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Rámováno bratry Halasovými a paspartováno knihovnou. Městská knihovna 8. března 2004.

SLOVO STAROSTY
Začátek března už bývá takovou předzvěstí jara. Ještě to není ono, ale už je to trochu
v tom povětří cítit. Ti nedočkaví mají na
zahrádce půl práce hotovo. Ti opatrnější
vyčkávají. Nemají se čeho bát, povinnosti
na ně počkají. A pro ty trpělivé a pro ty, co
zahrádku nemají či dělají, že o ní nevědí,
jsou pořádány kulturní akce, jako jsou divadelní představení. Pr v ní nás čeká
20. března. Profesionálové nám předvedou
romantickou komedii „Bosé nohy v parku“.
V kulturním domě se můžeme těšit na
Rudolfa Hrušínského, Veroniku Freimanovou a další pražské herce. A za čtrnáct
dnů budou hrát domácí.
Divadelní spolek, veskrze a jedinečně amatérský, LMD Kunštát vás srdečně zve na
své představení, volné dramaticky zaměřené zpracování všeho možného, inspirované texty známého a osvědčeného českého
spisovatele. Ale toto představení není jen
tak obyčejné. Bude hráno na počest dvacátého výročí existence spolku LMD. To je
důvod k oslavě. Proto KD 4. dubna v den
premiéry přivítá půl hodiny před vlastním
představením kapelu The Sailors, která

svým vystoupením zahájí v 19 hodin vernisáž výstavy o historii i současnosti divadelního ochotničení v Kunštátě. Tato výstava
fotografií, textů a pamětí o sto dvaceti letech amatérského divadla v Kunštátě bude
instalována v předsálí kulturního domu
jako výstava trvalá, variabilní, tedy vyměnitelná dle potřeby. Díky pochopení vedení radnice se vám otevře minulost všech
divadelních nadšenců až po současné tři
soubory, které ve městě máme.
Derniéra proběhne 25. dubna opět v 19 hodin již bez předkoncertu, ale s trvající výstavou. Název představení i výstavy zní
stejně „Setkání po letech…“ a jak uvidíte,
rozhodně to není náhoda.
Nezbývá než poděkovat městu za podporu
nejen finanční, všem hercům, komediantům, režisérům a ostatním „bláznům“ za
jejich snahu vás pobavit, oslovit, ohromit
a zabavit. Proto přijďte všichni, nakonec
i ti zahrádkáři, protože to všechno děláme
i pro vás. Vlastně hlavně pro vás. A věřte
tomu, že rozchechtané tváře a uplácané
dlaně jsou tou největší odměnou pro každého herce. 			
MVDr. Zdeněk Wetter, starosta

březen 2020
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INFORMACE O ČINNOSTI
RADY A ZASTUPITELSTVA
MĚSTA
Rada města schválila podání žádosti o půlmilionovou dotaci z Jihomoravského kraje
na první etapu elektrifikace Panské zahrady. Tato částka by měla sloužit k přípravě
páteřního zemního vedení.
Rada města schválila uzavření roční nájemní smlouvy se spolkem Na Slunci na areál
Jelínkovy chaty za symbolickou cenu deset
korun. Spolek Na Slunci v chatě nad koupalištěm provozuje lesní mateřskou školu
a nájemní smlouvu potřebuje jako podklad
pro své dotační žádosti, aby mohl postupnými kroky naplňovat koncepci využití
celého areálu.

TERMÍNY
SVOZU KOMUNÁLNÍHO
ODPADU V BŘEZNU
11. 3. a 25. 3. 2020

INFORMACE O ČINNOSTI
RADY A ZASTUPITELSTVA
MĚSTA

UPOZORNĚNÍ PRO
OBČANY

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
KUNŠTÁT

ZTRACENÉ ZVÍŘE, ČIPOVÁNÍ PSŮ,
PŘIHLÁŠENÍ PSA DO EVIDENCE

pořádá
v rámci Března – měsíce čtenářů

Vydatnost nového hydrogeologického vrtu
v Sychotíně, který měl posílit zdroj podzemní vody pro město, nesplňuje očekávání.
Vodohospodářský odbor ve spolupráci s odbornou firmou nyní hledají jinou lokalitu, ve
které bude proveden nový průzkumný vrt.
Na náměstí Klementa Bochořáka se o víkendu 16. a 17. května opět setkají keramici, aby veřejnosti předvedli své řemeslo
při celoevropské akci „Dobrý den, keramiko!“ Podtitul tohoto ročníku zní Obraz hlíny.
Kunštát je předsedajícím členem České
asociace keramických měst a na jeho půdě
půjde již o čtvrté setkání tohoto druhu.
Rada města schválila uzavření smlouvy
na zajištění funkce odborného lesního hospodáře s Ing. Petrem Hromádkem a dále
schválila uzavření smlouvy na zajištění
funkce lesního hospodáře s Ing. Ladislavem Hromádkem. Obě smlouvy budou uzavřeny do 31. prosince letošního roku. Po
uplynutí doby a zhodnocení vzájemné spokojenosti bude jednání o prodloužení spolupráce pokračovat.
Školní zahrada mezi budovou základní
školy, fotbalovými kabinami a tělocvičnou
opakovaně trpí návštěvami, které po sobě
zanechávají nepořádek, střepy a lahve od
alkoholu. Rada města se nyní zabývá návrhem ředitele školy, který jako řešení doporučuje rozšíření kamerového monitorovacího systému. Náklady na jeho pořízení
by činily přibližně dvě stě tisíc korun.
Rada města schválila mimořádnou dotaci
sedmdesát tisíc korun pro místní včelařskou organizaci, která v tomto roce slaví sté
výročí svého založení. Mimo samotnou oslavu spojenou s doprovodnými akcemi včelaři chystají i vydání almanachu mapujícího
historii spolku. 			

