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MISKA ROKU 2019
Ve dnech 17.–19. května se Kunštát již potřetí
připojil k celoevropské akci „Dobrý den, keramiko!“.
Letošním tématem byla Miska roku. Na nám. K. Bochořáka
tak kromě výroby misek byly k vidění ukázky různých technik
výpalu keramiky, byly připraveny dílny pro děti i dospělé.
Vyvrcholením sobotního večera bylo odhalení „hořící plastiky“
zhotovené podle návrhu akad. sochaře Lubomíra Hluštíka. Rádi bychom
touto cestou poděkovali vedení města, návštěvníkům i všem, kteří pomohli
s přípravou a realizací akce. A také počasí, které se na víkend umoudřilo.
Za organizační tým Nikola Seko

SLOVO STAROSTY
Měsíc květen je za námi. Tolik očekávané
májové deštíky přišly, někdy se až zdálo, že
se aprílové počasí zapomnělo v kalendáři
času, někteří z nás se dokonce začali obávat
nástupu října. Už jsme si pomalu odvykli,
že mezi zimou a létem je také jaro se svým
proměnlivým počasím. S notnou dávkou
nebeské vody, někde přes míru (soucítíme
se severem naší republiky), u nás naštěstí
rozumně, se rozbujela i příroda a hlavně
zatravněné plochy. Sekací stroje se ozývají
po celý týden ze všech koutů městečka
a upravují bujnou hřívu probuzené půdy
na „esteticky“ přijatelnou délku co nejblíže
kořínkům. A dělají to skoro všichni, kdo
nepečují o nějakého toho býložravce. Alergici a vyznavači betonových dvorků jsou
spokojeni a my jsme si tak nějak zvykli, že
je to norma. Zapomněli jsme už na vysokou
kostřavu, přerůstající jílek mezi svítivými
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květy kopretin, rudou záři vlčího máku
a nenápadné tobolky penízku rolního. Zapomněli jsme už natrhat si čerstvých listů
šťovíku a se šklebem v obličeji přežvykovat
jejich osvěžující kyselost. Zapomněli jsme,
jak kvetou konvalinky a jak se roztahuje
květenství řebříčku. Zapomněli jsme toho
hodně, co nestačilo vyrůst a ztratilo se to
z očí a postupně i z mysli. A ztrácí se i něco
jiného. Onehdy jsem po mnoha letech sbíral u dveří na dvorku střevlíka měděného.
Krásný dvoucentimetrový exemplář hmyzího predátora. Vzpomínal jsem, kdy jsem
ho naposled viděl. A kdy jsem zahlédl jeho
většího bratránka, střevlíka fialového, nebo
zlatohlávka, tesaříka, nosatce, chrobáka.
Nádhernou majku studujeme na FB a sdílíme, co to je. Některé odpovědi jsou velmi
smutné. A motýli, ti se taky ztrácejí.

Rada města v květnu schválila smlouvu na
stavbu nové hasičské zbrojnice pro Sdružení dobrovolných hasičů Kunštát. Budova
bude stát na místě bývalých autobusových
garáží v Palackého ulici. Jde o největší
a finančně nejnáročnější investiční akci
letošního roku – celková cena činí přibližně patnáct a půl milionu korun, přičemž
osm milionů musí město zaplatit ze svého,
ostatní pokryje státní a krajská dotace.
Vítězná firma Ekoterm CZ se zavázala
dokončit stavbu nejpozději v září příštího
roku.
Tři nové bytové domy v Nové ulici a v nich
šestatřicet bytových jednotek. To je záměr,
kterým chce radnice uspokojit poptávku
po tomto typu bydlení v Kunštátě.

