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Čestné občanství města Kunštátu panu Františku Burianovi slavnostně převzali dne 21. 2. 2019 jeho potomci, vnučka Zdenka Popelková a prapravnoučata Františka a Kvido Popelkovi, již pátá generace starající se o jeho odkaz.
Foto. K Podsedník st.

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
jaro s námi letos koketuje a střídá se se
zimou, jako by chtělo říci: „Už se nemůžu
dočkat, až přijdu za vámi, ale ještě není ten
správný čas.“ A my to odnášíme nachlazením a chřipkami. Někdo si užívá zimních
radovánek alespoň na horách a chtěl by
ještě trochu té sněhové nadílky, jiní už brousí zahradnické nůžky a nemohou se dočkat
tepla. Jen aby nepřišlo moc rychle a voda

HOTEL RUDKA
PÁTEK 15. 3. 2019 OD 17.30
...celovečerní pásmo filmů z cest…
dobrodružství, adrenalin…
Vstupné: 80 Kč, děti ZŠ zdarma
Doprovodný program: * nutriční poradenství
* zdravá výživa * sportovní výživa * hubnutí
* měření tuku na spec. přístroji
vše zdarma od 16.00
Rezervace a předprodej vstupenek v IC Kunštát.

se nám při tání trochu vsákla do země.
Potřebujeme to všichni. Jsou ale události,
které běží bez ohledu na venkovní teploty.
V loňském roce jsme informovali o projektových přípravách na autobusový terminál.
Projekt úzce souvisí s úpravou křižovatky
pod kostelem a novým chodníkem z náměstí ke škole. Zároveň zahrnuje úpravu
okolí kostela. Je to náročná akce vzhledem
k nutné spolupráci města, ŘSD a Krajského
úřadu. Sjednotit postup je základem dobré
přípravy i budoucí realizace. Veškeré práce
na projektech běží zatím současně a teď
čekáme na poslední vyjádření kompetentních orgánů, abychom mohli zadat další fázi
projektové přípravy na stavební povolení.
Není to jednoduché ani vzhledem k projednávání se sousedy budoucí stavby, která více
či méně do jejich životů zasáhne. Město
s nimi konzultuje jednotlivé situace a snaží
se najít kompromis, aby výsledek neohrozil
akci samotnou a občany omezil co nejméně.
Možná jste v tisku nebo na FB sítích zaregistrovali krátkou zprávu o nálezu důkazů
o hrnčířské činnosti v domku hrnčíře Válka
(č.p. 94 ) už v průběhu 15. století. Domek se
nachází nad kostelem v zatáčce křižovatky
na Rudku. Spolek Řemesla Kunštát, který
tento památník hrnčířů opatruje a zvelebuje více jak deset let, nechal v tomto domku
provést archeologický průzkum a vyplatilo
se to. Tento nález je dalším významným
pokračování na straně 2

INFORMACE Z RADY
A ZASTUPITELSTVA
MĚ STA
Jako neopodstatněnou označili zastupitelé města petici proti výstavbě pěti až šesti rodinných domů na louce pod lesem mezi
ulicemi Sokolská a Chocholík v Kunštátě.
Petice, kterou v minulých týdnech podepsalo 116 občanů, mimo jiné požadovala, aby
město v dané lokalitě změnilo územní plán
a pozemky vedené od roku 2009 jako plochy
pro bydlení převedlo na ornou půdu nebo
jinou zeleň. Majitelé, kteří si parcely v loňském roce koupili od soukromých vlastníků,
by tím ztratili možnost stavět. Podle zastupitelů je petice neopodstatněná právě proto,
že záměr plánované výstavby je v souladu
s platným územním plánem města Kunštát,
pokračování na straně 2

UPOZORNĚNÍ
Z důvodu probíhajících oprav Panského
domu na náměstí Krále Jiřího, upozorňujeme na omezení pěší komunikace.
Prostor chodníku i přilehlé zatravněné
plochy bude po dobu oprav užívat provádějící stavební firma a chodník bude
zcela uzavřen. S ohledem na vlastní
bezpečnost používejte chodník na druhé straně náměstí.
-dpDěkujeme za pochopení.

BLAHOPŘÁNÍ

PODĚKOVÁNÍ

BŘEZEN MĚSÍC ČTENÁŘŮ

V měsíci únoru oslavil krásné devadesáté narozeniny náš fotbalový fanda
pan Josef Mareček. Přejeme mu hlavně hodně zdraví. Za FK Kunštát a příznivce gratulují Petra a Renata.

