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Z HISTORIE
vzhledem k uL,edení pouolebního

zpraurLdajstuí uueřejníme ztíuěrečné uy-
prcúLěttí o suobodrLém duoře u příštim čísle,
A 

"lry 
přízniuci tohoto tématu nephšli

zkrdtlea, shrneme již uued.ené údaje.
Roku 1270 je u historických pramenech

pr"-ní zmínka o Kunčině. Pruním rychtriřem

W jirťý Herolt, jeho úřad byl dědičrrý a
sídlem byla rychta (dncs d,ůrn č.p. 50).
Rychtóř byL člouěk, htery u pruopočátku
řídil osídloucíní oblasti němecbýn obyua-
tektuem a dlíle se pak nejtrýrarnžji podílel
lla chodu obce.

Archeologiché ruilezy ale suědčí praudě-

potlobně. o slot,anslzém půuodu uesnice
( Lob alita nad sballeou)

Dalším historickým objehtem z,7e je
sL.,obodný duůr (dnes dům č.p. 3), jehož
nnjitel nefoll podřízen urchnosti a talzé
přispíuaL k rouoii uesnice.

(Čerptíno z lzronifol, pokračouání

VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE
Ve volbách do zastupitelstva obce Kunčina konaných r.e dnech

1. a 2. I7. 2002 byly podle ilsledku přer,zatých od r-olebních
komisí zjištěny tlto r,l,sledky:

Počet volebních okrsků - 2
Počet okrskových komisí - 2
Počet volebních obvodů - 1

Ceikov1, počet osob zapsanych ve r,rypisech ze seznamu voličů
a jeho dodatků - 912

Celkoý počet voličů, kteryrn byly lydány úřed. obálky , 538
Celkol} počet odevzdaných úředních obálek - 537

Jqery e p1l-et zy9]9n:(\č|enů zastupitelstva:
Pařadí Jméno a příjmení věk pořadí počet

zu9Lffií na HL hlasů

volební strana č. l - občanská demokratická strana
t. JiříJelínek 44 1

5. Pavel Zúraďlfl< 49 5 ?-54
6. Josef Pvtlík 55 6. 209
\blební strana č. 5 - Česká strana sociálně demokratická
1. DagmarNedvědová,12 4. 70l
Celkem platných hlasů: 5236
Počet volených členů zastupitelstva: 1 1

Volební
Strana

Počet Počet Přep_ zákLad pro
]rbrů band. porouruiní he kuór,l

Poměr hLxů
h zákl. u 0/c,

č. 1 občanská demokratická strana
1077 10 4760,00 22,62

č. 2 Sdruženínezávislých kandidátů
658 7 3332.00 19.7 4

č. 3 křesťanská clemokratická unie - Česká strarra lidová
404 6 2856,00 14.11

č. 1 komunistická strana Čech a Moravv
2. Bohumil Tlustoš 52 3

volební strana č. 2 - sdružení nezávislých kandidátů
]. Karel Ant1 39 4. 128
Volební strana č. 3 - Křesť. demokr. unie - Česká strana lidová
1. František Pustina 45 6. l12
volební strana č. 4 - komunistická strana Čech a Morarry
1. ZdeněkHenych 55 1 382
2,. Jiří Šejnoha 51

198
l37

3. 30,1
a a/aL. L+L

2596 l 1

č. 5 Česká strana sociálně demokratická
50l 5

5236.00 49.57

2380.00 21.05

3. Oldřich Vybíral 54
4. OldiiSka Kadlecová 44 4 235

Ilolební strana mandáty
I - Občanská dernokratická strana 2
2 - Sdruženínezávislých kandidátů l
3 - Křesťanská dem. unie - Česká strana li<lová l
4 - Komunistická strana Čech a Moraw 6
5 - Česká strana sociálně demokratická l

AKTUÁLXĚ Z OBCE

Zastupitelstvo řeši1o na svých jednáních
čerpárrí rozpočtu za dané obclobí. Posleclní
kontrola proběhla 23. 10. 2002 na
veřejném zaseclání:

Příjmll b 30,9.2a02: rozpočet tllčerpríno

Daň z příjmů ť.o,zezáv.č, 1.350,00 I.301,99
Daň z příjmů f.o. z kap.lyn. 30,00 74,18
Daň z přidané hodnoty 1.465,40 1.528,33

Daň z příjmů prár,,. osob 800,00 l . l33,54
Daň z nemovitostí 750,00 451r,Z3
Správnípoplatky 1,00 i0,38
Poplatek za komrln. odpad 200,00 201,58
Poplatek ze psů t0,50 10,85
Poplatek zaužíváníveř.pr. 0,50 0,63
Poplatek ze vstupného 0,50 0, l 5
Prodej pozemků 30,00 23,47
Lesní hospodářství 50,00 ] 35,28
MS (telefony) 0,60 0,09

ZŠ (telefony, sesity) -+,00 26,32
Stravné MS, ZS 450,00 393,41
Družina 6,00 4,13
Knihovna 0,20 0,\2
Zájmová čirrnost v kultuře 7,C0 0,57
Zájm. čirrnost (zábal1,, plesyJ3,00 0,66
Nájemné z bytů 120,00 l14,7Z
Hřbitovní poplatky 5,00
Prodej popelnic 5,00 8,03

(pokračouání na další straně)

Z



(pokračoucíní článku Z činnosti OZ)

Činnost místní sprár,y 1,50
Nájemné z bytů OU l6,00 13,68
Příjmy z úroků 100,00 t88,20
Ostatní neclaňové příjmy 3,00 7,35
Prodej nemovitostí l6,00 1 1 ,00
Dotace ze stát. rozpočtu 175,00 253,19

