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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás pozval v pátek 5. září
v 15 hodin do Újezda k obchodu, kde bude
slavnostně otevřena dlouho očekávaná stezka
pro cyklisty z Újezda do Kunštátu.
Všichni, kdo se pohybujeme ať ve dne nebo v
noci po této stezce, vidíme krásně upravenou
asfaltovou a osvětlenou stezku, která garantuje bezpečnost provozu pro pěší a cyklisty.
Máme radost, že slib je splněn a navíc vznikl
krásný nový pohled na město Kunštát, za který se nemusíme rozhodně stydět.
Chtěl bych apelovat na mládež, neničte sprejerskými nápisy vzniklé dílo, na které jsme
právem hrdi.
Dále Vás chci pozvat na otevření nového tenisového kurtu do sportovního areálu na Rudce
12. září v 16 hodin.
Váš Pavel Göpfert

Otevření volejbalového hřiště na Lipce.

INFORMACE O ČINNOSTI RADY A ZASTUPITELSTVA
PROSTRANSTVÍ U KOSTELA
Kostel jako dominanta a středobod tří kunštátských náměstí (Krále Jiřího, Českého
červeného kříže a Klementa Bochořáka),
rozšíření parkoviště u zdravotního střediska a lepší začlenění stávajícího spojovacího
chodníku za kostelem do celku horního náměstí. Takové jsou cíle současných jednání
Rady města a stavební komise s architekty
ohledně nové podoby prostranství kolem
chrámu sv. Stanislava. Podle jejich jednotného názoru se takové řešení neobejde bez
zbourání budovy bývalé školy (prodejny
Oáza a Běla). Na demolici objektu se shodly
i kvůli jeho špatnému technickému stavu. Jak
konstatovali členové stavební komise, objekt
má podmáčené obvodové zdivo, nevyhovující
stav střešní konstrukce i krytiny a havarijní
rozvody veškerých instalací. Náklady na rekonstrukci by tak dosáhly zhruba 20 milionů
korun. Podle informací poradentské agentury
se však na takovouto záležitost nedá získat
dotace z evropských fondů. Uvedenou sumu
by proto s největší pravděpodobností muselo
v plné výši hradit město. A to je s ohledem na
další potřebné investice (kanalizace, příprava

stavebních míst či sběrný dvůr) mimo možnosti jeho rozpočtu.
Ze všech těchto důvodů Rada města nepřistoupila na požadavek 146 občanů Kunštátů
a okolních obcí, kteří v červenci a srpnu podepsali petici za zachování budovy staré školy.
ZVÝŠENÍ NÁJEMNÉHO
S vyšším nájmem musejí od nového roku počítat obyvatelé městských bytů. Platba za bydlení
naroste ze současných 18,43 Kč za metr čtvereční na 24,88 Kč, což je zvýšení o 35 procent.
Rada města o něm rozhodla na základě sdělení
ministerstva pro místní rozvoj (MMR), podle
kterého byl maximální přírůstek pro obce naší
velikosti stanoven na 46,6 procenta.
Uvedené navýšení se netýká bytů v penzionu
pro důchodce ani bytů tzv. startovacích.
OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ
Rekonstrukce či opravy povrchů místních
komunikací, ulic a návsí patří k nejtvrdším
oříškům většiny obcí. Platí zde totiž obrácené
rčení – za hodně peněz málo muziky. V samotném Kunštátě se letos podařilo vyspravit
zatím jen část ulice Pod Hlubnou. S pracemi
na dalších místech se ale čeká záměrně kvůli

