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10. ročník

Město Kunštát ve spolupráci s Muzeem Blansko pořádá
HALASŮV KUNŠTÁT
Sobota 22. října 2005, 16.00 hod.

Pietní akt u hrobu Františka Halase na kunštátském hřbitově
Promluví básník Miloš Doležal

Sobota 22. října 2005, 19.00 hod.
Kulturní dům Kunštát – obřadní síň

Vzpomínkový večer na básníka Františka Halase
Milý Honzo, milý Frantíku...
Pásmo ze vzájemné korespondence a veršů dvou přátel Františka Halase a Jana Zahradníčka
Připravil a uvede Jan Halas
Účinkují:
František Derfler, Jan Vlasák,
Hana Kofránková – také režie
Hudební spolupráce:
Libor Suchý, Tomáš Krejčí

DOPROVODNÁ VÝSTAVA:
Městské informační centrum Kunštát
KRESBY A GRAFIKA MARKÉTA VOHRADSKÁ
Zahájení výstavy pátek 21. října 2005, 15.00 hod.
(výstava potrvá do 20. listopadu 2005)

Pátek 14. října 2005, 16.00 hod.
Blansko, hudební salón zámku
Vyhodnocení literární soutěže Františka Halase a beseda účastníků se členy poroty

Informace ze zasedání RM (vybrané části)
RM 5.9.2005
RM projednala:
! zprávu komise pro posouzení nabídek na zadání veřejné zakázky „Úprava prostoru u kostela
– I. etapa“
! zápis z výrobního výboru pro výstavbu nové kanalizace, kde bylo dohodnuto snížení rozsahu
kanalizace z důvodu optimalizace žádosti na OPI
! protokol o provedení kontroly KÚ JmK ve věci čerpání dotací na zalesňování a hospodaření
v lesích – nebyly zjištěny nesrovnalosti
! dopis řediteli České spořitelny s připomínkami občanů k provozní době pobočky v Kunštátě
! výroční zprávu o činnosti základní školy ve školním roce 2004–2005
RM schválila:
! přidělení veřejné zakázky „Úprava prostoru u kostela – I. etapa“ na základě doporučení
hodnotící komise firmě Swietelsky Brno, s.r.o.
! dodatek ke smlouvě s firmou AQUATIS Brno, kterým se prodlužuje doba na zpracování
žádosti na OPI do 25.10.2005
! vyvěšení záměru na prodej pozemku p.č. 1638/3 o výměře 861 m2 v k.ú. Kunštát na Moravě
! vyvěšení záměru na pronájem části pozemku p.č. 911/2 o výměře 16 m2 v k.ú. Kunštát na
Moravě
! nákup publikačního systému na provozování webových stránek města
! výši odměn za práce související s pořádáním hrnčířského jarmarku

RM 19.9.2005
RM projednala:
! zápis z jednání pracovní skupiny zastupitelstva pro výstavbu nové kanalizace ze dne
15.9.2005
! projektovou dokumentaci na rozšíření mostku u Houdkových v Sychotíně
! termín jednání s ředitelem České spořitelny, pobočka Prostějov, ve věci úpravy provozní doby
pobočky v Kunštátě
! zápis z jednání zástupců mikroregionu Kunštátsko – Lysicko
! vyhodnocení XIII. hrnčířského jarmarku, který navštívilo 13.263 platících návštěvníků
! průběh celoevropského štafetového běhu WORLD HARMONY RUN, který v pondělí
3.10.2005 ve 14,35 hod. proběhne městem Kunštát
RM schválila:
! uzavření dodatku ke smlouvě s firmou Swietelsky Brno, s.r.o., na provedení rekonstrukce
kanalizace v dolní části ulice Tenorova
! objednání 300 ks stolních kalendářů na rok 2007 s fotografiemi mikroregionu Kunštátsko –
Lysicko
! odprodej vyřazeného dodávkového automobilu pickup
! navýšení příspěvku z rozpočtu města pro základní školu na pokrytí výdajů na zajištění oslav
100. výročí základní školy
– taj–

XIII. hrnčířský jarmark 2005
Město Kunštát děkuje všem občanům za spolupráci při pořádání letošního hrnčířského jarmarku.
Získal si své uznávané místo v kulturním kalendáři republikových akcí, a to i Vaší zásluhou. Hrnčířský
jarmark je organizačně náročný pro pořadatele, ale i všechny obyvatele města. Děkujeme Vám za
pochopení a ohleduplnost.
Letošního ročníku se zúčastnilo:
180 keramiků a hrnčířů z celé ČR
13.263 návštěvníků zhlédlo jejich výrobky
772.600,– Kč bylo vybráno na vstupném

Výstava
Práce studentů SOŠ a SOU tradičních řemesel z Velkých Opatovic
16. září – 16. října 2005
Městské informační centrum Kunštát

Základní škola v Kunštátě zve veřejnost na Den otevřených dveří při
příležitosti 100. výročí založení školy.
Uskuteční se v sobotu 22. října 2005 od 10.00 do 15.00 hod.

Město Kunštát, Mlékárna Olešnice, Cykloklub Svitávka pořádají
mezinárodní turnaj juniorů v kolové
21. října 2005
mistrovství republiky v sálové cyklistice mužů a krasojízdě
22. října 2005
Městská sportovní hala v Kunštátě

Z kunštátské matriky:
Blahopřejeme rodičům Chytrým, Kunštát, Zahradní 322 k narození syna Adama dne 7. 9. 2005.
Vše nejlepší, pevné zdraví a dobrou rodinnou pohodu přejeme všem jubilantům, kteří své
narozeniny – 75 a více let, oslaví v měsíci říjnu:
Jíšová Lydie, Kunštát, Radnická 472
Pařízek Josef, Sychotín 14
Šmehlíková Emílie, Kunštát, Radnická 472
Podsedníková Anna, Kunštát, Palackého 152
Vítková Věra, Kunštát, Radnická 472
Hladíková Jarmila, Rudka 55
Bednářová Marie, Kunštát, Zahradní 307
Ševčík Otto, Kunštát, Mezi Plůtky 342
MVDr. Straka Jaroslav, Kunštát, Sokolská 228
Oznamujeme úmrtí:
Prášil Zdeněk, Kunštát, Za Lidokovem 286, nar. 1932, zemřel 2.9. 2005
Podsedník Pavel, Sychotín 51, nar. 1946 zemřel 4. 9. 2005
Pětová Anna, Kunštát, nám. Krále Jiřího 29, nar.1924, zemřela 14.9. 2005
Pukl Zdeněk, Újezd 18, nar. 1956, zemřel 18. 9. 2005
Peterková Ludmila, Kunštát, Palackého 187, nar. 1921, zemřela 22. 9. 2005
–mat–

