
INFORMACE O ČINNOSTI RADY A ZASTUPITELSTVA

Kunštátští žáci se setkali v lednu se Sirem Wintonem, který za 2. svět. války zachránil před jistou smrtí 669 
dětí. Učitelé a žáci se zapojili do programu Loterie života a zajistili 1.017 podpisů pro tohoto 102letého za-
chránce k nominaci na Nobelovu cenu míru. Naše ZŠ byla vybrána do skupiny 25 českých škol a pozvána 
na předpremiéru filmu Nickyho rodina do Kongresového centra v Praze. Ve filmu si zahráli i tři kunštátští 
občané, dopravu pětačtyřicetičlenné delegace sponzoroval pan Jaroslav Řehůřek z Paříže. 

V měsíci lednu se Rada města na svých zasedá-
ních mimo jiné zabývala:

- postupem prací na rekonstrukci kanalizace a 
ČOV a revitalizaci Panské zahrady, zahájením 
komplexních  zkoušek na ČOV

- přípravou na provozování vodovodů a kanali-
zací městem Kunštát

- rozhodnutím SFŽP o poskytnutí dotace na 
akci „Ošetření významných dřevin v Kunštátě 
a obnova stromořadí na náměstí Krále Jiřího“.

- podněty podanými občany a Osadními výbo-
ry k připravovanému novému územnímu plá-
nu (podáno 36 podnětů a připomínek)

- zadáním zpracování projektové dokumentace 
na rekonstrukci nebytových prostor v objektu 
Lipka 43 na klubovnu mladých hasičů a ma-
minek s dětmi – podklad pro podání žádosti o 
dotace z MMR.

- prodejem stavebních pozemků v ulici Zahradní
- jmenováním členů jednotlivých komisí Rady 
města

- způsobem odstranění závad v bytovém domě 
Nová 504

- rozsahem nezbytných oprav v budově penzionu

- ustanovením institutu „Veřejné služby“ pro 
osoby v hmotné nouzi žádající o příspěvek na 
živobytí

- akcemi na rok 2011, na které budou podány 
žádosti o dotace

V minulém roce byla úspěšně dokončena stav-
ba Sběrného dvora odpadů. Sběrný dvůr odpa-
dů byl postaven z prostředků Evropské unie v 
rámci Operačního programu životní prostředí 

- Fondu soudržnosti. Sběrný dvůr se nachází 
na ulici Kaštanová a je provozován městem. 
Na sběrném dvoře mohou občané Kunštátu 
bezplatně odkládat odděleně sbírané složky 
komunálních odpadů: papír, sklo, plasty, ná-
pojové kartony a kovy. Dále je sběrný dvůr ur-
čen pro odpady, které se nevejdou do klasické 
popelnice (objemné odpady) nebo tam svou 
povahou nepatří (nebezpečné a biodegrada-
bilní odpady). Sběrný dvůr je rovněž místem 
zpětného odběru vyřazených elektrických a 
elektronických zařízení. 
Nově vybudovaný sběrný dvůr bude doplňovat 

stávající systém odděleného sběru a svozu od-
padů ve městě. Umožní zintenzívnit oddělený 
sběr využitelných složek komunálních odpadů 
v regionu. Cílem projektu je zvýšit recykla-
ci odpadů a na druhé straně snížit množství 
odpadů ukládaných na skládky. Odlehčíme 
tak našemu životnímu prostředí, uspoříme 
přírodní suroviny a budeme mít čistější město. 
Projekt je plně v souladu s Plánem odpadového 
hospodářství ČR a Jihomoravského kraje.
Financování a náklady projektu:
Celkové náklady projektu byly: 
  10 764 076,- Kč 
Celkové způsobilé (uznatelné) náklady: 
  10 667 168,- Kč 
z toho: 
dotace z EU (Fond soudržnosti):
  9 067 092,80 Kč (85%) 
dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR:  
  533 358,40 Kč (5%)
dotace z Jihomoravského kraje: 
  533 358,40 Kč (5%)
Vlastní zdroje města celkem: 
  630 266,40 Kč       pokračování na druhé straně

