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SLOVO STAROSTY

KUNŠTÁTSKÝ

Zápis budoucích prvňáčků do Základní školy v Kunštátě.

www.kunstat.eu

Vážení spoluobčané,
Lyžařský oddíl Ski club Kunštát oslavil 30 let 
svého působení. Za dobu své činnosti se roz-
šířil na téměř 100 členů. I když je v současné 
době vysoká konkurence ve sjezdovém lyžo-
vání v Olešnici, snaží se členové LO zachovat 
lyžování v areálu Hluboké. V letošních dob-
rých sněhových podmíkách se úspěšně daří 
opět přilákat do Hlubokého příznivce tohoto 
sportu. Ski club otevírá dveře široké veřejnos-
ti Kunštátu a jeho okolí k provozování tohoto 
krásného sportu. Lyžařům je poskytnuta část 
chaty k občerstvení a ohřátí se u roztopené-
ho krbu. Je zde poskytován lyžařský servis a 
zájemcům výuka lyžování od licencovaných 
instruktorů zdarma. Rovněž jako vždy jsou...
pokračování na druhé straně

V polovině ledna proběhlo na Městském úřadě 
Kunštát hodnocení nabídek na zhotovitele pláno-
vané kanalizace a úpravy čističky odpadních vod. 
V soutěži vyhrálo Sdružení „Kanalizace a ČOV 
Kunštát – Sychotín“, které nabídlo nejlepší pod-
mínky a cenu necelých 85 milionů korun. 
V současné době probíhají zákonné odvolací 
lhůty pro ostatní čtyři neúspěšné uchazeče a 
zároveň se dokončuje realizační dokumenta-
ce. Jako předpokládaný termín  zahájení pra-
cí stále platí březen 2010.

Podle informace z Ministerstva životního 
prostředí získalo město Kunštát dlouho oče-
kávanou dotaci na zateplení budov základní a 
mateřské školy.
Je pravděpodobné, že už o letošních letních 
prázdninách obsadí oba objekty dělníci. V 
přístavbě ZŠ podle projektu provedou zatep-
lení pláště a střechy a vymění všechny ot-
vorové výplně. V budově školky pak rovněž  
zateplí obvodové stěny i střechu a vymění 
vstupní prosklené dveře a okna v přízemí a 
prvním patře, ne však v suterénu. Po dokon-

čení snad už definitivně odpadne problém se 
zimním klouzáním na schodech, jelikož úpra-
vy mají nově vyřešit i vstupní trakt. 
Získaná dotace navýší příjmy města o 7,6 mili-
onu korun. O celkových nákladech na zateplení 
rozhodne až výsledek soutěže na zhotovitele.

Rada města bude v letošním roce usilovat 
o získání dvou dotací z Ministerstva pro míst-
ní rozvoj, a to na výstavbu přístupových cest 
v nové části hřbitova a na vylepšení sportov-
ního zázemí na koupališti a v Rudce.
Připravená žádost počítá s vedením nové ko-
munikace od zadní hřbitovní brány podél li-
nie vysázených thují až k Březinově hrobce a 
s odbočením k novému kříži. Druhá žádost se 
týká doplnění hracích prvků pro děti v areálu 
kunštátského koupaliště a mimo to zahrnuje 
výstavbu cvičné tenisové zdi ve sportovním 
areálu v Rudce.

V souladu s loňským rozhodnutím městského 
zastupitelstva o přesunu klubu seniorů z bu-
dovy bývalých jeslí do jídelny v penzionu pro-
bíhají v současné době drobné úpravy nových 

prostor. Rada města hodlá v kuchyňce vedle 
jídelny vytvořit zázemí pro poskytovatele 
kadeřnické služby, na kterou byli senioři v 
původní klubovně zvyklí. 
Samotné předání prostor proběhne v pondě-
lí 15. února ve 14 hodin za účasti zástupců 
města. Předávku lze pojmout i jako „den ote-
vřených dveří“, všichni senioři jsou srdečně 
zváni k prohlídce.

