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Vážení spoluobčané,
II. etapa přestavby kulturního domu by měla 
začít 21. 5. Při této etapě, která bude stát při-
bližně 4.5 mil. Kč, je uvažováno o: 1.  výměně 
oken, 2. zateplení fasády, 3. zateplení stropu 
nad jevištěm, 4. úpravě bočního vstupu do sálu 
a skříně na plynoměry, 5. rekonstrukci šatny a 
zázemí účinkujících, 6. rekonstrukci vytápění 
sálu, jeviště a zázemí pro umělce a sklepa  se 
sociálním zařízením, 7. rekonstrukci elektro-
instalace v sále, v zázemí pro účinkující a v 
prostorách nad restaurací, 8. dokončení re-
konstrukce prostoru nad novou restaurací. Do 
této rekonstrukce je nutné zahrnout i práce 
odsunuté z I. etapy, jako je jídelní výtah, pod-
laha a dokončení kotelny. Pokud se povede do 
této etapy dostat výstavbu sociálního zařízení 
a výdejního pultu pod jevištěm, budeme rádi.
                                            Váš Pavel Göpfert

www.kunstat.eu

INFORMACE O ČINNOSTI RADY A ZASTUPITELSTVA

Předtančení na Lidovém plese. Děvčata z BAMI tentokrát jako sestry v akci.

Vážení občané, jsou to již dva roky, co Rada 
města (RM) Kunštát předstoupila se svým 
programovým prohlášením. Je tedy čas si 
jeho hlavní cíle připomenout a zhodnotit, co 
se dosud podařilo. Celý text prohlášení lze 
najít na www.kunstat.eu v sekci Městský 
úřad. Prioritou RM bylo navýšení rozpočtu 
města získáním dotací z rozpočtů JmK a ČR 
a z dotačních programů EU. To samozřejmě 
vyžadovalo vynaložení značných finančních 
prostředků do projektové přípravy.
Mezi již dokončené velké investiční akce pa-
tří dostavba lehkoatletického areálu (6,1 mil. 
Kč), který letos poprvé sloužil i k bruslení, 
dále výstavba stezky Kunštát – Újezd (3,5 
mil. Kč), stezky Kunštát – Rudka (2,8 mil. 
Kč) a 1. etapa rekonstrukce KD – vstupního 
traktu (7,5 mil. Kč). Všechny tyto akce byly 
realizovány díky dotacím ze státního rozpoč-
tu ČR nebo Regionálního operačního progra-
mu (ROP), díky kterým bylo finanční zatížení 
města minimalizováno.
Díky dotaci z rozpočtu ČR na rok 2009 bu-

dou v letošním roce realizovány akce 2. etapa 
přestavby KD (dotace 4,0 mil. Kč) a výměna 
otvorových prvků a zateplení staré části bu-
dovy ZŠ (dotace 3,0 mil. Kč).
Velké úsilí bylo vynaloženo na přípravu akce 
Kanalizace a ČOV Kunštát – Sychotín. Tento 
projekt o finančním objemu bezmála 120 mil. 
Kč prošel schvalovacím procesem a byl zařa-
zen mezi schválené dotace Operačního pro-
gramu Životní prostředí (OPŽP). Podle před-
pokladu by akce měla být zahájena na podzim 
letošního roku a dokončena v roce 2010. 
Následující akce Revitalizace Panské zahra-
dy, Sběrný dvůr, Komunitní škola Kunštát a 
Parková úprava prostranství u kostela jsou 
projekčně připravené a jsou na ně podané žá-
dosti o dotace z ROP a OPŽP. Zatím prošly 
administrativní a finanční kontrolou a může-
me jen doufat, že budou zařazeny mezi úspěš-
né projekty a že dotace budou schváleny.
Na zateplení ZŠ a MŠ je zpracován energe-
tický audit a čeká se na vyhlášení dotačního 
programu. Úprava komunikace I/19 v úseku 
od křižovatky na náměstí Krále Jiřího po kři-
žovatku u ZŠ, která bude mj. komplexně řešit 
autobusové zastávky je projekčně připravová-

