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z HlsToRIE
požÁnní zBRoJNlcE / č.p. 2o6/

Kdy Přesně byla tato budova Postoveno.-
není známo. /istě se to vztahuje k po-
čótkům organizovaného boje proti
požórům. k založení Hasičského sboru
ve 2. polovině minulého sto/etí. ,,V roce
l883 vyhořel dům č.p. 73 (zbouróno )
a tehdy poprvé nastoupil Kunčinský
hasičský spo/ek.
Zbrojnice byla vlastně jen nejdůtežitější
částí malého komplexu budov, ke
kterému byto připojena božítělovó kapte
a motý byt na molé straně, který mtěIa
obec v zóloze pro sociólní případy, a ko-
nečně obecní šatlava. Kaple ve zbrojnici
bylo jako poslední ze tří kapliček v obci
(další dvě byly v zahradóch domů č.p. 5ó
a 87) odstraněna asi v šedesótých
letech.
Zbrojnice je nópodnó tím, že nemó
řádnou věž na sušení hodic, často stačila
výška hřebene, oby se mohty pověsit. Od
roku 1933 bylo v kůlně vedle staré ruční
stříkačky také novó stříkačka poháněná
benzinovým motorem, která ale musela
být tažena koňmi.
V budově byla také obecní šatlava, zo
Rokousko-Uherska o zo ..První repub-
Iiky" měli představení obce (starosto)
právo maló Provinění bez soudního řízení
trestat vězením

Cerpóno z kroniky obce

Kostelní v/bor se rozhodl pro nové

vARHANY
Ačkoli dřívější varhany nebyly tak staré,byly
teprve r. 1924 firmou Brauner z Uničova za
30.000 Kč postaveny, přece utrpěly nevhodným
umístěním v prostoru věže.
Bylo tam vlhko, žádná
akustika, zvuk vycházel jako
z Pytle, nemohl se rozvinout.

z ciRl§íE

lll/2005
Kam nové varhany umístit? V projektu na to
architekt pamatoval: mínil je postavit na empoře
/od cesty, epištoní strany/. Ale vyžádaná komise:
p.Gustav Pivoňka, z Olomouce a pan lng.

G latter-Gótz od íirmy Rieger
odrazovali od toho z důvodů
akustických a technických.
Hlasovali pro umístění na dří,-

varhany. Byla tedy učiněna ob|ednávka u firmy
Bratří Rieger v Krnově. Ti slíbi|y postavit varhany
z prvotřídního materiálu, dva manuá|y a 14 rej-
stříků a k tomu elektrickou trakturu /to je tahadlo
nebo pohon/, kromě toho asi l8 vedlejších
registrů, spinadel a pomůcek. Vše v krásném
provedeníza 50.000 Kč.

vějším původním chóru, jenž byl pro ten účel
poněkud upraven a posunuto l m dopředu. Dne
22,4.1938 byly nové varhany postaveny a24,12.
l938 před vánocemi posvěceny. Oltáře a vnitřní
zařízení nypy poslány k pozlacení a okrášlení
firmě Hanel v Novém Jičíně, která doma ve svých
dflnách vše opravila a obnovila a 31.3.|939 dodala
a Postavila. Čerpómo z kroniky kostela

tM
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AKTUÁlnĚ z oBcE
lnformace ze zastupitelstva

.Obecní zastupitelstvo se pravidelně zabývá
hospodařením a čerpáním rozpočtu dle jed-
notliv,ích kapitol. Případné opravy jsou pro-
váděny úpravami rozpočtových kapitol v sou-
ladu s předpisy platnými v této oblasti.
.Výpis z usnesení obecního zastupitelswa
Obecn Í zastupitelstvo schval u.je:

- předložený písemný materiál o plnění
rozpočtu

- úplatný převod pozemků hasičská zbro.jnice
Nová Ves

- bezúplatný převod pozemků ZŠ Kunčina
- smlouvu o dílo na úpravu místních

komunikací

- prodej nemovitosti - pozemků ve vlastnicwí
obce

- úpravu rozpočtu r. 2005

- zápis do obecní kroniky
- smlouvu o pronájmu věže kostela v Nové Vsi

- internet

- kalkulaci svozu PDO na rok 2006
- rozpočet nákladů na svoz odpadu
Dále se zastupitelstvo zabývalo běžnými
provozními záležitostmi chodu obce. Vyhod-
notilo průběh veřejně prospěšných prací a po-
tjeby na další rok.
Clenům obecního zastupitélstva není ani lhos-
tejné porušování obecních vyhlašek a proto
bude nutné uplatnit postihy.

