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Rychtáři vždy patřili k nejzámožnější
skupině venkovského obyvatelswa. Základem

iejich postavení bývala větší pozemková dňba
než u ostatních poddaných. Podle urbáře z r.
1548-59 vlastnil novoveský rychtář ,,item lón
rolí". íato půda byla osvobozena od všech
dávek. Pozdě|ší urbář z r. l 563 však již výměru
r7chtářových polí blíže nespecifikuje:,,rychtář
drží rolí, jistotného se neví jakž mnoho".
Podobně neznáme v/měry polí ostatních
usedlých v obci, urbář k tomu pouze
poznamenává: ,,a při tej dědiné rolí vyměře-
ných nemojí, o toho tok od starodóvna uží-
vojí". Novoveshy' rychtář se snažil rozšiřovat
svou pozemkovou držbu přikupováním
poustek a klučenin. Ztohoto majetku však ui
muse| odvádět vrchnosti peněžioý plat nebo
naturální dávky. Tak platí rychtář podle urbáře
z r. 1548-49 ,,z dvou pustin" 8 groŠŮ svato-
|iřského úroku a 4 denáry robotního az mla-
dějovslcých klučenin l0 grošů a 2 slepice.

Kromě rozsáhlé pozemkové držby měl
novovesh/ rychtář při své rychtě (dnes č.p. 84
- Leopold Seryn) také svobodnou krčmu, v níž
mohl ,,k vaření piva i šenkovoti". Vrchnost si
ovšem podržela monopolní postavení v ob-
chodu s pivem, když rychtáři přikáuala, že

pivo, ,,které by sám domo vořil, v bečkóch
prodóvati nemó". Y případě, že by si pivo sám
doma nevařil, musel jako většina rychtářů na
panswí odebírat pivo třebovské.

Da|ším privilegiem rychtáře z Nové Vsi
bylo právo soudit společně s přísežnými
konšely menší přestupky poddaných.
Rozsuzování těžších provinění jako byla vražda
nebo zchromení končetin si ponechala
vrchnost pro sebe. Tak si posiloval rychtář své
výsadní postavení na vsi a mimo to měl ze
soudnictví také finanční užitek. Připadl mu
totiž třetí díl soudně uložených pokut (,,třetí
peníz viny'), zatímco dva zbývalící plynuly do
vrchnostenské pokladny.

Dále měl novovesk/ rychtář přisouzen
úrok ze čtyř poddaných a to ,,o svatém liří
18 ll2 groše a při svatém Václavě tolikéž 3 ha-
léře", což z něj v |eho době činilo takřka
,,feudólo v malém". Ostatně velikosti jeho ma-
jetku také odpovídala výše královské berně
z r. 1549 l|2 kopy a 4 groše. Větší berni na
panswí platil pouze rychtář ze St. Města, tře-
bovský foit a nejspíš také rychtář z Chornice.

Za vo výše zmiňovaná privilegia byl
ovšem novoveshý rychéř zaváÁn vrchnosti
řadou povinností. Předně musel vybírat od

poddaných peněžní a naturální dávlg a od-
vádět je na zámek do Moravské Třebové.
Zároveň také dbal na to, aby je poddaní
odváděli včas. Rovněž určoval poddaným
roboty, rozděloval je na jednotlivé druhy prací
a dohlížel na to, aby poddaní práci řádně
vykonali. Neitíživější povinností ale pro něj

byla služna ,,kzómku s jedním koněm, s lebkou
o s sornostří/em", za kterou mu pán sliboval
poskytnout náhradu, kdyby utrpěl nějakou
škodu, ,,o dokudž jemu škody nopraveny
nebudou, nebude povinen tu službu činiti".
V případě, že by se sám nemohl účastnit
vojenského tažení, musel za sebe poslat
adekvátní náhradu. Je zřejmé, že se rychtář
snažil z této finančně nákladné povinnosti
vyvléci. Už urbář z r. 1563 o této službě mlčí,
zmiňuje pouze rychtářovu povinnost postavit
soumara: ,,kdyby joké tožení do pole bylo,
povinen jest pónu kůň hodnej do vozu dóti" .

Závěrem si ještě připomeňme jména
dědičných rychtářů, kteří v popisované době
spravovali rychtářslcý úřad v Nové Vsi (|ak je

uvádí Schwab): byli to Andrle (l537-1543),
Wenzel Rómer z Kunčiny (l543- l552) a Mar-
tin Richter (l 562- l 58/).

Romon Tlustoš, Novó Ves

AKTUÁINĚ Z OBCE

V době vydání posledního zpravodaje
projednávalo zastupitelstvo obce celkové
hospodaření a nakládání s finančními pro-
středky. Provedlo kontrolu plnění rozpočtu
k 30.9.2003 na straně příimů i vydání azaujalo
stanovisko k jeho úpravě.

