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Orlické hory poznávali Čertíci na svém letním soustředění také na kolech. Více na str. 4

SLOVO STAROSTY
Je to již nějaký čas, co skončily oba projekty na Panské zahradě. Jak obnova rybníka,
tak revitalizace sadu. Radní města však
chtějí pokračovat ve zvelebování tohoto
neobyčejného koutu Kunštátu a jsem přesvědčen, že i regionu. Už v prvotních projektech se počítalo s lavičkami, odpočinkovými zónami, obrubníky a propojením
se zámkem. Současně uvažujeme o elektrifikaci určitých úseků, opravě zdi a zajištění sociálního zázemí.
Propojit zahradu s parkem pod sídlem
pánů z Kunštátu by bylo významným zhodnocovacím krokem nejen pro návštěvníky
obou objektů, ale i dobrým počinem pro
naše občany. Ti si procházky v této části
města oblíbili a jistě všichni přivítají možnost procházet do obou areálů bez nutnosti obcházení po místní komunikaci. V posledních letech jsme několikrát neúspěšně
jednali s majiteli pozemku, na kterém se
nachází historické a přirozené propojení
pro pěší. Současně se uvažovalo o průchodu mimo tuto původní cestu nově zbudovanými náspy přes stojící zámeckou zeď.
Bylo by to též funkční, ale ne už tak hezké.
Teď dochází ke změně majitele, a tak to
zkusíme ještě jednou.
Že se Panská zahrada a její okolí stalo oblíbeným nejen pro místní, svědčí nabídka
zástupců Svazu umělců a památkářů Jih-

lavy. Jejich každoroční účast na Svátcích
řemesel se pro ně stala doslova srdeční
záležitostí a nabídli nám darem postavit
dřevěný mostek z poloostrůvku na protější
břeh rybníka. Materiál na to město má ve
svých lesích.
Možná má někdo z vás nějaký další nápad,
další myšlenku, která by obohatila budoucí
třetí etapu obnovy Panské zahrady. Podělte se s námi o ni. Jde o prostředí, ve kterém
žijeme my. Tak proč k tomu neříct své.

Foto: J. Vaněrková

INFORMACE O ČINNOSTI
ZASTUPITELSTVA MĚSTA
A RADY MĚSTA
V měsíci srpnu se Rada města na svých
zasedáních mimo jiné zabývala:

· organizací výběrového řízení na rozšíření kanalizace – prodloužení kanalizačních stok
· postupem prací na
· rekonstrukci chodníků před základní
školou a na ulici Palackého
					
· opravě kaplí v Touboři a Hlubokém
MVDr. Zdeněk Wetter, starosta

HALASŮV KUNŠTÁT 2016
Dámy a pánové, na letošní Halasův Kunštát, který se bude konat 29. října, již
nyní srdečně zveme všechny příznivce
dobré literatury i ty, kteří ji teprve
chtějí poznat! Tematicky bude tentokrát
večer v kulturním domě věnován přece
jen o trochu víc ženám, jednak pro krásu české poezie věnované právě něžnému pohlaví (zazní verše Františka
Halase a Vítězslava Nezvala), jednak
proto, že rok 2016 byl vyhlášen Evropským rokem proti násilí na dívkách

a ženách (o mnohdy nelehkém ženském
osudu tak budou vypovídat texty ze staré čínské poezie, od Josefa Svatopluka
Machara, Eve Enslerové, Jojo Moyesové
a Michaela Webera).
Své vystoupení na jevišti přislíbili Igor
Bareš, Jana Bočková, Hana Bočková,
Marie Mikulková, Josefa Popelková,
Hana Sobotková a Natálie Wismeková.
Přijďte se v říjnu přesvědčit, že i Halasův
Kunštát je zajímavým a obohacujícím
zážitkem!
Za Spolek přátel umění Aleš Kubík

