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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané, dovolte, abych poděkoval
všem, kteří přispěli do finanční sbírky na pomoc
lidem postiženým záplavami. Vybralo se 42 tisíc
korun, přispělo 58 dárců. Celý obnos jsem předal
starostovi Staré Červené Vody v okrese Jeseník.
Tato vesnice u polských hranic má 660 obyvatel a
při bouři 26. června se jí přehnala jedenapůlmetrová záplavová vlna, která způsobila škody za
185 milionů Kč. Naše peníze, spolu s ostatními
sbírkami na povodně, dostane pět nejvíce poškozených rodin, a to ve formě poukázek v hodnotě
50 tisíc Kč na nákup ve stavebninách.
Věřím, že situace se v druhé půli prázdnin
umoudří a že zažijeme krásné léto. Oznamuji
také, že naše město navštíví 18. srpna předseda
ODS Mirek Topolánek. Při pracovní snídani se
s ním setkají zástupci hasičů, kultury, místních
podnikatelů a případně další.
Váš Pavel Göpfert

ČERTÍCI V OSTRAVĚ. Kunštátští hasiči do 6 let byli jedinými reprezentanty z celého kraje.

INFORMACE O ČINNOSTI RADY A ZASTUPITELSTVA
PROVÁDĚNÉ INVESTIČNÍ AKCE

OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

PODÍLY NA ZMĚNÁCH ÚP

Dvě hlavní investiční akce letošního léta běží
na plné obrátky. Dělníci v těchto dnech pracují jak na druhé etapě přestavby Kulturního
domu, tak na opravě historické části budovy
základní školy.
U Kulturního domu se už začíná rýsovat
konečná podoba jižního průčelí. Po výměně
všech původních oken a natažení omítky
v kombinaci cihlově červené a béžové barvy
přijde na řadu i dokončení terasy před restaurací – na náklady černohorského pivovaru
zde řemeslníci postaví dřevěnou zastřešenou
pergolu, položí dlažbu a postaví zábradlí.
Přípravné práce ale začaly také před novým hlavním vchodem do sálu. Tam stavební
fi rma chystá základy na rozšiřování vstupního traktu a přemísťuje podzemní inženýrské
sítě. V celé budově současně osazuje nová
plastová okna.
Výměna oken vrcholí také ve staré budově ZŠ, kde se navíc ze strany od sportovní
haly začal budovat samostatný vchod do
školní družiny. Po osazení dveří k němu povede malý chodník, několik schodů a krátká
ocelová lávka.

Rada města na začátku prázdnin vybrala
boskovickou fi rmu Deas, s. r. o., která z pěti
oslovených podala nejlepší nabídku na zajištění oprav dvou místních komunikací a
vybudování jedné nové.
Jezdit a chodit po novém povrchu z „balené“ budou zanedlouho obyvatelé Újezdu,
a to v úseku od požární nádrže po výletiště.
Dále se opraví přibližně 130 metrů komunikace u Eurokovu – od křižovatky se silnicí do
Zbraslavce směrem k bývalé Hlubně, a zcela
nových cca 100 metrů cesty vznikne v ulici
Pod Hlubnou (za domy Bartákových). Tam
už nepůjde jen o úpravu svrchního koberce,
ale o vytvoření celé skladky vozovky včetně
podkladních vrstev a ohraničení obrubníky.
Celkové náklady všech tří akcí mají dosáhnout asi 950 tisíc korun.
Vedle toho nedávno skončilo dláždění dosud neupravené plochy za Městským úřadem.
Nový prostor zatím slouží hlavně k parkování zaměstnanců a návštěvníků radnice, ale
využívat ho mohou například i zákazníci
řeznictví či prodejny květin a zeleniny. Tato
investice přišla na cca 250 tisíc korun.