Jaký je názor starosty města na připravova-
ný nový územní plán?
Zastupitelstvo města v loňském roce rozhodlo 
v souladu se stavebním zákonem o vypraco-
vání nového územního plánu města Kunštát 
a všech místních částí. Na základě výzvy bylo 
městskému úřadu doručeno 36 podnětů ze 
strany občanů a osadních výborů. Všechny 
tyto podněty jsou městem posuzovány. Na zá-
kladě jejich posouzení buď budou anebo nebu-
dou doporučeny k zařazení, jelikož některým 
podnětům z různých důvodů nelze vyhovět 
(ochranná pásma, vlastnické vztahy, životní 
prostředí, technické podmínky, …). Kvalitní 
územní plán je velmi důležitý dokument pro 
další celkový rozvoj Kunštátu a jeho místních 
částí. Prioritou je zrušení plánované přeložky 
silnice I/19, která brání rozvoji města jižním 
směrem a blokuje plochy, které by mohly být 
využity pro průmyslovou výstavbu a tím vy-
tvoření pracovních míst a snížení nezaměst-
nanosti.

OTÁZKA PRO STAROSTU

SBĚRNÝ DVŮR 
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Upozornění pro občany žádající o příspěvek 
na provoz motorového vozidla

MĚSTSKÝ ÚŘAD

Městský úřad Boskovice, odbor sociálních 
věcí a zdravotnictví upozorňuje občany  žá-
dající o příspěvek na provoz motorového vo-
zidla, že žádost o uvedený příspěvek mohou 
podat u Městského úřadu Boskovice, odbo-
ru sociálních věcí a zdravotnictví v průběhu 
celého roku 2011. Tiskopisy žádostí jsou k 
dispozici na MěÚ Boskovice, odboru sociál-
ních věcí a zdravotnictví, 1. patro, dveře č. 
2.25, nám. 9. května č. 2, Boskovice
Pokud žádost podává vlastník nebo provozo-
vatel motorového vozidla, jehož zdravotní stav 
odůvodňuje přiznání mimořádných výhod II. 
nebo III. stupně,   osobně se dostaví v úřední 
dny -  pondělí a středa    8.00 -  17.00 hod.

- s vyplněnou žádostí, 
- velkým technickým průkazem, 
- občanským průkazem 

- průkazem mimořádných výhod
V případě, že žadatelem je občan dopravu-
jící osobu, jejíž zdravotní stav odůvodňuje 
přiznání mimořádných výhod II. nebo III. 
stupně, se současně s vlastníkem nebo pro-
vozovatelem motorového vozidla (žadatelem) 
osobně dostaví na výše uvedenou adresu 
rovněž osoba dopravovaná, popř. opatrovník 
osoby zbavené způsobilosti k právním úko-
nům, aby před příslušným správním orgá-
nem podepsali prohlášení dopravované osoby. 
Dopravovaná  osoba  současně  předloží  svůj  
občanský  průkaz, průkaz mimořádných vý-
hod a doklady prokazující příbuzenský vztah 
mezi ní a žadatelem (rodné listy, oddací list). 
Opatrovník předloží listinu o ustanovení 
opatrovníka.                                                  

 -taj-

SLOUPEK
Pamětní zápis                 (II. část)
Ludvík Kundera
Sepsaný v měsíci srpnu 2005 u příležitosti obšírné 
úpravy kunštátského chrámu sv. Stanislava:

4. O šestnáct let později, roku 1890, bylo shle-
dáno, že „krytba plechová a pod ní celá vazba 
jest tak dalece sešlá, že věž, od samého zdi-
va počínaje, snešena a novou nahražena býti 
musí“. O této přestavbě, která se realizovala 
na návrh a žádost zdejšího velkostatkáře (!) 
pana Kuneše (!) z Honrichsů, existuje tehdej-
ším kunštátským starostou Petrem Čáslav-
ským česky psaná zpráva nazvaná „Památka 
našim potomkům“. Je to detailní odborný po-
pis celé „věžní problematiky“, navíc s věcnou 

„přílohou“ nazvanou Rozpočet mír a nákladů. 
V pamětním textu vyšlo Petru Čáslavskému 
ještě místo i pro zaznamenání kunštátské-
ho stavebního ruchu v těch letech, výskytu 

