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SLOVO STAROSTY
Letošní rok začínal rozkopanými chodníky
a komunikací na Brněnské a skončí rozkopanou ulicí Tenorovou. Naštěstí jen okrajově. Poslední investiční akcí města pro
letošní rok bude vybudování souvislého
jednostranného chodníku od mateřské
školky po parkoviště na Bochořákově náměstí. Konečně se tedy vyplní mnohaleté
volání občanů, a hlavně rodičů ratolestí
z mateřské školy, kteří se dvakrát denně
tísnili u krajnice vozovky a hlídali své děti
před projíždějícími vozidly.

Přicházející zima spojená s mrazy a sněhovou nadílkou nepřeje stavbám, a tak nechme krumpáče a lopaty odpočívat v kůlnách,
cement snít o jeho tvrdé a neochvějně pevné budoucnosti a těšme se na listopadové
divadelní vystoupení v kulturním domě,
na romantické podzimní procházky mezi
spadeným listím, na rozsvícení vánočního
stromečku, na adventní koncerty a konečně i na ty Vánoce, před kterými nás supermarkety varují již od srpna.

INFORMACE O ČINNOSTI
RADY MĚSTA

V měsíci říjnu se RM na svých zasedáních
mimo jiné zabývala:
• prodejem a pronájmem pozemků ve
vlastnictví města
• pronájmem bytových a nebytových prostor
• postupem prací na:
• opravě střechy na Kulturním domě
v Touboři
• rozšíření veřejného osvětlení ulice
					
V Lávkách
pokračování na straně 2
MVDr. Zdeněk Wetter, starosta

HALASŮV KUNŠTÁT
Letošní – v pořadí už devětačtyřicátý – halasovský večer, který se shodou okolností
potkal s datem voleb do Poslanecké sněmovny, nejenom připomněl slavného básníka
našeho kraje, ale ukázkami několika textů
přiblížil další domácí a zahraniční autory,
kteří mají ve svých dílech něco společného s náboženstvím nebo vírou. Neboť právě
toto téma vložili pořadatelé do podtitulu
vzpomínkového setkání: Spotřebována je
už víra naše?
Těžko odhadovat, kolik diváků přilákal do
kulturního domu zájem o poezii a kolik spíš
zvědavost, jak si s přednesem vybraných
pokračování na straně 3

Na slavnostním večeru přijala účast šestice duchovních z různých církví: (zleva) Mons. Pavel Konzbul
– pomocný brněnský biskup, Ondřej Ruml – evangelický farář z Rovečného, P. Michal Polenda – farář
ze Křetína, P. Josef Matras – farář z Bystrého, Martin Kopecký – farář husitské církve z Blanska, P. Petr
Košulič – farář z Kunštátu
foto: Pavel Nejedlý

INFORMACE O ČINNOSTI RADY MĚ STA
• řešení dopravní situace a autobusových zastávek na nám. K. Bochořáka
• projektové dokumentaci pro přístavbu MŠ
• opravou některých místních komunikací
Rada města schválila:
• uzavření Dohody o spolupráci mezi Městem Kunštát a Diecézní charitou Brno,
která se týká bezúplatného umístění
kontejnerů na textil a obuv
• vyhlášení výběrového řízení na kompletní projektovou dokumentaci na realizaci včetně vyjádření dotčených orgánů na
rekonstrukci budovy pro SDH a JSDH
• uzavření kupní smlouvy na dodávku
serveru včetně příslušenství a potřebného software pro Městský úřad Kunštát

ROMTAN-TRAVEL POŘÁDÁ

• objednání opravy komunikace ke hřbitovu a komunikace „u Císků“
• uzavření smlouvy o dílo na prohrnování
sněhu na místních komunikacích v Kunštátě a Sychotíně
• přípravu a podání žádosti o dotaci z programu MMR – Podpora obnovy místních
komunikací na projekt „Oprava místní
komunikace Rudka“
• přípravu a podání žádosti o dotaci z programu MMR – Podpora obnovy drobných
sakrálních staveb v obci na projekt „Oprava Červeného kříže, Bílého kříže, kříže
na ulici Palackého a kříže u kostela“
• zadání regenerace umělého povrchu
sportoviště za školou (proběhne v jarních
měsících příštího roku)
		

SNOW FILM FEST
PÁTEK 24. 11. 2017
V 17.30 HOD.
HOTEL RUDKA
Skvělé filmy s dávkou adrenalinu.
Vstupné 80 Kč.
Výborná zábava, slosování vstupenek.

