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Město Kunštát zve
na jubilejní XV. hrnčířský jarmark
na náměstí Krále Jiřího.
Pátek 14.9.
17.00 Velký dechový orchestr ZUŠ Letovice
18.00 CMT Brno (Country Michal Tučný)
Vstup volný
Sobota 15.9.
9.00 Otevření jarmarku
9.15 Kunštátská dechovka
10.30 Tetiny představení pro děti
11.50 Trní
13.00 Slavnostní zahájení jarmarku
13.30 Johny Cash revival
15.20 Michal Hrůza s kapelou
17.30 Rockenroll Band M. Woodmana
20.00 Ohňostroj
21.00 Hrnčířská zábava - kulturní dům
Neděle 16.9.
9.00 Otevření jarmarku
9.15 Křídlovanka dechová hudba
10.30 Kamarádi představení pro děti
12.00 Réva cimbálová kapela s netradičním
repertoárem
13.45 Dívčí taneční skupina Kunštát
14.30 Jazz Friends exkluzivní jazzové sdružení
16.00 Dan Bárta a Illustratosphere
Celodenní vstupné 70,- Kč dospělí, 40,- Kč děti
**********
V souvislosti s přípravami jarmarku upozorňujeme:
Hrnčířský jarmark 1993 - 2006
Retrospektivní výstava
k jubilejnímu XV. ročníku v roce 2007.
Informační centrum od 14.9. - 14.10. 2007

Pozvánku na Hrnčířský jarmark do Kunštátu můžete
poslouchat od 3. září 2007 na stanici Český rozhlas Brno,
FM 106,5 Jižní Morava.
Česká televize Brno bude uvádět grafické upoutávky v
Dobrém ránu s ČT a Jihomoravském večerníku od 6. září
2007.
V souvislosti s připravovaným 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 města.

Změna telefonu do ordinace MUDr. Petra Lukeše ml.
Tel. do dětské ordinace: 774 708 260
Mobil sestra:
774 408 259
Mobil lékař:
774 408 260
Svoz velkoobjemového odpadu se uskuteční v sobotu
22. září 2007 a v sobotu 10. listopadu 2007.
Do tohoto odpadu patří běžný komunální odpad, který se
pro svůj objem nevejde do popelnic, např. koberce, PVC
podlahoviny, plasty, PVC fólie, čalouněný nábytek,
velkorozměrový nábytek jako sedací soupravy, skříně atd. nutno rozebrat na menší díly.
Svoz nebezpečného odpadu se uskuteční v sobotu
20. října 2007.
Sbírat se budou např. oleje, barvy, nádoby od olejů, maziv,
barev, lepidel, nepoužitá léčiva, zářivky, televize,
elektrotechnické výrobky, ledničky, mrazáky, pneumatiky
bez disků a ráfků, výrobky obsahující azbest.
A je tu nový školní rok...
Zdá se to být jako včera, kdy jsme přáli našim dětem
příjemné prožití letních prázdnin – a už je tu znovu začátek
dalšího školního roku. Žáci přijdou do školy v pondělí
3. září, premiéra to bude především pro 31 prvňáčků.
Přestože tento počet žáků může být vyučován v jediné třídě,
na naší škole vzniknou třídy dvě, pod vedením Mgr.
Štěrbové a Mgr. Horákové. Je to jediný „luxus“, který si
s ohledem na celkový počet žáků ve škole a naplněnost tříd
můžeme dovolit, v tomto případě proto, že chápeme
důležitost individuálnějšího přístupu k žákům právě na
počátku školní docházky.
Pro prvňáčky a žáky 6. tříd bude nástup do školy znamenat
určitou odlišnost oproti jiným v tom, že výuka ve
zmíněných ročnících bude probíhat podle školního
vzdělávacího programu, tedy s určitými úpravami
v osnovách a s uplatňováním nových metod vyučování.
Poprvé v historii naší školy se o základech cizího jazyka
(Aj) dozvědí děti už od 1. třídy. Škola v oblasti výuky
jazyků nepolevuje v úsilí využít přítomnosti zahraničního
lektora a podniká v tomto směru další kroky poté, co po
přidělení finančních prostředků z fondů EU celá věc
ztroskotala na personálním zajištění ze strany zodpovědné
agentury.
Nastávající školní rok přinese též další zkvalitnění nabídky
v mimoškolní zájmové činnosti prostřednictvím pestrého
výběru z kroužků a tradiční spoluprací se ZUŠ Boskovice a
ZUŠ Letovice. Zmíníme namátkou novinku v podobě
keramického kroužku s možností vypálit žákovské výtvory
v keramické peci. O podrobnostech komplexní nabídky
kroužků, stejně jako o zhodnocení úspěchů našich žáků
v oblastech výukových i mimoškolních za uplynulý školní
rok, se rodičovská veřejnost dočte v samostatném
občasníku, který rozešleme během měsíce září, a dále též na
webových stránkách ZŠ Kunštát.
Úspěšnost výuky je do jisté míry ovlivněna také
materiálním zajištěním a celkovými podmínkami, v nichž
vyučovací proces probíhá. Na tomto místě je třeba zmínit,
že po celou dobu prázdnin se ve škole a v ní spravované
sportovní hale usilovně pracovalo. Městská hala i
tělocvična ve staré budově školy se dočkaly kompletní
renovace podlah, byla položena nová lina, v osmi třídách se
malovalo, v přístavbě byla doplněna další umyvadla, ve
staré budově bylo klasické osvětlení nahrazeno zářivkami...
V závěru měsíce srpna pak začaly intenzívní práce na
dobudování víceúčelového sportovního areálu za školou.
Ten by měl být dokončen ještě v tomto kalendářním roce
nákladem cca 6 mil. Kč.

