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Oprava domu č. p. 107 na nám. Krále Jiřího, v jehož věžičce byl objeven vzkaz „našim potomkům.“

SLOVO STAROSTY
Zajisté jste si povšimli probíhající opravy
střechy a fasády na domě č.p. 107 na náměstí. Akce důležitá a prováděná z rozpočtu města, neb na většinu investic sloužících k udržení městského majetku se
dotační tituly nevyhlašují. V rámci těchto
stavebních úprav se rozebrala i makovice
radniční věžičky a zde byl nalezen zaletovaný hliníkový tubus. Po otevření byly objeveny zajímavé historické materiály, které
jsme předali člověku povolanému a věcí
znalému, Janu Křepelovi z Lipky, k prostudování. Co se tedy skrývalo v nalezené
schránce? Švabachem psané listiny z druhé poloviny 19. století od Petra Brablence,
od starosty Ignáce Šamšuly a radních Jana
Novotného a Antonína Šamšuly. Listiny
částečně poničené stářím a prostředím
byly ofoceny a budou předány odbornému
ústavu k rekonstrukci a konzervaci. Obsah
dopisů je překládán do srozumitelné a čitelné formy. Dále byly přiloženy dobové
noviny a časopisy z konce 19. století spolu
s ukázkou krejcarů a dopis dvou klempířů, kteří v roce 1959 střechu opravovali.
Ti uschované dokumenty nalezli, přidali
svůj dopis a hrst mincí socialistické měny
spolu s pivní zátkou a vše opět nepropustně uzavřeli do věžičky. Celý nález jsme
zdokumentovali. Ale nastala otázka, zda
nález vrátit a zda k němu něco přidat.
pokračování na str. 2
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Foto. K. Podsedník st.

HRNČÍŘSKÝ JARMARK V KUNŠTÁTĚ
LETOS OSLAVÍ ČTVRT STOLETÍ
Jubilejní ročník této tradiční
a ojedinělé akce opět nabídne
návštěvníkům možnost strávit třetí víkend měsíce září
v prostředí jedinečné atmosféry, kterou nabídne Kunštát
– město keramiky.
Umění keramiků ze všech
koutů naší vlasti.
Rozmanitá přehlídka hrnčířského řemesla.
Kulturní program, výstavy, soutěž keramiků.
Na kunštátském náměstí se ve dnech jarmarku představí téměř dvě stovky keramiků s rozmanitou nabídkou hrnčířského
zboží. K vidění bude ukázka výpalu keramiky RAKU, točení na hrnčířském kruhu,
pro děti budou připraveny oblíbené dílny.
Jarmarku se zúčastní i zahraniční keramické dílny ze Slovenska, Bulharska, Polska.

Jejich zájem o možnost předvést výrobky za hranicemi své
země je stále vyšší.
Průřez jedinečnou tvorbou
keramiků Zdeňka Lindovského a Karla Ševčíka nabídne
výstava ve velkém stanu na
náměstí K. Bochořáka.
Město Kunštát získá i svůj
nový symbol – sochu hrnčíře,
která bude slavnostně odhalena na nám. K. Bochořáka v neděli 17. 9.
v 11.00 hodin. Autorem je kunštátský sochař
a keramik Zdeněk Lindovský.
Na nám. K. Bochořáka budou představeny
džbány, které vznikly v rámci červnové
akce “Sto džbánů“, konané v rámci prvního
ročníku celoevropské události „Dobrý den,
keramiko!“

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY

V pátek 15. 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!

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.

pokračování na str. 2

Město Kunštát – pořadatel jarmarku

Spěšně sestavené kolokvium (pan Křepela, pan Šamšula, pan Podsedník, zástupci
města i úřadu) rozhodlo následovně. Originál listiny směřují do archivů, jejich kopie, seznam tiskovin mince i pivní zátka
byly vráceny do nových měděných tubusů.
My jsme ke starému nálezu přidali aktuální tiskoviny, fotografie Kunštátska, fotografie všech starostů Kunštátu, zprávu
o kronikářích a kronikách, vývoj počtu
obyvatel od 19. století po 2016 ve všech obcích města, současné platidlo v drobných,
dvě pivní zátky a zprávu stručně charakterizující hospodářský, politický i kulturní
vývoj města od roku1989.
Dne 4. 8. 2017 byly dva tubusy společně uzavřeny do věžičky a záleží na kvalitě současných prací a materiálu, jak brzy budou

opět otevřeny a do jaké míry budou zajímavé pro budoucí občany města. K této krátké
informaci bych vám rád předložil i vlastní
dopis dvou dělníků, klempířů, kteří zajíma-