plánované rekonstrukci kanalizace, při níž se
povrchy v mnoha ulicích poškodí.
O poznání lépe jsou na tom místní části. Nové asfaltové vrstvy mají v Rudce na náměstíčku před
místní hospodou a v Újezdě hned za odbočkou ze
státní silnice. Zde se bude navíc pokračovat směrem ke kapličce. Během září se pak koberce z „balené“ dočká i zničená asi 130 metrů dlouhá cesta
od kapličky ke kravínu v Hlubokém.
SPREJEŘI
Fenoménu sprejerství jsme v Kunštátě byli
zatím ušetřeni. V druhé polovině prázdnin
ale někdo „vyzdobil“ jednu ze stěn penzionu pro důchodce. Vzniklá škoda se pohybuje
v řádech tisíců až desetitisíců korun. Žádáme
proto všechny spoluobčany: mějte oči otevřené a nebojte se upozornit, pokud někoho při
této činnosti přistihnete či zahlédnete. Zatím
jde o majetek města, ale příště mohou graffiti
skončit na fasádě kohokoliv z nás.
Rada města Kunštát
Starosta města Kunštát srdečně zve na
Veřejné zasedání Zastupitelstva města
ve čtvrtek 25. září od 17 hodin
ve velké zasedací síni MěÚ

MĚSTSKÝ ÚŘAD
Hrnčířský jarmark
Přípravy XVI. hrnčířského jarmarku vrcholí.
Účast na letošním ročníku potvrdilo 200 výrobců keramiky z Čech i Moravy. Hrnčířský
jarmark již má svůj respektovaný termín, s
kterým se počítá v rámci republikových akcí.
Věříme, že i XVI. ročník se stane skutečnou
přehlídkou řemeslného umění.
I letos se obracíme na občany s prosbou o
pořadatelskou činnost ve dnech 20. a 21. září.

Věková hranice je od 16-ti let. Zájemci se
mohou hlásit do 10. září na MÚ (p. Štěrba, p.
Olšanová).
V souvislosti s hrnčířským jarmarkem město
upozorňuje nájemníky pronajatých prostor
(zahrádek) na náměstí, že až na tyto plochy je
způsob využití ostatních prostor náměstí plně
v kompetenci pověřených pracovníků.

Nadační fond Jaroslava Řehůřka
Vážení občané Kunštátu,
píše vám 84-letý kunštátský rodák, žijící od
roku 1967 ve Francii. Před rokem jsem nabídl
splupráci s finanční účastí našemu městu. Po
obsáhlé konzultaci se starostou města, panem
Mgr. Pavlem Göpfertem, ředitelem Základní
a Mateřské školy panem Mgr. Vratislavem
Sedlákem a vedoucí Penzionu paní Ing. Ludmilou Peškovou, jsme původní myšlenku
upravili do formy společných záměrů.
Ve škole: Povzbudit nadání soutěžemi a odměnami nejúspěšnějším, s cílem popotahovat
všechny žáky směrem nahoru.....
Ve městě: Podpořit pečovatelské služby jednak v Domě seniorů – Penzionu, a zejména
čtvrté generace zůstávající prozatím ve svých
domácnostech, zde pak charitativní starostlivost, rozvoz jídla a všeobecnou sociální
péči.......
K realizaci našich záměrů potřebujeme vaši
spolupráci:
- pro nejmladší generaci – ve Sdružení rodičů
a přátel školy, Školské a kulturně – sportovní
komisi a ve všech sportovních organizacích,
- pro seniory – v Sociální komisi a Sboru pro
občanské záležitosti, jakož i v jiných aktivitách podporujících úspěch města.
Děkuji vám předem za váš zájem, který pro-