Obecní zastupitelstvo dne 31.7.2003 pro-
vedlo kontrolu čerpání rozpočtu k 30.6.2003:

Příimv(vtis. Kó: ..r,ffiet 
:T!a;;-

Daň z příimů í.o. ze záv.ě. l .000,00 l .008,662
Daň z příimů f.o. ze s.v.č. 400,00 227,256
Daň z příjmů f,o. z kap.výn. 70,00 68,646
Daň z příjmů práv. osob 1.050,00 1.274,415
Daň z přidané hodnoty 1.500,00 1.83 1,400
Daň z nemovitostí 700,00, 566, l 98
Správní poplatly l ,00 1,910
Poplatek za komun. odpad 200,00 2l6,900

Poplatek ze psů l 0,00
Poplatek za užíváníveř.pr. 0,50
Poplatek ze vstupného 0,50
Prodej pozemků 20,00
Le.sní hospodářství 80,00
MS (přeplatek plynu) 55,00
ZS (přeplatek plynu) 40,00
ZS (učebnice, lf. výcvik)
Družina
Knihovna
Zájmová činnost v kultuře
Zá|m. činnost (zábavy, plesy)

Nájemné z bytů
Hřbitovní poplatlg
Výstavba inž. sítí (plyn)

Prodej popelnic
Cinnost místní správy
Prodej zboží (vlastivědy)
Nájemné z bytů OU

Příjmy z úroků 150,00 l30,65 l

Ostatní nedaňové příimy 3,00 24,595
Přeplatek (tisk) 0,658
Prodej nemovitostí 16,00 22,000
Dotace ze_stát. rozpočtu 172,90 l 30,000

0,20
|,00
1,00

l20,00
5,00

l00,00
5,00
1,50

l0,00
l6,00

l 1,700
0,420
0,300
51,96l
7,905
54,205
41,508
23,000
2,900
2,708
0,86l
|,l4l

99,047
l5,432
l00,000
l 6,1 39

l0,6l2
l3,5527

Dotace z kraje - přGp. zŠ, rvŠ - 4.o39,0oo
Celkem ....... 57rB3ďlo]30F00-

Dotace - Uřad práce
Dotace - volby

l26,264
l4,8l7

čerpání k
30.09.03

96,164
400,585
4l,l57
l4,188
52,924

327,473
1.255,000

Výdaie (v tis. Kč): rozpočet
2003

Zemědělswí 100,00
Lesní hospodářswí 225,00
Doprava 50,00
Pozemní komunikace 50,00
Dotace na dopravu 100,00
Ms 300,00
MŠ - mzdy

(pokračování na další straně)
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zš
ZŠ - mzdy
ZS - jídelna
Knihovna
Kronika
Ochrana památek
Církve - kaplička N.V.
Oprava rozhlasu
Tisk zpravoda|e
Kultura
sPoZ
Tělovýchovná činnost
Bytové hospodářswí
Veřejné osvětlení
pohřebnicwí

Úrol<y z úvěru (plyn.)

Uzemní plán

Svoz odpadu
Veřejná zeleň
klub důchodců
skladník co
požární ochrana
Místní orgány
cinnost ou
Vo|by do parlamentu
Rozpočtová rezerva
Splátka Iistiny
Celkem ,........

Zapojené rezeryy

(pokračování z předcháEeiící stfuny)

700,00 1.334,667
a kontrolní výbor. Dbát na dodržování rozpoč-
tových pravidel příspěvkovy'ch organizací
případné přesuny finančních částek provádět
včasnou úpravou rozpočtu.

. památkový úřad pardubice doporučil
věnovat větší péči památkám a urychlit opravy.

. Dále byl projednán zápis do obecní
kronilq.

Nemalá pozornost byla věnována rny'stavbě

obecních bytů. Všichni zá|emci byli vpváni,
aby do 31.10.2003 sdělili, zda mají zájem o
stavěné byty. Harmonogram výstavby je plněn.

Dále byla projednávána problematika
zabezpečení kulturního pásma pro naše
občany v předvánoční době, žádosti o byty,

značení místních komunikací a dodržování
vyhlašek vydaných OZ.

Blíží se doba vóngc a konec roku 2003,
celé zastupitelstyo Obce KunČina proto
přeje našim občanům radostné prožití
vónočních svótků a hodně štěstí, spoko-
jenosti a zdraví v roce 2004.

NARoZENí.,.
8.8. Čejchanová Barbora (K)

l0. ll. Němcová Pavlína(K)
l4.1 l. Valný Lukáš (K)

sŇarrv...
| 3.6. Papežíková Kateřina (K)

- Koníček Michal (P|zeň)

Nedomová ]armiIa (K)
Krbec l'1 ichal (lt'l.Třebová)

JUBILEA. . .

5.9. Sleákova Marie (§ - 70
9.9. Vorač Václav (K) - 75

l 1.9. Smolíková Věra (N.V.) - 60
l3.9. Seryn Leopold (N.V.) - 80
17 .9. Selinger Jaroslav (K) - 60
20.9. Sedlák Karel (K) - 60
22.9. Brychta František (K) - 60
26.9. Selingerová Ludmila (K) - 80
26.9. PytlíkováAnežka (K) - 80
28.9. TrnečkaJaroslav (K) - 70
28.9. FafílkováJarinila (K) - 60

20. l0. Sedláková Marie (K) - 60
23. l0. Štorková Marie (K) - 98
1.1l. SerynováVlasta(N.V.) - 60
4.1l. Fialová Ludmila (K) - 70

l l. l l. BlattnerJosef (K) - 75
17,l l. Kadlec Joseí (N.V.) - 80
19.1l. KorčákováEmilie (K) - 70
20.1 l. Křížovsk/ Erich (K) - 60
23.12. Marušová Marie (N.V.) - 75

...všem sr de č ně bl ahopř ejeme

úunrí...
- dne 25. 10.2003 zemřela paní Anežka

Sísová ve věku 80 let
- dne l. l 2.2003 zemřel pan Josef Petr ve

věku 78 let
...čest jejich pomótce

KoLlK ttÁs le . . .