INFORMACE O ČINNOSTI
ZASTUPITELSTVA MĚSTA
A RADY MĚSTA
· opravě sochy P. Marie na nám. Krále
Jiřího
· realizaci autobusového zálivu pro autobusové stání na nám. ČSČK
· opravě místní komunikace v ulici Sokolská
• provedením změny v rejstříku škol –
upravení aktuálního stavu kapacity MŠ
• výkupem, prodejem a pronájmem pozemků
• Rada města schválila:
· uzavření příkazní smlouvy na obstarání technického dozoru investora při realizaci stavby „Kanalizace a ČOV Kunštát – Sychotín II. etapa – prodloužení
kanalizačních stok“ s Ing. Milošem Novotným, U Labutě 219, Svitávka
· uzavření smlouvy o dílo na realizaci
akce „Kanalizace a ČOV Kunštát – Sychotín II. etapa – prodloužení kanalizačních stok“ se společností MOBIKO plus,
a.s., Hranická 293/5, Valašské Meziříčí, IČ: 26788675 za nabídkovou cenu
5,500.811 Kč (bez DPH včetně 5% rezervy)
· uzavření smlouvy o dílo na realizaci
akce „Oprava chodníku Kunštát – Sychotín“ se společností EKOTERM CZ,
s.r.o., Pražská 870, Letovice, za cenu ve
výši 730.202,70 Kč bez DPH
· uzavření smlouvy o dílo na realizaci
akce „Novostavba chodníku podél silnice
I/19 Kunštát – Újezd“ se společností
KAREL PORČ, s.r.o., Badalky 340, Lysice,
za cenu ve výši 69.678 Kč bez DPH
· uzavření smlouvy o dílo na rekonstrukci
výtahu v Penzionu pro důchodce se společností OTIS a.s., Jana Opletala 3506/45,
Břeclav, za cenu ve výši 584.600 Kč bez
DPH
· uzavření kupní smlouvy na dodání dopravního automobilu pro SDH Sychotín
se společností PROFI AUTO CZ, a.s.,
Kolovratská 1367, Říčany, za cenu ve výši
770.898 Kč bez DPH, s termínem dodání
do 30. 9. 2016
· uzavření smlouvy o dílo na opravu
místních komunikací v Rudce s firmou
PORR, a.s., Dubečská 3238/36, Praha,
za cenu ve výši 425.480,31 Kč bez DPH
· uzavření smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu Jihomoravského kraje na realizaci projektu „Svátky řemesel a krásy
ušlechtilých koní“ ve výši 200.000 Kč
			

BEZPEČÍ PRO VŠECHNY
Před několika dny jsem si přečetl veřejně
vystavený letáček, jehož autor vyzývá
majitele koček k jejich kastraci. Výzva mě
natolik zaujala, že jsem se rozhodl uvést
některá fakta k chování majitelů koček.
Kdykoli jedu automobilem do Brna, kam
jezdím několikrát do měsíce, vždy na vozovce zaregistruji několik koček usmrcených motorovými vozidly. Dalo by se říci,
že silnice snižuje stavy těchto zvířat, což
je samozřejmě nemorální, ale také nebezpečné pro majitele. Pokud dojde ke střetu
vozidla se zvířetem na vozovce, je odpovědný za škodu majitel zvířete. To však neplatí
pro případy, kdy řidič vozidla zvíře pronásleduje po vozovce s úmyslem ho zranit
nebo usmrtit. V tom případě lze případ
hodnotit jako týrání zvířete, na což pamatuje i trestní zákon, s příslušnou sazbou
postihu, od pokuty po odnětí svobody.
Je pravdou, že se kočky poměrně snadno
a rychle rozmnožují, pokud nedojde k regulaci populace ze strany majitele. Zejména
na vesnicích a menších městech panuje
názor, že kočka se o sebe musí postarat
sama, což je naprosto mylné stanovisko.
Majitel je povinen starat se o svůj majetek,
do kterého spadá i zvířena. O škodě způsobené zvířetem na vozovce jsem se již
zmínil, ale jsou zde i další aspekty, které
je majitel povinen kontrolovat. Jedná se
o přenosné nemoci, jako je svrab, průjmy
a další nemoci, které mohou nakazit i další
zvířenu. Je zajímavé, že majitelé psů se
o své miláčky starají daleko více. Přitom
stačí tak málo. Zvíře občas prohlédnout,
a pokud kočka není na chov, tak nechat
vykastrovat. Taková kočka nebo kocour se
daleko méně toulá, nevyhledává společnost jiného pohlaví a tím se minimalizuje
počet sražených a usmrcených koček. Tím
se majitel zbaví i Nerudovského problému
„kam s nimi“, když vám kočička přivede
několik odrostlých koťátek. Když řeší situaci topením nebo jiným způsobem usmrcení, majitel se rovněž vystavuje nebezpečí
zákonného postihu. Rovněž jsem slyšel
názor, že kastrovaná kočka, nebo kocour
nechytá myši. Je to nesmysl, sám jsem majitelem několika takových zvířátek, která
ročně pochytají několik stovek myší.
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Předseda komise pro bezpečí,
prevenci a ekologii Zdeněk Lubas