-taj-

VÝSLEDKY VOLEB DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR
KONANÝCH VE DNECH 20.–21. 10. 2017
						
				
číslo
strany

Kunštát

1

Občanská demokratická strana

116

2

Řád národa – Vlastenecká unie

1

3

CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI

4

Česká strana sociálně demokratická

6

Radostné Česko

7

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

18

Sychotín
28

Rudka

Hluboké

Touboř

Celkem

11

3

1

177
1
133

92

15

7

9

9

1

23

3

4

4

1

2

37

1

88

8

Komunistická strana Čech a Moravy

61

18

3

9

Strana zelených

15

1

2

18

10

ROZUMNÍ – stop migraci a diktátu EU –
peníze našim občanům, důchodcům …

1

7

12

Strana svobodných občanů

13

Blok proti islamizaci – Obrana domova

1

14

Občanská demokratická aliance

2

1

96

15

6
20

1

4

1

1

23

1

1
2

5

8

8

1

1

129

15

Česká pirátská strana

19

Referendum o Evropské unii

20

TOP 09

21

ANO 2011

22

Dobrá volba 2016

1

1

23

Sdružení pro republiku – Republikánská strana
Československa Miroslava Sládka

1

1

24

Křesťanská a demokratická unie –
Československá strana lidová

25

Česká strana národně sociální

2

2

26

REALISTÉ

3

3

27

SPORTOVCI

2

2

28

Dělnická strana sociální spravedlnosti

1

1

34

1

7

5

7

2

56

239

25

32

39

3

5

343

137

29

Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD)
Strana Práv Občanů

3

31

Národ Sobě

1

85

30

13

942

143

Celkem voličů

1526

Vydané obálky

944

Odevzdané obálky
Platné hlasy

61,86

vol. účast v %

2

2

30

Celkem

2

Újezd

25

17

6

1

1

3

216

130

17

11

1

1

5

1

2

136

110

33

19

1383

223

194

143

138

169

51

22

2185

110

33

19

1387

944

143

138

110

33

19

1387

942

143

136

110

33

19

1383

64,13

71,13

65,09

64,71

86,36

63,48

HALASŮV KUNŠTÁT
dokončení ze strany 1

úryvků na pódiu poradí šestice duchovních z různých křesťanských církví. Ať tak
nebo tak, sál byl pěkně zaplněný a ze strany pořadatelů šlo o dobrý nápad. Faráři
střídavě četli ze vzájemné korespondence
Františka Halase s Janem Zahradníčkem,
Baarova románu Jan Cimbura nebo třeba
vtipně zpracovaného biblického příběhu
o cizoložství krále Davida z pera Američana R. Bradforda. Zmíněné dopisy dvou
českých básníků ze třicátých a čtyřicátých
let působily nejsilněji. Díky osobnímu ladění ukázaly na hluboké přátelství, které
pojilo jinak úplně odlišné povahy a temperamenty – představitele českého levicového hnutí a hluboce věřícího katolíka. Naopak Bradfordův text v podání evangelického faráře Ondřeje Rumla vzbuzoval
mezi posluchači mírné napětí a srdečný
smích.
Druhá část večera patřila vyhodnocení literární soutěže Františka Halase, určené
začínajícím básníkům. Stejně jako v minulých letech se do kulturního domu sjelo
z různých koutů země deset finalistů, ze
kterých porota vybírala toho nejlepšího,
aby jej během Halasova Kunštátu představila
a ocenila. Letošním vítězem se stala osmadvacetiletá Hana Richterová z Brna. Jako
dárek jí město Kunštát pomůže s vydáním
první básnické sbírky.

VYVRCHOLIL 45. ROČNÍK
LITERÁRNÍ SOUTĚŽE FRANTIŠKA HALASE:
BÁSNICKÝ DEBUT PRO HANU RICHTEROVOU
[Tisková zpráva. Brno, 22. 10. 2017]

Laureátkou 45. ročníku Literární soutěže
Františka Halase se v sobotu 21. října 2017
v Kunštátu stala básnířka Hana Richterová.
Převzala rovněž Zvláštní cenu Klementa
Bochořáka, spojenou s vydáním básnické
sbírky knižně dosud nepublikujícímu autorovi.
Hana Richterová (*1989) pochází z Uherského Hradiště, žije v Brně. Své básně představila na autorských čteních v Uherském
Hradišti, Uherském Brodě nebo Brně, časopisecky dosud nepublikovala. První veřejný
profil její tvorby přinesly letos na podzim
internetové stránky Literární soutěže
Františka Halase. Básnická prvotina Hany
Richterové bude představena nejpozději
při příležitosti vyvrcholení 46. ročníku
Literární soutěže Františka Halase v říjnu
2018. Kniha vyjde jako šestý knižní svazek
samostatné edice LSFH.

Emma Kausc. Foto Jaromír Typlt

Knihy a časopisy pro finalisty poskytly:
Časopis a nakladatelství Host, Revue a nakladatelství Weles, Nakladatelství Větrné
mlýny.

