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Znečištěný potok Petrůvka v Sychotíně přítokem z Rudky. Více na str. 2

SLOVO STAROSTY
Prostředím našeho města se zabývá v tomto čísle zpravodaje hned několik článků.
Chválí, ale na druhé straně poukazují na
nepřijatelné chování.
Obojí je potřeba. Musíme chválit ty, kteří
dodržují vyhlášky, uklízejí a třídí odpad
a není jim lhostejné jejich okolí. Na druhé
straně je mezi námi pár jedinců (chci věřit, že jen pár), kteří ten dobrý dojem kazí.
Je jim líto několika kroků k odpadkovému
koši, připadá jim nemístné odložit nepotřebnost ve sběrném dvoře, nevnímají ekologické chování jako nutnost pro přežití
pánů tvorstva v budoucnu či jim to nedojde
a považují za samozřejmé, že někde čeká
někdo, kdo to za ně uklidí. Je to schválnost,
lhostejnost nebo jen výchova se špatným
vzorem?
Buďme vnímaví k těmto prohřeškům a nebojme se dotyčné upozornit, že dělají něco,

co se většině nelíbí. Nebojme se zavolat
vedení města, strážníkovi nebo i státní
policii, když máme dojem, že situaci nezvládneme. Zavolám-li okamžitě policii
ČR na vandaly, kteří prknem z rozbité lavičky mlátí do veřejného osvětlení, protože
dát jim okamžitě „přes hubu“ nezvládnu
(a podle zákona na ochranu lumpů ani
nesmím), není to udávání, je to cesta k nápravě. Dozvím-li se, že před týdnem kdosi
vysypal vlek se sutí na kraj lesa, těžko mohu
udělat něco jiného, než to na náklady města nechat uklidit. A potvrdím jen neznámému „škůdci“, že to za něj někdo uklidí.
Dopadnu-li jej při činu, lze tu situaci řešit.
Pokud nepřesvědčím přistiženého ničitele
o nesprávnosti jeho počinu, mohu jej alespoň přesvědčit o trestnosti jeho jednání.
I to je výchova. Chraňme si své okolí pro
nás i pro naše následovníky.

					
MVDr. Zdeněk Wetter, starosta

květen 2016
Ročník XXI.
www.kunstat.eu

Foto: Ing. Aleš Havelka

BRAŇME SE
PROTI VANDALŮM
Vandalismus se v encyklopedii označuje jako svévolné poškozování a ničení veřejného i soukromého majetku, které nepřináší pachateli žádné
materiální obohacení a pro které pachatel zpravidla nemá žádný motiv.
Většinou tak koná jen pro své vlastní
potěšení či potřebu odreagovat se.
Před nedávnem řádili vandalové i v našem městě. Zničili lavičky, zlámali stromy, rozbili veřejné osvětlení. Byl poničen i soukromý majetek a ukradeno
pár věcí, které pro vandaly nic neznamenaly, pro jejich majitele však ano.
Zatím nevíme, kdo se těchto činů dopustil, tak nemůžeme ukázat na žádné
konkrétní viníky. Přivírání očí a mávnutí rukou nad takovými prohřešky
by ale v budoucnu mohlo stát všechny
občany našeho města mnohem víc.
Vandalismus by měl v občanech, kteří
si váží prostředí, ve kterém žijí a mají
úctu k veřejnému i soukromému
majetku, vyvolat pozornost a zájem
o to, co se děje kolem, zda někdo nepřekračuje únosnou míru tolerance
aktivit, které už se dějí na úkor ostatních. Pokud budeme k podobnému
řádění lhostejní, může se příště osobně dotknout nás.
Zaměstnanci Města Kunštát