Samostatnou kapitolou je kontrola úhrady
poplatků zasvoz odpadů a ostatních předepsa-
ných náhrad. Obecní zastupitelswo uložih
starostovi obce řešit nedoplatky, bude-li
nutné, formou exekucí. Zasílané platební
v/měry jsou posledním pokusem o řešení
smírnou cestou.
.V příštím roce nás čekají náročné úkoly
především v oblasti ochrany životního pros-
tředí i dalšího rozvoje obce. Bude možné
uplatnit změny v územním plánu obce. Je
nutné lážit směry rozvoie a potřeby občanů
tak, aby byly výhledové záměry uskutečnitelné.
Máme vybudovanou infrastrukturu a je nutné
zabezpečit její využití dostavbou plánovaných



T| soKoL KUNČ|NA
Zhodnocení podzirnní části íotbalové
s:zóny 200512006
Zss!! Y loňské sezóně žáci vyhráli soutěž.
Odchod klíčornich hráčů do dorostu všal< způ-
sobil nedostatek vlastních odchovanců a bylo
nutné se spojit s žákovsl<ými týmy Moravské
Třebové. V letošním roce tedy působíme pod
hlavičkou Moravská Třebová C. Trenér Ondra
Fryč, většina mužstva i domácí hřiště v Kun-
čině jsou předpol<ladem v/chovy další gene-
race kunčinsl<ých fotbalistů.
Po úspěšném vstupu do sezóny přišla dočasná
krize. Poslední výrazné v/hry dávají šanci na
úspěšné jarní pokračování.
4. místo (ze 7), 12 zápasů,5 rniher, 2 remízy,
5 proher, skóre 44:l5, l 7 bodů (-l)

mužstvy do Kunčiny na zápasy, rádi objektivně
prohlašujeme, že máme nejsilnější, nejstabil-
nější a nejvěrnější fanoušky z celé soutěže.
Tímto vám chceme poděkovat, věříme, že
nám vaše přízeň zůstane zachována a sli-
bujeme: ,My ten okres zose vykopeme!"
3. místo (ze l3), 12zápasú,8 rn/her, l remíza,
3 prohry, skóre 30: l 5, 28 bodů (+ l 0)
.sokol je se svými l18 členy v 7 oddílech
jedna z ne|větších organizací v naší obci. Bez
podpory Obecního úřadu a sponzorů bychom
mohli jen těžce vykonávat svoji činnost.
Věříme, že příští rok pro nás bude po stránce
sportovní ještě úspěšnější než rok letošní. Blíží
se konec roku, a proto bychom rádi popřáli
všem našim členům, příznivcům a hlavně našim
sponzorům hodně zdraví a pohody v roce
2006.

MYsLlYEcKÉ §DRUŽENÍ
Myslivecké sdružení v průběhu roku se kromě
péče o zvěř věnovalo dostavbě klubovny v N.
Vsi. Akce je náročná na finance, táhne se již
nějaký ten rok. Loni počala aktivita členů
upadat. Náprava spočívala v odhIasování
určitého počtu odpracovaných hodin na člena
s tím, že neodpracuje-|i člen stanované hodiny
oceněné v Kč, rozdíl zaplatí do pokladny.
V letošním roce dostal každým člen konkrétní
úkol. Akce se pohnula a v roce příštím chceme
rekonstrukci zdárně ukončit i za cenu půjčky
vstřícně posl<ytnutou OU.