na Ředitelstvím silnic a dálnic, a to s předpo-
kladem zahájení stavby v roce 2010.
Vzhledem k tomu, že se vlastní podíl města 
u realizovaných akcí podařilo díky dotacím 
minimalizovat, bylo možné prostředky po-
užít v oblastech, kde dotační tituly nebyly 
vypsány. Podařilo se rekonstruovat sportovní 
halu, kde byla provedena nová střešní krytina 
a obnovena podlaha v obou sálech i ve staré 
tělocvičně v ZŠ. Na koupališti na Lipce se po-
dařilo zprovoznit čističku, zvýšit dno bazé-
nu, zafoliovat dětskou část bazénu, zbudovat 
hřiště na  plážový volejbal a přístřešek nad 
posezením u občerstvení. V Rudce byla po-
žární nádrž rovněž opatřena bazénovou fólií a 
novou čističkou. Povedlo se vykoupit pozem-
ky v lokalitě mezi ul. Zahradní a Sokolská a 
připravuje se zasíťování pozemků pro jejich 
následný prodej. Vzniknout by zde mělo až 
27 nových stavebních míst.
Z dalších akcí je možné zmínit prodloužení 
vodovodu V Lávkách, opravu kanalizace na 
ul. Nová, rekonstrukci a zbudování nové-
ho vrtu v prameništi ve Zbraslavci. Opra-
vené jsou také fasády na radnici a vedlej-
ším domu č. p. 107 na náměstí Krále Jiřího,

Ohlédnutí za pOlOvinOu 
vOlebníhO ObdObí
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Krámky v (pokračování)

Jan Halas

V       dalších domech nad papírnictvím pana 
Jeníka a ani naproti (tam byla jen pošta) 

žádné krámky nebyly. Až v největším domě 
na náměstí byly, stejně jako v současnosti, 
obchody dva. V tom prvním, menším, měl 
železářství mladý pan Kubec. Býval to, stej-
ně jako jeho otec v Sychotíně, velmi zdatný 
obchodník. V dobách, kdy nic nebylo k mání 
a chodilo se spíš shánět než nakupovat, míval 
velice široký sortiment zboží. Jistě, bylo to v 
časech přejících kovovýrobě. Strana a vláda 
však preferovala především tanky a soustru-
hy. Mladší pan Kubec měl ale na skladě i srpy, 
kosy, plechové vany a podobně, tedy zboží, 
jež takové zvýhodnění nemělo.

      Vedlejšímu krámu, největšímu v Kunštátě, 
vládl pan Nechuta. Obchod byl uspořádán 
nejdříve klasicky, později z něj udělali ma-
lou samoobsluhu. Pan Nechuta i jeho paní 
byli zdatní obchodníci, v jejich krámu (on 
už samozřejmě od jistého času nebyl jejich, 
ale pracovali v něm dál), který byl jakýmsi 
srdcem Kunštátu, či spíše žaludkem, se i v 
těch nejtěžších dobách úspěšného budování 
komunismu dalo dokonce leccos sehnat k jíd-
lu. Jako malý kluk jsem na panu Nechutovi 
nesmírně obdivoval jeden jeho profesionální 
gryf. Za uchem měl po celý den zastrčenou 
tužku, kterou vždycky vzal do ruky, spočí-
tal účet a s dokonalým gestem ji zase zasunul 
tam, kam patřila. Jak jsem mu tehdy záviděl 
a jak jsem to po něm zkoušel. Vůbec se mi to 
ale nedařilo. Mé dětské ouško nechtělo tužku 
udržet, narozdíl od sluchového orgánu pana 
Nechuty, který byl pro přenášení písátka tva-
rován dokonale.

     Na této straně náměstí pak byly již jen tři dal-
ší „podniky“. V bývalé Burianově prodejně 
byla mlékárna. Označení mlékárna však v 
tomto případě zní poněkud nadneseně. Prostě 
paní Pavlů tam měla velkou konev s mlékem, 
které nalévala lidem do bandasek. Pak už tam 
nebylo skoro vůbec nic, jen jednou jsme tam s 
maminkou natrefili na kousek domácího más-
la. To byl ovšem požitek. 

