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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
v měsíci listopadu se můžeme těšit na několik
významných a zajímavých kulturně společenských projektů.
Již ve čtvrtek 5. 11. 2009 v 19 hodin vystoupí
v naší sportovní hale Vojenský umělecký soubor Ondráš v národopisném hudebně tanečním programu, ve prospěch povodněmi postižených obcí, s názvem Veselé dovednosti. Zde
je vstupné dobrovolné.
V pátek 20. 11. 2009 v 18 hodin budou mít občané opět možnost navštívit KD po skončení
II. etapy přestavby na zahajovacím koncertu
s názvem Vánoce s Moravankou. Za účasti
Českého rozhlasu nás Moravanka připraví na
čas vánoční se všemi svými zpěváky a sólisty.
Vstupné na tento otevírací večer je 100 Kč.
pokračování na druhé straně

Žáci naší ZŠ podpořili kampaň „Česko proti chudobě“ v Brně.

INFORMACE O ČINNOSTI RADY A ZASTUPITELSTVA
PRŮBĚH INVESTIČNÍCH AKCÍ
V těchto dnech finišují několikaměsíční stavební práce na druhé etapě přestavby kulturního
domu. (Etapa číslo jedna probíhala v minulém
roce). Jedna z ústředních budov města prošla
během uplynulé doby výraznou proměnou,
o které se každý zájemce může přesvědčit už
20. listopadu při slavnosti znovuotevření.
Připomeňme, že letošní úpravy kulturního
stánku zahrnovaly dokončení terasy před
restaurací (dlažba, zastřešená pergola, zábradlí, osvětlení), rozšíření vstupního traktu na
západní straně, výměnu všech oken, montáž
sádrokartonových podhledů v interiérech, instalaci teplovzdušných jednotek pro rychlejší a
úspornější vytápění a osazení nového osvětlení v hlavním sále. Zároveň se městu podařilo
získat sto nových židlí, novou divadelní oponu
a pro lepší odhlučnění sálu i zvukově izolované dveře do restaurace.
Zmíněné práce zhodnotily celou budovu zhruba o šest milionů korun, z nichž více než dvě
třetiny činila dotace ze státního rozpočtu.
Město Kunštát nabízí nyní sál kulturního
domu k pronájmu. Lhůta pro podávání přihlášek běží do 16. listopadu a případní uchazeči

získají bližší informace u tajemníka městského úřadu.
Vedle úprav KD probíhaly do závěru minulého měsíce rovněž opravy kaplí v Újezdě, Sychotíně, Hlubokém a Touboři a vybraná firma
doplňovala také nové herní prvky na dětská
hřiště v Újezdě, Rudce, Sychotíně a v areálu
koupaliště na Lipce.

ÚVĚR
Městské zastupitelstvo schválilo na konci října přijetí osmimilionového bankovního úvěru od České spořitelny. Kunštát z něj bude
hradit své peněžní podíly na už zahájených
nebo bezprostředně chystaných podnicích,
které vždy z větší části získaly podporu odjinud (EU, stát). Řadí se mezi ně např. budování sběrného dvora, úpravy Panské zahrady
či shora popsaná přestavba KD. Lhůta pro
splacení půjčky potrvá pět roků.

STAVEBNÍ MÍSTA
Kunštát nabízí stavební místa pro nové rodinné domy. Na jihovýchodním svahu mezi
ulicemi Zahradní a Sokolská leží prozatím
devět různě velkých a různě atraktivních parcel, které budou nejpozději na konci dubna

kompletně zasíťovány. Zastupitelstvo města
rozdělilo pozemky do tří kategorií s nabídkovými cenami 500, 800 a 1000 korun za jeden
metr čtvereční a o prvních nových majitelích
může hlasovat už na svém listopadovém zasedání. Bližší informace o parcelách poskytne
zájemcům vedoucí stavebního odboru

