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INFORMACE O ČINNOSTI RADY A ZASTUPITELSTVA

SLOVO STAROSTY

KUNŠTÁTSKÝ
www.kunstat.eu

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych se jménem města Kunštátu i 
jménem svým rozloučil se vzácnou a význam-
nou osobností naší kultury. S vynikajícím 
člověkem oplývajícím  nesmírnou inteligencí, 
milujícím manželem, tatínkem, dědečkem, 
pradědečkem a přítelem – panem doktorem 
Ludvíkem Kunderou.
Ludvík Kundera se do Kunštátu „halasovsky 
vrátil v roce 1976“, nacházel zde inspiraci, klid 
a pohodu při práci i v soukromém životě. To 
vše se odrazilo v jeho rozsáhlém díle mnoha 
žánrů.
Kolegové, přátelé a kamarádi z celého světa 
jezdili často ke Kunderům, kde vedli obšírné 
rozhovory o poezii, literatuře, hudbě, malíř-
ství… podnikali společné výlety do kunštát-
ské krajiny,         pokračování na druhé straně Ludvík Kundera v ateliéru Víta Ondráčka v říjnu 2009.                               (foto Vít Ondráček)

KANALIZACE
Budování nové oddílné kanalizace v našem 
městě pokračovalo během srpna v ulici Palac-
kého, na silnici I/19 v Sychotíně a v sychotín-
ské ulici směrem na Makov. 
V Palackého ulici bylo ke konci měsíce ulo-
ženo zhruba 330 metrů potrubí a vybudováno 
dvacet odboček k rodinným domům. Na tom-
to pracovišti zbývá ještě asi stometrový úsek 
mezi kulturním domem a prodejnou Autos, 
který by měl být dokončem během září. 
V Sychotíně se dělníkům podařilo uložit za-
tím 530 metrů stokových trub a dokončit de-
set odboček. Dobrou zprávou pro řidiče může 
být fakt, že veškeré práce v silnici první třídy 
směrem na Rozseč jsou už hotové.
Nikomu asi neuniklo, že na konci minulého 
měsíce vzal za své travnatý trojúhelník před 
školou. Nebylo to však, jak se někteří  domní-
vali, kvůli zahájení stavby okružní křižovat-
ky. Kanalizační firma jen dočasně potřebova-
la přeložit komunikaci a vytvořit objízdnou 
trasu pro motoristy.
V areálu čistírny odpadních vod jsou zatím ho-
tové betonáže stěn uskladňovací nádrže a chys-

tá se betonáž spodní části nádrže dosazovací. 
Závěrem shrňme, že v současné době je ve městě 
dokončeno více než devět set metrů nové kanali-
zace a splněna je tak necelá pětina projektu. 
ZATEPLENÍ ZŠ A MŠ
Vyměnit všechna okna a vstupní dveře v bu-
dovách základní a mateřské školy a zapravit 
vnitřní omítky, aby mohl řádně začít školní rok. 
Přesně to stihli dělníci před závěrem letních 
prázdnin. Nyní se přestěhovali ven a pracují 
na dokončení zateplovacích fasád. Mateřinku 
chtějí mít kompletně hotovou do poloviny září, 
budovu devítiletky do konce měsíce.
OPRAVA POTRUBÍ V ÚJEZDĚ
Rada města minulý měsíc schválila opravu 
120 metrů potrubí na vodovodním přivaděči 
v Újezdě. Kvůli havarijnímu stavu tam často 
docházelo k poruchám a zásobování místních 
obyvatel vodou pak muselo probíhat složitou 
oklikou, tj. z vodojemu na Milenkách. Nákla-
dy opravy dosáhnout 126 tisíc korun. 
OBNOVA TOPENÍ V PENZIONU
Městská rada v srpnu schválila také výměnu 
topného systému v celém přízemí penzionu 
pro důchodce. Jak se ukázalo, vnitřní rozvo-
dy byly zhotoveny z plastových vodařských 
trubek a jejich životnost již dosáhla vrcholu. 