Rada města předloží na prvním letošním za-
sedání zastupitelstva návrh na udělení titulu 
Čestný občan města Kunštát in memoriam  
Janu Halasovi – v lednu zesnulému publicis-
tovi a bývalému rozhlasovému redaktorovi, 
který se velkou měrou podílel na kulturním 
dění v našem městě, a P. MUDr. Ladislavu 
Kubíčkovi – známému knězi, jehož rod má v 
Kunštátě kořeny, a který se v roce 2004 stal 
obětí loupežné vraždy.

Rada města Kunštát
NOVÝ KLUB DŮCHODCŮ

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – KANALIZACE

ZATEPLENÍ ZŠ A MŠ

Starosta města Kunštát vás srdečně zve 
na 1. veřejné zasedání 

Městského zastupitelstva v roce 2010
25. února od 17 hodin v zasedací síni MěÚ

CESTY NA HŘBITOVĚ, KOUPALIŠTĚ

NÁVRH ČESTNÉHO OBČANSTVÍ
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KUNŠTÁTSKÝ
SLOUPEK

Za Janem Halasem

V sobotu 16. ledna 2010 jsme se v kunštátském 
kostele Sv. Stanislava rozloučili s publicistou 
a rozhlasovým redaktorem Janem Halasem, 
který zemřel 7.1. v boskovické nemocnici. 
Jan Halas byl mladším synem básníka Františka 
Halase. Ve své knížce vzpomínek Dodatky 
říká: „Otec zemřel 27. října 1949 a já jsem se 
narodil 8. května 1945. Bylo mi tedy čtyři a 
půl roku, když odešel.“ Brzy ztratil nejen otce, 
ale i matku. Libuše Halasová zemřela, když 
mu bylo třináct, vychovávala jej maminčina 
sestra, teta Milena Králová. Od dětství se znal 
s osobnostmi generace svého otce, Jaroslavem 
Seifertem, Františkem Hrubínem, Emilem 
Fillou, manželi Procházkovými, Josefem 
Sudkem, Bedřichem Fučíkem. Kmotrem mu 
byl Vladimír Holan. Malý vášnivý čtenář 
foglarovek Jan se v roce 1957 stal členem 
Foglarova legendárního oddílu a byl s ním 
na třech táborech. Domácí knihovna otcova 
obsahovala poklady, kompletní staroříšské 
edice, dílo Demlovo, Weinerovo, Klímovo. 
Jan vyrůstal v Praze Dejvicích, které tehdy 
byly líhní rockerů. Rock n´rollu zůstal věrný 
a podle svých slov vlastnil „druhou největší 
sbírku rock n´rollových nahrávek u nás“. Na 
letní a zimní prázdniny jezdili s bratrem a 
maminkou na kunštátský zámek. Maminka 
byla zaměstnána na Státní památkové správě 
a měli tak nárok na užívání „inspekčního 
pokoje“. 
V Praze Jan Halas vystudoval gymnázium 
a fakultu sociálních věd a publicistiky a do 
roku 1990 byl redaktorem týdeníku Rozhlas. 
Jednadvacet let psal do tohoto týdeníku o 
literárně dramatických pořadech, postupně 
měl na starosti všechno, i hudební vysílání 
a sport. Po listopadu 1989 až do roku 2007 
působil ve funkci vedoucího redaktora literární 
redakce a také během této doby vytvořil 
a redakčně připravil mnoho vynikajících 
rozhlasových děl, mezi něž patří v první řadě 
rozsáhlá četba z překladu tzv. Jeruzalémské 
bible, která měla 173 pokračování. S literární 
redakcí a týdeníkem Rozhlas spolupracoval 
i v posledních letech, po svém odchodu do 
důchodu. V roce 2004 získal cenu Magnesia 
Litera, Cenu za přínos české literatuře. 
Před třemi lety se přestěhoval z Prahy do 
milovaného Kunštátu se svojí ženou Hanou.  
Jejich krásně opravený domek v Hrnčířské 
ulici navštěvovali hojně jeho přátelé: 
manželé Kunderovi a Tomešovi, Matysovi, 
Petr Šabach, Richard Popel, Miloš Doležal 
a mnozí další. Jan Halas byl osobnost 
rabelaisovská, byl tělem i duší bohém a 
příkladný hostitel, nešetřil své srdce, které po 
otci krom některých povahových rysů zdědilo 
i fatální nemoc, příčinu smrti otce i syna. 