5.600,20 5.896,08

Výdaie k 30.9. 2002: rozpoč€t

Zemědělství 200,00
Lesní hospodářstr.í 50,00
Doprava 50,00
Pozemní komunikace 50,00
Dotace na doprar,tr 77,00
MS fKunčina, Nová Ves) 236,00
ZS 980,00
Jídelny (MS, ZS] 560,00
Kniho,nrra 5,00
Kronika 10,00
Ochrana památek 300,00
Církve - kaplička N.V 50,00
Optava rozhlasu 15,00
Tisk zpravodaje 10,00
Kultura 100,00
SPOZ 18,00
Tělorllchor,ná činnost 40,00
Bytové hospodářství 100,00
Veřejné osvětlení 220,00
Pohřebnictví 40,00
Ú.oky z úr,ěru fplyn.J 399,00
Svoz odpaclu 200,00
Veřejná zeleň 70,00
Klub důchodců 35,00
Skladník CO l,Z0
Požární ochrana 60,00
Místní orgány 565,00
Cinnost OU 508,00

tyčerpáno
ltq\7
1 55,80
39,1 6
l1,07

l 51 ,58
920,17
1,1,) )1

1,41
28,94
l02,92
l2,37
5,26

l 39,1 2
16,84
186,6Z
l 32,1 5

l43,06
15,26

Z4l,)1
1 26,58
12,19
18,17
0,80
88,72

409,50
?\3 74

17,84Volby do parlamentu
Splátka jistiny 656,00 .192.00

5.o-0020 4725F2

U pr'íjmů i l]dajů bude provedena
úprava rozpočtu na dalším zaseďání OZ.

Uspokojivé jsou příjmy a je předpoklad
jejich zr,}šení. Protože obec připrar..Llje lý-
star,-bu domků tl nááraží, řešili jsme i mož-
nost nároku dotací. Následkem povodňové
situace nelze dále uvažovat o přiciělení
dotace do 320 000 Kč na 1 bytovou
jednotku, proto OZ rozhocllo zainvesto\rat
infrastrukturu a ostatní výstavbu řešit
individuálním financováním přírno staveb-
níky.

Stavebníci-zájemci byli svoláni a na zá-
kladě zálmu zahájena výstavba ,,INFRA',
která bude hotova nejpozději na jaře roku
2003.

Dále byl zpracován Územní plán obce
Kunčina - Nová Ves a na něj navazovala
lyhláška č. I/7002 o závazných částech
plárru obce. Vyhláška č. l/2002 byla
schválena většinou šesti hlasů, jeden se
zdržel a jeden byl proti, ostatní zastupiteié
byli nepřítomni.

V přípravě na komunální volby bylo
odsouhlaseno složení zastupitelstva na další
období v počtu jedenácti členů jako dosud.

Na základě novelizace zákona o školách
zastupitelstvo schválilo právní subjektivitu
pro ZS Kunčina a MS Kunčina. Máme
zájem o další zachování školy i školky,
proto nelze déle zdržovat udělení prární
subiektivity,.

Samostatnou oblastí je řešení prodeje
a odkupu pozemků. Zastupitelstvo jedná
o každé žádosti samostatně a po řádném
zvážení rozhodne. Případné prodeje jsou
vždy zveřejněny na vl.r,,ěsných deskách, jak
ukládá zákon.

Na základě nového zákona o honebních
společnostech nar.rhuje zastupitelst\io obce
vstoupit do HS Kunčina - Nová Ves a zá-
stupcem obce bude vždy starosta obce.
Součsně byla projednána změna hranic
mezi HS Rychnov na Moravě a Ktrnčina.

Zastupitelstvo se zablír,alo úhradou
neinvestičních nákladů na žáka ZS pro
Moravskou Třebovou. protože jsme odmítli
platit za ty děti, ktere dojrždelr do ZŠ.
Město Moravská Třebová rrhrálo soudní
spor a naše obec musí r,yčíslenou sumu r,íce
než 103 000 Kč uhradit. Nikoho nezajínrá,
že v obci máme školu vlastní a dětr, které

;ezdí do Moravské Třebové ,jsme schopni
umístit zde. Nezbývá než apelovat na
rodiče i učitele, aby hledali společné ie-
šení a vfivořilí podmínky pro umístění dětí
v Základní škole v Kunčině.

Jako čerr,,ená nit se v jednání OZ l ft-
nanční komise táhne diskuse o r,l,n-ráhání
nedoplatků za odpady a ps1,. Již končí éra
přesvědčování a musí nastoupit zákonná
forma až na platební r_,v]-měr1l

Při zasecláních jsou řešen1-1 ostatní
otázky např.

- schválení koncepttr záprsu clo kronrkv
obce

- žádosti o odkoup-.gn1' parcel r- rárnci
možr-rostl r-r,rol,nání pozr,rnků a uprar-ení
r.,1astnickí-ch r-ztahti

, závěi kontroir- Fť' S.,itarl k pr'iclěle-
ným dotacím

,|I
resenl pr]rromlneh. oDCallu
příprava akcí na další období apod.

protože se blíží zár,ěr roku, chceme všem
občanům popřát hodně zdraví, osobní
pohod_v a štěstí \r roce 2003. Současně
bychom si přáli, aby o dění v obci vzrostl
zájem. A všiclrni abychom se podíleli
na zlepšení podmínek života našich vesnic.

yážení občané,
Ve s.,,ém krátkém r.1,;ádření bych se chtěl

vrátit k minulému volebnímu období.
obecní úřad se musel hned l, začátku
tohoto obciobí r,ěnovat velmi důležitému
úkolu provést změnu ve zpracované
"Urbanistické studii" obcí Kunčina - Nor.á
Ves, která již neodpovídala novému staveb-
nímu zákonu z roku 1998, protože byla
dokončená v roce 1996. Zpracovatel této
stuclie pan ing. architekt Pavel Tomíšek se
svojí manželkou ing. 'lomíškovou a celým
zpracovatelským kolektivem musel do
našich obcí dojíždět a dopracovávat naše
požadal,ky i požadavky všech dotčených
orgánů státní sprá\,y. Bylo jich celkem 58.
Mrzí mne, že když OU žádal o r,yjádření
naše občany, kteří zde mají hlášený trualý
pobyt, tak jich přišlo s návrhem nebo
připomínkou velmi málo. Větší zájem byl
ze strany chalupářů. Po schválení dopra-
cované "urbanistické studie" v obecním
zastupitelstvu, násiedova1o zpracování
"zadání pro Uzemní plán" obce Kunčina -