Z důvodu stále častějších problémů zaběhnutí, pobíhání či ztráty psa informujeme
občany, co v takových případech dělat, neboť předpokladem šťastného shledání majitele se svým psem jsou především preventivní opatření.
Především je nutné svého psa řádně zaregistrovat na MěÚ v Kunštátě. Do evidence
(ohlášení k místnímu poplatku ze psů,
povinnost každého majitele psa dle OZV
č. 4/2019), přesně popsat rasu psa, jeho pohlaví, barvu, velikost a uvést mimo adresu
i aktuální telefonické spojení na majitele.
Má-li pes nějaké tetování, jizvy nebo odchylky od standardu, je dobré je do evidence poznamenat. Tato evidence je vždy použita jako první při vyhledávání identity
nalezeného psa.
Od loňského roku je povinností opatřit čipem všechny psy. Je-li pes takto označený
a číslo čipu je uvedené v evidenci na MěÚ
Kunštát, je šance, že majitel psa bude nalezen velmi rychle.
Veterinář poznačí číslo čipu nejen do průkazu zvířete, ale i do své evidence psích
pacientů. Po označení psa mikročipem je
i důležité zaregistrovat se do některého
z aktuálních celorepublikových registrů
psů (např. Národní registr majitelů zvířat
www.narodniregistr.cz/o-nas.php).
Z tohoto důvodu žádáme občany, kteří
vlastní psa, aby na MěÚ Kunštát přinesli
kód s číslem čipu, nebo zavolali na tel. číslo
515 534 304-305 nebo zaslali číslo čipu mailem na adresu tenorova@kunstat-mesto.cz,
sauerova@kunstat-mesto.cz, nebo osobně
přišli doplnit údaje do evidence přihlášky.
Aktuální telefonní čísla na odchyt psů
v Kunštátě a místních částech: 773 064 503
nebo 773 064 507.			

SPOZ města Kunštát
Vás zve na

MĚ STO KUNŠTÁT
ZVEŘEJŇUJE ZÁMĚR
NA PRONÁJEM NEBYTOVÝCH
PROSTOR URČENÝCH
K PODNIKÁNÍ V OBJEKTU
MĚ STA KUNŠTÁT,
RUDKA Č.P. 79 –
BUDOVA HOSPODY.

-ml-

POSEZENÍ K MDŽ
6. března 2020 v 15.00
V KULTURNÍM DOMĚ
V KUNŠTÁTĚ.

program:
zahájení starostou města
vystoupení dětí z MŠ Kunštát
DJ Baart zahraje k tanci i poslechu
vstup zdarma
občerstvení zajištěno
2

-fo-

Jedná se o prostory určené
k provozování hostinské činnosti.
Bližší informace poskytne
tajemník MěÚ nebo předseda
osadního výboru v Rudce
pan Jindřich Pavlů.
-taj-

JARNÍ BURZU KNIH
16.– 31. března

v půjčovní době městské knihovny.
Knihy budou ZDARMA k rozebrání!
Pokud máte doma knihy, o které již nemáte
zájem, přineste je do městské knihovny.
Každá kniha může najít svého čtenáře a neskončí tak ve sběrně papíru nebo v popelnici!
V rámci Března – měsíce čtenářů bude v městské knihovně opět po
celý měsíc tzv. „amnestie“ čtenářských poplatků (na registrační
poplatek za přihlášení a poplatek za upomínku). Využijte této příležitosti k přihlášení do knihovny nebo jen k její návštěvě.
V knihovním fondu jsou zastoupeny všechny literární žánry, které by vás mohly zaujmout, včetně více něž dvaceti druhů časopisů a audio CD. Budou se také konat besedy
a čtenářské dílny pro děti.
-ba-

INZERCE
KOUPÍM BYT 2+1 v Kunštátě. Platba v hotovosti. Tel. 737 647 957
AKCE TVRDÉ DŘEVO! Prodám palivové
dřevo štípané měkké/tvrdé, rovnané 50 cm
/100 cm, sypané 25–50 cm, smrkovou kulatinu 2 m. Hájenka Šebetov tel.: 606 893 919,
zouharhonza@email.cz

V sobotu 21. 3. 2020 pořádá
Sdružení složek Rudka

KUŽELKÁŘSKÝ
TURNAJ

v Rudecké hospodě.
Začátek v 19.00 hodin.

Čtyřčlenná družstva jsou vítána.

LUDVÍK KUNDERA – 100 LET!
Vít Ondráček

22. března 1920 narodil se v Brně Ludvík Kundera „coby Beran čili Skopec“, jak sám podotýká. Roku 1945 poprvé navštívil Kunštát
pozván Janem M. Tomešem a na náměstí hned potkali Františka Halase. Do městyse se pak L.K. opakovaně vracel, našel si tu ženu
a posléze se sem i přestěhoval. Jeho komplikovaný a hluboký vztah k místu dobře ilustruje název Kunderovy vzpomínkové prózy:
SVÍZELNÝ KUNŠTÁT. Svízel jako bylina vyskytuje se ve dvou variantách – svízel syřišťový a svízel přítula. Je ovšem ještě třetí
svízel, ten s lidmi. Co všechno pro náš městys L.K. vykonal, nedá se objektivně změřit. Ostatně slovem objektivní se, pokud vím,
nikdy nezaklínal. Pan Ludvík se horoucím vyznáním vyhýbal, nechtěl rozmělňovat na „epigonské drobné“ Halasovo Já se tam vrátím,
tu monumentální miniaturu. A hned na úvod své kunštátské prózy říká, že je vlastně „přivandrovalec“ a slýchá, že ti prý do toho
nemají co mluvit… Naopak, pane Ludvíku! Právě „náplava“ vnáší do místních poměrů širší kontext a v případě L.K. šlo bez přehánění o kontext celoevropský, ne-li světový. Mimochodem náplava i ve smyslu environmentálním zúrodňuje. Takové záplavy Nilu
kdysi umožnily vznik mocné egyptské říše, a tedy základu pozdější evropské mediteránní civilizace, stejně dávné jako kultura
čínská. Ale vraťme se do Kunštátu k Ludvíku Kunderovi. Na stránkách Zpravodaje přinášíme několik miniaturních črt a vzpomínek
na kunštátského Klasika. Toto vzpomínání se ponese těkavě, bez kontur, v útržcích a fragmentárně.

LITOMĚŘICE
Poslední výlet pana Ludvíka směřoval do
města jeho mládí. V dubnu, téměř v předvečer prvního máje tohoto roku, jsme
společně navštívili město, kde se narodil
Alfred Kubin a kde, jak známo, zemřel
Mácha. Město Broggiovy architektury.
Litoměřice. Bydleli jsme přímo na Vikárce, dostali klíče od Máchovy úmrtní světničky a o půlnoci se tam vypravili s hořící
svíčkou v ruce. L.K. tam recitoval vestoje
– vždy vestoje! – svoji báseň o městě, dětství, Karlu Hynku Máchovi. Byla to vlastně jeho poslední „veřejná“ recitace, přímo
v místnosti, kde žil a zemřel Mácha! Přes
den jsme navštívili dávné bydliště, kde
L.K. v letech 1932–1938 žil. Se spolužákem, básníkem Janem Zuzkou,
tu společně hrávali na klavír
a nadšeně holdovali hot-jazzu. Je to rožák na Šafaříkově
ulici, dříve Guttenbergově.
Po válce vadilo každé německé jméno, neobstál ani vynálezce knihtisku! „Ještě jednou v mladosti své kraje“
opakoval pan Ludvík několikrát a vzpomínal, jak si tu
kdysi coby mladý sportovec pořídil meniskus.

