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SLOVO STAROSTY
Začátek nového roku v nás vždy evokuje
naděje a očekávání. Kalendářní přelom
vyvolává pocity něčeho starého, co odešlo,
a něčeho nového, co přichází. Stejné pocity
určitě zažívají pravoslavní, Peršané, Thajci,
Nepálci a jiné lidstvo neřídící se gregoriánským kalendářem. Jenom v jiném čase než
my. (Proto byla Velká říjnová revoluce až
v listopadu.) Jde tedy pouze o psychoefekt
vyvolaný touhou mít v životě řád, pořádek,
dělení na odtud potud. Bylo a bude. Oč jednodušší to mají nehominoidní živočichové,
kteří žijí pouze v přítomném teď.
A tak jsme zahodili rok 2020, který byl pro
někoho horší, pro někoho lepší, ale v každém případě covidový, naplněný strachem,
nejistotou, vztekem, nemohoucností, protestem, ale i znovunalezenou radostí, zvídavostí, hledáním a objevením, vírou, nadějí,

novou empatií. Prostě trochu jiný, umocněný emočně, psychicky, rozumově. V každém
případě byl pro nás všechny náročný. Jsme
rádi, že je za námi, a těšíme se na ten nový,
který bude určitě lepší. Musí být. Jinak bychom se na něj netěšili. A my se chceme
těšit. Musíme se těšit. Pokud se nebudeme
těšit na nové a lepší, nebudeme se o to ani
snažit a ono to nové a lepší samo nepřijde.
A tak se těším, že přijde spousta nových věcí
a událostí a budou lepší než dřív. A budeme-li se těšit všichni, tak to určitě vyjde.
A ono to vyjde, protože jste všichni skvělí
a úžasní a patří vám velké poděkování za
to, jak jste ten minulý rok perfektně zvládli, i když leckdy se skřípáním zubů.
Velké poděkování bych rád vyjádřil zaměstnancům našeho úřadu, kteří přes obtíže
zvládali svou práci. Chci je vyjádřit i zastu-

VÁŽENÍ ČTENÁŘI
Máte-li jakýkoli dotaz na vedení radnice, můžete jej buď
zanechat na podatelně městského úřadu, nebo odeslat
přes facebookovou adresu na webových stránkách města.
Pokud chcete svoji informaci zveřejnit v Kunštátském zpravodaji,
napište na e-mailovou adresu knihovna@kunstat-mesto.cz.
Uzávěrka příspěvků do zpravodaje je vždy do 20. dne v měsíci.

pitelům a radním, kteří se neschovali do
ulity, ale dál se věnovali rozvoji města.
To poděkování prostě patří všem, kteří
vykonávali svou práci, ať to bylo cokoliv. Asi
jsem trochu nakažen Werichovým socialistickým optimismem. No a co! Tak moudrý
člověk určitě věděl, co říká.
A tak vám všem přeji, aby se všechno, na
co se budete těšit, vyplnilo, ať je ten rok 2021
dobrý pro všechny, ať zažíváme více toho
radostného a šťastného. To musí vyjít!
		
MVDr. Zdeněk Wetter, starosta

INFORMACE O ČINNOSTI
RADY MĚSTA
A ZASTUPITELSTVA
• Zastupitelstvo města zvolilo v prosinci novým členem městské rady Ivu Uhrovou (za
ČSSD). Její volbě předcházela rezignace
radního Ing. Aleše Havelky (za ČSSD), který
z užšího vedení města odstoupil kvůli pracovnímu vytížení a rodinným povinnostem.
• Město Kunštát má rozpočet na rok 2021.
Důležitý dokument schválilo městské zastupitelstvo ve druhé polovině prosince.
Rozpočet je vyrovnaný, v příjmech i výdajích
počítá s částkou necelých 83 milionů korun. Kvůli pandemii a vládním opatřením
se při jeho sestavování zohlednil očekáváný