Děkujeme všem za účast, květinové dary
a za projevenou soustrast při posledním
rozloučení s naším drahým zesnulým
panem Františkem Vosouchem.

INFORMACE

SLOVO STAROSTY

V rámci celorepublikové akce
BŘEZEN MĚSÍC ČTENÁŘŮ
bude v městské knihovně po
celý měsíc probíhat „amnestie“ čtenářských poplatků (na registrační
poplatek za přihlášení a poplatek za upomínku). Využijte této příležitosti k přihlášení do knihovny nebo jen k její návštěvě.
V knihovním fondu jsou zastoupeny všechny literární žánry, které by vás mohly zaujmout, včetně více něž dvaceti druhů časopisů a audio CD. Budou se také konat besedy a čtenářské dílny pro děti ze základní
školy.
Vyvrcholením tohoto měsíce bude již tradiční Noc s Andersenem, která se v knihovně uskuteční 29. 3. 2019.

Zarmoucená rodina

poznatkem o historii kunštátské keramiky
a posouvá naše město na žebříčku historického poznání opět o stupeň výš. Podrobnější informace naleznete na webových stránkách Archaia Brno z.ú.
Každoročně je město peskováno občany
ohledně dřevin přerůstajících nad místní
komunikace, kde větve překážejí v chůzi
po chodníku a nutí scházet nebezpečně
do vozovky nebo i překážejí v řádné jízdě
automobilům po samotné vozovce. Hlavně
nákladním a autobusům. K tomu se přidruží i spad plodů, listí a větví na komunikace.
Majitelé těchto stromů a keřů jsou ze zákona povinni svůj majetek udržovat tak, aby
nedocházelo ke škodě na majetku sousedů,
ale ne vždy tomu tak skutečně je. Pak má
město právo přikročit k patřičnému ořezu
samo, aby chránilo svůj majetek a zdraví
občanů. Pokud se realizují tato opatření
v době květu či období růstu plodů, není to
nejvhodnější čas pro řez. Každý rostlinný
druh má svá specifika pro ošetření. Z těchto důvodů jsme na základě hlášení pracovníků města, kteří provedli průzkum terénu,
oslovili univerzálním dopisem několik
desítek majitelů příslušných nemovitostí
s žádostí o nápravu vzhledem k přerůstání
stromů a keřů nad pozemky města. Zároveň jsme ochotni tento problém s majiteli
konzultovat na místě. Vzhledem k probíhajícímu vegetačnímu klidu, kdy lze většinu
řezů provést, se může zdát, že někde problém zveličujeme, ale musíme si uvědomit,
že do léta větve dorostou do délky, ztěžknou
a poklesnou. Chceme tedy řešit hlavně situace, které nastanou.
MDŽ, psaný na 8.3. je svátkem, který byl
v minulosti z části dehonestován, z části
sloužil jako důvod k oslavě hlavně druhého
pohlaví. Přesto si myslím, že jako svátek
mezinárodní má stále své místo v naší pluralitní společnosti. Přeji tedy všem ženám
(a hlavně těm našim), ať jsou dostatečně
úspěšné ve snaze za rovnoprávnost s mužským plemenem, ať se dočkávají uznání za
veškerou činnost, kterou provádějí v zaměst					 nání, doma i pro společnost. A hlavně si
Mgr. Marek Lepka, člen RM
uvědomte, že jako ženy jste v jistých činnostech nezastupitelné a nenahraditelné. Máte
prostě navrch. (Teď asi nebudu moci zajít do
hospody).
k jehož změně před deseti lety neměl nikdo
námitky, a povolování chystané výstavby
bude jako u ostatních stavebníků podléhat
platným zákonům a dohledu stavebního
úřadu.
Budova hospody pod koupalištěm v Rudce,
která je dnes majetkem tzv. Sdružení složek
Rudka, přejde do vlastnictví města Kunštát.
S návrhem na převod přišli zástupci samotného sdružení s tím, že po odchodu posledního nájemce hospody v loňském roce už
nenašli náhradu a přišli tak o jediný zdroj
příjmu, ze kterého hradili provoz celé budovy. Zastupitelé nabídku přijali a spolu se
složkami teď připraví potřebnou smlouvu.
Nadále má platit, že objekt, jehož součástí
je i sál, bude sloužit jako zázemí pro pořádání společenských akcí v Rudce.
Pořádání tanečních zábav v Kulturním domě Kunštát bude ošetřeno novými pravidly,
která by měla zabránit překračování kapacity sálu a pomoct tak k vyšší bezpečnosti
návštěvníků a lepší ochraně majetku. Podle
chystané směrnice budou muset organizátoři nově dodržovat povolenou obsazenost,
kterou si město nechalo spočítat bezpečnostním technikem, dále po nich bude
správce budovy chtít peněžní zálohu pro
případ poškození majetku a budou muset
prokázat dostatečné pořadatelské zajištění.
I v tomto roce dojde na investici do budovy
penzionu pro důchodce v Radnické ulici. Po
loňské celkové rekonstrukci střechy se nyní
počítá s výměnou oken, která jsou v havarijním stavu. Pro obyvatele penzionu to ale
nebude taková zátěž, protože nová okna se
budou osazovat do původních tvorů a zdaleka se nebudou měnit všechna. V rozpočtu
se počítá s částkou kolem 370 tisíc korun.
Město Kunštát má úředně odsouhlasenou
podobu svého historického znaku a vlajky.
Z Poslanecké sněmovny přišlo v minulých týdnech potvrzení, že schválená a do
Registru komunálních symbolů zapsaná
je ta varianta, na které známou trojici černých pruhů – ať už na znakovém štítu nebo
na vlajce – doplňuje sedm per černé barvy.