vě popsali dobu, ve které žili. Oba pocházeli z Lysic a zdravá mysl jim určitě při
práci nechyběla.
MVDr. Zdeněk Wetter, starosta
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HRNČÍŘSKÝ JARMARK V KUNŠTÁTĚ LETOS OSLAVÍ ČTVRT STOLETÍ
Soutěž pro keramiky má v letošním roce
téma keramický tác. V informačním centru
na náměstí Krále Jiřího budou po oba jarmareční dny vystaveny soutěžní výrobky,
o vítězi rozhodnou svým hlasováním návštěvníci jarmarku. Hlasovat můžete v sobotu 16. 9. od 10.00 do 18 hodin, v neděli
17. 9. od 9.00 do 13.00. Slavnostní vyhlášení
vítězů se uskuteční v neděli 17. 9. ve 14.30
z pódia na náměstí.
Jaký kulturní program pro návštěvníky
město připravilo? Pořadatelé ho sestavili
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jako malou retrospektivu koncertů, které
během dvaceti pěti let trvání jarmarku
v Kunštátě zazněly a měly velký ohlas
u návštěvníků. Vystoupí kapela Buty, České
srdce, Tomáš Kočko a Orchestr, R. Křesťan a Druhá tráva, Michal Hrůza s kapelou,
Mirai a nebude opět chybět RR band Marcela Woodmana.
Město Kunštát věnuje přípravě a organizaci XXV. hrnčířského jarmarku velkou
pozornost, má zájem, aby se návštěvníci
i prodejci v Kunštátě cítili co nejlépe.

Naším cílem je rovněž zachovat kvalitu
a úroveň této přehlídky keramických výrobků a hrnčířského řemesla, podpořit zachování keramických tradic v Kunštátě, získat
zájem zahraničních keramiků ze zemí
s hrnčířskou tradicí, a tak připravit akci,
která je svým zaměřením (pouze po hrnčířské linii) a kvalitou výjimečná a ojedinělá
nejen v našem regionu.
Těšíme se na společně prožitý víkend.
Město Kunštát – pořadatel jarmarku
www.kunstat.eu

INFORMACE O ČINNOSTI RADY MĚSTA
V měsíci srpnu se Rada města na svých
zasedáních mimo jiné zabývala:
• možností jed nosměr ného provozu
a umístění retardérů v ulici Hrnčířská
• nabídkou Úřadu práce na možnost organizace veřejně prospěšných prací
• prodejem a pronájmem pozemků ve
vlastnictví města
• postupem příprav a organizace Hrnčířského jarmarku
• umístěním sochy hrčíře na nám. K. Bochořáka
• pronájmem bytových a nebytových prostor
• postupem prací na:
• výměně střešní krytiny a opravě krovu
budovy nám. Krále Jiřího 107 v Kunštátě
• přípravě zastavovací studie pozemku
p.č. 1034/2
• přípravě projektové dokumentace na
opravu bytového domu ulice Nová 504
• přípravě podkladů pro získání dotace
na opravu sportovní haly (výměnu otvorových prvků)
• žádostí SDH Újezd o poskytnutí dotace
z rozpočtu města na dokrytí vlastního
podílu k získané dotaci z JmK

GALERIE KUNŠT
NABÍZÍ OD ZÁŘÍ
VÝTVARNÉ KURZY
pro jednotlivce i skupiny určené dětem,
mládeži, dospělým a seniorům pod vedením
pedagoga s výtvarným vzděláním a dlouholetou praxí ve školství. Zápis do kurzů zahájen.
Příprava na talentové zkoušky SŠ a VŠ
Kurz kresby a malby
Výtvarné tvoření
Kurzy jsou pro začátečníky, mírně pokročilé i pokročilé, náplň kurzů je zaměřena
na základy kresby a malby. Během lekcí jsou
studenti seznámeni se základními výtvarnými technikami a tématy,
kompozicí, teorií barev atd.
Vyzkouší si koláž, mozaiku,
monotyp a kromě toho budeme debatovat nad publikacemi o výtvarném umění
o jeho vývoji a moderních
tendencích.
Přijďte se podívat a domluvit do Galeriie Kunšt, která
se nachází v centru Kunštátu v době:
10–17 hod. (středa – pátek)
tel. 605 910 427
galeriekunstat@gmail.com
Těší se na Vás
Kateřina Krejčířová