, Pro zisk finančních prostředků i letos MS
, nabídlo poplatkorny' odstře| srnců zahraničnímu
, lovci z Rakousl<a a v poslední řadě v listopadu

uspořádalo, pro veřejnost tradiční mysliveckou
zábavu s bohatou tombolou a mysliveckou
kuchyní. Zábava byla hodnocena. Nižní účastí

, i očekávaný zisk byl nižší oproti předchozím
rokům, někdo řekne zvlšili vstupné. Rídíme se
pod|e okolí a na příklad vezmeme-li v úvahu
cenu zvěřiny do tomboly, zisk je fakticky
nu Iov'l'.

l SDH Nová Ves
V letošním roce se naše jednotka účastnila
dvou zásahů. Jednalo se o pád komína na
domě v N. Vsi, kde jsme zajišťovali provizorní

, přikrytí střechy. Ve druhém případě několik
, našich členů hasi|o menší požár na hřbitově

v N. Vsi, kde se od hořící svíčky vzňaly 2 tuje.
Dne 14. květno se uskutečnil l. ročník "Pohóru

starosty obce", kterého se zúčostnilo l3 družstev
, mužů a 2 družstva žen ze širšího oko/í. Noše
'. družstvo se umistilo na 5. místě. Soutěž se
: vydařila a příští ročník se plónuje no květen

200ó. Putovní pohór z této soutěže si odvezli
hosiči z Détřichovo u svitov.
Dne 4.6. se naše družstvo zúčastnilo Okrskové
soutěže mužů v Gruně, kde obsadilo 5.místo.
lYužswo ,,Stanl,ch pánů" vybojovalo 5, místo
na lX.ročníku ,,Poháru Veteránů v Radkově,
ktenf,se kona| | 8.6.
Všem spoluobčanům bychom rádi popřáli do
Nového roku 2006 mnoho osobních úspěchů,
spokojenosti, štěstí a zdraví.

Hasiči Nová Ves

' SDH Kunčina
, Tento rok nebyl ničím rnl,jimečný. Zúčastnili
, jsme se dvou závodů v požárním sportu, o po-
, hár starosty v Nové Vsi a okrskového cvičení

v Gruně, kde nám bohužel selhala technika a
tím jsme skončili bez umístění.

, V dubnu jsme pořádali poutovou zábavu s je-
, jímž \../sledl<em jsme byli spokojeni, V letoš-
, ním roce jsme neuspořádali červnový duatlon,

ale pouze srpnorni, ktery byl opět zařazen do
seriálu moravsl<otřebovského CYKLOMANA

, s názvem ,,POWERMAN Kunčina". Závodu se
, zúčastnilo třiatřicet závodníků.
; Výs,ledky:
, l. Stěpař Petr 0l 0444 h.,2, Pocsai Sándor

0l :05:2l , 3. Král Jindřich 0l :06:52, 4. Kadidlo

Jiří 0l :08:23, 5. Berka Martin 0l :08:54
, .po delší době jsme s jistými problémy obdrželi
, pět nových pracovních uniforem, které někteří
, noši členové oprovdu uvítali s radostí, stóvající

výstroj byla opravdu v žalostném stovu, /eště jeI potřeba odstranit některé nedostatky ve výzbroji.
, Děkujeme všem, l<teří se v letošním roce
, podíleli na organizaci veškerych našich akcí,

děkujeme obecnímu úřadu za zajištění
, materiálu a přejeme všem našim Členům, ale i

, občanům naší obce přljemné prožití vánočních

' svátků a všechno nejlePšío" *"iB,jť,l;u,""

Mužstvo dorostu TJ Sokol Kunčina, podzim 2005: Zlevo nahoře - Polák, Foret Fr., Kubiš, Kalina, Slezák M.,
Spólenský, Stupka L,, Berka, Doležel T., Nepeři/, Doležel J., trenér Dudík, dole - Foret O,, StuPka l,, Wólfel