Nor,á Ves a celý kolotoč začínal znovu.
Nebylo to krátké období. Neustálá jednáni
dohador,ání věcí potřebn}ích pro bytovou
ýstavbu, ronoj podnikání F. KoLWooD,
F. ALLKO, AGRO a.s. a dalších sutl;ektů,
které se nacházejí na našern katastrálním
úzetní, celé toto úsilí bv1o završeno
schr,;ílerrim ÚPO dn" S, 8. ]0O2 na zase-
dání obecního z,,l stupitelstr.a,

Bez tohoto upo nelze žádat o finanční
podporu na bytovou rrystar.bu, rozr.oj pod-
nikateiských záměrů, kanalizací, žir.otního
prostředí Ze státního rozpočtu ani ze SA-
PARDU. Má to i nevýhodu, že už si na terí-
toriu obce nemůžeme dělat, co chceme, ale
musíme se podřídit tomuto zpracor.anému
UPO. Těnto plán rozvoje obcí je zpracován
s q,hledem do roku 2005 a pn,ou změnu
na základě r.zešlých návrhů můžeme pro-
r-ést v roce 2006.

Další úsilí by1o věnováno píovozu
záklaclní školy i obou mateřských školek.
Ke konci roku 2000 byla provedena
ph,nofikace obou mateřskych Skolek.
Během celého období lryla prováděna
r základní škole ýměna elektroinstalace
a r letošnín-r roce byla instalována počí-
tačtlvlí učebni] a na základě připomínek
z ]l.,-gtenv rístavba samostatného sociálního
zlřízeni se sprchor,ínl koutem pro personál
líc]elrlr,,

\- oblasti kuitrrry br,la prol,edena
úprar-a v pekle l Kr_rlturním domě r. Kun-
čině, \' Nor,é Vsi je pror,eden nátěr oken
a cLleii. Do kostela r. Nor,é Vsi by1
proveden přír,od třífázor.ého elektrického
prouclu, celkol.á rÝměna vnitřní elektro-
insta]ace , oprar.a nábytku a r,ymaiování.
Nadále se provádí restaurování soch před
kostelem sr,,. Jiří v Kunčině. Na letošní rok
jsme požádali o přidělení finančních
prostředků od Pardubického kraje, ale náš
požaclavek nebyl rryslyšen. Neuspěli jsme
ani u fondu budoucnosti. Všechny práce,
které byly letos provedeny, budou hrazeny
z obecni'lro rozpočtu, protože 1etos již
neobdržíme peníze od referátu kultury
Okresního úřadu ve Svitavách. Věřím, že
v restaurol.ání této kulturní památky bude-
me pokračovat i v dalších letech.

Každá rodina již po dobu dvou 1et
dostár,á do schránky náš obecní "zpra-
vodaj". Zásluhu na tom, že je r,ydáván, mají
t,vto občanky: paní Antlová Dana, paní
Laštůvkor-á N{iroslava, paní ing. Pustinová
Zlzana a paní Fafílková Hana. Patří jim
toto veřejné poděkování. Má velmi kvalitní
úrorcň. V letoiním roce byl již vrydárán se
souhiatent Ministerst|a kultury ČR, ta"
by1 zaregistrován.

v rán'ci inr.estičních akcí obecní
úřad zajisti1 r,ypracování PD na elektrickou
a plynovou přípojku do prostoru ve spodní
části obce Kunčinli kde měla být zahájena
rodinná bytová v}staróa. Na základě r,}še
uvedené PD byl proveden přívod elek-
trické energie a plynu do tohoto píostoru.
Věřím, že tímto postupem zabráníme
odchodu mladých manželských párů z naší
obce. Na základě usnesení OZ jsme se
rozhodli, že r,ykoupíme pozemky pod ná-
áražím, vedle hřiště na kopanou pro byto-

(pobračoucíní na další straně)

zhodnocení volebního obi



Po delší době, kdy jsme nebyli spokojeni
s v_vsledky našich mužster,, která rozhoclně
měla na r.íc, mrižeme nyní po skončerrí
podzimní části ročnÍ<u 2002 konstatovat,
že s jejich hrou a qsledky můžeme bÝt
spokojeni a přát jim, aby jim tato Íbrm,l
a Ňkony l_vciržel1, i v roce příštím.

Jejich rrysledky a hra se odrazila i na r,ět-
šírn zájmu diváků, proto byl na některé
zápasr, rypraven autobus, aby naši příznivci
rněli možnost hráče podpořit a povzbudit.
Ukáza]o se, že to b,v1o clobřc, protože
na těchto zápasech měli naši hráči atmo-
sfěrrr jako doma, což jir-n dopomohlo k to-
mu, že iako jediní v této sotrtěži nepoznali
hořkost porážky. Po 3. kole podzimní sou-
těže, k<ly byli na čele tabulkli výbor roz-
hodl, že když skončí na 1. nlístě, uhradí lim
70 0/o z ceny zájezclu na Jižní Moravu - do
3. místa 60 9l, do 5. místa 50i1,, což se
takt< sta1o a tento zájezcl by,l usktttečněn
30.11.2002.

Abvchorr-r jenor-n nepěli chr.álr.r a uspoko-
jení nac1 1. místem, musíme nčco podo-
bného říci i o našich ž:ících. I oni jako jedi-
ní v jejich soutěži zůstali neporaženi a jsou
v tabulce na 2. místě po skončení podzir-r-rní

soutěže. Něco poclobnc<ho bychorr-i si přáli
i u našeho dorostu, ale při clnešním nedo-
statku hráčti jejich kategorie na r,íc nemají
a jejich llkony odpol,ídají umístění r. tabu1-
ce. Doufejme ale, že i zde dojde c'asetn ke
zlepšení a po jarní soutešži bude ;elich
postc\ ení r tabuI,,, lcp<i.

