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LISTOVÁNÍ
je velmi úspěšný projekt
scénického čtení, jehož
zakladatelem je herec
Lukáš Hejlík.
V rámci projektu představují herci dětským
i dospělým divákům
zajímavé knihy i jejich
autory a propagují
tak čtenářství.
Také děti ze Základní školy v Kunštátě měly
možnost zhlédnout v novém divadelním sále
školy dvě výborná představení v podání
Jakuba Zedníčka, Alana Novotného a Lenky
Janíkové. Mladší děti zaujalo čtení z knihy
Petry Soukupové Bertík a čmuchadlo, ty
starší vtáhli herci do děje knihy Mikäela
Olliviera Život k sežrání. Představení se
uskutečnila ve spolupráci základní školy
a městské knihovny za finančního přispění
Kruhu přátel umění města Kunštát. 		
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INFORMACE O ČINNOSTI
RADY MĚSTA
V měsíci lednu se Rada města na svých
zasedáních mimo jiné zabývala:
· upraveným návrhem projektové dokumentace pro územní řízení, která řeší
úpravu křižovatky u kostela a autobusové zálivy
· výběrovým řízením na zhotovitele přístavby mateřské školy
· podáním žádostí o dotace na akce:
· oprava chodníku do Sychotína
· obnova drobných památek na Kunštátsku (kaple Hluboké, Touboř a socha
P. Marie)
· dětská hřiště Kunštát
· oprava místních komunikací v Rudce
· kolaudací komunikace v ulici Sadová
· výkupem, prodejem a pronájmem pozemků a pronájmem nebytových prostor
· aktuálním stavem objektu penzion pro
důchodce a bytového domu Nová 504
pokračování na s. 2

OTÁZKA PRO STAROSTU
Vážený pane starosto,
v úterý 19. ledna bylo na úřední desce zveřejněno Oznámení o zahájení stavebního
řízení na opravu chodníků na ulici Palackého od autobusových zastávek Kunštát,
kulturní dům, po konec ulice směrem na
Újezd, a to po obou stranách silnice I/19.
Znamená to, že rekonstrukce a místy vybudování zcela nových chodníků se dočkáme
v letošním roce? Kdy stavební práce začnou
a kdo bude investorem?
Ano, plánujeme v první polovině roku začít
s úplnou rekonstrukcí chodníku na pravé
straně ul. Palackého směrem k Újezdu.
Na levé straně (okolo Autosu) se jedná
o řádné předláždění. Investice půjde z rozpočtu města s předpokládanou alespoň
částečnou spoluúčastí některých zainteresovaných firem. Rozpočet na akci je cca
1.200 tisíc korun.
Dále prosím uveďte, zda by nebylo možné
uplatňovat sankce proti řidičům parkujícím v úseku zákazu zastavení na ulici Brněnská před sportovní halou. Často se jedná o celou řadu vozidel, jejichž řidiči zde
parkují proti platným předpisům – za dopravní značkou B28 Zákaz zastavení. Nebylo by možné smluvně sjednat u Policie ČR
a odtahové služby odstraňování těchto
špatně parkujících vozidel? Myslím si, že
udělené pokuty by byly hezkým příjmem do
městské pokladny; a podle opakujících se
problémů i trvalým. Jistě by bylo možné také
sankcionování ze strany městské policie.
Například tisíc korun pokuty za každé auto

by za jedno sobotní sportovní dopoledne
přineslo i více než 10 tisíc korun...
Problém s nepovoleným parkováním na
silnici ul. Brněnské před sportovní halou
se projevuje hlavně v období námraz
a mlhy, kdy se výrazně zvyšuje riziko kolize projíždějících aut. Někdy stačí upozornit návštěvníky haly a parkující auta zmizí
během chvilky na parkoviště. Někdy Policii
ČR voláme, postihy jsou řešeny, ale peníze
jdou do státní kasy, ne do městské. Proto
v současné době jednáme se zástupci
státní policie o společných (tj. PČR + MP),
náhodných podvečerních a večerních
kontrolách (první proběhne ještě v lednu),
kde by případný postih mohl jít do pokladny města. Důležitější ale je, aby tam auta
neparkovala vůbec. I z tohoto důvodu se
s patřičnými orgány projednává úprava
dopravního značení za účelem zvýraznění
zákazu stání, a to pro oba směry.
MVDr. Zdeněk Wetter, starosta