ZMĚNA
ÚZEMNÍHO PLÁNU Č. 2

Oznamujeme občanům, že právě probíhá
projednávání návrhu změny č. 2 ÚP Kunštát.
Návrh je uveřejněn k nahlédnutí či k připomínkám na el. úřední desce MěÚ Kunštát
do 21. 3. 2019.
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MVDr. Zdeněk Wetter, starosta

TERMÍN SVOZU
KOMUNÁLNÍHO ODPADU
13. 3. A 27. 3. 2019

RaB

Komise pro přípravu
hrnčířského jarmarku
pracuje na přípravách
XXVI. ročníku, který se
bude konat o víkendu
14.–15. září 2019.
Od 4. března 2019 jsou
na webových stránkách
města Kunštát ke stažení přihlášky pro
výrobce keramiky i prodejce občerstvení.
Na adrese www.kunstat-mesto.cz, odkaz
Hrnčířský jarmark najdete kromě přihlášek i další podrobné informace k účasti.
Uzávěrka přihlášek bude 30. dubna 2019.
Aktuální zprávy o přípravách XXVII. hrnčířského jarmarku budou pravidelně zveřejňovány v KZ. 		

NABÍDKA BRIGÁDY
Hledáme brigádníky pro XII. ročník
Svátků řemesel a krásy ušlechtilých
koní, od 1. 4. 2019 do 30. 6. 2019.
Nabízené pozice
• Pomocník – technický pracovník
– zajištění a příprava areálu, kolbiště,
stáje, označení prodejních míst, úklidové práce, stavění stanů, navezení
laviček a stolů, obsluha parkoviště.
• Pokladník
– prodej vstupenek, vedení pokladny
• Vedoucí pracovní skupiny
– přidělování práce v rámci týmu,
dohled na pracovní výkon,
komunikace s vedením, plánování
Práce je vhodná i pro zájemce
ve věku 15+ a důchodce.
Místo výkonu práce: Kunštát
Pracovní doba: dle individuální
domluvy, v odpoledních hodinách
a o víkendech
Hodinová sazba: 80–120 Kč
V případě zájmu nám zašlete
svoje kontaktní údaje na:
magda.hruskova@seznam.cz,
nebo volejte na tel. 603 253 904

KALENDÁŘ SPOLEČENSKÝCH AKCÍ MĚSTA KUNŠTÁT
A JEHO MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ V ROCE 2019
LEDEN
12.1.
Farní ples
místo konání: KD Kunštát
pořadatel: Farnost Kunštát
12.1.
Valná hromada SDH
místo konání: Újezd
pořadatel: SDH Újezd
12.1.
XXII. ročník tarokového
turnaje
místo konání: Hotel Rudka
pořadatel: Tarokový klub
Kunštát
19.1.
Vánoční besídka
místo konání: KD Kunštát
pořadatel: TS BAMI Kunštát
26.1.
Hasičský ples
místo konání: KD Kunštát
pořadatel: SDH Kunštát
26.1. v 9.00
13. ročník šachového turnaje
mládeže – Memoriál J. Jílka
místo konání: zasedací síň MÚ
pořadatel: ŠK Kunštát, z. s.

