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AKTUÁlttĚ z oBcE

z CíRI§íE

Ke stavbě nového kostela tedy

nedošlo,
byly však snahy alespoň o rozšíření.zástupci
o'bce se tedy obrátili na svého knížecíhopatrona

knížete Jana ll. z Liechtensteinů, který zadal
whotovóní stavebních plánů svému architektu
lÁg. Karlu Fórsterovi. Plány přístavby pak byly
oňdlož"nv 8. 1.1934 Státnímu památkovému
úradu v gine ke schváleni. po dohodě a dílčich

úpravách bylo stanoveno.

že kostel

rázšířen ve sméru podélnéosy

bude

(západ -

se
Wchod), stanl,presbytář se odstrani a přistavt
oříčni lod'(iih - sever) jako centrální prostor pro
véřicía výústív kapli. kde bude stary gotický
presbytář znovu vybudován. Strop s osmiúhelní
střední lodí dostane gotickou klenbu, která

přejde
nad postranními emporami a nov,f,m
'p.eibw;rem
v kazetový strop

od goticke klenby
jako u novodobé basiliky. ŘeSení přístavby bylo
umělecky uspokojivé a harmonické vně i uvnitř,
nové bylo ke starému nenasilně přičleněno,
Po dokončení přípravných prací byla celá
ořestavba oroiednána na schůzi zastupitelstvá
ine l7.1.tirZ. Se započetímpřestavby kostela
souhlasili všichni,

obecních bytů,prodeje nemovitostí,

Samostatn'ou'kapitolou je pravidelná kontrola
hospodaření obcá, tentokrát ke 30,6,2006, Byly

pojrobně zkontrolovány jednotlivé kapito.1y,

nŇšená sporřeba piynu e|. energie, Dalšr potřeba
"
fin'ančníchprostředků bude na úpravu kuchyně-

wbavení šŘolni iídelny. Pochopitelně i v iiných
ott.ste.h jsou potřebňe investice například místní
komunikace atd.
Rozpocet phjmu roku 200ó
Cerpont k 30.6 200ó. - - . .
Rozpočet vydajů roku 200ó
Cerpam k 30.ó.200ó - - . . .

.

... ..7.49s,200,-Kč
......4.7ó58I0,-Kč
.. ...7.495.200,-Kč
,,.,.,3.

byly posiaveny nové varhany a 24.

l

2. l

938 před

postavila.

Vážený zókozníku,
S plotností od t.8.200ó dochózí ke změně hodin
poš-r.ě 569 24
Pro veřejnost na Yašíuklódací
Kunčino. Vóm oznámené zósilky budou ted

od t .7,200 ó př

ipr aveny k vyzvednutí nósledov ně

dle hodin pro veřejnost.

Pondělí: 7.30 - I0, l3 - l5.30,
Úterli: 7.30 - l0,
Středa:7.30 - l0, 13, 15,30, 16 -l7,
čwrt"k: 7.30 - l0, l3 - l5.30,
Pátek:7.30 - l0, l3 -15.30,
Sobota: -

l2.5,

lubilea:

odpovidaly skuiecnosti a přesně dokumentova|y
ořrimv a wdaie,
Šuáo.,",Áy- bodem, 1ednanr zastupitelswa bylo
proiednani zpravy o v/sledku hospodaienr za rok
2O(i5. Zavery jsou specifikovany i se imenovitou

Pav|a (N.V,)-ó0

6.6.

Komendová JoIana (K)-75
Crhová Marie (K)-60
Have|ková Marie (K)-9l
|7.6. Tomala Ladislav (K)-60
21.6. Jelínková Božena (K),70
Stařik Jaroslav t N.V.t-75
77.6. ŠaboKarel (N.V.)-70
l ,7. )ančíFrantišek (N.V.)-70
l9.7 . Mlčochová Vlasta (K)-80
24.7. Němcová Anna (N.V.)-70
6.8. Bartůňková Marie (K)-70
9.8. Sedláčková Jiřina (N.V.)-70
l6.8. Matoušková Vlasta (K)-90
23.8. Grubr Milo (N,V.)-60
26,8. Slabý František (K)-9l

ffi

W

naplněn a v části výdaiů by nemusel být překročen,

lsáu vSak nutne úpraw rozpoctov/ch kapitol tak,

Novotná

l5.6.