Podle nejlevnější nabídky přijde rekonstruk-
ce na 292,5 tisíce korun.
CHODNÍK NA HŘBITOVĚ
Novou část městského hřbitova protknul 
nový dlážděný chodník, který návštěvníci 
pohřebiště naplno ocení zejména za deštivého 
počasí. Zároveň s komunikací vznikla i mi-
niodpočinková či meditační zóna v blízkosti 
hřbitovního kříže, kde se vedle laviček brzy 
objeví také stojan na plnění konví vodou.

Rada města spustila přípravu nového územního 
plánu města a jeho místních částí. Zdlouhavý 
proces potrvá několik roků a bude mít spoustu 
kroků. Jeden z prvních byl učiněn na konci srp-
na, kdy proběhlo výběrové řízení na zpracova-
tele územně plánovací dokumentace. Vítězem 
se díky nejnižší nabídkové ceně (660 tisíc bez 
DPH) stala pražská společnost DHV CR. 

Rada města Kunštát

PRŮBĚH INVESTIČNÍCH AKCÍ

ÚZEMNÍ PLÁN

Starosta města Kunštát Vás srdečně 
zve na poslední zasedání zastupitelstva ve 

volebním období 2006 – 2010

ve čtvrtek 23. září 2010
od 17 hodin ve velké zasedací síni MěÚ
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která jim v každém ročním období poskyto-
vala nepřebernou inspiraci – tolik nezbytnou 
pro umělce.
Ludvík Kundera se zapojil do kulturního i 
společenského dění ve městě – byl členem 
redakční rady dříve vydávaných Kunštát-
ských listů. Z jeho iniciativy se v roce 1969 
konal první Halasův Kunštát a tato tradice 
přetrvala dodnes.
Není nutno připomínat všechna významná 
data, díla a ocenění pana Ludvíka Kundery, 
ani mi toto nenáleží. Chtěl bych jen vzpome-
nout ze svých osobních prožitků posledních 
čtyř roků chvíle, které jsem mohl trávit v 
jeho společnosti.
Tou první byla veřejná nahrávka Čs. roz-
hlasu, která se uskutečnila na kunštátském 
zámku 3. května  2008 u příležitosti 550. 
výročí korunovace krále Jiřího z Kunštátu a 
Poděbrad. Ludvík Kundera s JUDr. Otaka-
rem Motejlem a Janem Halasem vytvořili ze 
svých vzpomínek, znalostí a zkušeností lite-
rárně –historické pásmo takové úrovně, že je 
uloženo ve zlatém fondu Čs. rozhlasu.
Druhý velký zážitek s Ludvíkem Kunderou 
mám z cesty, na které jsem ho doprovázel – 
12. října 2009 do Prahy u příležitosti převzetí 
Ceny Jaroslava Seiferta. Celou dobu naší ces-
ty tam i zpět barvitě vyprávěl o literatuře, v 
Národní knihovně na něj čekalo 40 redaktorů 
novin a televizí, kteří ho zahrnuli množstvím 
dotazů, mnohdy i velmi indiskrétních a osob-

