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SLOVO STAROSTY
Před koncem roku byl Kunštát poctěn
neobvyklou návštěvou. Na rybník u školy
dosedl párek labutí velkých s mládětem
a rozhodly se u nás přezimovat. Přerušení
jejich cesty na jih bylo pravděpodobně zapříčiněno neschopností potomka vydržet
náročnou cestu. Labuť je odjakživa považována za ušlechtilého živočicha. Dáno je
to líbivým vzhledem a klidnou, neútočnou
povahou. I přesto, že spolu s husou patří
do řádu vrubozobých a v některých státech
je oblíbeným lovným ptactvem, my, jsouce
vychováni pohádkami, v nich vidíme spíše
zakleté princezny, ošklivá, lítosti hodná
„káčátka“ anebo přirozenou živou ozdobu
krajiny.

Labutě si pokojně přežívaly na rybníku
i přes střídavé mrazy a vůbec nedbaly na
postupné zamrzání hladiny. Dle potřeby
se zdržovaly u přítoku ze zahrad nebo se
rozvalovaly na zamrzlé ploše. Jejich termoregulační systém a opeření tvoří důmyslný
nástroj na ochranu před umrznutím nebo
i podchlazením. Jediné nebezpečí by hrozilo, kdyby přes noc usnuly na volné hladině a do rána se výrazně ochladilo natolik,
že by mohly zamrznout a vysílit se. I to se
občas může přihodit a pak přicházejí na
řadu bratři hasiči se svými gumovými
čluny, aby zamrzlé princezny osvobodili.
Naše labutě však toto nebezpečí neohrozilo
pokračování na str. 2

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2019
KONEČNÝ VÝTĚŽEK TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2019
V OBLASTNÍ CHARITĚ BLANSKO ČINÍ
2 234 633 KORUN.
Je to o 128 553 víc než v loňském roce.
Oblastní charita děkuje všem organizátorům, dobrovolníkům a občanům
našeho města, kteří přijali tříkrálové koledníky a přispěli tak částkou 62 522 Kč.
Podrobněji na adrese: www.blansko.charita.cz

INFORMACE
Z RADY MĚSTA
Rada města chce do konce února podat
žádosti o dotační tituly Ministerstva pro
místní rozvoj. V hledáčku jsou peníze na
nová okna ve sportovní hale, chodníky na
hřbitově, parkovací místa u koupaliště,
nový povrch ulice Pod Hlubnou, venkovní
herní prvky pro děti a úpravy uvnitř kulturního domu.
Rada usiluje o dotaci na výměnu otvorových
prvků v městské sportovní hale. Pokud bude
žádost úspěšná, dojde v tělocvičně ještě
v tomto roce na výměnu veškerých oken
a venkovních dveří. Investice se má vyšplhat na přibližně sedm milionů korun, přičemž horní hranice dotační podpory, kterou
město může získat, je pět milionů.
Druhým chystaným projektem je dláždění
dvou hlavních chodníků na starém hřbitově a dokončení již existujícího chodníku
kolem hřbitovního kostela. Podle stavební
dokumentace se na nové chodníky od kostela směrem k zadní bráně použije historizující betonová dlažba, zatímco chodník
v bezprostředním okolí kostela bude doplněn žulovými kostkami. Na tuto akci, která
podle rozpočtu přijde na milion sto padesát
tisíc korun, by město mohlo od ministerstva
získat dotaci až pět set tisíc korun.
pokračování na str. 2

TERMÍNY ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA
KUNŠTÁT V ROCE 2019
21. 2. 2019 – ČTVRTEK
25. 4. 2019 – ČTVRTEK
27. 6. 2019 – ČTVRTEK
26. 9. 2019 – ČTVRTEK
17. 12. 2019 – ÚTERÝ