pokračování na str. 2

pokračování na str. 2

SLOVO STAROSTY
Jen kůrovce znají všichni. A můžu zde
tesknit po několik desítek dalších řádků.
Je pravdou, že „anglické trávníky“ jsou
hrozbou pro převážnou flóru i faunu. Komu
to nevadí, jsou klíšťata a hryzci. A s centimetrovým kobercem parkového porostu se
odkrytá země odpařuje, vysychá. Snažíme
se jí vodu vrátit. Směřujeme okapové roury,
zavlažujeme pestře barevnými plastovými systémy, budujeme několikakubíkové
hangáry na záchyt deště, ale půda tu vodu
nepřijímá, naopak ztrácí ji čím dál víc.
A nemůže jinak, chybí ji totiž obranné mechanismy, které jsme jí vzali. Při vší úctě
k vyspělé technologii a kvantům úžasných
znalostí lidstva jsme občas velmi hloupí.
Zamysleme se někdy, co a proč děláme,
a pojďme si tu přírodu alespoň trochu vrátit
mezi nás. Ona nám to štědře oplatí ve všech
směrech. Udržování pořádku neznamená
vždy, že se musí vše vymýtit.
Když už jsem u toho pořádku. Nejen hloupost, ale i zloba, frustrace lidského já, nezvládnutá agrese či prostě jen závist páchají na našem okolí někdy nepochopitelné
škody. Mnohdy je nám jen líto, že přichází
vniveč naše snaha o dobro, mnohdy dojde
ke škodám finančním. Bohužel některé
škody jsou nenapravitelné. V minulých
dnech byla opět poškozena cyklo zastávka
u parkoviště pod zámkem spolu s dopravním značením, které k ní vedlo. Škoda, naštěstí napravitelná, spáchaná na majetku města i soukromém, jde do desítek tisíc.
Mladíci povzbuzení alkoholem byli při své
nahodilé výpravě výrazně hluční a nápadní. Díky tomu má policie dostatek svědků
a věc se řeší. Možná, kdyby byla policie
přivolána na začátku jejich „mise“, nemuselo k takové škodě dojít. Ale ono to slovíčko
„kdyby“ je takové záludné.
V každém případě, milí spoluobčané, pořádek si přejeme všichni. Ať se týká parku,
hřiště, komunikací nebo majetku. Na webových stránkách města je v nabídce odkaz –
Reakce občanů, kde po odkliknutí naleznete různé formy sdělení stížností, poukázání na nepořádek, chyby, poruchy či nešvary. V akutních případech, je-li potřeba řešit
problém okamžitě, máte k dispozici mobil
starosty a nebojte se v odůvodnitelném
případě volat i policii ČR. Je tu pro potřebu
a ochranu vás i společnosti. A myslí to
upřímně a vážně. A já taky.
Všem školáčkům a školákům přeji pohodový konec školního roku, zvládnuté maturity,
úspěšné přijímačky a nezkažené, a hlavně
krátké zkouškové období.
MVDr. Zdeněk Wetter, starosta

TERMÍN SVOZU
KOMUNÁLNÍHO ODPADU
5. a 19. ČERVNA
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CO DO KANALIZACE
NEPATŘÍ

Kvůli velkému finančnímu zatížení, které
přesahuje možnosti obecního rozpočtu,
město v současné době nabízí pozemek
určený k zástavbě o celkové výměře jedenáct tisíc metrů čtverečních k prodeji.
Počítá se s tím, že zájemce o projekt provede kompletní výstavbu včetně inženýrských
sítí na vlastní náklady a byty bude následně
prodávat do soukromých rukou. Podrobné
znění nabídky včetně architektonické studie plánované výstavby je na internetových
stránkách města.
Rada města zadala úpravu zeleně v části
Nové ulice, na svahu před sportovní halou,
nad opěrnou zdí u mateřské školy a u rybniční vpusti vedle základní školy. V těchto
místech postupně dojde k vyčištění stávajících nevzhledných ploch od plevele, náletových dřevin a pařezů a následně nové
výsadbě okrasných dřevin a obsypání mulčovací kůrou nebo oblázky.
Než se v Kunštátě plně rozběhne turistická
sezona, bude opravena příjezdová cesta
k parkovišti a část samotného parkoviště
pro návštěvníky kunštátského zámku
v Zámecké ulici. Odstranění stávajícího
poškozeného povrchu a položení nového
přijde na 170 tisíc korun.
Dlážděná turistická stezka do Rudky by
měla být osvětlena fotovoltaickými svítidly.
Protože jde v soustavě městského veřejného osvětlení o technologickou novinku, budou zkušebně osazeny zatím dva stojany,
a pokud se osvědčí, doplní se později chodník v celé délce.
Opět připomínáme, že na internetových
stránkách města je umístěný banner „Hlášení poruch a nepořádku“, přes který mohou
občané komunikovat s městským úřadem,
posílat své podněty a připomínky ohledně
veřejného pořádku, úklidu, čistoty v ulicích
apod. E-mailová adresa: poruchy@kunstat-mesto.cz