INFORMACE O ČINNOSTI
RADY MĚSTA
A ZASTUPITELSTVA
pokles daňových příjmů ze strany státu,
které tvoří hlavní příjmovou složku. Oproti
roku 2020, kdy se plánoval příjem 51 milionů,
se v příštím roce počítá se 43 miliony korun.
Druhým nejvýznamnějším příjmem v následujících měsících by měly být prostředky
z prodeje stavebních pozemků v Nové ulici
a z privatizace bytů v domě č. 504. Zde se
v součtu očekává více než 9 milionů korun.
Z výdajových kapitol půjde nejvíc peněz na
investiční akce (28,7 milionu korun), činnost
místní správy (7 milionů korun), provoz
základní a mateřské školy (4,5 milionu korun), komunální služby (4,16 milionu korun),
osadní výbory v místních částech (3,2 milionů korun), nakládání s odpady (3 miliony
korun), provoz penzionu pro důchodce
(2,2 milionu) nebo dotace zájmovým organizacím (1,58 milionu korun).
• Příprava stavby nového autobusového nádraží na náměstí Klementa Bochořáka se
zpomalila. Krajský úřad zrušil kvůli námitkám obyvatele jednoho z přilehlých domů
již vydané územní rozhodnutí a celý proces
územního řízení, který předchází stavebnímu řízení o dotčené stavbě, se nyní musí
opakovat. Příprava stavby se tím prodlužuje řádově o měsíce. Jisté je také to, že realizace dlouho očekáváné investiční akce
v roce 2021 nezačne.
• Město Kunštát připravuje v novém roce
obnovu místních komunikací v Kunštátě
a jeho místních částech. Do žádosti o dotaci
byly vybrány cesty v nejhorším stavu, kde by
další odklad opravy následně znamenal
výrazný nárůst její ceny. Dohromady jde
o 21 úseků komunikací, kde celkové náklady dosáhnou 9 milionů korun. Například
v Kunštátě se počítá s částmi ulic Sokolská,
Rudecká, Zámecká, Mezi Plůtky, V Lávkách
nebo s cestou k čističce odpadních vod.
• Město Kunštát mimo to podalo na konci
roku žádosti o dotační podporu na další projekty. Na výměnu zbývajících oken a rekonstrukci podlahy ve sportovní hale, na přestavbu zasedací síně, výměnu otopných těles
a rozvodů v budově radnice a na zřízení
pumptrackové dráhy pro kola a koloběžky
v Újezdě.
		

-ml-

TERMÍNY ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA
KUNŠTÁT V ROCE 2021
25. 2. 2021 – ČTVRTEK
22. 4. 2021 – ČTVRTEK
24. 6. 2021 – ČTVRTEK
23. 9. 2021 – ČTVRTEK
16. 12. 2021 – ČTVRTEK

-taj-

RADA MĚ STA UPOZORŇUJE
V ROCE 2021 BUDOU OPĚ T
PŘIJÍMÁNY ŽÁDOSTI
O DOTACI Z „PROGRAMU
POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ
Z ROZPOČTU MĚSTA
KUNŠTÁT“.
Tento program, včetně všech příloh
(formulář žádosti, seznam příloh
k žádosti, formulář vyúčtování), je
zveřejněn na webových stránkách
města (www.kunstat-mesto.cz).
Podle tohoto programu je možné žádat o poskytnutí dotace na předepsaném formuláři od 1. 1. 2021 do 1. 3. 2021.
Na žádosti podané po tomto termínu
nebude brán zřetel.