POZVÁNKA NA OCHOTNÍKY
Divadelní spolek v Rájci-Jestřebí
Vás zve na představení:
Moliére

ZDRAVÝ NEMOCNÝ
18. února 2016 v 19.00 hod.
v divadelním sále ZŠ Kunštát
Vstupné dobrovolné

INFORMACE O ČINNOSTI RADY MĚSTA
· předloženou projektovou dokumentací
na multifunkční sportovní areál v Újezdě
· Rada města schválila:
· vyhlášení nového výběrového řízení na
zhotovitele přístavby mateřské školy
včetně jmenování komise pro otevírání
obálek a hodnocení nabídek
· uzavření kupní smlouvy se společností PROGRES SERVIS SIBŘINA, s.r.o., na
dodání dopravního automobilu pro SDH
Kunštát
· zadání zpracování návrhu rekonstrukce zasedací síně městského úřadu
· uzavření nájemní smlouvy na pronájem areálu rybníka u školy s Moravským

RESTAURACE RUDKA

rybářským svazem, o.s., místní organizací Boskovice
· zadání zpracování odborného posudku
stávajícího stavu stavebních konstrukcí
bytového domu Nová 504
· odpisový plán příspěvkové organizace
ZŠ a MŠ Kunštát a použití rezervního
fondu
· nákup nové čekárny pro autobusovou
zastávku na ulici Brněnská (u Bílého
kříže)
· rozpočtové opatření č. 12/2015
· uzavření smlouvy o výkonu funkce
odborného lesního hospodáře s LČR, s.p.,
lesní správa Černá Hora, na dobu určitou
do 30. 6. 2016

Vás srdečně zve na

VALENTÝNSKÉ MENU
13.–14. února 2016
čeká Vás romanticky připravený stůl
a speciální valentýnské menu.
Cena pro dvě osoby je 599 Kč.

STEAKOVÝ VÍKEND
19.–21. února 2016
Rezervace stolů na telefonních číslech
722 947 994 nebo 539 083 405
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MÍSTOSTAROSTŮV ZÁPISNÍK
Vážení občané města Kunštát,
dnešním zápisníkem bych Vás rád informoval o významné návštěvě z Krajského úřadu Jihomoravského kraje v naší místní části Sychotín.
V sobotu 9. ledna 2016 jsme měli čest hostit
na výroční valné hromadě Sboru dobrovolných hasičů v Sychotíně pana hejtman JmK
Michala Haška. Při této příležitosti ocenil
sbor, dva funkcionáře sboru a v neposlední
řadě i celé družstvo žen, které v uplynulém
roce získalo titul mistryň Extraligy České
republiky v požárním útoku.
Michal Hašek přivezl jedenáct bronzových
medailí Jihomoravského kraje, z nichž
devět putovalo ke členkám mistrovského
týmu za vynikající sportovní výsledky
v rámci požárního sportu v ČR a další dvě
medaile obdrželi dva funkcionáři sboru
Ing. Aleš Havelka (starosta sboru) a Ing.
Libor Sedlák (velitel sboru a trenér soutěžního týmu žen) za dlouhodobou a obětavou
práci pro sbor. Dále ocenil celý sbor dobrovolných hasičů v Sychotíně za vzornou reprezentaci Jihomoravského kraje.
Celý seriál Extraligy ČR obnášel čtrnáct
soutěží po celé republice, kterých se zúčast-

nilo na dvě stě mužských a šedesát ženských týmů. Ženy ze Sychotína bojují v Extralize ČR od roku 2011. V letech 2011 a 2012
obsadily šesté místo, v roce 2013 místo čtvrté, v roce 2014 místo třetí a minulý rok zvítězily.