ÚNOR
14.2.
Zájezd na divadelní představení
Don Carlos
místo konání: Janáčkovo divadlo
Brno
pořadatel: STP Kunštát
16.2.
4. spolkový ples
místo konání: Rudecká hospoda
pořadatel: Spolek MaN
23.2.
Slivkošt
místo konání: Rudecká hospoda
pořadatel: Sdružení složek
Rudka
23.2. ve 13.00
14. ročník šachového turnaje
Memoriál A. Blažka
místo konání: zasedací síň MÚ
pořadatel: ŠK Kunštát, z. s.

BŘEZEN
2.3.
Šibřinky
místo konání: KD Kunštát
pořadatel: KR Kunštát
2.3.
Masopust
místo konání: Rudka
pořadatel: Spolek MaN
2.3.
Masopust
místo konání: Újezd
pořadatel: SDH Újezd
8.3.
Mezinárodní den žen
místo konání: KD Kunštát
pořadatel: SPOZ

8.3.
Retro večer MDŽ
místo konání: Hotel Rudka
pořadatel: Hotel Rudka
9.3.
Sychotínský slivkošt
místo konání: Prádlo Sychotín
pořadatel: SDH Sychotín
10.3. v 17.00
Divadelní představení
Dva nahatý chlapy
místo konání: KD Kunštát
pořadatel: Město Kunštát
14.3.
Členská schůze
místo konání: KD Kunštát
pořadatel: STP Kunštát
15.3.
Expediční kamera v 17.30
místo konání: Hotel Rudka
pořadatel: IC a CA tanzone, s.r.o.
16.3.
Sychotínský uzlík
místo konání: sportovní hala
Kunštát
pořadatel: SDH Sychotín
16.3. v 19.00
Tradiční kuželkářský turnaj
místo konání: Rudecká
hospoda
pořadatel: Sdružení složek
Rudka
17.3.
Přednáška: Ošetřování
včelstev během roku
místo konání: zasedací síň MÚ
pořadatel: Svaz včelařů, z. s.
23.3.
Dětský karneval
místo konání: KD Kunštát
pořadatel: SDH Kunštát
a Čertíci
29.–30.3.
Noc s Andersenem
místo konání: knihovna
pořadatel: městská knihovna
30.–31.3.
Ochotnické divadlo LMD
„Než přišla Adéla…“
místo konání: KD Kunštát
pořadatel: ochotnický soubor
LMD

DUBEN
13. 4.
Ochotnické divadlo LMD
„Než přišla Adéla…“
místo konání: KD Kunštát
pořadatel: ochotnický soubor
LMD
14.–19.4.
Rehabilitační pobyt v lázních
místo konání: Slatinice
u Prostějova
pořadatel: STP Kunštát
26.4.
Rockový koncert
místo konání: KD Kunštát
pořadatel: Barták Vladimír

27.4.
Zájezd na výstavu minerálů,
klášter Porta coeli
místo konání: Tišnov,
Předkláštěří
pořadatel: STP Kunštát
28.4.
Zájezd na mezinárodní výstavu
Flora Olomouc
místo konání: Olomouc
pořadatel: ČZS Kunštát
28.4.
Svatofloriánská mše
místo konání: kostel
sv. Stanislava
pořadatel: SDH Kunštát
30.4.
Pálení čarodějnic
místo konání: výletiště Kunštát
pořadatel: SDH Kunštát,
Čertíci
30.4.
Pálení čarodějnic
místo konání: výletiště Prádlo
Sychotín
pořadatel: SDH Sychotín
30.4.
Pálení čarodějnic
místo konání: hřiště Újezd
pořadatel: KMK Újezd
30.4.
Pálení čarodějnic
místo konání: Touboř
pořadatel: OV Touboř

KVĚTEN
1.5. v 17.00
Mše svatá
místo konání: zámecká kaple
sv. Josefa
pořadatel: SZ Kunštát, Farnost
Kunštát
1.5.
Stavění máje
místo konání: výletiště Újezd
pořadatel: SDH Újezd
3.5. ve 14.00
Veřejná slavnost Královničky
Oslava Mezinárodního dne
lesních mateřských škol
místo konání: areál lesní školky
pořadatel: Lesní mateřská
škola Jelínek
5.5.
Hlavní pouť ke sv. Stanislavovi
Mše svatá v 8.00 a v 11.00
místo konání: kostel
sv. Stanislava
8.5.
Zájezd na výstavu Floria
místo konání: Kroměříž
pořadatel: ČZS Kunštát
17.5. v 17.00
TERRA Kunštát 19
místo konání: areál jeskyně
Rudka
pořadatel: Jeskyně Blanických
rytířů, SPU