DÁLE RADA MĚSTA VYZÝVÁ
ZÁJMOVÉ ORGANIZACE
A SPOLKY K PŘEDLOŽENÍ
VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI
DO 31. 1. 2021.
RM žádá organizace, spolky, sdružení a osadní výbory, aby podaly informace o společenských, kulturních
a sportovních akcích, které plánují
v roce 2021.
Na základě těchto údajů bude sestaven kalendář kulturních a společenských akcí města a jeho městských
částí. Do plánu, prosím, uveďte: název
akce, termín konání, místo konání,
pořadatele.
Informace posílejte do 1. 2. 2021 na
e-mailovou adresu: knihovna@kunstat-mesto.cz

ODVOZ POPELNIC
LEDEN
ÚNOR
BŘEZEN
DUBEN
KVĚTEN
ČERVEN
ČERVENEC
SRPEN
ZÁŘÍ
ŘÍJEN
LISTOPAD
PROSINEC

13.1.
10.2.
10.3.
7.4.
5.5.
2.6.
14.7.
11.8.
8.9.
6.10.
3.11.
1.12.

27.1.
24.2.
24.3.
21.4.
19.5.
16.6.
28.7.
25.8.
22.9.
20.10.
17.11.
15.12.

30.6.

29.12.

PROVOZNÍ DOBA
SBĚRNÉHO DVORA
OD 1. 1. DO 31. 12. 2021
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota

zavřeno
– 13.00–17.00
8.00–11.00 13.00–17.00
8.00–11.00 13.00–17.00
8.00–11.00 13.00–17.00
8.00–12.00

		-vb-

PODĚKOVÁNÍ

-taj-

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V roce 2020 nám bohužel pandemie neumožnila provést slavnostní dlouholetou tradici v Kunštátě – vítání nově narozených
občánků.
Dárky byly předány osobně na MěÚ v Kunštátě bez slavnostního obřadu.
Bohužel nevíme, jak se bude daná situace
nadále vyvíjet a kdy nám bude umožněno
slavnostní obřad provést.
Proto Vás žádáme o trpělivost, a jakmile bude možnost vítání občánků zorganizovat,
ihned budete (v případě zájmu) osloveni.
Z důvodu ochrany osobních údajů potřebujeme k pozvání váš souhlas, proto žádáme,
kdo ještě přihlášku na vítání občánků nezaslal a chce být pozván, aby tak učinil:
www.kunstat.eu – formuláře, životní situace
à matrika, evidence obyvatel à informace
a formulář „vítání občánků“
Přihlášku zašlete na email: sauerova@kunstat-mesto.cz nebo předejte osobně na MěÚ
Kunštát.
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TERMÍNY SVOZU
KOMUNÁLNÍHO ODPADU
V ROCE 2021

-spoz-

Prosincová návštěva svatohubertských zvířátek ve výloze našeho obchodu byla opravdu velmi úspěšná.
V listopadu bývá v kostele sv. Stanislava
svatohubertská mše, vždy krásně, s citem
a vírou zorganizovaná Kongregací sester
Těšitelek Božského Srdce Ježíšova, za doprovodu trubačů a mužských zpěvů „samej
krásnej zelenej chlap vám v tom kostele je“.
Vloni se tato mše nekonala. Součástí její
výzdoby bývají zvířátka, která jsme si zapůjčili do naší výlohy, aby nezahálela a trochu
se provětrala. Byly to neskutečně příjemné
tři týdny radosti. Nechodily se dívat jen děti
s rodiči a se školkou, ale opravdu široká
veřejnost.
Děkujeme všem za pochvalu a úsměvy,
v podstatě kvůli těm jsme to dělali. I když
jsou to úsměvy pro nás netradičně pod rouškou, přesto jsou vidět v očích a v každém
gestu. V našem případě je smích slyšet občas i před obchodem.
Jsme za naše zákazníky moc vděční, nenechají nás zahálet a v tomto duchu se naše
setkávání, doufáme, ponese i v tomto novém
roce.
					