Sychotínský sbor vznikl v roce 1959. V Sychotíně je 244 obyvatel a k dobrovolným
hasičům patří pětasedmdesát z nich –
což znamená každý třetí obyvatel.
Rád bych touto cestou poděkoval děvčatům za krásnou reprezentaci našeho města na všech soutěžích, kterých se zúčastnila. Také chci
p o děkovat v š em
sportovcům, kteří
reprezentují naše
město v okresních,
krajských či republikových kláních.
RM si velice váží
každé volnočasové
aktivity, která vede
k posílení zdraví
a soudržnosti občanů.
Ing. Libor Sedlák,
místostarosta
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Dne 27. 1. 2016 oslavil své 80. narozeniny
pan Adolf Pěta ze Sychotína,
dlouholetý pracovník prodejny nábytku
v Kunštátě a také šikovný hrnčíř. Za dlouholetou práci pro rodinu mu děkují a přejí
vše nejlepší, hodně zdraví a životní energie
manželka Anna, syn Adolf s rodinou a dcera Alena s rodinou.
-mat-

BEZPEČÍ PRO VŠECHNY
ÚDRŽBA CHODNÍKŮ
Tak nám napadlo několik centimetrů sněhu a opět se diskutuje o tom, kdo odpovídá
za údržbu chodníků. Od dubna 2009 zákonem č. 97/2009 je stanoveno, že za chodníky
zodpovídá majitel, nebo správce. Do doby
účinnosti tohoto zákona za údržbu chodníku odpovídal majitel nemovitosti, u které se
chodník nacházel, i když byl v majetku obce.
Od uvedené doby převládá mezi občany
názor, že za všechny chodníky odpovídá obec,
což je však omyl. Uvedený zákon ani neukládá povinnost chodníky udržovat, což
v minulosti upřesňovaly obecní vyhlášky,
které v současné době nemají v této věci
platnost, protože jsou právně níže postaveny než zákon, který to neupřesňuje. Z toho
vyplývá, že majitel chodník nemusí udržovat, ovšem vztahuje se na něj odpovědnost
za škodu, tedy i na úrazy, ke kterým v důsledku neošetření chodníku došlo. A někdy
je to pořádně drahé. Obce totiž mají uzavřeny pojistky na tyto události, avšak neznám
jediného soukromého majitele pozemku,
na kterém je chodník, který by takovou pojistku měl uzavřenou. Je mi známo, že v obci
Kunštát dochází k ošetřování chodníků
obcí bez rozdílu, zda je ve vlastnictví obce,
nebo soukromníka, avšak nejsou uzavřeny
smlouvy, že za chodníky ručí obec. Tedy, je
zde otázka, kam bude směřován požadavek
na náhradu škody po případném úrazu na
pozemku – chodníku – v osobním vlastnictví.
Podklady ke článku jsou čerpány z uvedeného zákona a písemných materiálů uvedených na internetu.
Předseda komise pro bezpečnost, prevenci
a životní prostředí, Lubas Zdeněk

Linka pomoci obětem kriminality
a domácího násilí má číslo 116 006
Pracuje nonstop, je bezplatná a poskytuje
diskrétně odborné rady.
Na telefonní linku 116 006 se může obrátit
každý, kdo se cítí být obětí trestného činu,
a to bez ohledu na to, zda trestný čin byl nebo
nebyl oznámen. Volat mohou oběti různých forem násilí, včetně násilí domácího.
Pomoc na lince je určena i obětem nedbalostních trestných činů, např. dopravních
nehod. Linka poskytuje okamžitou pomoc,
rady a informace ženám, mužům i dětem.
Volat mohou lidé i při pouhém podezření,
že jsou obětí některé z forem domácího
násilí, ať už fyzického, psychického, ekonomického či sociálního, stalkingu, nebezpečných výhružek a podobného trestního
jednání.
Na linku 116 006 mohou volat pozůstalí po
obětech úmyslných i nedbalostních trestných činů, kterým linka zprostředkuje
rychlou a nadstandardní pomoc Bílého kruhu bezpečí nebo nejblíže situované kvalitní
služby. Linka poskytuje pomoc také svědkům trestných činů, kteří byli událostí traumatizováni, potřebují psychickou podporu
a informace o svých právech a ochraně.
Provozovatel linky Bílý kruh bezpečí věnuje výraznou pozornost prevenci kriminality
a na linku mohou zavolat i lidé, kteří se
odůvodněně obávají, že se mohou stát obětí
trestného činu, a svou situaci potřebují konzultovat.
Vznik a provoz této nové služby je realizován
díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha a programu Dejme (že)nám
šanci, který je financován z Norských fondů.
Více informací naleznete na webových
stránkách www.linka-pomoci.cz.

