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INFORMACE O ČINNOSTI RADY A ZASTUPITELSTVA

SLOVO STAROSTY

KUNŠTÁTSKÝ
www.kunstat.eu

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych vám všem popřál krásné a 
klidné léto se slunnou dovolenou a žákům a 
předškolákům prázdniny s mnoha nezapome-
nutelnými zážitky.
V letní době, kdy nebudete na dovolené mimo 
Kunštát, nezapomeňte v plné míře využívat 
naše sportovní areály, ať už na koupání s be-
ach volejbalem nebo použít náš atletický areál 
s možností košíkové a malé kopané. Samo-
zřejmě fotbalového a tenisového areálu, ať už 
v Kunštátě nebo našich městských částech.
Pro možnost kulturního vyžití vám město 
Kunštát nabízí 25. července v 15 hodin pro-
menádní  koncert ZUŠ Letovice v parku před 
KD.  Folkový koncert Pavla Žalmana-Lohon-
ky se bude konat 6. srpna na výletišti u KD v 
19 hodin.           pokračování na druhé straně Svátky řemesel v Kunštátě

KANALIZACE. Práce na stavbě nové splaš-
kové kanalizace v Kunštátě a Sychotíně probíha-
jí v současné době souběžně na čtyřech místech. 
Pracuje se ve dvou úsecích ulice Palackého, v 
Sychotíně a také v areálu čistírny odpadních vod, 
kde na konci června začalo betonování usklad-
ňovací nádrže.

Podle předpokladu stavební firma v tomto 
roce kompletně dokončí kanalizační síť v Sy-
chotíně, takže jeho obyvatelé budou moci ješ-
tě letos napojit své splaškové vody na čistírnu. 
O něco složitější je situace v Kunštátě. Kvůli 
nečekanému objevu staré odlehčovací komo-
ry u základní školy musejí projektanti upravit 
původní projektovou dokumentaci, což může 
znamenat, že připojení kunštátských domác-
ností bude možné až v roce 2011.

Při budování domovních přípojek k pá-
teřní síti platí pravidlo, že město vždy hradí 
umístění odbočného potrubí od hlavního 
řadu až po šachtičky u jednotlivých nemovi-
tostí a teprve odtud se na nákladech podílejí 
připojované domácnosti.

Znovu také připomínáme, že nová kanali-
zace je budovaná výhradně k odvádění splašků 

a nesmí se do ní zaúsťovat dešťové vody. Ty 
je třeba pouštět do vodotečí anebo – v případě 
Kunštátu – ponechat ve stávajícím kanalizač-
ním systému, který se po dokončení nové ka-
nalizace odpojí od čistírny odpadních vod. 
SBĚRNÝ DVŮR. Sběrný dvůr odpadů v 
Kaštanové ulici začne  veřejnosti sloužit ještě 
v tomto kalendářním roce. V objektu býva-
lého kravína mají dělníci hotové separační 
odpadové kóje, vnitřní omítky a nátěry ocelo-
vých konstrukcí. Osazená jsou rovněž plasto-
vá okna. Zvenku zatím chybí štuková omítka 
a nátěr fasády, nátěr střechy, osazení vrat a 
okolní úpravy, tj. oplocení a zpevnění ploch. 
V dohledné době  bude pořízen také nakla-
dač a další mechanizaci určená k manipulaci 
s odpadem.

Přestože celkové náklady stavby překro-
čí deset milionů korun, město Kunštát díky 
získaným dotacím zaplatí něco přes šest set 
tisíc.
ZATEPLENÍ ZŠ A MŠ. Zakázku na výmě-
nu otvorových prvků a celkové zateplení bu-
dov přístavby základní školy a mateřské školy 
získala ve výběrovém řízení společnost PMP 
Prostějov s nabídkovou cenou 7,8 milionu ko-
run. Firma během července a srpna vymění v 

obou objektech veškerá okna a vstupní dveře 
a po prázdninách bude pokračovat obkládá-
ním pláště vrstvou polystyrenu. Rada města 
už také zadala odbornému architektovi zpra-
cování návrhu na barevné řešení fasád.
CHODNÍK K EUROKOVU. Mezi autobu-
sovou zastávkou u „bílého kříže“ a závodem 
společnosti Eurokov je již dokončen nový 
dlážděný chodník s šířkou 120 centimetrů. 