                                                                

KNIHOVNA

vyhlašovány dny bezplatného lyžování pro 
žáky základní školy. LO rovněž nabízí školám 
pořádání výcvikových kurzů. Novinkou je 
rozšíření běžeckých stop nejen v oblasti Hlu-
bokého, ale i v Kunštátě a přilehlých obcích. 
Jedna běžecká stopa povede kolem Milenek s 
propojením na Nýrov a Újezd. Další běžecká 
stopa kolem Podchlumí, Hlubny a Kamínek 

přes Kunice na Hluboké. V Hlubokém od Ski 
areálu budeme moci jet na Tasovice a Černo-
vice. Mimo tyto tři výletní trasy po Halasově 
Kunštátsku vznikne na Hlubokém 3 a 5 km 
běžecký okruh, který bude sloužit kromě 
kondičního a výletního lyžování k možnosti 
závodně běžeckého využití. Krásnou a aktiv-
ní zimu  přeje                     Váš Pavel Göpfert

K 31. 12. 2009 Městská knihovna Kunštát 
nabízela pro své uživatele 19.079 svazků ve 
volném výběru a 20 titulů periodik. Evidova-
la 397 registrovaných čtenářů a během roku 
do ní zavítalo 3012 čtenářů. Knihovna zpro-
středkovala 12.254 běžných výpůjček a 69 
požadavků na meziknihovní výpůjční službu 
(MVS). Uživatelů on-line služeb bylo 1.127, 
internet využilo 120 návštěvníků. Knihov-
na připravila 15 literárních besed pro MŠ a 
ZŠ, literární setkání se spisovateli Rudolfem 

Křesťanem, Petrou Braunovou. Pravidelně 
se koná akce Noc s Andersenem a nově se 
knihovna zapojila do dalšího republikové-
ho projektu Už jsem čtenář – Knížka pro 
prvňáčka. Kulturních a vzdělávacích akcí v 
knihovně se zúčastnili 544 návštěvníci. Slu-
žeb knihovny využilo celkem 4803 zájemců. 
Půjčovní doba: Po, út, čt – 10.00 – 12.00, 
13.00 – 17.00
Těším se na Vaši návštěvu i v letošním roce. 

Radka Banyaová, knihovnice

Počet obyvatel k 1.1.2010
Celkem            2.678
Kunštát             1871
Újezd                  266
Sychotín             249
Rudka                 212
Hluboké u K.        58
Touboř                  22
Údaje matriky za rok 2009
Uzavřeno 16 sňatků 
z toho 7 v kostele sv. Stanislava   

Narozeno 37 dětí: 
Kunštát   15 chlapců    12 děvčat
Újezd         2                   2
Sychotín    3                   1
Rudka        1                   1
Zemřelo 23 občanů:
Kunštát      9 mužů         3 ženy
Újezd         2                   3
Rudka        1                   2
Hluboké     2                   0
Touboř       0                   1                   

-mat-

MĚSTSKÝ ÚŘAD

Městská knihovna v Kunštátě připravila 
20. ledna setkání s malířem a ilustrátorem 
dětských knih Adolfem Dudkem. Setkání se 
konalo v mateřské škole pro nejmenší děti a v 

knihovně pro 1. ročník, 3. a 7. ročníky. Děti 
se pobavily a dozvěděly mnoho zajímavého 
o práci ilustrátora. Výtvarník svým přístu-
pem zaujal a získal děti bez rozdílu věku.