jevíte o naši společnou akci a zejména za vaši
účast při realizaci našich záměrů.
Jaroslav Řehůřek,
ve Francii, v srpnu 2008
V květnovém Kunštátském zpravodaji jsme
vás informovali o založení Nadačního fondu
Jaroslava Řehůřka. Zdlouhavé administrativní záležitosti spojené s jeho založením, se
chýlí ke zdárnému konci, a proto vás prosíme
o spolupráci a předkládání návrhů, které napomohou aktivitám fondu, tak jak nás všechny vyzývá z Francie pan Řehůřek.
Povzbuzení a odměny dětí ve škole pak budou záviset nejen na řediteli základní školy a
vyučujících, ale všech, kteří chtějí se školou
spolupracovat.
Obdobnou spolupráci očekáváme i při rozhodování o potřebnosti příspěvků na péči o tzv.
čtvrtou generaci, tj. kunštátské seniory. Vaše
návrhy, případně žádosti o příspěvek pro potřebné, proto průběžně předávejte s označením « Nadace Jaroslava Řehůřka » na Městském úřadě v Kunštátě nebo na Penzionu pro
důchodce města Kunštát.
Děkujeme za pochopení a těšíme se na spolupráci.

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA
Vstupujeme do školního roku 2008/2009
Zářijový měsíc je vždy neodmyslitelně spojován se začátkem nového roku školní docházky pro žáky na základních a středních školách. Tentokrát vyšlo její zahájení přesně na
1.září, tento den je jako vždy slavnostním zejména pro naše prvňáčky. V kunštátské škole
jsme, podobně jako v roce loňském, otevřeli
dvě první třídy, a to přesto, že počet dětí by
umožňoval provozovat třídu pouze jedinou.
Velmi podobné počty žáků, tedy lehce nad
30, vedly vedení školy k rozhodování, zda
pro letošní rok nesloučit druhé, respektive
sedmé třídy. Normativní financování školství
je neúprosné a přímo takové kroky ředitelům
předurčuje.
Zároveň je tu ovšem – kromě tlaku ze stra-

ny rodičů – snaha po co nejkvalitnější úrovni
vzdělávání, a tu, jak známo, přeplněné třídy
neumožňují. Pedagogický sbor naší školy má
velký zájem na tom, aby někteří rodiče nakonec neupřednostnili jinou školu v blízkém
okolí jen kvůli možnosti individuálnějšího
přístupu k výuce dané nižším počtem žáků
ve třídě. Výsledkem je prozatímní neslučování tříd – za cenu velmi napjatého rozpočtu na
mzdy zaměstnanců. Při řešení této otázky do
budoucna spoléháme na vstřícný postoj zřizovatele, jehož zájem o zkvalitňování školství
ve městě je zajisté totožný.
Vyučovat se tedy bude v 16 třídách, paralelní
třídy A,B nebudou pouze ve 3. a 4.ročníku,
zde bude vždy třída jediná. Loňští prvňáčci

SLOUPEK
Jarmark
Jan Halas

D

á se říci, že Kunštát za uplynulých devatenáct let prokoukl. Radnice i občané se
činili, pravda někdy poněkud problematicky,
ale většinou ku prospěchu města. Na jedné z
nejvyšších příček pomyslného žebříčku úspěchů pak jednoznačně stojí založení tradice
hrnčířských jarmarků. Důvodů úspěchu je
hned několik. V prvé řadě je to samozřejmě
kunštátská hrnčířská tradice. Bez ní by to byl
nesmysl. Hned na druhé místo bych postavil
přísný výběr pronajímatelů stánků. Nejsem
rasista a nemám tedy vůbec nic proti našim
vietnamským spoluobčanům, sám u nich rád
nakupuji. Kdyby však radnice povolila na
vyhrazeném tržišti jeden jediný jejich stánek, došlo by ke katastrofě. Jejich příslovečná píle totiž tak trochu připomíná buněčné
bujení a rázem by se tedy změnil tržní sortiment. Dobře byl také vybrán termín jarmarku. Koná se víc než čtyři měsíce po pouti a
rány v peněženkách občanů jsou tedy téměř
zaceleny. Počasí bývá v září poměrně stabilní, není vysloveně zima a horkem také nikdo
neomdlívá. Je to také čas burčáku, který celému dění přináší atmosféru pohody a uvolnění.
Tady jen malé varování: v této době bývá také
už některé ovoce prohnáno trubkami a vzniklý nápoj, kombinovaný s burčákem, dokáže
udělat s člověkem divy.
Nezbytnou součástí jarmarku je i doprovodný hudební program. Na pódiu pod Jiříkem
se střídají kapely zvučných i méně zvučných
jmen, mezi nimiž jednoznačnou jedničkou a
také stálicí je Rock and Roll Band Marcela
Woodmana. Je radost je poslouchat a zároveň sledovat cvrkot na kunštátském náměstí.
Woodmani hrají písničky z devětadevadesáti
procent staré padesát a více let. Presley, Berry, Lewis, Prima, Perkins, Richard, Haley,
Darin atd. – to jsou hrdinové našeho mládí.
Není tedy divu, že si takoví dědulové jako já
radostně podupávají do rytmu. Úžasné ale je,
sledovat pod pódiem mrňousky, sotva stojící
na nohou, přitom však neúnavně poskakující.
Když si představím sebe v jejich letech, jak
poskakuji při hitech z roku 1895, nestačím
kroutit hlavou. Rock and Roll je prostě věčný
a věčný jistě bude i keramický jarmark.

