konstatovat, že velice
málo občanů projevilo zájem, o informace,
Úzenrní plán je navrhován až do roku 2015
s tírn, že každé 4 roky je možná změna
nebo doplnění. Schválením územního
plánu obce Kunčina a Nor.á Ves není
znemožněna úprava nebo jiná změna. Jsou
však některé pozemky, které pro potřeb_v

budování významných staveb (rychlostní
komunikace, pruplav apod.) 1iž není možné
r,yužít pro iiné účely. Ron,ržené plochy pro
l}stavbu a zeleň jsou platné až do roku
2006, kdy je možná pn,ní změna

- pozornost věnuje zastupitelstvo obce i
komunálním r.o1bám a stanovení počtu
členů pro nové období. Z diskuse
r,yplynulo, že 1] členů OZ bude schváleno
i na další období

- zastupitelstr-o obce se rovněž zabývalo
prodejem nemovitostí případně nákupem
pozemků, které obec potřebuje. Na svém
jednání zastupitelst\,o zamítlo žádosti o
úhradu neinvestičních nák]adů zš žáků,
kteří dojíždějí do iVloravské Třebové a

Starého tv'lěsta, Obec má r4astní záHaďní
školu a proto nemá zastupitelstvo obce
zájem, abY déti chodili,, do jiných škol. Zde
je prostor pro činnost naší školy, hlavně
řediteik1, školr, a učitelů, aby dokázali
rodičům kvalitní přípravu dětí. Zatírnní
l}sledkv umistor,ání dětí z naší školy
nejsou r,ůbec špatné a proto obecní
zastupitelstvo jednohlasně odmítá platit
neinlestiční nákladv jinÝm školám -

základním,
Od 1 1. 2003 budoLr r-e školstr,í, dle

nor,ého zákona, stano\-env prár,ní sub-
jektivit1, základních i nateřských škoi.
Zastupiteistvo posoudi1o žáciosti obou škoi
a v}tr,áří krok1, k udělení subjektivrt1' Na
daiším zasedání znovu posoudí postup
1egislativních kroků a o udělení roáodne
tak, aby by1o možné splnit daný teímín

-kažďý vlastní< pohřebnfio místa na

hřbitově musí před prováděním úprarr
nebo oprary pomníků či zhotovení pro-
jednat své záměry se správcem pohřebiště -

v našem případě s obecním úřadem

- místní poplatky - dosud nepodáno i 5
přiznání v Kunčině a 2 v Nové Vsi (tn,ale
bydlicí i chalupáři). Obecní úřad bude
\T/nucovat plnění až po soudní rozhodnutí -
neplnění zákona o odpadech

- ve čtvrtek 19. 9. 2002 bude proveden
sběr starých televizorŮ a pneumatik
osobních aut, motocyklů a kol:

v Kunčině 8-12 a 13-16 h. před OÚ,
v Nové Vsi 8-12 a l3-16 h. před pohost.

- stavební komise upozorňuje občany, že
přístavby k hlavním stavbám jsou možné
jen na stavební povolení stavebního úřadu
Moravská Třebová a k tomu je nutná
projektová dokumentace s r,ryjádřením
r,šech dotčených orgánů.

Ohlašovací povinnost 1'e pro samostatné
stavby do 16 m na vlastním pozemku,
drobné udržovací opra\y nebo úprar1, při
kterych se nemění charakter stavbr-. Zásahy
do nosný-ch prvků stavby nejsou ror-něž
pol,olenr,. Juto otázku řeší stavební úřad
N,loralská Třebor,á

- svoz plastů proběhne dne 17. l0. a
I2,,12. 2002. Prtle jsou k dispozici na
oU

- upozornění pro chol.atele domácích
nířat. Dle nor,éhc. zákona je chovatel,
mající 1 ks skotu [r,č, teleteJ, 2 a více
prasat, 3 a r,íce koz nebo orcí a 100 a r,,rce
slepic povinen požádat o čís1o centrální
evidence.

Současně je nutné přihlášení na OVS k
přidělení čísla katastrálního území stájí.
Případné dotazy nebo rysr,ětlení posk_ltne
místostarosta ing. Vybíral.

NAROZENI...
- 20.4. Zobačor,á Karolína (N.VJ:. "_,- 3.:. 5irůcková lereza (N.V)
- 24.7 . David Libor (N.V)
- 28.7. Šimkorá Pavlína íKl \ /

;.\q§-

'ŇATIť... 
r-&q

- 29.6. Hynštová Hana (M.T)
- Sikula Pave1 (KJ

JUBILEA. . .