K 30. listopadu 2003 bylo celkem l l9l
obyvatel, ztoho 679 mužů a 562žen.

V Kunčině 862 obyvatel, z toho 453 muži a
409 žen.

V Nové Vsi 329 obyvatel, z toho 176 mužú
a l 53 ženy.

zoo,oo
5,00
l0,00

300,00
50,00
20,00
l0,00
l00,00
20,00
l30,00
l00,00
230,00
40,00
280,00

255,00
50,00
35,00
|,20

60,00
580,00
500,00

571,4o

2.784,000
52,400
|,290
1,93 l

530,344
l0,530

3,976
l67,377
l4,744
l93,28l

l l,676,868
l25,75l
29,1l l

l81,465
7,l69

l76,598
l70,780
90, l 63
0,600
37,336
423,950
393,625
l4J94

656,00 492,oo0
TjE@-T|jTfr
57l ,400

Úpravy doznaly položky
U příjmů:

daň z přid. hodnoty zvýšení o l 98,852 Kč

U výdaiů:
přGpěvlsr MS zvýšení o 91,000 Kč
příspěvl9 ZS zrrýšení o 393,800 Kč .
ochrana památek zvýšení o 3 l 3,000 Kč
kultura zvlšení o 40,000 Kč
tělorny'chovná činnost zvýšenío 35,000 Kč
klub důchodců zvýšenío 30,000 Kč

Výše uvedené úpravy jsou |en dílčí na
časový plán a k 31.12.2003 musí být celý
rozpočet dopracován a upraven na skutečnost.
Příspěvlq na MS i ZS zatím vycházeií z potřeb,
ale bez spoluúčasti rodičů a pokrýva|í zálohu
na plyn a el. energii na první splátku roku
2004. Proto zůxává tato otázka do budoucna
otevřena a podle vývoje příjmů bude účast
rodičů na financování mažována (týká se
pouze pomůcek).

Rozpočet zatím vychází v;rrovnaný při
zapoiování rezeraty. Velice napjatá ie situace
u položky poplatek za komunální odpad, pro
letošní rok zatsupitelstvo neuplatnilo zvýšení,
ale vzhledem k čerpání a narnýšení daní o 17 o/o

v roce 2004 bude nutná úprava.
. Dále zastupitelstvo řešilo prode|e

nemovitostí - podrobnosti na úřední desce.
. Zastupitelstvo se zabývalo výsledky

kontrol provedených za uplynulé období.
Kontrola byla prováděna u mezd skladníka CO
- bezzávad.

. Hasičský záchranný systém - zapracovat
do plánu obce a stanovit opatření k uvedení do
činnosti a zabezpečit činnost hasičských sborů
v obci.

. Hospodaření na rok 2002 - nebyla plně

v souladu kontrola hospodaření"příspěvkových
organizací tj. mateřské školy a základní školy -
v této oblasti musí větší roli sehrát finanční

Y září přivítala naše škola l28 žáků, z nichž
2l prvňáčků usedalo do školních lavic poprvé.
Těší nás, že v letošním roce si k nám našly
cestu i děti z nedalekého Mladějova.

Přestože prioritu má ve škole vzdělávání,
snažíme se našim dětem nabídnout i možnosti,
jak by mě|y vyplnit svůj volný čas. Už tradičně
naše škola podporuje oblast tělovýchovy.
Odměnou jsou rny'borné výsledky žáků v kon-
kurenci velkých městských škol. Z mnoha
dosažených úspěchů vybíráme ty nejhodnot-
nější:

- malá kopaná (6.-7.tř.) - |. místo (an
Spálenský vyhlášen králem střelců)

- přespolní běh - oblastní kolo (7 věkov/ch
kategori| - 4x l. místo

- přespolní běh - okr. kolo (5.tř) - l. místo
Lucie Rádková

- sálová kopaná (6,-7.tř.) - 2. místo

- stolnítenis (4.-5,tř.) - l., 2., 3. a 8. místo

- stolnítenis (4.-5.tř.) - l ., 2., 3., 4.,6. a8.
místo!

- šachorn/ turnaj jednotlivců (6,-9.tř.) - l.,
2, a 4. místo

Nelze samozřejmě vyjmenovat všechny
akce, na kten/ch děti důstojně reprezentují
školu i obec. l proto rádi nasloucháme
historkám o ne|ibosti a ztrátě sportovního
nadšení přespoIních soupeřů, jakmile zjistí
přítomnost našich borcú.

Kromě pohybu se snažíme dětem zpro-
středkovat i nové zajímavé iníormace zejména
íormou exkurzi:

- 30. září žáci 2. stupně navštívili největší
přečerpávací vodní elektrárnu Dlouhé Stráně
v ]eseníkách a dosud fungující manufakturu na

ruční výrobu papíru ve Velkých Losinách.

- 25. Iistopadu se uskutečnila prohlídka
poličského muzea, kde byIa instalována
expozice na téma Pravěk a slovanské osídlení
v Cechách.

V nadcházejícím předvánočním čase se děti
zúčastní některé z kulturních akcí věnovaných
Vánocům. Samy pal< přispějí ke sváteční
atmosféře vlastním programem na vánoční
besídce, kterou pro své nejbližší připravují na

x;slední 
šl<clní týden v tomto kalendářním

Letošní školní rok jsme zahájili s větším
počtem dětí do 3 let. V prvních týdnech
přicházely do MS se svou maminkou na část
dne a postupně se seznámi|y s prostředím
a kolektivem celé MS.