Město Kunštát vyhlásilo na konci května ve-
řejnou obchodní soutěž o nejlepší nabídku na 
odkup práv a povinností spojených s výstav-
bou fotovoltaické elektrárny v sousedství zá-
vodu Best-Business. Podle původního plánu 
mělo elektrárnu vlastnit a provozovat samo 
město, kvůli neúspěšnému jednání o  ban-
kovním úvěru na pořízení elektrárenské tech-
nologie ale zastupitelstvo nakonec rozhodlo, 
aby byl připravený projekt prodán. Městská 
rada nyní jedná s vítězem soutěže, který by 
měl po uzavření patřičných smluv převést na 
účet města 19,1 milionu korun a k tomu každý 
rok cca 300 tisíc za pronájem pozemků pod 
elektrárnou. 

Rada města Kunštát

FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA

PRŮBĚH INVESTIČNÍCH AKCÍ
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Na náměstí Krále Jiřího se setkáme s Kunštát-
skou dechovkou, Benešovskou dvanáctkou a 
Lysickou dechovou hudbou v neděli 22. srpna 
v 15 hodin.
Chtěl bych vás požádat o pochopení při čás-
tečném narušení tradičního klidu u nás v Kun-

štátě, protože přes léto bude probíhat nejen 
výstavba kanalizace, ale i práce na zateplení 
budov a  výměně oken ZŠ a MŠ, dostavba Eco 
dvora, rekonstrukce silnice Kunštát – Zbrasla-
vec a další menší akce, které mohou vaši letní 
pohodu narušit.                   Váš Pavel Göpfert 

Skončil další školní rok

Vážení čtenáři, v tomto a několika dalších 
číslech vám nabídneme dosud nevydaný text 
Jana Halase napsaný v roce 1999 pro Barce-
lonskou univerzitu. Za jeho poskytnutí děku-
jeme manželce autora – paní Haně Halasové

- red-

Pražská zima – díl II.
Rok 1945 byl poznamenán velkou euforií, 

zejména mezi mladými a nejmladšími umělci. 
Toto nadšení dočasně zasáhlo i starší a zkuše-
nější generace, u mnohých však velice brzy 
začalo opadávat. Svoboda tisku nebyla ofici-
álně omezována a cenzura se děla jen skrytou 
formou. Jednoduše tak, že novinám, časopisům 
a nakladatelům, kteří z nějakých důvodů nevy-
hovovali odpovědným místům, již tehdy pláno-
vitě obsazovaným komunistickými činiteli, byl 
omezován příděl papíru. Omlouvalo se to pová-
lečným nedostatkem, záměr však byl všem jas-
ný. Tato omezená svoboda trvala necelé tři roky, 
navzdory určitým problémům však stačilo vyjít 
vše podstatné, co za nacistické okupace nebylo 
možné, i mnohá díla nová. Své časopisy vydáva-
ly nejrůznější umělecké skupiny, předběžná ani 
následná cenzura neexistovala. 

