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Počasí vyzkoušelo ve dnech jarmarku naši odolnost. Všichni jsme obstáli – prodejci, návštěvníci i pořadatelé. XXV. ročník navštívilo jedenáct tisíc návštěvníků.
Foto z výstavy pánů Zdeňka Lindovského a Karla Ševčíka v rámci jubilejního ročníku.
Foto: K. Podsedník st.

SLOVO STAROSTY
Třetí víkend měsíce září, v letošním roce
významný výročním konáním jarmarku,
je za námi. Dvacet pět let trvání ojedinělé
akce nadregionálního i mezinárodního
rozsahu s vysokou návštěvností je něco, čím
se Kunštát právem chlubí.
Přípravy na letošní ročník začaly již na přelomu minulého roku. S ohledem na výroční
konání však byly doprovázeny vyšším pocitem zodpovědnosti za skladbu programu,
výběr prodejců i zajištění průběhu celého
víkendu. To vše je i přes zkušenosti a snahu
členů komise pro přípravu jarmarku do
poslední chvíle nejisté a ovlivnitelné jinými
vnějšími faktory, které zkoušejí pevnost
nervů všech zainteresovaných. Na poslední
chvíli došlo ke změně kulturního programu z vážných důvodů skupiny Mirai, vychytávaly se technické mouchy a otázkou byla
i první prezentace Asociace českých keramických měst spojená s výstavou.
Ale nakonec vše dopadlo, jak mělo. Program svým kvalitním obsazením oslovoval
už na plakátě a průběh koncertů nezklamal.

Nabídka keramického zboží byla obzvláště
lákavá a sami prodejci si pochvalovali, jak
letos jdou tržby. Socha skvělého sochaře
a kunštátského mistra keramického Zdeňka Lindovského je odrazem svého tvůrce,
tedy je skvělá. Výstava uměleckých keramických soch se líbila. Jen to počasí trochu
nevyšlo. Přesto však přišlo téměř jedenáct
tisíc návštěvníků, kteří se spokojeně usmívali a s deštníky nad hlavou se po oba víkendové dny prodírali mezi stánky. Skvostně
probíhaly veškeré přípravné i realizační
práce včetně pořadatelských zajištění
průběhu celého jarmark. A tak vše proběhlo na jedničku.
Hlavně díky vám všem, kteří jste se na průběhu akce podíleli, členové komise, pořadatelé, zaměstnanci úřadu, hasiči, složky
zdravotní i policejní. I Kunštátští, kteří
musí přetrpět tisíce návštěvníků, stovky
aut, omezený provoz nejen v centru, hluk
a řízený chaos. A že pršelo? Alespoň se neprášilo pod nohami, lépe se dýchalo a nebyla taková tlačenice u pultů.

INFORMACE O ČINNOSTI
RADY MĚSTA

V měsíci září se RM na svých zasedáních
mimo jiné zabývala:
• prodejem a pronájmem pozemků ve vlastnictví města
• postupem příprav a organizací Hrnčířského jarmarku
• žádostí Římskokatolické farnosti Kunštát na Moravě o poskytnutí dotace z rozpočtu města ve výši 80 000 Kč na opravu
hřbitovního kostela sv. Ducha na Lipce
• pronájmem bytových a nebytových prostor
• žádostí FK Kunštát o poskytnutí dotace
z rozpočtu města ve výši 159 000 Kč na
dokrytí akce Údržba a oprava fotbalového hřiště v Kunštátě
• postupem prací na:
• výměně střešní krytiny a opravě krovu
budovy nám. Krále Jiřího 107 v Kunštátě
• přípravě zastavovací studie pozemku
p.č. 1034/2
• řešení dopravní situace a autobusových
					 zastávek na nám. K. Bochořáka
MVDr. Zdeněk Wetter, starosta
• projektové dokumentaci pro přístavbu
MŠ
• nabídkou majitele objektu autobusových
garáží na odprodej a přípravou projektové dokumentace pro rekonstrukci toV PÁTEK 13. 10. OD 14 DO 16 HODIN A V SOBOTU 14. 10. OD 8 DO 10 HODIN.
hoto objektu na požární stanici SDH
Kontejnery budou umístěny u vchodu na školní zahradu (ulice U Hřiště).
• opravou některých místních komunikací