Děti pokračují ve hře na flétnu, vyrábí
keramiku. l rodiče si v MS vyrobili betlém
z keramické hlíny a nauČili se zhotovit adventní
věnec.

Nově |sme do výchovného progqamu
zařadili počítačové programy pro předškolní
děti a děti mají možnost samostatně si na

Počítači hrat.
Mateřskou školu navštěvu jí divadelní

společnosti Jojo a Sluníčko, které pro děti
připravují každý měsíc pohádky.

Vánoce oslavíme spolu s rodiči. V Nové Vsi
l 2. prosince, v Kunčině l 7. prosince a to
vánoční besídkou.

Děkujeme rodičům a obecnímu úřadu za
velmi dobrou spolupráci a přeieme všem
krásné vánoční svátky a mnoho zdraví do
nového roku.

AKTUÁINE Z OBCE

KRONlKA



. Výbor Sokola děkuje všem hráčům,
trenérům za práci, kterou odvedli v letošním
roce. Dále děkuje fanouškům, kteří byli
nejlepší v okrese a mají velký podíl na umístění
mužstva mužů po podzimní části.. Velký dík zaslouží sponzoři, bez .jejich
pomoci by kopaná na vesnici neměla budou-
cnost.

. Do nového roku všem jmenovaným
a občanům v nďich obcích přejeme hodně
zdraví, štěstí a pracovních úspěchů,

Ohlédnutí za voleibalovým létem
Vo|ejbal v této obci má dIouholetou tradici.

V posledních letech však tento spol-t postupně
upadal do zapomnění, jak z důvodu ma|ého
počtu zájemců, tak i nedostatečného zázemí.

,]en díky hrstce nadšenců z Kunčiny a Nové
Vsi. kteří to nevzdali, se tento spoft během
pos|edních pěti |et vrátiI na v/sluní! Zvětšila
se č|enská zák|adna. zrekonstruovalo se hřiště
v Nové vsi a obnovi]a se tradice letních
volejbalov.l,ch turnajů smíšených družstev.
Avšak nikdo z okolních obcí netušil, snad až na
několik výjimek , jak daleko se u nás tento
sport dostal. To již nep|atí po letoŠním ve|mi
úspěšném létě a to díky družstvu z Kunčiny,
které ve složení Miroslav Stejskal, ,Jarmila
Stejskalová, Pavel Beránek, Libor Fafílek (K.),
Robert Beneš (N.V.), Lenka Skácelíková
(M.T.), začalo reprezentovat naši obec a dělat
ji dobré jméno po celém kraji. Skvělou sezónu
odstartovali na turnaji v Zichlínku, 

"poté 
se

zúčastnili turnajů v Nové Vsi, Zichlínku
pořádaiící Tatenice (horní fotografie), Lanš-
krouně, Semaníně, Vranové Lhotě. Z počátku
to bylo spíše seznamovánís novým prostředím

a třebaže jejich vý-
sledky nebyly nijak
oslnivé, nezapomně|i
dělat aspoň dobré
jméno obci. Pos-
tupně však získáva|i
cenné zkušenosti,
které vedli k tomu,
že se propracovávali
výš a výš. Letní

sezónu zakončili na turnaji v )eřmani (dolní

fotografie), kde obsadili skvělé 3. místo. Díky
nim byla odstartována další etapa v rozvoji
tohoto sportu.

. V uplynulém období jsme se zaměřili
především na opravu a údržbu výzbroie a
výstroje v hasičské zbrojnici. Za úspěch
považujeme hlavně plynofikaci celé budovy
včetně Lidové knihovny a napoiení se na
vodovodní řád. Tím pádem bude cisterna plná
i v zině a nemusí se při zásahu nejprve
načerpat voda. Tímto děku|eme našim členům
sboru, kteří se na této akci podíleli.

. Zatenío rok bychom chtěli poděkovat za
dobrou spolupráci Obecnímu úřadu a akciové
společnosti AGRo Kunčina, kteří nás v naší
činnosti podporovali. Svým členům a ostatním
spoluobčanům přeieme do nového roku vše
nejlepší, pevné zdraví a mnoho osobní
spokojenosti. SDH Novó Ves

. Na konci srpna se místnímu SDH podařilo
uskutečnit Kunčinský duatlon - poprvé jako
součást celoročního seriálu,,Moravskotře-
bovshy' rykloman 2003. Závod byl výsledkem
kvalitních jednání místních hasičů s organi-
zátory celého seriálu. Organizaci wládli nejen
místní hasiči, ale i ostatní občané naší obce na
výbornou.