Vše rázem změnil komunistický puč v úno-
ru 1948. Nastala situace velice podobná situaci v 
roce 1939. Do emigrace odešli mnozí významní 
spisovatelé, například Jan Čep, Egon Hostovský, 
Viktor Fischl, básníci Ivan Jelínek, Ivan Blat-
ný, František Listopad, odešla nejvýznamnější 
představitelka českého výtvarného surrealismu 
Toyen a z emigrace se nevrátil malíř Josef Šíma 
a hudební skladatel Bohuslav Martinů, odešel 
herec a spisovatel Jiří Voskovec, dirigent Rafael 
Kubelík, publicisté Ferdinand Peroutka a Pavel 
Tigrid, těch jmen by byla dlouhá, předlouhá 
řada. Opět netrvalo dlouho a začala vlna zatý-
kání české inteligence.  K dvaceti letům vězení 
byl odsouzen švagr Karla a Josefa Čapkových, 
básník Josef Palivec, doživotí dostal básník a 
benediktinský opat Anastáz Opasek, k dlouho-
letým trestům byla odsouzena velká skupina ka-
tolických básníků, spisovatelů a publicistů (Jan 
Zahradníček, Václav Renč, Bedřich Fučík, Josef 
Knap a další), oběšen byl předválečný komunis-
tický publicista, obviněný z trockismu, Záviš 
Kalandra, ve vězení skončil i nejvýznamnější 
slovenský básník-komunista Laco Novomeský. 
Za svou nevydanou básnickou sbírku Prométhe-
ova játra byl uvězněn básník a dnes světově pro-
slulý výtvarník Jiří Kolář. Jen za to, že ji napsal. 
Zákaz publikace se týkal nejvýznamnějších 
básníků - Vladimíra Holana a Jaroslava Seiferta, 
pozdějšího nositele Nobelovy ceny. Výtvarníci 
nesměli vystavovat své sochy a obrazy,  na index 
se dostal i jazz. Můj zesnulý otec byl krátce po 
pohřbu prohlášen oficiálně za největšího škůdce 
české socialistické poezie. 

pokračování příště
 

SLOUPEK JANA HALASE

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA

Začátek července znamená pro všechny ško-
lou povinné děti příchod letních prázdnin a 
dvouměsíční odpočinek. V případě naší zá-
kladní školy se to týká 288 žáků. Zatímco 23 
letošních prvňáčků bude po prázdninách po-
kračovat ve své třídě druhým ročníkem, pro 
37 deváťáků byl tento rok rokem posledním a 
rozejdou se na nejrůznější školy střední.
Každoročně se ohlížíme za tím, co se poda-
řilo, kde máme rezervy a co nás v nejbližší 
době čeká. Při takové rekapitulaci by jistě 
bylo možné sepsat dlouhý seznam aktivit, jež 
provázejí standardní výuku – v 1.až 3.roční-
ku a v 6.-8.ročníku dle školního vzdělávacího 
programu, ve zbylých ročnících dle programu 
Základní škola – ale zmíníme spíše záležitos-
ti nad tento rámec, a to bez nároku na přesný 
a úplný výčet.
Již tradičně proběhlo u prvňáčků pasování na 
čtenáře – Slavnosti slabikáře, děti se zapoji-
ly do celoročního projektu Česko čte dětem, 
zúčastnily se besedy s ilustrátorem A. Dud-
kem, se spisovatelkou Braunovou – v rámci 
Týdne knihoven, recitačních soutěží školního 
kola, na Lysickém sluníčku, v Adamově, ba 
dokonce i v krajském kole v Brně, proběhla 
také Noc s Andersenem v městské knihovně. 
Kromě celé řady olympiád v jednotlivých 
předmětech, návštěv divadelních představení, 
besed a tematicky zaměřených exkurzí 
(Muzeum řemesel, Planetárium, PČR Blan-
sko, Lipka) se žáci zapojili do mnoha projek-
tů (Živá příroda, Cestujeme po JMK, Projekt 
Občan, projekty v AJ, Cukroví pro Zambii, 
Česko proti chudobě, Chceme školní zahradu, 
Den bezpečného internetu atd.), vystoupili s 
programem na penzionu, vysadili borovici na 
prostranství za halou u příležitosti Dne Země, 

nadále probíhá adopce na dálku – sponzor-
ství zambijského chlapce Samuela atd.
Skutečně bohatý by byl přehled úspěchů spor-
tovních, uveďme proto pouze ve stručnosti, 
že kromě vlastního sportovního dne se naše 
škola stala pořadatelem Poháru krále Jiřího, 
jenž měl okresní formát, bohužel značně po-
znamenaný nepřízní počasí… Zejména šes-
ťáci a sedmáci mají zásluhy na prováděném 
zkrášlování školního dvora, všechny ročníky 
se podílely na přípravných pracech k založení 
školní zahrady s venkovní učebnou, žáci spo-
lupracovali se Sdružením řemesel Kunštát 
(pomoc při úklidu areálu v Rudce, seznámení 
se s navigačním systémem pro nevidomé, vý-
roba pomůcek pro nevidomé atd.)
Škola je v kontaktu s učiteli z Bushey Meads 
School z Watfordu, vybraní žáci si dopisují 
s žáky v Anglii. Letošním školním rokem 
skončil projekt Comenius. V říjnu navštívili 
v jeho rámci učitelé rumunský Brašov, v led-
nu Pécs (Maďarsko) a v květnu finské Kuopio. 
Žáci vytvořili prezentační CD o naší škole 
a uspořádali výstavu, která mapuje průběh 
projektu.
Ve spolupráci se SRPŠ se uskutečnila další 