     O kousek výš spravoval pan Konopáč boty a 
tam, kde je dnes Švancarova cukrárna, byl 
Tep, čili obchod s textilem a galanterií. Šití 
mne však po celý život nechávalo celkem 
chladným, proto jsem paní Pětové moc kšeftů 
neudělal.

MĚSTSKÝ ÚŘAD

Město Kunštát připravuje vydání Inforočen-
ky na další dva roky. Upozorňujeme zájemce 
na možnost plošné reklamy v tomto připra-
vovaném tisku. Podrobné informace, včetně 
poplatku, Vám budou poskytnuty v městské 
knihovně, kde si také můžete ověřit, zda je 

Vaše firma zařazena do rejstříku firem (bez 
poplatku), který je součástí Inforočenky. Ter-
mín přihlášení je do 20.2.2009. 
Městská knihovna, tel. 516 462 456, e-mail: 
knihovna@kunstat-mesto.cz

termíny svozu komunálního odpadu 
v roce 2009 

a rozšířilo se veřejné osvětlení, zejména k Eu-
rokovu. Naproti tomu oprava místních komu-
nikací a chodníků je vzhledem k nulové šanci 
na získání dotace prováděna v závislosti na 
možnostech rozpočtu města. Bylo obnoveno 
dětské hřiště v areálu MŠ s přístupem veřej-
nosti a osazeny herní prvky na náměstí Kle-
menta Bochořáka a u KD. Nemalou finanční 
podporu dostalo také vybavení školní kuchy-
ně v MŠ, kde si strávníci mohou nyní volit ze 
dvou jídel.
V letošním roce se připravuje další vylepšení 
bazénu na koupališti, zbudování chodníku k 
Eurokovu. Na náměstí Klementa Bochořáka 
by měl vyrůst hotel s ubytovací kapacitou 
45 osob, kavárnou a veřejnými WC, a podle 
předpokladu v něm najde práci asi dvanáct 
zaměstanců.
Z ostatních kapitol programového prohlášení 
připomeňme schválení plánu zimní údržby 
města, zavedení systému při rozdělování pří-
spěvků sportovním organizacím a spolkům, 
vytvoření takzvané cenové mapy pro prodej 
městských pozemků, či postupné dokončová-
ní 3. a 4. změny územního plánu. O dostateč-
nou nabídku bylo postaráno v oblasti kultury, 
kde se také díky založení Kruhu přátel umě-
ní povedlo jen v loňském roce získat dotace 
okolo půl milionu korun. Rok existence má za 

sebou také nová podoba Kunštátského zpra-
vodaje.
Rovněž je schválena změna jednacího řádu 
při veřejných zasedáních zastupitelstva měs-
ta a občané mohou přednášet svoje připomín-
ky hned na začátku jednání. Byl vyčleněn 
částečný úvazek pro zaměstnance Městského 
úřadu, který se věnuje agendě dotací (moni-
toring, zpracování a vyhodnocení žádostí) a 
v rámci výběrových řízení byli mj. vybráni 
noví provozovatelé sportovní haly, koupaliště 
a KD.
V oblasti bezpečnosti si každý všimnul měři-
če rychlosti na silnici od Újezda (stejný radar 
už je objednaný i do Sychotína) a ve fázi pří-
pravy je žádost o dotaci na pořízení kamero-
vého systému.
Závěrem dodejme, že za velkou částí uvede-
ného stojí podpora členů zastupitelstva, prá-
ce zaměstnanců městského úřadu a úsilí lidí, 
kteří ve svém volném čase pracují ve výbo-
rech a komisích. Bez jejich zájmu a nasazení 
bychom se nemohli obejít. Všem proto  děku-
jeme a současně prosíme o další spolupráci.