Marek Lepka

DÍKY VÁM, KUNŠTÁTŠTÍ,
že jste v tak hojném počtu navštívili letošní
literární večer Halasova Kunštátu. Režiséru
pořadu se podařilo zainteresovat šest duchovních od Bystrého až do Brna k účinkování, a tak vzniklo zajímavé pásmo na téma
Spotřebována je už víra naše?
Pásmo, které přineslo zajímavý doklad o přátelství dvou básníků z největších u nás,
Františka Halase a Jana Zahradníčka,
a o vzorovém snášení se lidí, kteří mají
různý světonázor. Páni duchovní se svého
úkolu čtení z díla obou básníků a dále
z díla S. B. Leacocka, R. Bradforda, R. Fulghuma a J. Š. Baara zhostili s nadhledem
všeobjímajícího porozumění a sobě vlastní
pokorou. Není běžné v dnešní době nedržet
se různých dogmat a stereotypů, a přece
se najde výchozí bod možné tolerance
a přátelství! Divácký ohlas byl toho svědkem, divácký vděk byl patrný ve všech projevech.
Život ve světě, ve kterém se nacházíme, nedává často takový příběh tolerance, přátelství a humoru, jaký byl prezentován. Na
svých toulkách se o tom přesvědčuji dost
často, při první své návštěvě kunštátského
večera o to silněji.
Ještě jednou: díky vám všem.

Literární soutěž Františka Halase, určená
autorům od 15 do 29 let, probíhá nepřetržitě od roku 1972. Od roku 2012 jsou pořadateli soutěže Město Kunštát a Spolek
přátel umění města Kunštát. Vyvrcholení
ve formě dvoudenního kunštátského setkání vybraných tvůrců, jehož hosty byli
básník Ladislav Zedník (držitel ceny Litera
za poezii 2016), a básnířka Emma Kausc
(laureátka 44. ročníku LSFH), proběhlo
letos pošesté.

Laureátka 45. ročníku Literární soutěže
Františka Halase Hana Richterová.
Foto Petr Steindl

Součástí Halasova Kunštátu bylo rovněž
uvedení debutové básnické sbírky Emmy
Kausc: Cykly. Emma Kausc se narodila roku
1998, žije v Praze. Básně publikovala časopisecky (Host, H_aluze) či na internetových
portálech (Nedělní chvilka poezie, Živá
poezie). V říjnu roku 2016 se stala laureátkou
44. ročníku Literární soutěže Františka
Halase a držitelkou Zvláštní ceny Klementa
Bochořáka… Pozor! Debut před dvacítkou.

Uznání poroty LSFH 2017 dále získali
Jakub Cepník (*1996)
Klára Fialová (*1996)
Mattia Natale (*1996)

Čtyřicátého pátého ročníku Literární soutěže Františka Halase pro začínající básníky, se zúčastnilo 62 autorů a autorek z celé
České republiky. Soutěžní příspěvky posuzovala porota ve složení Miroslav Chocholatý (literární kritik a vysokoškolský pedagog), Vojtěch Kučera (básník a příležitostný
editor, dramaturg Literární soutěže Františka Halase), Veronika Schelleová (básnířka a překladatelka).
Na dvoudenní setkání, které proběhlo
v Kunštátě v rámci tradičního Halasova
Kunštátu ze soboty na neděli 21. a 22. října
2017, bylo pozváno deset finalistů, kteří byli
svou tvorbou představeni i na internetových
stránkách soutěže. Součástí setkání byla
					 rovněž připomínka básnické tvorby Fran		
Jaromír
tiška Halase.

Kniha vychází ve spolupráci nakladatelství
Šimon Ryšavý a Spolku přátel umění města
Kunštát jako pátý svazek edice LSFH.
Podrobnosti o historii a současnosti Literární soutěže Františka Halase jsou k dispozici na internetových stránkách lsfh.webnode.
cz; facebook: http://www.facebook.com/
LiterarniSoutezFrantiskaHalase/.
Vojtěch Kučera
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LESNÍ ŠKOLKA JELÍNEK
Letos Lesní školka Jelínek
realizovala projekt „Mezigenerační přátelství
– společně v lese“, na
který získala příspěvek Ministerstva životního prostředí. V rámci projektu jsme
se snažili zapojit seniory a seniorky z Kunštátska do našich tradičních aktivit. Celkem
jsme uspořádali tři veřejné slavnosti (Masopust, Královničky a Dožínky) a tři společné bylinkové vycházky po okolí Kunštátu
(jaro, léto, podzim). Celkem se přímo zapojilo 14 dědečků a babiček. Další seniory
a seniorky jsme navštívili v místním penzionu, jednou na závěr masopustu a jednou
pro společné tvoření. Výsledky společného
tvoření byly vystaveny jako součást školkové výstavy v Kafé za rohem v Boskovicích.
V rámci aktivit celého roku vznikla také
výstava fotek ze společných aktivit v lese.
Tu bylo možno vidět na letošním hrnčířském
jarmarku v Kunštátě nebo je nyní k dispozici v knihovně. Tím ale naše spolupráce
nekončí, dveře do Lesní školky jsou stále
otevřené, a proto vítáme dědečky i babičky
k zapojení do našich aktivit.
Více informaci: www.lsjelinek.cz,
nebo u Zory Javorské, zorienka@gmail.com,
nebo na tel. 606 722 988.
Tešíme se na další spolupráci.

