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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
až se 27. listopadu rožne vánoční osvětlení
nového vánočního stromu uprostřed náměstí,
kašny, lip u sochy Krále Jiřího, radnice – snad
si vzpomenete a možná se nad sebou zamyslíte i přes negativní výsledky pro moji osobu
v komunálních volbách, nad starostou Göpfertem, který myslel a konal pro prospěch a
zviditelnění Halasova Kunštátu v rámci celé
České republiky i ve světě.
Věřte, že nebylo jednoduché obětovat poslední čtyři roky své celoživotní umělecké a
pedagogické kariéry pro práci na radnici, ale
takový je život - nelituji.
Loučím se v pokoře s Vámi a přeji do budoucnosti všem občanům města Kunštát mnoho
úspěchů, zdraví a štěstí v dalších letech a sobě
přeji klidné stáří.
Váš Pavel Göpfert

Hudební pásmo pro děti na motivy poezie F. Halase bylo součástí 41. ročníku Halasova Kunštátu.

INFORMACE O ČINNOSTI RADY A ZASTUPITELSTVA
PRŮBĚH INVESTIČNÍCH AKCÍ
KANALIZACE
Při budování nové splaškové kanalizace v
Kunštátě a Sychotíně už skončily veškeré práce v ulici Palackého, skončil tak i semaforem
řízený provoz a ostatní dopravní omezení na
silnice I/19. Nedokončená prozatím zůstavá
finální úprava silnice třetí třídy směr Makov,
o které město jedná s jejím správcem - SUS
Blansko. Obyvatele dotčené lokality však
můžeme ujistit, že sjízdný stav vozovky bude
do začátku zimy zajištěn.
Stavba dalších úseků kanalizace bude během
listopadu pokračovat v ulicích Sokolská, Zahradní, Za Lidokovem a na některých místech
v Sychotíně. V současné době je položeno 2,7
kilometru nových stokových trub.
PANSKÁ ZAHRADA
Město Kunštát zahájilo na konci října projekt
obnovy Panské zahrady, která by za několik
měsíců měla získat podobu, jakou mívala
v minulosti. Zahradu čekají terénní úpravy,
obnova zeleně, čištění vodní nádrže, která v
minulosti sbírala vodu ze zámeckých střech,
a nakonec propojení se zámeckým parkem.
Firma Kora, vítěz výběrového řízení, začala

již kácet náletové a přerostlé dřeviny, poté
vybuduje asi 150metrový kanál na odvádění
vody z rybníčku, který vypustí a vyčistí a na
jaře upraví pěšiny a dokončí propoj zahrady
se zámeckým parkem Habrůvka.
Panská zahrada byla podle všeho založená už
v období renesance a spolu s přilehlým pivovarem a domkem zahradníka tvořila nedílnou
součást celého zámeckého areálu. Sloužila
částečně k pěstování květin pro potřeby zámku a částečně jako oddychová zóna.
PENZION
Rada města schválila na konci října úpravu
kritérií pro přijímání nových zájemců o bydlení
v penzionu. Úprava mění systém bodového
hodnocení, který nyní více zvýhodňuje
uchazeče z Kunštátu a jeho místních částí.
VODOVOD SOKOLSKÁ
Při budování kanalizace v Sokolské ulici bylo
zjištěno, že tamější vodovodní řad se nachází v havarijním stavu a je potřeba provést
jeho rekonstrukci. Rada města nyní nechala
zpracovat návrh technického řešení, na jehož
základě nechá zpracovat projekt a následně
provést opravu.

