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XXIV. hrnčířský jarmark navštívilo přes čtrnáct tisíc návštěvníků. Prohlédnout si mohli výrobky ze 182 keramických dílen.

ZALOŽENÍ ASOCIACE
ČESKÝCH KERAMICKÝCH MĚST (AczCC)
O prázdninách loňského roku přišli kunštátští keramici za radními se záměrem na
zvýšení prestiže kunštátské keramiky.
Kunštát, jako významné keramické centrum s velkou tradicí, si zaslouží zviditelnění nejen v domácím kontextu, ale i na úrovni evropské.
Návrh byl přijat a byla ustanovena zatím
neformální komise pro zachování keramických tradic. Na základě pozvání představitelů rakouského města Gmunden na
prestižní evropský keramický trh byli

v závěru srpna 2015 delegováni zástupci
za Kunštát z Komise pro přípravu hrnčířského jarmarku společně s radními Ivou
Uhrovou a Juliem Banyou. Výsledkem návštěvy byla úspěšná jednání s představiteli radnice ve věcích spolupráce mezi
Gmundenem a Kunštátem a docílení úpravy podmínek vstupu do Evropské asociace
keramických měst. Společným výstupem
byla dohoda o zahájení mezinárodní putovní výstavy Symposium Gmunden u nás
v Kunštátě.

Ze založení Asociace českých keramických měst 25. 8. 2016 v Kunštátě.

pokračování na straně 2
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INFORMACE O ČINNOSTI
ZASTUPITELSTVA MĚSTA
A RADY MĚSTA
V měsíci září se Rada města na svých zasedáních mimo jiné zabývala:
· organizací výběrového řízení na:
· provádění údržby Panské zahrady
· zpracovatele projektové dokumentace na celkovou opravu penzionu pro
důchodce
· postupem prací na
· opravě kaple v Hlubokém
· opravě místní komunikace v ulici Sokolská
· výkupem, prodejem a pronájmem pozemků
· Rada města schválila:
· uzavření smlouvy o poskytnutí fi nančních prostředků z rozpočtu Státního
fondu dopravní infrastruktury na rok
2016. Na základě této smlouvy poskytne SFDI městu Kunštát na realizaci
akce „Oprava chodníků v obci Kunštát
– Sychotín“ fi nanční prostředky ve výši
724.000 Kč (84,92 % celkových uznatelných nákladů)
· uzavření smlouvy o dílo na zpracování
projektové dokumentace pro stavební
řízení, výběr zhotovitele a provedení
stavby na akci „Rekonstrukce penzionu
města Kunštát” s projekční kanceláří
IN AD, s.r.o., Postranní 2a, Brno, za nabídkovou cenu ve výši 235.600 Kč bez
DPH
pokračování na straně 2

INFORMACE O ČINNOSTI ZASTUPITELSTVA MĚSTA A RADY MĚSTA
· v souladu s uzavřenými nájemními
smlouvami zvýšení nájemného za pronájem bytů v Penzionu pro důchodce o 5,5 %
Zastupitelstvo města na svém zasedání
dne 14. 9. 2016 projednalo návrh na podání
oznámení Krajskému ředitelství policie
Jihomoravského kraje o skutečnostech nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný
čin při realizaci investiční akce „Panská
zahrada I.“ v Kunštátě. Podání oznámení
nebylo zastupitelstvem města schváleno. 	
Zastupitelstvo města na svém zasedání dne
22. 9. 2016
· vzalo na vědomí:
· kontrolu úkolů z minulého zasedání
Zastupitelstva města
· zprávu o činnosti kontrolního a finančního výboru
· zprávu o činnosti Rady města
· schválilo:
· text žádosti Finančnímu úřadu pro Jihomoravský kraj o prominutí penále za

prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně v předloženém upraveném
a veřejně přečteném znění
· v souladu s Programem poskytování
dotací z rozpočtu města na rok 2016 a na
základě žádosti ze dne 19. 8. 2016, uzavření smlouvy o poskytnutí mimořádné účelové neinvestiční dotace ve výši
125.000 Kč organizační složce státu –
Hasičskému záchrannému sboru Jihomoravského kraje, Zubatého 1, 614 00
Brno, na částečnou kompenzaci nákladů na zajištění požární ochrany na území města Kunštát a přilehlého okolí
· rozpočtové opatření č. 7/2016
· na základě § 10 písm. b) a § 84 odst. 2
písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydání obecně závazné vyhlášky
č. 3/2016, o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti
přístupných sportovních a kulturních  
podniků, včetně tanečních zábav a disko-