INFORMACE O ČINNOSTI RADY MĚSTA
V měsíci dubnu se Rada města na svých
zasedáních mimo jiné zabývala:
· přípravou akce „I/19 Kunštát, křižovatka“, která by měla řešit úpravu křižovatky pod kostelem a vybudování autobusových zálivů a chodníku na ulici Brněnská
· zpracováním „Plánu následné péče“ na
lokalitu Panské zahrady
· průběhem soudního řízení vedeného
Kongregací sester Těšitelek Božského
Srdce Ježíšova proti městu Kunštát ve
věci určení vlastnictví – dokončeno dokazování listinnými důkazy, další jednání odročeno na 7. 6. 2016, kdy by měl být
vyhlášen rozsudek
· postupem prací na
– dokončení akce Komunikace „Luka
Rudka“
– rozšířením parkovací plochy u hřbitova
– realizaci sběrných hnízd odpadů v ulici Radnická a U Hřiště
· výkupem, prodejem a pronájmem pozemků
· výsledkem hospodaření vodohospodářského odboru k 31. 3. 2016
· vyhodnocením žádostí o dotace:
– získané dotace:
· oprava kapliček (Touboř, Hluboké) a sochy P. Marie – 254.657 Kč
· vybavení JSDH – 700.000 Kč (dopravní
automobil 500.000 Kč, výstroj, výzbroj
200.000 Kč)
· rekonstrukce chodníku před ZŠ – 200.000
Kč

ČESKÝ DEN
PROTI RAKOVINĚ
11. KVĚ TNA 2016
Český den proti rakovině je nejstarší
sbírka v ČR, která se pravidelně koná
již od roku 1996. Cílem této sbírky
je přinést veřejnosti informace o prevenci rakoviny prostřednictvím rozdávaných letáčků a za nabízené kvítky měsíčku lékařského získat prostředky na boj proti rakovině (na nádorovou prevenci, zlepšení kvality
života onkologických pacientů, podporu onkologické výuky, výzkumu
a vybavení onkologických center).
Téma letošní sbírky je rakovina prsu
u žen a u mužů.
Žluté kvítky měsíčku lékařského, letos
s růžovou stužkou, můžete ve středu
11. 5. zakoupit u Čertíků, kteří se budou
v ranních hodinách pohybovat před
budovami MŠ a ZŠ a v dopoledních
hodinách na náměstí Krále Jiřího.
Odpoledne si můžete kytičky zakoupit v drogerii u Pavlíny Palme na náměstí ČSČK. Minimální prodejní cena
(příspěvek za 1 kytičku) je 20 Kč.
www.denprotirakovine.cz
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· prezentace artefaktů mez. sympozia
Gmunden – 52.000 Kč
· „Kanalizace a ČOV Kunštát – Sychotín
– II. etapa – 6,123.400 Kč
– nepřiznané dotace:
· dětská hřiště – doplnění herních prvků
· oprava místní komunikace v Rudce
· dovybavení knihovny
· pojištění členů JSDH
· oprava místních komunikací a cyklotras
· výsledky geologického průzkumu lokality pro přístavbu mateřské školy a lokality
přístavby u stávající požární zbrojnice
· Rada města schválila:
– přidělení zakázky a uzavření smlouvy
o dílo mezi městem Kunštát a společností STYLSTAV, s.r.o., Benešovo nám. 195,
Křižanov, na opravu chodníku na ul.
Palackého za cenu 790.300 Kč bez DPH
– na základě souhlasného stanoviska
OV Rudka k předložené studii stavebních
úprav návsi v Rudce zadání vypracování
projektové dokumentace pro společné
územní rozhodnutí a stavební povolení

a realizaci stavby projekční kanceláři
Josef Novák, J. Haška 6, Letovice za nabídkovou cenu 29.000 Kč
– uzavření smlouvy o dílo na zpracování
projektové dokumentace pro společné
územní a stavební řízení a pro výběr
zhotovitele na akci „Multifunkční sportovní areál s projekční kanceláří BESTA – ING. BRÁZDA s.r.o., Smetanova 4,
Blansko, za cenu 115.000 Kč bez DPH
– výměnu svítidel veřejného osvětlení
v ulicích Hliníky, Lipka a Zahradní
– vypsání výběrového řízení na zhotovitele na akce „Oprava kapliček (Touboř,
Hluboké) a sochy P. Marie“ a „Oprava
komunikace ul. Sokolská“
– přidělení dotací z rozpočtu města jednotlivým sportovním a zájmovým spolkům
– přidělení zakázky a uzavření smlouvy
o dílo mezi městem Kunštát a společností EKOTERM CZ, s.r.o., Pražská 870, Letovice, ne realizaci akce „Zokruhování
vodovodu v ulici Pod Hlubnou“, která
podala nejvýhodnější nabídku ve výši
789.082 Kč bez DPH		
-taj-