Rada města Kunštát

Dne 1.ledna 2009 dochází k novelizaci zákona 
č.338/1992 Sb., o dani z nemovitostí zákonem 
č.1/2009 Sb., podle které se bude poprvé po-
stupovat ve zdaňovacím období 2009, neboť 
daň z nemovitostí se vyměřuje podle stavu k 
1.lednu roku, na který je vyměřována.
Z uvedeného důvodu žádá Finanční úřad po-
platníky daně z nemovitostí, aby NEPLATILI 
daň z nemovitosti pro rok 2009 a VYČKALI 
na daňovou složenku, která bude zaslána na 

adresu trvalého bydliště poplatníka do polo-
viny května 2009.
Změna daňové povinnosti pro rok 2009 bude 
oznámena poplatníkovi ještě vydáním „Hro-
madného předpisného seznamu“, který bude 
k nahlédnutí na obecním úřadě nebo poplat-
ník obdrží „Platební výměr“ na adresu trva-
lého bydliště.
Více informací naleznete na úřední desce 
Městského úřadu. 

Upozornění finančního úřadu v Boskovicích 

leden  14.1. 28.1             
ÚNOR  11.2.       25.2
BŘEZEN             11.3. 25.3             
DUBEN               8.4.       22.4
KVĚTEN             6.5.        20.5.
ČERVEN             3.6.        17.6.

ČERVENEC     1.7.       15.7.      29.7
SRPEN                12.8.     26.8.             
ZÁŘÍ                    9.9.          23.9.
ŘÍJEN                   7.10.       21.10.
liStOpad          4.11.        8.11.
PROSINEC       2.12.    16.12.   30.12

POPELNICE

Inforočenka 2009 - 2010



ŠAFÁŘ Matěj, Za Lidokovem 533
*22. 12. 2008
hOlíK Filip, Sokolská 379

*26.12.2008
KUdlÁČKoVÁ Kamila, V Lávkách 548 

*12.1.2009

Pohodu a radost, štěstí i zdraví přejeme všem 
jubilantům, kteří své narozeniny 
(75 a více let) oslaví v měsíci únoru:
patlOKOvá Růžena, Lipka 67
BARTÁKoVÁ Marie, Hliníky 203
vítKOvá ludmila, Touboř 4
UNČoVsKý Jiří, Rudecká 335
hanSgutOvá ludmila, Rudka 17
ChVÍlA Josef, Radnická 472
RůžIČKoVÁ Emilie, Radnická 472
ing.MAREČEK  Josef, nám.Krále Jiřího 28
hOlubOvá Vlasta, nám. ČSČK 477
hanáKOvá Emilie, Rudka 3
RösslERoVÁ Zdenka, Vejpustek 52
hAMERsKÁ helena, Brněnská 345
PAVlů Marie, Újezd 11

Kunštát          1853
Újezd               257
Sychotín          243
Rudka              208
Hluboké u K.    60
Touboř               23
Celkem          2644

V roce 2008 se narodilo 35 dětí (20 chlapců, 
15 děvčat). V roce 2008 zemřelo 22 občanů 
( 11 žen, 11 mužů).
V Kunštátě bylo uzavřeno 18  sňatků, z toho 
6 církevním obřadem. Nižší počet sňatků byl 
ovlivněn  rekonstrukcí obřadní síně v KD a 
opravou topení v kostele sv. Stanislava.

Vybrali jsme pro vás některé údaje ze sta-
tistiky matriky za rok 2008:

- počet vyřízených občanských průkazů: 441
- ověřených listin: 1282
-  žádost o osvědčení o státním občanství ČR: 44
-  zápis o určení  otcovství k dítěti: 10
-  rozhodnutí o změně příjmení: 6
- Výpis z TR, OR  (CZECHPOINT): 123
 
Vážení občané, oznamte nám prosím, zda si 
nepřejete, aby Vaše jméno bylo v letošním 
roce uváděno v seznamu jubilantů. Též rádi 
zveřejníme Vaši gratulaci svým blízkým 
místním rozhlasem.                                -mat-