V územním plánu města Kunštát platí od
června v pořadí třetí a čtvrtá změna. Ty
dohromady zahrnují čtrnáct dílčích úprav,
týkajících se převážně převodů zemědělské
půdy na plochy určené k bydlení. Vzhledem k
faktu, že samo město Kunštát iniciovalo pouze dva zásahy do ÚP, zatímco všechny ostatní
vzešly z žádostí soukromých vlastníků, bude
od nich vedení města žádat finanční spoluúčast na celkových nákladech spojených
s provedením změn. (Na takovém postupu
se usneslo městské zastupitelstvo už před zadáním změn na podzim 2007). Podle odhadu
půjde zhruba o jednu korunu za každý metr
čtvereční převedeného pozemku.
OPRAVY V “KLUBU DŮCHODCŮ”
Řemeslníci městské pracovní čety opravili v
uplynulých týdnech prostory klubu důchodců
v budově bývalých jeslí. Ve všech místnostech obnovili omítky a malby a v obou hlavních klubovnách dali do pořádku poškozený
strop. K dokončení díla zbývá už jen vymalovat vchod a opravit rýnu.
Rada města Kunštát

OZNÁMENÍ
Fotbal v Kunštátě slaví 75. výročí

První léta se hrávalo na rudecké louce „Pod Sochou“, pak se přešlo „Na Spálivou“
Ano, je tomu již 75 let, co parta mladých
nadšenců, která se scházela v pohostinském
zařízení zvaném Lidový dům, známém však
spíše pod názvem „U Žaby“, dala hlavy a
zápal dohromady a v roce 1934 vznikl fotbalový klub SK Kunštát. Hnacím motorem byli
pánové: Tvrdoň, Hodač, R. Dufek, F. Nečas,
Hait, K. Janoušek, J. Šamšula, J. Sojka, V. Vítek a Ar. Řezník.
Začalo se tehdy hrát v místech „Pod
Sochou“ v Rudce. Hřiště, to byla louka čtyř
majitelů. O pronájem tohoto pozemku s majiteli jednali všestranně aktivní učitel Josef
Zejda a místní notář Ferd. Hrdlička. Na hřišti
u Rudky se hrálo do roku 1938. Fotbalisté a
diváci pak našli nové zázemí v místě „Na
Spálivé“. Tam to měli kluci, když skončila
škola, podstatně blíž.
Tohle hřiště se již stalo svědkem mistrovských utkání, neboť v roce 1940 se SK
Kunštát přihlásil do členství v Českém svazu
fotbalu (ČSF). K tomu lze jen dodat, že se
Kunštát v té době utkával s vynikajícími brněnskými mužstvy, např. SK Brno Židenice,
Slavie Brno a dalšími. Tehdejší klubové barvy byly červená a modrá. Písemnosti spojené
s činností klubu zajišťoval Fr. Pavlů.
Na podnět majitelů pozemku došlo v roce
1946 k uzavření hřiště. Důsledkem bylo přerušení činnosti místního oddílu kopané. Na
lepší časy se pro kunštátský fotbal zablýsklo
v souvislosti s výstavbou závodu na výrobu
brusného zrna v roce 1951. Konstrukční
kolektiv tohoto závodu vedený Ing. Bábkem
vyprojektoval nové hřiště za školou. S využitím těžké mechanizace z hlinodolů v Nýrově,
kterou poskytl tehdejší ředitel Jan Rotroekl
starší, začala v roce 1952 výstavba hřiště,
jehož místo je využíváno až do dnešních dnů.
V tehdejším DSO Sokol vznikl fotbalový
oddíl. K jeho řízení byl zvolen výbor, jehož
předsedou se stal Jan Rotroekl st., pokladníkem Adolf Metela, členy pak R. Dufek, M.
Dufek a Hynek Rotroekl.
Na svépomocné výstavbě kabin se pak
podíleli příznivci. Kabiny byly předány
k užívání v roce 1957 a sloužily generacím
hráčů až do roku 2004, kdy oddíl převzal
kabiny nové, které nechalo postavit Město
Kunštát.
Vraťmě se ale zpět do roku 1994, kdy
oddíl zbudoval ještě jedno škvárové hřiště a
stávající škvárové hřiště zatravnil. Za to patří dík stavební fi rmě Ing. Hrozka, který byl
v těchto letech majitelem klubu. Slavnostní
předání hřišť se uskutečnilo 10. července
1994. Byl to sportovní svátek nejen oddílu
kopané, ale i příznivců z okolí Kunštátska.
K tomu pak svým dílem přispělo i mužstvo