INFORMACE O ČINNOSTI
RADY MĚSTA
Dalším záměrem je budování parkovacích
míst podél cesty mezi koupalištěm a Jelínkovou chatou. Po terénních úpravách a zatrubnění stávajícího příkopu zde má vzniknout asi třicet kolmých stání pro osobní
vozidla. Parkoviště by mělo sloužit návštěvníkům koupaliště, turistům nebo rodičům
dětí z lesní školky. Na zpevnění parkovacích ploch se použije kamenivo a prosívka.
Areál vedle koupaliště chce město upravit
do podoby lesoparku a osadit v něm prvky
pro volnočasové vyžití dětí i dospělých.
Rada města dále připravuje rekonstrukci
ulice Pod Hlubnou, respektive úseku mezi
bílým a červeným křížem. Tato cesta se má
dočkat nového povrchu a nové dešťové kanalizace. Jde o důležitý, ale finančně náročný krok, který podle předpokladu vyjde
na zhruba sedm milionů korun.
V plánu je rovněž obnova a doplnění herních
prvků pro děti. Pokud se podaří získat peníze, nová houpadla a skluzavky se objeví
jak na stávajících dětských hřištích v Kunštátě a místních částech, tak i v nových lokalitách – v Sadové ulici a u koupaliště.
Posledním projektem jsou úpravy v kulturním domě. Počítá se s novým schodištěm,
které propojí sál a galerii v patře. Schodiště má vzniknout na místě, kde dnes stojí bar,
a navázat na stávající schodiště, které je
přístupné pouze z restaurace. Samotná
galerie se pak stavebně upraví pro klasické
stolové uspořádání a zmíněný bar najde
nové místo vpravo od podia.
Mgr. Marek Lepka, člen RM

Před vánočními svátky si někdo
„odnesl“ trojdílný hliníkový žebřík
od dětského klubu sídlícího v Jednotě
v Rudce č. 80.
Žebřík jsme měli půjčený a připravený
pro klempíře. Prosíme o vrácení.
Na Slunci, z.s.
EVS coordinator
Rudka 2, 679 72 Kunštát
+420 776 043 571
inaliska@email.cz
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SLOVO STAROSTY
a vesele si hověly i při mínus třinácti.
Přesto zdejší bdělí občané zodpovědně sledovali, zda jim nic nehrozí, a poctivě mne
a zaměstnance úřadu nutili k častým kontrolám.
Jak to bývá u lidí, že odrostlým adolescentům není dobré nic, co rodiče rozhodnou,
a začnou se ztrácet z domova dále z dohledu mamky a taťky, i naše mladé labutě
začalo cestovat po okolí nedbajíc jistoty
„teplého hnízda“. Tu jej procházející se
občané naháněli z Bochořákova náměstí
zpět k rybníku, aby jej za nedlouho zaměstnanci úřadu (proškolení v odchytu dravé
zvěře) odnášeli ze soukromých zahrad
nebo od domovních dveří, kde nechtěně
vystrašilo majitelku a nechtělo ji pustit
domů. A jak se začalo přepeřovat z mláděcí šedohnědé, podnikalo krátké vzdušné
výlety i do okolí. Za penzion do polí, kde
našlo zelenou čerstvou pastvu, do Panské
zahrady, na rybník v Sychotíně. Možná
zavítalo a zavítá i jinam. Proč by ne? Nezná
pojem soukromé a hranice a jenom moje.
Nemusíme se o něj bát, příroda to má zařízené tak, aby se o sebe postaralo. Přeci jen
ale nějaké nebezpečí hrozí nejen jemu,
ale i rodičům. Volně pobíhající a toulaví psi
nedbalých majitelů by je mohli poranit.
I když to není zase tak jednoduché a labuť
se umí o sebe postarat. Silným zobákem
dokáže nepříjemně štípat a dobře mířený
úder křídlem bolí jak od klacku. Naštěstí
jsou v pohodě a nechají se dokonce pohladit od malých dětí, které je přikrmují. Zatím
se nic nestalo, ale stačí nečekaný pohyb,
nepatřičný hluk či nechtěné šlápnutí na
nohu a neštěstí se může stát. Rodičové, víte,
že ty vaše malé děti jsou u labutí samy?
Horší je to s některými školáky. Prý páťáci
z naší základky provokují labutě petardami. Divoká zvířata mohou ze stresu i umřít
(to nemluvím o poranění očí, o popáleninách). Mladí pánové, jste tak hloupí, nebo
tak zlí? A ještě si dovolím pár rad. Pokud
vás labuť nechá přijít až k sobě, buďte obezřetní. Nechala vás narušit svůj osobní prostor, ale kdykoliv může ze strachu reagovat
a zaútočit. A bude to vaše chyba. Začne-li
syčet a ustupovat, respektujte její strach.
Chcete-li naše krasavce přikrmovat, ač jsou
schopni se zatím uživit sami, vězte, že pečivo ve větším množství jim může ublížit
a čím čerstvější, tím škodlivější. Optimální
je třeba uvadlý salát, který jste chtěli vyhodit, nebo nahrubo nastrouhaná mrkev.
Abyste jim nosili lahůdky jako mlže, plže
a červíky, či dokonce malinkaté živé rybičky, to po vás nikdo chtít nemůže. I když…
A buďte si, prosím, stále vědomi, že mluvíme
o živé, divoké přírodě, která ví, co dělá,
na rozdíl od člověka, který ve své nevědomosti a neznalosti i při vší dobré vůli může
ublížit. Chovejme se k našim krásným přezimujícím návštěvníkům tak, aby se jim tu
líbilo a třeba se s nimi za rok opět shledáme.
MVDr. Zdeněk Wetter, starosta