PŘIROZENÝ POHYB
OBYVATEL ROK 2015
Stav obyvatel k 31. 12. 2015:
celkem
žen
Kunštát
1955
1005
Újezd
287
144
Sychotín
244
118
Rudka
210
109
Hluboké
60
32
Touboř
27
10
Celkem
2783
1418

mužů
950
143
126
101
28
17
1365

Průměrný věk obyvatel k 31. 12. 2015:
Kunštát		
39,20
Újezd 		
37,32
Sychotín		
40,98
Rudka		
41,40
Hluboké		
45,40
Touboř		
45,70
Celkem 		
39,53
Narození v roce 2015 – 37 dětí
Kunštát
14 chlapců
Újezd
2
Rudka
–
Sychotín
4
Hluboké
–

10 dívek
2
1
3
1

Zemřelí v roce 2015 – 19 osob
Kunštát
6 mužů
Sychotín
–
Rudka
2
Hluboké
1

4 ženy
3
1
2

Z Kunštátu se v roce 2015 odstěhovalo 58
občanů a přistěhovalo 73.
Věkové složení obyvatel:
v předproduktivním věku: 505
v produktivním věku:
1839
v poproduktivním věku:
439
V Kunštátě bylo uzavřeno 37 sňatků,
8 v kostele sv. Stanislava. Snoubenci dále
využili Květnou zahradu a Pilastrový sál
kunštátského zámku, Obřadní síň města
Kunštát, jeskyni Blanických rytířů a park
u ní, výletiště v Újezdě a louku v Hlubokém.
Nejvyšší počty obyvatel stejného příjmení:
Bednář/ová – 44, Šafář/ová – 37, Pavlů – 29.
Nejvyšší počty obyvatel stejného jména:
Marie – 100, Jan – 94, Petr – 79.
Nejvyšší počet obyvatel žijící na jedné ulici
je 389.			
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MASOPUSTNÍ MAŠKARNÍ PRŮVOD
V dobách našich předků plynul život na
venkově v souladu s koloběhem roku. Cyklus
ročních lidových obyčejů bylo střídáním
období hojnosti a půstu, aby byla zachována rovnováha.
Masopust je velmi starý předkřesťanský svátek spojený
s očekáváním jara, přáním
k zajištění zdaru v příštím
roce, bohaté úrody, plodnosti a hojnosti. V některých
částech Moravy je maso-

pust stále živý svátek a nazývá se fašank,
nebo někde je znám také jako ostatky. Jde
o lidovou zábavu, kdy se lidé oblékají do
různých masek. V masopustních průvodech je tolerována parodie některých lidských vlastností, profesí nebo přímo určitých lidí.
Pojďte si s námi zažít, jak
se dříve lidé společně na
venkově veselili. Přijďte
ochutnat masopustní koblihy.

Přidejte se do průvodu! Jste srdečně zváni!
Veselice začne v masopustní úterý 9. února
ve 14.00 v areálu Jelínkovy lesní chaty.
Menší děti by měly být jen tichými pozorovateli. Pokud se chtějí zapojit do maškarního průvodu, je třeba pamatovat na základní dětskou potřebu obličejové identifikace,
bez níž trpí nejistotou a strachem. Maska
dětí, ani ta naše, by tedy neměla zakrývat
obličej.
Srdečně zve Rodinný klub Jelínek
– lesní školka
3

NOVÁ KNIHA
JAROSLAVA ŘEHŮŘKA
Ve spolupráci se Základní školou v Kunštátě a Klubem ABS (Absolventi Baťovy školy)
ve Zlíně kunštátský rodák Jaroslav Řehůřek zařadil do nové knihy Ocelové srdce
průmyslového světa a ekonomicko-ekologická recyklace automobilu 27 roků své
aktivní činnosti ve Zlíně z let 1940–1967
a navázal padesáti lety života ve Francii,
kde zahrnuje zkušenosti z ekonomickosociální oblasti za hranicemi naší země.
Z nové osmdesáti stránkové knihy z kovo –
průmyslové oblasti výrazně vystupuje automobil.