CYKLOSTEZKA, LESNÍ CESTY
Kunštátská cyklostezka a rekonstrukce lesních cest na Kunštátsku. Tak zní jména zatím
posledních dvou projektů, pro které zastupitelé zvedli v říjnu ruce a dali tak svolení, aby
projekty soutěžily o získání dotační podpory.
První záměr spočívá ve vyznačení zhruba sedmnáctikilometrového okruhu pro cykloturisty, vedeného z náměstí ČSČK přes, Rudku,
Sychotín a Újezd zpět do středu města. Součástí projektu je přitom i odstranění budovy
staré školy, rekonstrukce ulice Mezi Plůtky a
úprava cesty k zámku.
Druhý projekt zahrnuje zpevnění čtyř lesních
cest v Touboři, Hlubokém, Rudce a Kunštátě
v celkové délce cca čtyři kilometry.
Zdali se akce budou moci spustit, to se od patřičných úředníků dozvíme až napřesrok.
Rada města Kunštát

Poslední listopadovou sobotu 28. 11. 2009 již
od 10 hodin bude na nám. Krále Jiřího probíhat řemeslný jarmark, který s kulturním
programem a možností občerstvení vyvrcholí

rozsvícením vánočního stromu.
Těším se na Vaši návštěvu na všechny tři významné kulturní akce u nás v Kunštátě.
Váš Pavel Göpfert

MĚSTSKÝ ÚŘAD
Milí kunštátští spoluobčané,
před začátkem zimních měsíců se vás obracím s prosbou o pomoc a spolupráci.
Jak možná víte, v celé naší zemi začala platit
takzvaná chodníková novela, neboli úprava
zákona o pozemních komunikacích. Ta v podstatě říká, že za úklid a ošetření zasněžených
nebo namrzlých chodníků už neodpovídá majitel přilehlého domu, ale přímo majitel komunikace, a tím je zpravidla sama obec.

Vězte ale, že není v našich silách, abychom se
stejným počtem pracovníků, stejným množstvím techniky a stejným balíkem peněz jako
v minulých letech zvládali najednou údržbu
na mnohonásobně větších plochách.
Naléhavě vás proto žádám, abyste městu
vyšli vstříc a i nadále pečovali o schůdnost
chodníků před svými domy.
Děkuji za pochopení.
Váš Pavel Göpfert, starosta

■ Dnem 1. dubna 2000 nabyl účinnosti Zákon
č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí.
Sociálně právní ochranou dětí se - dle litery
zákona - rozumí zejména: ochrana práva dítěte
na příznivý vývoj a řádnou výchovu, ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany
jeho jmění, působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny.
Sociálně právní ochrana se zaměřuje zejména
na děti:
a) jejichž rodiče
1. zemřeli,
2. neplní povinnosti plynoucí z rodičovské
zodpovědnosti,
3. nevykonávají nebo zneužívají práva plynoucí z rodičovské zodpovědnosti;
b) které byly svěřeny do výchovy jiné fyzické osoby než rodiče, pokud tato osoba neplní
povinnosti plynoucí ze svěření dítěte do její
výchovy;
c) které vedou zahálčivý nebo nemravný život
spočívající zejména v tom, že zanedbávají školní docházku, nepracují, i když nemají dostatečný zdroj obživy, požívají alkohol nebo návykové látky, živí se prostitucí, spáchaly trestný čin
nebo, jde-li o děti mladší než patnáct let, spáchaly čin, který by jinak byl trestným činem,
opakovaně nebo soustavně páchají přestupky
nebo jinak ohrožují občanské soužití;
d) které se opakovaně dopouští útěků od rodičů nebo jiných fyzických nebo právnických
osob odpovědných za výchovu dítěte;
e) na kterých byl spáchán trestný čin ohrožující život, zdraví, jejich lidskou důstojnost,
mravní vývoj nebo jmění, nebo je podezření
ze spáchání takového činu;
f) které jsou na základě žádostí rodičů nebo ji-