■ Oznamujeme našim seniorům, že klub 
důchodců zahajuje činnost v nových prosto-
rách v penzionu v pondělí 15. února ve 14.00. 
Srdečně Vás zveme a těšíme se na Vás.
Ing. L. Pešková, pověřená vedením penzionu

■ Začátkem letošního roku mě navštívili žáci 
6.A ZŠ Kunštát spolu s učitelem Mgr. Vykou-
kalem. V rámci hodiny občanské výchovy se 
přišli informovat o dění v našem městě. Dota-
zovali se mj. na rozpočet města a připravované 

investice, zejména na ty, které se jich nejvíce 
týkají, jako je areál koupaliště nebo zateplení 
ZŠ. Velmi mile jsem byl překvapen, když mi v 
kasičce předali částku 1.010,-Kč, kterou se jim 
podařilo získat prodejem vlastních výrobků a 
kterou věnovali na provoz dočasného útulku 
pro odchycená zvířata. 
Těší mě, že dětem není lhostejný osud zaběh-
nutých nebo opuštěných zvířat a touto cestou 
jim ještě jednou děkuji.                 
                        Ing. Petr Sojka - místostarosta 



SPORT12. 2.  Ochotnický ples v Touboři
13. 2.  Šibřinky

14. 2.  Dětský karneval
19. 2.   Valentýnský ples

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA

Informační centrum má za rok 2009 první 
ucelenou statistiku. 
IC v loňském roce zaznamenalo celkem 3210 
návštěvníků. Z toho bylo 2009 místních ob-
čanů. Turistů, kteří vyhledali naše služby, 
bylo 1140, zahraničních turistů 61. Během 
roku se v IC konalo 11 výstav, které navští-
vilo 605 návštěvníků. Nejúspěšnější byla 
výstava s názvem Dřevo, akryl, keramika 
místního výtvarníka Prokopa Veselého, která 
proběhla v měsíci září a zhlédlo ji celkem187 
osob. Druhou nejnavštěvovanější byla se 105 
návštěvníky výstava známého českého horo-
lezce Leopolda Sulovského. 
Infocentrum pořádalo také 4 přednášky s ces-
tovatelskou tematikou a 2 na lékařské téma, 
kterých se účastnilo celkem 220 osob.
V současné době nabízíme tyto služby:

• kopírování, skenování 
• veřejný internet

• nově vázání dokumentů do kroužkové vazby
• informace o spojích, telefonních kontaktech
• nabídka tištěných propagačních materiálů
• nabídka výrobků místních keramiků
• prodej map, průvodců, suvenýrů
• možnost navštívení výstav v prostorách IC
• výstavní síň Františka Halase

Výstava:
Od 1.2. do 26.2. 2010 potrvá v infocentru 
prodejní výstava držitelů značky ,,Moravský 
kras regionální produkt´́  Emilie a Vladislava 
Vítkových, kteří nabízí produkty z ovčí vlny.

Cestovní agentura Roman Tandler
Nabízíme:

• lyžařské zájezdy, 
• lázeňské pobyty
• letní dovolená 2010, výrazné slevy
• outdoorové aktivity – prodej dárkových ba-
líčků a poukazů

INFOCENTRUM

Pracoval do posledního dechu. Převzal 
dramaturgii Halasových Kunštátů po Ludvíku 
Kunderovi, zval do Kunštátu herce Pavla 
Soukupa, Josefa Somra či Hanu Kofránkovou. 
Připravoval k vydání milostnou korespondenci 
svých rodičů čítající přes sedm set dopisů. 
Plány byly ještě převeliké. Jedním z nich mělo 
být sté výročí narození kunštátského básníka 
Klementa Bochořáka, které už jsme společně 
neoslavili. Pohřeb Janův se odehrál 16. ledna, 
tedy dva dny před výročím. Ocitujme na závěr 
začátek kapitolky Klement Bochořák z Janovy 
už zmíněné knížky Dodatky: 