body, individuálního cestování a podstatně
ovlivnil vývoj společnosti. Dosah sociologického dopadu je nepopsatelný.
Automobil v oblasti kovoprůmyslu vystupuje na přední místo důležitosti ve svém ekonomicko-ekologickém životním cyklu s vý-
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OCELOVÉ SRDCE
PRŮMYSLOVÉHO SVĚ TA
Výrobky z oceli (Fe 98 %), neželezných kovů
(Al, Cu, Zn…) a jejich slitin jsou základním
materiálem při budování světové ekonomiky. Spolu s moderním technologickým
pracovištěm jsou hybnou silou industrializace. Zde pracuje „Ocelové srdce průmyslového světa“, zde obráběcí stroje vyrábějí
součásti strojních zařízení pro potravinářský průmysl, pro zdravotnictví a pro
dopravu. Automobil se stal symbolem svo-

hodou úspěšné recyklace. Zde se mění v kovový šrot, základní materiál k výrobě oceli
a postupně k výrobě metalurgických výrobků – polotovarů přizpůsobených tvarem,
rozměrově a váhou k dalšímu zpracování
ve strojírenském průmyslu.

Automobilový průmysl je předním spotřebitelem plechu k výrobě karoserií a kusové
oceli k výrobě součástí automobilu. Speciální stroje lisováním za studena vyrábějí
části karoserie nebo kováním za tepla klikové hřídele do motoru. Pak nastupuje
složitá výroba různých součástí třískovým obráběním prostřednictvím obráběcích strojů.
Automobil doplněný elektroinstalací a potřebným vybavením
k provozu vyjíždí na silnici. Po
určité době „služby poskytnuté
uživateli“ se automobil mění
opětovně v kovový šrot… Životní
cyklus automobilu je vyřešen!
Čtrnáctiletý školák ve své představě se vidí za volantem auťáku. Z obrazovky svého tabletu
čte o recyklaci svého vysněného Rolls-Royce: „Ekonomicko–
ekologický životní cyklus automobilu je vyřešen. Základní
vědomosti o výrobě oceli, neželezných kovů a jejich slitin
umožňují nahlédnout do ekonomického světa!“
V městské knihovně v Kunštátě je nabídnuto
veřejnosti zdarma několik knih OCELOVÉ
SRDCE PRŮMYSLOVÉHO SVĚTA A EKONOMICKO-EKOLOGICKÁ RECYKLACE
AUTOMOBILU.
Ve Francii, únor 2016
Jaroslav Řehůřek

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KUNŠTÁT
RYBIČKY
ZE ZAHRADNÍ ULICE
Objekt mateřské školy na Zahradní ulici
má charakter rodinného domu. V přízemí
je herna, prostor pro výdej stravy, šatna
a sociální zázemí. V patře je prostor určený k odpočinku, lůžková část, kancelář
a sociální zázemí. Budova je podsklepena
a patří k ní velká zatravněná zahrada.
O děti se ve škole starají dvě pedagožky
a jedna provozní pracovnice. O údržbu budovy a jejího okolí se stará pan školník,
který je společný pro obě budovy MŠ.
Do února 2015 na Zahradní ulici fungovala
Firemní školička. Jednalo se o projekt Rovné příležitosti v Kunštátě, který k tomuto
datu plánovaně skončil. Od března se budova stala odloučeným pracovištěm Mateřské
školy Kunštát.
Děti, které chodily dříve do Fantazie, byly
automaticky přijaty do nově vzniklé třídy
Rybiček. Ke stávajícím dětem bylo přijato
ještě osm dalších. Stejně jako děti, zůstali
v budově i zaměstnanci.
V červnu bylo schváleno, že Rybičky budou
zachovány i pro další školní rok 2015/2016.
V září do Rybiček nastoupilo 23 dětí, z toho
bylo 10 dvouletých, 11 tříletých a 2 čtyřleté.
Jedna holčička následně přestoupila do MŠ
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v místě bydliště a jeden chlapeček přerušil
docházku kvůli nezralosti. Od ledna 2016
nám přibyla ještě jedna dvouletá holčička.
Do Rybiček k dnešnímu dni chodí 22 dětí.
Děti od září povyrostly, rozvázaly jazýčky
a školnímu režimu dobře přivykly. Jsou
sice malinké, ale velice šikovné. Postupně

se jim daří všechno zvládat! Výběr z toho,
co všechno se od září v mateřské škole naučily, předvedly rodičům na vánoční besídce. Od ledna dokonce zahájily plavecký kurz
v Boskovicích!
Děkujeme Městu a vedení za podporu
a rodičům za trpělivost a spolupráci!
-jv-