Drogerie a keramika Pavlína Palme

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Knihovna je od 4. ledna 2021 až do odvolání
uzavřena! Důvodem je rozhodnutí vlády
o přechodu do 5. stupně PES. Vaše výpůjčky
či případné rezervace jsou automaticky
prodlužovány a nehrozí vám žádné sankční
poplatky. V době uzavření knihovny můžete volat na telefonní číslo 515 534 312 nebo
psát na e-mail knihovna@kunstat-mesto.cz.
Výdejní okénko otevřeme hned, jakmile
přejde PES do 4. stupně.

Online služby nabízí portál Knihovny.cz,
kde můžete procházet napříč českými
i zahraničními databázemi odborných článků a publikací, rovněž zde najdete e-knihy
zdarma ke stažení. Více informací na poznejte.knihovny.cz.
Sledujte, prosím, situaci, která se může během měsíce ledna měnit.
Omlouvám se za komplikace a těším se na
shledanou v knihovně.
-ba-

BOSKOVICKO.INFO

ŽÁDÁME OBČANY,

aby za současné situace
navštěvovali MěÚ jen
v nezbytně nutných
případech.
Veškeré platby např. poplatky za
odpady, poplatky za psy lze uhradit
bankovním převodem.
Údaje pro platbu vám budou sděleny
na telefonním číslem 515 534 304,
515 534 305, 515 534 306 nebo
mailem sauerova@kunstat-mesto.cz,
mu@kunstat-mesto.cz
Dle nařízení vlády jsou úřední hodiny
stále pouze pondělí a středa
8.30–11.00 a 13.30–16.00.

Platby poplatků v roce 2021
za odvoz odpadů a za psy
VÝŠE POPLATKŮ
Poplatek za odvoz domovního odpadu
(TDO) je v roce 2021 stanoven na 600
korun za osobu a rok. Skutečné náklady jsou přitom vyšší a doplácet je bude
město Kunštát. Roční poplatek za psa
v Kunštátě činí 200 korun (starobní
důchodce 100 korun), v Touboři, Hlubokém, Sychotíně, Rudce a Újezdě 100
korun (starobní důchodce 50 korun).
NAVÝŠENÍ
Poplatek za každého dalšího psa se
zvyšuje o 40 procent.
SPLATNOST
Poplatek za odvoz TDO má být zaplacen do 30. června 2021. Poplatky za psy
je třeba uhradit do 15. února 2021.
Možnosti plateb místních poplatků:
– hotově do pokladny na MěÚ
– poštovní poukázkou
– převodem z účtu, přes internet,
přes mobilní telefon
Číslo účtu města Kunštát:
1360747399/0800
Variabilní symbol = Vaše rodné číslo
Specifické symboly:
1111    odvoz TDO
1806    poplatek ze psa
Toto upozornění platí pouze pro občany Kunštátu a přilehlých obcí.
-fo-

Na portálu Boskovicko.info najdete program na víkend i práci v okolí. Už během
prvního roku svého fungování se stal jedním z největších informačních zdrojů v regionu. Dnes tak na jeho stránkách kromě
regionálních zpráv a přehledu kulturních
akcí najdete také denně aktualizované nabídky zaměstnání a bydlení.
Chcete si prohlédnout fotky boskovické
adventní výzdoby nebo si přečíst o právě probíhajících rekonstrukcích, ale rádi byste se
přitom vyhnuli pročítání černé kroniky?
Všechny regionální zprávy jsou řazeny do
rubrik, takže si lehce zvolíte, co vás zajímá,
ať už je to aktuální dění, policejní hlášení
nebo kulturní a sportovní události. Pokud
vám ale jen povědomí o okolním dění nestačí, toužíte vyrazit ven a hledáte událost,
které byste se mohli zúčastnit, sledujte kalendář regionálních akcí. Najdete v něm
festivaly, výstavy, promítání, besedy a další
možná vyžití pro rodiny, skupiny i jednotlivce. Vyhledávat je můžete jak v celém regionu, tak v konkrétních obcích. V případě,
že akci sami pořádáte a chcete, aby se o ní
dozvědělo i široké okolí, máte možnost na
ni právě zde upozornit zveřejněním pozvánky v přehledném seznamu událostí. Nejzajímavější a nejčtenější z nich se objeví také
na facebookové stránce Region Boskovicko,
kterou v současnosti sleduje přes 500 uživatelů. Pokud chcete být o dění v regionu
průběžně informováni, stačí se připojit.
Možná vás ale v tuto chvíli víc zajímá, jak
sehnat práci poblíž svého bydliště. I s tím si
portál poradí. Poptávku místních firem
najdete v sekci s nabídkami práce. Ve vyhledávání nastavte, o jaký obor máte zájem
a do jaké vzdálenosti jste za zaměstnáním
ochotni dojíždět, a můžete začít vybírat.
Firmy, kterým momentálně schází pracovní síla, tady mají možnost oslovit potenciální zaměstnance prostřednictvím bezplatného inzerátu a zároveň využít vysokou
návštěvnost portálu pro vlastní propagaci
– díky bezplatné inzerci mohou rozšířit
povědomí o nabízených službách přímo
v místě svého působení. Získat nové zákazníky a připomenout se těm stávajícím navíc můžete i zařazením své společnosti do
katalogu firem a služeb.
Navštivte portál w ww.boskovicko.info
a zjistěte, jaké možnosti nabízí právě vám.