Dále b},chom chtěli podčko,at všem
našim příznivcůrn a tandům za jejich
podporu a přízeň a věříme, že tomu iak
budeivrocepříštím.

Na zár.ěr bl,chom chtěli poděkovat rrašim
sponzorům a hlavně OU za jejich podporu.
bez které by tato sportovní Činnost neb_vla

možná. Všem členům Sokola přejeme, aby
1, příštím roce c]osáhli ještě lcpšíclr l}sled-
ků a hlar,ně spokojenost ve vlastním životě.

Výbor Sob.ola

Okresní přebor žáků:
1. Březoucí 12 0
2. Kunčina 10 3

3. Nchncn rL./M. 10 1

4. Ieuíčko
5. Linhartlce
6. Radiměř
7. Dlouhcí Loučka 6 2
B. Měsr. Inúuka 6 1

9. Chornice 42
10. Staré Město 3 ]
] 1 . Třebařou
12. Wndolí
13. Křenou
14. Jaroměřice

63:12 36
41:13 33
49:11 31
43:12 24
40:24 22
36:24 21
3B:30 20
48:26 19
26:27 14
19:,l7 10
] 5:_50 9
23:69 9
B:45 5

13:75 3

73
71
70

30
30
l)

10

1

0
2
2
5

5
5

5

6
7

10
10
10
12

Okresní přebor dorostu:
1. Pomezí B
2. Sebranice B

25
24

1

0
1 24:9
2 23:13

3. Hradec n./Suit.
4. Bystré
5. Rohozncí
6. Březotlá
7. Suitat5,-Lcín:l
8. Opatou
9. Linhartice

10. Kunčinrt
1]. Chornice

2 2 17:13
2 3 36:22
0 5 21:23
2 4 27:20
15 29:19
1 6 12:31
3 5 10:17
0 8 14:29
0 814:31

Přebor III. třídy mužů:

u ohně při bohatém občerstvení.
. V srpnu, po ničivÝch záplalách, jsme

mezi sými členy trspořádali linanční sbírku
na polnoc hasičům, kteri priSh o svůj
domov nebo majetek, když sami pomáhali
druhým. Tímto b,vchom chtěli poděkovat
.,.šem členťlm, kteří na tuto sbírku přispěli.

. Na podzim jsme již podruhé v tomto
roce opčt uskutečnili sběr železného šrotu.

. Také jsme uspořádali jednu předr,áděcí
akci.

. Naši celoroční činnost jsme zhodnotili
na výroční r.alné hron-radě.

Na zár,ěr chceme poděkovat obecnírnu
úřadu a věřírne, že bucle naši činnost
podporor.at i nadále a že se 1n[ ,,. příštím
roce podaří zlepšit star- požární zbrojnice
a 1ejího l_r,,bavení.

A protože se blíží konec roku, tímto
přejeme všem srým čler'ům a také r,šem
spoluobčanům příjenrné prožití r,ánočních
sritků r mnoh,, úspc.hů r nor,ént rotc,

Yážení spoluobčané, dor..olte mi seznámit
Vás s činností našeho ml,sliveckého
sdružení. V letošním roce došlo k přijetí
nového zákona o myslivosti a clochází též
k ukončení nájemních smluv na pronájem
hor'iteb. Norý zákon o m_vslir,osti ukládá
hone bnínl společenstr,írn ur,ést tyto ho-
nitbt, c]o so,.rladu s tíri-rto zákonenr, toto je
stěžcjnún úkolern našeho sdružení a před-
poklac,lem pro našl další činnost. Během
roku naši členor,é pror,áclí činnosti, které
souvisí s lýkonem práva myslivosti tj.
ochrana, chov a lov zvěře. Tyto činnosti se
řídí zákonnými ustanovenínri. Již několik
1et na závěr podzimu pořádá sdružení
mysliveckou zábavu, která se stala oblí-
benou mezi širokou veřejností. Tímto bych
chtě1 poděkovat všem, kteří se o toto
zasl or:žili. Za lví_vslivecké sdr-užení

Kudrna Voj těch - hospodář

ft'ysuětLiuful: datum, ruízeu akce, kate-
garie 

, ,utnístěttí, r záuorce počet účastníků)
ZARI:
1. 20.9, - Běh Těrryho Foxe - celá škola
2. 20.-22,9. Sportovně-branný r.íkend
Vysoké Pole - (Brychta O., Zobač, Kubiš,
Polák Fr., Onuca A., Musí1, Foret O., Jančí,
Spáienský, Strašil, Šejnoha J,, Slezák M.,
Stupka L.)
3. 26.9. - Malá kopaná [ob1,od_; 6.-7. tř. ,

2. místo [6J - fiotůšek Mir., Kubiš J.,
Onuca A., Strašil T, Spálenský J., Foret O.,
Kalina D.)
4. 26.9. - Malá kopaná fobr.oclJ 8.-9. tř. -

2, místo (7) fPešava Z., Stupka L.,
Tlustoš J., Totůšek Mich., Stupka L,
Janíček P, Nepeřil L., Procházka D.,
Doležel J., Slezák M.]

6
5
5
4
1
3

2
2
2

20
17
15
14
l.)