		

OZNÁMENÍ
MUDr. Emanuel Škvařil s.r.o., ordinace praktického lékaře
oznamuje:
V rámci zkvalitnění služeb a zkrácení čekací doby pro pacienty budou
od 1. září 2016 probíhat odběry krve a plánované injekce v době od 6.30 – 7.30 hod.
Prosíme pacienty o dodržování stanovené doby k těmto úkonům. Děkujeme.
2

V souvislosti s Hrnčířským jarmarkem
město opět upozorňuje, že způsob využití veškerého prostranství náměstí
Krále Jiřího, K. Bochořáka a náměstí
ČSČK je plně v kompetenci pověřených
pracovníků města.
UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY: V pátek
16. 9. od 16.00 bude na náměstí Krále
Jiřího a K. Bochořáka zákaz parkování
vozidel. V tomto čase již bude prostor
vyhrazen keramikům pro stavbu vlastních stánků. Žádáme občany o pochopení a o spolupráci s pořadateli!
Město Kunštát si po celou dobu více
než dvacetileté tradice hrnčířského
jarmarku zakládá na nabídce výhradně
keramického zboží, proto důrazně žádá
občany, aby respektovali uvedený charakter celé akce a neumožňovali prodej
méně hodnotného zboží ve stylu podřadných tržnic. Cílem pro další ročníky
tedy zůstává udržet ráz jarmarku pouze po hrnčířské linii. Tím je vytvářena
jedinečnost našeho jarmarku a odlišnost od jiných akcí.
I v letošním roce je vyhlášena soutěž
pro zúčastněné keramiky. Tentokrát
o nejlepší keramickou vázu. A která to
bude, rozhodnou návštěvníci jarmarku.
Do soutěže je přihlášeno 100 výrobků
a ve dnech jarmarku budou vystaveny
v informačním centru. V sobotu 17. 9.
od 10.00 do 18 hodin, v neděli 18. 9. od
9.00 do 13.00 můžete rozdávat své hlasy.
Slavnostní vyhlášení vítězů se uskuteční v neděli ve 14.30 z pódia na náměstí.
Návštěvníci Hrnčířského jarmarku budou moci navštívit Památník hrnčířských domů a dílen v Kunštátě č. p. 94.
Tento rekonstruovaný dům je dílem
občanského sdružení Řemesla Kunštát
a nachází se v prostorách nejstarší
keramické dílny v Kunštátě z roku 1599.
Po oba dny jarmarku, vždy od 10 do 16
hodin, budou probíhat dny otevřených
dveří v tomto historickém objektu.
K vidění budou ukázky z dílen kunštátských hrnčířů a malá expozice historie
hrnčířství v Kunštátě. Návštěvníci si
budou moci vyzkoušet točení keramiky
na hrnčířském kruhu.
Těšíme se na společně prožitý víkend.
					