ních. Přes dvě hodiny s vtipem sobě vlastním 
na dotazy odpovídal, vzápětí přešel na ofici-
ální ceremoniál a přednesl závěrečnou hodi-
novou řeč.  Pokračoval na oficiálním rautu, 
kde podepisoval svoje knihy a rozmlouval se 
všemi. Byl to neuvěřitelný výkon  – ovšem 
pro něj úplně běžný.
Vyjít z radnice, ověřit u něj jakýkoliv kultur-
ní údaj, pomoci s překladem cizojazyčného 
textu, napsat článek nebo recenzi – to nebylo 
to hlavní, co nás spojovalo. Pojil nás zájem 
o kunštátský kulturní život a jeho rozkvět, 
mnozí naši společní známí a přátelé v kultu-
ře po celém světě.
V březnu jsme slavili 90. narozeniny Ludví-
ka Kundery v kulturním domě  se všemi jeho 
přáteli, ať už z Německa, Rakouska a Švý-
carska - nikoho nenapadlo, že to jsou oslavy 
poslední.
Jsem přesvědčen, že jméno doktora Ludvíka 
Kundery zůstane spojeno s Kunštátem, ať 
už dílem, vzpomínkou, novým názvem naší 
školy nebo proto, že se nám podařilo tolik 
dobrých akcí  s nezaměnitelným  rukopisem 
Ludvíka Kundery v našem městě.
Za to všechno náleží Vám, pane Ludvíku, sr-
dečný dík.
Skláním se před Vaším bohatým, smyslupl-
ným a úspěšným životem.
Čest Vaší památce!           
                                          Váš Pavel Göpfert 

Pražská zima – díl IV.
Jakékoli pokusy o alespoň mírnou demokratiza-
ci v této době rozmačkaly pásy sovětských tanků 
v budapešťských ulicích na podzim roku 1956. 
Charakteristickým a smutným příkladem shora 
uvedeného byla nešťastná událost, která se při-
hodila vězněnému básníku Janu Zahradníčkovi. 
Celá jeho rodina, manželka a tři děti, se nešťast-
nou náhodou otrávila večeří z jedovatých hub. 
Manželka a nejstarší synek přežili, dvě dcerky 
zemřely. Jan Zahradníček byl z vězení propuš-
těn na pohřeb s tím, že se už nebude muset vra-
cet. Šlo o krutý žert. Čtrnáct dní po pohřbu si 
pro těžce nemocného a od dětství tělesně posti-
ženého básníka přijelo vězeňské auto a ve vězení 
byl držen až do amnestie, vyhlášené k 15. výročí 
osvobození od fašismu, tedy do května 1960. V 
říjnu pak básník na následky věznění umírá. V 
roce 1960 se pootevřely vězeňské brány i pro ně-
které další umělce, zdaleka ne však pro všechny. 
Ani pro ty propuštěné však neznamenala svobo-
da návrat ke kulturní veřejnosti. Většina z nich, 
pokud jim to věk a síly dovolovaly, si musela vy-
dělávat na chléb vezdejší fyzickou prací. 
Rok 1956 však měl navzdory stále silným kon-
zervativním silám převratný význam. Začala se 
jím sice zatím nesmělá, ale zato stálá eroze do 
této chvíle zcela monolitního systému. V umě-
lecké obci sice stále zaujímali nejvýznamnější 
a tím i rozhodující místa staří stalinisté, jejich 
sebejistota však přestávala být neotřesitelná. 
Mladá tvůrčí generace, vstupující do literatury 
a umění na přelomu čtyřicátých a padesátých let, 
začala procházet vážnou vnitřní krizí. Červ po-
chybností byl do těchto dosud zapálených hlav 
tu více, tu méně zavrtán. Začal vycházet časopis 
pro mladou literární generaci Květen, stávající 
Literární noviny se postupem doby stávaly plat-
formou této „prohlédnuvší“ generace. Navíc se 
o slovo začínají hlásit i autoři stejné generace, 
kteří s komunistickou euforií předcházejících 
let neměli téměř vůbec nic společného a také ge-
nerace nejmladší. Abych byl konkrétní, uvedu 
několik jmen z tohoto konce padesátých a začát-
ku šedesátých let. Mezi ty, jak jsem už naznačil 

„prohlédnuvší“, patřil Milan Kundera, Pavel Ko-
hout, Ivan Klíma, Ludvík Vaculík a literární teo-
retici a kritici Milan Jungman, Sergej Machonin, 
Antonín J. Liehm a další. K nejvýznamnějším 
jménům stejné generace, leč bez komunistic-
ké minulosti, patřili Josef Škvorecký, Ladislav 
Fuks a Bohumil Hrabal. Na přelomu desetiletí 
vstoupila do české literatury také velice silná 
mladá generace českých básníků. Jen namát-
kou: Jana Štroblová, Jiří Gruša, Josef Hanzlík, 
Petr Kabeš, Pavel Šrut, Ivan Wernisch, Rudolf 
Matys, Antonín Brousek atd. Všichni jmeno-
vaní autoři začali vědomě navazovat na tradice 
české prózy a poezie, přetržené komunistickým 
pučem v roce 1948. 
  