10
9
6
6

1. Kunčirul
2, Boršot,
3, Bystré B
4. Třebařot,
J. Ll§1
6. Sebranice
7. Křenou
B. Morašice B
9. Rohoztuí

I0. WndoLí
] 1 . KocLířotl
12. MLadějou
] 3. Třstěnice
11. Opatou

10 3 0 11:15
10 0 2 38:13
6 1 3 35:3]
6 1 3 24:23
6 3 4 27:25
6 2 5 28:19
5 4 1 25:24
4 5 3 ]8:13
4 2 7 19:25
3 5 5 19:29
3 3 7 22:31
3 2 8 ]8;33
3l 9 13:28
1 2 10 22:40

33
30
22
22
21

20
19
l7
14
l4
12
11

10
5

" Letošní rok by1 pro naše členy akti-
r.-ním. Potěšilo nás,. že jsme.měli možnost
uspoiádat,,PRA\IE HASICSKE Z{\,.o-
DY", které se po r,šech stránkách l1,dařilr,
možná až na urnístění našeho družstr-a,
které skončilo der,áté, Děkuieme r,šenl
našim příznilcům a nár-štěr,níkůnl za hoj-
nou účast.

. Po závoclech 1sme spravolali beton na
podlaze v hasičské zbrojnici, kde se pro-
pada1 pod cisternou.

. V červenci se rnuži nad 40 let zúčast-
nili hasičských závodťi veteránů v Radkově,
tato soutěž se zde koná již tradičně každý
rok. Naši "staří páni" se umístili na pěkném
4. místě.

. A v tomto měsíci jsme ještě uspořádali
pro sr,é členy a jejiclr manželky posezer^,í

. V letošním školnínl roce navštěl"r.rje

MŠ l Kunclně l r N.lrt: V.i celkem 55
dětí,

. Od 1 . 9. 2002 začínáme s keramikou.
učíme se základům práce s keramickou
hlínou a r,}robk_v rrypalujeme v nol.ě poří-
zené keramické peci.

. Před Vánocerni připralrrjeme posezení
s rodiči, kde bude l,ánoční program dětí.

. Od l. i " 2003 mateřská škola vstupuje
do právního subjektu jako samostatná
příspěvková clrganizace s odioučeným
pracovištěm v Nové Vsi.

žáci naší zš se v ietošním školnínr roce
zúčastnili někoiika sportovních soutěží a
jejich l}sledky nám udělaly radost.

Výbor SDH Not,tíWs

(pohračot,cíní nrl další straně)

sKotA

SKOLA

zE šKoLsIďcH zAŘíznNí



(pokračouání člcínbu Vážení občané)

vou výstalůu a budeme žádat o přidělení
finančních prostředků na tuto ýstal,bu na
Ministerstvu pro Místní rozvoj. 80 tisíc
konrn na infrastrukturu pro jeden bl.t
a 320 tisíc na jeden bl,t. Žádosti jsme
pravidelně aktualizovali po dobu tří let, ale
finanční prostředky nám zatím nebyl,v
přiděleny,. Zde patří poděkování panu
itarostovi z Horního Jelení Janu Štanclovi.
V srpnu 1etošního roku jsme celý připra-
vený systém ýstarĎy změnili na Ílnanco-
r,ání l"vzických osob přes h_vpotéční úl,ěry
Zatím 1e přihlášeno 8 zájemců. Obecní
úřad nechal \T/píacovat zastar.ovací PD
na celé r,}še uvedené území, Práce již
na infiastruktuře pro bytovou lístavbu b1.-

ly zahájeny. Jsou postaveny budkv na pl_vn,

elektrickou energii a pror.eden rozvod
plynu. V případě příznivého počasí budou
práce na infrastruktuře dále pokračovat
tak, abychom v jarních měsících již z,ačali
s výstar,Ůou bytů. Držte nám palct-, ať to
t,yjde .

V oblasti péče o životní prostr'edí byla
přijata rlhláška obce o odpadech. Zde
byla stanovena částka ve v_vši 200 Kč,
clrrrhé a každé další dítě do 15 1et je od
poplatku osvobozeno. Naše obec má
ne|nižší poplatek ze r,šech okolních obcí
regionu na osobu. Jsou však občané, kteří
ještě tento poplatek nezaplatili. Zajišťu-
jeme sběr papíru, plastů, starého železa,
baterií, pneumatik i televizorů. Stále se
objer,ují rozházené plastové lahve, baterie,
ale i pneumatiky. Prosím Vás, vážení
občané, kávž už zajišťujeme sběr rryše
uvedených odpadů, tak je dejte tam, kam
Vám tourčuiemc, dě k uj i .

To samé se neustále opakuje u Vašich
miláčků (psůJ, Skoro v každém vydání
"Zpravodaje" Vás majitele na tento nešvar
upozorňujeme, že není dobré, když po obci
se volně pohybuje Váš pes. Udělejte
opatření, ať se to již neopakuje.

vážení občané, kdvž budete číst r,ydání
našeho Zpravodaje, bude období přecl
nejkrásnějšími svátk_v v íoce - Vánocenri,
Svátky štědrosti, upřímnosti a vzájemného
porozumění. Pře;i Vám všem krásné prožití
těchto vánočních svátků, mnoho rodinné
pohody. Do nového roku 2003 lrodně
zdraví, štěstí, mnoho splněných přání, ať se
Vám i nám Přání 'l'PlnÍ' Zdeněk. Henych

starosta obce

V uplynuiém volebním obdo'oí pracovaii
ve stavební komisi tři členové: Josef
Nol.otný, \1astimil Flajšingr a Karel Antl.

Náplní práce stavební komise je pře-
devším posuzování a povolování nebo
zamítání žádostí občanů o stavební úpraly,
drobné stal,by či zásah1, do přírodnfro
prostředí obce [např. kácení stromů),
K]adně wřízeno by1o 85 žádosti 8 bylo
zamítnuto, protože nebylo v pravomoci
komise je povolit.

Hlavní povinností komise b1,lo a je dbát,
aby se obec po stavební stránce r,l.r,,íjela
podle odborně zpracovaného UPO.