bývalých československých internacionálů
vedené Antonínem Panenkou. Naši hosté vyhráli 4:1. 720 spokojených diváků vytvořilo
krásnou sportovní kulisu. Připomeňme si pro
úplnost tehdejší složení výboru kopané: majitel klubu Ing. Hrozek, předseda K. Vichta,
organizační pracovník L. Koďousek, členové
R. Hájek st., Josef Vaněrka, Ing. Josef Konečný, P. Šváb, F. Tenora, Z. Navrátil a Jar. Janča.
Tato a další léta pak patřila k rozvoji kunštátské kopané, neboť kdo by si kdy myslel,
že Kunštát bude někdy hrát Jihomoravskou
fotbalovou župu. Tenhle sen se stal v sezóně
1997/1998 skutečností.
Chci se s vámi podělit o vzpomínku na
rok 1984, kdy byl navázán družební styk s oddílem kopané tehdejší Jugoslávie. Oddíl nesl
název NK Vatrogasac Husain – Kutina. Město Kutina se nachází v regionu, kde žije naše
krajanská menšina. Družební styky nebyly
jen záležitostí oddílu, ale přerostly do přátelství celých rodin. Je pro mě jako člověka,
který uznává lidské hodnoty, nepochopitelné,
co se mohlo v roce 1989 mezi národy tehdejší
Jugoslávie stát, když konečným řešením byla
občanská válka. Po dobu pěti let vzájemných
návštěv jsem nikdy nepozoroval národnostní
spory. Tato válka rozdělila stávající zemi a
ukončila i naše přátelská a sportovní setkání.
Nám, kteří jsme to prožili, zůstaly na ta léta
krásné vzpomínky a dostatek fotografií. Já
bych snad jen dodal rčení „Rozděl a panuj!“
A co říci závěrem? Kunštátská kopaná
měla vždy zázemí ve svých příznivcích, oporu nacházela a nachází ve vedení města. Prožila chvíle radostné i méně radostné, ale to
vše patří do historie každé činnosti a členové
FK Kunštát se mají čím prezentovat.
Oddílem za dobu 75 let prošla řada občanů Kunštátu, počínaje žactvem a konče muži
a ženami. Proto je na místě poděkovat všem
funkcionářům a trenérům, kteří se za léta
činnosti oddílu kopané starali o materiální
a hráčskou základnu. Je jejich zásluhou, že
dnešní hráči a diváci mohou užívat stávající
sportovní areál. Pro úplnost patří můj dík
i současnému výboru FK Kunštát, který
tvoří tito pánové: prezident klubu F. Tenora,
místopředsedové MUDr. R. Bousek a Ing. O.
Hruška, členové výboru: Ing. T. Novotný, P.
Loukota, V. Horák, O. Ducháček, J. Rotroekl
ml.a J. Šmerda.
Ti z Vás, kteří budou mít zájem se dozvědět něco více z historie sportovní a zájmové
činnosti v Kunštátě, budou moci využít jejího
knižního zpracování, kde se dozvědí vše
podstatné, co se za posledních 110 let událo.
A věřte, že toho nebylo málo.
Karel Vichta
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ako kluk jsem měl menší problémy s řečí.
Ne, že bych ráčkoval, šišlal nebo koktal.
Zdejší kamarádi se však smáli tomu, jak jako
Pražák po příjezdu na prázdniny mluvím. A
stejné problémy jsem měl mezi kamarády
v Praze po návratu z dvouměsíčního prázdninového pobytu v Kunštátě. Prostě před těmi
pětapadesáti, šedesáti lety se kunštátština a
pražština dosti značně lišily. Nejen přízvukem, který je dodnes (i když ne tak podstatně) odlišný, ale i mnoha konkrétními výrazy.
Dnes se všechno tak trochu stírá a abych tak
řekl unifikuje. Děje se tak jistě především proto, že lidé více než dřív vysedávají u rozhlasu
a zejména u televize. Charakteristické znaky
nářečí se smývají a postupně se vytváří jakýsi
univerzální jazyk. Osobně se domnívám, že
je to škoda, ze života mizí pestrost.
Jestli se mnou někdo nesouhlasí, ještě
před padesáti lety by si tady v Kunštátě o mě
myslel, že su potróblenec. Dneska je téměř
jistě přesvědčen, že jsem cvok. Myslet by si
to dříve mohli také obyvatelé Hójezdca, dnes
už jen ti z Újezda. Který kunštátský kluk by
se dnes vypravil na turkyň. Dnes už všichni
chodí krást kukuřici.Také zemská jablóška je
nechají klidnými a raději si vyhrabou brambory.
Dnes, kdy tyto řádky píši, hlásí místní
rozhlas, že se slavnostně otevírá renovované
koupaliště. Před padesáti lety by se otevírala
kópelňa. Když jsem vloni na trzích použil
v řeči s dnes bohužel nebožtíkem keramikem
Staněm Halasem slovo popežňák, vyskočil
radostí a tvrdil, že tento termín tady v Kunštátě již pomalu nikdo nezná. Pamatuji, jak
jsme v padesátém roce zavařovali do popežňáků nadúrodu ryzců, zavařovací sklínky by
na to byly směšně malé.
Jsou však výrazy, které mají tuhou životnost. Lahodný nápoj znalců se stále pálí
z karlátek a ne ze švestek, na zahrádce si tu a
tam utrhneme srstku a ne angrešt, když máme
cukrovku pijeme sifón a ne sodovku, do lesa
jdeme na janky a ne na křemenáče nebo na
kuřátka a ne na lišky. Tak bych mohl pokračovat, ale není na to místo. Nezbývá než doufat, že naši lidé odolají televiznímu nátlaku a
všechna ta pěkná slova nezapomenou.
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 náměstí. 18, tel.: 608 869 331