.
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budou ve druhé třídě navazovat ve výuce
anglického jazyka, a jelikož pokračujeme
druhým rokem v realizaci vlastního školního
vzdělávacího programu, přibude sedmákům
poprvé další vlastně povinný cizí jazyk. Stane se jím ruština. Angličtina v kombinaci s
ruštinou je pro žáky s rozdílnými schopnostmi přijatelnější než kombinace dvou velmi
těžkých jazyků – AJ + NJ. Důraz je kladen
všude, nejen na naší škole, na jazyk anglický.
V našem případě se to promítlo do vzdělávacího programu nabídkou konverzace v AJ ve
všech ročnících druhého stupně. To ovšem
neznamená, že tím problematika jazykové
výuky končí. V případě zájmu jsme do budoucna připraveni nabízet výuku NJ, resp.
FRJ formou kroužků.
Materiální podmínky pro výuku máme dobré, v loňském roce byl dokončen nádherný
multifunkční sportovní areál za školou, jsme
provozovateli městské sportovní haly. Stejně
jako v letech minulých budeme nabízet pestrou škálu mimoškolních aktivit, řadu kroužků,
ve spolupráci se ZUŠ Boskovice a ZUŠ Letovice výuku hry na nástroje, zpěv, výtvarný,
resp. keramický kroužek, atd. Prosíme v této
souvislosti rodičovskou veřejnost, aby posečkala s dotazy na konkrétní kroužky několik
dní po zahájení školního roku, až bude nabídka zkompletována – dle nabídky vedoucích

jednotlivých kroužků. Stejně tak až v průběhu září bude oznámena specifikace a program
odpoledních kurzů pro veřejnost.
Během prázdnin bylo započato s úpravou
kuchyně v MŠ tak, aby si děti do budoucna
mohly vybírat ze dvou jídel. V souvislosti s
tím byl instalován nový systém registrace
objednávky a odběru oběda pomocí čipů, jež
byly mezi žáky na zkoušku distribuovány
již v červnu. Těmito čipy budou vybaveny
za poplatek vratný na konci školní docházky všechny děti stravující se ve škole. Další
finanční prostředky si vyžádalo malování
některých tříd, chodeb a kabinetů. Malování
proběhlo též v budově MŠ, která nebyla vymalována od dob své výstavby zatím nikdy.
Je naším velkým přáním, aby se všechny
cíle dařilo naplňovat beze zbytku. Personální předpoklady pro to máme, žáci se budou
seznamovat pouze s jedinou „novou tváří“ v
pedagogickém sboru. Je jí paní učitelka Šárka Dvořáková, která bude na druhém stupni
vyučovat matematiku. Velký dík patří paní
uč. Pfanty a paní uč. Pelikánové, které coby
důchodkyně v minulém školním roce zdatně
vypomáhaly a s nimiž se letos žáci již nesetkají.
Přeji všem žákům, učitelům a zaměstnancům
školy úspěšný rok 2008/2009.
Mgr. Vratislav Sedlák, ředitel školy