ných osob odpovědných za výchovu dítěte opakovaně umísťovány do zařízení zajišťujících
nepřetržitou péči o děti nebo jejich umístění v
takových zařízeních trvá déle než 6 měsíců;
g) které jsou ohrožovány násilím mezi rodiči
nebo jinými osobami odpovědnými za výchovu dítěte, popřípadě násilím mezi dalšími fyzickými osobami;
h) které jsou žadateli o azyl odloučenými od
svých rodičů, popřípadě jiných osob odpovědných za jejich výchovu;
i) pokud tyto skutečnosti trvají po takovou
dobu nebo jsou takové intenzity, že nepříznivě
ovlivňují vývoj dětí nebo jsou anebo mohou
být příčinou nepříznivého vývoje dětí.
Tato legislativní norma mj. deleguje určité
povinnosti na obecní úřady. Obecní úřad je
povinen:
a) vyhledávat děti uvedené výše
b) působit na rodiče, aby plnili povinnosti vyplývající z rodičovské zodpovědnosti,
c) projednat s rodiči odstranění nedostatků ve
výchově dítěte,
d) projednat s dítětem nedostatky v jeho chování,
e) sledovat, zda je na základě kontrolních
oprávnění zamezováno v přístupu dětí do prostředí, které je z hlediska jejich vývoje a výchovy ohrožující,
f) poskytnout nebo zprostředkovat rodičům na
jejich žádost poradenství při uplatňování nároků dítěte podle zvláštních právních předpisů,
g) oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou
působností skutečnosti, které nasvědčují tomu,
že jde o děti uvedené výše.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Kunštátští žáci proti chudobě
To, že naše škola v Kunštátě adoptovala a
finančně podporuje chlapce Samuela ze Zambie na studiu, již asi víte. V loňském roce
se navíc žáci 9.A podíleli finančně na zajiš-

tění jedné rodiny. Stačily tři stokoruny, aby
tato rodina ve Rwandě byla celý rok zásobena
kozím mlékem. V letošním roce pomůžeme
stejnou částkou k nákupu zemědělského ná-

SLOUPEK
Faráři III.

Jan Halas

D

evadesátá léta s mou pamětí pořádně zacvičila a nakonec jsem to vzdal a poprosil Marka Lepku o pomoc. Sestavil mi tabulku, jak se tu po odchodu otce Baťky střídali
mladí faráři a byla jich opravdu pěkná řádka.
Pro pořádek tedy uvedu, jak na zdejší faře
působili: Josef Daněk (1990-1991), Karel Slanina (1991-1992), Josef Čermák (1992), Jan
Mráz (1992-1993) Josef Čermák (1993-1997)
a Vít Fatěna (1997-2002). Přiznávám, že jsem
měl zmatek nejen v jejich pořadí, ale že jsem
téměř žádného z nich příliš osobně nepoznal,
snad jen tak trochu Jana Mráze. Ten se mi jevil, jak se dnes ošklivě říká, velice perspektivní. Nebyl jsem sám, proto, jak vím, působí
nyní jako rektor v Nepomucenu – českém
semináři v Římě. Celá devadesátá léta jsem
měl v Praze mnoho práce a do Kunštátu jsem
jezdil zřídka, což mne snad omlouvá, že jsem
ostatní faráře poznal tak málo.
V létě roku 2002 jsem byl ale účasten inaugurační mše Pavla Kafky. Jevil se mi jako tak
trochu vyplašený klouček (jak by ne, máme
sice spolu stejné datum narození, ale on je
přesně o devětadvacet let mladší). Při jeho
prvních kázáních jsem mu vysloveně držel
palce, aby je nějak smysluplně ukončil. Netrvalo však dlouho a Pavel Kafka se ukázal
jako správný muž na správném místě. Kunštát
si zamiloval a Kunštát si zamiloval jeho. Své
odpovědné práce se totiž chopil za správný
konec – získal si od začátku především děti
a mládež. Mimo jiné, tolik ministrantů, jako
v kunštátském kostele, neuvidíte v devadesáti
procentech českých a moravských kostelů. A
tak se stalo, že rodičům by bylo trapné před
dětmi se vymlouvat na zaneprázdněnost a
kostel se zaplnil i střední generací. Jeho nedávný odchod na hustopečskou faru byl proto
nejen dojemný upřímnou láskou, kterou mu
všichni projevovali, ale byl doslova triumfální.
Nezbývá než popřát obdobné úspěchy novému panu faráři Tomášovi Koumalovi. Je také
mladý a všichni by mu měli pomáhat. Kontinuita je zajištěna, má dobře zaseto.