„nové nemoci“ zvané chřipka (influenza), o 
velkých povodních roku 1890 a nechybějí 
pozoruhodné politické postřehy ani „vzkazy 
budoucím“: „Politické a národnostní poměry 
jsou nanejvýše rozhárané: Němci chtí udržeti 
stůj co stůj nadvládu jak v říši, tak v jednotli-
vých zemích, ač v počtu například na Moravě 
pouze jednu čtvrtinu obnášejí, a přece zem-
ské zastupitelstvo ve své moci mají. My pak 
(Čechové) jsme rozštěpeni na dvě strany, totiž 
staro- a mlado-Čechy čili jak poslednější se 
zovou stranou svobodomyslnou. Kterýmžto 
rozštěpením mnohá dobrá věc politickému 
boji podlehnouti musí, kterýžto boj bratr pro-
ti bratru se vší bezohledností vedou a jedna 
strana druhou na pranýř staví. Dejž milý Bůh, 
abyste se vy, milí potomkové, lepší a pokoj-
nější doby dočkali, k čemuž vám zplna srdce 
všeho dobra přejem a prosíme vás, abyste nás 
v motlitbách nezapomněli…“ 
To bylo psáno 20. listopadu 1890. Totéž da-
tum nalézáme pod třístránkovým latinským 
pojednáním, které je z valné části podrobným 
soupisem duchovních a šlechtických osobnos-
tí, jakož i kunštátských občanů zaslouživších 
se nepřímo či přímo o přestavbu kostela.
Překlenout dějinnou epochu od roku 1890 po 
rok 2005 je úkol ozlomkrk. Jak se dvě světo-
vé války, dvojí okupace, roztodivné změny 
režimů promítly do života někdejší dědiny, 
pak městyse, posléze města? Jaké události 
rozčeřily hladinu let, byly nezajímavě běžné 
anebo se lišily od průměrného dění? V čem? 
Jakými hnutími procházela obec, jaký byl 
vztah zámku a podzámčí? Kam směřovala 
ctižádost Kunštátu, kam se jezdilo za prací, 
kam do škol? Co tu bylo, co tu je mimořádné? 
Prokleslil se nějak ošidný pojem pokroku? Co 
tu bylo, co tu je centrem dění? Kostel? Poli-
tické strany, spolky, kultura? Jaké osobnosti 
se zapsaly do dějin Kunštátu? Vytvářela se 
tradice? Jaká?

Město Kunštát připravuje vydání Inforočenky 
na další dva roky. Upozorňujeme zájemce na 
možnost plošné reklamy v tomto připravova-
ném tisku. Podrobné informace, včetně poplat-
ku, Vám budou poskytnuty v městské knihovně, 

kde si také můžete ověřit, zda je Vaše firma za-
řazena do rejstříku firem (bez poplatku), který 
je součástí Inforočenky. Termín přihlášení je do 
20. 2. 2011. Městská knihovna, tel. 515 534 312, 
e-mail: knihovna@kunstat-mesto.cz               -ba-

Inforočenka 2011-2012

Na realizaci projektu se podílely následující 
subjekty:
realizace stavby:   
REISTAV CZ s.r.o., Letovice
projekt a dotační management: 
ECO – Management, s.r.o., Brno
dodávka vybavení sběrného dvora: 
MEVA-BRNO, s.r.o.

dodávka kolového nakladače: 
SACHARČUK, spol. s r.o.
stavební dozor: Ing. Přemysl Toul

Kontakt:
MVDr. Zdeněk Wetter, starosta města
Tel.: 515 534 301
E-mail: starosta@kunstat-mesto.cz 

Rada města Kunštát

■ V rámci uzavřené dohody o partnerství 
mezi městem Kunštát a chorvatským městem 
Stari Grad mají spolky, zájmové organizace 
i jednotlivci  možnost rekreace na ostrově 
Hvar. Termín 27. 5. - 3. 6. 2011. 

Cena rekreace:  dospělí -  146 E, děti do 15 
let - 78 eur, děti do 3 let - zdarma. Cestovné 
včetně trajektu je 2.000Kč. Přihlášky přijímá 
MěÚ Kunštát do konce února.  

-mat-

■ Město Kunštát se zúčastilo Tříkrálové 
sbírky 2011 v rámci Oblastní charity Blan-
sko. Koledníci vybrali v rámci okresu částku 
1.339.476,- Kč, z toho v našem městě 33.487,- 

Kč. Oblastní charita Blansko a Město Kunštát 
děkuje všem, kteří se do sbírky s tak velkým 
porozuměním a vstřícností zapojili.