OZNÁMENÍ
Zdeněk Troška: Já se sem vrátím

Známý český režisér opět přijel v polovině
srpna se svým asistentem na dva dny do Kunštátu prohlédnout si některá z vytipovaných
míst našeho kraje, která by mohl použít ve své
nové pohádce Čertova nevěsta. Zaujala ho zámecká zahrada v Lysicích a lesní jezírko mezi
Kunštátem a Újezdem, u kterého by nechal
postavit kulisu čertova mlýna nebo je použil
k některým záběrům s lesní vílou. „Poslední
slovo ve výběru exteriérů má paní producentka a filmový architekt. Režisér už je jen taková výrobní síla, která udělá to, na co dostane
peníze“, sdělil režisér při jednom z rozhovorů.
Opět si nenechal ujít pohled na město a okolí z
ptačí perspektivy od bran kunštátského zámku, nově také navštívil starý mlýn v Sychotíně. „Interiér mlýna je krásný, ale tentokrát
se mi nehodí. Škoda, že jsem o něm nevěděl,
když se točila Princezna ze mlejna“, posteskl
si po jeho prohlídce. Kde se bude pohádka točit, se rozhodne již koncem září a začít na ní

MATRIKA
BLAHOPŘEJEME K NAROZENÍ DÍTĚTE
Ondřej Revtjuk, Hliníky 406
*2. 7. 2008
Ondřej a Pavla Tenorovi, V Lávkách 545
*10. 7. 2008
Antonín Nizner, Mezi Plůtky 532
*24. 7. 2008
Helena Holková, Zahradní 395
*5. 8. 2008
Vojtěch Mareček, Zahradní 374
*11. 8. 2008
Pohodu a radost, štěstí i zdraví přejeme všem
jubilantům, kteří své narozeniny
(75 a více let) oslaví v měsíci září:
Štěpánka Handlová, Chocholík 330
Jarmila Ševčíková, Pod hotelem Rudka 347
Zdeňka Vichtová, V Lávkách 260
Božena Rotroeklová, Tenorova 48
Jan Dušil, Rudka 35
Jiřina Šimurdová, Nová 293
Helena Sklenářová, Nová 40
Jaromír Sklenář, Nová 40
OZNAMUJEME ÚMRTÍ
Miroslav Kučírek, Sokolská 47
+2. 8. 2008, *1926
Vladimír Bednář, Hliníky 248
+9. 8. 2008, *1936
Věra Vítková, Radnická 472
+14. 8. 2008, *1924
Mária BANYOVÁ, Palackého 398
+24. 8. 2008, *1946