MÍSTOSTAROSTŮV ZÁPISNÍK
MÁME ČISTÝ KUNŠTÁT
V sobotu 16. dubna se naše město již podruhé připojilo k celorepublikové akci „Ukliďme Česko“. Globálně se každým rokem zvyšuje počet účastníků akce. A stejně tomu
bylo i v Kunštátě. Oproti loňskému roku se
počet sběračů navýšil o čtyřicítku účastníků na celkových 164. Hnacím motorem byly
opět zájmové spolky, potěšující byla účast
individuálních sběračů. Nově se do úklidu
zapojili také žáci základní školy, kteří kromě sběru odpadu v okolí školy provedli
tradiční sběr papíru.
V loňském roce se na množství odpadu
výrazně podílely likvidace černých skládek
a řekněme „letitý odpad“. I tak jsme ho v letošním roce nasbírali několik desítek pytlů.
Město Kunštát se snaží proti nečistotě
a odpadkům bojovat. Průběžně byla opravena všechna místa s kontejnery, více než
rok úspěšně fungují kontejnery na bioodpad, pro občany je k dispozici sběrný dvůr.
Je tedy nepochopitelné, když se necelého
půl kilometru od sběrného dvora najde
v lesíku pohozené rozbité jízdní kolo. Buďme ohleduplní k přírodě, ona se nám ráda
odvděčí svými krásami.
Závěrem bych rád poděkoval všem účastníkům akce „Ukliďme Česko“ a touto cestou
také Alešovi Havelkovi za organizaci letošního ročníku a za sumarizaci bohulibé činnost našich občanů.
Ač nerad, tak musím poukázat i na druhou
stranu mince.
Dne 9. 4. 2016 (za krásného sobotního odpoledne) přišlo hlášení na HZS JmK, že potok

přitékající z obce Rudka do obce Sychotín
je zbarven neznámou chemickou látkou.
Na místo byli přivolání profesionální hasiči
z Kunštátu, Blanska, ale také tišnovská
chemická laboratoř. Hasiči z potoka, který
přitéká z Rudky, dále protéká prameništěm pitné vody pro Kunštát a následně vtéká do místního rybníka, odebrali vzorky
znečištěné vody.
Necelou hodinu po oznámení tohoto zjištění
jsem byl přivolán za MK k samotnému zásahu a pořídil jsem ilustrační foto, ze kterého
sami můžete usoudit závažnost celé situace
a sílu koncentrátu (foto na titulní straně).
Koncentrát, který v daný okamžik již hodinu protékal korytem potoka byl tak silný, že
zbarvení a zápach se nedaly přehlédnout.
Tato situace trvala přibližně dvě hodiny.
Následné chemické rozbory odebraných
vzorků zjistily přítomnost timetyl-pentadiol-diisobutyrat, který je označována jako
KODAFLEX Txib a anorganického pigmentu. Pro nás laiky to znamená, že se jednalo
o nátěrovou barvu, která je vodou ředitelná.
Celý případ byl předán Policii ČR, která
aktuálně prošetřuje celou situaci.
Jak již psal Aleš, nezbývá než se udivovat
nad bezohledností některých spoluobčanů,
kdy jejich činy začínají odhozením odpadků
či nefunkčního zařízení do volné přírody
a končí vypouštěním chemických látek,
které by mohly v nejčernějších případech
zničit prameniště pitné vody pro naše město.
Ing. Libor Sedlák, místostarosta
Ing. Aleš Havelka, radní

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
NOC S ANDERSENEM 2016
V pátek 8. dubna se v naší knihovně již pojedenácté uskutečnila Noc s Andersenem.
Konala se o týden později než v jiných
knihovnách, ale to neubralo nic na úžasné
atmosféře této oblíbené akce. Všech patnáct nocležníků z druhých tříd kunštátské
školy si připravený program opravdu užilo.
V letošním roce jsme pro děti vybraly knihy
známé české spisovatelky Ivony Březinové. Hlavními hrdiny knížek této autorky
jsou většinou děti a jejich zvířecí kamarádi.
Nechybí v nich vtip, humor a dobrodružství,
a to děti vždycky baví.

a za doprovodu kytary zazpívaly mnoho
známých písniček, luštily rébusy, křížovky, hádanky. Společně také nakreslily kočku Čmáralku – to jméno jí padlo jako ulité,
jen si zkuste kreslit se zavázanýma očima
kočku.
Čas rychle ubíhal a děti se stále častěji
rozhlížely po různých koutech knihovny
a přemýšlely, kde asi bude to nejlepší místečko na spaní. Velké rozbalování spacáků
a ukládání začalo až s půlnocí. Bylo důležité nechat děti dobře vybrat, vždyť kdy se jim
opět naskytne možnost strávit noc mezi