SRPŠ PŘI ZŠ KUNŠTÁT POŘÁDÁ SBĚR PAPÍRU

INFORMACE O ČINNOSTI
RADY MĚSTA

INFORMACE O ČINNOSTI
ZASTUPITELSTVA MĚSTA

HALASŮV KUNŠTÁT
2017

• poptávkou na službu prohrnování sněhu
na místních komunikacích v Kunštátě
a Sychotíně
• vzala na vědomí zprávu ředitele ZŠ a MŠ
Kunštát Mgr. Vratislava Sedláka o získaných grantech

Zasedání Zastupitelstva města ze dne 21. 9.
2017:
• Technický bod (zapisovatel, ověřovatelé,
program)
• Projednání připomínek a podnětů občanů
• Kontrola úkolů z minulého zasedání Zastupitelstva města
• Zpráva o činnosti kontrolního a finančního výboru
• Zpráva o činnosti Rady města
• Dotace pro římskokatolickou farnost
Kunštát
• Nákup garáží pro rekonstrukci požární
stanice
• Rozpočtové opatření č. 5 /2017
• Směrnice o cestovních náhradách
• Změna územního plánu č. 2
• Prodej pozemků
• Různé
-taj-

Dámy a pánové,
město Kunštát a Spolek přátel umění Vás
srdečně zvou na 49. ročník Halasova Kunštátu, který se koná 21. 10. 2017!

Rada města schválila:
• odstoupení od smlouvy o dílo s Atelier
Gama s.r.o. na vypracování projektové
dokumentace na akci „Rekonstrukce
bytového domu Nová 504 v Kunštátě“
• přidělení zakázky na zpracování urbanisticko-architektonické studie pro zástavbu pozemku p.č. 1034/2
• dodatek č. 1 ke smlouvě na odvoz kalů
s firmou Kaiser servis, spol. s r.o.
• dodatek č. 1 ke smlouvě o běžném účtu
se Sberbank CZ, a.s., změna se týká zvýšení úrokové sazby
• vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele chodníku v ulici Tenorova
• zpracování PD pro územní rozhodnutí,
stavební povolení a realizaci stavby rozšíření chodníku Fr. Halase
• investiční příspěvek na dofinancování
konvektomatu pro ZŠ a MŠ Kunštát ve
výši 129 473 Kč			
-taj-

SBOR PRO OBČANSKÉ
ZÁLEŽITOSTI
A MĚSTO KUNŠTÁT
vás zve na

ODPOLEDNE
PRO SENIORY
V PÁTEK 13. ŘÍJNA 2017
V 15.00 HOD.
V KULTURNÍM DOMĚ
V KUNŠTÁTĚ
PROGRAM:
• Zahájení starostou města
• Přednáška na téma alternativní
medicína paní Jany Juračkové
• Vystoupení pana Drábka – zahraje
k tanci a poslechu
Malé občerstvení je zajištěno.
Vstup zdarma.
Pro přítomné nabízíme možnost
zakoupit vstupenky na vystoupení
Veselé trojky, které se bude konat
8. prosince 2017 za zvýhodněnou
cenu 50 Kč.
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ČESKOMORAVSKÁ STAVEBNÍ
SPOŘITELNA A.S.
NOVÉ KONTAKTNÍ MÍSTO
V KUNŠTÁTĚ:

