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jarmark vydařil. Poděkování patří vedení města, členům
komise pro přípravu jarmarku, pracovníkům městského
úřadu, dobrovolníkům, kteří pomáhali s organizací dopravy,
vybíráním vstupného či úklidovými pracemi, a také všem
obyvatelům Kunštátu za vstřícnost a toleranci, díky níž
Kunštát opět úspěšně přežil dočasné několikanásobné
zvýšení počtu obyvatel. A protože ne všichni sponzoři měli
svá loga na tribuně, připomeňme i jména místních firem,
které svými výrobky podpořily dobré jméno jarmarku. Byly
to Pekárna, Pekařství Motyčka Olešnice, Švancarova
cukrárna, Květinářství Juránková a Pivovar Černá Hora
.
(-ik)

Město Kunštát ve spolupráci s Muzeem Blansko zve na
HALASŮV KUNŠTÁT
Sobota 20. října 2007, 16.00 hod.
Pietní akt u hrobu básníka
na kunštátském hřbitově.
Sobota 20. října 2007, 19.00 hod.
Kulturní dům - obřadní síň
Všechny cesty vedou do Kunštátu
Pásmo z veršů a textů našich i zahraničních autorů,
věnovaných Kunštátu a F. Halasovi.
Připravil:
Ludvík Kundera a Jan Halas
Účinkují:
Pavel Soukup
herec
Hana Kofránková režie
Lukáš Klánský
klavír
Ondřej Valenta
violoncello
***
Pátek 19. října 2007, 16.00 hod.
Blansko - hudební salon zámku
Vyhodnocení literární soutěže Františka Halase

Ohlédnutí za hrnčířským jarmarkem
Návraty z prázdnin a dovolených v sobě mívají
trochu smutku a nostalgie z končícího léta. Ale my
Kunštátští si ten pocit příjemně strávených chvil
vychutnáváme ještě o dva týdny déle, vždycky se totiž
těšíme na jarmark.
A ten letošní rozhodně očekávání návštěvníků nezklamal.
Díky sehranému týmu organizátorů a pracovníků
pořadatelské agentury vše šlapalo jako dobře namazané
soukolí. Rozšíření plochy jarmarku o náměstí Klementa
Bochořáka umožnilo zvýšit počet vystavujících hrnčířů a
keramiků na 196, také nabídka občerstvení pro unavené a
hladové byla široká. V nabídce kulturních programů si
každý mohl najít to své, vystřídala se tu dechovka, jazz,
cimbálovka, country skupina, tanečnice i populární zpěváci.
Náměstí tradičně roztančil Rock&roll Band M. Woodmana,
zájemci mohli pokračovat v tanečních kreacích na hrnčířské
zábavě. Novinkou v programu jarmarku a působivou tečkou
za sobotním večerem byl ohňostroj doprovázený
podmanivou hudbou. O tom, že stále více lidí ví, kde leží
Kunštát, svědčí i letošní návštěvnický rekord, a to 14 400
platících návštěvníků. „Naše města a vesnice se stávají
osobitými a získávají své zvláštní chutě a vůně,“ řekl
z tribuny jeden z hostů jarmarku. „A tak jako například ke
Znojmu patří už tradičně vinobraní, spojení Kunštát a
jarmark se také stalo trvalým.“ Přehlídka tvarů a barev
keramických výrobků, vůně hrnčířské hlíny, chuť burčáku a
osobitá atmosféra, v níž se lidé setkávají, baví se a tančí,
jsou tím, co do Kunštátu láká návštěvníky zblízka i zdaleka.
Je tedy namístě poděkovat všem, kteří se starali o to, aby se