Z výsledků:
Muži A (do 40 let, 33 účastníci)
l. Sándor Pocsai, 2. D. Dvořák, 3. P. Stěpař
Muži B (nad 40 let, 16 účastníků)

]. losef Doležel, 2. ). Hála, 3. J. Bombera
Zeny (5 účastnic)
l. Bedřiška Schneiderová, 2, J. Vondráč-

ková,3.J. Kašická
,,./sme si vědomi skutečnosti, že se jednó o nej-

těžší zóvod seriólu. Proto účast více než pode-
sótky sportovců v tropickém teple je potěšitelnó
a zavazující pro další rok Hlovně děkujeme všem
sponzorům a ostatním lidem, kteří nóm při

Přípravě pomóholi", uvádějí organizátoři závodu
a vyjmenovávají sponzory: ,,Berol Berónek,
Orion Fryč, Jízdní kola J. Jelínek,_Sokol Kunčina,
OU Kunčino, Fojman&synové, Simon Stonis/ov
ml., OR-CZ, Kónig Leopold. Poděkování patří
týmu časoměřiček z Morovské Třebové, bez nich
bychom to těžko zvlódlť' SDH Kunčina

. Jako každoročně uspořádalo v letošním
roce dne l5.1 1.2003 tradiční Mysliveckou
zábavu. Kulturní akci lze hodnotit jako velice
zdařilou nejen z pohledu členů MS, ale i veře|-
nosti. Vedle myslivecké kuchyně do atmosféry
velice dobře zapadla hudba z Konice, jejíž
kapelník na závěr hodnotil průběh slovy: ,,/iž
35 let hraji s touto kapelou, ole s tok aktivním
obecenstvem jsem se již dlouho nesetkol,"
Zlatým hřebem bylo vylosování bohaté
tombolyv Počtu 33 hodnotných cen. Závěrem
bych chtěl poděkovat všem sponzorům, kteří
přispěli svými dary.

. V minulém čísle Zpravoda.je jsem žlfual
veřejnost o spolupráci v boji na ochranu mysli-
veckých zařízení. V poslední době se tento
nešvar objevuje ve velkém měřítku. Zařízení
jsou pobořena, rozbita, demontována a po-
třebný materiál, jako krytina a deslly, odvezen.
Zvláště k Udánkám viz poslední případ z kon-
ce října či počátkem listopadu - U Fafílkova
lesa bylo postaveno krmeliště kryté vlnitým
eternitem o ploše 20 m , eternit byl demon-
tován a odvezen, zbyla jen kostra. V pátrání po
pachateli MS prostřednictvím Myslivecké
stráže zpřísní svo|i činnost, ale o spolupráci

Tabulky po podzimní časti:
Okresní přebor mužů
l. SKP Moravská Třebová B
2. soKol KUNčINA
3. TJ Hradec nad Svitavou
4. Sokol Březová nad Svitavou
5. Metra Linhartice
6. Sokol Janov
7. TJ Radiměř
8. TJ Jaroměřice
9. Slavo| Cerekvice n./Loučnou
l0. Sokol Dlouhá Loučka
l l. Sokol ESSA Dolní Úlezd B
l2. Sokol Pomezí
l 3. Sokol Bystré
l4. SokolJedlová

Okresní přebor dorostu
l. sokol pomezí
2. SokolJanov
3. SK Rohozná
4. Metra Linhartice
5. Sokol Březová
6. Sokol Opatov
7. Sokol Bystré
8. Sokol Chornice
9. soKol KUNčINA

l 0. Slavoj Svitavy-Lány
l l. sokol vendolí

Okresní přebor žáků
l. TJ SKP Jevíčko
2. Sokol Březová
3. Sokol Dlouhá Loučka
4. Metra Linhartice
5. SKP MoravskáTřebová B
6. TJ Jaroměřice
7. TJ Radiměř
8. Sokol Chornice
9. Sokol Třebařov
lo. soKol KUNčINA
l l. Sokol Městečko Trnávka
l2. TJ Staré Město
l3. TJ Hradec nad Svitavou
14. TJ §enov

27:18 24b.
l9zl2 24b.
23:20 24b.
20:24 72b.
l9:9 20 b.
24:16 20b.
26:25 20 b.
20:22 20 b.
25:20 l5 b.
19:27 15b.
l5:2l l 3 b.
16:20 l2b.
19:29 l l b.
12.26 l0 b.

307 26b.
43:12 25 6.
26:l8 l9 b,
1924 15 b.
16:22 14b.
19:24 13 b.
25:20 lZb.
33:3l l2 b.

30:18 l l b.
l5:23 8 b.
l5:72

73:7 36 b.
66:17 34 b.
537 32b.
66:28 27 b.
43:23 26b,
42:33 19 6.
23:30 l9 b.
l8:62 l6 b,
20:32 14 b.
!5:42 l l b.
l2:28 l0 b.
l6:50 8 b.
l5:63 6 b.
12:57 3 b.

kunčina zve
,

obČany na

EPAx§l{oU

žádáme iveřejnost. Vrtěna ]osef

ZE SPOLEČENSrcÝCH ORGAN IZACÍ
sOKOL §bor hasičů vEs

Sbor hasičů

SPORTOVNÍ

kterou porádá 25 . l 2.2003 .

K tanci a poslechu hraje skupina KONTAKT
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Při 1eiich popisu můžeme vycházet z práce
pana Karla Ledela, ktenf, jako učitel působil
v Nové Vsi asi roku l 922.

,,V Nové Vsi je sedm kamenných a tři
železné kříže (hřbitovní kříže se samozřejmě
nepočítaj| a 3 pomníky. Kamenné kříže a pod-
stavce železných křížů jsou z pískovce a mají
menší uměleckou než vlastivědnou cenu. kříž
u selského stavení č. 2 (nyní č. 3 - František
Janč| má místo mučicích nástrojů matku Boží
s dítětem, sv. Floriána a sv. Jiří a v reliéfu má
nápis:

GEORG SCHUBERTH
ANN9 l799

K tomuto kříži putovali lidé z vesnice
v době cho|ery v padesátých letech l 9. století
a prosiii o odvrácení moru, l<tery zle řádil
v Nové Vsi, stejně jako v celé župě, takže při
početných pohřbech už se ani nezvonilo, aby
se zdravi ještě vice nelekali.