- B,5. Grubrová Anastázie (N.V) - 75
- 11.5. NovotnáJana (N.V) - 60
- 15.5. Kučerová Bohumila (K] - 60
- 24.5. Blašková Růžena (K) - 60
- 9.6. Koutný Josef [N.V) - 75
- 4.7. MarkováAnna (K] - 70
- 6.7. Jelínková Františka (K] - 80
- l5,7. Zolbková Marie [K) - 60
- 2[}.7. Bernreiterová Věra [K) - 60
- 30.7. KnápekJosef (KJ - 70
- 21.8. Kalábová Ludmila (K) - 60
- 23.8. Staříková Františka (N.V) - 70
- 26.8. Kuklová Marie (K) - 75 

,§,.\
,z §/t?r

t.ttRtí. . . \---' "\. ^

- dne 6.6. zemřela paní Matušáková
Anna ve l,ěku 79 let

- dne 1E,6. zemřel pan Jelínek Vincenc
r-e r,ěku E8 1et

Během drulré světové války b_vli, pro
r,álečné účely zabaveny tři zvony z kostela
svatého Jiří r, kunčině a tři zvony z kaple
svatého Rocha r Novi Vsi:

zvon váha průměr rok r.

Kunčina velký 646 kg 99 cm 19]t
střední 230kg 71 cm i92t
malý 36 kg ,1],5 cm i926

N. Ves velký 237 kg 75 cm 1906
střední 96 kg 57 cm l o]0
malý 64 kg 48 cm

Zabaveno zdejším Kreishandrr,erker
Meister (Uved1 p. Kužela dne 8. srpna
1946, uloženo v Olomouci.)

,.. če st j ej ich p affilít c e.
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vidla OV FS, která nám ukláclají přísnější

. Uplynulý ročník fotbalového oddílu
neskončil tak, jak bychom si přáli, ať už se
to týká mužů, dorostu či žáků.

U I. mužstva si myslíme, že mají navíc,
než jaké bv1o jejich konečné umístění v
právě skončeném ročníku 200l -2002,

U dorostu je to již tradični neboť tam se
potýkáme stále s malým počtem hráčů a
jejich menším zájmern. Proto se mužstr.o
doplňuje hráči z okolních oddílů, O to je to
více náročnější jak pro trenéra, tak pro celé
vedení.

U žáků je z tohoto hlediska spokojenost
větši i když i tam se r,yskytují problérnr.
By1o by dobré, kdyby někteří rodiee záků
bylr v tomto směru více nápomocni, čínÝ
by uIehcili prá.i trenerům d \ed-rlr, \'
současné době je l l žáků z Kunčinv a \or é

Vsi registror-áno r,e Slovanu \1olar,ské
Třebor,é. Že se jedná o hráče persrektrvní
není třeba zdůrazňovat. pokud rllá nekdo z
našich hráčů možnost hrát rr-šší tiidu nebo
soutěž, ať už se jedná o I. mužstrr. dorost
nebo žákr-, nebrániii jsrne jin' v hostorání
ani v přestupu a po r-zájemné d..hodě obou
oddílŮ jsme jim to un-rožnrll.

.Jako už tradične :. čenence 2002 se

uskutečnil liž i 2, ločnik turnaje o ,,Kunčin-
ské tango". -Jak p.. stránce společenské, tak
sportor-ní se tento turnaj r.,"dařil. Po
několika 1etech, kdl lr.hrál,ala cizí mužstva,
se podaři|,, don lt tm dat dohromady
mužstvo, které prokázaio, že se v Kunčině
ďáhrát také dobď fotbal a turnaj .,5lhrálo.

Touto cestou chceme poděkovat našim
sporzorŮm, kteří na tuto akci přispěli.

. Mužstvo seniorů sehrá1o turnaj
,,Starých pánů , kteŇ pořádal tento rok
fotbalor.ý oddíl \1etía Linhartice za
tradiční účasti Sokolů Třebářova, Kunčiny
a Slovanu N,loral ská Třebová. Naši zástupci
se ukázali jako nejlepší a tento turnaj
ryhráli.

. Od 1etošní sezón1,, kdy již spadáme pod
kraj Pardubick\i jsou také zpřísněna pra-

měřítka jak na r,ybavení hřišť, tak na
chování diváků a hráčů. věříme, že ve
spolupráci s OÚ a všemi, kteří kolem
fotbalu působí, se nám to podaří
uskutečnit. Jedná se o lybudování zábradlí
kolem hrací plochy aby byla zajištěna
bezpečnost nejen hráčů, ale i dil.áků.