pracovat by měl král filmových pohádek již
od května příštího roku. Jistou roli čerta po
boku Františka Němce a Jana Dolanského má
-matjiž i kunštátský ochotník Laďa Dostál, který
se snaží do filmu prosadit i některé další místní ochotníky a také žáky školy. „Moc bych ■ Taneční skupina BAMI KR Kunštát zve na
jim přál zažít tu skvělou atmosféru natáčení, první zahajovací hodinu v pondělí 22. 9. 2008 v
zvlášť, pokud by se točilo i u nás. Teď to opět 18.00 ve sportovní hale. Děti budou rozděleny do
v pohádce zažívám sám, v posledních srpno- skupin podle věku a dovedností a během roku se
vých dnech natáčím na zámku v Kroměříži budou učit různé taneční kroky a choreografie.
Peklo s princeznou“, přiblížil kunštátský uči- Od září bude také probíhat výuka břišních tanců.
tel. Na závěr své návštěvy se hosté zastavili v Přihlásit se mohou i děti, ale cvičení je vhodné
dílně manželů Růžkových v Rudce, kteří jsou především pro ženy.
H. a M. Bartošovy
autory Kunštátského keramického draka, kterého slavný režisér obdržel od kunštátských ■ SDH Újezd se 12.7.2008 zúčastnil akce
žáků již při dubnové návštěvě školy. Tady si „nejdelší dálková přeprava vody historickými
Troška objednal novou keramiku a loučil se ručními stříkačkami“, která se konala v Dolnejen s keramickou dílnou, zámkem, lesním ní Lhotě u Svojanova. Cílem bylo přepravit
jezírkem a Kunštátem, ale hlavně s místními vodu na vzdálenost 3,5 km za účasti 34 sborů.
lidmi slovy – já se sem vrátím!
Z Újezda se akce účastnilo cca 30 lidí a byla
použita koňská stříkačka z roku 1925.
■ SDH Újezd oslavil 26.7. 2008 výročí 85 let
založení sboru. Za účasti SDH Jásinov, SDH
Nýrov, SDH Zbraslavec, SDH Kladoruby
proběhla soutěž v požárním útoku, kde místní hasiči obsadili první místo s časem 24,72 s,
ženy Újezd jako jediné s časem 35,41 s. Odpoledne zakončila pivní štafeta.

SPORT

INZERCE

Výsledkový servis - srpen

» V Kunštátě a okolí hledám ke
koupi RD (i k rekonstrukci) se zahradou nebo
byt 2-3+1. Prosím nabídněte, seriózní jednání,
vše potřebné zařídím. Tel. 733 121 366

FOTBAL - FK KUNŠTÁT
Muži „A“
Olešnice - Kunštát
		
Kunštát - Rousínov
		
Řečkovice - Kunštát
		
Muži „B“
Lažany - Kunštát
		
Kunštát - Lipůvka
		
Olomučany - Kunštát
Dorost
Olešnice - Kunštát
		
Kunštát - Starý Lískovec 		
Líšeň - Kunštát
		

MALÁ KOPANÁ
2:3
4:0
6:2
5:1
2:0
5:0
0:3
1:3
0:0

KMK Újezd
Sadros - Újezd
		
Újezd - Karolín
		
Újezd - Sudice
		
Jabloňany - Újezd
		
HRK Rudka
Rudka - Poříčí
		
Jestřebí - Rudka
		
Rudka - Vážany
		
Chlum - Rudka
		

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

Letní taneční soustředění v Blansku
Taneční tábor BAMI KR Kunštát se konal
20. - 26. července v Češkovicích u Blanska
pod vedením Hany a Michaely Bartošových.
Soustředění se účástnily nejen děti z Kunštátu a okolí, ale i z Brna, Prahy a Slovenska.
Celkem trénovalo 73 dětí ve věku od dvou do
patnácti let. Choreografie se zaměřovaly na
různé taneční styly. Odbornou radou přispěly
profesionální trenérky z brněnských tanečních škol. Zpestřením táborového soustředě-

» Vinotéka Dionýsos Olga Věžníková (Palackého 503, Kunštát) oznamuje
zákazníkům, že od poloviny září bude k
prodeji burčák, odběr možný každý víkend.
» Nabízím k pronajmutí byt 3+1 v Kunštátě.
Tel. 728 914 278
» Sjednávání pojištění pro Českou
podnikatelskou pojišťovnu. Jiřina Švancarová,
Kunštát - Sychotín 92. Tel.: 516 461 305, mobil: 728 337 589, e-mail: jirinasvancarova@
seznam.cz