Po přivítání v knihovně jsme se vypravili
do deštivého pátečního odpoledne. Koně,
koza, kůzlátka – to byl cíl naší cesty. Laskaví majitelé dovolili dětem nakouknout až
do chlívků a pověděli jim o těchto zvířatech
mnoho zajímavého. Do knihovny pak za
námi přišli další chovatelé a jejich domácí
mazlíčci. Fenka Rézinka japonského plemene Akita Inu byla moc milá a přítulná.
A kdo dosud neviděl agamu, měl možnost
si ji v knihovně dokonce pohladit! Byla stejně krásná jako leguán, o němž jsme si s dětmi četly. Příběhů, které jsme dětem představily, přibývalo, ale Noc s Andersenem to
není jen čtení. Děti si také vyrobily záložky
do knížek, vytvořily malý pěvecký sbor

knihami? I pro děti zalezlé v pelíšcích se
stále četlo, dokud nezavřel oči ten poslední
z nespavců.
Ráno bylo trošku ospalé, ale skvělá bábovka
od jedné z maminek, teplý čaj a křížovka
s tajenkou děti rychle vzpružily. Potom přišly na řadu ještě diplomy, odměny a slova
chvály pro všechny zúčastněné. Každý
z nocležníků se také podepsal do pamětní
kroniky. V ní je doloženo, že za jedenáct
Nocí s Andersenem přespalo v kunštátské
knihovně už 202 dětí!
Na závěr bychom chtěly poděkovat všem,
díky nimž se letošní Noc opět vydařila.
Ochotným a laskavým majitelům zvířat
Janě Švancarové, Viktoru Fadrnému, Zdeň-

ku Wetterovi a Aničce Dudkové, která pro
děti vyrobila také krásná barevná trička.
Velké díky patří i našim dalším hostům,
kteří zůstávají věrni této akci, učitelkám
Renatě Horákové a Radce Dostálové. Moc
děkujeme paní Fojtové, která pro děti připravila úžasné dobroty. Poděkování patří
i našim osvědčeným pomocnicím v knihovně – Báře Bakové, Káje a Vendulce Kuchyňovým. Za každoroční finanční podporu
velmi děkujeme Spolku rodičů při ZŠ Kunštát.
Radka Banyaová a Ilona Kuchyňová

Tradici Nocí s Andersenem založila
knihovna v Uherském Hradišti v roce 2000. Do šestnáctého ročníku společné Noci s Andersenem se v České
republice zapojilo 639 knihoven,
582 škol, 90 dalších institucí. Na Slovensku bylo registrováno 242 míst,
v Polsku 39, ve Slovinsku 11 a 30 míst
po celém světě, dokonce i České selo
v Banátu (Rumunsko). Celkem tedy
bylo registrováno 1 633 míst a 95 824
dětí a dospělých.
Foto na www.knihovnakunstat.cz