SPORTOVEC OKRESU
BLANSKO ROKU 2017
Nominujte sportovce z okresu Blansko,
o kterém se domníváte, že by si zasloužil
být oceněn za svoje sportovní úspěchy
v kategoriích: sportovec okresu, sportovní
talent, mládežnický tým, seniorský tým,
sportovní akce, trenér.
Pravidla nominace a nominační formulář
naleznete na webových stránkách www.
sportovecjmk.cz.
Návrh odešlete buď písemně na adresu
OS ČUS Blansko, Rožmitálova 40, Blansko
678 01, nebo elektronicky přes www.sportovecjmk.cz a to nejpozději do 11. 12. 2017.
Okresní sdružení České unie sportu
Blansko, z.s.

INZERCE
PEDIKÚRU, MANIKÚRU, kosmetické ošetření a dárkové poukazy nabízí na penzionu
Petra Loukotová. Tel 605 979 721
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.
Českomoravská stavební spořitelna a.s.
NOVÉ kontaktní místo v Kunštátě:
nám. Krále Jiřího 105
Každý čtvrtek od 13.00 do 17.00 hodin.
Termíny schůzek dohodněte na tel.:
602 662 306.
Poskytujeme:
· stavební spoření
· meziúvěry/úvěry
· hypotéky
· pojistné produkty

SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI
A MĚSTO KUNŠTÁT
VÁS ZVOU NA VYSTOUPENÍ

VESELÉ TROJKY
8. PROSINCE V 17.00 HODIN
V KD KUNŠTÁT.

MĚSTO KUNŠTÁT
TRADIČNĚ POŘÁDÁ NOVOROČNÍ KONCERT
TENTOKRÁT

MORAVANKA JANA SLABÁKA
5. LEDNA 2018 V 18.00 HODIN V KULTURNÍM DOMĚ KUNŠTÁT
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Vstupné 250 Kč a 200 Kč. Předprodej vstupenek od 22. 11. 2017 v IC Kunštát.

Předprodej vstupenek probíhá
od 15.11. v infocentru v Kunštátě.

Vhodné jako vánoční dárek.

Cena vstupenky je 100 Kč.

Město Kunštát zve

JEDNODENNÍ ZÁJEZDY
MINIBUSEM

na divadelní představení

ODJEZDY Z KUNŠTÁTU,
LETOVIC A BOSKOVIC
CA ROMTAN,
TEL. 516 410 576, 602 662 306

17
0
2
.
9. 1119.00
v

LISTOPAD
4. 11. sobota Jánské Lázně – Stezka korunami stromů
400 Kč
5. 11. neděle MOSONMAGYARÓVÁR
– Maďarsko, termály
480 Kč
11. 11. sobota Český Těšín – nákupy,
zastávka v Ostravě
400 Kč
12. 11. neděle Podhájská – Slovensko,
termály
520 Kč
26. 11. neděle Velký Meder – Slovensko,
termály 		
490 Kč

PROSINEC
2. 12. sobota Adventní Praha – památky,
nákupy 		
450 Kč
3. 12. neděle Adventní Vídeň – předvánoční klasika 		
490 Kč
10. 12. neděle Adventní Bratislava –
vánoční atmosféra slovenského města,
návštěva památek, výborné jídlo 440 Kč
16. 12. sobota Advent v Č. Krumlově
se zastávkou v Holašovicích
550 Kč

v ku
ltur
dom ním
ě

17. 12. neděle Adventní Bratislava –
vánoční atmosféra slovenského města,
návštěva památek, výborné jídlo 440 Kč
vstupné 300 Kč
senioři 250 Kč

20. 12. středa Stuhleck – Rakousko – lyžování
550 Kč + skipas

Předprodej
v Informačním centru
Kunštát od 18. 10. 2017

CESTUJTE S NÁMI!

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.
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MĚSTO KUNŠTÁT VÁS ZVE NA

2. prosince 2017
na náměstí Krále Jiřího
Program od 16.00

Na arše v šest – Divadelní představení Farní spolek Ad hoc
Pěvecký sbor základní školy

17.00
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

Ilona Stryová – Elektronické housle
Občerstvení zajistí místní neziskové organizace.