MĚSTO KUNŠTÁT
UPOZORŇUJE SPOLKY, SDRUŽENÍ
A ORGANIZACE, ŽE ŽÁDOSTI
O POSKYTOVÁNÍ DOTACE
MUSÍ BÝT PODÁNY PÍSEMNĚ
DO 1. 3. 2019 NA MĚÚ.
ŽÁDOSTI PODANÉ PO TOMTO
TERMÍNU NEBUDOU ZAŘAZENY
DO HODNOCENÍ.
FORMULÁŘ „ŽÁDOST
O POSKYTNUTÍ DOTACE
Z ROZPOČTU MĚSTA KUNŠTÁT“
A PROGRAM POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ
Z ROZPOČTU MĚSTA KUNŠTÁT
NALEZNETE NA WWW.KUNSTAT.EU,
POD ODKAZEM FORMULÁŘE,
ŽIVOTNÍ SITUACE, SEKCE KULTURA,
ZÁJMOVÉ ORGANIZACE.


UPOZORŇUJEME
OBČANY
Z DŮVODU NEMOCI MÁ
STAVEBNÍ ÚŘAD ÚŘEDNÍ HODINY
POUZE V PONDĚLÍ.


OZNÁMENÍ
NYNÍ MŮŽETE NAHLÁSIT
NEFUNKČNÍ POULIČNÍ OSVĚ TLENÍ
ČI MÍSTNÍ ROZHLAS
PROSTŘEDNICTVÍM
NOVÉ EMAILOVÉ ADRESY:
PORUCHY@KUNSTAT-MESTO.CZ.
DO PŘEDMĚ TU VAŠÍ ZPRÁVY
PROSÍM UVEĎTE
„PORUCHA – ROZHLAS“ NEBO
„PORUCHA – SVĚTLO“.


TERMÍN
SVOZU KOMUNÁLNÍHO
ODPADU V ÚNORU
13. 2. 2019
27. 2. 2019

OMEZENÍ PROVOZU
V ZUBNÍ ORDINACI
KUNŠTÁT
Po několikaletém stabilizovaném provozu
zubní ordinace v Kunštátě dojde v nejbližších měsících k omezení provozu, a to z důvodu odchodu MUDr. Jany Bočkové do důchodu a mateřské a následné rodičovské
dovolené MDDr. Evy Bočkové.
MUDr. Jana Bočková nepřerušuje svoji
práci úplně, ale od měsíce února bude pracovat pouze po dva dny v týdnu, a to v pondělí a v úterý, ordinační hodiny ve čtvrtek
budou využity pouze k dokončení a předání
rozpracovaných protetických prací.
MDDr. Eva Bočková začne ordinovat ve
své rodičovské dovolené od měsíce března
2019 a to jeden den v týdnu ve středu od 9 do
14 hodin. V pátek do odvolání bude zubní
ordinace uzavřena.
Omezení provozu zubní ordinace sníží počty možných ošetřených pacientů a způsobí
prodloužení doby objednání. Výhodu mají
ti pacienti, kteří si zvykli objednat se a chodit pravidelně každého půl roku na preventivní prohlídky, díky nimž se u nich snižuje
pravděpodobnost v ýskytu nenadálých
kazů a akutních bolestí. V současné době
může ordinace při objednávání dalších
pacientů nabízet ošetření zhruba za tři
měsíce. Pokud tato doba některým pacientům nevyhovuje, je jim doporučováno přejít na ošetření do jiných zdravotnických
zařízení v okolí, v místě trvalého bydliště
nebo zaměstnání, která jim jsou schopna
ošetření zajistit v kratším termínu. Současný kapacitní stav zubní ordinace neumožňuje registraci nových pacientů, a to ani
rodinných příslušníků stávajících pacientů,
jak se praktikovalo doposud.
V zájmu zlepšení personálního obsazení
zubní ordinace společnost Bočková zubní,
spol. s r.o. inzeruje svůj zájem přijmout
nového zubního lékaře nebo lékařku. Tato
aktivita je ale bez jakéhokoli ohlasu, protože většina produktivních lékařů je plně
vytížena na svých stávajících pracovištích
a mladí stomatologové se mimo města moc
nehrnou. Dalším lákadlem pro ně je práce
na klinikách s přímou platbou mimo systém
zdravotního pojištění nebo práce v zahraničí na západ od našich hranic, s čímž práce v Kunštátě nemůže rovnocenně soutěžit.
					