ČTENÍ PRO PRVŇÁČKY SE SPISOVATELKOU DANIELOU KROLUPPEROVOU
Děti z prvních tříd chodí každý měsíc do
městské knihovny v rámci projektu Knížka pro prvňáčka. Ve čtvrtek 7. dubna čekalo na děti v MK překvapení. Na besedu přijela spisovatelka Daniela Krolupperová,
autorka mnoha dětských knížek. Paní spisovatelka vyprávěla dětem o svých knížkách, o tom, jak vznikají, a seznámila je se
svojí knihou Zmizelá škola.
Beseda byla velmi pěkná, paní spisovatelka
příjemná a povídavá, děti zvídavé. Byl to
další krok k tomu, aby prvňáčci poznávali,
že knížky mohou být zdrojem zábavy i poučení.			
Jana Horáková, ZŠ Kunštát
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BEZPEČÍ PRO VŠECHNY
V našem sloupku jsme již probrali mnoho
témat o bezpečí a prevenci. Dnes se zaměříme na psy.
O malých pejscích, myslím tím ty „kapesní“,
jako srnčí ratlík apod., se moc zmiňovat
nebudeme, protože ti pro lidi nejsou nijak
zvlášť nebezpeční, pokud je nechytne amok
a neničí naše ušní bubínky. Pejsci větší, od
jezevčíků po různou pouliční směsku do
výše kohoutku asi 40 cm mohou již lidem
ublížit, a proto je nutno respektovat různé
vyhlášky a nařízení při jejich venčení, vycházkách a podobně. Co se týče velkých psů,
zde již majitel je nucen přísně dodržovat
příslušné nařízení a vyhlášky, které si většinou upravují obce samy. I město Kunštát
vydalo svou vyhlášku č. 1/2009, kde se v jedné z částí upravuje pohyb psů na volném
prostranství. Samotná vyhláška je volně
přístupná na webových stránkách města
Kunštát. Cituji: „Na veřejných místech se
pes s doprovodem nesmí pohybovat bez
náhubku a vodítka“.
Veřejný prostor jsou nejen náměstí, parky
a ulice v městě, ale i louky, polnosti a podobně, tedy na místech, kam mají přístup
občané. Výjimky jsou jen na výstavách, přeborech a podobně, kde je jiný režim, nebo
v prostorách určených k venčení psů.
Tedy pes na procházce jen s náhubkem
a na vodítku.
Proč toto téma na měsíc květen? Kontaktovalo mě několik občanů se žádostí, abych
podal informace „pejskařům“, co mohou
a co ne. Množí se prý případy napadání
psů mezi sebou, kdy psi nemají náhubky,
chodí volně s doprovodem na místech veřejných. Pokud se psi rvou, může dojít k pokousání i samotného majitele psa, protože
pes při rvačce považuje všechny okolo za
nepřítele. Dochází ke zranění psů a jejich
ošetření stojí nemalé peníze. Poškozené
jsem odkázal na oznámení pro porušení
vyhlášky, případně při vyšší škodě formou
platby u zvěrolékaře na policii. Chtěl bych
upozornit na případy, kdy potrhaný výstavní pes ztrácí svou hodnotu a náhrada škody
může vyrůst až na několik desítek tisíc
korun. Na závěr upozorňuji, že vyhláška se
vztahuje na všechny psy, tedy i na ty malé,
protože mohou vyprovokovat ty větší k útoku.
Předseda komise pro bezpečí,
prevenci a ekologii
Lubas Zdeněk

Brněnská BTV (televize online)
zpracovala do svého vysílání,
v rámci cyklu Po stopách dávných
zločinů, čtyřdílný dokument
o tragických událostech na
kunštátském zámku v roce 1948.
Zhlédnout můžete na adrese:
https://youtu.be/KrYTCGNL-Nk
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SVÁTKY ŘEMESEL A KRÁSY UŠLECHTILÝCH KONÍ 2016

PROGRAM
SOBOTA 11. 6. 2016
9.30
10.00
10.30
11.00
12.30
13.15
13.30
14.15
15.00
16.00

Otevření a zahájení slavností, představení účinkujících a partnerů
Westernoví koně – ukázky jezdeckých disciplín – Tym rance Hot Hill
Předání cen dětem z MŠ a ZŠ, vyhodnocení 7. ročníku keramické soutěže,
vystoupení dětí MŠ a pěveckého sboru ZŠ Kunštát
Westernová drezura, ukázka trikového lasování a chytání dětí do lasa
Ondřej Houška – Oswego ranch a Ranč Na Žarách
US Kavalerie 9 th Illinois Cavalry Regiment – jezdecká show Štvanci
Krása v pohybu Fríského koně – manželé Novotní
S koňmi v absolutní volnosti – Miloslav Simandl
Vyhlášení a udělení titulu Mistr tradiční rukodělné výroby
Jihomoravského kraje
Zajatá krása v sedle – jezdecká show
Černobílá fantazie – jezdecká show Štvanci

NEDĚLE 12. 6. 2016
9.30
10.00
11.00
11.30
13.00
14.30
15.00
16.15

Otevření a zahájení slavností, představení účinkujících a partnerů
Ukázka trikového lasování a chytání dětí do lasa
Ondřej Houška – Oswego ranch a Ranč Na Žarách
Krása v pohybu Fríského koně – manželé Novotní
Zoro a tajemná dáma – jezdecká show – Ranč Na Žarách
Slavnostní příjezd krále Karla IV. – předvedení koní z královských stájí
S koňmi v absolutní volnosti – Miloslav Simandl
Zapřažená krása – ukázky koňských spřežení a historických kočárů
Muzeum kočárů Čechy pod Kosířem
Velkolepý rytířský turnaj na koních na počest krále Karla IV.
– jezdecká show Štvanci