Každý rok naší čistírnou odpadních vod
(ČOV) proteče přibližně 200 tis. m3 odpadních vod. Z těchto vod se oddělí přibližně
170 t odvodněného kalu, který je odvážen
na skládku, a vyčištěná voda je vypouštěna
dále do vodního toku.
Bohužel, v odpadní vodě, která přitéká na
ČOV, velmi často končí předměty a látky,
které do ní nepatří. Nejenže poškozují kanalizační potrubí a další zařízení, ale také
zvyšují náklady na čištění. Vypouštění odpadních vod do veřejné kanalizace se řídí
kanalizačním řádem, který je volně přístupný na webových stránkách města nebo na
vodohospodářském odboru.

-ml-

INFORMACE Z MÚ
UPOZORŇUJEME OBČANY,
ŽE SE BLÍŽÍ TERMÍN ÚHRADY
POPLATKU ZA SVOZ ODPADU
PRO ROK 2019.
Termín splatnosti do 30. 6. 2019.
Číslo účtu města Kunštát 1360747399/0800,
variabilní číslo = rodné číslo.
Sazba poplatku za svoz odpadu
pro rok 2019 – 600 Kč/osoba/rok.
Město Kunštát oznamuje,
že služba na odchyt volně pobíhajících
psů je k dispozici na tel. číslech
773 064 503 a 773 064 507,
a to v době od 8.00 do 20.00.

Velkým problémem je i biologický odpad,
protože tento odpad je významnou potravou
pro potkany. Každoročně provádíme deratizaci kanalizace ve vytipovaných oblastech,
ale pokud se budou v kanalizaci objevovat
zbytky jídel a tito hlodavci budou mít podmínky k rozvoji, tak to je nekonečný boj.
Říká se, že každá kanalizační přípojka má
svého potkana, zkuste se zamyslet, jak moc
krmíte toho svého…
CO DO KANALIZACE NEPATŘÍ:
BIOLOGICKÝ ODPAD – zbytky ovoce, zeleniny, jídel a dalších potravin – dochází nejen
k problémům na čistírně, ale tento odpad
se stává potravou pro potkany.
Používání drtiče kuchyňských odpadů
a splachování rozmělněných odpadů do
kanalizační sítě je též v rozporu s kanalizačním řádem. Lze tomu lehce zabránit
neplýtváním potravinami, důsledným používáním obyčejných sítek do dřezu a nesplachováním potravin do WC. Biologický odpad
patří na kompost nebo do kontejnerů na
směsný odpad.
FRITOVACÍ OLEJE A TUKY z domácností,
které v kanalizaci tuhnou a postupně vytvářejí na stěnách potrubí nánosy, které
vedou k zacpání kanalizace, především
domovních přípojek, kde náklady za čištění
nese majitel domu. Použité oleje je možné
v uzavíratelné nádobě odevzdat do sběrného dvora.
HYGIENICKÉ POTŘEBY jako jsou kosmetické ubrousky, hygienické potřeby, vatové
tyčinky, dětské pleny a ubrousky, které se
nerozmočí. Těmito látkami dochází k ucpávání především přípojek, ale i stok a hlavně
zařízení na ČOV. Tento odpad patří do odpadkového koše.
NEPOUŽITÉ LÉKY, hnojiva, chemikálie,
ropné látky, organická rozpouštědla a další nebezpečné látky
STAVEBNÍ HMOTY – velké problémy způsobuje i vylévání stavebních hmot do kanalizace, nejednou už se stalo, že došlo i k zabetonování dešťové vpusti.
-niz-
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Klub angažovaných nestraníků
Strana nezávislosti České republiky
CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI
Národní socialisté
Občanská demokratická strana
ANO, vytrollíme europarlament
Česká strana sociálně demokratická
Romská demokratická strana
Komunistická strana Čech a Moravy
Koalice DSSS a NF
SPR – Republikánská strana Českos.
M. Sládka
Koalice: Rozumní, Národní demokracie
Volte Pr. Blok www.cibulka.net
NE-VOLIM.CZ
Pro Česko
Vědci pro Českou republiku
Koalice: Patrioti ČR, Česká strana nár.
sociální
JSI PRO?
Jistota Solidarita Investice pro bud.
PRO Zdraví a Sport
Moravské zemské hnutí
Česká Suverenita
TVŮJ KANDIDÁT
HLAS
Koalice: Svobodní, Radostné Česko
Koalice STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ,
TOP 09
Česká pirátská strana
Svoboda a přímá dem. – T. Okamura
(SPD)
ALIANCE NÁRODNÍCH SIL
ANO 2011
Agrární demokratická strana
Moravané
PRVNÍ REPUBLIKA
Demokratická strana zelených
BEZPEČNOST, ODPOVĚDNOST,
SOLIDARITA
Koalice: Strana soukromníků ČR,
NEZÁVISLÍ
Evropa společně
KONZERVATIVNÍ ALTERNATIVA
Křesťanská a demokratická unie – ČSL
Alternativa pro Českou republiku 2017
CELKEM
Celkem voličů
Vydané obálky
Odevzdané obálky
Platné hlasy
Volební účast v %