Žáci, kteří mají na naší škole již nějaký ten rok za sebou,
zaznamenají i menší personální změny. Ve škole se
nesetkají s Mgr. Vikovou, s Mgr. Pfanty, s Ing. Lepkovou a
s Mgr. Smejkalovou. Všem výše jmenovaným patří velký
dík za práci, kterou za léta svého působení na škole odvedli.
Jako nová posila učitelského sboru se objeví Mgr.
Dočkalová z Boskovic, která bude vyučovat anglický jazyk.
Všem žákům i zaměstnancům školy přejeme úspěšný vstup
do roku 2007/2008.
Mgr. Vratislav Sedlák, ředitel školy
TS BAMI KR KUNŠTÁT
Od 6.8 - 9.8. 2007 se v Kunštátě konalo taneční soustředění,
které pořádala skupina BAMI. Nebylo jen pro naše
tanečníky, ale přihlásily se i nové děti, které do taneční
skupiny předtím nikdy nechodily. O chlapce je vždy velká
nouze, opět to byl dívčí klub.
Spalo se na farním dvoře ve stanech. Mohly jsme využívat i
nově opravenou klubovnu-kavárnu a další prostory. Tímto
děkujeme panu faráři Pavlu Kafkovi.
Děkujeme také p. Havelkovi, předsedovi KR Kunštát, za
půjčení stanů a pomoc při jejich stavění.
Poděkování patří také řediteli ZŠ Mgr. Vratislavu Sedlákovi
a starostovi města Mgr. Pavlu Göpfertovi za to, že nám bylo
umožněno trénovat ve sportovní hale, i když zde právě
probíhala rekonstrukce prostor.
Trénovaly jsme tři hodiny dopoledne a tři-čtyři hodiny
odpoledne. Tréninky byly náročné, protože během prázdnin
se více lenoší a bylo nutné dostat se opět do kondice.
Na pomoc přijely dvě trenérky z taneční skupiny DANZA
Brno a D-CRUSH, které s naší trenérkou Michaelou
Bartošovou určovaly taneční sestavy a vazby.
Výuka byla v rámci skupiny BAMI rozdělena na dvě
věková družstva, se kterými se pracovalo individuálně
podle tanečních dovedností, přihlíželo se na rozvoj
motorických vlastností. Děvčata se zabývala především
styly Show dance, Street dance, Hip-Hop a Disko.
Poslední odpoledne tanečního soustředění přijal naše
pozvání vedoucí taneční školy Danza Brno Mgr. Viktor
Janč. Je to profesionální, přísný a výborný učitel, uvádí
mezinárodní i celostátní soutěže ve společenských tancích.
Jeho výuka byla zaměřena právě na latinsko-americké tance.
Velice jsme si vážily toho, že si udělal čas a zamířil za námi
do Kunštátu.
Během těchto čtyř dnů jsme se zdokonalily v nových
sestavách a choreografiích a především jsme se připravily
na novou taneční sezonu.
První zahajovací hodina letošního školního roku
17. září 2007 v 15.00 ve sportovní hale.
Děti budou rozděleny do skupin podle věku a dovedností.
Naučíme se mnoho tanečních prvků a choreografií. Budeme
se účastnit kulturních akcí, soutěží a vystoupení....
Těšíme se na nové tanečnice a nové tanečníky !!!
Za skupinu Hana a Michaela Bartošovy

Klub malé kopané Újezd u Kunštátu pořádal 4. 8. 2007
dětské sportovní odpoledne. Na hřišti se sešlo 18 dětí, které
byly rozděleny podle věku do čtyř družstev. Soutěžilo se ve
čtyřech disciplínách. Vítězové jednotlivých družstev (od
nejmladších): Jiřina Dvořáčková, Vendula Tenorová, Hanka
Páralová a Honza Novotný. Na závěr proběhla štafeta v
přenášení vody, ve které děvčata porazila chlapce. Celou
akci večer zakončil malý ohňostroj. KMK Újezd děkuje
všem za účast.
Z kunštátské matriky
Blahopřejeme rodičům k narození dítěte:
Matěj Jan Vaněrka, Lipka 73, nar. 31. 7. 2007

Pohodu a radost, štěstí a zdraví přejeme všem jubilantům,
kteří své narozeniny (75 a více let) oslaví v měsíci z á ř í:
Handlová Štěpánka
Chocholík 330
Předešlý Jan
nám. Krále Jiřího 105
Ševčíková Jarmila
Rudka 347
Vichtová Zdenka
V Lávkách 260
Rotroeklová Božena
Tenorova 48
Dušil Jan
Rudka 35
Šimurdová Jiřina
Nová 293
Šamšulová Pavla
Sychotín 37
Sklenářová Helena
Nová 40
Sklenář Jaromír
Nová 40
-mat-