V zahradě domu č. 20 (nyní č. 3 l

- Miroslav Valný) stojí prosry že-
lezný kříž na jednoduchém pod-
stavci s letopočtem l8B8. Byl
pořízen příbuznými Františka Weise,
bývalého důlního v novoveském
uhelném dole, poněvadž při zá-
chranných pracích při požáru dřive
tam stojícího dřevěného hospo-
dářswí našla smrt jeho 48 roků stará
manželka Marie weissová a hasiči

Johann Eiermann z Nové Vsi a Jo-
hann Merkl z Kunčiny.

Kamenný kříž u "Mladějovské
cesty", patřící l< č. 23 (nyní č. 4 l - fi
Kolwood) prudkou bouří na sv.
Cyrila a Metoděje v r. l9l 3 spolu
s více hřbitovními kříži rozbit a jed-
notlivé části ještě nyní leží l<olem
zachovalého spodl<u s Pannou Marií
a Ježíškem, kterií má na přední
straně letopočet l 80B.

V neibližší blízkosti novoveské
l<aple stojí pěkný, bohatě zdobený
polní kříž (vizfoto) s Ukřižovaným
a u jeho nohou skoro v tělesné
velikosti z pískovce vytesaná Marie
a apoštol Jan. V reliéfu vidíme mimo
jiné také Marii se synem svatým
z kříže. U noh Ježíšov/ch stojí slova:
"Dokonáno jest!" a na podstavci
vidíme nápis (švabachem), česl<y zní:

Tento křž necholi
manželé František o Tereza
peichlovi ke cti boží
postovit roku l8ó4.

Uprostřed hřbitova je rovněž
jednoduchý kamenný kříž, kten; má
na přední straně nad \ytesanou umrlčí lebkou
nápis (německy), v překladu:

O Pone! Nech sve
služebník:y v míru odpočívot!

Na zadní straně stojí (švabachem): "Tento
kříž byl zbudován v roce l 886 ke cti Boha z
darů dobných křestanů a pod vedením starosťy
obce Františka Wolfa, F. Sch. K. H. J. Sch.

V zahradě domu č. 39 (dnes č. 65 - Jaros|av
Seryn) se zvedá na pěkném podstavci krásný
litinový kříž, ktery v zeleni stromů uniká

pozornosti kolemjdoucích a má tento nápis:
Tento kříž
byl v roce 1977
obcí Novó Ves
ke cti boží
postoven
o no pomótku
že na tomto mistě
kaple
stóla.
která v roce 17 ló
bylo postavena
ovroce l858
zbouróna

?:!::
Pod Františkem Wolfem.

Stará zbouraná kaple byla ze dřeva.
Kamenný křiž v blízkosti selského hospo-

dářství č. 4ó (dům stál poblíž dnešního č. 75 -

Josef Rothrocl<el), kten/ má v reliéfu mučicí
nástroje, má jenom nápis (latinl<ou):

WENTZEL M|LLER
ANNo / 728

V blízkosti domu č. 5 l (nyní č. 8l _

Vratislav Kyncl) je na vysokém pískovcovém
podstavci s vytesanými sva§rmi kříž z litiny bez
nápisu. Byl postaven příbuznými z vyhořelého
Gótzelova hospodářswí číslo 52 (dnes č. 90 -

]osef Koutný), poněvadž majitel trpěl nevy-

léčitelnými bolestmi hlavy a pozděii zemře|
v blázinci,

Zastíněno dvěma mohutnými lipami stojí
u rybníka dědičné rychty (nyní č, 84 - Leopold
Seryn) také jednoduchý polní kříž, kten/ má
vytesány na podstavci tyto údaje o postavení
(latinl<ou):

Tento kříž postavil
František Richter ke cti boží

ANNo /83/

Kamenný kříž v blízkosti domu č. 84 (nyní
č. 26 - František Dvořák), ktenl, patří k sel-
skému gruntu č. 56 (nyní č. 82 - Richard
Beránek) a má letopočet l772, má tento nápis
(latinkou):

(osi: Ukřižovonému)
Pónu ]ežíši

Obětují tento pomník

]osePh Hantl
i

volentin Hontl

Pomníky má Nová Ves tři; z to-
ho sv. Rocha, patrona nové kaple
postavené l857, l<ten/ stojí před
hřbitovem. nemá zadný nápis.

Socha sv, Floriána, která se
nachází v horní části obce v blízkosti
selského stavení č, 47 (nyní č. 85 -

Jan Kadlec), má mimo letopočet
l752 ještě ryto údaje (latinkou):

Tuto sochu
Martin Peichl roku l752

nechol postavit
a Motyáš Sichg

roku l7ó9
29" srpna opravil

k větší
cti boží.
Amen.

K této soše putovali dříve na sv.
Floriána novoveští hasiči a odbývaly
se tam malé pobožnosti bez l<něze,

které končily proslovem velitele.
V zahradě domu č. 80 (nyní č. 36

- František Dufel< ml.) se zvedá na
sloupu ozdobeném dubovým listím
busta sv. Nepomuka. Podstavec má
reliéf Matky Boží s ]ežíškem, slova
AWE MAR|A a vytesaný tento nápis
(latinkou):

Roku l733, l0.července

Jiří Eierman
ke cti boží
o sv. lona
z Nepomuku
nechal postavit.