ték a jiných kulturních podniků v rozsahu
nezbytném k zajištění veřejného pořádku.
· prodej a výkup pozemků
· odpis pohledávky ve výši 1,790.000 Kč
vedené v účetnictví města na podrozvahovém účtu. Pohledávka vznikla nesplacením úvěru poskytnutého společnosti
FRÝVEG, s.r.o., a soukromému podnikateli Ivu Habaníkovi, ve výši 2,000.000 Kč
na základě smlouvy o úvěru ze dne 25. 5.
1998
· bezúplatný převod vozidla VW TRANSPORTER registrační značky BKD 82-46
z vlastnictví města do vlastnictví SDH
Kunštát, sídlem Sokolská 364, Kunštát
s tím, že náklady spojené s převodem
uhradí SDH Kunštát
· uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti mezi městem Kunštát, jako oprávněným, a vlastníky pozemku p.č. 198/1 v k.ú.
Sychotín, jako povinnými. Služebnost
spočívá v právu vedení, provozování
a udržování vodovodního řadu.
-taj-

ZALOŽENÍ ASOCIACE ČESKÝCH KERAMICKÝCH MĚST (AczCC)
Zahajovací vernisáž proběhla na zámku
v historické konírně 1. 4. 2016. Předcházelo
jí setkání zástupců měst Kunštátu, Dubí,
Berouna a Levína, kteří projednali návrh na
založení české asociace keramických měst.
Na zahájení výstavy přijeli osobně generální sekretář a projektový ředitel Evropské
asociace keramických měst Giuseppe
Olmeti a hosté z Gmundenu: Eva Füertbauer
z odboru kultury, Peter Fröhlich z komise
pro přípravu keramických trhů a Gottfried
Schrabacher – radní města Gmunden.
V rámci své návštěvy pan Olmeti přiblížil
Kunštátským i hostům AEuCC. Prezentoval
historii, postupný vývoj a současný stav
evropské asociace. Představil a stručně
vysvětlil fungování jednotlivých národních
asociací a to, jak jsou v ní zapojena jednotlivá města. Dále informoval o dlouhodobé
snaze zapojit do AEuCC česká města. Také
zde velice jasně prezentoval jejich opravdové nadšení, že Kunštát je iniciátorem vzniku české asociace a z jejich strany bude

maximální podpora vstupu vzniklé asociace AczCC do AEuCC. (V současnosti jsou
členy Itálie, Francie, Španělsko a Rumunsko). Odjížděl od nás s velkým optimismem.
Na základě dosavadních výsledků a jednání byli osloveni zastupitelé zúčastněných českých měst ohledně založení české
asociace. Asociace českých keramických
měst AczCC byla založena dne 25. srpna
2016 v Kunštátě za účasti starostů tří zakládajících obcí – Kunštátu, Dubí a Levína.
Kunštát, jako iniciátor založení asociace, se
stal předsedajícím městem a předsedou
spolku byl zvolen Nikola Seko. Asociace
sdružuje obce spojené s tradiční a současnou keramickou tvorbou. Jejím posláním je
rozvoj územní a mezinárodní spolupráce
v oblasti keramického umění a řemesla.
Následným krokem bude oslovení dalších
obcí a měst a rozšíření členské základny.
Dne 3. září 2016 se v italské Faenze konal
rozšířený kongres evropské asociace Argilla
2016, kam byli za českou asociaci pozváni