-mat-

KNIHOVNA

Burza knih, která se konala v rámci advent-
ního řemeslného jarmarku 27. listopadu 2010, 
přinesla  zisk 2.800,- Kč. Za tuto částku měst-
ská knihovna nakoupila své první audioknihy 

(zvukový záznam psaného literárního díla). 
Tímto médiem rozšířila skladbu svého kni-
hovního fondu a tím i nabídku svým uživate-
lům. Děkujeme za Vaše knižní dary.         -ba-



Karel VANĚRKA, Kunštát
*15.12.2010
Hana MIHOLOVÁ, Kunštát 

*21.12.2010 

Pohodu, zdraví a radost přejeme všem jubi-
lantům města Kunštátu a místních částí, kteří 
své narozeniny (75 a více let) oslaví v měsíci 
únoru:
PATLOKOVÁ Růžena, Kunštát
BARTÁKOVÁ Marie, Kunštát
UNČOVSKÝ Jiří, Kunštát
VíTKOVÁ Ludmila, Touboř
CHVíLA Josef, Kunštát
Ing.MAREČEK Josef, Kunštát
RŮžIČKOVÁ Emilie, Kunštát
HOLUBOVÁ Vlasta, Kunštát
HANÁKOVÁ Emilie, Rudka
RöSSLEROVÁ Zdenka, Kunštát
PAVLŮ Marie, Újezd
HAMERSKÁ Helena, Kunštát
HANSgUT Jan, Rudka
KOUMALOVÁ Libuše, Hluboké

Jaroslav MAREČEK, Kunštát
+25.12.2010, *1932
Josef ŘEHŮŘEK, Kunštát
+5.1.2011, *1932
František HAMŘíK, Kunštát
+13.1.2011, *1939

Vážení občané, sdělte nám prosím, pokud 
si nepřejete, aby Vaše jméno bylo uvedeno 
v KZ.                               
POČET OBYVATEL K 1. 1. 2011:
Kunštát         1.893
Újezd  269
Sychotín  249
Rudka  211
Hluboké    57
Touboř     22
C e l k e m 2.701  
(1.366 žen + 1335 mužů) 
                             Narození:                    Úmrtí:
Kunštát:     23                     17 
Újezd   4  1
Sychotín     4   3
Rudka  3   -
Hluboké       -  1
Touboř  1  1
C e l k e m  narození 35 (21 chlapců + 14 děv-
čat), úmrtí 23 (14 mužů + 9 žen) 

V Kunštátě bylo uzavřeno 22 sňatků, z toho 10 
v kostele sv. Stanislava.                               -mat-

KULTURA

MATRIKA

BLAHOPŘEJEME K NAROZENí DíTĚTE

OZNAMUJEME ÚMRTí

Na telefonním čísle 723 779 827 si mů-
žete přehrát aktuální hlášení místního 
rozhlasu.

Občanské sdružení Chocholík oficiálně 
vzniklo v říjnu loňského roku. Naším cílem je 
podporovat rodiny s malými dětmi, organi-
zovat pro ně vzájemná setkávání, výlety, ex-
kurze, přednášky i tvůrčí dílny. Naše aktivity 
jsou určeny všem rodinám s malými dětmi. 
Asi dva roky jsme se neformálně scházeli  díky 
iniciativě Ireny Kintrové a Lenky Havlíčkové, 
nejdříve ve farních prostorách, za což chceme 
ještě jednou poděkovat oběma pánům fará-
řům, teď již rok sídlíme v prostorách bývalých 
jeslí v ulici Lipka. V současné době probíhají 
pravidelné páteční programy a úterní herna. 
Od září 2011 bychom rádi nabídku rozšířili. 
Co se týče akcí jednorázových, chceme naši 
činnost obohatit a navázat na úspěšný lam-
piónový průvod a podzimní bazárek. Např. v 
březnu se můžete těšit na dílnu batikování a 
jarní bazárek. V dubnu např. na velikonoční 
dílnu. Na svoji činnost budeme získávat fi-
nance prostřednictvím dotací a grantů, první 
grant jsme obdrželi krátce po svém vzniku od 
Jihomoravského kraje. Je určen na naši pro-
pagaci a díky němu se na jaře objeví u kostela 
nová vývěska, na níž vás budeme informovat 
o našich aktivitách. Stali jsme se také součástí 

celostátní organizace Síť mateřských center, 
která koordinuje a podporuje jednotlivá cen-
tra v republice. Máme tak možnost navázat 
kontakty s podobnými organizacemi a zú-
častňovat se vzdělávacích seminářů, díky kte-
rým máme další inspiraci pro naši práci. 
Pokud je vám naše činnost sympatická, prosí-
me, držte nám palce. Nebo ještě lépe, přidej-
te se k nám! Pravidelné páteční dopoledne s 
programem: 9,30 – 12 hod.
Úterní herna: 15,30 – 17 hod.  