„Jízda zručnosti“ a také sběr papíru, z výtěž-
ku tohoto sběru byly mimo jiné zakoupeny 
hodnotné encyklopedie pro děti.
Poté, co se přes loňské prázdniny podařila 
výměna oken na historické budově, je o le-
tošních prázdninách na řadě přístavba školy, 
kde současně proběhne tolik potřebné zatep-
lení budovy. Věříme, že naše škola bude moci 
nabízet stále lepší podmínky pro výchovu a 
vzdělávání ve všech oblastech.
Na shledanou ve školním roce 2010/2011.

-vský-

Celá jedna šestina kunštátských žáků dosta-
la za svou práci v uplynulém školním roce 
zvláštní odměnu až z daleké Francie. Kun-
štátský rodák Jean A. J. Řehůřek si opět vzpo-
mněl na nejmladší generaci a zaslal finanční 
prostředky na zorganizování zájezdu do Zlí-
na, kde sám strávil několik roků ve firmě Baťa. 
Třídní učitelé z 5. až 9. ročníku vybrali žáky, 
kteří se podíleli na reprezentaci své třídy, ško-
ly, nějakým způsobem vynikli ve studiu, ve 
sběru papíru nebo výrazně pomohli na rekon-
strukci okolí školy. 
V pátek 25. června se zúčastnili současně ex-
kurze a výletu pod názvem „Baťa – zlínský 

fenomén XX.století“. Cesta našich žáků vedla 
nejdříve do obuvnického muzea – jednoho z 
nejstarších muzeí na světě zachycující vývoj 
obouvání od 15.století po současnost, která 
dokumentuje výrobu obuvi na Zlínsku. Odtud 
se žáci přemístili s průvodcem do zlínské-
ho mrakodrapu, který byl jednou z prvních 
výškových staveb v Evropě a získal ocenění 
Stavba století. Vyjeli Baťovým výtahem – 
jeho kanceláří do 16.podlaží na vyhlídkovou 
terasu nad městem Zlín s výhledem na Vizo-
vické a Hostýnské vrchy. Dalším místem, kde 
si žáci mohli připomenout výjimečnost To-
máše Bati byla návštěva jeho vily a prohlídka 

Netradiční odměna na závěr školního roku



Stanislav VÁLEK
*18.05.2010

Pohodu a radost, štěstí i zdraví přejeme všem 
jubilantům města Kunštátu a místních čás-
tí, kteří své narozeniny (75 a více let) oslaví 
v měsíci červenci:
MERUNKOVÁ Miroslava
TULCOVÁ Ludmila
VÁCLAVKOVÁ Zdenka
POKORNÁ Božena
ZRŮSTEK Stanislav
MORAVCOVÁ Oldřiška
JANÍČKOVÁ Ludmila
ZÁBOJOVÁ Levoška
JANOUŠKOVÁ Ludmila
KUBECOVÁ Emilie
DUFEK František

Vážení jubilanti, oznamte nám prosím, pokud 
si nepřejete, aby Vaše jméno bylo uvedeno v 
Kunštátských informacích. Bohužel bez Vaše-
ho písemného souhlasu  nemůžeme zveřejnit 
více, než Vaše jméno a příjmení. Pokud sou-
hlasíte se zveřejněním adresy i věku, napište 
nám, rádi Vašemu přání vyhovíme.   -mat-

MATRIKA

BLAHOPŘEJEME K NAROZENÍ DÍTĚTE

okolní zahrady. V odpoledních hodinách si 
pak prošli zlínskou zoologickou zahradu, kte-
rá patří k nejkrásnějším místům celé Moravy 
a je po pražské zoo nejnavštěvovanější zoo-
logickou zahradou v České republice. Tady 
v jedné ze čtyř stylových restaurací obdrželi 
malé občerstvení, taktéž hrazené ze sponzor-
ského daru pana Řehůřka.