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

řadí a semen k vypěstování vlastní zeleniny k
obživě celé rodiny.
16. a 17. října přivítali naši deváťáci se svými
třídními učiteli stejně staré děti ze dvou brněnských škol, aby se v Kunštátě na dvoudenním
soustředění seznámili s problémem chudoby
na celém světě, aby o týden později všichni
společně divadelními scénkami podpořili na
náměstí Svobody kampaň Česko proti chudobě. Žáci přitom zjistili, že Česká republika
se spolu s dalšími 190 zeměmi v roce 2000
zavázala do roku 2015 splnit Rozvojové cíle
tisíciletí, které by měly zásadně změnit podobu dnešního světa. Na kunštátském setkání
dospívající děti byly seznámeny, že naše vlast
je 32. nejbohatší zemí světa a že stamiliony
jejich vrstevníků především v Africe, Asii i
Jižní Americe nepřemýšlejí, zda je lepší ten
či onen mobil, televize LCD nebo plazma.
Naši žáci pochopili, že tyto děti přemýšlejí
jinak. Jak uživit svoje sourozence, protože
jejich rodiče již zemřeli na AIDS nebo jiné,

u nás běžně léčitelné choroby. Přemýšlejí o
MATRIKA
tom, kde vzít pitnou vodu, jak zahnat extrémní chudobu a hlad, proč musejí pracovat a
nemohou se učit. Přes třicet kunštátských a
BLAHOPŘEJEME K NAROZENÍ DÍTĚTE
brněnských žáků svou aktivní účastí 22. října
v Brně podpořili české nevládní a neziskové Michal Bednář, Rudecká 85
organizace a připojili se tak k mezinárodní *24.9.2009
akci proti chudobě, která v měsíci říjnu pro- Adam Pavelka, Fr. Halase 115
bíhá ve většině velkých měst. Nebylo úkolem *26.9.2009
zajistit finanční podporu, ale vyprovokovat
u lidí na brněnském náměstí, u svých rodičů, Pohodu a radost, štěstí i zdraví přejeme všem
teď i u vás čtenářů zájem o tuto problemati- jubilantům, kteří své narozeniny
ku. My všichni můžeme pak vyvíjet tlak na (75 a více let) oslaví v měsíci listopadu:
naše, evropské i světové politiky, aby plnili to, Nosková Libuše, Kunštát
k čemu se před devíti lety zavázali, protože Macháčková Eva, Kunštát
pomoc rozvojovým zemím nevyplývá pouze Macháčková Marie, Kunštát
z mezinárodních úmluv, ale patří ke znakům Hečka Michal, Kunštát
vyspělé, demokratické a zodpovědné společ- Doskočilová Libuše, Sychotín
Kunderová Jiřina, Kunštát
nosti. A proto se to týká každého z nás.
Vichta
Miloslav, Kunštát
A nejstarší žáci kunštátské i dvou spřáteleŠvábová
Marie, Rudka
ných brněnských škol to už také vědí.
Truhlářová
Marie, Kunštát
Ladislav Dostál
Procházková Bohumíra, Kunštát
RNDr. Krejčová Eva, Kunštát
SPORT
Jurka Vladimír, Kunštát
Pětová Marta, Sychotín
Výsledkový servis říjen