. Bl,ia zahájena podzimní sezóna, kdy
b1.1a sehrána 3 utkání, po kteŇch můžeme
bí,t r-celku spokojeni, protože naše mužstvo
re r,šech těchto zápasech r.rspělo a je na
lednon-r z předních níst tabulkr., Přáním
náš r šech je, cbr-jim tato fornra rr-držela co
neidéle,

\11bor SokoLa

. v červnu se konala okrsková soutěž v
požárním spoltu v Nové Vsi. Naši muži se
umístili na 8. místě. Sestava: Selinger,
Slabý P, Slabý R., Spálenský, Kubiš,
Procházka, Honzírek.

' Dne 29, června 2002 se konal 2. ročnrt
,,Kunčinský duatlon". Závod se r,ydařil a
pořadatelé byli pochváleni za hladký
průběh závoďu. Zvítěz1\ Martin Berka.

Pro menší počet závodníků jsme se
rozlrodli pro další rok takto: Závodit budou
moci občané i z okolních měst a obcí,

Děkuj eme všern sponzorům
předevšín-r OU.

IJbor SDH

ZÁŘí:
18.9. TRJ^,IG TI,VE PR,IGL/E

- aLternatiultí muzika (nuíttg. jolk,
jazz, etno, blues).
Zcímek 18.00 hod., ust, 30,- Kč

20.9, ,,LETEM SňTEM KABARETEM,
- od šantcínu po sci,fi ...hudba,
tAnec1 abrobacie, ohňostrojouá
show... a to uše u meziruírodním
obsazení, moderouané členy diuadla
Semafor. Přítomruí bude i W Prima.
Duorana muzea - ust. 30,- Kč.

2!.9*S]a:4LA BIM:
- n. díl čaroucíní pro děti. Budete si
moci prohlédnout i uelkého hada.
Muzeum 8.30 a 10.00 hotl.

24,9. 'P)HÁDKY Z P]DDUCHIýY,,
- klasické pohádfo pro MŠ a I.

stupeň ZŠ diuadla Mrab z
Haulíčkoua Brodu.
Muzeum - kinosál, tlst.25,- Kč.

27.9, 'ŽÁRLIVjST"
- pře dstcluení Diuadla na
VirLohradech U. Hlauričourí, H,
Maciuchouá a dalšQ.
Muzeum - lzinosál 19.30 h., ust, 15,-
l\a.

Ř írrx,
5 d 6 1O. DNY IÝĚMECKÉ KULruRY
8.10 .DIVADEL^IÍ K)MEDIE,,

- herci pěti pražských diuaclel (např.
B. Hrzdnoucí, R. Hrušínský, R.
HoLub,..)

22 l0.,K]|,ICERTNI RECLTAL PAVLA
ŠPORCr-a - housLou_v uirtuoz
DuorcLna muzea u 19.30 hod.

LISTOPAD:
8.]!ll*sIRaNZal

- přehlídlza amatérsbých diuadel
jednoho herce a aktouek

14.11. ,.P)LÁDKA o uRoDEJl
M_Ar]Ar)I]s9a:
- hrantí pohridka pro nejmerší.
B.30 a 10.00 hod.

15.1J_]!,ON4 sZAKOa
+ LAURAAJE]ÍTYGN
- u pruní pŮli uzpomínkoué písně, u
druhé půLi úplně noué.

25, 1 1.,,KÁu A V)DIÝÍK,,
- Soukromtí diuadelní společnost
Praha - pohádka.
8.30 a 10.00 hod.

2 5. t 1 .,,^1A Ň L]UCE ZELEIÝÍ,,
- Hudební diuadlo u karlíně
(Poloczelz aj.) .

PROSlNEC;
1.1 2. MIKUÁŠSKÝ LARMAIK

vÝsrlvy:
od 25.9. ,lry,LKÁ PjHÁDK)VÁ

uÍSTAuA,,
- MagdaLenin sál zcímku - bude
Lystaueno 150 loutek, obrazy,
uesnice skř,ítků, počítačoucí pohád-
kouá hra apod. od Vítězslaty
klimentoué,

od 8.11. ,J0 LEIDIVADIA
V M)RAVSKÉ TŘEB}VÉ,,
- uýstaua u 1. patře zcímku -
rekuizity, bostýmy, kulisy apod.

'V květnu připravila pro veřejnost Mateřská škola společně s rodiči oslar.u Svátku
matek a pro děti diskotéku. Již tradičně byla připravena bohatá tombola z clarů od
místních podnikatelů a od rodičů.