\
Pomníky/sochy: Socha sv. Jana

Nepomuckého stá|a na návsi před hospodou,
odstraněna byla asi v letech 1952-53 a kámen
použit jako stavební materiál. Sochy sv.
F|oriána a Rocha.jsou v poádku.

U č. 65 (nyní č. 62) stojí boží muka. Majitel
domu pan Nepeřil je vlastním nákladem
opravil. Je zaiímavé, že o objektu se Karel
Ledel nezmiňuje.

Je nutné, aby nejen obecní úřad, ale všichni
občané se zasloužili o zachování všech těchto
dokladů minulosti nďí obce.

z cínKVE
Kříže a v Nové Vsi



Cílem provozování systému tříděného
sběru je snížení celkového množswí odpadu
ukládaného na skládkách a s tím související
úspora primárních přírodních zdrojů, neboť
vytříděné frakce komunálního odpadu
nacházelí uplatnění jako
druhotné suroviny a vrací se
zpět do v/roby. Ve snaze
dosahovat maximálního
množswí vytříděné su roviny
je však nutné zajistit i její
odpovídající kvalitu. Cistota
materiálu je limitující faktor
určující podmínky pro
konečné zhodnocené suro-
viny. Příliš velký podíl nežádoucích příměsí
může znamenat i odmítnutí odběru ze strany
zpracovatele. (Za příměs lze v tomto případě
považovat i surovinu uloženou v nesprávné
nádobě - např. plastová lahev v kontejneru na
sklo.) S ohledem na to, že ne všechny sbírané
komodity procháze|í procesem dotřídění na
třídící lince, závisí jejich kvalitativní parametry
na odpovědnosti každého občana využívajícího
systém tříděného sběru odpadu.

Tříděný sběr odpadu má v moderní
společnosti své důležité místo, ie odrazem
ohleduplného vztahu člověka ke svému
životnímu prostředí. Systém tříděného sběru
však musí mít ucelený řetězec počínaie
sběrem a konče materiálovým využitím
odpadu. Bez odpovídajícího využití vytříděných
složek odpadu, ztrácí celý systém tříděného
sběru svů| význam.

zÁsaovrŘíoĚNÉHo seĚnu
l) Sběr papíru
Co patří do tříděného sběru PAPÍRU:

noviny, časopisy, prospekty, knihy, katalogy,
dopisy, balící papír, kartony, vlnitá lepenka,
krabice, papírové obaly od pracích prašků.

Co nepatří do tříděného sběru PAPÍRU:
papírové obaly potažené umělou hmotou,
zamaštěný papír nebo papír znečištěný
barvami, kopírovací papír, alobalové fólie,

asfaltové a dehtové papíry a lepenky, brusné
papír7, napouštěné papíry papír - textilní
dutinky lakované a tvrzené, vazby knih,
celofán, lepící p:ís|1y, hygienický papír, pytle od
krmiva, cementu apod.

2) Sběr plastů
Co patří do tříděného

sběru PLASTU: plastové
obaly, sáčky od mlél<a,
plastové kelímky od jogurtů
a ostatních mléčných
výrobků (před uložením
vypláchnout), PET lahve
(před u|oženim sešlápnout,

jinak zaberou hodně místa V konteineru),
plastové obaly od spotřebního zboží, hračl<y,
plastikové květináče, podnosy, misky.

Co nepatří do tříděného sběru PLASTŮ:
linolea, odpadové trublq z PVC (novodur),
molitan, textilie z plastových materiálů, kabely,
plastové tapety, videokazety, Plasty z kovo-
vy'mi částicemi nebo zbytky písku, zeminy,
skla, porcelánu, pytle od agrochemikálií,
obalový materiál znečištěný organickými
zbytky, olejem nebo barvou.

3) Sběr skla
Co patří do tříděného svěru SKLA:

lahvové sklo, zavařovací skelnice, jiné duté
skleněné nádoby

Co nepatří do tříděného sběru SKLA:
znečištěné lahve, porcelán a keramika, zrcadla,
zářivl<y, žárovl<y, netřĚtivé sklo, sklo s výztuží,
drátosklo, lahve s kovovými kroužky a víčky.

Z Kunčiny vystupují: J. Stejskalová, J. Selinger,
K. Fafílková a S. Fafílková

z Kuněiny do Mor. Třebové
5.38 -t; 7. l2; 8.53; l 1.02 - jede vŤ ; nejede
3l.Xll.; l1.58; l4.07; |5.4O; 17.2l I8.55 -
jede v Ťa *, nejede 24.Xll.,25.Xll., 3l.Xll.,
l1.IV., |.V., 8.V., 4.Vll., 5.Vll. 2004; l9.5l -
nejede 24. Xll., 3l.X|l.; 21.58 - jede v ta i,
nejede 24.Xll., 25.Xll., 3l.Xll., l 1.|V., l.V.,
8.V., 4.VlI., S.Yll.; 22.48.

z Mor. Třebové do Kunčiny
4.20 - jede vŤ, ne|ede 3l.Xll.; 5.47 - |ede vŤ,
@ a 24.Xll.; 28.1X.; 28.X.; 17.Xl;6.47;8.25;
l0.04; l2.08 - jede v'!l, nejede 3 l .Xll.; l3.08;
l4.16 - jedevŤ, nejede 3l.Xll,; l5. l3; ló.55;
18.29; 19.25 - |ede v t, ne|ede 22.Xll. - 2.1.;

20.02 - nejede 24.Xll. a 3 |.Xll.