1
3
65
4
30

2
1
2

19
1
6

29

3

2

2

1

4

3

11
2
3

Celkem

Touboř

2
4

1
1

2

1

Hluboké

Rudka

Sychotín

Újezd

číslo
strany

Kunštát

VÝSLEDKY VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU
KONANÝCH VE DNECH 24.–25. 5. 2019
			

5
1

102
8
42

AKCÍ MĚSTA
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

3

1.6.
Pochod Kunštátskem

5

1

KULTURNĚ-SPOLEČENSKÝCH

34

7

1

Z KALENDÁŘE

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.

1

1

9.6.
Pouť na Lipce
Mše svatá v 11.00
místo konání: kostel sv. Ducha

10
1

11
1

1

34

2

10

1

3

2

52

73

9

9

8

2

2

103

36

5

2

2

1
68
1

4
1

12

7

45
2

1

1
94
2

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

1

1
1
2

1

1

29.6.
Taneční zábava

3

místo konání: výletiště Újezd
pořadatel: SDH Újezd

1

1
88
1

18
1

10
1

6

5

1

128
3

457

51

77

43

15

11

654

1523 227 191 170
45
21
458
51
77
43
15
11
458
51
77
43
15
11
457
51
77
43
15
11
30,07 22,47 40,31 25,29 33,33 52,38

2177
655
655
654
30,09

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
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VČELAŘI V KUNŠTÁTĚ
V příštím roce to bude už 100 let, co existuje samostatná organizace včelařů v Kunštátě. Včely se chovaly v našich končinách
samozřejmě mnohem dříve – nejstarší známé písemné zmínky o včelách v Kunštátě
jsou ze sedmnáctého století. V průběhu
19. století se začínají včelaři sdružovat do
organizací a začátkem dvacátého století
pak vzniká spolek v Drnovicích, pod který
spadají i kunštátští. První světová válka
zasáhla i do života spolků a jejich činnost
ustala. Po válce v roce 1920 se zdejší včelaři
usnesli, že budou dále pokračovat jako
„Spolek včelařů v Kunštátě“. Samozřejmě,
že zahrnoval tento spolek včelaře i z blízkého či vzdálenějšího okolí. Od té doby pak
pokračuje v činnosti, byť pod občas změněným názvem, až do dnešní doby.
V současné době je v Kunštátě a okolí více
jak 90 včelařů. V posledních letech se počet včelařů mírně zvyšuje, a co je podstatné,
přitom se snižuje jejich věkový průměr. Celá
naše organizace se připravuje na připomenutí výročí, které je pro nás velice významné.
Charakter včelařské práce je silně individualistický, proto existence spolku včelařů
není příliš vidět. Předpokládám, že každý
však ví o nějaké zahradě, kde stojí úly
a nějaký odvážlivec se stará o jejich obyvatelky. Méně je už známo, že tato péče neobnáší jen získávání medu. Vytáčení medu
z plných plástů je opravdu jen „třešničkou
na dortu“. O včelky je v současnosti potřeba
se starat téměř po celý rok.
Včelaření je často rodinnou tradicí, kdy se
spolu se včelínem, úly a zařízením, přebírají i zkušenosti rodičů či prarodičů. Ve
většině případů je včelaření zálibou, která
je smyslem sama o sobě a užitek ve formě
medu je odměnou, a ne cílem práce.