Myslím, že celá akce byla opravdu velkou od-
měnou těm nejaktivnějším a hlavně i motiva-
cí pro ostatní žáky do nového školního roku. 
Nyní však popřejme všem našim dětem i je-
jich učitelům zasloužený odpočinek během 
letních prázdnin, hezčí léto než bylo jaro, a 
panu Řehůřkovi do Paříže velké díky za skvě-
lou akci a pevné zdraví.         Ladislav Dostál

■ 8. pohádková cesta pro děti – tentokrát do 
Bradavic, která se konala 29. května, se opět 
podařila. Kruh přátel umění děkuje členům 
divadelního spolku LMD pod vedením paní 
Marie Wetterové i  všem  zúčastněným, kteří 
nešetří svým volným časem a nadšením pro 
radost a pobavení dětí. S jejich pomocí a pod-
porou se tato akce stala tradiční a úspěšnou.
Poděkování patří také spolku Klubu malé 

kopané v Újezdě, který nám poskytl prostor 
fotbalového hřiště a zajistil občerstvení, truh-
lářství  Jindřicha Pavlů a firmě Mini Trade 
s.r.o. Luboše Marečka za dárky pro děti, tak-
též hlavnímu sponzorovi Poštovní spořitelně.
Děkujeme i rodičům, že přivedli své děti a 
doufáme, že nám všichni zachováte přízeň i 
pro 9. pohádkovou cestu.     
                                                                    -ba-

■ Milí přátelé, pozor! 29. května tohoto roku 
byl zahájen provoz  nové „Školy čar a kou-
zel v Bradavicích“. Přijatí studenti absolvo-
vali strastiplnou cestu přes nástupiště 9 a ¾ 
a během ní si museli opatřit potřebné školní 
vybavení jako kouzelnickou hůlku, kouzelné 
koření a koště pro výuku létání.  Když žáci 
dorazili do čarodějnické školy, pan školník je 
rozdělil do tříd, kde se jich ujali mistři čar a 
kouzel a vyučování mohlo začít. Budoucí ča-
rodějové se tak učili čarovat, létat na koštěti, 
míchat kouzelné lektvary apod. První školní 
den skončil fotbalovým zápasem a odměnou 
v podobě divadelního představení. Kdo jiný 
by mohl vymyslet letošní originální pohád-

kovou cestu než členové divadelního spolku 
LMD. Ta se odehrála cestou z Kunštátu le-
sem do Újezdu a tady na hřišti děti absolvo-
valy čarodějnické vyučování a rodiče si mohli 
odpočinout a občerstvit se. Všem se čarování 
moc líbilo a zvlášť školákům znalým slavné 
literární předlohy. Je obdivuhodné, že někteří 
dospělí mají stále dětskou fantazii a umějí si 
hrát.
Děkujeme všem členům LMD, Kruhu přátel 
umění Kunštát a jejich přátelům za krásné od-
poledne strávené s dětmi.

Za všechny spokojené rodiče nadšených dětí                
                                               Klára Lukešová  

OHLASY

Vážení občané,
jistě jste všichni (nebo alespoň řada z vás) za-
registrovali Májový košt vín, který se konal 
1. 5. 2010  ve dvoře Panského domu. Počasí 
se přes očekávaný déšť umoudřilo, dobrého 
vína bylo dost, příjemná hudba hrála k dob-
ré náladě, zkrátka troufám si říct, že se košt 
vydařil. Neodpustím si však, abych malinko 
nepoopravil uvítací projev pana starosty. Pan 
starosta mimo jiné děkoval majiteli Panského 
domu, panu Lepkovi, za poskytnuté „přístře-
ší“ pro tuto akci. Mimochodem již dříve jsem 
se v Kunštátském zpravodaji ve sloupku Jana 
Halase (Kunštátský zpravodaj, březen 2009) 
dočetl, že pan Karel Lepka je majitelem Pan-
ského domu. Nevím, nakolik jsou panu sta-
rostovi nebo širší věřejnosti známy poměry 