Během minuiého voiebníLro období se
nám některé stavební záměry uskutečnit
nepodaři1o, A nebylo to z íinančních
důvodů, jak by si někteří mohli mysletl
Například se nepodařilo l,ybudovat před
obchodem orion, v místě současné autcl-
busové zastávky a '1ejího okolí, malé parko-
viště pro osobní auta a větší zpevněnou
plochu pro atrtobus. Iaké stavba nové
čekárny-, která 1e rryužír.ána hlavně dětrni
z Nové Vsi, zůstala zatínr netsktltečněna.
V tomto případě se Obecrrímu úřadr-r

nepodařilo oclkoupit ani rryměnit soukromÝ
pozemekl

Jedním z problémů současnosti, které
musí stavební komise s ostatnín-ri člen_v

zasttrpitelstr.a řešit, jsou stále častější pí,
semné stížnosti občanů. Jedná se o spofv
mezi ]idmi, které nelze řešit přes OU
v Kunčině, Pokuci není možrrá vzájemná
domluva, mají občané tnožnost obracet se

na přestupkovou komisi ]MěÚ r, Moravské
Třebové nebo na sorrd.

Nyní začíná nové r,o1ební období a c]va

členové býalé stavební komise už v zastu,
pitelst\,,u nejsott. Chtě1 bych jim - panu
Nol,otnému a panu Flajšingrovi - podě-
kovat za velmi dobrou spolupráci a zodpo-
vědný přístup při posuzování žáclostí
občlnů i íitem r naši obti.

Karel. Antl,

Za nrinu]é období jsme nlěli možnost
přir.,ítat v Nlíorai,ské Ti,ebor.é tři veiké české
herečk_r,-. Paní Steilu Zán,orkor.ou fiako
vžd_v ýbornou] r,e hře ,,Thnec mezi l.ejci",
oblíbenou ]-Ianu lvlaciuchovou a sympa-
tickou herečku s veikÝm H - Janu Hlavá-
čovou v ,,Žárhvosti". V ,,Divadelní kome-
dii ' si s chutí z.rhrálr Jorga Kotrbor,á,
Bira Hrzánová a Masta Zehrovi, videli
jsme i mladého Radka Hoiuba a jiné.
Někdo z vás možná navštívil koncer1 pavla

Šporcla nebo si zatancoval či jen tak za-
vzpomínal na začátky lion_v Czákor,é s Lau-
rou a 1ejr'mi tygrr.

A teď co vás čeká. Začneme asi .,, pplp.
uině prosince:

Kino:
16.12. Ha1lolven - Zmrtvýchvstání

[USA] - horor
19,12. E žen (Francie] - komediální

detektir,ka
Ostatní:
13.]2. Karnii Střihavka a Vy'oo-Doo

Band, 20.00 hod. dvorana muzea, ] 60,- Kč
- pouze k stánÍ.

Leden:
Kino:
2.1. Waterloo po česku

t3.1. l7.00 Holky to chtějtaky
]9.00 Doba 1edová

16.1. Pluto Nash
20.1. Austin Powers II
30.1 . K-l9: stroj na smrt
Ostatní:
72.I. Zámecký podvečer - Setkání s Vi-

ilonem (pražská Viola - Cibulková,
Peltzler], i9,30 hod. Magdalenin sál zámku

28.i. Postel s nebesy - anglická kome-
die - Div. společnost HATA Praha fAnder,

NAROZENÍ. . .

30.8. Zouharová Barbora (K)
l Z.l0 Korrtni J\l.1niklr (K) l
l2.1 l. Burgcr.lr j [,rl (KJ j@-

**@B
SŇATKY. . . *'*

29.6. Fajrnanor.á }ýIarkóta IKJ
- Němec Josef (St. Městol

JUBILEA. . .

2.9. Šejnohová Marie [N.V) - 80
15.9. Br"andesová Marie [K)- 60
l7.9. Přibyl Jaroslav (K] - 60
] 8.9, Ar.rgustin Arnošt [K) - 80
2t-.9. Slabá Božena (K] - 85
1.1.10, Seryn Jaroslar. [N.VJ - 7L)

23.10, Storkor,á N,{ar"ie [K] - 97
10.1 i . Papežík Pavcl (K) - 60
i3.12. N{atušákor.á Anna [K) - 80
1E.12. Hrr.rban Kare1 (K] - 60
]q,l2 S1.orr Anezka (Kl - 80 _,JlJ

,z §Tia-t
\--l'- -\Y^

úunrí. . .

- clne 8.1 1. zellrřela paní Jelínkor,á
Františka ve věku 80 1et

.,,čest jeií pamtítce.

1or,á, Zednít'kor,á, Zounar, Vítek, Mah-
ciat ...) i9.30 hod. kinosál

Linor; předběžně např.
] 3.2. r. 8.30 a 10.00 hod. Divadlo Duha

Po]ná - pro děti poclle Čapkova ,,Por,ídání
3 pejskovi a kočičcc" - 25,- Kč

18.2, Rajčatům se ietos neclaří - kome-
die současného amerického autora (Sys-
lová, Jelínek - PrahaJ

.,r,rzr^ *nt si poznamenejte ao laa
l) Ocl 3. 2. zarine předprodej na Dny

sjovenské kr.rltrrr1,, které se budou konat
14.-]9. 1" 2003 a je na co se těšit. Skupiny
The Back-nvards, Noo Namc, Divadlo AFIA
Bratislri;, Erou l(,ížikorou rj,

2J Po šcsti 1etech končí 15. 1. 2003
stálá r",í5131.3 holandského r.ralířstr,í na zám-
ku a bude rystřídána od dubna unikátní
expozicí ,,Kor,rzlo ruských ikon", kde se
popné \,eřeinosti předstar,í Danobeitiova
sbírka ze 16. až 19. století. Kanadský sbě-
rate1 nashromáždil térněř 250 ikon na dře-
r,ě a r,íce než 100 bronzoqich.