Na zákIadě výše uvedených číselmůžeme
konstalovat, že rozpočet v oblasti příjmů bude
'aby

Navrátilová lva (K)
a ŠeinohaPetr (K)
Odstrčilová Lenka (Přerov)
a Novotný Joseí (N.V.)

26.5. )anda)aroslav (K)-ó0

l22.ó00,-Kč

v'rodinnych domcích u nádražr s cerminem

uánoc"rni posveceny. Oltaře a vnitřní zařízení
byly poslány k pozlacení a okrašlení firmě Hanel
u'ŇÓvé. Jičíně,která doma ve sv/ch dílnách
vše opravi'ia a obnovila a 31,3,1939 dodala a

-§§E_./

o.Ěmit" nepříznivý průběh zimního období -

všechny připravené parcely.
By|y proiednany a schvaleny podminky v/savby bytů

l937

l9.8.

§ffi

u obou příspévkov/ch
orpanizact'- mateřike i základni školy. Negativně se

Zastuoitelswo proiednalo dalšr postup zastavovani
wbranych lokalit a odsouhlasilo prodeie parcel v k,ú,
(un.in" i Nova Ves. je snahou urychleně zastavět

Dne 4.5,1934 byl uložen základní kámen,
Do konce téhožroku byla stavba pod střechou,
Počátkem roku l938 bylo v práci pokračováno ooložena dlúba, postaveny nove lavice, kostel
bbílen, provedena kanalizace. Dne 22,4,1938

qt^

Ňeivětši problémy jsou

odoovédnostt.

Kunčinský kostel v roce

3,6.

Sňatek:
ZasluDitelswo obce na svých zasedanlcn resllo
provozní záležitosti obce,organizaci výstavby

Všem srdečně blohopřejeme
dne 20.8.200ó
zemřel pan Dlouhý Václav

Úmrtí:

ffi-

W
Wl,

.ll6í,ffil
-z4?|í-

ve věku 75 let
dne 24.8.2006
zemiel pan Bojanovský ]aroslav
ve věku 73 let
...čestjejich pamótce

Obecní úřod oznamuje čtenářům,
že knihovna v kunčině

je od I.9.200ó
otevřena každou středu
od l6.00 l8.00 hod.

dokončení výstavby dle smlouvy.
Pozornost ie věnována i nadále hospodaření s obecním majetkem,případné prodeje někteny'ch^ nemo-

vitostí nebo výkup některých pozemků-parcel
nutných z provozních důvodů,

Velkou pozornost zastupitelstvo věnovalo íinanco-

váni uisiavby bytů. zabezpečeni úveru a zpracovánt
smluv's budóucimi nájemniky. později vlastniky,
Vzhledem k blížícimse volbám stanovilo zastuprtelsrvo Dočet členůna dalši volebni období v poétu l l,
Na sv/ch jednaních pravidelné hodnoti dodržovaní
Drobné nedostatky se daří
obecnich
"yntaS.t.
odstraňovat. Nejvetšr problémy jsou s likvidaci ,černvch skládek. Obecni úřad zabezpečuje pravidelny
síoz komunalniho odpadu a organizuie jednorazové
akce na sběr ostatnlho a nebezpečného odpadu, Do

budoucna bude iešténutné uvažovat o dalšrch
árqanizovaných sbérech. Je nutná iniciativa občanů
nispecifikaci potřeb urcenl materialu,
Končíobdobí'prázdnin a naskýtá se otázka, Rodiče,
víte co děláVďe dítě a kde se pohybuje?
letní období nedošlo
Je snad jen zžurak, že za celé
než
i< važným úrazům. Snad jsou děti zodpovědně]ší
dospěláci,

Narození:

á-w
W,
,W
\,

28.4.

l6.5.

1.5.
73.6.