MATRIKA

BlAhoPŘEJEME K NARoZENÍ dÍTĚTE

Konec kalendářního roku, resp. začátek toho 
nového, bývá příležitostí pro bilancování 
toho, co uplynulé měsíce přinesly, současně 
obdobím pro plánování věcí příštích. Tímto 
se – mimo jiné - zabývali na své schůzi dob-
rovolní hasiči v Kunštátě.
SDH Kunštát má v současnosti 91 členů, z 
toho 12 členů tvoří výjezdovou jednotku a 40 
členů náleží k mladým hasičům, takzvaným 
Čertíkům. Jak je všeobecně známo, jednotka 
SDH v součinnosti s jednotkou profesionál-
ních hasičů a ve spolupráci s okolními SDH 
působí zejména v oblasti ochrany životů a 
majetku občanů při požárech, dopravních ne-
hodách a v oblasti technické pomoci. 
V roce 2008 tak JDSH Kunštát zasahovala 
u 12 požárů, 2 dopravních nehod, řešila 6 
technických pomocí a zúčastnila se jednoho 
taktického cvičení.  Strojníci provedli 19 kon-
dičních jízd a s vozidlem CAS 32 bylo najeto 
cca 655 km.
Činnost dobrovolných hasičů se však neome-
zuje zdaleka jen na tuto prioritní záležitost.
Jsou pořadateli řady akcí, jako např. Valen-
týnského plesu, Masopustního průvodu, Pále-
ní čarodějnic, Mikulášské nadílky, Silvestra v 
KD – a také 3 tanečních zábav, sběru železné-
ho šrotu. Udržují výletiště, opravují lavičky a 
stoly...  Dlužno dodat, že akce v podobném 
rozsahu jsou plánovány i v roce 2009.
Samozřejmostí je účast na soutěžích v hasič-
ském sportu. Např. na  okrskové soutěži v Se-
branicích skončilo družstvo mužů na 4.místě, 

ženy na místě třetím. Čtvrté místo obsadilo 
též družstvo „starých pánů“ při požárních 
soutěžích v Rozseči a v Šitbořicích. V soutě-
ži o Pohár starosty byli muži 3., mladí hasiči 
4., ženy 2. Se svou technikou se prezentovala 
jednotka na ukázkách ve Zbraslavci a ve Lho-
tě Rapotině.
Samostatnou zmínku zaslouží kolektiv mla-
dých hasičů. Těch pracuje, jak už bylo zmí-
něno, celkem 40 – pod vedením 4 vedoucích: 
M. Šauerové, J. Vaněrkové, K. Lukešové a L. 
Kopecké. Kromě hasičského sportu se Čertíci 
věnují dalším činnostem. Odměnou jim tak 
byla např. dvě druhá místa v okresním kole 
výtvarné soutěže „Požární ochrana očima 
dětí“. Pořádali také akce pro veřejnost: „Po 
stopách čarodějnice Bezzubky“ a „Dýňový 
den na koupališti“.  Zajímavý byl jistě vo-
dácký výlet na řece Vltavě. Vlastní sportovní 
hasičská sezóna byla zakončena v říjnu při 
dalším zahájení celoroční hry „Plamen“ v 
Rájci-Jestřebí, největším loňským úspěchem 
byla ovšem účast na festivalu přípravek mla-
dých hasičů SH ČMS, který se konal v Petro-
vicích (okr.Třebíč). Zde kunštátská osmičlen-
ná skupina čertíků s věkovým průměrem 3 
roky vystoupila se svou scénkou o záchraně 
lesa – jako jediná za Jihomoravský kraj...
Jak bylo naznačeno, činnost JSDH Kunštát 
je prospěšná v mnoha oblastech, bude si však
vyžadovat přízeň vedení města, jeho zastupi-
telů, široké veřejnosti i případných sponzorů.
Nároky na vybavenost hasičů a na zajiš-

OZNÁMENÍ

Z činnosti sdh Kunštát za rok 2008 

KULTURA

■ Kruh přátel umění města Kunštát pořá-
dá Irský taneční večer. V pátek 13. února 
2009 v 19.00 v kulturním domě. 
V podání   brněnského souboru  irských tanců 
DÉMÁIRT  z Brna uvidíte ukázky tradičních 

lidových  tanců, ale i stepové a moderní cho-
reografie. Celý program bude moderovaný. 
Nenechte si ujít toto zajímavé vystoupení. 
Vstupné 100,- Kč.