Za Chocholík Ivona Kubíková

O Chocholíku

11. 2. – II. toubořský ples, hraje J-Band

12. 2. - Valentýnský ples, SDH Kunštát

13. 2. - Dětský karneval, Čertíci

18. 2. - Retro ples, ASV Kunštát 

 5. 3. - Šibřinky, KR Kunštát

 6. 3. - Dětský karneval, KR Kunštát

„Kurzy řemeslné výroby“ - Sdružení ře-
mesel Kunštát a Občanské sdružení Cho-
cholík – klub rodičů pořádají kurz pletení 
košíků z papíru. Začínáme v březnu 2011 
v bývalých jeslích v ulici Lipka, cena včet-
ně materiálů 1000,- Kč. Bližší informace 
a přihlášky na tel. 731 163 463, e-mail: 
anna.smejkalova@seznam.“

PLESOVÁ SEZONA 2011

INFOCENTRUM

Přijměte pozvání na zajímavou besedu 9. úno-
ra o půl páté odpoledne v Informačním centru. 
Z Olešnice přijede Josef Novotný, autor publi-
kace „Olešnické memento“ a také historička 
Marie Bočková, která spolupracovala na dru-
hém vydání této knihy. Tématem bude komu-
nisty vykonstruovaný demonstrativní soudní 
proces, který se odehrál roku 1953 přímo v 
Olešnici. Byl vedený proti lidem, kteří nechtěli 
vstoupit do JZD a předcházela mu Stb řízená 
akce. Vynořují se stále nová svědectví, oteví-
rají se spisy z archivů a probíhají pokusy o re-
habilitaci lidí křivě obviněných a protiprávně 
trestaných. Publikace Olešnické memento je k 
zapůjčení také v městské knihovně.

V měsíci únoru proběhne v Infocentru výsta-
va ovčích produktů manželů Vítkových - dr-
žitelů značky ,,MORAVSKÝ KRAS regionál-
ní produkt.“

Filmový festival EXPEDIČNí KAMERA
 v Kunštátě !

16. 2. 2011 od 18.00 hod v KD. 
Zveme všechny milovníky dobrodruž-
ství na celovečerní pásmo nejlepších do-
kumentárních filmů roku 2010. Vstupné 
60,- Kč, slosování vstupenek o ceny. Pro 
každého malé občerstvení.  Předprodej 
vstupenek v IC.

ASV Kunštát ve spolupráci s TOP 09 
Kunštát Vás srdečně zve na 

Retro ples ve stylu 70.-80. let
pátek 18. 2. 2011 ve 20.00 hodin 

KD Kunštát
 K poslechu a tanci hraje DJ Rádia Haná. 

Hlavním hostem večera je skupina 
JAM-BAZAR  

revival ABBA, SuziQ., BoneyM., BeeGees.
Vstupné v předpodeji 120,- (pivní znač-
ková prodejna na nám. Kr. Jiřího v Kun-

štátě), na místě 150,-
!!!Dobové oblečení vítáno!!!
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LITERÁRNí RUBRIKA

 Knihy knihovny kunštátské
Vít Ondráček 

INZERCE

■ ZÁKLADNí šKOLA V KUNšTÁTĚ ZVE 
všechny zájemce o kurz - ANGLICKÉHO JA-
ZYKA - RUSKÉHO JAZYKA na informační 
schůzku, týkající se zápisu do studijních sku-
pin podle pokročilosti. 
1) začátečníci a věční začátečníci  
2) pokročilí (nejen absolventi loňského kurzu)
V pondělí 11. 2. 2011 v 18:00h.  Infocentrum 
ZŠ Kunštát. Těší se na Vás lektorky, kontakt 
tel.:733 358 514

■ NAVšTIVTE „KOSMETICKÉ STUDIO 
BLANKA“ v Kunštátě, na Palackého 523.  Ob-
jednat se můžete telefonicky.: 733 313 699, nebo 
e-mailem: studio@kosmetikaBlanka.cz. Více in-
formací najdete na www.kosmetikaBlanka.cz

■ OPRAVY a PRODEJ rodinných šicích stro-
jů a obnitkovaček. Milan Lepka, Nýrov 76, 
tel. 723 307 810

