
KKoouunniicckkéé  llii��ttyy  
Informační občasník pro obyvatele a přátele městyse Kounice                                                    4 / 2007 
Vážení občané, 
přinášíme Vám několik informací z úřadu městyse Kounice. 
 
INFORMACE ZE ZASTUPITELSTVA 
 Zastupitelstvo se na svém jednání  zabývalo. 
1.  demolicí domu čp. 124 a studií na jeho výstavbu 
2.  vybudováním mokřadu a nového rybníku u Cihelny 
3.  opravou a  údržbou komunikací a veřejného osvětlení 
4.  svozem odpadu 
5.  1. změnou územního plánu 
6.  prodejem pozemků 
7.  zapůjčením Mouřenínů Národní galerii v Praze k prezentaci v nové expozici ve Schwarzenberském paláci 
 
DOKONČENÉ STAVBY - MÁME ZKOLAUDOVÁNY:   
- stavbu hlavních řadů kanalizace a vodovod 3.etapa, na kterou jsme obdrželi dotaci od Mze ČR ve výši 3.149.000,- Kč. 
-  inženýrské sítě na  Vinici 2 
  
INFORMACE Z ÚŘADU MĚSTYSE KOUNICE 
 
V sobotu 1. prosince 2007 od 13.30 hodin  se koná adventní setkání seniorů v sále obecního domu, po kterém bude následovat 
v 16.15 hod. rozsvícení vánočního stromečku u Panenky Marie. 
 
V sobotu 15. prosince 2007 od 13.30 a 14.00 hodin   se koná vítání občánků v sále obecního domu . 
 
VÝMĚNA OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ. 
 
Občanské průkazy bez strojově čitelných údajů končí platnost podle doby vydání dokladu a to v následujících termínech: 
                                          vydané do  31.12.1998  nejpozději 31.12.2007 
                                          vydané do  31.12.2003  nejpozději 31.12.2008. 
Pro občany narozené před 1.1.1936 platí výjimka – občanské průkazy, ve kterých je vyznačena doba platnosti  „bez omezení“ nebo 
„platnost prodloužena bez omezení“, zůstávají nadále platné . 
jízdní řády. 
 
POČET OBYVATEL: 
K 30.11.2007 mají Kounice 1085 obyvatel, z toho 517 mužů a 568 žen. 
Průměrný věk mužů je 39 let, žen 41 let. 
Nejvíce oblíbená jména: Josef, Jiří, Jaroslav, Marie, Hana, Eva. 
Úřad městyse Kounice bude uzavřen  od 27.12. – 31.12.2007. 

Czech POINT 

V rámci programu Czech POINT zřízeného Ministerstvem vnitra vydává Úřad městyse Kounice od 12.11.2007 ověřené výpisy z 
Obchodního rejstříku, Živnostenského rejstříku a Katastru nemovitostí. Cena za jednu stranu ověřeného výpisu je 50,- Kč. 

V průběhu roku 2008 bude Úřad městyse Kounice vydávat také ověřené výpisy z Rejstříku trestů; zatím lze - tak jako dosud - podat 
žádost o výpis z rejstříku trestů. Ověřený výpis pak přijde žadateli poštou do 21 dnů od podání žádosti. 

 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
Sobota 1.12.  
9.00 MIKULÁŠSKÝ BĚH KOUNICKOU SÁŇKOVAČKOU - kounický háj - závody pro 
všechny věkové kategorie 
16.15 ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU – u Panenky Marie 
 
1. adventní neděle 2.12.  
15.00 ADVENTNÍ KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY - kostel sv. Jakuba - varhany, zpěv 
 
Sobota 8.12.  
17.00 PŘEDVÁNOČNÍ KONCERT PÍSNIČKÁŘKY JANY BAUEROVÉ - sál OÚ - písně 
doprovázené hrou na loutny 
 
2. adventní neděle 9.12.  
17.00 VÁNOČNÍ VYSTOUPENÍ DĚTSKÉHO FOLKLÓRNÍHO SOUBORU ŠÁTEČEK - sál 
OÚ 
 

Sobota 15.12.  
15.00 TRADIČNÍ KOUNICKÉ VÁNOČNÍ TRHY  
 
3. adventní neděle 16.12.  
18.00 KONCERT PĚVECKÉHO SBORU CAMERA CHABRA - kostel sv. Jakuba - Česká mše 
vánoční J.J. Ryby a Truverská mše P. Ebena 
 
Pátek 21.12.  
17.00 DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ ATELIÉRU HERECTVÍ - PRAHA "CTNOSTI A 
NEŘESTI" - sál OÚ - inspirováno sochami M. Brauna v Kuksu a baladami K.J. Erbena 
 
Štědrý den 24.12.  
24.00 Půlnoční společné zpívání  před kostelem 
 
 

                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Vážení spoluobčané,  
                                          je před námi čas adventu a nejkrásnějších svátků v roce. 
                                         Prožijte je v klidu a pohodě. 
                                        Do roku 2008 Vám přeji hodně zdraví, štěstí, spokojenosti. 
 
                                                                                                             Za zastupitelstvo a městys Kounice 
                                                                                                             Miroslava Sochorová - starostka 



 
 
 
 
 
 
 
 
                  
 
               
 
               
           
 
 
 