Dorost: Letos je mužswo dorostu složeno
pouze z hráčů z Kunčiny a z Nové Vsi. Tato
skutečnost se projevila pozitivně na soudrž-
nosti celého kolel<tivu. Dorostenci mají vyrov-
nanou bilanci proher i výher. Lepší umístění
zhatilo nevyužívání vyložených šancí a také
často zbytečné vylučování a trestání žlutymi
l<artami u něktenf,ch hráčů. Pozitivem pro bu-
doucnost kunčinské kopané je íakt, že někteří
dorostenci byli schopni zaskočit i v soutěži
mužů v případě, že kádr dospělých byl
něl<olil<rát oslaben o chybějící hráče. l v těchto
zápasech mužů se dorostenci neztratili,
ó. místo (ze l4), l3 zápasů,7 v.f,her, 0 remíz,
6 proher, skóre 37:36, 2 l bodů(O)
Muži: Yuži nastoupili do sezóny posíleni o ně-
které zkušené hráče s jednoznačným cílem
navrátit se do okresního přeboru, 7ačátek
sezóny vyšel týmu znamenitě. V prvních l0
zápasech jsme zaváhali pouze jednou, když
jsme v os|abené sestavě nešťastně prohráli
v.Jedlové. Vzávěru podzimu jsme remizovali
v Boršově a následně 2x prohr^áli s lídrem
soutěže Tatranem Mladějov. Skutečnost, že
máme oba zápasy s tímto nejsilnějším muž-
stvem soutěŽe za sebou a pohled na tabulku
pravdy, nám dává naději, že v případě postupu
dvou mužstev z rraší oblasti lIl. třídy nebude-
me za rok v okrese chybět. K postupovému
2. místu nám chybí jen lepší skóre.
Na tomto místě musíme konstatovat jednu
velmi příjemnou skutečnost. Při porovnání
s množswím fanoušl<ů, l<teří přilíždějí se svy'mi

, Při této příležitosti bychom rádi všechny
, občany Kunčiny, Nové Vsi i širokého okoIi
, pozvali na tradiční ,,Maškarní pIes", ktenf, se

bude konat 25.2.7006 v KD v Kunčině.
, YÝbor TJ Soko| Kunčina

.přĚtí číslo kunčinskéh'o zpravodaje vyjde v
době, kdy již bude jarní část fotbalové
soutěŽe v plném proudu. Proto touto cestou
naše fanoušky informujeme, že první domácí
zápas sehrajeme v sobotu l. dubna v 16.30
hodin. V případé jakékoliv změny, způsobené
například nepříznivými klimatickými
podmínkami, budete samozřejmě informová-
níformou plakátů na obvyklých místech.

.vellcým zátlmem celého realizačního t/mu a
vedení fotbalového týmu TJ Sokol Kunčina je
zachování kontinuity vývoje všech mužstev a
výchova budoucích hráčů. Chceme touto
cestou informovat děti (opravdu chlapce i

ditvky!) a jejich rodiče, že v průběhu měsíce
dubna uspořádáme nábor nových fotbalových
nadějí. Konkrétně se tentokrát bude jednat o
děti narozené v ročnících 1993 až 1999.

lnformujeme vás s čtvrcročním předstihem a
vyzytáme vás promluvte si se srn/mi dětmi o
jejich zá|mech, jejich možnostech sportovní-
ho vyžití se srny'mi kamarády a spolužáky.
Detailně|ší informace Vám poskytne trenér
žáků, pan Ondřej Fryč na telefonu 603 733
l 98.

ZE SPOLEČENSKýCH ORGANIZACÍ



bytů nebo domků - stanovení další strategie. ,

Jsou potřebne investice do oprav mistnich
komunikací, do údržby památek, do pěstební ,

činnosti v lese atd. Značná cást rozpočtu obce
putuje do školských zařízení - mateřská i zá-
kladní škola. Počitáme i v budoucnu s pod-
porou sportovní a zájmové činnosti. Musíme ,

take zabezpečit činnost hasičů.
Pochopitelně oblastí potřeby finančních,
prostředkŮ je daleko více, ale o těch bude
zastupitelsWo obce jednat v přípravě rozpočtu ,
na další rol<_

S blížicím se závérem roku hodnotrme plr.énr :

předsevzetí za minulé období. Pomozte i Vy
aktivním pÉlsrupem k da|šr^ru "ozvoji našr
vesnice.

*,k'š

Členové obecního zastupitelswa přejí všem
našim občanům hodně štěstí, osobní pohody
a zdraví v roce 2006.