ÚZEMNÍ PLÁN
Občané Kunštátu, spolky a organizace a další
místní subjekty mohou až do 14. ledna 2011
podávat podněty k zapracování do Zadání nového územního plánu města a jeho místních
částí. Podněty lze předávat v písemné podobě
na podatelně MěÚ.
PARTNERSKÁ OBEC
Kunštát se zanedlouho stane partnerským
městem starého chorvatského městečka Stari Grad. Plánovaná spolupráce se bude týkat
hlavně výměnných pobytů muzikantů a sportovců školního věku. V návrhu partnerské
smlouvy, jež má být podepsaná v prosinci, se
praví, že obě města budou vytvářet podmínky
pro možnost všestranných a přímých kontaktů svých obyvatel, zejména mládeže, s cílem
lepšího vzájemného poznání, výměny myšlenek, názorů a informací. Hlavní oblastmi
společného zájmu mají být školství, kultura,
sport, turismus a ochrana životního prostředí. První pobyt našich školáků v Chorvatsku
je předběžně domluvený na přelom května a
června.
Rada města Kunštát

MĚSTSKÝ ÚŘAD
■ V minulém čísle Kunštátského zpravodaje
bylo zveřejněno Oznámení Města Kunštátu
o zahájení prací na novém územním plánu
města Kunštátu včetně částí Újezd u Kunštátu, Sychotín, Rudka, Hluboké u Kunštátu a
Touboř. Současně byla veřejnost informována
o vyhlášené lhůtě do pátku 15. října 2010, do
kdy mají občané a organizace možnost předkládat návrhy a podněty na změny využívání
území, které by nový územní plán měl řešit.
Při svém jednání dne 11.10.2010 rozhodla
Rada města Kunštátu o prodloužení tohoto
termínu o 3 měsíce a to hlavně z důvodů :
- umožnit širšímu okruhu občanů podílet se na
budoucím rozvoji města podáváním návrhů a
podnětů k posouzení při zpracovávání územního plánu
- zapojit do přípravy návrhu zadání nově zvolené funkcionáře města, kteří vzejdou z říjnových voleb do zastupitelstva města
- dát projednávání návrhu zadání ÚP Kunštát
do časového souladu s projednáváním ÚP
■ Názor architekta:
Pokud by se mě někdo zeptal, které místo na
světě považuji za nejkrásnější, dokázala bych
odpovědět bez sebemenšího zaváhání. Řekla
bych, že je to Kunštát. Místo, kde jsem prožila
dětství a kde bych jednou chtěla znovu žít.
Můj názor je možná subjektivní, protože
všichni se rádi vracejí do krajiny svého dětství a mají k ní zvláštní vztah, ale Kunštát je
opravdu krásné místo. Potvrdila mi to řada
přátel, které jsem do Kunštátu přivedla z různých koutů země. Všichni byli nadšení.
Pokud je Kunštát opravdu něčím vyjímečný,
je to právě jeho malebnost a překrásné okolí.
To je jeho největší hodnota a důvod, proč sem
lidé rádi přicházejí a často se vrací, proč zde
chtějí žít nebo tu alespoň odpočívat.
Kunštátu se zatím stále dařilo odolávat stavebnímu rozmachu, který neblaze poznamenal
třeba Lysice nebo Drnovice. Zatím mu nenarostl vřed tvořený shlukem rodinných domků
namačkaných na sobě stejně jako v příměstských satelitech, bez sebemenší urbanistické
koncepce. Stále je to krásná obec ponořená v
zeleni zahrad a sadů.
A právě v těchto dnech se bude rozhodovat
o její budoucnosti, o novém územním plánu,
který by měl být vodítkem pro další rozvoj
Kunštátu. Je nadmíru důležité pro všechny občany, aby územní plán byl zpracován moudře,
aby lidé dokázali podřídit osobní zájmy zájmu
obecnému. Vím, že se to dnes moc nenosí a že
každý chce v první řadě vytěžit maximum pro
sebe, a v podstatě je to přirozené. Jen někdy
krátkodobá investice a okamžitý zisk nemusí být tou nejlepší investicí. Někdy je dobré
investovat do budoucnosti a do věcí, jejichž
cena v čase poroste. A jsem přesvědčená, že
míst, jako je Kunštát, velmi rychle ubývá.