Město Kunštát – pořadatel jarmarku

MÍSTOSTAROSTŮV ZÁPISNÍK
V tomto prázdninovém období jsem si pro
Vás připravil lehčí téma z oblasti sportu
z Kunštátska.
Jako každý rok SDH Sychotín reprezentuje
naše město v požárním sportu po celé republice ve všech věkových kategoriích.
Stejně tomu je i v letošním roce. Po loňském
úspěchu žen (vítězství v Extralize ČR) se
našla chuť pokračovat v nové mladé krvi,
která vždy obdivovala své předchůdkyně.
Otazník ale stále visel ve vzduchu, protože
místních děvčat bylo málo. Generace stárne a mladší ještě zcela nedorostla. Naštěstí
se v okolí našlo dost členek, i když „hasičsky
nepolíbených“, avšak s chutí se vše naučit.
A tak se mohlo začít.
Po několika únorových trénincích na tartanovém ovále za školou a po prvních zkušenostech s nářadím se začal rýsovat zcela
nový tým žen pod hlavičkou Sychotín B.
S intenzitou tréninků narůstaly zkušenosti
a odhodlání reprezentovat naši obec na
nejvyšší úrovni v požárním sportu. Během
celé závodní sezóny si náš nový tým prošel
vším, čím se dá jen projít – první výhry
i prohry, radost a zklamání, zranění, slzy
i smích, anulace závodů, prasklá hadice.
To vše ale neodradilo naše ženy v boji o mety
nejvyšší.
Děvčatům se podařilo třikrát ze třinácti
závodů vyhrát, pětkrát stát na stupních
vítězů a domů si přivezly nejrychlejší útok
sezóny 2016, který měl hodnotu 15,86 s.
Ženy SDH Sychotín B celkově vybojovaly
stříbrnou příčku a staly se Vicemistryněmi
Extraligy ČR v PÚ.

Rád bych touto cestou jmenovitě poděkoval
za vzornou reprezentaci naší obce a města
Kunštát jak stabilním členkám týmu, tak
i děvčatům, které nám jednorázově pomohla: Monice Glatznerové (Sychotín), Barboře
Sládkové (Horní Poříčí), Ivě Bednářové
(Sychotín), Marcele Zunkové (Horní Poříčí),
Lence Čechové (Nýrov), Janě Vyroubalové
(Brno), Anetě Tiché (Petrovice), Ivě Nejezchlebové (Ostrov u Macochy), Lucii Šutové

(Urbanov), Ivaně Sedlákové (Sychotín),
Andrei Frgálové (Otaslavice).
Tyto ženy se dobrovolně rozhodly reprezentovat červené barvy dresů SDH Sychotín B,
a jít tak vzorem budoucí mladé generaci,
která k tomuto sportu tíhne.
Letošní boje však ještě nejsou u konce.
Děvčata se budou snažit ukořistit cenné
body i na zbývajících závodech Velké ceny
Blanenska.
Ing. Libor Sedlák, místostarosta

VODOHOSPODÁŘSKÝ ODBOR
CO DO KANALIZACE NEPATŘÍ
Každý rok naší čistírnou odpadních vod
(ČOV) proteče přibližně 200 tis. m3 odpadních vod. Z těchto vod se oddělí přibližně
170 t odvodněného kalu, který je odvážen na
skládku, a vyčištěná voda je vypouštěná
dále do vodního toku.
Bohužel v odpadní vodě, která přitéká na
ČOV, velmi často končí předměty a látky,
které do ní nepatří. Nejenže poškozují kanalizační potrubí a další zařízení, ale také
zvyšují náklady na čištění odpadních vod.
Vypouštění odpadních vod do veřejné kanalizace se řídí kanalizačním řádem, jehož
účelem je stanovení podmínek, za nichž se
všem producentům odpadních vod povoluje vypouštět do kanalizace odpadní vody
z konkrétního místa, v určitém množství
a v povolené koncentraci znečištění. Tento
kanalizační řád je volně přístupný na webových stránkách města nebo na vodohospodářském odboru města Kunštát.
Alespoň ve stručnosti bychom Vám připomněli, CO DO KANALIZACE NEPATŘÍ:
• biologický odpad – zbytky ovoce, zeleni-

ny, jídel a dalších potravin – dochází nejen
k problémům na ČOV, ale tento odpad se
stává potravou pro potkany, atd.
Používání drtiče kuchyňských odpadů
a splachování rozmělněných odpadů do
kanalizační sítě je též v rozporu s kanalizačním řádem. Lze tomu lehce zabránit
neplýtváním potravinami, důsledným
používáním obyčejných sítek do dřezu
a nesplachováním potravin do WC. Biologický odpad patří na kompost nebo do kontejnerů na směsný odpad.
• fritovací oleje a tuky z domácností, které
v kanalizaci tuhnou a postupně vytvářejí
na stěnách potrubí nánosy, které vedou k zacpání kanalizace, především domovních
přípojek, kde náklady za čištění nese majitel domu. Použité oleje je možné v uzavíratelné nádobě odevzdat do sběrného dvora.
• textilní látky, kosmetické ubrousky, hygienické potřeby, vatové tyčinky, dětské pleny
a ubrousky, které se nerozmočí. Těmito
látkami dochází k ucpávání především přípojek, ale i stok a hlavně zařízeních na ČOV.