3] S velkou pral,clěpodobností končí
v prosinci Moravskotřebovské noviny
1,r-dár,ané panem Strouhalem, Echo lylde
naposledy ještě v 1ednu a potom obojí 28.
l. nahradí nový Moravskotřebovský zpra-
vodaj - měsíciník, který budou dostávat
zdarma všichni občané Moravské Třebové
a mohou si o něho zažááat i organizace

[úřadli škol_v ap.J v přilelrlých obcích. S po-
žadavky se obracejte na MU na pana Neto-
lického [te1.: 461 353 i43J. Pokud budete
chtít posiat příspěvek o konání akcí v obci -

uzávěrka je vždy 20. v měsíci. Zpravodaj
bude r,,vcházet l. náklaclu asi 5000 ks.
Podrobnosti o redakční radě a jednotlivých
rubrikách vlldou v posleclním Echu.

ze stavební komise obecního úřadu

Z KULTURY



(poh.r ač ouání čtcínku ZŠ int'o rnluj e )

Řírpx,
5. 9.10. - Přespolníběh (obvodJ

]. třída: Zezulová J, - 6. místo [7)
2. tříďa: Kalina D. -_1. místo (2,1),

Kuclrna O. - 20. místo, Simek D. - 2l.
místo

3. třída: Zobačor,á M. - 2. místo (l2),
Zernan R. - 2. místo [18), Kalina R. - 5.
mllto, Kubín M. - j l, mí5tL)

4.třída: Řadkova Lucie - l, místo [15l,
Foretová S. - 6. místo, Řádkor,á L. - 8.
místo, Brychta T - 3. místo (28l, Nedoma
L. - 8. místo, Spálenský lvI. - 14. místo

5. třída: Bry.chta O. - 1. nrísto (27),
Šejnoha J. - 4. rnísto, Hanus P - 18. místo

6.-7. třída: Janíčkor,á M. 26. místo
(13), Knápkor.á M. - 29. místo, Jančí P -

30. místo (,13)

8.-9. třída: Antlová D. - 6. místo (i7l,
AntlL. - l8. místo (22J
6. I5.10. - Přespolníběh fokres)

3. třída: Zobačor,á M. - l0. místo [l4J,
Zeman R. - 8. místo (14l

-1. třída: Ř;dkove Lucie, 1. místo [l4l,
BrychtaT - 1]. místo (l5]

5. třída: Brychta O. - 1. rnísto (18J
LISTOPAD:
7 . 6.1 ] . - Halová kopaná 6.-] . tř. (obvodJ
, 2. místo (t]) - [Totůšek Mir., Doležel T,
Kubiš J., Polák Fr., Onuca A., Strašil T,
Spálenský J., Foret O., Kalina D., Sedlátek
M]

vážení rodiče,
zr,,eme vás na vánoční besídku zš kunčině, která se bude konat

ve čtvrtek dne 19. l2.2002 r, ]6.00 hod. r. hale školy
Progranr:

vystoupení jednotlivých tříd . prograrn tanečního krotržku
lystoupenípěveckého kroužku, společrrě se žákv ZUŠ

po ploglarrul budou ntísledoxat schůzky rodičů s učiteli
o prospěclut a clrctání žáhů

N,liloslava Htrtiror,á - r'ec]jtelka školv

V minulém čísle našeho zprai,odaje jsem
se snažil seznámrt oblr-atele o mém úm_vslu
zajistit bezdrátoi,é připojení k internetu.

By1 jsenl lelmi překvapen, že se mi
přihlási1o tak málo zájemců a z podnika-
telské sféry napíosto minimum. Abych
byl přesný, tak zájem o informace projevili
3 podnikatelé a 9 občanů. Z větších
podnikatelskÝch sublektů a ani z obecního
úřadu nereagova1 kupodir,u nikdo. Nevím,
co si mán-i o takové reakci myslet , zďa je
předčasné o této technologii v naší obci
uvažor.at nebo stávající stav internetového
připoj ení Vám r,_vhovuj e.

I přesto ve svém snažení nepřestávám
a r,ěřím, že se bezdrátový internet v obci
jednou zavede. Pro zopakování uvádím pár
stručných informací co ,,bezdrát" uživateli
přinese:

- nulové telekomunikační poplatky
- telefonní 1inka už nebude obsazena
- r,ysoká přenosná rychlost
- trvalé připojení

- sen is technického r,ybal,ení zdarma
- účtování podle skutečně přenesenÝch

rlat
- provoz v rámci vysílače zcela zdarma
- nízké zřizovací náklady (0 - 6.900 Kč

i na splátkyJ
- široká škála tarifů - změny zclarnra

Na závěr Vás r.šechny, co máte zájem,
prosím, sta\te se za mnou ať už doma nebo
v práci, pro žádost o připojení na intetnet,
tu mi r,yplněnou (třeba i částeciněJ vrať-
te. Zádost 1e nezávazná a bucle sloužit
poskytovrrteli internetu pro rozhoclnut1
kde postavit rrysílač a zdarma u Vás změří
sílu signálu.

Zájemcí o internet, ozvěte se m,i, prosím,
na adresu:

Lubomír Alexandr
Kunčina 239
tel: 461 3l8 382 t,ečer, u sobotu a neděli,

nebo do prdce 461 318 34 08.

§óffi§§o Z I\ A M E N I**__..*
Obecní úřad ozrramuje občanům,

že je r;ožné si zakoupit reprezentační publikaci

,,\,IASTIVĚDA MORAVSKÁ _ MORAVSKOTŘEBOVSKO S\aIfhvSKo,,
Kniha má 843 stran, obsahuje barevné i černobíé fotografie
a popisuje historii a současnost naši i okolních vesnic a měst

Cenapublikace: 379r- KČ ffi

Otiskujerne další z vašich přís-
pěvků zc schránek, umístěných v Kun-
čině na oú a v Nové vsi na hasičské
zbrojnici.