SLOUPEK JANA HALASE

Jednou z důležitých věcí, která se podařila v 
stávajícím MZ prosadit, je příprava nového 
územního plánu (ÚP) pro Kunštát a všech-
ny místní části, tj. na rozdíl od současného 
platného ÚP z 90-tých let, na celé katastrální 
území. Původně byla snaha tento základní 
dokument města, který má sloužit pro sprá-
vu území, pro jednoznačné rozhodování sta-
vebního úřadu, ale i při žádostech o dotaci z 
evropských fondů, připravit na začátku sou-
časného volebního období, ale zastupitelstvo 
města odsouhlasilo přípravu až po možnosti 
čerpání státní dotace na začátku letošního 
roku. V současné době je již na základě vý-
běrového řízení určen projektant, který začne 
práce na zadání nového územního plánu. Vy-
pracování a schválení nového územního plá-
nu je poměrně složitá záležitost, jelikož je tře-
ba dát do souladu zájmy města, jejich občanů, 
podnikatelů se zájmy státní správy a dotče-
ných orgánů a institucí. V našem případě též 

se zájmy klidové oblasti Halasovo kunštátsko. 
V této souvislosti vystupuje do popředí zejmé-
na dopravní infrastruktura s vazbou na okolí 
(rychlostní komunikace I/43).  Další prioritou, 
která je očekávána od ÚP, je vytvoření zóny 
pro podnikání (vzniku nových pracovních 
příležitostí), občanské vybavenosti (napří-
klad pozemky vhodné pro obchodní činnost, 
sportování a volný čas), lokalit vhodných pro 
výstavbu rodinných domků apod. Práce při 
přípravě zadání, projednávání, vypracování 
grafické části v digitální podobě a závěrečné 
schválení se protáhnou do příštího volebního 
období. Přejme si, ať nový územní plán jed-
nak usnadní práci při rozhodování o území 
města, při jednání MZ, poslouží rozvoji Kun-
štátu, denním potřebám obyvatel a vtiskne 
naší vyjímečné lokalitě jasnou koncepci.

Ing. Alois Dobeš                                                                                                                                           
pověřen MZ zastupováním při přípravě ÚP

MĚSTSKÝ ÚŘAD

Kunštát připravuje nový územní plán

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANy 

Dne 13.9.2010 od 7.00 do 15.00 bude vypnut elektrický proud v celé oblasti 
Kunštát - obyvatelstvo i podnikatelská činnost.



MATRIKA

BLAHOPŘEJEME K NAROZENÍ DÍTĚTE

David HOUdEK, Újezd
*2.7.2010
Aneta FAdrNÁ, Újezd 

*21.7.2010
Dominik ŠAfáŘ, Kunštát

*2.8.2010
Kvido POPELKA, Rudka

*4.8.2010
Izabela LINDOVSKá, Kunštát

*9.8.2010
Štěpán KREJČÍŘ, Kunštát

*15.4.2010
Pohodu, radost a zdraví přejeme všem jubi-
lantům města Kunštátu a místních částí, kteří 
své narozeniny (75 a více let) oslaví v měsíci 
září:
HANdLOVÁ Štěpánka
ŠEVČÍKOVá Jarmila
VICHTOVÁ Zdenka
rOTrOEKLOVÁ Božena
dUŠIL Jan
ŠIMUrdOVÁ Jiřina
SKLENáŘ Jaromír
SKLENáŘOVá Helena