18.–19.5.
Dobrý den, keramiko!
místo konání: náměstí
K. Bochořáka
pořadatel: AczCC a Město Kunštát
18.5.
Zájezd do Národního muzea
místo konání: Praha
pořadatel: STP Kunštát
25.5.
Okrskové kolo požárního
sportu
místo konání: areál
Pod zámkem Sychotín
pořadatel: SDH Sychotín
25.5.
Hasičská diskotéka
místo konání: výletiště Sychotín
pořadatel: SDH Sychotín
25.5.
Zájezd
místo konání: Kudowa Zdrój,
zámek Potštejn
pořadatel: ČZS Kunštát
29.5.
Zájezd na divadelní představení
Marie Stuartovna
místo konání: Mahenovo
divadlo Brno
pořadatel: STP Kunštát

ČERVEN
1.6. ve 14.00
Dětský den pro všechny děti
místo konání: les u lesní školky
pořadatel: spolek Na Slunci,
z.s. Rudka
1.6.
Dětský den a kácení máje
místo konání: výletiště Újezd
pořadatel: SDH Újezd
1.6.
Pochod Kunštátskem
místo konání: Kunštát, Rudka,
Sychotín, Hluboké
pořadatel: STP Kunštát
8.6. – 9.6.
Svátky řemesel
místo konání: Panská zahrada
pořadatel: Řemesla v Kunštátě,
z. s.
9.6.
Pouť na Lipce
Mše svatá v 11.00
místo konání: kostel sv. Ducha
15.6.
O pohár SDH Sychotín mladých
hasičů v požárním útoku
místo konání: areál
Pod zámkem Sychotín
pořadatel: SDH Sychotín
29.6.
Soutěž v požárním sportu
místo konání: hasičská dráha
pořadatel: SDH Újezd
29.6.
Taneční zábava
místo konání: výletiště Újezd
pořadatel: SDH Újezd
3

29.6.
Dětský den
místo konání: výletiště Rudka
pořadatel: Spolek MaN
29.6. – 9.7.
Tábor pro starší děti (5.–9. třída)
místo konání: fara Mrákotín
pořadatel: KR Kunštát

ČERVENEC
5.7.
Pouť Hluboké
Mše svatá v 11.00
místo konání: kaple Hluboké
6.7.
Finálový turnaj okresního
poháru v malé kopané
místo konání: Újezd
pořadatel: KMK Újezd
7.–12. 7.
Pobyt Šumava
místo konání: Železná Ruda
pořadatel: STP Kunštát
9.–16.7.
Tábor pro mladší děti (1.–4. třída)
místo konání: fara Mrákotín
pořadatel: KR Kunštát
14.7.
Pouť Zbraslavec
Mše svatá v 11.00
místo konání: kaple Zbraslavec
15.–18.7.
Kinematograf bratří Čadíků
místo konání: u KD
pořadatel: Město Kunštát, ASV,
z. s.
20.7.
10. újezdský candrbál
místo konání: výletiště Újezd
pořadatel: SDH Újezd
21.7.
Pouť Rudka
Mše svatá v 11.00
místo konání: kaple Rudka
27.7. ve 21.00
Kastelánská prohlídka
místo konání: zámek
pořadatel: SZ Kunštát

SRPEN
2.8.
Sychotínská pouť (pouťové
posezení)
místo konání: výletiště Prádlo
Sychotín
pořadatel: SDH Sychotín
3.8.
Pouťový fotbálek ženatí x
svobodní
místo konání: hasičský areál
Sychotín
pořadatel: SDH Sychotín
3.8.
Taneční zábava
místo konání: výletiště Prádlo
Sychotín
pořadatel: SDH Sychotín
4.8.
Odpolední posezení
místo konání: výletiště Prádlo
Sychotín
pořadatel: SDH Sychotín
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4.8.
Pouť v Sychotíně
Mše svatá v 11.00
místo konání: kaple v Sychotíně
23.8.
Benátská noc
místo konání: výletiště Rudka
pořadatel: Spolek MaN
24. 8. ve 21.00
Kastelánská prohlídka:
zámek Kunštát
místo konání: zámek
pořadatel: SZ Kunštát
25.8. v 15.30
Koncert skupiny
POLETÍME?
místo konání: areál jeskyně
Rudka
pořadatel: Prokop Veselý
25.8.
Soutěž O pohár SDH Sychotín
a Města Kunštát – VC Blanenska
místo konání: areál
Pod zámkem Sychotín
pořádá: SDH Sychotín
31.8.
Soutěž O pohár starosty SDH
Kunštát
místo konání: výletiště Kunštát
pořadatel: SDH Kunštát