na Panském domě, ale majitelem není pan 
Lepka! Rovnocennými majitelkami celého 
Panského domu jsou paní Věra Lepková spo-
lečně s paní Magdalenou Minařovou (mojí 
matkou), a proto považuji za nutné a korektní 
vyjádřit dík nejen paní Lepkové, ale i paní 
Minářové.
Věřím, že toto malé upřesnění pomůže za-
mezit event. budoucím spekulacím o majet-
kových poměrech na Panském domě, resp. 
uvádění mylných informací.

PhDr. Michal Věžník

Z prostorových důvodů nemohl být příspěvek 
zařazen aktuálně do červnového čísla zpravo-
daje. Děkujeme za pochopení autorovi článku 
i čtenářům.                                                 -ba-

Malé upřesnění o majiteli Panského domu

KULTURA

červenec:

Město Kunštát, Kruh přátel umění 
a zámek Kunštát

zvou na letní kulturní akce:

OBRAZY Z ROKU 09
Ivo Hradecký
1. – 25. července 

výstava v informačním centru

Promenádní koncert 
orchestr ZUŠ Letovice

25. července v 15.00, 
park u kulturního domu

Jaroslav Hutka 
koncert

30. července  v  19.00 hodin 
na nádvoří zámku

vstupné: 100,- Kč, děti do 15 let: zdarma

srpen:

Pavel Žalman Lohonka a spol.
6. srpna v 19.00 na výletišti u KD

Setkání dechových souborů
22. srpna v 15.00, náměstí Krále Jiřího
Kunštátská dechovka, Benešovská dva-

náctka, Lysická dechovka



» DOUČÍM NJ na různé úrovni, cena doho-
dou. Tel. 737 846 250 

» KOSMETICKÉ A RELAXAČNÍ STU-
DIO PETRA nabízí: Modeláž gelových nehtů, 
modeláž akrylových nehtů, zpevnění vlastních 
nehtů gelem, na letní sezonu modeláž gelem i 
na nohou, manikúra, P-SHINE /japonská ma-
nikúra/, zdobení a lakování nehtů, parafínové 
zábaly. Objednávky tel. č. 775 166 557, Janků 
Petra, Brněnská 223, Kunštát

» PRODÁM OV 2+1 Kunštát, ul. Nová, cihlo-
vý dům. Volný dle domluvy. Tel. 602 662 743.

» PRODÁM CIHL. BYT 2+1 v OV v Le-
tovicích s garáží, 1 sklep., 1 nebyt. prostor. 
Tel.: 516 476 521, 732 888 019

» UDĚLEJTE NĚCO PRO SEBE! Přijděte 
si odpočinout do příjemného prostředí MA-
SÉRNY na ulici Brněnská 223. Za dobré ceny 
si můžete vybrat z několika druhů masáží. 
Objednávky: tel. 728 736 820, Jindřich Záboj.

» ODVOZ ODPADNÍCH VOD A FEKÁLIÍ. 
Oldřich Hökl, Letovice, tel:737 081 156

» PRONAJMU BYT 3+1 v Kunštátě, ul. 
Nová 461. Tel.: 777 998 467.

» 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. Kontakt: 
tel.: 603 586 083, 461 521 006

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.