vrížená redabce,

Vcíš časopis je pro naši obec uelkým
přínosem. Dokud se o ttěčetn nemluuí
ueřejně, tak se bohužel nic nestane. Jaleo

napříklacl už dlouho probírané témct

"yol},/Ě PoBÍíwÍCÍ PSl".
lrí chdplL, že je uelmi složité, btt

dohonce nemožné rvřešit tuto zcíležitost
tak říkajíc "přes noc". Dejme si ušichni
ruku na srdce a přiznejme, že toto téma
není nic nouéllo, ale bohužel se také
zatím nic neděie. Ila co ušichni čekají?
Snad až se něco stane?! Přiznejte se, kdo
z ]Iris bude mít tttleouou ocluahu a podí-
uá se uolně pobíhajícímu psu tta, zndm-
ku, alry zjistiL lzomu patří? Kolikrrít se
ani není na co podíuat, protože pes
nem.ó tlbojek, natož ztlrímku. Psí zncím-
lztL mají někteří majitelé pečliuě tlscho-
uanou dotna u hrnečbu, kde se zajisté
neztl,atí,

předstaute si takouou běžnou situaci:
l clete brzy rcíno s Vaším malym potom-
kem do škoLfol. Každy z Vós to někdy
zažtl, maLé dítě nechodí zrollna duakrcít

rychle, a když se přecl Vrimi znenadání
objeuí uolně pob.íhající cizí ulčdk, tak.

mcíte co dělat, atryste se něhde schouali
nel:o přeběhli po mostku na silnici.

Já uím, že se obtrykle nic nestane, ale
to chcete čekat, až se něco stane? co
kdryž taleto uolně pobíhající pes pobouše
zrouna vck nebo dokonce vaše dítě.

Asi už je neju_všší čas k zanryšlení, ale
hlauně na nějaké činy.

Nemocnice Moravská
Třebová ozn je, že':

od l. 1. 2003 bude ,

pohotovost,pró dospělé,
ue uŠedií'fu,";:,
zabězpeěena.":,

od I 7.0a -22,;,00 hg; d.'
a u sob,atu a ó,neděLt :

od 7.00-22.00 hod.
V tuto do]bu,,i mimo ní je

možno koňzultovat ' ,

§vitaÝ§ký dispečink ,, ,

, zácltr anné, slúžbY" rta'
bezplatném telefonním

.číšlé 1:5,5.", '"' ",

O''....'..,. ,.::.,,,,,,,]\č.,



z cínxvE
(pokračoucíní z minulého čísLa)

Kunčinské zvony byly za váiky zničenv.
Poslední kunčinský a pozdě;i novoveský
německý občan pan Franz Lamatsr:h
zakoupil z vlastních prostředkri do Kunčiny
tři zvony z Dutrňar-l rr Hodonína, aby tak,
jak uváděl, odčinil škody způsobené válkou.
Dubňarrští věřící se totiž rozhodli pořídit
nové zvony a stár,ající nabídli k odprodeji.

U nás byly r,ysvěceny, r,yzdviženy na věž
a shodou okolností poprvé zvonlly 22. 4.
l979, kdy měl pan Lamatsch pohřeb,
Z&stala po něm ušlechtilá památka.

Dubňanské zvony lyrobila v roce 1920
firma Hillena, vdova a syn v Brně. Všechny
mají na horním okraji ozdobný pás, na těle
reliéfy svatých a text o věbování.

Malý zvon má průměr 66 cm, úš. 53 cm
a text: Věnován od Emanuela Janků, faráře
v Dubňanech L,P1920.

Velký zvon je uprostřed, jeho průměr je
110cm, výška 88cm a text: Zbudováno
z milodarů a válečné náhracly za rekviro-
vané zvony L.Pt920. Má elektrický pohon
a můžeme jej slyšet při círker,l obřadech.

Střední zvon má průměr 83 cm, výšku
62 cm a text: Věnován od dobrodinců
po světové válce L.P]920.

Na věžičce je umíráček, který válku
přečkal. Je obtížně přístupný, proto bližší
údaje nejsou.

Na věži r. Nor,é Vsi býaly tři zvony,
chybí velký, ktery neb_vl ušetřen válečných
událostí. Ma11: n střeclní se sým průměrem
shodují s tín-r, co ur-áděl pan Kužela. Z toho
by se daio usoudlt, že za r-áikv nebyly z vě-
že snesent, Brlr- napojenv na r..ěžní hodiny
a odbíjeli, čtr-rtě a celé hodinr:

Odbíiecí zaŤízení zanechalo na nich sto-
pri I toto podporule inr-šlenku, že se jedná
o půr,odní n,onr,,, protože odbíiení po r,álce
již dlouho nepracol-a1o.

Zřejmě je lyrobiia stejná firnra, mají
tva1 ktery se poněkud liší od klasického
zvonu, jsou hlaclké, bez ozdob a tertu.

Slouží při církevních obřadech i jako
umíráček.

...NAZAVER
.]/nÁ POOP ,lů.4l t,qlarlá,ntrrněl,,*ě, uy,rlnultl.ltě rl. íllt filel:tt

r, l,/tr/ně. e./árlr'r7ín ln ilrrločrěllÁ-,ýy'ra.žá a. lrrrh{r, l.a llě./,,

tx/xrznlaai z,. t/'y.l,nt. e-/l'8}r14, nažluí yá,ne, ;e l,y/vr:,iúr /"l1-1v,
n.e.r,tóxn/ a nrlř7b,u,r1l CÁl u Vr.7*o, ,t/,y íen ruu,1f .l,al 20(B lr.//

,ro,ro/,.,r, .l./t/rrě/ž/ o /4l4ár4w, fl,ru/ ntin. ultp, fr,ln, cr,,. /,, yc/to.1tt ii
y'řál. a 

"1wrt.//rn/l11r*ů 
a ney'ř,y'enenolíí a rrž lur/.lrre .r.n,;r. ro ,ol

1u./rorroo,ol, u-/,algten,lrn laal.íatal,rzy't, žej,ttle 1o f .ra:tll. Yátllt
a y'*lov,n;,

CT(ilnZrr1,or.,i í,.řltí,/ a, kÁ,7 Iá-7rr,"1. rrtčn r..lrr}*

zuon z lzunčúukého bostelrl

U zr,-onů ve stěně věže je pískovcová

zuc,n z nououeského kosteltl.
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