Zranění nohy bývá fatální, ze sportovce
se stal literát. Vleže, na lůžku. Publikoval
v třídním časopise Zaostřeno na septimu
a byl pověřen projevem při shromáždění
gymnázia. Zlatým bodem tohoto projevu
bylo navržení T.G.M. na Nobelovu cenu!

CHATA „NA VRŠÍCH“
V této minichatě, jen deset minut cesty
nad Kunštátem, vzniklo mnohé dílo. Kdysi sem přivlekli L.K. s Franzem Fühmannem kufry knih a tašky vína a pracovali
tu na největší německé antologii české
poezie. Tu překonala myslím až v letech
nultých jiná, na níž spolupracoval L.K.
zase s Eduardem Schreibrem. Na chatě
pan Ludvík napsal Labyrint světa
a mnohé básně, celé Zazimování je vlastně chatě a jejímu
bezprostřednímu okolí věnováno. Chata byla rovněž
azylem před neustálým
sledováním
fízly.

Několikrát jsem se tam zúčastnil táboráku, té letní noční kytice, kdy se vyplavuje
ze dna duší romantika. Smáli jsme se
douzovaným klobásám, za něž byl kdosi
kdysi literárně seřezán. „...A také norský
básník doudil své výrobky...“ Poslední léta
už návštěvy chaty řídly, až přestaly docela.
Výstup do kopce náročný... Několikrát
jsem chatu alespoň vyfotil, třeba pod závějemi sněhu, abych básníka milujícího
vánice a chumelenice (Ve vánici) potěšil.
Měl vždycky ohromnou radost. Jednou mě
tam chytili v zimě policajti se psem coby
vykradače chat. Fotil jsem – byl jsem tedy
„typař“.

KUNŠTÁTSKÉ ZVONY
Unikly rekvizicím – plurál je namístě. Dělo
je jak známo teplá sestra zvonu. Dovolím
si otázku, i když zůstane bez odpovědi.
Napadlo L.K. někdy, když psal „svého Komenského“ a slyšel na chatě nad Kunštátem odbíjení z kostela svatého Stanislava, že stejný zvon slyšel při svém pobytu
v Kunštátě i sám Komenský?
Jednou jsem vystoupil
na věž a spatřil tři

Ludvík Kundera u rotundy na Řípu 4. 11. 2007. Foto: Jana Ondráčková

zvony. Umíráček. Zvon z roku 1732 a zvon
z roku 1549. To je on. Halas, Blatný, Seifert, Komenský, ba i Kepler slýchali tento
zvon?

L.K. A J.M. TOMEŠ
Kunštátskému historikovi umění a básníku J.M. Tomešovi věnoval L.K. překrásnou
kapitolku ve druhém díle Různých řečišť.
A byl to právě Tomeš, kdo pana Ludvíka
seznámil v létě 1945 na kunštátském náměstí s Františkem Halasem. J.M.T. je pro
L.K. vůbec postavou klíčovou. Ocituji na
tomto místě Řečiště: „Jednou jsme byli
s větší společností na dožínkách u sokolovny, vystoupení dorostenek vyvolalo
poněkud pobavenou reakci: „Slůňata...“
Jen jedna z dívek, štíhlá rusovláska, se od
dusavého stádce odlišovala elegancí
i pohybovou spontánností: za tři roky se
stala mou ženou.“ Ano, byl to J. M. Tomeš,
který řekl: „Ale ta rusovláska v poslední
řadě není žádné slůně!“ Ani J. M. Tomeš
nerázuje už svižným krokem přes kunštátské náměstí se zvednutým límcem
u kabátu, oba velcí přátelé odešli z tohoto
světa téměř současně.

L.K. A UMĚNÍ VÝTVARNÉ
Ne, optimistou nebyl, ale věřil v práci, neboť práce = názor. „V tomto oboru je mým
mistrem tento muž“, sdělil mi při jedné
z návštěv v polovině devadesátých let.
Tím mistrem přes výtvarné umění pan
Ludvík mínil Victora Huga.
Francouzský romantik byl nejen básníkem a romanopiscem, ale také pozoruhod-

ným výtvarníkem, objevuje se u něj už
v polovině 19. století technika dekalku,
znovuobjevená surrealisty, kosmický
pohled na letící planetu v prstencích par,
hieratické znaky a kaligrafie... Krásná
Hugova monografie z vydavatelství Gallimard mi pak byla půjčena. Něco jsem
znal (tomu se L.K. divil), myslím, že z knihy Pět romantických siluet či odkud... Pan
Ludvík nejen skvěle o obrazech, sochách
a fotografiích psal, on „výtvarničil“ už za
války společně s Josefem Istlerem. Roku
1944 šlo o to uniknout novému totálnímu
nasazení, stát se výtvarníkem za Istlerovy
pomoci... Později „vyráběl“ každoročně
novoročenky či hromničenky, lepil koláže, nejraději trhané. Techniku hlubotisku
si vyzkoušel až v osmdesátce! Vytvořil v ní
sérii suchých jehel a leptů. Celý život byl
v osobním a epistolárním styku s výtvarníky včetně těch největších, s Arpem,
Höchovou, Picabiou, Schwittersem, Naumem, Hausmannem, s Asgernem Jornem
či Josefem Šímou. Spoluzakládal přece
skupinu RA! Výstavy zahajoval i recenzoval. Doma na stěnách i na příčkách
knihovny neustále přemísťoval obrazy,
vytvářel tak ze stěn jakési koláže v nových a nových konstelacích. L.K. a výtvarné umění, to je otázka tak obsáhlá, že se
nedá na této ploše ani naznačit...

OKNO LUDVÍKOVY PRACOVNY
Když jste v noci kráčívali napříč kunštátským náměstím nebo jste se vraceli
z Panského domu, zářila pověstná jistota
okna pracovny L.K. Toto zhasínalo vždy až
„pozdě k ránu“. Básník byl nočním pracovníkem. Titul Mnoho nocí, to je tuším
Weiner, měl ostatně rád. Sám vytvořil
cyklus grafických listů s názvem Tolik
nocí. Okno, nad ránem poslední svítící okno
celého náměstí,
po tolika nocích
zhaslo. Jeho
světlo ulpělo
ovšem na literách Ludvíkových knih!