KMK ÚJEZD VÁS ZVE
NA FINÁLOVÝ TURNAJ
V MALÉ KOPANÉ

O POHÁR SENÁTORKY 2019
MEMORIÁL JOSEFA RYBÁRA
V SOBOTU 6. ČERVENCE
V 10.00 HODIN
ZA ÚČASTI 6 MUŽSTEV

INZERCE
VYMĚNÍM velký státní komfort. 2 a 1/2 pok.
byt (87 m 2) v centru Brna za menší komfort.
byt v Kunštátě. Tel. 733 503 944
KUNŠTÁT NABÍZÍ k prodeji palivové dříví
měkké – smrk a borovici. Možnost objednávky u pana L. Hrdličky, tel. 602 350 046.
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Způsoby hospodaření jak průmyslu, tak
zemědělství ovlivňují celou krajinu a přírodu. Negativní ovlivnění života v přírodě
zasahuje všechny, včetně včel. K různým
chorobám, které se vyskytovaly a stále působí, se v druhé polovině minulého století
přidala varroáza. Ta je v současnosti nejvíce omezujícím faktorem jejich chovu.
Léčení varroázy a sledování stavu vyžaduje zásahy do včelstev prakticky v každém
ročním období. I v zimě, kdy by měl být už
konečně klid. Ještě téměř do Vánoc se léčí
a v lednu už se odebírají vzorky pro celostátní vyšetřování stavu varroázy.
V letošním roce se přidala k hrozbám včelaření ještě horší nemoc. V okolí Kunštátu
se objevila na několika místech ohniska
moru včelího plodu. Jedná se o nemoc, která se v současnosti léčí pouze zahubením
postižených včelstev a spálením všeho, s čím

přišly včelky do styku, mimo samotného
včelaře. S touto nemocí souvisí i řada omezení včelařské činnosti a řada veterinárních kontrol. Čtenáře však můžeme uklidnit, že i přes hrozivě znějící název nemoci
není v žádném případě případě nebezpečná
pro lidi, nemá vliv ani na kvalitu včelích
produktů.
Od málo povzbudivých témat se vraťme
k optimistické stránce našeho života se
včelami. Naše krajina, podle Františka
Halase „tam, kde Vysočina nabírá dech“,
je i v dnešní době ušetřena nejhorších vlivů průmyslu a intenzivního obdělávání polí.
Je zde dobře nejen turistům a návštěvníkům, ale daří se zde i včelám. Díky pestrosti krajiny zde je pro ně dost pastvy po celé
hlavní období, tj. od jara do léta. I včely se
snaží svou činností přispívat ke kráse našeho kraje.
Ing. Vladimír Havliš

LMŠ JELÍNEK NA NÁVŠTĚVĚ V NORSKU
Díky mezinárodnímu projektu Erasmus +,
kterého je Lesní mateřská škola Jelínek
součástí od loňského září, nám bylo umožněno vyjet na začátku května do Norska
a navštívit tři tamní mateřské školy. Tak
jako naši kolegové z Norska a Slovinska,
kteří u nás v Kunštátě byli na návštěvě loni
v listopadu, jsme se i my jeli podívat k nim,
tentokrát do Kristiansandu. Našimi partnery jsou státní školky, jež mají každá svou
lesní třídu, která tráví minimálně tři dny
v týdnu venku.
Hlavní náplň našeho pobytu proto byly výlety s dětmi do lesa, na skály, k jezerům
a na ostrov. Děti ani průvodce nezastraší
žádné počasí a vesele běhají a hrají si venku kdykoli, ať prší, sněží či svítí slunce.
Na oběd mají sendvič, který jim na místě
připraví průvodci, pak chvíli odpočívají
a pak zase hurá do hry.