NÁM. KRÁLE JIŘÍHO 105
Každý čtvrtek od 14.00 do 17.00 hodin.
Termíny schůzek dohodněte na tel.:
602 662 306.
Poskytujeme:
• stavební spoření
• meziúvěry/úvěry
• hypotéky
• pojistné produkty,
penzijní připojištění
Právě probíhající AKCE:
Smlouva o SS pro děti a mladé
do 26 let s bonusem 2000 Kč

Jednodenní oslava básnictví a slovesného
umění, kterou na konci 60. let založil básník,
překladatel a kunsthistorik (a znalec čaje
a sauny), náš dlouholetý kunštátský soused, prof. Ludvík Kundera, začne tradičně
v 16 hodin na kunštátském hřbitově krátkým setkáním u hrobu Františka Halase
(promluví držitel ceny Magnesia litera
Ladislav Zedník), pokračovat bude v 17 hodin v kulturním domě veřejnosti otevřeným setkáním s finalisty Literární soutěže
Františka Halase a autorským čtením loňské laureátky Emmy Kausc a vyvrcholí
slavnostním večerem, který začne v 19 hodin v sále kulturního domu.
Literární pásmo Spotřebována je už víra
naše? je věnováno přátelství básníků Františka Halase a Jana Zahradníčka (které
mimochodem nám všem, co se lišíme ve
světonázoru, může být v mnohém vzorem).
Zazní texty F. Halase, J. Zahradníčka,
J. Š. Baara, K. Bochořáka, S. B. Leacocka,
R. Bradforda, R. Fulghuma a z Genesis,
které přednesou P. Michal Polenda, P. Josef
Matras, f. Ondřej Ruml, f. Martin Kopecký,
Mons. Pavel Konzbul a P. Petr Košulič!
Přijďte si nechat rozbourat předsudky
a stereotypy, budete překvapeni, že oba
básníci byli muži, se kterými může být veselo, že duchovní texty nejsou jen mystika,
ale že daleko častěji jsou o životě a o světě,
a že přednáší-li farář, neznamená to, že je
text určen jen pro věřícího!
Večer pak bude pokračovat slavnostním
vyhlášením výsledků Literární soutěže
Františka Halase. 		
Za Spolek přátel umění Aleš Kubík

XXV. ROČNÍK HRNČÍŘSKÉHO JARMARKU

MĚSTSKÁ KNIHOVNA KUNŠTÁT
TÝDEN KNIHOVEN 2017
Celorepubliková akce Týden
knihoven se koná od 2. do 8. 10.
V naší knihovně
bude letos zaměřena na regionální literaturu,
tedy literaturu
o našem kraji
pro děti a dospělé. Rozšířená nabídka této
literatury pro vás bude připravena po celý
následující měsíc.
V říjnu se mohou do knihovny zaregistrovat
zdarma noví čtenáři a zapomnětlivým návštěvníkům budou prominuty poplatky za
upomínky.
Zveme vás do knihovny s celou rodinou!

Městská knihovna Kunštát ve spolupráci s MŠ a ZŠ Kunštát
vyhlašuje v rámci Týdne knihoven

VIII. ROČNÍK LITERÁRNÍ SOUTĚŽE
O CENU LUDVÍKA KUNDERY
V letošním roce si můžete vybrat ze dvou témat:

1. A pak že nadpřirozené bytosti nejsou (pohádka, pověst, duchařský příběh)
2. V tu chvíli mi to přišlo jako docela dobrý nápad (volný slohový útvar)
Soutěže se mohou zúčastnit žáci a studenti od 9 do 18 let
(rozděleni do tří věkových kategorií).
Předpokládaný rozsah práce: 1–2 strany A4 (u starších kategorií rozsah max. 5 stran A4).
Práci, která bude opatřena jménem, adresou a věkem autora,
odevzdejte v městské knihovně nebo v základní škole
paní učitelce Iloně Kuchyňové do 20. prosince 2017.
Slavnostní vyhodnocení a čtení vítězných prací se uskuteční v lednu 2018.