ZÁŘÍ
7.–8.9.
Mimořádné zpřístupnění
Dolního zámku v rámci
Dnů evropského dědictví
– EHD 2019
místo konání: zámek Kunštát
pořadatel: SZ Kunštát
8.9.
Pouť v Touboři
Mše svatá v 11.00
místo konání: kaple Touboř
11.9. ve 14.00
Dožínky
místo konání: areál lesní školky
pořadatel: Lesní mateřská
škola Jelínek
14.–15.9.
XXVII. hrnčířský jarmark
místo konání: náměstí Krále
Jiřího
pořadatel: Město Kunštát
21.9.
Zájezd na Velehrad
– barokní bazilika
(národní kulturní památka),
archeologická rezervace Modrá
pořadatel: STP Kunštát
29.9.
Pouť v Újezdě
Mše svatá v 11.00
místo konání: kaple Újezd
29.9.
Pouťové posezení v Újezdě
místo konání: výletiště Újezd
pořadatel: SDH Újezd
září
Drakiáda
místo konání: Újezd
pořadatel: KMK Újezd

ŘÍJEN
1.10. v 15.00
Svátek seniorů
místo konání: KD Kunštát
pořadatel: SPOZ Kunštát
6.10.
Zájezd Flora Olomouc
místo konání: Olomouc
pořadatel: STP Kunštát
19.10.
Halasův Kunštát
místo konání: KD Kunštát
pořadatel: SPU, Město Kunštát
říjen
Drakiáda
místo konání: Touboř
pořadatel: OV Touboř
říjen
Zájezd na výstavu ovoce
místo konání: Šmelcovna
Boskovice
pořadatel: ČZS Kunštát

LISTOPAD
3.11. v 15.00
Divadlo Věž: Radovanovy
radovánky
místo konání: KD Kunštát
pořadatel: SPU
16.11.
Lampionový průvod
místo konání: Újezd
pořadatel: OV a SDH Újezd
16.11.
Zájezd na vánoční nákupy
místo konání: Kudowa Zdrój
pořadatel: ČZS Kunštát
29.11.
Rozsvícení vánočního stromu
místo konání: kaple v Rudce
pořadatel: Spolek MaN
30.11.
Rozsvícení vánočního stromu
místo konání: náměstí Krále
Jiřího
pořadatel: Město Kunštát
listopad
Zájezd na výstavu minerálů
místo konání: Tišnov
pořadatel: STP Kunštát
listopad
Lampionový průvod
místo konání: Touboř
pořadatel: OV Touboř
listopad
Přednáška: Ošetřování
včelstev během roku
místo konání: zasedací síň MÚ
pořadatel: Svaz včelařů, z.s.
listopad
Snow Film Fest
místo konání: Hotel Rudka
pořadatel: IC a CA tanzone, s.r.o.

PROSINEC
1.12. v 15.00
První adventní koncert
místo konání: zámek – Pilastrový sál
pořadatel: SZ Kunštát
1.12.
Zájezd na Vysočinu

místo konání: Veselý kopec
pořadatel: ČZS Kunštát
1.12.
Mikulášská besídka
a rozsvícení vánočního stromu
místo konání: Prádlo Sychotín
a náves
pořadatel: SDH a OV Sychotín
1.12.
Rozsvícení vánočního stromu
místo konání: hasičská
zbrojnice
pořadatel: OV a SDH Újezd
3.12. v 15.00
Beseda pro občany
místo konání: KD Kunštát
pořadatel: SPOZ Kunštát
5.12.
Mikulášská nadílka
místo konání: Rudka
pořadatel: Spolek MaN
5.12.
Mikulášská nadílka
místo konání: Touboř
pořadatel: OV Touboř
8.12. v 15.00
Druhý adventní koncert
místo konání: zámek –
Pilastrový sál
pořadatel: SZ Kunštát
15.12. v 15.00
Třetí adventní koncert
místo konání: zámek –
Pilastrový sál
pořadatel: SZ Kunštát
21.12.
Vánoční besídka
místo konání: Rudecká
hospoda
pořadatel: MaN
22.12.
Čtvrtý adventní koncert
místo konání: zámek –
Pilastrový sál
pořadatel: SZ Kunštát
31.12.
Oslava konce roku
místo konání: KD Touboř
pořadatel: OV Touboř
31.12.
Tradiční ohňostroj pro děti
místo konání: hřiště Újezd
pořadatel: KMK Újezd
prosinec
Zájezd na divadelní představení
místo konání: Mahenovo
divadlo Brno
pořadatel: STP Kunštát