PŘIROZENÝ POHYB
OBYVATEL ROK 2020
Stav obyvatel k 31. 12. 2020:
celkem
žen
Kunštát
1939
1010
Újezd
295
157
Sychotín
241
120
Rudka
213
112
Hluboké
54
29
Touboř
28
12
Celkem
2770
1140

mužů
929
138
121
101
25
16
1330

Průměrný věk obyvatel k 31. 12. 2020:
Kunštát
40,17
Újezd
37,75
Sychotín
42,27
Rudka
39,31
Hluboké
48,02
Touboř
42,18
Celkem
40,20
Narození v roce 2020 – 31 dětí
Kunštát
14 chlapců 10 dívek
Újezd
–
3
Rudka
2
1
Sychotín
1
–
Hluboké
–
–
Touboř
–
–
Zemřelí v roce 2020 – 35 osob
Kunštát
17 mužů
8 žen
Sychotín
–
1
Újezd
4
1
Rudka
3
1
Hluboké
–
–
Touboř
–
–
Z Kunštátu se v roce 2020 odstěhovalo 53 občanů a přistěhovalo 39.
Věkové složení obyvatel:
v předproduktivním věku: 530
v produktivním věku: 1751
v poproduktivním věku: 489
V Kunštátě bylo uzavřeno 16 sňatků,
z toho 5 v kostele sv. Stanislava.
Snoubenci dále využili Pilastrový
sál kunštátského zámku, obřadní síň
města Kunštát, park u jeskyně Blanických rytířů a Panskou zahradu.
Nejvyšší počty obyvatel stejného
příjmení:
Bednář/ová – 37
Šafář/ová – 31
Pavlů – 30
Nejvyšší počty obyvatel stejného
jména:
Marie – 88, Jan – 86, Petr – 78.
Nejvyšší počet obyvatel žijící na jedné
ulici je 386.
-mat-
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DOBROČINNÝ TURNAJ ŽIJEME HROU SE V ROCE 2020 NEUSKUTEČNIL
MYŠLENKY JSME SE NEVZDALI
A PODPOŘILI RODINU POLÁKOVU
Z BLANSKA.
Je za námi velmi složitý a náročný rok 2020.
Do poslední chvíle jsme se nevzdávali myšlenky, že se 19. prosince společně setkáme
na dobročinném turnaji Žijeme hrou ve
sportovních halách v Kunštátě a Svitávce.
Bohužel „covidová“ situace rozhodla, že
7. ročník dobročinného fotbalového turnaje
se neuskuteční.
Jsme přesvědčení, že tradiční akce, které
se vždy účastnilo velké množství současných i bývalých fotbalistů, rodičů, dětí
i osobností z našeho regionu, je již neodmyslitelně spojena s předvánočním časem.
Proto pevně věříme, že se na dobročinném
turnaji opět všichni uvidíme v prosinci roku
2021.
Smyslem dobročinného fotbalového turnaje je podpořit osoby a rodiny v nelehké
životní situaci. My jsme se této myšlenky
nevzdali a za nás všechny předali darovací
šek v hodnotě 20.000 Kč rodině Polákově
z Blanska.
Před rokem prodělal pan Michal Polák
zánět středního ucha, který mu přešel v zápal mozkových blan a několik mozkových
příhod. Pan Polák společně s manželkou
Hanou má doma tři malé holčičky. 13letou
dceru Sabinu, 6letou Lauru a teprve čtyřměsíční Lilianu. Povoláním je učitel matematiky, informatiky a pracovních dílen na ZŠ
a MŠ v Rájci-Jestřebí.
Ještě než pana Michala postihly závažné
zdravotní problémy, byl ve svých 38 letech
nadšeným sportovcem. Miluje windsurfing,
lyžování, snowboarding, jízdu na kole
i adrenalinové sporty jako sjíždění řek,
tandemový seskok nebo bungee jumping.
Zástupci projektu Žijeme hrou předali rodině dárkový šek v hodnotě 20.000 Kč. Finanční prostředky budou použity na budoucí léčbu pana Michala.