L. K. v šatlavě 2009. Foto: Jiří Kupka

SURREALISMUS
Ta historie je zaznamenána v Řečištích.
L.K. chápal surrealismus mimo jiné jako
ztělesnění rozporností XX. století, v náznaku dokonce jako varování před zvrtávající se technickou civilizací. To je, domnívám se, důležitý postřeh, v tomto
aspektu je surrealismus aktuální právě
dnes, teď. V době antropocénu, kdy ekologie je pouze výhodnou záminkou k čerpání evropských dotací, se po Vinném vrchu
honí čtyřkolkáři s motorkáři, přes kvetoucí chráněný hořeček brvitý, jemuž L.K.
věnoval kdysi text Zkáza hořcové louky.
V době chaotické zástavby krajiny všehochutí garážové architektury zní velmi
surrealisticky pozvání na „závody tracků
v extrémním terénu Halasova Kunštátska“.
Nestaráme se, že podobné hojně navštívené „kulturní akce“ přejaté ze Západu
nemají s evropskou kulturou pranic společného. Surrealistický fantom má podobu stroje, na jeho masce blikají neklidná
těkající očička lidské chtivosti. Ostatně,
jak napsal L.K. v textu k Černé Duze „...
zavilý boj oblého principu s principem
kosým – to vše jako by byla pohřebiště naší
dlouho vychvalované technické civilizace
z dob, kdy se „něco zvrtlo“, kdy plech ovládl svět a volanty se točí naprázdno.“

V ULICÍCH BRNA: SVĚT,
JAK HO VIDÍME, PRÁVĚ MIZÍ
Kráčel jsem po Brně prvně po smrti Jana
M. Tomeše a Ludvíka Kundery, svět doléhal
ke mně jen jako jakási „rezidua obrazů“,
nebe se zdálo být nějak dál, město působilo jinak, změnil se svět, a to nejen svět ve
mně? Kontinuita už není sdílena, je přetržena. Jistě, je to v řádu věcí, že příroda začíná stále znovu, ale vědomí toho faktu neuleví, zůstává prázdno, které nic nezacelí.

GRODEK V HALIČI

Ludvík Kundera s V.O. na Řípu 2007. Foto Jana Ondráčková

V roce 1914 narukoval otec L.K., poručík
Kundera, do Haliče. Prožil velké bitvy,
z nichž právě ta u Grodku znamenala smrt
pro básníky Františka Gellnera a Georga

Trakla. Ludvíkův otec přestál i pozdější
boje na piavské frontě, proto mohl jeho
syn později kompletního Trakla přeložit
a napsat televizní inscenaci o Gellnerovi.
Tu, kterou natočil Sokolovský a jejíž záznam byl po nechutné aféře s komunistickou cenzurou smazán. Inscenaci jsem
náhodou v roce 1984 viděl, jmenovala se
Radosti života. Ptal jsem se autora, jestli
nesáhl po Gellnerovi proto, že Halas napsal o všech postavách z Olšanské vily
kromě Gellnera. „No, něco na tom je“, řekl
L.K., usmívaje se. O souvislostech s otcem
poručíkem jsem tehdy netušil...

ČAJ, VÍNO A EXPLOZE
V ŠATLAVĚ
Pohostinnost, vždy připravenou a vlídnou,
poznali u Kunderů mnozí, jimž bylo dáno
v družně a přátelsky živém smyslu posedět.
„Co si dáte? Máme tu ryzlink a furmínek
z Dolních Bojanovic, čaj dle přání anebo
slivovici.“
„Já bych prosil to bílé bojanovické.“
„Dobře jste si vybral! Dám si s Vámi.“
O kávě či pivu nebyla nikdy řeč. Zato
o čaji... „Čaj je mocnost harmonizující!
V prostoru čaje vstupujeme do prostoru
poezie.“ I pro duši zkrušenou měl L.K. ten
pravý nápoj. Sám jsem asi dvakrát ochutnal čaj proti šílenství. Kdo si přečte jedenáctý díl sebraných spisů Piju čaj, všimne
si, že mezi řádky probleskuje často vášeň
k jinému nápoji, dobrému vínu, nejlépe
moravskému. Nejlépe letošnímu, žádný
archiv! Mladé víno, ba nejmladší, totiž
burčák. Ten se hojně nalévá z mnoha zdrojů nestejné kvality každoročně o kunštátském jarmarku v polovině září. L.K. měl
vždycky perfektní přehled, který nabízený
burčák je nejlepší. Radil jsem se s ním
každoročně, i o našem posledním společném jarmarku. Nakoupil jsem spoustu
burčáku dle dobré rady, střídali se u nás
po tři dny čerství hosté. Všechen se také
vypil. Všechen – až na jednu plastovou
láhev, kterou nějaký vtipálek při odchodu
napevno zašrouboval. Láhev, zatímco
jsme tvrdě spali, na stole nahoře v ateliéru nabývala na objemu. Připravoval jsem
si právě snídani, když domem otřásla
exploze. Burčák byl všude. Byl... ještě dnes
občas vylovím kresby, zmáčené lepivým
mokem. Ludvíkův přítel, spolusaunista,
brněnský Monteverdi Miloš Štědroň kdesi vyprávěl o slovu BURČÁK, že je objevil
v latinském textu pocházejícím z Brna
tereziánské doby. Dva žáci pijí tento skvělý nápoj a jeden z nich se dušuje, že se
polepší. Ale dnes ještě ne. Až zítra!

SVATÝ HALAS
Spektrum zájmů L.K. a hloubka ponoru do
věcí jako by jej ještě řadila k velkým vzdělancům minulých časů. Jako měl Johann
Wolfgang von Goethe svého „českého svatého“ – Keplera! (tři doložené pobyty v Kunštátě!) – měl i pan Ludvík na Parnasu svého českého Básníka Františka Halase.

Manželé Kunderovi s Daliborem Chatrným KD Kunštát 2010. Foto: Marek Lepka

Sebraných spisů díl desátý. Zůstal mu
věrný doslova až za hrob a jeho práce pro
„kunštátského klasika“ je až bezpříkladná. Když se dnes řekne „kunštátský klasik“, naskýtá se ale náhle otázka: Který?
Jsou dva!