.                                                                 -mat-

KULTURA
LITERÁRNÍ OKÉNKO

„Ale mnozí už odešli a zbylo teskné ticho po 
krocích...“ píše ve vzpomínkové črtě Z dálky 
času básník, kunsthistorik a překladatel Jan 
Marius Tomeš. Ve středu 11. srpna 2010 ode-
šel i on za svými přáteli Josefem Šímou, Fran-
tiškem Tichým, Jaroslavem Seifertem... 
Narodil se v Olomouci v roce 1913, ale dětství 
prožil v Kunštátě, kam se po celý život pravi-
delně vracel. Na sklonku dvacátých let jezdil 
s Klementem Bochořákem studovat do Brna. 

„...Znali jsme se dlouho, oba chlapci z vysočin-
ského Kunštátu – právě díky Klementu Bocho-
řákovi Kunštátu Halasova. Byl to on, kdo dal 
podnět k utvoření okruhu mladých, Jiřího Or-
tena, Ivana Blatného, Kamila Bednáře, kteří 
se shromažďovali kolem básníka Tváře...“ 
J. M. Tomeš poznal Brno Mahenovo (jeho 
přednáška „v setmělé posluchárně umělec-
koprůmyslového muzea“  jej nadchla), Brno 
skvělé novodobé architektury, město kde 
vtiskli svoje stopy Seifert a Halas, kde působi-
li milovníci knih a obrazů Arno Sáňka, Moj-
mír Helcelet, Antonín Venera, kde v galerii 
řízené architektem Vaňkem setkal se poprvé v 
roce 1932 s díly Štyrského a Toyen. (Jindřicha 
Štyrského poté navštívil v atelieru a koupil 
od něj tři obrazy). Ve výstavní síni Skupiny 
výtvarných umělců viděl výstavu Josefa Šímy. 
Spřátelil se s Ivanem Blatným v době, kdy Ví-
tězslav Nezval vydal manifest Surrealismus 
v ČSR. Setkal se s André Bretonem po jeho 
brněnské přednášce a nechal si podepsat jeho 

Spojité nádoby. Tyto iniciační zážitky jej de-
finitivně nasměrovaly k vesmíru literatury a 
malířství. Po studiích práv, ke kterým se ne-
cítil být povolán, absolvoval v Praze dějiny 
umění u Antonína Matějčka a Josefa Cibulky.
Jako básník debutoval ve Studentském časopi-
se a v třicátých letech v Kritickém měsíčníku 
Václava Černého. První sbírka Klubko Ariad-
nino vyšla u Františka Borového v roce 1942. 
Tomeš je autorem osmnácti knih o výtvarném 
umění (Kokoschka, Wagner, Tichý, Prucha 
atd.). Překládal z němčiny a francouzštiny 
(Gerard de Nerval, Baudelaire atd.) Osobně 
poznal mnoho osobností světové kultury, v 
Paříži byl hostem Tristana Tzary v jeho vile 
od Adolfa Loose, v Anglii v atelieru sochaře 
Henri Moora, seděl celou noc u vína s Giorgi-
em de Chirico, jehož metafyzickou malbu celý 
život miloval. S J. M. Tomešem odchází celé 
století kultury, spojnice se světem včerejška 
je přetržena. Zůstávají knihy, katalogy výstav, 
vzpomínky, vzpomínky na člověka noblesní-
ho, na muže obdivuhodného rozhledu a vzác-
ných morálních kvalit. 