KOMENTÁŘ
Do kalendáře jsou zahrnuty
akce spolků, organizací, sdružení a osadních výborů, které
podaly informace na základě
výzvy do 1. 2. 2019.
Akce, jejich termíny, místa
konání a čas budou průběžně
aktualizovány. Pořadatel si
vyhrazuje případnou změnu
termínu. Podrobné informace
budou postupně zveřejňovány
na www.kunstat-mesto.cz
a v Kunštátském zpravodaji.

STÁTNÍ ZÁMEK
KUNŠTÁT OTEVŘE
BRÁNY POSLEDNÍ
BŘEZNOVÝ VÍKEND
Zahájení zámecké sezóny tentokrát
připadne na sobotu 30. a neděli 31.
března. Nejen přespolní a vzdálenější
turisté jsou vítanými hosty. I místní
občany bychom rádi srdečně pozvali
k prohlídce interiérů a okolí naší národní kulturní památky. Co vás v souvislosti s rokem 2019 čeká?
Vaší pozornosti by neměla uniknout
obnova opěrných zdí zemního valu
(jedná se o část původního středověkého obranného systému). Stejně
tak se v předchozím roce dočkala revitalizace i drobná architektura tzv.
Poustevny nebo sklepení ve svahu
zemního valu. Stavební a restaurátorské práce uvedly veškeré objekty do
původního stavu a vaše prohlídka tedy
může začít již samotným zámeckým
areálem.

SETKÁNÍ PARTNERSKÝCH ŠKOL V DEBRECÍNU
První únorový týden neprobíhal na naší
škole pouze ve znamení nového pololetí,
ale také dalšího projektového setkání. Tentokrát jsme vycestovali do maďarského
Debrecínu, kde jsme se opět setkali s našimi partnerskými školami. V předchozích
měsících jsme pracovali na nových úkolech,
které se tentokrát zaměřily na téma masopustu a Velikonoc. Protože hlavní myšlenkou projektu je hledání společných znaků
generace našich žáků a jejich prarodičů,
bylo i cílem této práce podpořit komunikaci dětí s jejich babičkami a dědečky a dozvědět se více o jejich životě.

Opět se nám potvrdilo, že lepší partnery
jsme si snad ani nemohli přát. Kromě prezentování výsledků a další společné práce
všech účastníků jsme měli připravený i bohatý doprovodný program. Prohlédli jsme si
hlavní město Budapešť, chybět nemohly ani
termální lázně v Hajdúszoboszló, dále jsme
navštívili Centrum vědy a virtuální reality
Agóra, knihovnu a Dům literatury v Debrecínu, kde se děti zábavnou formou seznámily s nejznámějšími maďarskými literárními
postavami. Ochutnali jsme místní speciality,
zažili jsme tradiční folklórní vystoupení a
v neposlední řadě navázali i nová přátelství.
Text a foto: Markéta Hrušková

OHLÉDNUTÍ ZA IX. ROČNÍKEM LITERÁRNÍ SOUTĚŽE
O CENU LUDVÍKA KUNDERY
Obnova tzv. Poustevny, SZ Kunštát

V zámeckých interiérech se restaurátorského zásahu dočkalo nejstarší
osvětlovací těleso, tedy tereziánský
lustr z 18. století, a zcela novou podobu
získal též centrální sál hradního paláce, kde došlo k obnažení pozdně
gotické omítkové vrstvy.
Nejvýznamnějším projektem letošního roku bude plánovaná obnova krovů
a střešního pláště objektu tzv. Dolního
zámku. Omezení v př ístupu do
Habrůvky si naopak bude vyžadovat
úprava zámeckých teras a cihlových
spojovacích schodišť.
Z kulturních akcí se můžete těšit na
tradiční prvomájovou mši svatou,
kastelánské prohlídky i oblíbené
adventní koncerty, které v roce 2018
dosáhly rekordní návštěvnosti.
Nechť je i v letošní sezóně kunštátský
zámek místem vašeho objevování lokální historie, odpočinku a relaxace,
obohacujícího prožitku a zábavy.
Martina Nejedlá
SZ Kunštát