. V čen,nu jsme podnikli v}let ďo ZOO v Brně a nar,štír,ili jsme Děts§í koutek v
ohchodnim centrtr Olympie.

'Mezinárodní den dětí jsme oslavili na školní zahradě v Kunčině i v Nové Vsi. Pro děti
byly připraveny soutěže, hry a pohoštění pro děti.

'Rozloučili jsme se také s dětmi, které odchází po prázdninách do ] . tříáy Základní
škoiy.

Mateřská škola děkuje všem sponzorům, kteří přispěli finančně i věcnými dary na
všechny jmenované akce. Děkujeme manželům Fryčovým, kteří několikrát do roka věnují
dětem hračky ar&zné sladkosti.

Díky několikaletému střádání peněz z pořádaných akcí byla zakoupena keramická pec a
oá září se budou děti učit pracovat s keramickou hlínou.

INFORMUJE

Z KULTURY



POIITICKY KOUTEK

Volby do Poslanecké snčmovny
Parlamentu České republiky proběhly 14. a

15. června 2002.
V Kunčině se jich

oprávněných voličů a v
oprávněných voličů.
Výďedky byly takovéto:
Stram

Sdružení nezávislých 6 hlasů 6 hlasů

Strana za životníjistoty 6 hlasů ] hlas

Cesta změny 4 hlasy
česká strana národně
demokratická
Pral} blok
oDA
Volba pro budoucnost
Naděje
strana venkova
Republikáni
Strana zelených
Národně demokr. strana

zúčastnilo 47 0/o

Nové Vsi 58 0/o

Okrsek l Ol<rsek 2
Kllnřinn Nnl,rj l,i:s

3 hlasy
3 hlas1,

2 hlasy
2 hlas,v

2 hlas_v

1 hlas
i hlas

KSCM
čssn
oDS
Koalice
Republikáni M, Sládka

99 hlasů 46 hlasů
7l hlasů ,17 hlasů
58 hlasů 22 lrlasů
31 hlasů 12 hlasů
8 1rlasů 2 hlasy

3 hlasy

3 h_lasy

l lrlas

nŮzxÉ

My malí olryčejní lidé nemcíme žcíůrcu
šanci ouliunit st,ětaběh. Ti mocní nahoře

rozhodují o ruís bez ruís a ncím nezfiutí, než
na ueřejnosti mLčet a doma nebo LL piua
nadcíaat na poměry.

Že udm to připadcí jalz z minulého
režimu? Omyl! Tohle přesuědčen,í zakořenilo
u lidech natolik, že uyurtítit jeho kořeny
bude stdt ještě hodně sil a bohužel i času.

Možnd, že parlanent či sencít nrim připadá
hodně uzdtíleŇ, uoLení poslanci ct sencítoři
uětšinou neznámí, a tak neuíme, co od nich
čekat. Ale co don,ta? Souseda zruím, co dělá
ten či onen uidún na ulastní oči a

Vzhledem k důležitosti internetu, který
je zdroj nepřeberného množství informací,
umožňuje komunikaci 1idí po celém světě,
přijímat zprár,y od partnerŮ a dalších
institucí, již v brzké době budeme moci
komunikovat se státními úřadli i náš obecní
úřad je povinen na internetu zveřejňovat
mnoho informací, rozšiřuje se tento
fenomén i v našich obcích.

Jistě všichni uživateié a příznivci
internetu v Kunčině a v Nové Vsi brzy
ziist1ll, že i přes relativně nor,é telefbnní
,,dráty" internetové spojení úměrně s

vzdáleností od Moravské Třebové ztrácí na

kvalitě a tím samozřejmě i klesá přenoso,,,á

rychlost. Mnohé neúspěšné pokusy o

připojení také zbytečně zatěžtljí naši kapsu.

Jelikož Télekom nepřinutíme k další
investici do naší telefonní sítě a naopak
očekává se další zďražení internetu na jejich
síti, nabízí se nové moderní řešení -
propoj ení počítačů bezdrátově,

Pro uživatele to znamená rychlý,
okamžitý přístup na internet a k poště.

hamartídoui mohu naseruírouat suoje
myšlenfol a ruířby třeba zrouyw rta lauičce
mezi duěma poločasy.

Proč tedy twdat najeuo suůj ruízor i
tehdy, bdyž se rozhoduje o tom, kdo ruís

bude zastupouat a |uijit rnše zájmy rn poli
politickém, ale hl"auně občanském?! ]e
tah,ouy problem zanyslet se trochu nad,

kandidcítkcru, pročíst si program, uuážit, co
strany nabízejí a káo garantuje splnění
slibů a uhodit uolební lístek?