Zatímco píšu tyto řádky, zastihla mě zpráva, 
že českou kulturu a městečko Kunštát postih-
la tento rok další nenahraditelná ztráta. Po 
Janu Halasovi a Janu M. Tomešovi zemřel 
dnes 17. srpna Tomešův přítel nejbližší – Lud-
vík Kundera. Milí Janové, milý pane Ludvíku, 
sbohem.                              Vít Ondráček, Kunštát

OZNÁMENÍ

Za Janem M. Tomešem

■ Milé maminky, ale i tatínci, babičky, dě-
dečkové, srdečně  zveme Vás i Vaše děti do 
herny v bývalých jeslích vedle MŠ. 
Doposud jsme byli volným sdružením ma-
minek na mateřské dovolené, v současné 
době se chystáme oficializovat naši činnost 
a zakládáme občanské sdružení. Budeme tak 
mimo jiné moci žádat o dotace a granty pro 
naše aktivity a tím je zkvalitňovat. Protože 
zájem o klub roste,  rozšiřujeme v tomto škol-
ním roce  činnost. 
Na co se tedy můžete od září těšit? V úterý 
odpoledne od 15,30 do 17  bude otevřena her-
na pro děti. K dispozici je místnost s kober-
cem a hračkami, rodiče si můžou uvařit  čaj 
nebo kávu. V pátek budou  stejně jako vloni 
probíhat dopoledne s programem – od 9, 30 
do 11,30.  Začínáme pohádkou nebo povídá-
ním,  následuje hra či cvičení,  zazpíváme 
si, zahrajeme na hudební nástroje a nakonec 
něco vyrábíme.  Každý týden máme jiné téma. 
Podrobnosti najdete aktuálně na plakátcích. 
(Plakáty bývají obvykle vyvěšeny v samoob-
sluze, na nástěnce v průjezdu u knihovny a 
infocentra a v čekárně u dětského lékaře.)
Kromě úterní herny budou novinkou výpra-

vy s batolaty do přírody, vždy jedno čtvrteční 
dopoledne v měsíci. Vypravíme se pokaždé 
kousek za Kunštát a společně s dětmi si bu-
deme hrát a na vlastní oči, vlastníma rukama,  
ušima i nosem objevovat přírodu. Aktuální 
informace budou opět na plakátcích. 
1. herna bude 21. září, 1. páteční klub 24. září 
a 1. výprava s batolaty 30. září 2010.
Přijďte si odpočinout, seznámit se i aktivně 
přispět! Těšíme se na Vás i Vaše děti! 

Ivona Kubíková
■ Děkuji všem, kteří mě nezištně pomohli při-
pravit výstavu historických telefonů, zvláště 
panu Josefu Šimonovi. Velký dík patří za 
vstřícnost informačního centra panu Romanu 
Tandlerovi a jeho spolupracovníkům.

Ladislav Podsedník

Město Kunštát Vás zve na besedu 
s cestovatelem

JIŘÍM KOLBABOU

v sobotu 25. září 2010 v 17.00 
v Kulturním domě v Kunštátě.

Vstupné 100,- a 50,- Kč

Jeden z nejznámějších českých dobrodru-
hů, cestovatel Rádia Impuls a viceprezident 
Českého klubu cestovatelů, Jiří Kolbaba, Vás 
prostřednictvím svých jedinečných fotogra-
fií provede všemi kouty světa s důrazem na 
unikátní přírodní úkazy, kompozice a roz-
todivné tváře domorodců s nádechem dob-
rodružství, poznání, exotiky a tajemna. V 
celosvětové kampani Keep walking byl Jiří 
Kolbaba zařazen do elitní skupiny cestovate-
lů a dobrodruhů.
Své originální zážitky z více než 120 navští-
vených zemí všech šesti kontinentů a pravi-
delných expedic do nejodlehlejších oblastí 
světa sděluje posluchačům po celé republice 
na desítkách přednášek, které ročně usku-
teční a také prostřednictvím médií (např. na 
Rádiu Impuls ve vlastním pořadu). Besedy 
s promítáním diapozitivů můžeme bez nad-
sázky označit jako „koncert mluveného slo-
va“, neboť jsou vedeny poutavým způsobem 
s dokonalou znalostí.

 Sdružení nezávislých kandidátů srdečně zve 
všechny spoluobčany na obnovení tradice 
pochodu krále Jiřího, který se bude konat 
dne 28. září 2010. Start i cíl pochodu bude 
v Sychotíně na Prádle. Zápis účastníků pro-
běhne od 7:00 do 10:00 hodin, cíl nejpozději 
do 18:00 hodin. V cíli bude připraveno občer-
stvení a příjemné posezení s hudbou.