PoČET oBYVATEl K 1. 1. 2009

SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU

Kunštát
 4.4.      20.6.        5.9.      14.11.

Touboř, Hluboké, Sychotín, Rudka ,Újezd
18.4.      27.6.      12.9.      21.11.
Časy přistavení kontejnerů:

 
 Kunštát Hliníky  8,30                           
 Kult. dům        9,30   
 Nová                10,30  
 Touboř              8,30
 Hluboké            9,00
 Sychotín           9,30
 Rudka             10,00                          
 Újezd               10,30

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU 

Kunštát
Touboř, Hluboké, Sychotín, Rudka ,Újezd

21.3.      17.10.

Časy přistavení kontejnerů:   
 
 Touboř       8,30     
 Hluboké     9,00
 Sychotín     9,30                
 Rudka       10,00
 Kunštát Hliníky    10,30         
 Kult. dům     11,00
 Nová              11,30    
 Újezd                      12,00           



KNIHOVNA

K poslednímu dni loňského roku městská 
knihovna pro své uživatele nabízela 19.009 
svazků ve volném výběru. Evidovala 386 
registrovaných čtenářů a během roku do 
ní zavítalo 2.805 návštěvníků. Vyřídila 
11.843 běžných výpůjček a 50 požadavků na 
meziknihovní výpůjční službu (MVS).

                  -ba-

KUNŠTÁTsKý ZPRAVodAJ
Vydává a zdarma rozšiřuje 
MěÚ Kunštát, tel.: 516 462 456, 
www.kunstat.eu, e-mail: 
podatelna@kunstat-mesto.cz, 
uzávěrka příspěvků je vždy 
do 23. dne v měsíci. 
Tisk: KB Tisk letovice, 
Masarykovo nám. 18, tel.: 608 869 331

ldT hryzely – tábor s padesátiletou tradi-
cí – v údolí posázavských lesů.
                                     
Témata a náplně táborových her jsou volena s 
ohledem na věkové složení zúčastněných dětí. 
Musí stejně zaujmout předškoláčka, schopné-
ho být poprvé několik dnů bez maminky, až 
po školáky končící ZŠ. Hlavním smyslem za-
pojení dětí do soutěžení v rámci her je rozví-
jet nejen jejich samostatnost, ale být i členem 
týmu jdoucího za společným cílem s vůlí co 
nejlépe uspět. 
Jsme táborem pro všechny děti. K pobytu 
můžete přihlásit i děti s bezlepkovou dietou, 
případně s mírným zdravotním omezením 
zvládnutelném v daném prostředí.
Ubytování dětí je dáno jejich věkem - v chat-
kách a v podsadových dvoulůžkových sta-
nech. 
Strava je podávána 5x denně. Jídelníček je 
sestavován hlavně s přihlédnutím k chuti dětí 
(kterou jsme si ověřili i pomocí ankety mezi 
nimi), tak i s ohledem na zdravou výživu.
Na každém běhu jsou jako dozor dvě zdra-
votnice a odborná garance zdravotní péče je 
zajišťována Nemocnicí Kolín. 
Kromě her v krásném okolí tábora, je pro-
gram zpestřován výlety a návštěvou zajíma-

vých hostů. Děti se v tomto táboře rozhodně 
nenudí.

Termíny  a témata dětských pobytů v roce 
2009 :

I.běh      1.7. - 18.7. - Pod pirátskou vlajkou      
II.běh   19.7. -   1.8. - Shrekův les                      
III.běh    2.8. - 15.8. - Simpsonovi přicházejí     

Cena pobytu v I. běhu (18 dnů) 4.380,- Kč, ve 
II. a III. běhu (14 dnů) 4.080,- Kč. Na pobyt 
lze získat příspěvek (zaměstnavatel, sociální 
odbor MÚ,OÚ). V případě příspěvku od zdra-
votní pojišťovny vystavujeme potvrzení na 
ozdravný pobyt. Možnost rozložení platby.
Uvítáme zájemce o spolupráci - i z řad rodičů 
(možnost zvýhodněného pobytu jejich dětí).