KOPANÁ: FK KUNŠTÁT
I.mužstvo mužů:
Bohdalice - Kunštát
Kunštát - Starý Lískovec
Medlánky - Kunštát
Kunštát - Olešnice
II.mužstvo mužů:
Vysočany - Kunštát
		
Kunštát - Lažany
		
Skalice - Kunštát
		
Kunštát - Olešnice
		
Dorost:
Rudice - Kunštát
		
Kunštát - Mor.Slávia 		
Medlánky - Kunštát
		
Kunštát - Líšeň
		
Žáci:
Kunštát st. - Slovan Brno 		
Kunštát ml. - Slova Brno
ČAFC Brno - Kunštát st.
ČAFC Brno - Kunštát ml. 		
Kunštát st. - Kuřim
		
Kunštát ml. - Kuřim
		
Soběšice - Kunštát st.
		
Soběšice - Kunštát ml. 		

4:0
4:1
0:1
1:2
8:0
2:0
4:2
1:0
5:1
6:4
4:2
4:4
0:2
1:5
6:2
8:0
1:4
0:7
4:4
6:2

Přípravka:
Kunštát - Černá Hora
		
Drnovice - Kunštát
		
Kunštát - Olešnice
		
Kunštát - Letovice
		
Ženy:
Drnovice - Kunštát
		
Kunštát - Boskoivce
		
Lažany - Kunštát
		
Kotvrdovice - Kunštát
		

OZNAMUJEME ÚMRTÍ
5:1
3:4
4:2
3:1
0:0
2:1
2:3
3:1

Malá kopaná:MALÁ KOPANÁ
Újezd:
Šerkovice - Újezd
		
Újezd - Lomnice
		
Šebetov - Újezd
		
Újezd - Bedřichov 		
Rudka:
Rudka „A“ - Světlá
Pentaco - Rudka „A“
		
Rudka „A“ - Poříčí
Vážany - Rudka „A“
		
Adamov - Rudka „B“
Rudka „B“ - Pohora
Rudka „B“ - Valchov

3:8
3:3
1:1
3:5
3 :2
9:1
3:3
5:0
3:0
4:1
3:2
-kod-

Sportovní střípky - publikace o Kunštátu.
Sportovní střípky - publikace o Kunštátu. V
následujících dnech bibliotéka Kunštátu bude
bohatší o mimořádně zajímavé kolektivní
dílo - „Sportovní střípky ze vzpomínek pamětníků tělovýchovy a sportu v Kunštátě“,
zahrnující léta 1898 – 2009. Podnětem k jeho
vydání byla nejen významná kunštátská výročí – 110 let tělovýchovy, 80 let volejbalu, 75

let fotbalu, ale též cíl, představit veřejnosti
dosud uchovávané historické písemnosti, trofeje, fotografie doplněné o autentické vzpomínky dosud žijících pamětníků. Prvá část,
výstava, se v loňském roce podařila a dnes
je zde kniha. „Sportovní střípky“ nejsou jen
vzpomínáním na minulost. Naopak, kniha
také dokládá, jak vedení, dříve obce, dnes

Levek Miroslav, Kunštát, Rudecká 383
+27.9.2009, *1955
Machát Josef, Hluboké u Kunštátu 11
+8.10.2009, *1929
-mat-

INFOCENTRUM
Cestovní agentura Roman Tandler
- velká nabídka lyžařských zájezdů všech významných CK
- po celou zimu trvá prodej zájezdů do exotických
destinací
- při koupi zájezdu můžete vyhrát dárkový poukaz
na masáž v hodnotě 350,-Kč
-prodej vstupenek – kultura, sport
- organizace přednášek, firemních a sportovních
akcí
Nejbližší akce:
Přednáška mladé kunštátské cestovatelky Lenky
Ehrenbergerové Chile - od pouště Atacama po ledovce Patagonie. Restaurace
Kulturní dům – 5. 11. 2009 v 18.00 hodin.
Raiffeisen stavební spořitelna informuje:
Akce Super bonusy pro všechny prodloužena do
31.12.2009. Poradenské místo: náměstí Krále Jiřího
105 (Infocentrum) Tel: 516 410 576; 724 937 876