INZERCE
LETNÍ RESTAURACE Na Pekárně přijme
brigádnice/studentky/servírky na obsluhu
v restauraci. Sezonu zahajujeme v květnu,
pracovní doba po–pá 17.00–23.00, so–ne 15.00
–23.00. Praxe není podmínkou, rádi zaučíme. Požadujeme příjemné vystupování, samostatnost. Informace tel. 608 886 777

SPORT
SPORTOVEC KUNŠTÁTSKA 2015
Sportovní komise při Radě města Kunštát
zahájila v loňském roce novou sportovně
společenskou akci „Sportovec Kunštátska
2015“. Během listopadu se sešlo celkem
40 nominací rozdělených do čtyř kategorií.
Do konce roku pak probíhalo internetové
hlasování. Byli jsme příjemně překvapeni,
když se sešlo přes tři sta hlasů.

Slavnostní vyhlášení výsledků ankety proběhne 12. února od 18 hodin v Kulturním
domě v Kunštátě. Ocenění sportovců doplní také kulturní program.
Jménem Rady města a Sportovní komise
Vás srdečně zvu.
Ing. Aleš Havelka
předseda Sportovní komise

Kolpingova rodina Kunštát
si Vás dovoluje pozvat na tradiční maškarní bál

ŠIBŘINKY,
který se koná v sobotu 6. února 2016 ve 20 hodin
v Kulturním domě v Kunštátě.
Hudba ARCUS, taneční vystoupení
· Tombola · Vstupné: 100 Kč, masky 60 Kč
Předprodej vstupenek v prodejně „Linda“

Kolpingova rodina Kunštát a taneční skupina BAMI
si dovoluje pozvat všechny děti a jejich rodiče
i prarodiče na tradiční

DĚTSKÝ KARNEVAL,
který se koná v neděli 7.února 2016 ve 14 hodin
v Kulturním domě v Kunštátě.
Reprodukovaná hudba, taneční vystoupení BAMI
· Tombola · Vstupné: děti 30 Kč, dospělí 50 Kč
Srdečně zvou pořadatelé

PODĚKOVÁNÍ
Vážení čtenáři, v sobotu 9. ledna proběhl třetí farní ples. Srdečně děkujeme všem
firmám, podnikatelům, živnostníkům a ostatním dárcům za ceny věnované do
tomboly. Vám, kteří jste ples navštívili, děkujeme za vydařený večer, hojnou účast
a podporu.
Za kunštátskou farnost P. Petr Košulič