Tak urim dňíme palce, ať rozhodnete

dobře, abyste zase nemllseli u piua
nadríuat.

Platí se jenom jeden směr příjnlLr a to
skutečně přenesená data, Dále to obnáší

nepatrný zásah do počítačc, antéllu nebc
připojení na router. Jednorázot,á inr-esticc

do této realizace jsou už dnes od 0,00 Kč
až 8.000,00 Ki dlc noleného tariIu, Trlirr
jsou v rozsahu 0,00 Kč - i.500,00 Kč za
měsíc. Samozřejmě že zájemcům podán,l

přesné informace.
Těd' to rrejdůležitější, abychom se mohll

bezdrátově připojit, potřebujeme určitý
počet zájemcŮ, aby poskltovate1 internetu
v naší vesnici r,ystavěl rrysílač (případně
lysílače).

Žada^ tímto všechny zájemce o kvalitní
připol'ení na internet, aby se ozvali ať už
osobně nebo telefonicky na adrese:

Lubornír A]exandr
Kunčina 239
nebo na telefonu 0462/318 382 fod 22.

z-áŤí7002 nové číslo 46l 318 382).
Věřím, že se najde dost zájemců o tuto

službrr a podaří se nám r,ybuclovat kvalitní
internetové spojení.

,/
AKTUALNI

Právě pročítáte sedmé čísio
zpravoclaje. Není to číslol.ka, u které se
očekává nějaké hodnocení nebo
biiancování. A pr'esto nás při jehcl

sesta1.or.-aní napadla otázka: JE
ZPRryODAT PRO OBEC KIÁDEM
čl zÁponlr,I:

Sam1, br,chom si rác11, odpověclčly že
kladcrn. Ale v p.g5]gdní době se vkrádají
pochl,bnosti.

Pied r-íce jak c1l,ěrna let11 kcl_vž jsme

se r-ozhodll, zprar oclaj vvclávat,
piedstaloi-alr- lsnle si, že zprostřerl-
ktrjeme občantim infclrmace, které by
pro ně rnohh- blt zajímar,é a užitečné.
Doufal1, jsme, ž,e si liclé r-šinrnou, že se
r, obci ieccos děje, o čern clo té doby
třeba ani nerěc]ěli [např, akce spoie-
čenské, sportovní, akce škol a ostatních
organizací r. obci].

Táké jsn.e chtěli probudit záiem o

účast na veřejných zasedáních obecního
úřadu a tím i o možnost zasáhnout do
chodu obce. Ale ouhal

I někteří z těch pár 1idiček, co kdysi
navštěvovali zasedáni si nyní raději
doma v klidu přečtou zpravodaj. Že by
,.meclvědí služba"?

A naše ,,schránky"7 Otr,íráme je vžd1,

s velkým očekáváním, aie příspěvky
jsou sporadické a pouze v Kunčině,
Nová Ves nás nejspíš ,,nebere".

Snažil,r, jsme se nabícinout lidem
možnost r_vjádřit se anonymně, když
veřejně neclrtcljí. Mimochoclem, r,šin-rii

jste si, že po kritickér.r příspěr,ku
r-rěkoho z r,ás sc v obci objer.il,v

oclpadkor,é koše? Přejme si, ať se je
n;ručínl e rl-tržír.,at1

Ale zpět k naší práci. Nejspíš se ne

\ žch, tl,efíme do potřeb, r.kusu či
oček:ir,ání každého z r,ás. Ale r,šichni

zrrán-re příslrlr,í, že ,,kdo nic nedělá, nic
nezkazí"l

lr11, na zpravodaji pracujeme jak

nejlépe urnímel Pokaždé vyzýr,áme
nadšence ke spoiupráci. Zatírn nám
přil.yl jen jeden: paní Z. Pr.rstinová,

která se nám stará především o kulturní
rubriku.

Občas máme pocit, že ti ,,kritikové",
kteří haní a kritizují vše kolem sebe, by
si s naším zpravodajem poradili mno-
hem mnolrem 1épe než my, ale po
nabídce ke spolupráci jen záporně zavrtí
hlavou.

Ale je pravda, že ne všechny ohlasy
jsou záporné... A věřte, že pochvala
potěšila.

Ale tím jsme si na naši otázku z
úvodu neodpověděly. Je tedy zpravodaj

kladem či záporem? Přináší lidem to, co
očekávají?

MATE o NEJ VIJBEC ZIJEM?
A.L.F.P
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