ŘEMESLO ŘEZBÁŘSKÉ
Výstava prací Stanislava Kaly z Adamova
od 27. 11. do 13. 12. v IC.
Doprovodná výstava listopadového
řemeslného jarmarku.

města Kunštátu po všechna léta místní tělovýchovu a sport podporovalo. Svým pojetím
obsahu a slovního vyjádření jsou „Střípky“ ojedinělým unikátem mezi podobnými
publikacemi a jsou určeny všem věkovým
kategoriím. Poprvé bude kniha představena
veřejnosti v sobotu 21. listopadu 2009 na setkání autorského kolektivu s občany a hosty.
K zakoupení bude v Městském informačním

centru na nám. Krále Jiřího č.105 a dále v pokladně Jeskyně Blanických rytířů v Rudce u
Kunštátu za cenu 60 Kč, z níž 30 Kč je určeno
k podpoře kultury a sportu.
Přejme nové knize o Kunštátu úspěšnou cestu ke čtenářům a věřme, že bude jedním z
vhodných vánočních dárků.
					
Za přípravnou skupinu M. Míka

Hubertova jízda
Hubertova jízda neboli tečka za jezdeckou
sezonou - ovládla v sobotu 10. 10. 2009 Kunštát. Tradice někdejších honů na divokou zvěř
se tady přeměnila v každoroční srazy přátel
koní. Hubertovy jízdy jsou vzpomínkou na
pradávnou tradici parforsních honů. Kolébkou parforsních honů je Anglie. Šlechta tehdy
za zvuku lesních rohů vyjížděla na svých koních se smečkou několika desítek loveckých
psů po stopě lišky. Tato tradice se přenesla v
předminulém století i k nám a dnes přetrvává
právě v podobě jízdy na počest sv. Huberta,
patrona lovu. Lišku nyní představuje jezdec s
liščím ohonem připevněným na rameni, který
se vydává první na trasu do terénu. Po tradiční projížďce městem se na nedaleké louce
uskutečnila řada soutěží. Vozatajské soutěže
se zúčastnilo sedm spřežení, s koňmi pod
sedlem k nám zavítalo na patnáct příznivců.
V jízdě s kočárem taženými koňmi na čas
se na prvním místě umístil Miroslav Páral
s kobylkami Aranou a Herou. Hon za liščím
ocasem, který hrdě po celou dobu nesla Jana

Švancarová, byl závěrečnou tečkou odpoled
ne věnovaného koním. Králem lovu se stala
Kateřina Podsedníková s koněm Vikim. Poslední hold svatému Hubertu byl vzdán večer
při svatohubertské zábavě, kdy byl zahájen
soud se všemi hříšníky, kteří se dopustili během vlastní jízdy neodpustitelných přestupků.
Chtěli bychom poděkovat všem zúčastněným
a hlavně sponzorům a příznivcům Koní, bez
kterých by se tato akce neuskutečnila - město
Kunštát, ZDV Nýrov, ZD Sebranice, Keramika Palme, Keramika Moravia Art s.r.o., Hostinec Panský dům - Lepka, Lela - Lepková,
Limara Plus s.r.o., Noviny, tabák, papír Halvová, Pálenice Chloupková, Pekárna, TGA
s.r.o., Truhlářství Prchal, MVDr. Wetter,
Řeznictví Šutera Olešnice, Zverimix Vlach,
Železářství Mareček, Brázda Újezd, Výroba masných výrobků Bednář, Televize RTA,
Pila Kunštát, Jeskyně Blanických rytířů, Restaurace KD - Cápal.
Děkujeme!
Martin Páral, Stanice plemenných hřebců Kunštát