Naši malí Čertíci jsou prostě špice
Ve dnech 19. – 26. července proběhla v Ostravě
XVII. Mezinárodní hasičská soutěž CTIF 2009.
Součástí nabitého programu byl Festival
přípravek, kterého se jako jediní reprezentanti
Jihomoravského kraje zúčastnili kunštátští
nejmenší hasiči – Čertíci. Z celé republiky
bylo pozváno jen sedm družstev hasičské
přípravky (děti ve věku do šesti let). Naše
dvanáctičlenné družstvo s věkovým průměrem 3,5 roku se zhostilo svého úkolu statečně
a s obrovským odhodláním, ze kterého by
si měl leckterý záchranář vzít příklad. Děti
měly nacvičenou scénku, která znázorňovala,
jak by měl fungovat záchranný integrovaný
systém. U hořící školy plné žáků zasahovala
dvě hasičská auta včetně hasiče s dýchací technikou, který vyvedl děti ze školy, následoval
okamžitý zásah dvou sanitních vozidel a ošetření raněných na obvazišti. Zajištění objektu,
výslech svědků a zjištění a potrestání viníka
obstarala jedna policejní jednotka. I přes drobné kolize, které při hromadném neštěstí vždy

ZÁMECKÉ OKÉNKO
Léto na kunštátském zámku

V letošním roce otevřel pro veřejnost již
popáté své brány státní zámek Kunštát a pro
návštěvníky při té příležitosti přichystal řadu
novinek.
Proměnou prošla kompletní prohlídková
trasa, nacházející se v jižním, tzv. hraběcím
křídle objektu. Na základě zámeckých inventářů z let 1803, 1864 a 1944 bylo reinstalováno hlavní schodiště, Schodištní síň a Lovecká
chodba v druhém patře. Do těchto prostor se
vrátila část loveckých trofejí, jejichž počet
ještě v padesátých letech 20. století činil přes
3.500 kusů; většina však byla v uplynulých
dobách barbarsky zničena.
I zbývající reprezentačně obytné prostory
jižního křídla byly dovybaveny původním
mobiliářem, svezeným v průběhu jarních
měsíců z českých a moravských hradů a
zámků, kam byl doslova rozptýlen v průběhu
30. – 60. let 20. století. Z velkého množství
navrácených předmětů je potřeba na prvním
místě zmínit model kamen, která si nechal
zhotovit synovec předposlední šlechtické
držitelky kunštátského zámku. Kamna, zobracující Hanse říšského hraběte Coudenhove
– Kalergiho v nadživotní velikosti se do dnešních dnů nedochovala, tudíž návštěvníci mají
možnost se s tímto unikátním dílem seznámit
alespoň prostřednictvím jeho modelu.
V letošním roce rovněž pokračuje celková památková obnova objektu, v současnosti
spočívající ve statickém zajištění zámku.
V rámci těchto prací bude dokončena oprava
parkánu včetně renesanční parkánové bašty a
zahradní vyhlídky. Poté se řemeslníci přesu-