zástupci Kunštátu, starosta Wetter a předseda AczCC pan Seko. Česká asociace zde
prezentovala své založení, představila další
předpokládané kroky a byl jí nabídnut vstup
do Asociace evropských keramických měst.
Spolu s námi a zástupci členských zemí byli
přítomni zástupci německé, portugalské
a polské asociace, kteří již zde zažádali
o vstup do AEuCC a dále zástupci Chorvatska, Švýcarska, Švédska, Rakouska a Ruska
jako potenciální zájemci o členství. Atmosféru prostředí při jednáních a rozhovorech
doplňoval probíhající keramický trh s mnoha výstavami keramiky a ukázkami řemesla
v ulicích historického centra města Faenza  
i přátelské přijetí u primátora města.
Nyní nás čeká mnoho další práce, která se
však do budoucna zúročí a záleží jen na
členech české keramické asociace, zda
dokáží využít tuto historickou příležitost
a pozdvihnout keramické řemeslo i umění
v očích naší i evropské veřejnosti a obnovit
tak věhlas jednoho z nejkrásnějších řemesel. Kus práce již odvedli naši keramici
a radní spolu se sympatizanty, kolegy
a přáteli z oboru (i nekunštátskými), a proto jim patří velké poděkování a prosba
o další spolupráci pro naplnění našeho cíle.
Za AczCC Nikola Seko
a MVDr. Zdeněk Wetter, starosta

Z kongresu Asociace evropských keramických měst 3. 9. 2016 v Itálii.
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Foto: Faenza

A když už jsme u děkování. Velký dík patří
organizátorům letošního hrnčířského jarmarku (opět převážně našim keramikům)
a zaměstnancům města a dalším zúčastněným za perfektně a kvalitně zvládnutou
práci, občanům města za součinnost a trpělivost a všem návštěvníkům za to, že přišli
a pomohli dotvořit atmosféru této prestižní
a velké akce.
Z. W.

MĚSTSKÝ ÚŘAD

Město Kunštát zve na divadelní představení Divadla Palace

MOBILNÍ ROZHLAS
Mezi tradiční způsoby informování obyvatel
Kunštátu patří místní rozhlasové hlášení.
Město každoročně investuje mnoho prostředků do údržby rozhlasové sítě, aby
hlášení bylo dobře slyšitelné. Moderní doba
a cestování za prací ovšem pro mnohé znamenají, že jim tato hlášení uniknout. Hlášení jsou také zveřejňována na webových
stránkách města, ale i tam nezavítá každý
občan pravidelně. Proto se město Kunštát
rozhodlo rozšířit informovanost obyvatel
pomocí mobilních telefonů. Tato služba se
nazývá „Mobilní rozhlas“.
Po zaregistrování budete dostávat SMS
zprávy, emaily, hlasové zprávy s důležitými
informacemi. Pro majitele chytrých telefonů
bude k dispozici aplikace, kde se budou
taktéž automaticky zobrazovat důležité
zprávy.
Registraci do služby „Mobilní rozhlas“ je
možné provést:
– online na internetové adrese kunstat.
mobilnirozhlas.cz
– vyplněním registrační návratky (viz str. 5
tohoto zpravodaje) a odevzdáním na radnici
Doufáme, že tato nová služba zlepší Vaši
informovanost o dění v Kunštátě.
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ž
,
í
a
ř
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Ing. Aleš Havelka

KNIHOVNA
TÝDEN KNIHOVEN 2016
Celorepubliková akce
Týden knihoven se
letos koná od 3. do 10.
října. V naší knihovně
bude letos zaměřena
na literaturu o sportu
pro děti a dospělé. Po
celý měsíc říjen bude pro Vás připravena
rozšířená nabídka této literatury.
Od 18. do 20. října se uskuteční BURZA
KNIH před městskou knihovnou.
Rovněž celý měsíc říjen bude novým zájemcům poskytnuta zdarma registrace do
knihovny a zapomnětlivým návštěvníkům
budou prominuty poplatky za upomínky.
Zveme Vás do knihovny s celou rodinou!
-ba-

ROZLOUČENÍ S LETNÍ
SEZÓNOU NA KOUPALIŠTI
15. ŘÍJNA 2016 OD 14.00
Občerstvení na koupališti Vás srdečně zve
na ukončení letní sezóny. Připraveno bude
grilování a udírna s domácím uzeným. Točené pivo i něco pro zahřátí. Hudba je rovněž zajištěna. Těšíme se na setkání s Vámi.

v pátek 18. listopadu
v 19.00 hod.
v Kulturním domě
v Kunštátě
Výběrčí přímých daní z provinčního městečka se jednoho dne rozhodne, že překvapí svoji
dceru a navštíví ji v Paříži. Starostlivý otec zjišťuje, že jeho milovaná dcera již nepracuje
v pojišťovně, ale pohybuje se jako společnice ve světě velké politiky a obchodu, ve kterém
se rázem ocitá i on. V tomto spletitém prostředí se tatínek rychle zorientuje a když okouzlí manželku svého nejvyššího šéfa, zcela to změní jeho život, budoucnost dcery a dokonce
i složení vlády. Rozjede se uragán záměn a komických situací, které neberou konce.