Jok jistě víte, tento zpravodaj vychózí 3x zo
rok v pravidelných intetvalech. Pro přispěvatele
jak ze společenských orgonizací, školských
zařízení, tok i z řad občonů uvódíme termíny
příštích uzóvěrek:

3 1.3.2004, 37.7.2004 a 30. 1 1.2004.
Yíme, že v dnešní uspěchoné době nemóte

Příliš času a někdy ani chuť něco sePisovot, ole
móte tímto možnost alespoň na problémy
poukózot a tím přispět k jejich řešení. Vaše při-

Pomínky mŮŽete anonymně zanechat ve schrón-
kóch v Nové ysi na Hasičce a v kunčině na oú,
Přivítóme i spolupróci dolšího člena redokce.

Vážení spoluobčané,

vedení ZŠ v Kunčině si Vás dovoluje pozvat na
vánoční vystoupení lidové skupiny

Jindřichu Hovorky z Brnu.

Začótek bude ve čtvrtek lB. prosince 2003 v ]9:00 hodin
v hale zš v kunčině.

Těšíme se na vaši návštěvu.
..., .,*pu,,f.;É;tih

nůzruÉ
rŘíoĚttÝ sBĚR KoMunÁtnino oDpADu

;S"$t*ťnoMó§ť .ř
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l když už Vánoce zavřely branku od
zahrádl<y a nezadržitelně se blíží k dveřím,
vrátím se ve wzpomínkách přece jen trochu
zpátlg do slunného, teplého září, kdy s námi
Tat|ana Medvecká, Lilian Malkina (známá
Koljova babička), Jaromír Meduna a Lukaš

Jurek prožili tisíc a |ednu vášeň ve stejno-
jmenné divadelní hře a naladili nás nejen
eroticky, ale hlavně jsme se krásně odreago-
vali a pobavili . Toíéž prý prožívali i návště-
vníci hudebně-zábavného pořadu lvana Mládka
s prof. Pitkinem, Lenkou Plačkovou a dalšími
v pořadu ...a vo tom to je.

Začátek října patřil světově proslulé módní
návrhářce Coco Chanell, kterou opravdu
mistrně zt,tárnila Libuše Švormová a vtiskla jí
pobavený životní nadhled až sarkasmus, ironii
i laskavost, zhýčkanost obdivované ženy i lid-
skou moudrost stárnoucího zkušeného člo-
věka. Herecký koncert dokreslili Jan Čenshy'
v nesčetných rolích |ejích životních partnerů
a Michaela Dolinová, která představovala
coco ve scénách z mládí. Neztratil se ani
Lumír Olšovský, ktený se celou dobu snažil
napsat o Coco Chanell životopisnou knihu.

A už tu máme poslední zéĚitek - listopa-
dový, který se bude řadit k těm nejsilnějším.
Chlapeclcý sbor z Hradce Králové Boni Pueri
je opravdu radost poslouchat a vnímat
jednotlivé neopakovatelné chlapecké hlasy,
které jsou tak krátce využitelné ve své
zvonivé, čisté podobě a zároveň jejich
souznění - to je opravdovy' hudební svátek.
Královnou pořadu však samozřejmě byla Lucie
Bílá a tentokráte, na rozdíl od loňského
krátkého a křehkého vystoupení, se objevila
v plné šíři a bohatosti svého hlasového
projevu. Zpívala bez zbytečného ,,kažení si
hlasivek", plně, citově, prostě nádherně. Závěr
pak patřil společnému vystoupení s Boni Pueri.
Myslím, že budeme dlouho wpomínat.

Anyní již orientačně ktomu, co nás čeká
v první části roku 2004 (změny mohou nastat):
Leden
2 l. l. 9.30 a l l .00 - |a,z a pop - výchovný

koncert Pro děti
24. l. l9.30 - Prolhaná Ketý - div. společnost

Háa s Mahulenou Bočanovou v hl. roli
únor
6.2. l9.30 - Lenka Dusilová a Secretion
l5.2. 19.30 - Láska, sex a žárlivost - pre-

miéra nové francouzské komedie s Janem
Čenslym v hl. roli

l9.2. l9.30 - František Nedvěd - Třetí pokus

Březen
9.3. l9.30 - Nezmaři

l2.3. 8.30 a l0.00 - Poutníci - pro děti
mezi 22, a 26.3. (ještě neupřesněno) - 7laté

jezero - Národní divadlo Praha s Rado-
slavem Brzobohaol,m v hl. roli

27.3, 19.30 - Vlčnovjanka
29.3. 8.30 a l0.00 - O statečné princezně

Máně - pohádka

V dubnu (l9.-25.4.) opět proběhnou Dny
slovenské kultury,

A co nás čeká v kině? (zoč. v l9 hod.)

5.1. Kukuška - ruský film
8. l. Božský Bruce

l2. l . Neprůstřelný mnich - Karel Roden
ve fiImu USA

l5. l . Chou chou - miláček Paříže
l 9. l . Prci, prci, prcičky - svatba
22,1. Hledá se Nemo - v l7 a l9 hod.

- animovaný fiIm

26.1. Ieprs Creepers ll.
29.1. (ještě není nasmlouvoný film)
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