Kontakt:
LDT Hryzely o.s.
nám. TGM 38, P.O.BOX č.1            
289 11    P e č k y                             
Web: www.ldt-hryzely.cz                
E-mail: LDT.Hryzely@quick.cz                               
Tel.: 321 785 486, 603 731 137, 602 818 808, 
724 083 304

Nabídka letního tábora pro Vaše děti 

INFOCENTRUM

Cestovní agentura – Roman Tandler informu-
je :

- zahájen prodej letních zájezdů  do Bulharska 
( při nákupu zájezdu do konce února slevy  
15%, dítě zdarma )
- aktivní dovolená – cykloturistika, turistika, 
poznávací zájezdy (ČR, Evropa, Asie)

- termální lázně
- zimní lyžařské zájezdy – last minute (Itále, 
Rakousko)

- jednodenní lyžařské zájezdy pro skupiny
Katalogy a další informace získáte v INFO-
CENTRU.

VAlENTýNsKý PlEs
se uskuteční 14. února 2009 v Kulturním domě Kunštát.

Začátek ve 20.00 hodin.
Tradiční travesti show: scandal ladies

Bohatá tombola, občerstvení, moravské víno
Srdečně zve SDH Kunštát

MAsoPUsTNÍ PRůVod 
21. února se uskuteční Masopustní průvod po Kunštátě. 

Začátek průvodu ve 13.00 hodin u hasičárny.
Pořádá SDH Kunštát

ŠIBŘINKY, KR Kunštát - sobota 21. února
dĚTsKý KARNEVAl, KR Kunštát - neděle 22. února

SPORT

Kunštát“ B“ - Vanovice „C“     12 : 6
Vanovice “B - Kunštát „A“         9 : 9
Kunštát „A“ - Němčice             17 : 1
Brumov - Kunštát „B“         11 : 7                

Lipovec - Kunštát              3,5 : 1,5
Lipůvka - Kunštát                           3,5 : 1,5

-kod-

ŠAChY

Výsledkový servis leden 

StOlní teniS

■ CA Tandler Vás zve na přednášku předního 
českého horolezce Leopolda Sulovského.
Přednáška z úspěšného výstupu na K2 - dru-
hou nejvyšší horu světa - se uskuteční ve 
čtvrtek, 12.2. 2009 v salonku restaurace 

„Kulturní dům“ Kunštát. Začátek v 19 ho-
din.
■ Výstavu fotografií s názvem „Hory oči-
ma Leopolda Sulovského“ můžete navštívit 
v prostorách kunštátského INFOCENTRA. 
Fotografie ze světových velehor pořízené  ho-
rolezcem, který jako první Čech vystoupil na 
Mount Everest, budou k shlédnutí od 2. do 
28. února.

tění jejich odborné zdatnosti se neustále zvy-
šují. Věříme proto v přízeň všech výše zmí-
něných – a tím také v další rozvoj tradiční 
součásti života Kunštátu, jíž určitě dobrovol-
ní hasiči jsou.

Závěrem vzpomeňme dlouholetých členů 
SDH, pana Ladislava Macháčka a Miroslava 
Kučírka, kteří loňského roku opustili naše 
řady. Čest jejich památce!

starosta SDH, Karel Vaněrka

INZERCE

» KAREl ŠEVČÍK - provádí montáž: ža-
luzie (meziokenní a do plastových oken), 
venkovní rolety (plast, Al), sítě proti hmyzu, 
textilní roletky, roletky a žaluzie do střešních 
oken. 
Zaměření a doprava zdarma. Ceny za rok 
2005 ! Kontakt: tel.: 603 586 083, 461 521 
006 