• výsledkem hospodaření VHO k 30. 6. 2017
• informací zástupců České spořitelny,
a.s. o uzavření pobočky v Kunštátě k 26. 9.
2017
• Rada města schválila:
• uzavření smlouvy o dílo s firmou IN AD,
spol. s r.o. na vypracování architektonické studie propojení Panské zahrady
a areálu zámku v Kunštátě za nabídkovou cenu 42 592 Kč včetně DPH
• uzavřením smlouvy na organizaci zadávacího řízení a zpracování zadávacích
podmínek na projekt Rozšíření IS GINIS
s RPA Tender, s.r.o. za nabídkovou cenu
100 000 Kč bez DPH
• zadání zakázky na opravu lesních cest
a komunikace v Rudce u firmy KORA-VODOSTAVING. s.r.o. za nabídkovou
cenu 199 538 Kč bez DPH
• přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 300.000,- Kč, na realizaci projektu „Svátky řemesel a krásy
ušlechtilých koní“ za podmínek návrhu
smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
Jihomoravského kraje
• pronájem fotbalového areálu FK Kun-

štát o.s., U Hřiště 521, 679 72 Kunštát za
symbolickou částku 10 Kč ročně
• uzavření dodatku č. 6 k pojistné smlouvě na škodové pojištění majetku města
Kunštát
• rozpočtové opatření č. 4/2017
• přidělení zakázky na výrobu a montáž
8 ks ochranných keramických kachlů
na most v Panské zahradě od pana Milana Růžka, za nabídkovou cenu 11 000 Kč.
Kachle se znaky budou chránit most
v zimě před poškozením
• přistoupení města Kunštát k soudnímu
sporu žaloby na ZUR JMK jako vedlejší
účastník a vyjádření tak otevřeně podpory přijatým ZUR a dalšímu postupu,
který ve věci připravuje JMK
• uzavření smlouvy o dílo s firmou
ARTEMIA, s.r.o. na realizaci vrtané studny v Újezdě u Kunštátu za nabídkovou
cenu 81 200 bez DPH
• přidělení zakázky na dodávku a montáž kuchyňské linky do budovy staré
školy v Hlubokém u Kunštátu u p. Jaroslava Doskočila za nabídkovou cenu
106 401 Kč			
-taj-

UKONČENÍ PROVOZU POBOČKY ČESKÉ SPOŘITELNY
V KUNŠTÁTU
STANOVISKO ČESKÉ SPOŘITELNY

STANOVISKO MĚSTA KUNŠTÁT

Máme nejširší pobočkovou síť v ČR, přesto
však nemůžeme být všude. Snažíme se přizpůsobovat našim klientům a mít pobočky
tam, kde je klienti nejvíce využijí. Chod
poboček proto pečlivě sledujeme a podle
míry jejich využití je přemísťujeme, otevíráme na nových místech, případně uzavíráme.
V této souvislosti jsme po detailní analýze
dospěli k rozhodnutí, že 26. září 2017 ukončíme provoz naší pobočky v Kunštátu.
Klienty jsme o připravovaných změnách
pochopitelně s předstihem informovali. Čísla účtů, ani nastavení jejich dalších produktů se jim nijak nezmění. V Kunštátu bude
nadále klientům k dispozici 24 hodin denně
náš bankomat, který umožňuje kromě výběru hotovosti například zadání jednorázového i trvalého platebního příkazu, zaplacení
složenky, dobití kreditu mobilního telefonu,
změnu PIN kódu nebo zobrazení limitů karty.
Nabízíme také řadu alternativních cest
k obsluze účtu – bankomat, elektronické
bankovnictví SERVIS 24 internet/telefon,
Mobilní banku SERVIS 24 s nepřetržitým
provozem nebo aplikaci Můj stav pro kontrolu zůstatku na účtech.
Kompletní obsluhu klientských účtů a dalších bankovních produktů zajistí také kterákoli jiná naše pobočka. Nejblíže Kunštátu
jsou naše pobočky v Lysicích a v Letovicích,
v okruhu 20 km máme i další pobočku
v Boskovicích.
Česká spořitelna
Děkujeme za pochopení.

Ve čtvrtek 2. 8. 2017 mne na MěÚ navštívili
zástupci České spořitelny, a.s. včetně paní
ředitelky regionu Jižní Morava. Během
krátké chvilky mi sdělili rozhodnutí o ukončení provozu jejich pobočky na náměstí
ČSČK v Kunštátě. Žádný záměr, žádná
polemika, prostě hotová věc. Rozuměl jsem
jejich argumentům, které je údajně vedly
k tomuto kroku, ale odmítl jsem se s nimi
ztotožnit. Informoval jsem je, že město
Kunštát a jeho vedení podniknou aktivity
k zachování pobočky a bude hájit zájmy
občanů na Kunštátsku, potažmo klientů
České spořitelny. A nejen jich. Ohrožen je
vlastně i bankomat, přestože pracovníci
ČS, a.s. slíbili udělat vše pro jeho další existenci. Se souhlasem radních jsem zaslal
protestní dopis proti likvidaci pobočky,
a to na ředitelství regionu JM, zástupci
pobočkové sítě a na předsednictvo ČS, a.s.
Současně město vytvořilo podpisovou petici pro zachování pracoviště spořitelny
v Kunštátě, která je stále k dispozici v trafice u paní Halvové, v prodejně COOP a ve
vstupu na MěÚ.
Význam petice jste potvrdili svou aktivní
účastí a čtyřmi sty podpisy během týdne po
jejím založení. Petice se všemi podpisy bude
součástí dalších akcí, které město podnikne
pro zachování současného stavu. Díky vám
za podporu.
MVDr. Zdeněk Wetter, starosta
3