MUDr. Jana Bočková,
jednatelka Bočková zubní, spol. s r.o.

SPRÁVA STÁTNÍHO
ZÁMKU KUNŠTÁT
HLEDÁ
SEZONNÍ PRŮVODCE
Nabízíme:
brigádu na základě dohody o pracovní
činnosti nebo dohody o provedení práce
možnost dalšího sebevzdělávání
v oblasti cizích jazyků, historie,
cestovního ruchu, dějin umění
práci v zajímavém a atraktivním
prostředí Národní kulturní památky
odpovídající mzdové ohodnocení
Požadujeme:
české státní občanství
věk minimálně 17 let
vzdělání SŠ, VOŠ, VŠ
(podmínkou není ukončené vzdělání –
potvrzení o studiu je však nutné doložit)
znalost alespoň jednoho světového
jazyka na komunikační úrovni
(preferujeme angličtinu, němčinu,
případná kombinace těchto jazyků
je vítána)
všeobecný kulturně-historický přehled,
základní znalosti v oblasti dějin umění
a dějin hmotné kultury
dobré komunikační a prezentační
dovednosti, ochotu učit se – flexibilitu
Pracovní činnost v týdenních střídavých cyklech (úterý – neděle).
Pracovní doba podle návštěvní doby
objektu; více na www.zamek-kunstat.cz.
Z důvodu absence ubytovacích
prostor preferujeme zájemce
z Kunštátu a okolí.
Žádost společně se strukturovaným
životopisem a s uvedením znalosti
světového jazyka (jazyků), e-mailovým
a telefonickým spojením zasílejte
na e-mailovou adresu
nejedla.martina@npu.cz
do 22. 2. 2019.
V návaznosti vám zašleme pozvánku
na osobní pohovor, který se uskuteční
na státním zámku Kunštát v sobotu
2. 3. 2019 v 13.00 hodin.

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy – rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací – bude přerušena dodávka elektrické energie v našem městě:
dne 20. 2. a 27. 2. 2019 od 8.00 do 12.00 hod.
Vypnutá oblast: ulice Fr. Halase od křižovatky s ulicí Zámecká od domů č. 427 a 149 po
náměstí Krále Jiřího kromě domu č. 436; ulice Radnická; náměstí Krále Jiřího od ul.
Fr. Halase po dům č. 27 na jedné straně a po náměstí ČSČK na straně druhé; náměstí
ČSČK od nám. Krále Jiřího po dům č 94 (jen levá strana ve směru na Rudku)

PŘIROZENÝ POHYB
OBYVATEL ROK 2018
Stav obyvatel k 31. 12. 2018:
Kunštát
Újezd
Sychotín
Rudka
Hluboké
Touboř
Celkem

celkem
1949
290
237
208
58
25
2767

žen
1004
149
116
112
31
9
1421

mužů		
945
141		
121
96
27
16
1346


Průměrný věk obyvatel k 31. 12. 2018:
Kunštát		
Újezd 		
Sychotín		
Rudka		
Hluboké		
Touboř		
Celkem 		

39,80
38,12
41,81
40,98
45,10
45,40
40,05


Narození v roce 2018 – 30 dětí
Kunštát
13 chlapců 9 dívek
Újezd
1
–
Rudka
2
3
Sychotín
1
–
Hluboké
–
1
Zemřelí v roce 2018 – 35 osob
Kunštát
7 mužů
16 žen
Sychotín
1
3
Újezd
1
1
Rudka
3
1
Hluboké
–
2
Z Kunštátu se v roce 2018 odstěhovalo
46 občanů a přistěhovalo 69.