kraje hlavně z důvodu přeložky silnice I/19.
Tímto rozhodnutím se doba k předkládání
návrhů a podnětů pro zapracování do návrhu
zadání územního plánu Kunštátu prodlužuje
do 14.1.2011. Po tomto termínu předá město
Kunštát zhotoviteli územního plánu kopie
všech obdržených návrhů a podnětů k zapracování do návrhu zadání ÚP. Posouzení možnosti přijetí nebo odmítnutí těchto návrhů
bude provedeno v rámci zpracování a projednávání samotného územního plánu.
Do pátku 15.10.2010 bylo na podatelnu MěÚ
Kunštát prozatím předloženo celkem 19
podnětů a návrhů. Přehled těchto podání je
v tabelární podobě uveřejněn na webových
stránkách města v části Územní plán. Na
elektronické úřední desce je, mimo oznámení
o prodloužení lhůty k podávání návrhů a podnětů, ke stažení tiskopis, který mohou občané
využít k podání dalších návrhů na nová využití pozemků.
-boč-

SLOUPEK JANA HALASE
Vážení čtenáři, v tomto a několika dalších
číslech vám nabídneme dosud nevydaný text
Jana Halase napsaný v roce 1999 pro Barcelonskou univerzitu. Za jeho poskytnutí děkujeme manželce autora – paní Haně Halasové
- red-

Pražská zima – díl VI.

S činností malých divadel je do jisté míry svázán
i vznik nové a ve světě proslavené české filmové
vlny. Mnozí z později slavných filmových režisérů se totiž nějakým způsobem podíleli na činnosti malých divadel nebo alespoň patřili k jejich
sympatizantům a přátelům. Šedesátá léta patřila
bezesporu k nejúspěšnějším obdobím české
kinematografie. V té době přicházeli se svými
debuty později i světově proslavení filmoví režiséři Miloš Forman, Jiří Menzel, Věra Chytilová,
Vojtěch Jasný, Jaromil Jireš a mnozí další. Filmy
byly skvělé a slavné (některé získaly i prestižní
Oscary a další světová ocenění), u komunistické
moci však vyvolávaly ambivalentní postoje. Na
jedné straně mělo komunistické vedení radost,
že filmy šíří po světě slávu Československa, na
Nechci hlásat teorii, že by se měl Kunštát za- druhé straně jim radost kalil fakt, že tyto filmy
konzervovat a už nikdy zde nic nepostavit. To nešíří slávu komunistického Československa,
rozhodně ne. Mělo by se ale citlivě zvažovat, některé dokonce právě naopak. Tehdejší presico stavět a kde. A pokud se s rukou na srdci dent Antonín Novotný se sám cítil jako filmový
a oproštěni od osobních zájmů projdeme po expert, nechával si všechna nová díla promítat a
Kunštátě, asi my všichni, kteří to tu máme stával se tak jakýmsi nejvrchnějším cenzorem.
rádi, víme, které území je vhodné pro další Film Věry Chytilové Sedmikrásky se dokonce
rozvoj bydlení, kde by měla být zona pro pod- stal předmětem poslanecké interpelace v parnikání a která místa tvoří ten krásný pohled lamentu a jakýsi ne příliš inteligentní poslanec
na Kunštát a měla by zůstat tak jak jsou. Není (jistě to neměl ze sebe) žádal zákaz promítání.
těžké rozpoznat, kde je vhodné stavět nové Byly i filmy, které tento zákaz postihl, např. kafdomy z hlediska dostupnosti, infrastruktury, kovsky laděnou komedii režiséra Jana Němce
atraktivity místa. Která místa mají větší či O slavnosti a hostech s Ivanem Vyskočilem v
menší hodnotu z krajinářského hlediska, kte- hlavní roli „vlídného“ hostitele přízračné hostirá místa jsou exponovaná a tvoří panorama, ny. President Novotný prý v této roli identifikojež by nemělo být porušeno.
val sám sebe, což byl bezesporu nejvyšší inteNa to stačí jen cit a vztah ke Kunštátu.Bez lektuální výkon, jakého kdy dosáhl. Tento film
Kohoutova, bez Milenek, bez Spálivé, bez se promítal alespoň na uzavřených klubových
údolí pod zámkem by bylo asi něco špatně. seancích, film Karla Kachyni Ucho putoval však
Všichni jsme si na těch místech hrávali…… okamžitě do trezoru a byl z něj vyňat až po lisuchovejme je i pro naše děti.
topadu 1989.
Neodpustím si malé odbočení….Vzpomínám Šedesátá léta, dodnes nostalgicky vzpomínaná,
si, jak se po revoluci otevřely hranice a lidé znamenala opravdový rozkvět české kultury.
začali cestovat. Jedním z prvních dojmů bylo, Naprostá většina vězněných spisovatelů a kuljak je v Rakousku krásná krajina, jak je v An- turních pracovníků byla do roku 1963 propuštěglii krásný venkov atd.
na, mnozí se dokonce začali uplatňovat ve svém
Pozitivní dojem z těchto zemí je právě díky oboru, většinou však jen jako překladatelé. Dotomu, že se zde velice přísně dbá na péči o cházelo sice k občasným recidivám, které však
krajinu a jsou jasná a hodně svazující pravi- už v žádném případě neměly masový charakter
dla pro výstavbu.
jako v padesátých letech. Stará stalinistická gePravidla by neměla být proto, aby něko- nerace na rozhodujících kulturních postech byla
ho omezovala nebo, jak je to v naší zemi pozvolna vystřídána pragmatiky, kteří, ač vybohužel v poslední době zvykem, někoho zbrojeni rudými legitimacemi, nejevili přílišnou
zvýhodňovala. V novém územním plánu je ochotu plnit striktní příkazy stranického centra.
šance vytvořit pravidla pro to, aby Kunštát Atmosféra doby byla jaksi laxnější a pověření
zůstal skvělým místem, aby se tu stavěly jen hlídači ideové čistoty se z letargie probouzeli jen
hezké domy, aby se neničila krajina, aby se po ostrém zadupání z nejvyšších míst.
lidé vzájemně neobtěžovali. Jasné stanovení
pokračování příště
smysluplných pravidel pro výstavbu a jejich