VLÍDNOST L.K.
Nezaměňovat prosím s neviděním rozporů a záporných stránek dění. L.K. kdysi
uváděl výstavy svých přátel oslovením:
Vážení přátelé – a nepřátelé! Vždyť jaký
závěr mají jeho paměti? Pozor, Ludvíkovi
už rudne jizva! (Dětské zranění břitvou na
pravé tváři). To bylo důrazné znamení
nesouhlasu s okolními řečmi, „začínám
být rozčilen, stoupá ve mně vlna hněvu
a užuž hrozí vybuchnout...“ Ano, L.K. viděl
kriticky a přesně, k jistým stolům si nesedal či k nim nespěchal, když nebylo
zbytí... Dle jeho slov lapkové, kteří řádili
kdysi ve hvozdu před Černou Horou, nebyli pochytání DODNES! Vždycky si na ta
slova vzpomenu při návratu autobusem
z Brna do Kunštátu. Ještě v 90. letech
v černohorském lese ukradli barokní sochu Panny Marie s Ježíškem stojící u cesty. Zapřáhli ji za auto a utrhli z podstavce.
Inu: sochy putují. A občas se i kradou.

KOSTEL, HŘBITOV, HOSTINEC
Kostel svatého Stanislava jsem už zmínil
v souvislosti se zvony. Nejstarší hostinec
v Kunštátě, Panský dům z roku 1610, stojí
hned naproti kostelu. Kdo všechno jej už
navštívil, snaží se naznačit obraz v salonku. Seděli tam v š i c h n i: Halasové
i Kunderové, Blatný, Seifert, Orten, Kainar, Palivec, Tomeš, Hrubín, Machovec,
Krchovský, Hrbáč, Balaštík, Doležal, Slíva
či Typlt. Karbaníci tam hráli taroky a pijáci hleděli přes vertikály kouře okny na
náměstí se sochou zlaté Marie Panny zřízené dobrodinci, poslouchajíce při tom
funébrmarše kunštátské dechovky, zkoušející v salonku. Občas žestě teskně doprovázely nevázané dovádění u kašny, které
má rovněž svoji tradici a nad kterým
Marie jen beze slova rozpřahuje ruce.

Dnes je Panský dům po generální opravě
pohříchu zavřen. Dočkáme se?
Na hřbitov se musí do kopce. Vyjdeš vzhůru Lipkou a staneš u hřbitovního kostela
skrývajícího hrobku Honrichsů, zdejší
zámecké šlechty. O náhrobní desce dávné kunštátské hejtmanky Bradošovské,
umístěné uvnitř, prohlásil L.K., že se jí
nevyrovná v rozvernosti žádná jiná. „Vesele vstane zas a stačí jí jeden otčenáš...
A neumřela, nýbrž usnula.“ Akademickou
obec na hřbitově tvoří Halasové, otec a syn
Jan, Zdeněk Kožmín, J. M. Tomeš, Ludvík
Kundera. Ta „akademická obec“ by se jim
možná nezdála... Tak tedy: Zde smrt svou
žijí tito velcí mužové, aby jednou – kdo ví
– vesele vstali zas!

10. ROČNÍK SOUTĚŽE
O CENU LUDVÍKA KUNDERY
ZNÁ SVÉ VÍTĚZE
Před deseti lety vyhlásila městská knihovna ve spolupráci s místní základní
školou literární soutěž O cenu Ludvíka
Kundery k uctění památky této významné osobnosti neodmyslitelně spojené s Kunštátem. Záměrem bylo podpořit chuť a odvahu dětí a dospívajících
pustit se do vymýšlení a psaní vlastních
příběhů a pomoci tak rozvíjet kunštátskou literární tradici.
Každoročně v měsíci říjnu vyhlašujeme
dvě témata a do prosince s napětím
čekáme, zda děti inspirují k psaní a zda
i ve světě stále dokonalejších technických vymožeností a lákadel virtuální
reality dokážou probudit jejich fantazii.
A letošní jubilejní ročník v tomto ohledu opravdu nezklamal. Byl bohatý nejen počtem soutěžních prací, kterých
přišlo neuvěřitelných 77, ale i jejich
úrovní. Oceňujeme vzrůstající literární kvalitu prací, rozmanitost a často
i rozsah, neboť řada z nich nejsou jen
běžnými „slohovkami“, ale spíše povídkami začínajících autorů hledajících
svůj způsob vyjádření. Máme i pravidelné účastníky soutěže, které považu-

jeme tak trochu za „svoje“ autory a je
nám potěšením sledovat, jak se ve své
tvorbě zdokonalují a rozvíjejí.
Úspěšně spolupracujeme nejen s okolními školami (kromě ZŠ Kunštát se
pravidelně soutěže účastní ZŠ Lysice,
boskovické gymnázium a SPgŠ Boskovice), ale stále více se do soutěže
hlásí školy i ze vzdálenějších regionů
(Jihlava, Proseč, Písek, Uherské Hradiště, brněnská gymnázia a další).
Letošní ročník vyvrcholil 5. února slavnostním vyhlášením výsledků a čtením
oceněných prací v divadelním sále základní školy. Autoři si volili jedno ze
dvou vyhlášených témat:
1. Šel jsem tudy už mnohokrát,
ale teprve teď jsem si všiml…
2. Nevěděl jsem, že mi lže.
V první kategorii (9–11 let) získali ocenění Marek Dočekal a Matěj Šafář,
Kateřina Podsedníková a František
Tenora, čestné uznání si odnesl Tomáš
Dlapa. Všichni jsou žáky místní základní školy.

Ve druhé kategorii (12–13 let) porotu
nejvíce zaujaly práce dětí ze ZŠ Edvarda Beneše Lysice. Cenu si odnesly
Karolína Zárubová, Sára Chmelová
a Valentýna Baňová, čestné uznání
patří Matěji Křelinovi.
V kategorii starších žáků (14–15 let)
byly oceněny jako nejzdařilejší soutěžní příspěvky Natálie Tůmové (ZŠ Jihlava) a Mariky Slavičové (ZŠ Lysice),
dále Elišky Šromové (ZŠ Lysice) a Filipa
Skalníka (ZŠ Proseč). Čestné uznání
získala Nela Straková (ZŠ Lysice).
Ve středoškolské kategorii se stala vítězkou Alžběta Lepková (Gymnázium
Boskovice), Lucie Staňková (Gymnázium Brno-Bystrc) a Alexandra Vašířová
(SPgŠ Boskovice). Čestné uznání bylo
uděleno Anastasii Borysenko (SŠPHZ
Uherské Hradiště).
Vítězné práce si můžete přečíst na
webových stránkách Městské knihovny
Kunštát www.knihovnakunstat.cz.
Děkujeme učitelům a rodičům za podporu dětí a studentů a zájem o naši literární soutěž, poděkování patří také
vedení města a ředitelství školy za finanční a organizační podporu.