INZERCE
» Nová prodejna chovatelských
potřeb e-zoo vás zve k návštěvě prodejny
na náměstí nad prodejnou Coop. Nabízíme:
- Živá zvířata
- Granule, konzervy, kapsičky
- Chovatelské potřeby
- Krásné pelíšky pro kočky i pejsky
- Široký doplňkový sortiment
Vše ve vysoké kvalitě a výborných cenách.
Kompletní sortiment můžete také objednat
v internetovém obchodě www.e-zoo.cz Ke
každému nákupu dárek. Těšíme se na vás.
» Reklamní agentura King Style (1 p. nad prodejnou Coop) nabízí výrobu:
-Tiskoviny - vizitky, letáky, plakáty..
-Reklamní tabule a poutače
-Polepy vozidel
-Polepy výloh
-www prezentace
Kompletní nabídku naleznete na www.kingstyle.cz. Rychlé dodací lhůty, vysoká kvalita
a dobré ceny.
» Pronajmu byt 3+1 v Kunštátě, ul.
Nová 462, 4. patro. Tel. 732 209 150.

» KOSMETICKÉ STUDIO BLANKA
nabízí kosmetické služby, poradenství a
prodej kosmetických produktů. Najdete je
v Kunštátě na Palackého 523, vedle autobusové zastávky.
Objednávky na telefonu 733 313 699 nebo
na e-mailu:studio@kosmetikaBlanka.cz.
Více informací najdete na www.kosmetikaBlanka.cz
» Zveri-mix Chovatelské potřeby – Kunštát nám. Krále Jiřího 250 (ve dvoře
IC a knihovny) oznamuje svým zákazníkům
změnu pracovní doby:
Po – Pá 7.30 – 17.00, So 7.30 – 12.00
Dále upozorňujeme na rozšíření sortimentu
zboží! Tel.: 775 686 889, 516 412 293, www.
zverimix.wz.cz, zverimi@seznam.cz
» J@B COMP: prodej, opravna PC
a notebooků, tiskárny, wifi, satelitní technika, setopboxy, kamerové systémy. Kunštát,
nám. Krále Jiřího 107, tel.: 606 588 104 –
JBcomp@seznam.cz
» Prodám byt v OV. Tel. 603 822 832.

KULTURA
5. listopadu v 19.00, sportovní hala
Vojenský umělecký soubor ONDRÁŠ
s programem Veselé dovednosti. Vystoupení ve prospěch povodněmi postižených obcí.
Vstupné dobrovolné.

20. listopadu v 18.00, kulturní dům
MORAVANKA s Janem Slabákem.
Otevření kulturního domu.
Vstupné 100,- Kč

28. listopadu v 10.00,
náměstí Krále Jiřího
ŘEMESLNÝ JARMARK
a rozsvícení vánočního stromu.
Ve spolupráci s OSŘ Kunštát.
Vstup volný.

12. prosince v 19.00,
kostel sv. Stanislava
SPIRITUÁL KVINTET.
Koncert.
Vstupné 150,- Kč

18. prosince v 19.00,
kostel sv. Stanislava
HOUSLOVÝ KONCERT
Václava Hudečka.
Pod záštitou 1. nám. hejtmana JmK
Doc. Václava Božka.
Vstupné 100,-

19. prosince v 19.00,
20. prosince v 17.00,
kulturní dům
SEXTÁNKY. Ochotnický spolek
Kunštát.

OZNÁMENÍ
Orientální tanec
Tančíme pro radost, zdraví a krásu v tělocvičně ZŠ Kunštát vždy v úterý od 17:00 – 18:00
hodin.
Informace: Bami KR Kunštát M. Bartošová:
731277526, H. Bartošová: 603547636.
Lektorka: L.Topolová: tel: 736607506
■ SRPŠ při ZŠ v Kunštátě oznamuje, že ve
dnech 6. a 7. listopadu proběhne ve dvoře ZŠ
sběr tříděného papíru. V pátek 6. 11. od 14.00
do 16.00 hod., v sobotu 7. 11. od 8.00 do 10.00
hod.