3

Klesal .|oseí (K)
Kalousková Adéla (N.V.)
Roušová Tereza (K)
Opletal Filip (K)

--E"t"

p-bÉ.-ié-onl,kanás

všech, at už

chceme nebo ne, Možná se zdá, třídění odpadu je
věc nedůležitá.Opak |e však pravdou, kterou na
vlastní kůžinepocítíme ani tak my, ale generace
našich dětí a vnuků. A proto třidte, třidte, třidte",
Další problém |e kam s ním? P|asty d_9 nrtlů,
které je možno zd'arma vyzvednout na Obecním
úřadě, které jsou sváženy jednou za dva měsíce,

V létě |e však tato doba ú příliš dlouha vzhledem
ke zrniÉenéspotřebě potravin a nápojů_ balených
v olasiu. MoHLo BY sE VYVAŽET CASTEJ|, NEBo
V'oBcl UMiSTlT NĚKoLlK DALS|CH KoNTEJNERŮ NA PLASTY. steině tak by nebylo na škodu
umístit pár kontejnerů na nápojové kartony snížilby
se tím určitě c"ikov7 oblem komunálního odpadu

hv-zdíciho naše okoli. Vyčleněním plochy pro uklád'ání organického odpadu 1tráva, hnů|, listí, seno,
,ěwe...j bv ubylo nepořádku po příkopách a hlavně
, našem ,Áá-é. PISEČŇAKU. Navíc by rozložený
odoad bvl k užitku,
' Proiit o zamyšleni se nad problémem nebudu,
ie to každého věc, ale až budeme ,,přeskakovat

'haldy

odpadků na každémkroku" BUDE UZ

P'^D*

Třídícíobčané

zKULTURY
Čas neuvěřitelně letí. Jak je to dlouho, co jsme

v

červnu ukonči|i topnou sezónu, co nám
v červenci znenadání spad|o do klína tak horké léto,
že to mnohé z nás málem poraztlo a co nám za
vichrného podzimního počasív srpnu opět začala
topná sezóna. Svět se mění ze dne na den, my
nelspiše s nim a nic s tím nenadé|áme. Tak nam
nez6ývá, než ,,Carpe diem", jak praví |atiníci, neboli
,,Užívejdne". Já mohu dodat: ,,Užívejte,užívejte,
než se nám zkrátí". A jednou z možností,jak ho
využítplně, je návštěva kulturních zařízení a akcí
slavně

pořádaných ku|turními sIužbami, či jinými institucemi
ve městě, Pokud jste využili jeiich nabídek, určitě

jste shlédli promítání bratří Cadíkůna náměstí,
či Kejkle tamtéž.Možná jste zahájili sezónu v kině
fi|my: Mission: lmpossible llI, či §atan piichází
a neujdou vám ani další zářiiové filmy:
Scaqr Movie 4 /USA,/*
l 1.9., pondělí, l9.00 hod., vstupné: ó5,-

Lemra líná /USA,/*
25.9, pondělí, l9.00 hod., vstupné;65,Někomu stačínaznačit. Někoho musíte popostrčit!
Režie: Tom Dey, hraií: l'4atthew McConaughey,

Snímek vypráví skutečný příběh mladé ženy, která se
snťízdo|at bezpočet překžek zv|áštnr a nezname
kultury, aby mohla dát průchod své životní iásce.
Režie: Hermine Huntgeburth, hrají: Nina Hoss, Jacky
ldo, Katja Flint, ad.
Přístupný od l2 |et, drama, l26 min.

Za plotem /USA,/

l ó.9., sobota, l 5.00 hod., vstupné: 30,Ochutne!te dobrodružswí.
Režie: Tim Johnson a Karey KirkPatrick, v českém
znění: Pave| Soukup, Jiří Stěpnička, Radka Stupková,
Martin Stránský ad.
Přístupný, animovaná komedie, česlcý dabing,
83 min.

Auta /USÁii
20.9., středa, l7.00 hod., vstupné: ó5,Animovaná komedie ze světa autíčekod wůrcůíilmu

H|edá

se Nemo nebo Úžasňákovi. Režie: John

Lasseter
Piistupný. český dabing, l |6 min,

Vladimír Vytiska, Marta Marinová.

PŘEDPRoDEI: ňdY hodinu Před začót-

kem představení

Upozornění: Rezervovoné ystupenkr se po

Kouzelná chůva Nanny McPhee /USA,/
27,9,, středa,l7.00 hodin, vstupmé: 60,Sedm rozpustilých Brownovic dětí s důmyslnou
rafinovaností vyhnaly z domu už sedmnáct chův.
Nanny McPhee, dáma, která vzh|edem připomíná
mladšísestru Erbenovi polednice, si ovšem začne
okamžitě sjednávat pořádek, pomocí čar a kouzel.

uplynutí

7 dní vrocí automaticky zpět

do

prodeje.