Ve středu 6. února proběhlo v divadelním
sále základní školy vyhlášení výsledků literární soutěže O cenu Ludvíka Kundery, již
pravidelně organizuje Městská knihovna
Kunštát ve spolupráci se základní školou.
V letošním roce jsme hodnotily rekordních padesát soutěžních příspěvků. Potěšilo nás, že témata, jejichž hledání a výběr
je s postupujícími ročníky stále obtížnější,
zaujala tak velký počet mladých autorů.
Máme radost také z toho, že se úspěšně
rozvíjí spolupráce s okolními školami, především se Základní školou Lysice a s boskovickými středními školami. Letos však soutěžili i autoři ze škol vzdálenějších, a to
z Jihlavy a Písku. Jejich práce byly velkým
obohacením tohoto ročníku.
„Zažít nudu – vadí“ tak znělo první z vyhlášených témat, které nabízelo možnost popustit uzdu fantazii a představit si, že je
možné cokoli. „Tak tohle jsem od tebe nečekal“ bylo téma druhé, co do počtu prací
více zastoupené. Z velice rozmanitých soutěžních příspěvků nebylo lehké vybrat ty
nejlepší práce. Setkání mladých tvůrců,
jejich učitelů i rodičů, čtení ze soutěžních
prací a předání ocenění bylo vyvrcholením
letošního ročníku soutěže a doufejme, že
i inspirací pro ten následující.

Ocenění v jednotlivých kategoriích získali
tito autoři:
1. kategorie (4.–5. třída)
Marie Davidová (ZŠ Kunštát)
Jan Formánek (ZŠ Kunštát)
Magdalena Lepková (ZŠ Kunštát), Pavla
Tenorová (ZŠ Kunštát)
2. kategorie (6.–7. třída)
Sára Chmelová (ZŠ Lysice)
Karolína Zárubová (ZŠ Lysice)
Valentýna Baňová (ZŠ Lysice),
Eliška Pavlíčková (ZŠ Lysice)
3. kategorie (8.–9. třída)
Tereza Hrodková (ZŠ Jihlava),
Natálie Tůmová (ZŠ Jihlava)
Jan Červenka (ZŠ Písek),
Nela Straková (ZŠ Lysice)
Marie Řehůřková (ZŠ Lysice)
Kategorie studentů SŠ
Kryštof Kintr (Gymnázium Boskovice)
Alžběta Lepková (Gymnázium Boskovice)
Natálie Součková (SPgŠ Boskovice)
V příštím roce nás čeká jubilejní desátý
ročník soutěže, věříme, že bude stejně
úspěšný a bohatý jako ten letošní. Vítězné
práce si můžete přečíst na stránkách městské knihovny: www.knihovnakunstat.cz
Radka Banyaová a llona Kuchyňová,
organizátorky soutěže
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SPOZ města Kunštát Vás zve na

POSEZENÍ k MDŽ
8. 3. 2019 v 15.00

V sobotu 16. března 2019 pořádá Sdružení složek Rudka

KUŽELKÁŘSKÝ TURNAJ v Rudecké hospodě.
Začátek v 19.00 hodin. Čtyřčlenná družstva jsou vítána.

V KULTURNÍM DOMĚ
V KUNŠTÁTĚ
PROGRAM:

zahájení
starostou
města
vystoupení
skupiny
Sestry
Chalupovy

(volné sdružení žen z obce
Skalice u Hradce Králové)

hudební vystoupení skupiny
FESTA MUSIC
vstup zdarma, občerstvení zajištěno

Divadelní soubor
LMD Kunštát
uvádí
mírně hororový muzikál

NEŽ PŘIŠLA ADÉLA…

INZERCE
KULTURNÍ DŮM KUNŠTÁT
30. března v 19.00
31. března v 17.00
13. dubna v 19.00
Vstupné dobrovolné

AUTODVŮR KUNŠTÁT, mechanické a klempířské opravy, autolaky, levné výměny
autoskel, zajistím STK na jakýkoliv osobní
automobil. Levné autobaterie, 45Ah 850 Kč,
56Ah 1250 Kč, 74Ah 1650 Kč.
Kontakt: 603 472 642.
MĚSTO KUNŠTÁT NABÍZÍ k prodeji palivové dříví měkké – smrk a borovici.
Možnost objednávky u pana L. Hrdličky,
tel. 602 350 046.

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.