Tento odpad patří do odpadkového koše.
• nepoužité léky, hnojiva, chemikálie, ropné
látky, organická rozpouštědla a další nebezpečné látky
• stavební hmoty – velké problémy způsobuje i vylévání stavebních hmot do kanalizace,
nejednou už se stalo, že došlo i k zabetonování dešťové vpusti.
Na závěr bychom ještě chtěli upozornit na
opačnou situaci. V roce 2011 došlo v některých částech Kunštátu k vybudování oddílné splaškové kanalizace. Důvodem realizace byl odvod splaškových vod na městskou
ČOV a odlehčení životnímu prostředí v našem městě. Původní jednotná kanalizace se
stala kanalizací pouze dešťovou. Proto dešťové vpusti, které někdo má třeba na svém
dvorku, nesmí být používány jako výlevka.
Znečištěná odpadní voda (po úklidu domácnosti) patří do kanalizace splaškové.
Při dodržení hospodaření s uvedenými látkami je předpoklad, že provoz kanalizace
a ČOV bude bezporuchový a hospodárný.
-vho3

SOUSTŘEDĚNÍ ČERTÍKŮ V ORLICKÉM ZÁHOŘÍ
V srpnu se již posedmé mladí hasiči z Kunštátu vypravili na soustředění. Letos pošesté do Kunštátu v Orlických horách.
Každý den začínal tradičně oblíbenou rozcvičkou. Soustředění bylo ve znamení získávání odznaků specializací MH, nacož
jsme měli vyčleněna všechna dopoledne,
kdy se děti ve dvou střídajících se skupinkách postupně seznámily se sedmi z odznaků (kuchař, střelec, průzkumník, spojka,
zdravotník, táborník a kutil). V rámci této
činnosti si děti pěkně „mákly“. Musely se
naučit spoustu odborných znalostí, ale

i praktických dovedností. Děti musely absolvovat všechna školení, zvolit si odznaky,
které chtěly získat, a splnit všechny podmínky pro jejich získání. Nejpilnějším
Čertíkem se stal Prokop Palme. Odpoledne
jsme trávili hraním her, ale hlavně jízdou
na kolech místní překrásnou krajinou. Na
našich facebookových stránkách se můžete
podívat na spoustu fotek a jiné dokumentace z široké náplně našich dnů.
Soustředění se letos zúčastnilo osmnáct
dětí (5–10 let), dva báječní instruktoři (15 let)
a šest vedoucích. Zdá se, že nás bylo dost,

ale vzhledem k tomu, že jsme hodně jezdili
na kolech, nás bylo tak akorát, abychom si
děti mohli rozdělit do skupinek dle výkonu,
a zajistili jim tak větší bezpečí.
Jsme rádi, že rodiče každoročně najdou sílu
a odvahu nám své děti na celý týden svěřit.
Děti ji totiž vracíme plné nových dovedností,
vědomostí, zážitků, ale také pěkně utahané.
Děkujeme všem soukromým osobám a představitelům našeho města za každoroční finanční podporu, L. Podsedníkovi a R. Jírovi, členům JSDH, kteří nás odvezli a pak
si pro nás zase přijeli, a také všem maminkám, co nám na cestu
upekly dobroty.
Zvláštní dík a obdiv (nás
starších vedoucích) patří
dvěma puberťákům, našim instruktorům, R. Šafářovi a F. Prchalovi. Byli
naprosto úžasní! Ukázali, že jsou schopni se zodpovědně starat o svěřené
děti, trpělivě je vše učit
a donekonečna jim stále
vše vysvětlovat, přenášet
jim kola z kopce do kopce
a zároveň těm nejmenším dodávat odvahu a povzbuzovat je. Jsme na ně
všichni pyšní a jsme
šťastní, že v nich máme
naše plnohodnotné nástupce.
Pavlína Palme
a Jitka Vaněrková