O činnosti a hospodaření kulturní komise
Kulturní komise, která byla ustanovena radou
města, pracuje od počátku své činnosti v tomto složení:
Jana Bočková (předsedkyně komise), Ilona Kuchyňová,
Božena Pelikánová, Lucie Poláková, Štěpánka Šauerová,
Monika Lepková a Radim Štěpán. Jednání komise se
pravidelně účastní starosta města Pavel Göpfert, do její
činnosti se aktivně zapojuje také pan farář Mgr. Pavel
Kafka.
Komise si dala za cíl oživit kulturní dění v Kunštátě a
rozšířit nabídku kulturních programů pro všechny věkové
skupiny občanů. Sestavila program Kunštátského kulturního
roku, s nímž seznámila veřejnost prostřednictvím plakátů a
Kunštátských novin. Z plánovaných dvou desítek koncertů,
divadelních představení, výstav a akcí pro děti se
s největším zájmem setkaly Brixiho mše Missa Dominicalis,
pohádková cesta ke Dni dětí či představení Concert
divadelního souboru Slawjena. V letních měsících se stal
centrem kulturního dění kunštátský zámek. V programu,
který pro návštěvníky zámku připravil kastelán Radim
Štěpán, se představilo například loutkové divadlo Starost,
divadelní a šermířská společnost Gonfanon či brněnská
skupina Čankišou. Tradičně největší a nejhojněji
navštěvovanou kulturní akcí v Kunštátě je Hrnčířský
jarmark, který letos doprovodila i retrospektivní výstava
k 15. výročí pořádání jarmarku. Osobnost básníka Františka
Halase připomene Halasův Kunštát, tentokrát s programem
Všechny cesty vedou do Kunštátu, ve kterém zazní pásmo
veršů a textů našich i zahraničních autorů, věnovaných
Kunštátu a Františku Halasovi. Milovníci kultury se mohou
těšit i na klubový večer s herečkou Jiřinou Jiráskovou a
adventní koncert houslového virtuosa Václava Hudečka.
Děti nepřijdou o každoroční mikulášskou nadílku spojenou
s vánočními trhy a kulturním programem. Není toho tedy
opravdu málo, co se vešlo do jednoho kulturního roku, ale
už nyní se plánují vystoupení a kulturní programy pro rok
následující, jemuž budou kromě jarmarku tentokrát
dominovat květnové oslavy 550. výročí korunovace krále
Jiřího z Kunštátu a Poděbrad.
Je třeba také uvést, že kulturní akce jsou z velké části
hrazeny nikoli z rozpočtu města, v němž částka určená na
kulturu činí včetně občerstvení pro účinkující umělce
40 000 Kč 1) 2), nýbrž z dotací a sponzorských darů.
Dotace, které byly starostou města na kulturu získány
z prostředků Jihomoravského kraje, činí pro letošní rok
téměř 100 000 Kč. Poděkování patří také všem sponzorům,
kteří se finančně podíleli na zajištění některých akcí
celkovou částkou 17 500 Kč. Věříme, že v následujícím
roce bude částka určená v rozpočtu města na kulturu
zvýšena a že díky dotacím, o které nyní žádáme na příští
rok, bude možné nabídku kulturního vyžití v Kunštátě dále
rozšířit a zpestřit. Přivítáme také podnětné připomínky či
náměty občanů, které nám pomohou zkvalitnit naši práci.
Na členy komise se můžete obracet buď přímo nebo na
e-mailové adrese knihovna@kunstat-mesto.cz.
Za kulturní komisi Mgr. I. Kuchyňová

1) v této částce nejsou zahrnuty výdaje na kunštátský jarmark, které jsou
samostatnou položkou v rozpočtu města, 2) pro srovnání – v roce 2006
byly výdaje města na kulturu (mimo jarmark) 87 650 Kč