					
Radka Banyaová a Ilona Kuchyňová,
organizátorky akce

KALENDÁŘ SPOLEČENSKÝCH AKCÍ MĚSTA KUNŠTÁT
A JEHO MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ V ROCE 2020
LEDEN
4.1.
Novoroční koncert
místo konání: KD Kunštát
pořadatel: Město Kunštát
11.1.
Farní ples
místo konání: KD Kunštát
pořadatel: Farnost Kunštát
11.1.
Valná hromada SDH
místo konání: Újezd
pořadatel: SDH Újezd
11.1.
XXIII. ročník tarokového turnaje
místo konání: Hotel Rudka
pořadatel: Tarokový klub Kunštát

ÚNOR
8.2. Hasičský ples
místo konání: KD Kunštát
pořadatel: SDH Kunštát
22.2. ve 13.30
15. ročník šachového turnaje
Memoriál A. Blažka
místo konání: zasedací síň
MÚ Kunštát
pořadatel: ŠK Kunštát, z. s.
22.2.
Masopustní průvod
místo konání: Újezd
pořadatel: SDH Újezd
22.2.
Šibřinky
místo konání: KD Kunštát
pořadatel: KR Kunštát
29.2.
5. spolkový ples
místo konání: Rudecká hospoda
pořadatel: Spolek MaN

BŘEZEN
1.3.
1. společenský ples
Žijeme hrou
místo konání: hotel Lidový dům
Lysice
pořadatel: Žijeme hrou
6.3.
Mezinárodní den žen
místo konání: KD Kunštát
pořadatel: SPOZ
7.3.
Masopust
místo konání: Rudka
pořadatel: Spolek MaN
7.3.
Večer k MDŽ
místo konání: hotel Rudka
pořadatel: hotel Rudka

17.3.
Zájezd na divadelní představení
Piková dáma
místo konání: Mahenovo divadlo
Brno
pořadatel: STP Kunštát
20.3. v 19.00
Divadelní představení
Bosé nohy v parku
místo konání: KD Kunštát
pořadatel: Město Kunštát
21.3.
Dětský karneval
místo konání: KD Kunštát
pořadatel: SDH Kunštát, Čertíci
21.3. ve 20.00
Kuželkářský turnaj
místo konání: Rudecká hospoda
pořadatel: Sdružení složek Rudka
27.3. v 17.30
Expediční kamera
místo konání: hotel Rudka
pořadatel: IC a CA tanzone, s.r.o.
Soutěž v keramické tvorbě
pro děti na téma král Jiří
v rámci oslav 600. výročí narození
krále Jiřího vyhlášení výsledků
na akci Terra Kunštát
pořadatel: MŠ a ZŠ Kunštát

DUBEN
4.4.
Historie ochotníků v Kunštátě
vernisáž a výstava
místo konání: KD Kunštát
pořadatel: ochotnický soubor
LMD
4.4.
Ochotnické představení LMD
„Setkání po letech“
místo konání: KD Kunštát
pořadatel: ochotnický soubor
LMD
14.4.–19.4.
Lázeňský pobyt
místo konání: Slatinice
u Olomouce
pořadatel: STP Kunštát
23.4.
Zájezd na operní představení
Řecké pašije
místo konání: Janáčkovo divadlo
Brno
pořadatel: STP Kunštát
25.4.
Ochotnické představení LMD
„Setkání po letech“
místo konání: KD Kunštát
pořadatel: ochotnický soubor LMD

11.3.
Členská schůze
místo konání: KD Kunštát
pořadatel: STP Kunštát

25.4. ve 14.00
Křest publikace Český král Jiří,
odjinud Jiří z Kunštátu a Poděbrad
v rámci oslav 600. výročí narození
krále Jiřího
místo konání: zámek Kunštát
pořadatel: SZ Kunštát

14.3.
Sychotínský uzlík
místo konání: sportovní hala
Kunštát
pořadatel: SDH Sychotín

26.4.
Zájezd na mezinárodní výstavu
Flora Olomouc
místo konání: Olomouc
pořadatel: ČZS Kunštát

30.4.
Pálení čarodějnic
místo konání: výletiště Kunštát
pořadatel: SDH Kunštát, Čertíci

30.5.
Dětský den a kácení máje
místo konání: výletiště Újezd
pořadatel: SDH Újezd

30.4.
Pálení čarodějnic
místo konání: výletiště Prádlo
Sychotín
pořadatel: SDH Sychotín

květen
Cyklovýlet se Žijeme hrou
místo konání: bude upřesněno
pořadatel: Žijeme hrou

30.4.
Pálení čarodějnic
místo konání: hřiště Újezd
pořadatel: KMK Újezd
30.4.
Pálení čarodějnic
místo konání: Touboř
pořadatel: OV Touboř

KVĚTEN
1.5. v 17.00
Mše svatá
místo konání: zámecká kaple
sv. Josefa
pořadatel: SZ Kunštát, Farnost
Kunštát
1.5.
Stavění máje
místo konání: výletiště Újezd
pořadatel: SDH Újezd
3.5. v 11.00
Svatofloriánská mše
místo konání: kostel sv. Stanislava
pořadatel: SDH Kunštát
7.5. ve 14.00
Královničky, veřejná slavnost
otvírání studánek
místo konání: areál lesní školky
pořadatel: Lesní mateřská škola
Jelínek
7.5.
Pohár krále Jiřího
okresní atletický přebor žáků
v rámci oslav 600. výročí narození
krále Jiřího místo konání:
sportovní areál školy
pořadatel: základní škola
10.5.
Hlavní pouť ke sv. Stanislavovi
Mše svatá v 8.00 a v 11.00
místo konání: kostel sv. Stanislava
15.5. v 17.00
TERRA Kunštát 20
místo konání: areál jeskyně Rudka
pořadatel: Jeskyně Blanických
rytířů, SPU
16.5.–17.5.
Dobrý den, keramiko! 4. ročník
místo konání: náměstí
K. Bochořáka
pořadatel: AczCC a Město
Kunštát
16.5.
Poznávací zájezd
místo konání: hrad Bouzov,
Muzeum Loštice
pořadatel: STP
30.5.
Zájezd Kudowa Zdrój,
přes Orlické hory do Neratova
pořadatel: ČZS Kunštát