MATRIKA

nastanou, zvládly všechny záchranné složky
svůj úkol na výbornou – škola byla uhašena, BLAHOPŘEJEME K NAROZENÍ DÍTĚTE
děti zachráněny a viník potrestán.
Celý Kunštát může být na naše nejmenší David a Jakub JANČOVI, Nová 387,
* 04. 06. 2009
hasiče hrdý – jsou to prostě špice.
Jiří KAŠPAR, Zámecká 5,
O hasičské olympiádě se více dozvíte na * 30. 06. 2009
www.ctif2009-ostrava.cz a další vystoupení Eduard KUBÍK, Sokolská 243,
Čertíků uvidíte na hasičské soutěži pořádané * 05. 07. 2009
SDH Kunštát 5. září.
Velké poděkování patří našim sponzo- POHODU A RADOST, ŠTĚSTÍ I ZDRAVÍ
PŘEJEME VŠEM JUBILANTŮM, KTEŘÍ
rům, bez kterých bychom tuto akci jen stěží
financovali: město Kunštát, Koberce Bosko- SVÉ NAROZENINY (75 A VÍCE LET)
OSLAVÍ V MĚSÍCI SRPNU:
vice – Oldřich Bláha, Renova Parket – Karel
Vaněrka, Jiří Kubec, Podlahy Caska, Jaroslav Věra FUČÍKOVÁ, Kunštát
Jíra a Petr Lukeš. Dále děkujeme panu řidiči Marie KOLÁŘOVÁ, Touboř
Pavlu Lukešovi, který nás ve svém volném Františka KOVÁŘOVÁ, Újezd
čase bezpečně odvezl tam i zpět.
Marie BERGAUEROVÁ, Kunštát
Největší poděkování posíláme Jitce Va- Marie STRAKOVÁ, Hluboké
něrkové, která to všechno vymyslela, natré- Ladislav JANÍČEK, Kunštát
novala a zorganizovala a také mé manželce Zdeňka DUŠILOVÁ, Rudka
Kláře, která se snažila pomáhat.
Ludmila HÁJKOVÁ, Újezd
Petr Lukeš Bohumila UHROVÁ, Kunštát
Marie BEDNÁŘOVÁ, Rudka
-mat-

nou do interiérů, kde je čeká oprava stropů
třetího nadzemního podlaží. Komplexní statické zajištění kunštátského zámku by mělo
být dokončeno v roce 2011.
V neposlední řadě je potřeba zmínit i
výstavu KEPLER A MY, připravenou ve
spolupráci se studenty kvarty Cyrilometodějského gymnázia v Brně. Výstava je realizována při příležitosti 400. výročí vydání knihy
Astronomia nova Johannese Keplera a kromě
zásadního díla významného rudolfínského
matematika, astronoma a astrologa rovněž
připomíná Keplerovy pobyty na kunštátském
zámku. Výstavu můžete navštívit v zámeckém kvelbu Dřevník do 30. září 2009 v otevíracích hodinách kunštátského zámku.
Závěrem zveme návštěvníky nejenom na
prohlídku zámku, ale rovněž tak na kulturní
akce, jež budou probíhat v průběhu celé sezóny. Zde bychom chtěli zejména navázat na
tradici kunštátského zámeckého divadla, zmiňovaného v písemných pramenech již v roce
1686. V měsíci červnu jsme na zámeckém
nádvoří přivítali divadelní soubor NABOSO
z Boskovic s představením Gazdina roba,
v červenci k nám zavítala MLADÁ SCÉNA
z Ústí nad Labem s Popelkou, začátkem září
přivítáme divadlo STAROST z Prostějova
s okultní loutkohrou Upír. Kromě divadelních představení zní zámecké nádvoří rovněž
hudbou. V červenci proběhl koncert skupiny
FLERET s jedinečnou Jarmilou ŠULÁKOVOU. Dne 28. srpna v 19.00 hodin roztančí
návštěvníky brněnská kapela ČANKIŠOU.
Radim Štěpán, kastelán

KULTURA
Správa státního zámku Kunštát
zve na koncert skupiny

ČANKIŠOU
v pátek 28. srpna v 19.00 hodin
na nádvoří zámku
Jednotné vstupné 100,- Kč
Sdružení složek Rudka
srdečně zve na

BENÁTSKOU NOC
v pátek 21. srpna
v Rudce u Kunštátu

Program
20:00 – začínáme
22:00 – vystoupí SÁMER ISSA
s tanečnicemi
23:00 – velký ohňostroj a ohňová
stěna
23:30 – striptýz dámský i pánský
24:00 – slosování všech vstupenek
o ceny
(hlavní výhra: tandemový seskok)
Hraje
skupina KREYN
Vstupné 120 Kč