následné dodržování by Kunštátu hodně prospělo. Na závěr malá prosba. Když bude ještě
svítit sluníčko a bude hezký podzimní den,
udělejte si procházku. Pod zámkem do Sy■ Omlouváme se za tým zhotovitele občanům na ulici Sokolská za vzniklé komplikace při výstavbě kanalizace. Práce na výše
uvedené ulici probíhají od začátku října dle
schválené projektové dokumentace. Budovaný kanalizační řad probíhá v těsném souběhu
se stávajícím vodovodním řadem, který je ve
■ V neděli 3.října 2010 byl kunštátský kulturní dům opět plný spokojených diváků. Bylo
to díky amatérskému divadelnímu souboru
TY- JÁ -TR Praha, který na pozvání Kruhu
přátel umění města Kunštátu přijel zahrát
svoje představení pro malé diváky – Pohádky
do kapsy. Představení režíroval Luděk Horký,
na přípravě hudebního doprovodu spolupracoval a v hlavní roli vystoupil profesionální
herec Martin Písařík. „Pohádková show“ se
setkala s kladným ohlasem na mnoha místech
v naší republice, včetně Jiráskova Hronova.
U nás byli spokojeni jak doprovázející rodiče, tak hlavně děti všech věkových kategorií.
Některé z nich dokonce mohly vystoupit na
jeviště a aktivně se zapojit do pohádkového
příběhu.
Při přípravě představení došlo mezi pořadateli k dohodě, že město Kunštát vybrané vstup-

chotína, do Kohoutova a pak pod Milenka a
tak dále, však víte. A zamyslete se jaký chcete Kunštát mít. Máte možnost to ovlivnit.
Ing.arch. Anna Nová (Marešová)

vyjádří naši solidaritu s postiženými.
Za Kruh přátel umění města Kunštát,
MUDr.Jana Bočková - předsedkyně

Vánoční burza knih

Městská knihovna ve spolupráci s MŠ a ZŠ
v Kunštátě vyhlašuje:
I. ročník literární soutěže
O CENU LUDVÍKA KUNDERY
na téma:
„Kdyby se vrátil čas“
Soutěže se mohou zúčastnit žáci a studenti od 9 do 18 let (rozdělení do tří věkových
kategorií). Formou je volný literární útvar