Co jsme viděli jako největší rozdíl, byl podíl
mužů průvodců ve školkách. Je úžasné
pozorovat kopu dětí s dvěma až třemi muži,
jak vesele skotačí venku. Prostředí téměř
divoké přírody by se někomu mohlo zdát až
nebezpečné (spousty skal a vodních ploch),
ale průvodci, kteří působí a chovají se jako
strejdové či dědové, jsou naprosto v klidu
a míru. To, že to není jen zdání, nám potvrdili ředitelé školek tím, že za 20 let fungování všech třech školek neměli žádný vážný
úraz.
Norský výlet byl pro náš školkový tým velmi
obohacující a těšíme se na květen 2020, kdy
se podíváme do školek v slovinské Lublani.
Více podrobností o pobytu naleznete v obsáhlejším článku na www.ohlasy.cz, případně na webu www.lsjelinek.cz.
Zora Javorská, koordinátorka LMŠ Jelínek
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Otevření jarmarku a řemeslných dílen
Slavnostní zahájení Svátků řemesel
Drezura na otěži – Antonio Šimek
Tanec s koňmi – Jana Vija Plačková
Slavnostní příjezd krále Jiřího
z Kunštátu a Poděbrad – velkolepá show na koních
– Štvanci a jejich hosté
Show laso – bič – Jana Crazy Kotvová
Jezdecká ukázka s norikem a ježdění
s více koňmi najednou – Jana Vija Plačková
Rytířský turnaj na koních na počest
krále Jiřího z Kunštátu a Poděbrad
– jezdecká show – Štvanci a jejich hosté
Přátelství s koňmi v absolutní volnosti
– Dáša Rozsívalová
Tandem – spřežení pro práci i zábavu
– H+H stáj KATEŘINA
Španělské koně Robert Šlapanský
– Dagmar Příhodová – Antonio Šimek
– Marcela Kurovská – Petra Špačková
Westernové koniny – Jana Kotvová a Ivo Rára
Volné létání dravých ptáků
– zvířecí filmoví hrdinové – FALCONIA
Kořeny lovecké hudby a mysliveckých tradic
– vystoupení trubačů zámku Holešov
Noční show s koňmi – CESTA KE HVĚZDÁM
– Štvanci a jejich hosté

JEDNODENNÍ VSTUPNÉ: dospělí 200 Kč, děti do 6 let vstup
zdarma, děti 6 – 15 let 100 Kč, držitelé průkazu ZTP/P
zdarma + jejich doprovod 1 osoba poloviční vstup 100 Kč
Pod záštitou hejtmana Jihomoravského
kraje JUDr. Bohumila Šimka a náměstka
hejtmana Jihomoravského kraje Ing. Jana Vituly
HLAVNÍ POŘADATEL

12.00
12.30
13.00
14.30
15.00
15.30
16.30
17.30

Otevření jarmarku a řemeslných dílen
Slavnostní zahájení Svátků řemesel
Show laso – bič – Jana Crazy Kotvová
Jezdecká ukázka s norikem a ježdění
s více koňmi najednou – Jana Vija Plačková
Džigitovka – triky na cválajícím koni – Ivo Rára
Škola neposlušných poníků – Petr Doubek
Slavnostní příjezd krále Jiřího z Kunštátu a Poděbrad
– velkolepá show na koních – Štvanci a jejich hosté
Tanec s koňmi – Jana Vija Plačková
Volné létání dravých ptáků
– zvířecí filmoví hrdinové – FALCONIA
Vlast – láska k historii – Václav Obr
– Muzeum kočárů Čechy pod Kosířem
Rytířský turnaj na koních na počest krále
Jiřího z Kunštátu a Poděbrad
– jezdecká show – Štvanci
Lovecká evropská hudba
– vystoupení trubačů zámku Holešov