Věkové složení obyvatel:
v předproduktivním věku: 511
v produktivním věku: 1783
v poproduktivním věku: 472
V Kunštátě bylo uzavřeno 23 sňatků, z toho 2 v kostele sv. Stanislava.
Snoubenci dále využili Pilastrový sál
kunštátského zámku, obřadní síň
města Kunštát, Panskou zahradu,
park u jeskyně Blanických rytířů, lesík u Sychotína, zahradu u soukromé
nemovitosti a fotbalové hřiště.
Nejvyšší počty obyvatel stejného příjmení: Bednář/ová – 42, Šafář/ová – 35,
Pavlů – 32.
Nejvyšší počty obyvatel stejného jména: Marie – 89, Jan – 89, Petr – 79.
Nejvyšší počet obyvatel žijící na jedné
ulici je 388.
-mat-

E.ON Česká republika, s.r.o.
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OPĚT VYDAŘENÝ TAROKOVÝ TURNAJ
V Hotelu Rudka se 12. 1. 2019 uskutečnil již
v pořadí 22. turnaj v tarokách. Zúčastnilo
se ho celkem 88 hráčů, což je bezkonkurenčně nejvíce ze všech turnajů pořádaných v celé republice, z toho 6 žen. Nejmladšímu hráči bylo 27 let, nejstaršímu 88 let
a věkový průměr byl 65 let. Z uvedeného
vyplývá, že se sice najdou i mladší hráči, ale
průměrný věk napovídá, že jsou spíše výjimkou.
Účastníky turnaje přišel již tradičně pozdravit pan starosta MVDr. Zdeněk Wetter,
tentokráte v doprovodu pana faráře Mgr.
Petra Košuliče.

na prvním a druhém místě v turnaji v Olší,
na čtvrtém v turnaji v Dalečíně a dvanáctém
na turnaji v Jimramově. Kunštátský hráč
navíc zvítězil při hodnocení celého okruhu.
V našem okruhu turnajů již výsledky nebyly tak přesvědčivé, ale přesto naši hráči
obsadili dvě třetí místa, v našem turnaji
a v turnaji ve Velkých Opatovicích, druhé
místo na turnaji v Jevíčku. Nejslabší co do
umístění vyšel turnaj ve Vranové, kde nejlepší kunštátský hráč obsadil až 25 místo,
a jak je již výše uvedeno, v celkovém hodnocení našeho okruhu turnajů byl nejlepší
kunštátský hráč na pátém místě. Konkrétní

ŠACHOVÝ KLUB KUNŠTÁT
MEMORIÁL JANA JÍLKA
13. ročník šachového turnaje pro děti do
16 let se konal 26. ledna 2019 s výsledkem:
1. Ondřej Havel, 2. Jakub Havel, 3. Petr Votřel (všichni Kunštát), 4. Petr Kříž (Zbraslavec), 5. Jakub Šudoma, 6. Jakub Šťourač
(oba Bystré), 7. Karel Trubák, 8. Martin Kučírek (oba Kunštát), 9. Jan Sejkora (Bystré),
10. Adam Kubín (SVČ Boskovice) atd.
Nejlepší tři hráči ve dvou věkových kategoriích byli oceněni medailemi. Celkem jich
bylo v dosavadních ročnících uděleno již 66.
Zdeněk Libiš

MEMORIÁL ANTONÍNA BLAŽKA
14. ročník šachového turnaje
se bude konat 23. 2. 2019 ve 13.00
ve velké zasedací síni MÚ Kunštát.

Před zahájením samotného turnaje byly
vyhlášeny celkové výsledky za rok 2018 ze
všech turnajů našeho okruhu, do kterého
se započítávají výsledky turnajů u nás, ve
Velkých Opatovicích, Jevíčku a Vranové.
Pan starosta s panem farářem předali prvním třem hráčům ceny. V tomto hodnocení
byl nejlepší kunštátský hráč až na pátém

výsledky lze nalézt na www.taroky.cz. Ze
známých důvodů se nemohl v letošním roce
uskutečnit tradiční turnaj na Štěpána
v Panském domě, který je pravidelně pořádán pro hráče z Kunštátu a blízkého okolí.
A i když je v Kunštátě zatím tarokářů relativně dost, platí stále naše nabídka pomoci
při zájmu nových hráčů o tuto karetní hru.