Milí čtenáři, VŠECKY KRÁSY SVĚTA slibuje 
vám titulem své slavné knihy básník Jaroslav 
Seifert. To není ledajaká nabídka! Za knihu 
získal roku 1984 jako dosud jediný český li-
terát Nobelovu cenu. Proč doporučovat kníž-
ku tak proslulou? Jednak 
proto, že si každá nová 
čtenářská generace musí 
své autory znovu a znovu 
objevovat (či překládat!), 
jednak se Všecky krásy 
světa dotknou i jednoho 
městečka položeného v 
místech, kde Vysočina 
nabírá dech: vždyť jmé-
no Halasovo je v rejstří-
ku knihy zaznamenáno 
jedenačtyřicetkrát! Kou-
zelnou vzpomínkou je 
zmíněn rovněž kunštát-
ský básník Jan Marius 
Tomeš. 
Nedávno jsem se v Li-
toměřicích ve vinárně 
Vikárka, ano v onom domě kde kdysi žil a 
zemřel Karel Hynek Mácha, seznámil s bás-
níkem Aloisem Volkmanem. Z tohoto pozo-
ruhodného muže vyklubal se osobní lékař 
Jaroslava Seiferta, který se o zdraví klasikovo 
staral až do jeho smrti v roce 1986. V před-

jaří slibuje pan Volkman návštěvu Kunštátu. 
Mohla by se uskutečnit v březnu, kdy tu své 
fotografie vystaví jeho přítel Jiří Kupka. 
A  ještě zpět k Jaroslavu Seifertovi. Honza 
Halas ve své vzpomínkové knížce Dodatky 

připomíná, že při jedné z 
návštěv Kunštátu se bu-
doucí nositel Nobelovy 
ceny vypravil s přáteli do 
Zboňku a byl tam uctěn 
pampeliškovým vínem. 

„Kdo tento božský nápoj 
nezná, může na něj lehce 
doplatit. Pije se jako ne-
vinná limonáda, účinky 
bývají někdy strašlivé.“ 
Právě Seifert se projevil 
jako vyložený amatér. Po 
čase jej hledali, až jej na-
šli: ustlal si v řece Svitavě. 
Naštěstí si dal pořádný 
kámen pod hlavu. Kam 
asi za více než padesát let 

dokutálel svitavský proud 
ten valoun, který pro nás zachránil Nobelov-
ku, ptá se na závěr Honza.

SEIFERT Jaroslav: VŠECKY KRÁSY SVĚTA, 
Československý spisovatel 1992

HISTORICKÁ RUBRIKA

Milí čtenáři, počínaje únorovým číslem otví-
rá Kunštátský zpravodaj novou pravidelnou 
rubriku. Nese poněkud pyšný název His-
torická a budeme se v ní setkávat s obrazy z 
kunštátské minulosti, někdy nedávné a dobře 
známé, jindy 
vzdálenější. 

Název rubri-
ky je vlastně 
svým způso-
bem nepat-
řičný, neboť 
tím klíčo-
vým  po-
jmem, jenž 
bychom měli 
v této sou-
vislosti při-

pomenout, 
je paměť. Paměť, která má onu nepříjemnou 
vlastnost, že časem podléhá erozi, či mizí pod 
vrstvami archivního prachu. Naší skromnou 
ambicí je připomenout alespoň některé z osu-
dů a událostí, na které se již začíná neprávem 
prášit.

Aby se však tento „nultý“ únorový příspěvek 
nestal jen suchopárnou anotací, připravili 
jsme pro vás malou soutěž. Máme zde obrázek 
náměstí (pravda, jde spíš o radnici a knihov-
nu s kostelem v pozadí), otázka je nasnadě: ve 

kterém roce 
byla fotogra-
fie pořízena. 
Své odpovědi 
můžete do-
ručit buď e-
mailem nebo 

jakoukoli 
jinou formou 

(písemně, 
telefonicky, 

osobní ná-
vštěvou) do 
knihovny do 

20. února t.r. Vyhrává ten, kdo bude se svým 
tipem nejblíže, pokud se sejde více správných 
odpovědí, určí vítěze los. Vítěz se kromě zve-
řejnění v příštím čísle (nebude-li proti) může 
těšit i na knižní odměnu.

-jd-

Při příležitosti nedožitých 91. narozenin 
světoznámého kunštátského básníka, pře-
kladatele a výtvarníka Ludvíka Kundery 
pořádá město Kunštát  výstavu s názvem

LUDVíK KUNDERA S PŘÁTELI 
VE FOTOgRAFIíCH JIŘíHO KUPKY

2009 – 2010
Litoměřice  - Kunštát – Praha

9. – 30. března 2011 
ve výstavní síni Infocentra v Kunštátě

Vernisáž 9. března v 16 hodin
Výstavu zahájí litoměřický historik 

Oldřich Doskočil