BLAHOPŘEJEME K NAROZENÍ DÍTĚTE

Adéla Hovorková
špatném stavu. Časté poruchy výše uvedené*22.09.2010
ho vodovodního řadu nejsou způsobeny proAdéla Tůmová
váděním kanalizace, ale havarijním stavem
*04.10.2010
vodovodu.
Děkujeme za pochopení a shovívavost při výPohodu a radost, štěstí i zdraví přejeme všem
stavbě. Za tým zhotovitele
jubilantům města Kunštátu a místních čásZelinka – Skanska a.s.
tí, kteří své narozeniny (75 a více let) oslaví
v
měsíci listopadu:
né zdvojnásobí penězi ze svého rozpočtu a
Nosková
Libuše
tuto částku potom pořadatelé zašlou jako příMacháčková
Eva
spěvek na obnovu do oblastí postižených poMacháčková
Marie
vodněmi. Na základě doporučení charitativDoskočilová
Libuše
ní organizace Adra byla jako příjemce daru
Hečka
Michal
vybrána obec Bílý Kostel nad Nisou, kde se
vodní živel letos vybouřil dokonce dvakrát. A Kunderová Jiřina
Vichta Miloslav
o jakou částku se bude jednat ?
Dobrovolné vstupné od diváků
10 250,- Švábová Marie
Dar od sponzora - firma SITA CZ a.s. 5 000,- Truhlářová Marie
Vybráno celkem
15 250,- Procházková Bohumíra
Celková výše daru vč. příspěvku města 30 500,- RNDr. Krejčová Eva
V oblastech postižených povodněmi jdou ško- Pětová Marta
dy do řádů milionů. Přesto doufáme, že i ten- Bednářová Eliška
to skromný příspěvek najde vhodné využití a Líkař Václav

KNIHOVNA
Mnozí čtenáři nás zásobují knihami, které již
přečetli a nemají pro ně ve svém bytě místo.
Ani naše knihovna nemá neomezené možnosti. Chceme však dát knihám ještě šanci, než
skončí ve sběrně papíru, v horším případě v
popelnici. Stále ještě mohou najít své čtenáře,
kterým budou dělat radost. Proto jsme se rozhodli uspořádat vánoční burzu knih v rámci
řemeslného jarmarku 27. listopadu 2010 na
náměstí Krále Jiřího.

MATRIKA

OZNAMUJEME ÚMRTÍ

Božena Závadská, Kunštát, Hrnčířská 171,
+04.10.2010, *1937
Ludmila Tulcová, Kunštát, Brněnská 345,
+07.10.2010, *1926
Leopold Podsedník, Sychotín 26
+21.10.2010, *1937

Knihy, které na burzu věnujete, se budou
Vzpomínka: Dne 24. 11. 2010 uplyne 100 let
prodávat za symbolickou částku 5,-10,- a 20,od narození paní Boženy Pětové ze Sychotína
Kč. Za částku, získanou z prodeje, nakoupí
– hrnčírny. S láskou a úctou vzpomínají Adolf,
městská knihovna novou literaturu, kterou
Věra a Zdena s rodinami. Kdo jste ji znali, prove svém fondu využije.
síme, vzpomeňte.
-matKnihy můžete přinášet do městské knihovny
do 25. listopadu, kde je na burzu shromáždíKULTURA
me. V příštím čísle zpravodaje Vás budeme o
úspěchu a výsledku burzy informovat.
-bao rozsahu 1-2 strany A4 (u starších kategorií
rozsah max. 5 stran A4).Termín odevzdání
prací je do 20. prosince 2010. Práci, která
bude opatřena jménem, adresou a věkem
autora, odevzdejte v městské knihovně
nebo v základní škole paní učitelce Iloně
Kuchyňové. Slavnostní vyhodnocení a čtení vítězných prací se uskuteční v lednu 2011.