Součástí Svátků řemesel a krásy ušlechtilých koní bude již 6. ročník sochařského
sympozia DŘEVOSOCHÁNÍ V KUNŠTÁTĚ ve dnech 11. a 12. 6. 2016 v areálu Panské
zahrady.
VELKÝ TRH A UNIKÁTNÍ UKÁZKY LIDOVÝCH ŘEMESEL
Starokovářské zpracování oceli, zpracování kůže, výroba ručně foukaného skla,
malování a broušení skla, výroba dřevěného kola, pečení chleba v historické
chlebové peci, drátování hliněných krajáčů, točení na hrnčířském kruhu, ruční
soustružení dřeva, tesání trámů a vodotečí a spousta dalších unikátních ukázek
zapomenutých řemesel.
DOPROVODNÝ PROGRAM
Výstava drobného zvířectva, králičí hop, projížďky v kočáře, drátenická a keramická dílnička pro děti, projížďky na ponících, mletí mouky a pečení placek, dřevěný
kolotoč pro děti, výstava hasičských stříkaček, pražení kávy na historickém kulovém
pražidle, ochutnávka tradičních delikates.

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK
Cena vstupenky na jeden den programu stojí 150 Kč.
Zvýhodněné vstupné v předprodeji, které činí 99 Kč na Svátky řemesel a krásy
ušlechtilých koní 2016, zakoupíte v Infocentru Kunštát – tel.: 516 410 576, e-mail:
info@kunstat-mesto.cz

Občanské sdružení Řemesla Kunštát si klade za cíl vytvořit v rámci pořádání
Svátků řemesel a krásy ušlechtilých koní přirozené centrum řemeslné výroby
a přehlídky krásy ušlechtilých koní. V pestrém programovém menu se představí
pod širým nebem v Panské zahradě lidová i umělecká řemesla, jezdci a chovatelé koní. Diváci budou moci zhlédnout v živých scénických obrazech živou prezentaci všech řemesel a dovedností spolu s kouzelným světem magického pouta
člověka s koněm a výjimečného přátelství v celé jeho kráse.

PRODEJ
CHOVNÉ DRŮBEŽE
(z veterinárně kontrolovaných chovů,
které zaručují kvalitu a vysokou
užitkovost)
16.00 Kunštát (parkoviště na náměstí)
Prodej 26. 5. 2016
Kuřice černé, červené, kropenaté		
stáří: 12–18 týdnů
cena: 120–180 Kč
Kuřice bílé (nesou bílá vejce)		
12–18 týdnů
120–180 Kč
Kuřice sussex (hnědá vejce, vysoká
užitkovost)		
12–18 týdnů
120–180 Kč
Kuřice modré a Vlaška		
12–18 týdnů
120–180 Kč
Chovní kohoutci		
12–18 týdnů
120–180 Kč
Kačeny pekingské (bílé brojlerové)		
1–3 týdny
80–90 Kč
Moularden (kříženec pižmové
a pekingské kachny)		
1–3 týdny
80–90 Kč
Kačeny barbarie (francouzský hybrid
pižmové kačeny)		
1–3 týdny
120–130 Kč
Husy bílé
1–3 týdny
150–160 Kč
Krůty (kanadské širokoprsé brojlerové)
6–8 týdnů
260–300 Kč
Holokrčky		
1–3 týdny
90–100 Kč
Kalimera (selské brojlerové kuře)		
1–3 týdny
90–100 Kč
Brojlerová kuřata		
1–7 dní
15–20 Kč
Perličky		
1–6 týdnů
90–140 Kč

SPOLEK

VERNISÁŽ S KULTURNÍM PROGRAMEM
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V SOBOTU 14.KVĚTNA 2016

VÝSTAVA BUDE PŘÍSTUPNÁ
V AREÁLU
JESKYNĚ BLANICKÝCH RYTÍŘŮ
DO 14.ČERVNA 2016
SPONZOŘI:
JESKYNĚ BLANICKÝCH RYTÍŘŮ
SPOLEK PŘÁTEL UMĚNÍ

Dále přijímáme objednávky na:
11. 8., 4. 10. 2016
Drůbež, prosím, OBJEDNÁVEJTE na
adrese: Gallus Extra s.r.o., Hubenov 20,
588 05 Dušejov, tel. 567 212 754, 567 214 502,
mob. 731 701 331, 734 833 158, po–pá 7–18 h!
gallusextra@centrum.cz

Město Kunštát ve spolupráci
s divadelním spolkem LMD zvou na

ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE
S POHÁDKOU
PRO DĚ TI K JEJICH SVÁTKU.