Vedoucí: Jan Vaněrka, Radek Šafář, František Prchal, Pavlína Palme, Jana Kučírková, Pavel Palme, Andrea
Dvořáčková a Jitka Vaněrková
Foto: J. Vaněrková

http://jitkavanerkova.
rajce.idnes.cz/CERTICI_ -_soustredeni_2016/

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE JMK BRNO
EPIDEMIE INFEKČNÍ ŽLOUTENKY – VIROVÉ HEPATITIDY TYPU A
VE MĚSTĚ BRNĚ A JEHO OKOLÍ
V souvislosti s narůstajícím počtem případů
virové hepatitidy typu A ve městě Brně
a jeho okolí bychom vám rádi poskytli informace o faktickém stavu.
Jedná se o akutní virové onemocnění postihující jaterní tkáň. Virus je vylučován stolicí, a to ještě před propuknutím onemocnění. Do těla vniká ústy. První příznaky
onemocnění se objevují obvykle po 14 až 50
dnech od průniku viru do organismu.
Onemocnění začíná náhle těmito příznaky: zvýšená teplota, bolesti svalů a kloubů,
nevolnost, nechutenství, zvracení; zežloutnutí očního bělma, žluté zabarvení kůže
– odtud název „žloutenka“; nemocný muže
mít tmavší moč a světlou stolici (tyto typické příznaky však nemusí být přítomny vždy).
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Nákaza se šíří kontaktem od osoby k osobě
– při nedodržení základních zásad hygieny
rukou, a to i v domácnostech. Od začátku
roku 2016 ke dni 12. 8. 2016 bylo v Jihomoravském kraji hlášeno celkem již 151 potvrzených případů (oproti předchozím rokům
je to počet desetinásobný). Nejvíce nakažených je ve věkové skupině 25–44 let, avšak
nákaza postihuje také osoby ostatních věkových kategorií. Nejvíce případů je v městě Brně a jeho okolí.
K zabránění přenosu infekce je nezbytné
důsledné dodržovat základní hygienické
návyky, zejména: řádné mytí rukou teplou
vodou a mýdlem vždy po použití WC; řádné
mytí rukou teplou vodou a mýdlem před
každým jídlem (je zcela nevhodné společné

pití z jedné láhve, ukusování z jedné svačiny, sdílení cigarety, apod.); řádné umytí
rukou vždy po návratu domů z venkovního
prostředí; důsledné dohlížet na dodržování
hygieny rukou u dětí; pro případ, kdy si
nemůžeme ruce řádně umýt – mít při sobě
pohotovostní balení dezinfekčního prostředku na ruce nebo dezinfekční ubrousky
k jednorázovému použití. Důsledným dodržováním těchto jednoduchých opatření
chráníte sebe i své blízké.
Aktuální informace o vývoji epidemie
a doporučení pro veřejnost naleznete na
stránkách Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje v Brně www.khsbrno.cz
v sekci Aktuality/Epidemiologie.

					
Krajská hygienická stanice Brno

INZERCE

SPORT

ELITE SPORT TEAM

UNIKÁTNÍ BĚŽECKÝ ZÁVOD BUDE HOSTIT
OLEŠNICE NA MORAVĚ

– SPORTOVNÍ TÝM PRO DĚTI I DOSPĚLÉ
NÁBOR DĚ TÍ DO SPORTOVNÍHO ODDÍLU
Elite Sport Team, který se specializuje na atletiku, triatlon, běžecké a sjezdové lyžování a cyklistiku pořádá od
září nábor dětí od 10 let. Dětem se budou věnovat zkušení trenéři a přední
čeští sportovci s letitou praxí. Připraveny jsou společné tréninky 2 x týdně,
několikrát do roka společné soustředění a výjezdy na závody.
Pro dospělé: Skupinové i individuální
tréninky, tréninky na zlepšení kondice,
fitness tréninky, tréninky na hubnutí,
výživové poradenství, masáže a další.

Olešnice na Moravě bude
10. září ve znamení běhu.
Na programu je premiérový ročník Olešnického Everestu, který bude pilotní závod
seriálu běhů po sjezdovce, který se připravuje na rok 2017. Na účastníky čeká nejen
výběh sjezdovky v Olešnici na Moravě, ale
také samotný běh po krásných lesích a loukách regionu.