Johany a Bohuslavové mají jako dárek
k svátku vstup ZDARMA
www.benatskanoc.eu

NÁZORY

INZERCE

Všední příběh

Když se mi podařilo jednoho všedního dne
přijet dříve domů, zaslechl jsem na zahrádce
znělku místního rozhlasu. Okamžitě mě napadlo, že se možná něco nového dovím o dění
v našem vzkvétajícím městě. Abych o nic
nepřišel, rozběhl jsem se na balkon před dům
a to tak neopatrně, že jsem uklouzl a narazil
si koleno. V ten moment jsem potlačil bolest
v naději, že uslyším, co nového se událo nebo
připravuje. Byl jsem však zklamán, jelikož
právě kolem projížděla auta a soused navíc
turoval sekačku na trávu, takže z poslechu
novinek nezbylo nic než doznívající bolest.
Máte obdobné zkušenosti s poslechem
zpráv místního rozhlasu, pokud se je vůbec
snažíte zachytit… ??? Zdá se, že je to banální
událost, která nestojí za to, aby byla otištěna
v Kunštátských novinách. Pokud se však
čtenář zamyslí a uvědomí si, že v Kunštátě,
Rudce, Újezdě a Sychotíně máme již více než
10 let zakopaný světelný kabel, kterým by šlo
přenášet kromě veřejnoprávních TV signálů
například i spoustu zajímavostí z celého regionu, pak myslím, že by zvláště těm, kteří se
rádi zajímají o dění ve městě, neměla být tato
skutečnost lhostejná. Je spousta dříve narozených občanů v naší obci, kteří se rádi dívají
na televizi a určitě by přivítali, pokud by se
z pohodlí svého domova mohli dovědět něco
nového. Kdy se budou prodávat na náměstí
levné potraviny, obuv apod. Jistě by zprávy
s aktuální pozvánkou přivítali sportovně
nebo kulturně založení spoluobčané, kteří by
se dověděli, kdy se například hraje fotbalový
zápas nebo kdy je nějaké kulturní představe-

» FIRMA ELPO – ING. PAVEL SEDLÁK
Vám
nabízí kvalitní inkousty a tonery do tisní. Pro tyto by bylo určitě zajímavé, pokud
káren
HP, Canon, Epson a dalších za příznivé
by se našel někdo, kdo by například z fotbaloceny.
Za
prázdnou kazetu poskytneme slevu.
vého zápasu připravil krátkou reportáž. A co
Náměstí
Krále Jiřího 31, Kunštát, tel.:
takhle podnikatelé, kteří by si mohli do míst516
461
186,
mobil: 608 114 801,e-mail:
ní televize dávat za mírný poplatek reklamy…
elpo@elpok.cz
www.elpok.cz
Že je to nereálné? Myslím si, že když to jde
například v nedaleké malé obci Petrov, která » NABÍZÍM VÝUKU AJ pro začátečníky a
nezůstala ve stejné době pouze se zakopaným mírně pokročilé, doučování žáků ZŠ a náprakabelem, nebo v jiných městech, jako jsou vu dyslektických poruch. Vše od měsíce září!
Ivančice, Rosice…, proč by to nemohlo jít i Tel.: 724 322 412
v Kunštátě. Jako zastupitel a bývalý starosta
jsem toho současného starosty již několikrát » KAREL ŠEVČÍK provádí montáž: žaluzie
vyzval, že by bylo vhodné navázat na původ- (meziokenní a do plastových oken), venkovní
ní myšlenku, která stála u rozhodnutí před rolety (plast, Al), sítě proti hmyzu, textilní rovybudováním kabelové televize – že totiž letky, roletky a žaluzie do střešních oken.
nešlo jen o veřejnoprávní vysílání, ale že Zaměření a doprava zdarma. Ceny za rok
šlo například i o internet, kterým se dá do 2005! Kontakt: tel.: 603 586 083, 461 521 006
každé domácnosti v požadované rychlosti a
bezkonkurenční kvalitě dostat a že se dá dále » NAVŠTIVTE OČNÍ OPTIKU Kunštát
například hlídat kamerami veřejné prostran- (ve dvoře zdravotního střediska). Otevřeno
ství, a o místní televizi nebo alespoň infolince každou středu od 9.30 do 16.00 hodin.
nemluvě. Minulé vedení radnice kabelovou
» OPRAVY CHLADNIČEK A MRAZNIČEK
televizi prodalo firmě Self servis, současná
v bytě zákazníka, montáž klimatizace, opraradnice se zas brání o čemkoliv novém jednat
va autoklimatizace. Milan Fajmon, Bystré
nebo přijít s nějakým nápadem, jak zvýšit in342, tel. 603 782 573, 461 741 337.
formovanost a využít tento doslova zakopaný
poklad.
» OPRAVY A PRODEJ rodinných šicích
Přitom by stačilo zajet na kole na škole- strojů a obnitkovaček. Milan Lepka, Nýrov
ní do Petrova, kde to již dávno není žadný 76, tel. 723 307 810
problém.
A tak si při zkoumání naraženého kolena » SJEDNÁVÁNÍ POJIŠTĚNÍ pro Českou
pomýšlím, že někdy je lépe nevědět, nezají- podnikatelskou pojišťovnu. Jiřina Švancaromat se, být permanentně naštvaný a tvrdit, vá, Kunštát – Sychotín 92. Tel.: 516 461 305,
jak je to špatné, že se nic neděje…
mobil: 728 337 589,
Ing. Alois Dobeš, zastupitel za Kunštátské fórum
e-mail: jirinasvancarova@seznam.cz