ČERVEN
4.6.
Zájezd na divadelní představení
Polská krev
místo konání: Janáčkovo divadlo
Brno
pořadatel: STP Kunštát
6.–8.6.
100 let trvání spolku včelařů
v Kunštátě
místo konání: KD Kunštát
pořadatel: Svaz včelařů, z.s.
13.6.–14.6.
Svátky řemesel
v rámci oslav 600. výročí narození
krále Jiřího
místo konání: Panská zahrada
pořadatel: Řemesla v Kunštátě, z. s.
13.6.
Soutěž v požárním sportu
a taneční zábava
místo konání: hasičská dráha,
výletiště Újezd
pořadatel: SDH Újezd
20.6.
Soutěž MH v požárním útoku
místo konání: areál Pod zámkem
Sychotín
pořadatel: SDH Sychotín
27.6.
Pochod Kunštátskem
místo konání: Kunštát, Touboř,
Kamínka, Zbraslavec, Kunštát
pořadatel: STP Kunštát
27.6.
Dětský den
místo konání: výletiště Rudka
pořadatel: Spolek MaN
Divadelní představení
místo konání: zámek Kunštát
pořadatel: SZ Kunštát

ČERVENEC
5.7.
Pouť Hluboké
Mše svatá v 11.00
místo konání: kaple Hluboké
1.7.–11.7.
Tábor pro mladší děti (1.–4. třída)
místo konání: obec Pstruží, Orlí
hnízdo
pořadatel: KR Kunštát
1.7.–11.7.
Tábor pro starší děti
místo konání: obec Branné
pořadatel: KR Kunštát
13.7.–17. 7.
Fotbalový kemp přípravek
místo konání: fotbalový stadion
Lysice
pořadatel: Žijeme hrou
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15.7.–18.7.
Kinematograf bratří Čadíků
místo konání: u KD
pořadatel: Město Kunštát, ASV, z. s.

21.8.
Benátská noc
místo konání: výletiště Rudka
pořadatel: Spolek MaN		

19.7.
Pouť Zbraslavec
Mše svatá v 11.00
místo konání: kaple Zbraslavec

22. 8. ve 21.00
Kastelánská prohlídka: zámek
Kunštát v rámci oslav 600. výročí
narození krále Jiřího
místo konání: zámek
pořadatel: SZ Kunštát Kunštát

20.7.–24. 7.
Fotbalový kemp přípravek
místo konání: fotbalový stadion
Lysice
pořadatel: Žijeme hrou
25.7.
11. újezdský candrbál
místo konání: výletiště Újezd
pořadatel: SDH Újezd
25.7. ve 21.00
Kastelánská prohlídka
„Vivat Georgius“
v rámci oslav 600. výročí narození
krále Jiřího
místo konání: zámek
pořadatel: SZ Kunštát
26.7.
Pouť Rudka
Mše svatá v 11.00
místo konání: kaple Rudka
31.7.
Předpouťové pivko s hasiči
místo konání: výletiště Prádlo
Sychotín
pořadatel: SDH Sychotín

23.8.
Soutěž O pohár SDH Sychotín
a Města Kunštát – VC Blanenska
místo konání: areál
Pod zámkem Sychotín
pořádá: SDH Sychotín
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2.10. v 15.00
Svátek seniorů
místo konání: KD Kunštát
pořadatel: SPOZ Kunštát
Zájezd na podzimní výstavu
Flora Olomouc
místo konání: Olomouc
pořadatel: ČZS Kunštát
10.10.
Pochod Kunštátskem
místo konání: Kunštát, Voděrady,
Sebranice
pořadatel: STP Kunštát

23.8. v 15.30
Koncert skupiny POLETÍME?
místo konání: areál jeskyně Rudka
pořadatel: Prokop Veselý

18.10.
Zájezd na výstavu ovoce
místo konání: Šmelcovna
Boskovice
pořadatel: ČZS Kunštát

28.8. v 18.00
Koncert skupiny ČECHOMOR
místo konání: Panská zahrada
pořadatel: Město Kunštát

24.10.
Halasův Kunštát
místo konání: KD Kunštát
pořadatel: SPU, Město Kunštát

30.8.
Farní den
Mše svatá v 11.00
místo konání: kostel sv. Stanislava,
fara
pořadatel: farnost Kunštát

říjen
Drakiáda
místo konání: Touboř
pořadatel: OV Touboř

Divadelní představení
místo konání: zámek Kunštát
pořadatel: SZ Kunštát

1.11. v 15.00
Divadelní představení pro děti
místo konání: KD Kunštát
pořadatel: SPU

Taneční zábava FK Kunštát
ZÁŘÍ
a Žijeme hrou
místo konání: výletiště Zbraslavec 6.9.
pořadatel: FK Kunštát, Žijeme hrou Pouť Touboř
Mše svatá v 11.00
25. let založení KMK Újezd
místo konání: kaple Touboř
místo konání: výletiště Újezd
pořadatel: KMK Újezd
9.9. ve 14.00
Dožínky
Letní kino v zámecké zahradě
veřejná slavnost poděkování
Nabarvené ptáče za účasti
za úrodu
režiséra a herců
místo konání: areál lesní školky
místo konání: zámek Kunštát
pořadatel: Lesní mateřská škola
pořadatel: SZ Kunštát
Jelínek
Divadelní představení
12.9.–13.9.
místo konání: zámek Kunštát
Mimořádné zpřístupnění
pořadatel: SZ Kunštát
Dolního zámku v rámci Dnů
evropského dědictví-EHD 2020
SRPEN
místo konání: zámek Kunštát
1.8.
pořadatel: SZ Kunštát
Předpouťová zábava
19.9.–20.9.
místo konání: výletiště Prádlo
XXVIII. hrnčířský jarmark
Sychotín
místo konání: náměstí
pořadatel: SDH Sychotín
Krále Jiřího
1.8.
pořadatel: Město Kunštát
Pouťový fotbálek ženatí x svobodní
místo konání: areál Pod zámkem 27.9.
Pouť Újezd
Sychotín
Mše svatá v 11.00
pořadatel: SDH Sychotín
místo konání: kaple Újezd
2.8.
27.9.
Pouť Sychotín
Pouťové posezení v Újezdě
Mše svatá v 11.00
místo
konání: výletiště Újezd
místo konání: kaple v Sychotíně
pořadatel: SDH Újezd
2.8.
Soutěž O pohár starosty SDH
Sychotínská pouť
Kunštát
(pouťové posezení)
místo konání: výletiště Kunštát
místo konání: výletiště Prádlo
pořadatel: SDH Kunštát
Sychotín
září
pořadatel: SDH Sychotín
Drakiáda
3.–7. 8.
místo konání: Újezd
Fotbalový kemp žáků
pořadatel: KMK Újezd
místo konání: fotbalový stadion
Kunštát
pořadatel: Žijeme hrou

ŘÍJEN

LISTOPAD

listopad
Zájezd na výstavu minerálů
místo konání: Tišnov
pořadatel: STP Kunštát
listopad
Lampionový průvod
místo konání: Touboř
pořadatel: OV Touboř
listopad
Přednáška s včelařskou tématikou
místo konání: zasedací síň MÚ
pořadatel: Svaz včelařů, z.s.
listopad
Snow Film Fest
místo konání: hotel Rudka
pořadatel: IC a CA tanzone, s.r.o.