INFORMACE
PRO KUNŠTÁTSKOU VEŘEJNOST
A NÁVŠTĚ VNÍKY KULTURNÍHO
DOMU
V současné době probíhá v hasičské zbrojnici rekonstrukce podlah garáží, a proto
musí JSDH parkovat hasičskou techniku
za KD. K výjezdu zásahových vozidel se
používá brána vedle restaurace a z tohoto
důvodu tam jsou umístěny značky zákazu
zastavení. Do areálu za hasičskou zbrojnicí
je zakázán vjezd z důvodu otáčení hasičské
techniky. Prosíme, abyste v těchto místech
neparkovali svá vozidla, značně tím stěžujete hasičům jejich práci. Toto omezení by
mělo trvat cca měsíc a půl.
-jv-

V sobotu 4. června ve 14.00 hod.
na výletišti u kulturního domu.
Podrobné informace budou zveřejněny
na plakátech a webových stránkách
města.

VODOHOSPODÁŘSKÝ ODBOR
MĚSTA KUNŠTÁT OZNAMUJE
TERMÍNY ODEČTŮ VODOMĚRŮ
V ROCE 2016
Sychotín, Újezd – 2. pol. května
Kunštát – 2. pol. června
- VHO -

INZERCE
SJEDNÁVÁM POJIŠTĚNÍ pro Českou podnikatelskou pojišťovnu, a. s. Jiřina Švancarová, Kunštát - Fr. Halase 436; tel. 728 337 589,
e-mail: svancarova@seznam.cz
PŘIJMEME VÝPOMOC do újezdské hospody. Tel. 605 935 438.
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.
STUDIO VIKTORKA – Petra Loukotová
nabízí na penzionu kosmetické práce, pedikúru, manikúru a také dárkové poukazy.
Tel. 605 979 121
HLEDÁM KE KOUPI rodinný dům se zahradou v Kunštátě nebo v okolí do max. 20 km.
Opravy nevadí. Tel. 792 265 368
OPRAVY rodinných šicích strojů. Milan
Lepka, Nýrov 76. Tel. 723 307 810
5

Správa státního zámku Kunštát vás srdečně zve na ojedinělé vystoupení

v pátek 27. května 2016 v 19.00 hodin

Jaroslav Hutka nejenom

				 s kytarou

Pilastrový sál / Vstupné 100 Kč

Sportovní klub Nýrov
Vás srdečně zve na

POCHOD HALASOVÝM
KUNŠTÁTSKEM,
který se uskuteční 21. 5. 2016
na tratích 6, 15, 25 a 42 km
Start a cíl v Nýrově na hasičském výletišti

Registrace
7.00–11.00 h
Informace na
www.nyrov.cz/skn

MĚSTO KUNŠTÁT

kunštát
město
keramiky

2.4.– 24. 7. 2016

MEZINÁRODNÍ
VÝSTAVA KERAMIKY
SYMPOSIUM GMUNDEN
STÁTNÍ ZÁMEK KUNŠTÁT
Výstava otevřena
dle návštěvních hodin zámku
www.kunstat-mesto.cz, www.zamek-kunstat.cz
Pořadatelem akce je Město Kunštát
Pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje

Kunštátský zpravodaj vydává a zdarma rozšiřuje 1x měsíčně Město Kunštát, nám. Krále Jiřího 106, IČO: 00280470, tel.: 515 534 312, www.kunstat.eu, e-mail: podatelna@
kunstat-mesto.cz, knihovna@kunstat-mesto.cz, uzávěrka příspěvků je vždy do 20. dne v měsíci. Registrováno: MK ČR E21449. Tisk: Reprocentrum a.s., Bezručova 29,
Blansko, tel.: 516 412 510. Město Kunštát jako vydavatel odpovídá pouze za příspěvky, které přinášejí informace z MěÚ a jsou autorizovány. Za obsahovou a stylistickou
stránku jiných příspěvků, včetně inzerce, vydavatel neodpovídá. Rada města si vyhrazuje právo tyto příspěvky krátit vzhledem k limitovanému rozsahu KZ.