16. ROČNÍK SOUTĚ ŽE
O NEJLEPŠÍ SLIVOVICI
(SLIVKOŠT)
Vážení příznivci nápoje,
který posiluje mysl, srdce
a mládenecké síly,
dovolujeme si Vás pozvat
dne 23. 2. 2019
do Rudecké hospody na
SLIVKOŠT.
Kategorie:
1) Švestky
2) Hrušky, třešně, kalvados
Začínáme v 19.00 hodin.
Zve Sdružení složek Rudka
Bližší informace na tel. 721 997 673

místě. Podmínkou zařazení do celkového
hodnocení je účast nejméně ve třech z výše
uvedených turnajů. Po tomto předání cen
byl zahájen samotný turnaj pro rok 2019.
Turnaj již tradičně probíhal v pohodové
atmosféře. Hrála se celkem čtyři kola,
každé kolo trvalo jednu hodinu. Po sečtení
a vyhodnocení výsledků bylo přistoupeno
k vyhlášení pořadí hráčů, které bylo o to
radostnější, že na prvním místě se umístila
žena, a navíc hráčka z Kunštátu.
Pokud se ohlédneme za uplynulým rokem,
lze konstatovat, že byl celkem úspěšný.
V okruhu Vysočina se naši hráči umístili
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Závěrem bychom chtěli poděkovat majitelům hotelu Rudka za vstřícný a konstruktivní přístup při přípravě turnaje, personálu tohoto hotelu za vytvoření pohodové
atmosféry, pružnou a pohotovou reakci při
řešení drobných problémů. Panu starostovi
a vedení města Kunštátu za podporu, kterou
našemu turnaji již léta věnují, a v neposlední řadě všem našim sponzorům, kteří měli
rozhodující podíl na tom, že se nám opět
podařilo zajistit dostatek velmi kvalitních
cen. Děkujeme rovněž za provedení fotodokumentace našeho turnaje.
Za pořadatele Ing. Dalibor Botko

INZERCE
HOTEL RUDKA HLEDÁ POM OCNOU
KUCHAŘKU NA PLNÝ ÚVAZEK.
INFORMACE NA TEL. 722 947 994.
Bc. DANA SKOTÁKOVÁ, masáže dospělých,
dětí i kojenců oznamuje změnu telefonního
čísla, které je nyní 608 978 902.
MĚSTO KUNŠTÁT NABÍZÍ k prodeji palivové dříví. Možnost objednávky u pana
L. Hrdličky, tel. 602 350 046.

Diakonie Broumov,
sociální družstvo

více na www.diakoniebroumov.cz

SEZNAM VĚCÍ, KTERÉ MŮŽETE DÁT DO SBÍREK

Veškeré oděvy - dámské, pánské, dětské – nepoškozené s fungujícími zipy
Obuv – nepoškozená (zavázaná v igelitové tašce)
Kabelky, batohy – pouze nepoškozené a s funkčním zipem
Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky – čisté i mírně poškozené
Přikrývky, polštáře a deky, pouze péřové
Záclony, závěsy – nepoškozené
Látky (minimálně 1 m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
Knihy
Menší elektrospotřebiče – mohou být i nefunkční

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME
 znečištěný a vlhký textil
 ledničky, televize, počítače, matrace, koberce – z ekologických důvodů
 nábytek, jízdní kola, kočárky – transportem se poškodí
 lyže, lyžáky
 nádobí bílé i černé, skleničky, porcelán

SBÍRKA SE USKUTEČNÍ
SBĚRNÝ DVŮR ODPADŮ KUNŠTÁT
1.– 28. ÚNORA 2019
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota

13.00–17.00
08.00–11.00 13.00–17.00
08.00–11.00 13.00–17.00
08.00–11.00 13.00–17.00
08.00–12.00

Bližší informace rádi sdělíme na tel. 491 524 342, 739 999 112

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.: 602 737 857. 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 DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
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KULTURNÍ DŮM KUNŠTÁT

10. března 2019 v 17.00
VSTUPNÉ 250 KČ, PRO DŮCHODCE 200 KČ
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK OD 18. ÚNOR A 2019 V IC KUNŠTÁT, NÁM. KRÁLE JIŘÍHO 105, 516 410 576