SPORT
Výsledkový servis červen

Mužy
Kunštát „A“ - Kohoutovice           2 : 1
Dražovice - Kunštát „A“            2 : 0
 Olešnice - Kunštát „A“             0 : 2
Kunštát „A“ - Černá Hora              3 : 1 
Kunštát „B“ - Knínice                   0 : 1
V.Opatovice - Kunštát  „B“            1 : 2
Kunštát „B“ - Ráječko „B“            3 : 1              

Ženy
Brodek - Kunštát                         0 : 2
Kunštát - Ráječko                   6 : 1

Dorost
Kunštát - Čebín                      2 : 4
Letovice - Kunštát                      0 : 5
Kunštát - Rájec                       6 : 1

Starší žáci
Kunštát - Soběšice                   2 : 0
Slavkov - Kunštát                  4 : 1

Mladší žáci
Kunštát - Soběšice                   4 : 1
Kuřim - Kunštát                3 : 0

Přípravka
Kunštát - Rájec                        1 : 0 
Blansko - Kunštát                  6 : 0
Kunštát - Boskovice „A“         1 : 5
Boskovice „B“ - Kunštát                 12 : 1
Kunštát - Knínice                     2 : 4

Černá Hora - Kunštát                 3 : 6

Paradox Blansko - Újezd                   4 : 3
Újezd - Malá Roudka              3 : 5
Světlá - Újezd                         1 : 4
Světlá - Rudka „A“                2 : 2
Pentaco Boskovice - Rudka „A“  3 : 1
Rudka „A“ - Autodoprava             2 : 2
Újezd - Rudka „A“                 0 : 1
Rudka „B“ - Orel Boskovice         3 : 2
Kněževes - Rudka „B“                 0 : 2

Muži
Mokrá Hora - Kunštát „A“                4 : 5
Kunštát „A“ - Lipůvka                  5 : 4
Adamov - Kunštát „A“                2 : 7
Kunštát  „B“ - Adamov                   1 : 8
Rudice - Kunštát  „B“                 9 : 0
Kunštát  „B“ - Velké Opatovice      1 : 8 

Dorost 
Prštice - Kunštát                      2 : 7
Kunštát - Tišnov                      7 : 2

Žáci
Komárov - Kunštát                          3 : 6
Kohoutovice - Kunštát                          5 : 4
Kunštát - Tilia Brno                3 : 6

-kod-

MALÁ KOPANÁ
KOPANÁ

TENIS

INZERCE

červenec
3.7. MUDr. Lukeš Boskovice, Smetanova 24   516 454 046
4.7. MUDr. Mikulášková Letovice, Mánesova 468/2 516 474 488
5.7. MUDr. Padalík Boskovice, Nemocnice Boskovice 516 491 263
6.7. MUDr. Paděrová Šebetov, 117 516 465 452

10.7. MUDr. Pernicová Boskovice, Vodní  95 (Minerva) 516 494 138
11.7. MUDr. Sládek Velké Opatovice, nám. Míru 492 516 477 319
17.7. MUDr. Adamová Letovice, Masarykovo náměstí 18 516 474 018
18.7. MUDr. Šumberová Lysice, Komenského 429 516 472 227
24.7. MUDr. Žilka Benešov, 19 516 467 313
25.7. MUDr. Srpová Letovice, J. Haška 12 604 760 665
31.7. MUDr. Bočková Kunštát, nám. ČSČK 38 516 462 203

srpen    
1.8. MUDr. Fenyk Letovice, Tyršova 15 516 474 310
7.8. MUDr. Grénarová Boskovice, Vodní 95 (Minerva) 516 494 204
8.8. MUDr. Chatrná Boskovice, Lidická 8 516 453 998

14.8. MUDr. Chatrný Boskovice, Lidická 8 516 456 109
15.8. MUDr. Jaklová Boskovice, Smetanova 24   516 454 046
21.8. MUDr. Kopáčková Letovice, A. Krejčího 1a 516 474 369
22.8. MUDr. Kraml Boskovice, Vodní 95 (Minerva) 516 494 380

28.8. MUDr. Kubínová Boskovice, Nemocnice Boskovice 516 491 263
29.8. MUDr. Kučerová Lysice, Komenského 429 516 472 460

Mimo výše uvedenou je služba zajištěna v Úrazové nemocnici v Brně, Ponávka 6, tel. 545 538 
111 a to od 17.00 - do 7.00 ve všední dny, nepřetržitě o svátcích a víkendu.

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

Město Kunštát

Upozorňujeme občany, že do 30. 6. 2010 
měla být zaplacena druhá splátka za od-
voz domovních odpadů!