Založení Kruhu přátel umění města Kunštát
Z iniciativy členů kulturní komise a starosty města
bylo založeno občanské sdružení Kruh přátel umění
Kunštát, jehož cílem je sdružovat všechny příznivce
dramatické a literární tvorby, hudby různých žánrů a
výtvarného umění, dále propagovat tyto druhy umění
pořádáním koncertů, přednášek, výstav, divadelních
představení, besed s umělci či autorských čtení. Čestnými
členy Kruhu přátel umění jsou i významné osobnosti
Kunštátu PhDr. Ludvík Kundera a Jan Halas, jejichž jména
jsou zárukou zajímavé a mnohotvárné činnosti pro všechny,
kdo by se chtěli stát členy nově vzniklého sdružení.
Roční členský příspěvek činí 50 Kč, přihlásit se můžete
v knihovně u paní Radky Banyaové. Členům se poskytuje
padesátiprocentní sleva ze vstupného na všechny pořádané
akce. První z nich se uskuteční již v listopadu tohoto roku,
kdy v Kunštátě vystoupí se svým programem oblíbená
herečka Jiřina Jirásková. Snahou členů sdružení bude i pro
následující rok připravit atraktivní a rozmanitou nabídku
kulturních programů. Na všechny akce pořádané Kruhem
přátel umění Vás už nyní srdečně zveme.
(-ik)
Plánování rozvoje sociálních služeb
v Kunštátě zahájeno.
V září letošního roku bylo v Kunštátě, z rozhodnutí
Rady města, zahájeno plánování rozvoje sociálních služeb,
jehož cílem je vytvoření vyvážené sítě sociálních služeb pro
obyvatelstvo. Sociální služby jsou určeny především lidem
v obtížné sociální situaci, tj. seniorům, zdravotně
postiženým, dětem ohroženým sociálně nepříznivými jevy,
osobám bez přístřeší nebo národnostním menšinám. Aby
nabízené služby byly co nejdostupnější a odpovídaly tomu,
co lidé v obtížné životní situaci potřebují, je nezbytné
průběžně hodnotit kvalitu poskytovaných služeb a plánovat
jeich další rozvoj.
Při plánování rozvoje sociálních služeb se pracuje (dle
metodiky MPSV) metodou tzv. komunitního plánování.
Tato metoda je založena na spolupráci a dialogu všech,
koho se sociální péče a sociální prevence dotýká.
Komunitního plánování se tak účastní nejen státní správa a
místní samosprávy, ale stejně důležité je zapojení
poskytovatelů sociálních služeb, tj. státních, soukromých či
neziskových institucí. Zcela nepostradatelnou roli pak hrají
samotní uživatelé sociálních služeb a celá veřejnost. Aktivní
účast všech občanů tak může ovlivnit kvalitu sociálních
služeb, a současně přispět k oživení komunitního života ve
městě.
Plánování rozvoje sociálních služeb v našem městě probíhá
ve spolupráci s Jihomoravským krajem a Mateřským
centrem Boskovice - neziskovou organizací, která
koordinuje plánování rozvoje sociálních služeb pro
Boskovice. V průběhu září byla proto zahájena dotazníková
šetření, zaměřená na poskytovatele i uživatele sociálních
služeb v Kunštátě. Do konce roku 2007 bychom rádi
vytvořili pracovní skupiny, které by se začaly intenzivněji
zabývat problematikou sociálních služeb – a to nejen
sociálních služeb pro seniory, ale také pro zdravotně
postižené a rodiny s dětmi. Koordinační skupina pro
komunitní plánování se proto obrací na všechny zájemce o
sociální problematiku k zapojení se do aktivit pro zlepšení
dostupnosti a kvality sociálních služeb v našem městě.
V případě zájmu o uvedenou problematiku nás neváhejte
kontaktovat. Současně vyzýváme a prosíme veřejnost
o vyplnění přiloženého dotazníku k sociálním službám.
Za koordinační skupinu komunitního plánování sociálních
služeb
Ludmila Pešková

Týden knihoven 2.10. - 8.10. 2007
v jeho rámci nabízí Městská knihovna v Kunštátě po celý
měsíc říjen tyto služby: - přihlášení nových členů zdarma
- prominutí poplatků za upomínku
BIBLIOKVÍZ:
Kdo je autorem těchto slov a kde je v Kunštátě najdete ?
„Zarostl jsem celý do mlčení a budeme se muset učit
vzájemnému vyslovování našich tich.“
Uzávěrka bibliokvízu je 30. října 2007. Odpovědi
odevzdejte v městské knihovně do sběrné schránky. Uveďte
jméno a příjmení. Slosování správných odpovědí proběhne
1. listopadu 2007. Výherce obdrží hodnotnou knížku.

V sobotu 6. října 2007 od 8.00 - 12.00 hod. se uskuteční
sběr tříděného papíru ve dvoře ZŠ. Získané finanční
prostředky budou využity ve prospěch žáků školy.
Sdružení nezávislých kandidátů kunštátské fórum
si Vás dovoluje pozvat na besedu Ivana Orla spojenou s
promítáním filmu z cesty kolem světa na plachetnici
Victoria světovými moři. Beseda se bude konat v neděli
14. října v 16 hodin v salonku Panský dům v Kunštátě.
Za KF Ing. A. Dobeš

Město Kunštát zve na výstavu obrazů Miroslava Dresslera
Krajiny v barvách pastelových
19. října - 10. listopadu 2007
Informační centrum Kunštát
Z kunštátské matriky
Blahopřejeme rodičům k narození dětí:
Řehoř Arnošt, Kunštát, Zahradní 338
Večeřová Martina, Rudka 37
Hovorková Barbora, Kunštát, Lipka 43

nar. 11.7.2007
nar. 31.7.2007
nar. 5.9.2007

Pohodu a radost, štěstí a zdraví přejeme všem jubilantům,
kteří své narozeniny (75 a více let) oslaví v měsíci ř í j n u:
Pařízek Josef
Sychotín 14
Podsedníková Anna
Palackého 152
Vítková Věra
Radnická 472
Hladíková Jarmila
Rudka 55
Bednářová Marie
Zahradní 307
Ševčík Otto
Mezi Plůtky 342
MVDr. Straka Jaroslav
Sokolská 228
Oznamujeme úmrtí:
Ing. Lumír Trejbal,
Kunštát, U Hřiště 291, zemřel 25.8.2007, nar. 1923
Bohuslav Kavan,
Kunštát, Fr. Halase 115, zemřel 17.9.2007, nar. 1940
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