MĚSTO KUNŠTÁT a KRUH PŘÁTEL
UMĚNÍ MĚSTA KUNŠTÁTU
Vás zvou na koncert skupiny

Těšíme se na vaše soutěžní příspěvky.

Koncert se koná v původní obřadní síni
KD Kunštát (vstup přes restauraci)

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA
Děkujeme žákům a učitelům Základní školy ní, vítání hostů, jako asistenti nevidomých
v Kunštátě za účinnou pomoc, kterou v rámci ¨nebo jinak postižených. S panem učitelem
našeho partnerství přináší. Při všech slav- Dostálem vyrobili maketu těžní věže, která
nostech, které se odehrávají v areálu Jeskyně bude věnovaná Nadaci OKD jako hlavníBlanických rytířů, pomáhají při organizová- mu sponzorovi. Pod vedením paní učitelky

Shadow Quartet,
kterou jste mohli mimo jiné vidět jako
semifinalisty letošní Talentmánie

v sobotu 13.11.2010
se začátkem v 18.00 hodin

Vstupné : dospělí 100,- Kč
členové „Kruhu“, důchodci a děti 50,- Kč

Michelové napsali projekt o práci s nevidomými, se kterým se prezentovali v celostátním kole.

Věřím, že díky této spolupráci budou vždycky vědět jak pomoci postiženému, kterého
třeba potkají na ulici.			

SRPŠ při ZŠ Kunštát pořádá SBĚR PAPÍRU.
V pátek 5.11. od 14 do 16 hodin a v sobotu 6.11. od 8 do 10 hodin. Papír můžete odevzdat
ve dvoře školy, pomůžete tím životnímu prostředí a přispějete na rozvoj zájmových
aktivit žáků naší školy.

SPORT
Výsledkový servis říjen
KOPANÁ
Muži „A“:
Ivanovice - Kunštát
Kunštát - Černá Hora
Ochoz - Kunštát
		
Kunštát - Bohdalice
Muži „B“:
Knínice - Kunštát
		
Kunštát - Lažany
		
Vilémovice - Kunštát
Kunštát - Ostrov
		
Dorost:
Chrlice - Kunštát
		
Kunštát - Rudice
		
Rousínov - Kunštát
		
Kunštát - Slovan Brno
		
Ženy:
Kotvrdovice - Kunštát
Kunštát - Lažany
		
Holešov - Kunštát
		
Kunštát - Šternberk
		
Žáci starší:
Kunštát - Cetkovice
		

3:1
2:1
1:1
1:0
4:1
3:0
1:1
0:5
7:1
3:0
2:0
0:1
0:0
5:1
5:0
0:1

Knínice - Kunštát
		
Kunštát - Lysice
		
Olešnice - Kunštát
		
Žáci mladší:
Olomučany - Kunštát
Kunštát - Rájec
		
Blansko - Kunštát
		
Přípravka:
Kunštát - Boskovice „C“ 		
Kunštát - Boskovice“A“ 		
Drnovice - Kunštát
		
Kunštát - Olešnice
		
Kunštát - Medlánky
		

0:0
6:0
1:4
1:9
5:0
6:2
5:5
1 : 13
3:1
3:0
8:3

MALÁ KOPANÁ
Újezd - Paradox Blansko 		
Malá Roudka - Újezd
Újezd - Světlá
		
Rudka „A“ - Újezd
Rudka „A“ - Pentaco
Vysočany - Rudka „B“
Orel Boskovice - Rudka „B“
Rudka „B“ - Borotín