ní bylo např. karaoke, výuka břišních tanců,
setkání s kulturistou, soutěže o výrobu dobo» Ubytuji a postarám se o 2-3 důvých kostýmů a účesů. Děkujeme všem, kteří
chodce, kteří čekají na umístění v penzionu.
se podíleli na přípravách a organizaci tábora.
Bližší informace na tel. 516 461 306
Sponzorsky nás podpořili: Z. Popelková - Jeskyně Blanických rytířů, Štefan Banya - SB
» Od září opět s angličtinou
MONT, Roman Bednář - SKI LIFT, Roman
- nabízíme výuku pod vedením kvalifikované
Dvořáček - SEDOS DRNOVICE a také Kollektorky (VŠ vzdělání v oboru anglický a
pingova rodina.
český jazyk, mezinárodně uznávaná zkouška
Hana a Michaela Bartošovy, KR
CELTA pro vzdělání dospělých, sedmiletá
praxe)
Kunštátští i mimo kunštátští, díky!
- nápaditou výuku využívající různých
V našem okrese ojedinělá výstava k historii Velký dík patří Župě Krále Jiřího z Boskovic
materiálů a metod
všech odvětví kunštátské tělovýchovy a spor- za zapůjčení sokolských krojů, paní E. Pelíš- zaměření na praktické využití jazyka
tu skončila už před několika týdny. U příleži- kové a Z. Popelkové, rodině MVDr. J. Vichty,
- zajištění učebnic i jiných výukových
tosti stodesátého výročí došlo též k ocenění Ing. A.Chmelařové – Gregorové, Josefu Maprostředků
přínosu více jak třiceti nadšenců k rozvoji rečkovi, M. Šauerovi, J. Unčovskému, A. Čá- platbu na pololetí
místního sportu.
slavskému, A. Macháčkovi, P. Hamerské, L.
Zahájení výuky od úterý 16. září ve velké
Byla vyslovena slova uznání skupině organi- Macháčkovi, který nás doslova hodiny před
zasedací místnosti OÚ v Lysicích. Rezervujzátorů, stejně jako chápajícím funkcionářům slavnostním setkáním navždycky opustil.
te si své místo co nejdřív, kapacita kurzu je
městského zastupitelstva, paní matrikářce a Stejné poděkování patří současným vedouomezená!
paní knihovnici.
cím místních sportovních odvětví za poskytÚrovně pokročilosti:
Právě v těchto souvislostech, jako představi- nutou fotodokumentaci.
mírně pokročilý: út 17.00 - 18.30, pá 17.00 telé organizátorů, se omlouváme všem těm, Děkujeme Vám, občané Kunštátu a Vám
18.00
kteří dosud jmenováni nebyli, a bez nichž by všem ostatním!
středně pokročilý: st 18.30 -20.00, pá 18.00
výstava ani být nemohla. Ano, jsou to kunZa přípravnou skupinu
pokročilý: st 17.00 - 18.30, pá 19.00 - 20.00
štátští a mimokunštátští občané, kteří s velMiroslav Míka, Karel Vichta,
Kontakt: Mgr. Markéta Hrušková, mobil: 604
kou ochotou zapůjčili své rodinné památky,
Karel Podsedník, Jaroslav Mareček
929 497, email: market.d@seznam.cz
sportovní trofeje a několik set fotografií.

DÝŇOVÝ DEN NA KOUPALIŠTI
(Akce pro rodiče s dětmi)
neděle 5. října 2008 v 15.00 hod

Program: - Výroba „DÝŇÁKŮ“
- Pouštění svíčkových lodiček po vodě
- Opékání špekáčků
- Vyhlášení a ocenění vítězů soutěže: „O nejhezčího Dýňáka“
- Symbolický prodej dýňových strašidel a okrasných dýní
(výnos připadne kolektivu mladých hasičů z Kunštátu)
- Velké tajné překvapení!!!
Zajištěno: občerstvení, dýně, svíčky
Co budete potřebovat: nářadí na dlabání a vyřezávání dýně, šikovné ruce a dobrou náladu.
Na společně strávené odpoledne se těší Čertíci!

Kruh přátel umění města Kunštát
pořádá
VEČER S CIMBÁLOVOU
MUZIKOU TOMÁŠE ZOUHARA
pátek 5. 9. 2008
pekárna Kunštát ve dvoře
Vstupné dobrovolné