'':' 
.:.,,,:.,,''' 

|..:..,,,,,,,.a,:Šrtóléčenská kronika

l 7.9. Alpyeyeva Yuliya Petrivna
(Ukrajina)
a Hanisch Vlastimil(K)

3.9. Novotný Miroslav(N.V.)-60 . přineslo běžné školní povinnosti, ale i mnoho
4.9. SísJosef(K)-8O jiných aktivit.

W\@
lubilea:

i Umrtí:

l 4,9. Hutirová Pavla(K)-8O 1 'JiŽ Podruhé Pracovníci školy uspořódalí pro děti
23.10. BartůněkFrantišek(K)-70 i rodiČe tzv. Podzimní odpoledne zaměřené

l9. l l. Selingerouá Františt alKl_eo m,ateriólŮ. NavŠtěvníci si mohli vyzkoušet různé

27. t t. NepJřit Jaros!av(§_8ó 
' , y??:,,r":!r:|v a odnést si .domů ozdoby z pod_

Fafílkovávěra(K)-á0 , :',::':! ?'",d|, ,Parir9v9 draky, větrníky nebo

| . l2. Kubínová Blažena(K)-8o , ':i;'::::,'"^malované 
skleniČky,

l 6. l 2. Nepeřilová Ludmil)(Nv 1-1 o )lullxI' o:;::ff ",'' ffi:.:::i, Ti"ř"]:Všem srdečné blahoPřejeme p;";i;;l liiJtnir.,o provozu a prátipožární
dne 7 .9.2005 , ochrany a zásady chování na veřejnosti. Velkou

Narození: 23.8. Pokorná Karo|ína(K)

& 29.8. Šelnohová EIa(K)

zemřel pan Sula.]oseí
ve věku 84 let
dne l2.9.2005
zemřel pan Valný Miroslav
ve věku 55 let
dne 22.9.2005
zemřela paní Slaba Božena
ve věku 87 let

...čest jejich pamótce ',

měrou k tomu přispěly dvě zajímavé akce, Za, účasti moravsl<otřebovského Hasičského
sboru byl v říjnu v areálu školy simulován

, požární poplach, při kterém žáci prol<ázali
svou pohotovost a připravenost na danou

, situaci. Za sl<vě!ý rníkon si pak děti mohly
prohlédnout špičkovou záchrannou techniku

6.1 l, Dvořáková Petra (K)
7. l l. SeidIová Krisoi na(K)

Agro KunČina, které hospodařívnašíobci, se , Svratka apod. za l0 let aktivní činnosti se
aktivně zaPojilo do vlistav hospodářských jméno nují ob.u dostalo do podvědomí širol<é
zvířat, které jsou Pořádány na Území naší , chovatelské veřejnosti. Letošní rok byl verepubliky. sběru vavřínů veiice úspěšný naše krávičky
Samozřejmostí je, že zvířata na r4/stavy chodí : vyhrály vý,stavy v Přerově, opařanech u Tá-
ze zdravých a dobrych chovů. Náš chov skotu : bo.u 

" 
v říjnu v/stavu v Praze Letňanech. Naje uŽ od rol<u l980 zařaz_e1,l,ako šlechtitelsl<ý opařanské se naše kráva stala šampionkou

kravín v SuŠicích a v roce 2000 bylo celé stádo , červenostrakatého plemene.
uznáno jako Šlechtitelský chov červenostraka- , Celá naše akciová společnost se podílí
tého skotu. V souČasné době je celkem asi 50 , nemalou měrou i na chodu obce. Snažíme se
šIechtitelských chovů v republice a my se obhospodařovat veškeré nám svěřené
umisťujeme do desátého místa. pozemky a pomáhat zabezpečovat i chodprotože je třeba každé dobré D;sledky prodat, i obce. s naší činností jsou spojené i přejezdy
snaŽÍme se zvjditeInit na rŮznych akcrch techniky a přesuny materiálu krmiva, hnojiva,
konaných svazem chovate|ů. Novodobá obilí apod, věříÁe, že naši občané chápou
historiezaČalauŽvroce |994účastí narnf,stavě , některé negativní dopady a jsou ochotni je
v Litomyšli. Od roku l995 postupne dochaze- tolerovat.
lo k nárůstu užitkovosti až na současnou , **x
Úroveň více neŽ 7300 lítrú za laktaci. Proto Vedení akciové společnosti přeje občanům
jsme PokraČovali v ÚČasti na vystavach i v da|- hodně štěstí, .draií a spokojenosti v rodinách
ších místech Přerov, Opařany, Radešinská v roce 2006.