JSME ŠANCE PRO VÁS. Hledáte zajímavou práci? Sháníte nové uplatnění? Chcete
zkusit něco nového? Věříme, že jsme firma,
která Vás může zaujmout.
TE Connectivity Kuřim je součástí nadnárodní společnosti TE Connectivity, která
je jedničkou na trhu v oblasti propojení.
A kuřimský závod s více jak 2500 zaměstnanci hraje prim ve výrobě konektorů,
kabeláží či pojistkových skříní pro automobilky světových značek. Najdete zde špičkové technologie, moderní automaty i jedinečné výrobní procesy od lisování plastů,
lisování kovů, pokovování až po ruční montáže. Pracovní uplatnění tu získají manuálně zdatní lidé i vysokoškolsky vzdělaní
odborníci. Svých zaměstnanců si ceníme
a mimo základní plat nabízíme celou řadu
benefitů: příspěvek na stravování a dopravu, týden dovolené navíc, 13. plat, wellness
program, lékařskou péči, právní služby
zdarma a další. Celoročně pořádáme zajímavé soutěže, podporujeme (nejen) sportovní aktivity zaměstnanců a zapojujeme
se do dobročinných aktivit. Snažíme se
vytvářet podmínky pro slaďování rodinného a pracovního života.
Jak to u nás chodí, se můžete přesvědčit
každý třetí čtvrtek v měsíci, kdy pro zájemce o práci pořádáme Den otevřených dveří s komentovanou prohlídkou. Na vlastní
oči budete mít možnost nezávazně si prohlédnout nejenom výrobní provoz, ale rovněž bohaté zázemí – počínaje jídelnou s minimarketem, ordinací závodního lékaře
či autobusovým nádražím před areálem
firmy konče. Nejbližší termín je 18. 2. 2016,
v 16 hod. (Další termíny DOD jsou: 17. 3.,
21. 4., 19. 5., 16. 6.) Účast je vhodné potvrdit
e-mailem dod@te.com nebo telefonicky
541 165 541. Jste srdečně zváni.
TE Connectivity, K AMP 1293, 664 35 Kuřim,
www.te.jobs.cz
NAVŠTIVTE OČNÍ OPTIKU nám. ČSČK 38.
Nabízíme větší výběr obrub za příznivé ceny,
k novým brýlím pouzdro zdarma a doplňkový sortiment. Těšíme se na Vaši návštěvu
každou středu od 9.30–16.00.
STUDIO VIKTORKA – Petra Loukotová nabízí na penzionu kosmetické práce, pedikúru, manikúru a také dárkové poukazy.
Tel. 605 979 121
HLEDÁM KE KOUPI rodinný dům se zahradou v Kunštátě nebo v okolí do max.
20 km. Opravy nevadí. Tel. 792 265 368
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Město Kunštát zve na divadelní představení

S nebo BEZ?
D I V A D L O

P A L A C E

P R A H A

PATRICK HAUDECOEUR a DANIELLE NAVARRO-HAUDECOEUR

14. ročník soutěže o nejlepší slivovici

SLIVKOŠT
Vážení příznivci nápoje, který posiluje
mysl, srdce a mládenecké síly,
dovolujeme si Vás pozvat dne 20. 2. 2016
do Rudecké hospody na SLIVKOŠT.
Kategorie:
1) Švestky
2) Ostatní
Příjem vzorků již celý týden předem
každý den od 17 hod.
v Rudecké hospodě.

v hlavní roli

Vanda Hybnerová

Začínáme v 19.00 hodin.
K poslechu a dobré pohodě
hraje country hudba.
Zve Sdružení složek Rudka
Bližší informace na tel. 721 997 673

REŽIE VANDA HYBNEROVÁ A JAKUB ČERMÁK

10. 2. 2016 v 19 hod.
Kulturní dům Kunštát

Vanda Hybnerová si vyzkoušela i práci režisérky
a hra se v jejím vidění mění v grotesku a smršť pohybových improvizací. Tomu podřídila i výběr herců.
Vojtu Záveského a Jakuba Žáčka znají diváci z pořadu
Na stojáka, nebo ze sitcomu PanMáma. Richard Trsťan
účinkoval v několika komediích divadla Palace a Lucia
Kašiarová byla vyhlášená Tanečnicí roku 2012.

Cena vstupenky 280 Kč / důchodci 250 Kč
Informační centrum Kunštát, náměstí Krále Jiřího 105, Kunštát, telefon 516 410 576

JEDNODENNÍ
ZÁJEZDY MINIBUSEM
ÚNOR 2016

				
Velký Meder – termály
6. 2. 2016 (So), 21. 2. (Ne)
Oblíbený zájezd do slovenských
termálních lázní. Cena: 490 Kč/os.
Kouty nad Desnou
7. 2. 2016 (Ne)
Lyžování v nejmodernějším lyžařském
středisku na Moravě. Cena: 280 Kč/os.
!! ODJEZDY Z KUNŠTÁTU,
LETOVIC A BOSKOVIC !!

PŘEDNÁŠKA
Leopold Sulovský
EXPEDICE ALPAMAYO 2015
Středa, 17.2. – HOTEL RUDKA, 18.00
Přednáška Leopolda Sulovského,
vedoucího loňské úspěšné horolezecké
expedice do Jižní Ameriky.
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