Organizátoři z brněnského sdružení
Naboso si stanovili za cíl přilákat do
Olešnice přibližně 300 běžců a věří, že
běžce naláká právě netradiční zahájení
závodu – výběh po sjezdovce s více než 100 m
převýšením.
Organizátoři připravují dvě délky tratí,
a to Olešnický Everest – více než 8000 metrů
a pro silnější jedince Everest a Mt. Blanc
s délkou převyšující 13 000 metrů.
Registrace byla zahájena 5. 8. 2016 a více
informací naleznete na www.olesnickyeverest.cz
			

Pavel Pichler

Neváhejte a přidejte se k nám.
Více informací na www.jankohut.com
nebo na tel. 777 975 754
HLEDÁTE práci z DOMU? Obor zdraví
a kondice www.pracevevolnu.cz
ADVOKÁT JUDr. Vilém Fránek nabízí veškeré právní služby, poradenství, zastupování u soudu a sepis listin ve věcech občanskoprávních a trestních. Přijedu řešit Vaše
problémy i do místa Vašeho bydliště.
Volejte kdykoliv: tel. 602 712 423 nebo pište
do Advokátní kanceláře JUDr. Vilém Fránek, Masarykova 12, 678 01 Blansko, e-mail:
vfranek@iol.cz.
HLEDÁM pronájem menšího bytu v Kunštátě. Tel. 774 502 708
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.

REALITNÍ KANCELÁŘ
REALANDIA S.R.O., BRNO
Nové kontaktní místo v Kunštátě:
nám. Krále Jiřího 250
Dr. Olga Bebarová – 721 445 821
Mgr. Roman Tandler – 602 662 306
info@realandia.cz, www.realandia.cz

Základní organizace
Českého zahrádkářského svazu
Kunštát oznamuje:

MOŠTOVÁNÍ JABLEK ZAHÁJENO
V SOBOTU 24. 9. 2016
Zájemci se mohou hlásit u paní
Marie Vlasákové, Kunštát, Nová 40
nebo na tel. čísle 723 754 927.
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Město Kunštát Vás zve na

XXIV.
HRNČÍŘSKÝ
XXIV.
JARMARK
HRNČÍŘSKÝ
Město Kunštát Vás zve na

na náměstí Krále Jiřího

JARMARK

na náměstí
Krále Jiřího
Pátek
16. září
18.00 Dizzy · vstup volný

Pátek 16. září

Sobota
17. září
18.00 Dizzy · vstup volný

SOUTĚŽ
SOUTĚŽ
KERAMICKÁ
KERAMICKÁ
VÁZA
VÁZA

Celodenní vstupné
Celodenní vstupné
100 Kč dospělí
100 Kč dospělí
40 Kč
děti
40 Kč děti

9.00 Otevření jarmarku
10.00
Kunštátská
Sobota
17. září dechovka
11.30
Jazzbanda
Mikulov
9.00 Otevření
jarmarku
10.00 Kunštátská
dechovka
13.00
Slavnostní zahájení
jarmarku
11.30 Jazzbanda
13.30
Poletíme?Mikulov
13.00 Slavnostní
zahájení
jarmarku
15.00
Peter Lipa
Band
13.30 Poletíme?
16.30 Spirituál kvintet
15.00 Peter Lipa Band
18.00
Rock & Roll
Band M. Woodmana
16.30 Spirituál
kvintet
18.00 Rock & Roll Band M. Woodmana

Neděle 18. září

Neděle
18. září
9.00 Otevření
jarmarku
9.00 Otevření
10.00
Káča ajarmarku
vodník · pohádka pro děti
10.00 Káča
11.30
Zrní a vodník · pohádka pro děti
11.30 Zrní
13.00
O5 a Radeček
13.00 O5 a Radeček
14.30 Vyhlášení keramické soutěže
14.30 Vyhlášení keramické soutěže
15.00
JitkaŠuranská
Šuranská
Trio
15.00 Jitka
Trio
16.30
Nebe
16.30 Nebe
Těšíme
se na
naVaši
Vašinávštěvu
návštěvu
· Změna
programu
vyhrazena
Těšíme se
· Změna
programu
vyhrazena

kunštát kunštát
město
městokeramiky
keramiky

VELIKOST -100x80cm - potisku + látka

POÈET - 1ks
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VELIKOST -100x80cm - potisku

POÈET - 1ks