, .Začútkem listopodu novštívili noši školu členové, Městské policie z Moravské Třebové. Cílem bylo
, přiblížit dětem próci policistů a zóroveň rozšířit
, jejich znalosti o bezpeČnosti.
, .V uplynulých měsících naši žáci opět dosáhli, mnoha sportovních úspěchů:
, ZátoPkova štafeta: 4. místo (štaf. 25x400 m)
, Malá l<opaná 6.-7. třída (obvod): 2, místo
, (Brychta T., Nedoma Lukáš,. Spálenský M.,
, Kalina R., Pagáč T,,Zeman R., ŠejnohaJ.)
, Přespolní běh - nejlepší rn/s|edky: Kalábová R.,
, Matušál<ová V., Kalina D., Brychta T.
, Stolní tenis 6.-7. třída (obvod): l. místo
, Nedoma Lul<áš, 2. místo Brychta T., 3. místo
, Spálenský M.

Stolní tenis 8.-9. třída (obvod): l. místo Musil
Jiřl, 2. misto Polál< Martin
St. tenis družswa 8.-9. třída (obvod): 3. místo

, (SpálenskýJan, Brychta O., Zobač M,)
St. tenis družstva 6.-7. třída (okres): 3. místo, (Nedoma L., Brychta T., Spálenský M.)
Halová kopaná 6,-7" třída (obvod): 3. místo

, (Brychta T., Nedoma Lul<áš,_ Spálenský M.,
, Kalina R., Pagáč T., Zeman R , ŠelnohaJ.)
, .V září vyhlósil Dům dětí a mlódeže v Moravské
, Třebové soutěž v oboru český jazyk. Žáci dostali
, za úkol napsot slohovou práci no téma Moje
, prózdniny, V silné konkurenci převóžně gym-
, nozistů se noše déti nedaly zahanbit. Z pěti
, zoslaných prací byly tři vyhodnoceny]
, kotegorie ó,-7. třída: Tomáš Pagóč - l . místo
, kategorie 8.-9._třída: Sóro Fafítkovó - 2. místo,, Barboro Hutirová - čestné uznóní.

**)k

, V tě.hto dnech je všude znát atmosféra
' 6lížících se Vánoc. )ako každý rok si je
, připomeneme vánoční besídl<ou, která bude

završením naší práce v roce 2005. Přijměte
, tedy naše pozvání a společně s námi tyto
, nejkrásnější svátky v roce oslavte. Mnoho
, úspěchů do roku 2006.

.První čtvrtletí školního roku 2005/2006

profesionálních hasičů.
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zKULTURY
v kultuře v Moravské Třebové nastalo
přelomové období. Deset let byl ředitelem
kulturních služeb Mgr. lvo Horkel. Jestli to
bylo šťastná, či méně šťastná etapa, to ukáže
čas a vyšetřovatelé. Jedno se však nedá panu
řediteli upřít: byl zapálený pro divadlo,
vymyslel a zrealizoval některé kulturní akce, na
které se bude asi vzpomínat.
Největším počinem, ktený přesáhl hranice
našeho kraje, a dokonce republiky, byly Dny
slovenské kultury, nad nimiž přewalo záštitu i

velvyslanectví Slovenské republilgy. Všichni
účastníci, z ňad herců, zpěváků a politiků, si
cenili píle, nadšení i nasazení, s .ialcým se v tak
malém městě podařilo zorganizovat tak
rozsáhlou akci, která neměla v celé republice
obdoby.
íaké Zámecké keikle byly ve svém počátku
obrovskou atrakcí. Nedá mi, nezmínit se do
třetice o Štronzu - přehlídce amatérských
divadel |ednoho herce a aktovek, která rrznikla
na popud Heidemarie Sekáčové, Byla
realizována díky divadelnímu kroužku a za
nezanedbatelné podpory pana ředitele.
Co nas čeká v nastávaiícím obdob? Bude
kultura bohatší, různorodější, přivede více
návštěvníků? pracovat v kultuře není ani
výnosné, ani jednoduché, Rozhodně nepřiláká
tolik dotací jako sport a je vždy spĚe Popelkou