Komedie nabízí dvě hodiny smíchu a emocí.
Přijďte se podívat!
Hlavní role jsou alternovány. Vstupné 350 Kč, 250 Kč senioři.
Předprodej v Informačním centru Kunštát od 1. listopadu 2016.

L. Barták
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LESNÍ ŠKOLKA
Areál Jelínkovy chaty opět ožívá novými
aktivitami. Lesní školka Jelínek začala od
září 2016 nabízet a vyučovat environmentální programy pro školy a školky nejenom
z regionu Boskovicka. Výukové programy jsou v Jelínkovi založeny na přímém
prožitku, aby děti mohly zažít všemi smysly
výuku a odnesly si nějaké to poznání o okolní přírodě. První vlaštovkou byla ZŠ Jabloňany, která si objednala program „Rosteme
spolu v lese“. Dětem je zde na hodinu a půl
pootevřena brána k vnímání pestrosti lesa,

Návštěva ZŠ Jabloňany

Lesní školka Jelínek

souvislostí mezi stromy a semínky, a to skrze
atraktivní hry a rukodělné a lanové aktivity. Děti i paní učitelky z Jabloňan odcházely spokojeny a provětrány. Programy
a aktivity Rodinného klubu a lesní školky
Jelínek jsme prezentovali i na uplynulém hrnčířském jarmarku, kde
jsme rodinám s malými dětmi
nabídli netradiční formu hlídání se třemi dílničkami: hliněnou, recyklační a lesní.
Během víkendu u nás v hlída-

cím stanu bylo přes sto dětí a my jsme velmi
rádi, že jsme tuto službu mohli návštěvníkům s hemžícími se ratolestmi nabídnout.
Zajímá-li Vás, jak to v naší lesní školce chodí, co vše nabízíme dětem, rodinám, školám
a školkám, podívejte se na www.
lsjelinek.cz.
V případě zájmu můžete na našich stránkách přihlásit Vaši
školu či školku na nabízené
environmentální vzdělávací
programy.
I. Lišková

Hlídací koutek na hrnčířském jarmarku

Environmentální výukové programy pro MŠ a 1. stupeň ZŠ
Naplňují RVP v oblastech Člověk a společnost, Člověk a příroda a průřezová témata
Environmentální výchovy.

Více informací
a přihlášky na
www.lsjelinek.cz

• programy jsou postaveny na prožitkové výchově,
smyslovém vnímání, dramatické výchově a hrách
• pro skupiny max. 20 dětí
• v délce 90 minut
• témata: Byla jedna šiška / Rosteme spolu v lese
• v lesním areálu Jelínkovy chaty v Kunštátě
• od září 2016

Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.
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Město Kunštát

INZERCE

SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI a MĚSTO KUNŠTÁT

zve všechny seniory na
HLEDÁM spolehlivou pečovatelku pro občasný dohled nad dospělou osobou. Vhodný
přivýdělek i pro studenty. Tel. 731 414 939

ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE PLNÉ HUDBY
V RÁMCI OSLAVY SVÁTKU SENIORŮ

AUTOSERVIS A PNEUSERVIS Justcar –
profesionální péče o Váš vůz. Najdete nás:
Rudka 48 (na konci Rudky, směr Letovice).
Tel. 608 626 071, 775 185 998, www.justcar.cz

v pátek 4. listopadu 2016 v 15.00 hod.
v Kulturním domě v Kunštátě
PROGRAM:

Zahájení starostou města
Hudební program cimbálového souboru
k tanci a poslechu

KOUPÍM menší rodinný domek se zahradou v Kunštátě nebo v okolí. Tel. 721 332 622

Malé občerstvení je zajištěno. Vstup zdarma.