4:1

4:3
5:0
2:4
1:3
0:4
3:4
7:1
2:0
-kod-

Orel Kunštát zve na cvičení rodičů s dětmi ve věku od 2 do 5 let, každé úterý
od 16.30 do 17.30 ve školní tělocvičně.
■ Klub rodičů v Kunštátě zve všechny rodiče i prarodiče se svými dětmi nebo vnoučátky
na následující akce:
Lampiónový průvod a výtvarná dílna – do
průvodu s lucerničkami můžete přijít v den
svátku sv. Martina 11. listopadu 2010. Sraz
bude v 17 hodin u bývalých jeslí vedle mateřské školky. Lampiónky z hedvábného papíru
si vlastnoručně můžete vyrobit ve výtvarné
dílně v úterý 9. listopadu 2010 od 15,30 do 17
hodin v klubovně v bývalých jeslí. S sebou si
přineste kulatou krabičku od sýra. Akci organizujeme společně se SDH Čertíky. Sledujte
plakáty!
Bazárek dětského zimního oblečení a potřeb – v úterý 16. listopadu 2010 od 17,30
do 19 hodin v klubovně v bývalých jeslích.
Prodat a nakoupit můžete zimní bundy, kombinézy, oteplovačky, overálky, svetry, punčo-

cháče, zimní boty, brusle, zkrátka vše, co patří k zimnímu vybavení. Prodávat své zboží
si bude každý sám, dostane vyhrazené místo. Prosíme prodávající, aby přišli mezi 17 a
17,30 hod. Vstup volný.
Využijte příležitost – dobře prodejte a levně
nakupte!!
Listopadová výprava s batolátky do přírody – ve čtvrtek 18. listopadu 2010 - hry i jiné
řádění v lese a na louce, možná už i na sněhu.
Sraz v 9,30 u Kulturního domu.
Kromě toho se konají pravidelné aktivity:
páteční dopoledne s programem od 9,30 do
11,30 a úterní odpolední herna od 15,30 do
17 hodin. (Výjimečně 9. a 16. listopadu 2010
herna nebude z důvodu konání výtvarné dílny a bazaru.)
Příp. info o akcích na tel.:775608865.
Těšíme se na všechny!!

Hostinec Panský dům srdečně zve na Svatomartinské posvícení. V pátek 12. listopadu
od 18 hodin. Nabídka: mladé martinské víno, husí a zvěřinová kuchyně.
Rezervace míst na tel.: 516 462 181, 732 657 442

INFOCENTRUM
Výstavy
Do 25. 11. můžete ve výstavní síni zhlédnou
výstavu velkoplošných fotografií místního
cestovatele a horolezce Lukáše Hrdličky a
jeho společníka na cestách Pavla Svobody s
názvem ,,Světy pod Pamírem´´. (pořádá IC).
Od 27. 11. do 10. 12. se uskuteční výstava obrazů paní Jitky Korčákové a Hany Indrové z
Boskovic. Výstava bude zahájena v rámci vánočního řemeslného jarmarku. (pořádá město)
Přednáška
Od listopadu až do dubna Vás budeme opět
pravidelně zvát na přednášky s cestovatelskou
tématikou. Máme pro Vás připravených několik zajímavých večerů, včetně možnosti zhlédnutí filmů z exotických zemí. Jako první nás
24.11. navštíví cestovatel Miloš Štourač, který
se s námi podělí o zážitky ze svého putování
po Střední Americe - Guatemale, Hondurasu
a Belize.Začátek v 18:00 v salonku restaurace
Kulturní dům. Vstupné dobrovolné.
CK mon-mare
• v listopadu zahajujeme lyžařskou sezonu!
Pojeďte s námi na ledovec do Rakouska– třídenní lyžování s dopravou z Kunštátu
• Priessnitzovy léčebné lázně Jeseník – relaxační pobyty (možnost dopravy)
• Mosonmagyárovár – maďarské termální lázně - jednodenní zájezdy
z Kunštátu pravidelně každou středu!
• poznávací zájezdy
• doprava luxusním devítimístným minibusem
www.monmare.cz, 602 662 306
■ Kandidáti za Nestraníci – VOLBA PRO
KUNŠTÁT děkují všem svým voličům za
projevenou důvěru v komunálních volbách.
■ Děkujeme Vám všem, kteří jste v letošních
komunálních volbách svým hlasem podpořili
naši kandidátku. MO ČSSD Kunštát.
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 informace z MÚ. Jiné uveřejněné názory nemusí být totožné s názorem vydavatele,
za jejich obsahovou a stylistickou stránku
odpovídá autor. Redakce si dále vyhrazuje právo příspěvky krátit a neodpovídá za
obsah uvedených inzerátů.