SPORT

INFOCENTRUM

Zařazení mužstev kopané do soutěží a rozpis domácích zápasů

DOVOLUJEME SI INFORMOVAT občany, že od 1. srpna je zřízeno v prostorách IC
poradní místo Raiffeisen stavební spořitelny,
kde poskytujeme, služby stávajícím i novým
klientům (možnost sjednání stavebního spoření, úvěru apod.).

MUŽI „A“: I. B. TŘÍDA
neděle 23.srpna v 16.30 – Svratka Brno
neděle 6.září v 16.30 – Líšeň „B“
neděle 20.září v 16.00 – Tišnov
neděle 4.října v 15.30 – Starý Lískovce
neděle 18.října v 15.00 – Olešnice
neděle 1.listopadu ve 14.00 – Dražovice
neděle 8.listopadu ve 14.00 – Černá Hora

DOROST: I.TŘÍDA
neděle 23.srpna ve 14.15 – Svratka Brno
neděle 6.září ve 14.15 – Vyškov „B“
neděle 20.září ve 13.45 – Újezd u Brna
neděle 4.října ve 13.15 – Mor. Slávia Brno
neděle 18.října ve 12.45 – Líšeň „B“
neděle 1.listopadu v 11.45 – Letovice
neděle 8.listopadu v 11.45 – Rájec

MUŽI „B“: III.TŘÍDA
sobota 22.srpna v 16.30 – Vilémovice
sobota 5.září v 16.30 – Ostrov
sobota 19.září v 16.00 – Kotvrdovice
sobota 3.října v 15.30 – Lažany
sobota 17.října v 15.30 – Olešnice „B“
středa 28.října ve 14.00 – Lipůvka
sobota 31.října ve 14.00 – Velké Opatovice

MLADŠÍ A STARŠÍ ŽÁCI: I.TŘÍDA
sobota 22.srpna ve 13.00 a 14.45 – Bystrc
sobota 29.srpna v 10.00 a 11.45 – Slatina
sobota 12.září v 10.00 a 11.45 – Bučovice
sobota 26.září v 10.00 a 11.45 – Slovan Brno
sobota 10.října v 10.00 a 11.45 – Kuřim
sobota 24.října ve 12.00 a 13.45 – Slavkov

ŽENY: DIVIZE
neděle 6.září v 10.00 – Brodek u Přerova
neděle 20.září v 10.00 – Horní Heršpice
neděle 4.října v 10.00 – Boskovice
sobota 24.října v 15.30 – Vrchovina

PŘÍPRAVKA: „OKRESNÍ PŘEBOR“
pátek 28.srpna v 17.00 – Drnovice
úterý 8.září v 17.00 – Boskovice „C“
středa 23.září v 17.00 – Černá Hora
středa 7.října v 17.00 – Letovice
středa 21.října v 17.00 – Olešnice

VÝSTAVY V INFOCENTRU:
■ 25. července – 13. srpna výstava dekorativní keramiky Naděždy Gajdové
■ 15. srpna – 3. září výstava obrazů Libuše
Millerové
CA ROMAN TANDLER NABÍZÍ:
■ zájezdy do celého světa, včetně last minute
zájezdů
■ pobytové zájezdy k moři – Bulharsko, Řecko, Chorvatsko
■ turistika a cykloturistika v Alpách
■ pronájem apartmánů v Seefeldu
Bližší informace obdržíte v naší CA
(Infocentrum)