MŮŽETE SE TĚŠIT NA:
•
•
•
•
•
•
•
•

HISTORICKÝ DŘEVĚNÝ KOLOTOČ A HISTORICKOU STŘELNICI
UKÁZKU STARÝCH STROJŮ POHÁNĚNÝCH
PARNÍ LOKOMOBILOU • 100 ŘEMESLNÝCH STÁNKŮ
40 ŘEMESLNÝCH DÍLEN S UKÁZKAMI
ZAPOMENUTÝCH ŘEMESEL • PLACKY Z PECE
PREZENTACI ŘEMESLNÝCH ŠKOL A UČILIŠŤ
RAŽBU MINCÍ • DĚTSKÉ DÍLNIČKY • JÍZDU NA PONÍCÍCH
VÝSTAVU DROBNÉHO ZVÍŘECTVA • KRÁLIČÍ HOP
PEČENÍ CHLEBA V HISTORICKÉ CIHLOVÉ PECI
PROJÍŽĎKY NA LODIČKÁCH

www.svatkyremesel.cz

PARTNEŘI

SPONZOŘI

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

SPOLUPOŘADATEL
MĚSTO KUNŠTÁT

ZDENĚK
BROŽEK

GENERÁLNÍ PARTNER
SBORY DOBROVOLNÝCH HASIČŮ:
Újezd, Kunštát, Drnovice,
Zbraslavec, Sychotín
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MĚSTO KUNŠTÁT

RECITÁL
LUCIE
´ ´
BILA
31. 8. 2019
KUNŠTÁT v 19
AREÁL PANSKÉ ZAHRADY

A PETR MALÁSEK

VSTUPNÉ 600 KČ
PŘEDPRODEJ
OD 1. 6. 2019

IC Kunštát, IC Boskovice, IC Blansko, IC Letovice,
IC Olešnice, IC Velké Opatovice
tel. 516 410 576
www.kunstat-mesto.cz, f.b. facebook.com/kunstatmesto
VS T U PE N K Y N E L Z E Z A KO U PIT O N L I N E

tanzone s.r.o. ... & Roman Tandler
cestovní a sportovní agentura

JEDNODENNÍ ZÁJEZDY MINIBUSEM l ČERVEN
Odjezdy z Kunštátu, Letovic a Boskovic

2.6. neděle l Velké Losiny – termály l 250 Kč

Jedinečné termální lázně, ve kterých na vás čeká odpočinek, relaxace a zábava.

8.6. sobota l Letecké muzeum l 550 Kč

Air park Zruč u Plzně – sbírka letecké a vojenské techniky, vstup 200 Kč.

9.6. neděle l Krkonoše – Sněžka l 440 Kč
Výstup na nejvyšší horu České republiky.

13.6. čtvrtek l Dunajská Streda l 480 Kč

Moderní slovenské termální lázně – vhodné zejména pro dospělé.

16.6. neděle l Stolové hory, Kudowa Zdrój l 390 Kč

Stolové hory s národním parkem Góry Stolowe,
leží na hranicích ČR a Polska, cca 10 km od známého města Kudowa Zdrój.

21.6. pátek l Hyundai l 450 Kč

Exkurze do moderní automobilové továrny – zdarma, prohlídky cca 1,5 hodiny

22.6. sobota l Medvědí soutěska – Rakousko l 750 Kč
Cesta touto skalnatou soutěskou je nezapomenutelným zážitkem.

23.6. neděle l Stezka Valašska, Pustevny l 450 Kč
29.6. sobota l Jánošíkove diery l 550 Kč
30.6. neděle l Velký Meder l 490 Kč
Skvělé atrakce pro děti, otevřeny nové bazény.

organizátor zájezdů: tanzone s.r.o. cestovní a sportovní agentura
kancelář: nám. Krále Jiřího 105, Kunštát,
po–pá 8.30–16.00, infotanzone@email.cz, 516 410 576, www.tanzone.cz

PRODEJ ZÁJEZDŮ ČESKÝCH CK DO CELÉHO SVĚ TA
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.
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