„S básníkem, na kterého chci teď vzpomenout, 
jsem se nijak seznamovat nemusel, znal jsem 
ho od nepaměti. Klementovi Bochořákovi 
totiž zprostředkovaně vděčím za svou velkou 
životní lásku – Kunštát na Moravě. On to 
totiž byl, kdo do tohoto svého rodiště přivedl 
v osmatřicátém roce mé rodiče. Díky tomuto 
krásnému městečku na úpatí Českomoravské 
vrchoviny se tátovi podařilo přežít nacistickou 
okupaci a dá se taky i říci, že díky tomu jsem 
se mohl na jaře pětačtyřicátého roku narodit. 
Některá setkání jsou prostě osudová.“
Ano, některá setkání jsou osudová. 
Poslední cigareta – zapálená sirkou a nikdy 
zapalovačem – dokouřena. Lavičky v besídce 
na předzahrádce osiřely, ty lavičky, na nichž 
jsme potmě víno pili a zůstávali dlouho přes 
půlnoc. I já se za nocí vracel od hřbitova kolem 
kostela a někdy už zavřených plechových 
vrat Panského domu, kolem oken pracovny 
Ludvíka Kundery, která začasté svítila ještě 
pozdě k ránu, domů Radnickou uličkou. 
Milý Honzo, sbohem, budeš nám tu chybět!

Vít Ondráček

Plesy:

■ Pokud jste navštívili vánoční jarmark na 
kunštátském náměstí, určitě jste si všimli 
našeho stánku, kde prodávala samá děvčata. 
Byl to prodej výrobků, které jsme vytvořili 
my, žáci 6.A. Všichni jsme vázali kytičky, 
malovali přáníčka, doma jsme pekli a zdobili 
perníky. Prodejem jsme získali 1210 Kč. Do-
hodli jsme se, že 200 Kč věnujeme na pomoc 
Samuelovi ze Zambie, kterému naši žáci kaž-
dý rok platí školné.

Zbývající peníze jsme zanesli na městský 
úřad. Původně jsme chtěli podpořit psí útulek 
v Blansku, ale uvědomili jsme si, že v Kun-
štátě se každý rok zatoulá několik pejsků, o 
které je potřeba se postarat. Věnovali jsme 
tedy vydělané peníze naší obci, aby bylo dost 
peněz na krmení pro tato zvířata.
Děkujeme vám, že jste nás svými nákupy 
podpořili.

Žáci 6.A třídy ZŠ a MŠ Kunštát

Město Kunštát 
Vás zve na taneční vystoupení

Tango Milonguero  
&  

The Best Of Tango Argentino

4. února v 18.00, kulturní dům

Brněnská hudební formace Tango Milongue-
ro se svými hosty Vám představí to nejlepší 
z argentinského a uruguayského tanga nueva. 
Zazní skladby jihoamerických autorů tohoto 
stále populárnějšího žánru. Neotřelá aranžmá 
a nápadité taneční kreace rytmicky pregnant-
ní a zároveň melancholické hudby z Buenos 
Aires, které se pohybují na hranici tanečního 
argentinského tanga, jazzu a klasické hudby.

Vstupné 100,- Kč

■ V minulém čísle vás, čtenáře a občany Kun-
štátu a přilehlých obcí, moje žákyně oslovily o 
pomoc při shromažďování starých fotografií k 
připravované publikaci Život na Kunštátsku. 
Chceme touto cestou poděkovat těm, kteří nám 
již vyšli vstříc. Při hledání starých fotografií 
jsme také zjistili, že někteří občané již své foto-
grafie a dokumenty poskytli jiným nadšencům, 
kteří chtějí také nějakým způsobem zachovat 
historii našeho kraje pro další generace. Proto 
nyní prosím tyto nadšence o spolupráci a za-

půjčení již získaných historických materiálů, 
ale opět i veřejnost o pomoc. Jedná se nám, ale-
spoň v to doufáme, o dobrou věc. Fotografie ne-
musejí být jen z období začátku 20. století nebo 
doby meziválečné, ale zajímají nás i materiály, 
které zachycují např.výstavbu a vše, co vytvá-
řelo ráz a charakter našeho města. Jakékoliv 
informace o zapůjčení materiálů můžete zane-
chat v kanceláři školy, na telefonu 516 462 112 
nebo na mobilu 608 877 203. Děkujeme.