V přípodě čosově plotné rezervdce musí být
vyzvednuty nejpozději půI
hodiny Před zočótkem Představení, jinok

tyto vstupenky
budou prodánY.

. .

Režie: Kirk Jones, hrají: CoIin Flrth, Emma

Thompson, Kel|y Macdona|d

ad.

Na závěr bych 1eště ráda naťukla pár připravovaných

Přístupný, komedie, 99 min.

Máte možnost se také potěšit operetou nebo
zasmát se divad|em Sklep:

akcí do konce roku. Můžetese těšit na koncert
|akuba Smolíka (6. l0.), módní přehlídku (datum
zatím neupřesněn), Bílédivadlo Ostrava s představením Lyžaři (2.1 l,), 2.12. se bude jako
každoročně konat Mikulášský iarmark

Režie: David Zucker

Bilá Masaika /Némecko/x
l3.9., středa, l9.00 hod., vstupné: 65,-

kapele Divadla Sklep vyhrávají: David Noll, Jiří

Podzimek, Hana Navarová, Roman Fojtíček,

Sarah Jessica Parker, Kathy Bates ad.
Přístupný od l2 let, komedie, 98 min.

Cwrol, a poslední díl slavné trilogie.

a Phi| Dornfeld, hrají: Anna
Farisová, Regina Hallová, Bill Pu|lman ad. Přístupný,
komedie, 83 min.

V

a

l5. 12.
band.
Pravděpodobně toho bude více, a|e tyto akce jsou
zatím powzeny. Až se příště sejdeme, bude už do

Vánoční koncert skupiny Proč ne
Ples v operetě
l4.9. čwrtek l9.30 hodin,
vstupné:80,-, dvorana
Hudebně zábavný pořad. Zpívaií:Jana Hošťáková,
Eva Zbrožková, Jan Drahowa| a Václav Morys /
sólisté operety Národního divadla moravsko-

Vánoc jen krůček,a tak vám přeji zatím ,,jen"
úspěšný start do nového školníhoroku, nov,/ch

i starších zaměstnání, manželswí, vztahů a vůbec do
nového, Iepšího života.

sIezského v Ostravě/.
S|ovem provází: AIena Bastlová a Petr Mi||er / só|ista
operety ND moravskoslezského v Ostravě/. Tančí:

Darina Migašova a Daja Roncova.

Doprovází: členovéorchestru NDJM

v

núznÉ

Ostravě,

dirigent: Joseí Kostřiba.

dobrovolných hasičůa Tě|ovýchovná 1ednota Soko|

Divadlo
2 |.9.

ve wájemné spolupráci uspořádali tradiční závod
Kunčinský duatlon. Tento závod byl i v letošním

čwnek

BESÍDKA 2OOÓ
2 l ,9. čtvrtek, l 9.30 hodin, kinosál
vstupné: 220,tsesídka je tradiční íorma představení Divadla Sklep,
která je každoročně obměňována těmi nejlepšími
nápady, písněmi a scénkami v podání samotných
autorů, kter/mi jsou:
Tomáš Hanák, David Vávra, Jiří Burda, Robert
Nebřenský, Lenka Vychodilová, Tereza Kučerová,
Barbara Trojanová, Lenka Andelová, Hana Paíková,
Jana Hanáková.

roce jedním z deseti podniků celoročního seriálu
Tauer Elektro Cup. Závod sestával ze 3 km běhu a
22 ki|ometrů jízdy náročným terénem na horských
kolech.
Věříme, že vzá|emná spolupráce organizací SDH
i TJ Sokol byla a nadá|e bude ku prospěchu věci.

Tato skutečnost se odrazila

v

lepším zázemí pro

závodníky, rozhodčíi početnou diváckou obec.

Pro úplnost zpravodajswí dodejme, že se

závodu zúčastnilo46 závodníků a rvítězil sándor
Pocsai. Ze 4 závodníků z Kunčiny si nejlépe vedli
Martin Berka (2. místo mezi juniory) a Jiří Sed|ák
(4. místo v kategorii Elite).
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