Tatínkovi Michalovi, mamince Haně a dcerám Sabině, Lauře a Lilianě přejeme spoustu
zdraví a společných rodinných radostí!
Vladan Horák, Žijeme hrou, FK Kunštát
Foto: Hana Poláková

PENZION PRO SENIORY
Máme za sebou nelehký rok 2020. Epidemiologická situace nedovolila konání mnoha
kulturních akcí, což se nevyhnulo ani penzionu pro seniory na ulici Radnická. Každoročně nás navštěvuje masopustní průvod
z Mateřské školky Jelínek, jaro tu vítáme
s dětmi z mateřské školy, ke dni matek nám
chodí zazpívat děti ze základní školy a rok
zakončujeme vánočním zpíváním koled
s panem Drábkem a jeho skupinou zpěváků
z domova důchodců z Boskovic, vše doplňuje velikonoční a vánoční dílnička. Letos jsme
se snažili naše seniory co nejvíce ochránit
a žádná akce se na penzionu nekonala.

Velice si vážím přístupu veřejnosti s nabídkou pomoci pro tuto věkovou kategorii.
Dobrovolníci nám šili roušky, pomáhali
s nákupy.
V době předvánoční nám děti z mateřské
školy nazdobily vánoční stromeček před
penzionem a ty ze základní i mateřské školy vyrobily spoustu vánočních přáníček.
Den před Štědrým večerem paní Pekaříková s dětmi zahrála před penzionem koledy.
Za to vše bych chtěla všem velice poděkovat,
vše zahřálo srdce a rozzářilo oči našich
seniorů.
Magda Hrušková, vedoucí penzionu

INZERCE
TVRDÉ DŘEVO! Prodám palivové dřevo
štípané měkké/tvrdé rovnané 50/100 cm,
sypané 25–50 cm, smrkovou kulatinu 2 m.
Hájenka Šebetov tel.: 606 893 919, zouharhonza@email.cz
SERVIS ŠICÍCH STROJŮ. Provádím běžný
servis průmyslových i rodinných šicích strojů. Nabízím generální opravy za použití
originálních náhradních dílů, seřízení, čištění, mazání. Servis zajišťuji jak pro oděvní
firmy, tak pro domácnosti. František Barták,
Pod Hlubnou 531, Kunštát. Tel. 608 327 389.
PRODEJ DŘEVA z lesů Města Kunštát. Kontakt pro zájemce: p. Švancara, tel. 728 666 364
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Foto: archiv penzionu