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.

INFOCENTRUMSPORT

» ORIENTáLNÍ  TANEC V KUNŠTáTĚ 
v Zrcadlovém sále Sportovní haly. Otvírá-
me nový kurz pro začátečníky. Informace a 
přihlášky: 736 607 506, top.len@seznam.cz, 
www.rahatlukum.cz

» ZVErIMIX - chovatelské potřeby (ve 
dvoře IC a knihovny), nám. Krále Jiřího 250, 
Kunštát oznamuje, že rozšířil své obchodní 
prostory a s tím i sortiment nabízeného zboží. 
Kromě všeho pro vaše domácí mazlíčky, zde 
najdete i širokou nabídku originálních bra-
zilských houpacích sítí a závěsných křesel i 
značkové sportovní oblečení za skvělé ceny!  
Otevírací doba: po – pá od 8.00 – 17.00, so 
8.00 – 12.00 Kontakt: 516 412 293, 775 686 
889, e-mail: zverimex@seznam.cz

» PRONAJMU ByT 2+KK na ulici F. Hala-
se bývalém Ilku. Volný od 1.10.2010. 
Tel. 739 477 821.

» NABÍZÍM PrONÁjEM prostor na ná-
městí v Kunštátě (dnes prodejna Krásnůstky 
a second hand vedle informačního centra) 
vhodných pro zřízení obchodu nebo kancelá-
ří, cca 70m2, s hygienickým zázemím. Volné 
od 1. ledna 2011. Bližší info: 736 529 266

Výsledkový servis srpen

Muži:
Kunštát „A“ - Bořitov               0 : 3
Rousínov „B“ - Kunštát „A“              0 : 0 
Kunštát „B“ - Bořitov „B“        3 : 4
Kotvrdovice - Kunštát „B“             1 : 1

Dorost:
Kunštát - Čebín                  6 : 0
Bučovice - Kunštát               6 : 1

Pentaco - Újezd                   5 : 0
Šerkovice - Újezd                   8 : 0

Rudka „A“ - Lhota Rapotina   4 : 4
Vážany - Rudka „A“           2 : 3
Šošůvka - Rudka „B“           4 : 4
Rudka „B“ - Chrastová           1 : 3

-kod-

MALÁ KOPANÁKOPANÁ

Občanské sdružení řemesla v Kunštátě
v rámci projektu Univerzity řemesel 

a volného času pořádá 

KURZy ŘEMESLNé VýROBy

• Výroba šperků (8 hod) Kurzovné vč. ma-
teriálů 900,- 

• Pletení košíků z papíru (12 hod) Kurzov-
né vč.materiálů 900,- 

• Ruční pletení  (16 hod) Kurzovné 700,- 

Dekorativní vyřezávání ovoce a zeleniny 
(4 hodiny) Kurzovné 200,-

• Kurzy jsou vhodné pro širokou veřejnost 
od 12 do 99 let.

• Zahájení září/říjen 2010
• Přesný termín a místo konání bude včas 
upřesněn

• Bližší informace a přihlášky na www.os-
remesla.cz, tel: 731 163 463 nebo E-mail: 
anna.smejkalova@seznam.cz

INZERCE

TICKETPORTAL V KUNŠTáTĚ

Od srpna letošního roku jsme rozšířili služby 
IC o možnost přímého zakoupení vstupenek 
na kulturní a sportovní akce pořádané v ČR. 
Po zakoupení vstupenky Vám ji vytiskneme 
a předáme. 
Tato služba je Vám k dispozici v provozních 
hodinách IC: pondělí-pátek 8.30-16.00h

Restaurace KD zve na taneční zábavu 
v sobotu 18. září od 20.00 v kulturním 

domě. Hraje skupina TALISMAN.