L. Dostál se svými žáky

KUNŠTÁTSKÝ ZPRAVODAj
Vydává a zdarma rozšiřuje 
MěÚ Kunštát, tel.: 515 534 312, 
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.: 608 869 311

Město Kunštát jako vydavatel odpovídá 
pouze za příspěvky, které přináší infor-
mace z MÚ. Jiné uveřejněné názory ne-
musí být totožné s názorem vydavatele, 
za jejich obsahovou a stylistickou stránku 
odpovídá autor. Redakce si dále vyhrazu-
je právo příspěvky krátit a neodpovídá za 
obsah uvedených inzerátů.

Sloupky Jana Halase byly pro jeho vztah ke 
Kunštátu vždy poutavým a laskavým čtením. 
Oslovily starší generaci, objevné byly pro tu 
mladší. Potěšení z nich budete mít ještě v dal-
ších třech číslech Kunštátského zpravodaje.

KULTURA



únor
6.2. MUDr. Paděrová Šebetov, 117 516 465 452
7.2. MUDr. Pernicová Boskovice, Vodní  95 (Minerva) 516 494 138

13.2. MUDr. Sládek Velké Opatovice, nám. Míru 492 516 477 319
14.2. MUDr. Srpová Letovice, J. Haška 12 604 760 665
20.2. MUDr. Šumberová Lysice, Komenského 429 516 472 227
21.2. MUDr. Žilka Benešov, 19 516 467 313
27.2. MUDr. Adamová Letovice, Masarykovo náměstí 18 516 474 018
28.2. MUDr. Bočková Kunštát, nám. ČSČK 38 516 462 203

Mimo výše uvedenou je služba zajištěna  v Brně, Karáskovo náměstí č. 11 tel. 548 424 242 
a to od 19.00h - do 7.00h ve všední dny a nepřetržitě o svátcích.

Rozpis stomatologické LSPP - boskovická část 1. pololetí 2010.
 Služba je sloužena od 8.00 - 12.00 hodin.

» VALENTÝNSKÉ KOLÁČE, pekárna Kun-
štát příjímá objednávky na valentýnské maxi 
koláče, bohatě zdobené, tvar srdce, nápis podle 
Vašeho přání. Tel.: 516 461 033,603 547 636

» SjEDNÁVÁNÍ POjIŠTĚNÍ pro Českou 
podnikatelskou pojišťovnu. Jiřina Švancaro-
vá, Kunštát - Sychotín 92. Tel.: 516 461 305, 
mobil: 728 337 589, 

» KOSMETICKÉ STUDIO BLANKA na-
bízí kosmetické služby, poradenství a prodej 
kosmetických produktů. Kunštát,  Palackého 
523, vedle autobusové zastávky. Objednáv-
ky na telefonu 733 313 699 nebo na e-mai-
lu:studio@kosmetikaBlanka.cz. Více infor-
mací najdete na www.kosmetikaBlanka.cz

» KOUPÍM RD k trvalému bydlení v Kun-
štátě a okolí (do 20 km). Tel. 775 096 931 

» INg. PAVEL SEDLÁK – ELPO PRO-
DEj POČÍTAČŮ, notebooků a příslušenství, 
spotřební materiál – inkousty a tonery, opra-
vy výpočetní techniky, poradenství. Náměstí 
Krále Jiřího 31, Kunštát. Tel.: 516 461 186  
Mob.: 608 114 801, e-mail: p.sedlak@elpok.
cz   www.elpok.cz