2019 – 2020

MILÍ PŘÁTELÉ TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY
Už 21. rokem přinášejí skupinky tří králů
do obcí a měst v okrese Blansko zvěst o narození Krista při tříkrálovém koledování.
Věříme, že Tříkrálová sbírka za dodržení
přísných hygienických opatření proběhne
úspěšně i letos, a to od 1. do 24. ledna 2021.
Zhoršení epidemiologické situace neumožňuje osobní setkání koledníků a dárců,
a proto jsme připravili online variantu
Tříkrálové sbírky. Pokud nebudete mít možnost přispět do tříkrálové kasičky přímo,
můžete ji podpořit přes bankovní účet
66008822/0800, VS 77706000 nebo pomocí
QR kódu, který najdete na našich webových
stránkách www.blansko.charita.cz/trikralovasbirka2021, pomocí nichž a facebooku
charitablansko se vám také pokusíme přinést tříkrálovou koledu, videa o sbírce, soutěž pro koledníky nebo pozdravy od známých osobností.

INFOROČENKA
2021–2022
MĚSTO KUNŠTÁT PŘIPRAVUJE
VYDÁNÍ INFOROČENKY
NA DALŠÍ DVA ROKY.
Z výtěžku sbírky plánujeme podpořit náš
Mobilní hospic sv. Martina včetně nákupu
nových aut pro hospic, dále pomoci seniorům,
zdravotně postiženým a rodinám s dětmi
v nouzi v okrese Blansko a část výtěžku
půjde také na Charitní záchrannou síť, což
je pomoc těm nejpotřebnějším v regionu ve
spolupráci s farnostmi, městy a obcemi.
Velmi děkujeme všem lidem, kteří sbírku
podpoří. Stejné díky patří i všem ostatním,
kteří se na sbírce podílejí a nezištně věnují
svůj čas ve prospěch druhých.

					
Ing. Pavel Kolmačka, ředitel Charity Blansko

V našem městě budou umístěny pokladničky, do kterých můžete přispět do Tříkrálové
sbírky přímo. O jejich umístění vás budeme informovat místním rozhlasem. U pokladničky si můžete vyzvednout požehnanou křídu, abyste si na dveře mohli napsat tradiční
tříkrálové požehnání vašeho domova. Charita Blansko děkuje za vaši podporu, i díky vám
může tradice tříkrálového koledování pokračovat.
-mu-

Upozorňujeme občany, spolky a organizace, kteří chtějí aktualizovat stávající údaje nebo nově informovat,
ať tak učiní do 15. ledna 2021, a to
prostřednictvím e-mailu na adrese:
knihovna@kunstat-mesto.cz
Upozorňujeme rovněž na možnost
plošné reklamy v tomto tisku. Na uvedené e-mailové adrese získáte podrobné informace, včetně poplatku za plošnou inzerci, ověříte si, zda je vaše firma
zařazena do rejstříku firem (bez poplatku), který je součástí Inforočenky.
Uvítáme také vaše názory, jaké informace v tomto tisku postrádáte.
Termín dokončení změn je 1. 2. 2021.
Městská knihovna, tel. 515 534 312,
e-mail: knihovna@kunstat-mesto.cz
2019 – 2020

nforočenka

Kunštát

INFORMACE PRO OBČANY
V případě potřeby, kdy senioři nebo osamělí občané patřící do skupiny ohrožované covidovou nákazou nemají možnost si zajistit donášku potravin a léků ať už sami, či s pomocí svých blízkých a známých, se mohou obrátit na asistenty – dobrovolníky evidované na MěÚ
Kunštát. V takové situaci volejte na telefon 724 186 626 nebo 602 507 654.
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48. ROČNÍK LITERÁRNÍ SOUTĚŽE FRANTIŠKA HALASE
Literární soutěž Františka Halase, určená pro autorky a autory od 15 do 29 let včetně,
probíhá nepřetržitě od roku 1972. Od roku 2012 jsou pořadateli soutěže
Město Kunštát a Spolek přátel umění města Kunštát.
Laureátem 48. ročníku Literární soutěže Františka Halase
se v sobotu 28. listopadu 2020 stal básník Vít Malota, který
převzal rovněž Zvláštní cenu Klementa Bochořáka, spojenou
s možností vydání básnické sbírky knižně dosud nepublikujícímu autorovi.