Divadelní představení Klíče na neděli začíná v 19.00 hod.
Zvána je celá veřejnost. Vstupné 60 Kč.

Vážení čtenáři, připomínáme,
že máte-li jakýkoli dotaz na vedení
radnice, můžete jej buď zanechat
na podatelně městského úřadu,
nebo odeslat na e-mailovou adresu
knihovny:
knihovna@kunstat-mesto.cz.
Odpověď bude zajištěna v nejkratším
možném termínu, ideálně vždy
do následujícího čísla Kunštátského
zpravodaje.

NAVŠTIVTE OČNÍ OPTIKU nám. ČSČK 38.
Nabízíme větší výběr obrub za příznivé
ceny, k novým brýlím pouzdro zdarma
a doplňkový sortiment. Těšíme se na Vaši
návštěvu každou středu od 9.30–16.00 hod.
Po dohodě možnost návštěvy u vás doma.

Město Kunštát zavádí Mobilní rozhlas
Vážení občané,
v souvislosti se zlepšováním
informovanosti občanů,
zavádíme novou službu –
Mobilní rozhlas.
Zaregistrujte se, vyplňte Vaše tel. číslo a e-mail, zvolte
skupinu. Následně budete ZDARMA dostávat SMS zprávy,
hlasové zprávy a e-maily o dění ve městě – upozornění na
výpadky vody, elektřiny, čištění ulic, pozvánky na kulturní a
sportovní události a mnoho dalšího.
Váš starosta

Divadelní spolek LMD Kunštát
zve na nové představení

BACHA,
POJIŠŤOVÁCI!
Hru Miroslava Oupice
o zvláštních obchodních
praktikách jedné zapadlé
pobočky jisté pojišťovny
uvedeme

v sobotu 22. října v 19.00
a v neděli 23. října v 17.00
v KD Kunštát
Vstupné dobrovolné.

Jak se mohu zaregistrovat?
Přes registrační formulář
na adrese kunstat.mobilnirozhlas.cz

Vážení občané, v sobotu
10. května se na náměstí
uskuteční tradiční oslavy
výroční založení obce.
Jste srdečně zváni.
Váš starosta.

Vyplněním registračního ústřižku
leták potom stačí doručit na městský úřad

Registrace do služby

Zvolte skupinu:

Jméno:

Příjmení:

Tel. číslo:

E-mail:

Krizové informace
Kulturní a sportovní akce
Informace z radnice

Bydliště:
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HALASŮV KUNŠTÁT
sobota 29. října 2016
v 16 hodin

vzpomínkové setkání na kunštátském hřbitově u hrobu Františka Halase, promluví Jaromír Typlt

v 17 hodin v kulturním domě
veřejnosti otevřené literární setkání s finalisty
44. ročníku Literární soutěže Františka Halase
hosté: Jaromír Typlt, Klára Goldstein

v 19 hodin v kulturním domě
literární večer

„ŽENA V MNOŽNÉM ČÍSLE“
Verše F. Halase, V. Nezvala, J. S. Machara, staré čínské poezie
a úryvky z próz E. Enslerové, J. Moyesové a M. Webera přednesou:
Igor Bareš (Praha)
a
Jana Bočková (Kunštát), Hana Bočková (Letovice), Marie Mikulková (Kunštát), Josefa Popelková (Rudka),
Hana Sobotková (Vísky), Natálie Wismeková (Rajhradice)
texty vybral Aleš Kubík
součástí večera bude vyhodnocení 44. ročníku Literární soutěže Františka Halase
spojené s uvedením básnické prvotiny „Rhizomy“ Marka Torčíka
– loňského držitele Zvláštní ceny Klementa Bochořáka

sobota 22. října 2016

v 15 hodin v Kulturním domě v Rozseči
HALASOVA DĚTSKÁ ROZSEČ
přehlídka umění žáků malotřídních škol z Černovic, Křetína, Nýrova, Prosetína, Rozseče a Sulíkova
pořadatelé: Město Kunštát, Spolek přátel umění, Obec Rozseč, SVČ Letokruh
akce se koná za finanční podpory Jihomoravského kraje
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