ve všech rozpočtech. Je také velmi těžké
zavděčit se vkusu diváka a odhadnout
návštěvnost jednotlivých akcí (viz Št.onro,
které ač přineslo spoustu krásných představení
a hereckých výkonů, těšilo se pramalému
záimu diváků - zře|mě pro nedostatek
mediálně známých umělců - přestože vstupné
bylo lidové). Přejme tedy novému panu řediteli
(či ředitelce), a samozřejmě nám všem, aby
kultura v Moravské Třebové wkvétala a byla
pro nás všechny přínosem!
A nyní k programu:

Koncem prosince:
l9.!2. v 17.00 a v 19.00 Noční hlídka
(Rusko) - mimořádně úspěšná l. část fantasy

trilogie
21.12.v l7.00 a v l9.00 Jeskyně (USA) -
akční horor z prostředí potápěčů- jeskyňářů

V lednu se připravuje:
2. I. Hrubeš a Mareš jsou kamarádi

do deště

svoz plastů
na rok 2006 - 16. února, 13. dubna,

8. června, l7, srpna, l2. října a 7. prosince

4.1. Legenda oZorrovi
9. l. Distrikt

l !. !. Taiemný let
l 6. l. Šilení
l8.1. Anděl Páně
23.1. Oliver Twist
25.1 . Harry Potter a ohnivý pohár
31.1. 7ná ji jako svý boty

V únoru se připravuje:
1.2. A co když je to pravda?
6.2. Premiéra filmu experti
8.2. Mrtvá nevěsta Tima Burtona

l3.2. Sklapni a zastřel mě
l5.2. King Kong

Připravuje se:

31.1. v 19.30 Pozvání na večírek (Neil
Simon) režie: Pavel Trávníčel<
hrají: Světlana Nálepková, Jana Švandová,
DanieIa Šinkorová/Miluše Bittnerová, Pavel
Trávníček,Václav Mareš a Roman Vojtek
24.2. v l9.30 ,,Lovu zdar" situační komedie,
autor a režie: Dana Bartůňková
hralí: Vladimír Kratina, Jaroslava Obermaie-
rová, Martina Hudečkova/Miluše Bittnerová,
Petr Oliva|iří Knot, Libor Jeník{iří Hána,

Miroslav Masopust/Rudolf Kubík

7* ,/"Zr/-á; olqr.,v"ž r;;/l"**"1-/; 
"", r bb čáár 4ž*L

..;" J,-.ž"; / ráž..* eá, -a/*2ó/žZ, Z T.;; r;tU."zy'v?.?r}anal.t'"}e

,á"J "á""rá/ ,'/.á/7J, ./"áb j,e 2a.ž'tžr/;. ,"4"L 1* á 1*;.

/*Je. ""/L-r-;rr, /.á1", .-ž /?l- * ožoo-ol J"á-r.*í;/?rr-*Jt.

9;;.; * ".%"/-ž r** * '7;.r";/, *á * T;r-.:"/rr;á"*;;. .ÚaZ
Ur/r-, * .1-€. ?)?-r' ,'b/4;ž2, -áá/rž úáá;.ž r?á;. P- a T;." ,;".,

/"r:% /^žá; a./*/Zá; J*áč/?, -Ť*/lžftá; "*/"""-, /ž ,uz,;c?r;

/-ú>*r44"/ j/".*/ž o' čražihá,/ čráÁi"//""/-*úr/ ;/,ž/á/"r;
úr.-"ž/*.,Ú' %.-7^**;V.. t* -?*;aěržr;/r-l-á, at'v,b bL/-*i
/ ,jr/ž "'/ á-/i.-, -t n7.7a"z""--a ,?..? ??-é;/2,b, k* * %;; Ú**, ž

?4"-; otř. -U, z ca/4.#ž á ,"*U; ""/- 2rrí ?

Kino

,Ú' * 1* *. ?ár*i J"/ár"../