-ba3

Lesní školka JELÍNEK

INZERCE
PŘIJMEME do hlavního pracovního poměru nebo brigádně, dle domluvy, pracovníka
do pekárny v Kunštátě. Nabízíme výhodné
finanční ohodnocení. Informace v pekárně
nebo tel. 608 886 777
NABÍZÍM DOUČOVÁNÍ fyziky pro ZŠ a SŠ.
Tel. 720 521 855
MLADÁ RODINA se 2 dětmi hledá k dlouhodobému pronájmu (cca 3–4 roky) rodinný
dům nebo byt 4 + 1 lokalita Lysice a okolí
(zahrada a garáž výhodou, ale není podmínkou). Seriózní jednání, nejsme realitní kancelář. Tel. 602 822 933
DLOUHODOBÝ PRONÁJEM hledá v Kunštátě matka se dvěma dětmi. Tel. 774 502 708

Podzimní bylinková vycházka
7. října v 15:00
Pojďte se spolu s námi projít po podzimních loukách a lesích, nasbírat byliny a plody na chladné dny a zjistit, co vše nám podzimní
příroda nabízí.
Provázet nás bude Tereza Bočková. Sraz na Jelínkově chatě v
Kunštátě (za koupalištěm). Cena 50 Kč.

Babičky a dědové vítáni!

Lesní mateřská škola JELÍNEK

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

www.lsjelinek.cz

JEDNODENNÍ ZÁJEZDY MINIBUSEM
Odjezdy z Kunštátu, Letovic a Boskovic
CA romtan, tel. 516 410 576, 602 662 306
7.10. sobota Prachovské skály
Objevte krásy tohoto skalního města, zastávka v Jíčíně.

420 Kč

8.10. neděle Jánské Lázně – stezka korunami stromů
450 Kč
Nově otevřená stezka (vstupné 220/180 Kč), prohlídka Jánských Lázní
21.10. sobota Lipno – stezka korunami stromů, Holašovice, Č. Krumlov, Čertova stěna
590 Kč
Poznávací zájezd „nabitý“ zajímavými místy.
22.10. neděle Slovensko – Velký Medér – termální lázně
Pohodový den ve vyhlášených slovenských termálech.

550 Kč

28.10. sobota Beskydy – výstup na Lysou horu
400 Kč
Naše tradiční zakončení turistické sezóny, zastávka na pivo ve
Štramberku.
29.10. neděle Velké Losiny – sirné termální lázně
250 Kč
Odpolední zájezd (odjezd ve 12.30 hod.) – 3 hodiny v termálech.
14.10. sobota Rakousko – Stoderzinken – ZIPLINE
Ojedinělá atrakce v rakouských Alpách – sjezd 2,5 km, v závěsu na
lanovce, max. rychlost 125 km/hod., max. výška lanovky 160 m –
poletíte jako ptáci! Čtyři lana vedle sebe – paralelní sjezd.
Doprovodný program – info na webu a FB.
Cena zájezdu včetně sjezdu 1990 Kč.
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NABÍZÍM DOUČOVÁNÍ učiva základní
školy (angličtina, matematika, chemie, aj.).
Tel. 607 975 078
KDO NAUČÍ angličtinu? Tel. 774 502 708
NABÍZÍM DOUČOVÁNÍ matematiky pro ZŠ.
Tel. 728 482 897
PRONAJMEME NOVÉ BYTY v Kunštátě
o velikosti 1+KK až 2+1. Byty jsou na ulici
Pod Hlubnou, velmi pěkné, světlé a moderní.
K bytu je parkovací místo a vstup na společnou zahradu. K nastěhování od 1. 1. 2018.
Pro bližší informace volejte tel. 603 523 764.
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. Po dohodě
možnost návštěvy u vás doma.

Město Kunštát zve
na divadelní představení
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vstupné 300 Kč
senioři 250 Kč
Předprodej
v Informačním centru
Kunštát od 18. 10. 2017
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