» MASÁžE V DOMĚ S PEČOVATEL-
SKOU SLUžBOU v Kunštátě. Nabízím kla-
sickou, lymfatickou a medovou masáž. Raše-
linové zábaly. Možnost zakoupení dárkových 
poukazů. NEUMANNOVÁ, tel. 603 452 456

Výsledkový servis leden

STOLNÍ TENIS

Boskovice „A“ - Kunštát „A“  1:1

Lipovec „E“ - Kunštát   1:4
Kunštát - Lipůvka    3:2

Zbraslavec „C“ - Kunštát „A“             8 : 10

Kunštát „A“ - Rájec                      13 : 5
Kunštát „B“ - Vanovice „B“           7 : 11
Veselice „B“ - Kunštát „B“             6 : 12
Zbraslavec „E“ - Kunštát „C“             0 : 18 
Kunštát „C“ - Olešnice „B“           15 : 3

Výsledky a tabulky jednotlivých mužstev ve 
stolním tenise jsou na stránkách www.pinec.
info.cz.                                                     -kod-

SPORT

KOPANÁ

ŠACHY

■ Šachový klub Kunštát pořádá 5. ročník ša-
chového turnaje, Memoriál Antonína Blažka, 
27. února od 10.00 hodin v Kulturním domě v 

Kunštátě. Hraje se švýcarským systémem na 
7 kol 2x20 minut na partii.  
Zve šachový klub.

 
 8. ROČNÍK SOUTĚžE 

O NEjLEPŠÍ SLIVOVICI
Vážení příznivci nápoje, který posiluje mysl, 

srdce a mládenecké síly,
dovolujeme si Vás pozvat 

dne 20. 2. 2010 
do Rudecké hospody na SLIVKOŠT

.

Kategorie: 1) švestky, dorance
                  2) ostatní druhy, hruškovice,                                                                                
                      třešňovice, kalvados, …

Začínáme ve 20.00 hodin. 
K poslechu a dobré pohodě hraje 

country kapela. 
Zve Sdružení složek Rudka

Bližší informace na tel.: 721 997 673 

Viktor VČELÍK, Chocholík 316
*16.12.2009
Adéla RICHTROVÁ, Nová 462

*19.12.2009
Viktorie MARŠALKOVÁ, nám. Krále Jiřího 99

*26.12.2009

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, Radnická 472
UNČOVSKÝ jiří, Rudecká 335
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

jan HALAS, Kunštát, Hrnčířská 55 
+ 7.1.2010, *1945
Marie KREjČÍ, Sychotín 44  
+ 8.1.2010, *1929
Alexandr ROUŠAR, Kunštát, Hliníky 426 
+ 20. 1. 2010, *1949
    -mat-

Měsíc leden byl smutným 13-letým výročím 
úmrtí mého syna Václava a v únoru uplyne 
sedm roků od smrti manžela Václava. 

Bolestně vzpomíná Daniela Koktová

Rozsečské vzpomínání na Jana Halase
Chodil k nám ještě za doby totality často a 
rád. Přinesl raneček hub, šťasten a usměvavý. 
Bral to přes Hýví, Kulíšek, přebrodil se luka-
mi a svízelem, až na horní okraj Rozseče. Ko-
chal se výhledem na Kunštát, zámek, Rudku 
a dál až na Drahanskou vysočinu. Rod mého 
manžela pocházel z Halasovy větve. Jenda ho 
oslovoval „strýcu.“ Družně besedovali o poli-
tice, kultuře, Halasově dětské Rozseči – vzpo-
mínka říjnových narozenin básníka Františka 
Halase na jeho tvorbu a lásku k této krajině. 
Sjeli se hosté, herci, spisovatelé a spolu s ob-
čany Rozseče a syny básníka se uskutečnily 
rodinné kulturní dýchánky s mnoha zážitky.
Milý Jene, vzpomínáme a nezapomeneme! 
 Daniela Koktová

MATRIKA

BLAHOPŘEjEME K NAROZENÍ DÍTĚTE

OZNAMUjEME ÚMRTÍ

INZERCE