Uznání poroty 48. ročníku
Literární soutěže Františka Halase
dále získali

VÍT MALOTA
(*1995)

KRISTÝNA PETIŠKOVÁ
(*1995)

se narodil ve Zlíně,
vyrůstal ve Strakonicích. Studuje režii
na pražské DAMU.
Od dětství se věnoval interpretaci poezie. Jako literární
kritik spolupracuje
s časopisem Host.
Je porotcem divadel
a recitátorů na celostátních přehlídkách amatérského
divadla. Působí jako
divadelní redaktor
festivalových zpraVít Malota, laureát 48. ročníku
vodajů. Coby básník
Literární soutěže Františka Halase.
spolupracoval naFoto: Lucie Urban
příklad s Českým
rozhlasem, publikoval v časopisu Tvar a Host. Ohledně literatury se věnuje
i lektorské činnosti. Je spoluzakladatelem divadelního spolku
Distheatranz. Básnická prvotina Víta Maloty bude představena nejpozději při příležitosti vyvrcholení 49. ročníku Literární soutěže Františka Halase v říjnu 2021. Kniha vyjde jako
osmý knižní svazek samostatné Edice LSFH. Básnický profil
Víta Maloty na internetových stránkách soutěže / Videonahrávka autorského čtení
Vít Malota
PONOŘ SE DO VODY
pár doušků pražené kávy
vlasy spletla do copu
pomalu
méně než jeden nádech
do všeobjímající tmy
kéž se rozletí

Básnický profil /
Videozáznam autorského
čtení

LUBOMÍR TICHÝ
(*2003)

Básnický profil /
Videozáznam autorského
čtení

VASILIOS CHALEPLIS
(*1993)

Básnický profil /
Videozáznam autorského
čtení

ELIŠKA HONDLOVÁ
(*1995)

Básnický profil /
Videozáznam autorského
čtení

Kristýna Petišková
Foto: Jáchym Černý

48. ročníku Literární soutěže Františka Halase pro mladé
básníky a básnířky, se zúčastnilo 70 autorů a autorek z celé
České republiky. Zaslané 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).
Z důvodu aktuální epidemiologické situace neproběhlo vyvrcholení letošního ročníku klasicky formou dvoudenního
setkání deseti pozvaných finalistů a finalistek v Kunštátu
(původně plánovaného na 16. až 17. října 2020 a následně
přeloženého na 28. až 29. listopadu 2020), ale pouze on-line
formou 28. listopadu 2020, a to prostřednictvím videonahrávek autorských čtení deseti finalistů, kteří byli svou tvorbou
představeni i na internetových stránkách soutěže. Součástí
vyvrcholení 48. ročníku Literární soutěže Františka Halase
bylo rovněž krátké on-line setkání finalistů a poroty, zakončené veřejně vysílaným vyhlášením výsledků.

překryje hlubokou step
a je to taková záře
a takové světlo

Desítku finalistů doplnili Stanislav Klín, Veronika Matúšová,
Jakub Racek, Marie Škrdlíková a Lukáš Tomášek.

že se i on
na lavičce v parku
převrátí na druhý bok a zašeptá
najím se zítra
tohle se zaspí

Podrobnosti k historii a současnosti Literární soutěže Františka Halase jsou k dispozici na internetových stránkách lsfh.
webnode.cz a na www.facebook.com/LiterarniSoutezFrantiskaHalase.
[Tisková zpráva. Brno, 29. 11. 2020]
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