PODZIM SE SPOLKEM
PŘÁTEL UMĚNÍ
Děti čeká v září loutkové divadlo. Je
zajímavé, že loutka vznikla nezávisle
na sobě v různých částech světa.
Vzpomeňme východní stínová divadla, turecký „Karabés“, „Pulcinellu“
z Neapole. Všude si loutková divadla
získala oblibu. Česká republika se
vyznačuje velmi bohatou loutkařskou
historií, která stála na rodinných
tradicích. Kopečtí, Karfiolové, Flachsové, Sychrovští dědili příběhy a hry
z generace na generaci. Také mnoho
umělců se věnovalo návrhu a výrobě
loutek. Byl to Jiří Trnka, Mikoláš
Aleš, Ladislav Šaloun, Ota Bubeníček,
Josef Váchal a další.

LESNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA
JELÍNEK
Od září 2017 spolek Na Slunci, z. s. opět
otevírá Lesní mateřskou školkou Jelínek,
která je oficiálně zapsaná v rejstříku škol
a školských zařízení.
V rámci rodinného klubu Jelínek stále
nabízíme volnočasové aktivity pro děti.
Od září opět nabízíme enviromentální výukové programy pro MŠ a 1. stupeň ZŠ.
Pořádáme akce pro veřejnost, nejbližší je
slavnost Dožínek 12.9. od 14.00, která se
zaměří na poděkování za úrodu a plody
a rozloučení s létem. Na všechny akce jsou
srdečně zváni také dědové a babičky. Za
podporu velice děkujeme
Městu Kunštát.
Více informací, kontakty a přihlášky na
www.lsjelinek.cz.
z. j.

Divadlo Toy Machine, jež v osobě loutkoherce Tomáše Běhala a v návaznosti na zmíněné tradice zavítá do Kunštátu v sobotu 23. 9. 2017, se zaměřuje
na loutkové a objektové divadlo.
V představeních rozehrává obyčejné
předměty denní potřeby, ale zároveň
vždy vychází z tradičního přístupu.
Je pravidelným hostem Jiráskova
Hronova. Děti se mohou těšit na pohádku s námětem „Starých pověstí
českých“. Tvůrci vybrali tři hlavní příběhy, které považují za stěžejní pro
naši historii.

Říjen patří vzpomínce na Františka
Halase. Do letošního ročníku Literární soutěže Františka Halase zaslalo
své básně 62 autorů a autorek z celé
České republiky. Tříčlenná porota
ve složení Miroslav Chocholatý (literární kritik, vysokoškolský pedagog), Vojtěch Kučera (básník, příležitostný editor) a Veronika Schelleová
(básnířka, překladatelka) všechny
zaslané příspěvky posoudí a z přihlášených vybere deset finalistů. Tito
budou následně pozváni k nám do
Kunštátu na dvoudenní vyvrcholení
soutěže.

49. HALASŮV KUNŠTÁT
21. 10. 2017 V 19 H
V KULTURNÍM DOMĚ
Spotřebována je už víra naše?
Letošní slavnostní večer Halasova
Kunštátu bude věnován přátelství
Františka Halase a Jana Zahradníčka.
Zazní texty hluboké i úsměvné, verše
i výňatky z korespondence obou básníků.
Srdečně zvou
Martina Hosová a Aleš Kubík
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INZERCE
NABÍZÍME K PRONÁJMU prostory (80 m 2)
na nám. ČSČK č. p. 482. Tel. 605 509 762
NABÍZÍM DOUČOVÁNÍ matematiky pro ZŠ.
Tel. 728 482 897
HLEDÁM K PRONÁJMU byt / domek / chalupu. Rudka, Kunštát a okolí. Tel. 604 154 795
CHALUPA HLUBOKÉ nabízí ubytování
a občerstvení U vodníka. Po–pá 17.00–22.00,
so–ne 13.00–22.00. Tel. 604 888 082
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.

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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