PROSINEC
5.12.
Mikulášská nadílka
místo konání: Rudka
pořadatel: MaN
6.12. v 15.00
Druhý adventní koncert
„Viento Marero Duo“
místo konání: zámek Pilastrový sál
pořadatel: SZ Kunštát
13.12. v 15.00
Třetí adventní koncert
místo konání: zámek Pilastrový sál
pořadatel: SZ Kunštát

19.12.
VII. ročník dobročinného turnaje
Žijeme hrou
místo konání: sportovní hala
13.11.
Kunštát
Poznávací zájezd
místo konání: Vila Tugendhat Brno pořadatel: Žijeme hrou, FK Kunštát
pořadatel: STP
19.12.
Vánoční besídka
16.11.
místo konání: Rudecká hospoda
Lampionový průvod
pořadatel: MaN
místo konání: Újezd
pořadatel: OV a SDH Újezd
20.12.
Čtvrtý adventní koncert
17.11.
místo konání: zámek Pilastrový sál
Šachový turnaj Svoboda 30+
Přebor škol v šachu základní kolo pořadatel: SZ Kunštát
místo konání: zasedací síň
31.12.
MÚ Kunštát
Tradiční ohňostroj
pořadatel: ŠK Kunštát, z. s.
místo konání: hřiště Újezd
pořadatel: KMK Újezd
17.11.
Zájezd na vánoční nákupy
prosinec
místo konání: Kudowa Zdrój
Mikulášská nadílka
pořadatel: ČZS Kunštát
místo konání: Touboř
pořadatel: OV Touboř
29.11. v 15.00
První adventní koncert
prosinec
místo konání: zámek Pilastrový sál Zájezd na divadelní představení
pořadatel: SZ Kunštát
místo konání: Mahenovo divadlo
Brno
27.11.
pořadatel: STP Kunštát
Rozsvícení vánočního stromu
místo konání: kaplička v Rudce
pořadatel: Spolek MaN
KOMENTÁŘ
28.11.
Do kalendáře jsou zahrnuty
Rozsvícení vánočního stromu
akce spolků, organizací,
místo konání: náměstí Krále
sdružení a osadních výborů,
Jiřího
které podaly informace na
pořadatel: Město Kunštát
základě výzvy do 1. 2. 2020.
29.11.
Akce, jejich termíny, místa
Mikulášská besídka
konání a čas budou průběža rozsvícení vánočního stromu
ně aktualizovány. Pořadatel
místo konání: Prádlo Sychotín
si vyhrazuje případnou změa náves
nu termínu.
pořadatel: OV a SDH Sychotín
Podrobné informace budou
postupně zveřejňovány na
29.11.
w w w. k u n s t a t - m e s t o . c z
Rozsvícení vánočního stromu
a v Kunštátském zpravodaji.
místo konání: u hasičské zbrojnice
pořadatel: OV a SDH Újezd

MĚSTO KUNŠTÁT

vás zve na divadelní představení

20. 3. 2020

v 19.00, KULTURNÍ DŮM KUNŠTÁT
VSTUPNÉ 300 a 350 Kč. Předprodej od 2. 3. 2020 v IC Kunštát, nám. Krále Jiřího 105, tel. 516 410 576
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Divadelní soubor
LMD Kunštát
srdečně zve na letošní
divadelní představení.

„Setkání po letech…“
Volná dramatizace inspirovaná texty
Ivana Vyskočila (1929 - 2013).
Před premiérovým představením proběhne
zahajovací vernisáž výstavy fotograﬁí textů a vzpomínek
na ochotnické divadlo v Kunštátě za posledních 120let.
Vernisáž zahájí kapela The Sailors.

MOTTO:

„Láska k divadlu začíná tím, že do něj přijdeme včas“
(Miroslav Horníček, 1918 - 2003)

HRAJÍ:

Petr Stojan
Jaroslav Sedláček
Maruška Wetterová,
Lucie Stojanová
Štěpánka Poláková
Zdeněk Wetter st.
Zdenda Wetter ml.
Eva Bartoňová
Martin Konečný,
Jirka Dokoupil
Boženka Pelikánová
Václav Hock,
Monika Bednářová
Vítek Růžička

KDE: KULTURNÍ DŮM KUNŠTÁT
KDY: 4. dubna v 19:00 a 25. dubna v 19:00

HUDBA LMD BAND:
Jan Kovář
Jarda Čada
Ondra Daniel
Robin Konečný

OSVĚTLENÍ:
Josef Toman

REŽIE:

Marika WETTEROVÁ

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ
DĚKUJEME SPONZORŮM:
Alena Valentová
Město Kunštát
Kingstyle Kunštát
Kolejka s.r.o.
FULL- STAGE- SERVICE Jásinov
Ing. Jaroslav Wetter
Andrea Nymburská

Kunštátský zpravodaj vydává a zdarma rozšiřuje 1x měsíčně Město Kunštát, nám. Krále Jiřího 106, IČO: 00280470, tel.: 515 534 312, www.kunstat.eu, e-mail: podatelna@kunstat-mesto.cz,
knihovna@kunstat-mesto.cz, uzávěrka příspěvků je vždy do 20. dne v měsíci. Registrováno: MK ČR E21449. Tisk: Reprocentrum a.s., Bezručova 29, Blansko, tel.: 602 737 857. Město Kunštát jako vydavatel odpovídá pouze za příspěvky, které přinášejí informace z MěÚ a jsou autorizovány. Za obsahovou a stylistickou stránku jiných příspěvků, včetně inzerce, vydavatel
neodpovídá. Rada města si vyhrazuje právo tyto příspěvky krátit vzhledem k limitovanému rozsahu KZ.

