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SLOVO STAROSTY
Hrnčířský jarmark je úspěšně za námi.
Dokázali jsme udržet tradici největší kulturně-společenské akce města a můžeme
se těšit na jubilejní 30. ročník v příštím roce.
To, že se podařil a navštívilo jej více jak 13 tisíc platících návštěvníků v průběhu víkendu,
je i přes úskalí v podobě nařízených proticovidových opatření zásluha členů komise
pro přípravu jarmarku, zaměstnanců města
a mnoha pořadatelů z řad veřejnosti. Poděkování za spolupráci patří rovněž FK Kunštát. Bylo to nejen vysoké nasazení během
obou víkendových dnů, ale i spousta starostí, zařizování a příprav dlouho před plánovaným termínem. A to vše v nejistotě do
poslední chvíle, co vláda nařídí či nenařídí.
Rada města musela k meznímu termínu
rozhodnout jarmark ano a v plné palbě, jarmark ano, ale omezený, jarmark ne. Rozhodli
jsme se pro první variantu a risk se vyplatil.
Akce se vydařila k plné spokojenosti organizátorů, prodejců i návštěvníků. Našli se
však i takoví, kteří se nesmířili s nařízenými
opatřeními pro vstup, konkrétně s kontrolou bezinfekčnosti. Zde, bohužel, někdy docházelo k nedorozumění, bylo zaviněno
nepochopením či neznalostí informací uvedených v pokynech o návštěvě jarmarku.
Objevovali se však i návštěvníci, kteří odmítali kontrolu, popírali legálnost opatření
a svou nevoli ventilovali, naštěstí jen verbálně, navenek. Bohužel, oprávněnost těchto
zásahů do osobních práv občanů se nevyřeší
osočováním pořadatelů, kteří to schytávali
v první linii, ale nemají tu moc to změnit.
Nikdo jim jejich pozici určitě nezáviděl.

A pak tu byla ještě jedna skupina návštěvníků, kteří zhodnotili, že 150 korun vstupného za celodenní akci s několika koncerty
a s možností vidět různorodost keramické
práce sto dvaceti výrobců keramiky z celé
republiky a zahraničí je moc. Buď se snažili proniknout bez vstupenky, což se nedařilo, nebo si odkupovali(?) náramky od odcházejících návštěvníků. S touto skupinou
„šetřílků“ se setkáváme každoročně a je to
věčný boj. Svědčí to o povaze některých
občanů a více to snad ani není třeba komentovat. Hlavní je, že jsme to úspěšně zvládli,
a snad ten příští rok bude jarmark bez nařízených opatření. Ještě jednou děkuji všem,
kteří se o úspěch toho letošního zasloužili.
Několikrát jsem se zmiňoval o změnách
v systému odpadového hospodářství, Rada
na svém posledním zasedání rozhodla
o novém způsobu třídění komunálního odpadu. Od nového roku chceme zavést třídění papíru a plastů do barevných pytlů přímo
v domácnostech. Komunální odpad se bude
nadále svážet z plastových nádob nebo kovových popelnic, které budou označeny čipem,
abychom mohli kontrolovat účinnost opatření na snížení objemu komunálního odpadu
končícího na skládkách nebo ve spalovnách.
V každém případě chceme v průběhu příštího roku zažádat v dotačních programech
o příspěvek na nákup barevných plastových
nádob, které by mohly nahradit pytle. Rád
bych, kdyby se nám podařilo získat dotaci
i na nákup malých kompostérů do jednotlivých domácností. Je škoda platit svozové

firmě za něco, z čeho si sami umíme vyrobit
využitelný zahradní substrát. Šetříme nejen
přírodu, ale i naše společné peníze, které
město může využít na prospěšnější investice
místo doplácení za odpady, a až se v tom naučíme „chodit“, věřím, že se to projeví i v nějakém tom bonusu třídícím domácnostem.
Ještě malá informace k plánovanému autobusovému nádražíčku, které nás zbaví mnoha roztroušených zmatečných zastávek.
Po více jak roce vynucené přestávky v projektování se v druhém kole podařilo úředníkům krajského úřadu vypořádat úspěšně
s námitkami majitelů nemovitostí vůči projektu pro územní souhlas a dokončuje se
tedy konečně projekt pro stavební povolení.
Snad se nám podaří toto povolení získat.
Poslední zpráva z ředitelství silnic a dálnic
Brno totiž avizovala, že na základě zpracování projektu pro úpravu křižovatky pod
kostelem, která je z hlediska dopravní bezpečnosti pro město nezbytná, nelze jednu
akci zahájit bez druhé a obě je nutné realizovat souběžně. Věřme, že se realizace těchto záměrů brzy dočkáme.
Přeji vám, ať zdárně zvládneme parlamentní volby, které jsou už za dveřmi, a všichni
jsme určitě zvědaví, nejen jak dopadnou, ale
hlavně až bude po nich, kdo s kým a proti
komu se bude snažit vytvořit koalice. Hlavně
pojďme k volbám, neseďme doma. Stále ještě do toho máme co mluvit. A pamatujme si,
kdo co sliboval, abychom mu pak připomněli, co má splnit. Přeji vám krásný a pohodový
blížící se podzim.
MVDr. Zdeněk Wetter, starosta

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR
se konají ve dvou dnech,

V PÁTEK 8. ŘÍJNA 2021 OD 14.00 DO 22.00 HODIN
A V SOBOTU 9. ŘÍJNA 2021 OD 8.00 DO 14.00 HODIN.
Hlasování probíhá na území České republiky, a to ve 14 volebních krajích. Hlasuje se
i v zahraničí na zastupitelských a konzulárních úřadech ČR. Volič hlasuje v tom volebním okrsku, kde je přihlášen k trvalému
pobytu. Výjimkou jsou voliči hlasující na
voličský průkaz nebo voliči nacházející se
v době voleb v nemocnici, ústavu sociální
péče nebo jiném obdobném zařízení.
Voličem je občan České republiky, který
nejpozději 9. října 2021 dovrší věk 18 let.
Hlasovací lístky obdrží voliči nejpozději
3 dny přede dnem voleb (5. října 2021).
Vzorové hlasovací lístky a informace o případných tiskových chybách na hlasovacím
lístku jsou zveřejněny ve volební místnosti.
Ve volební místnosti se zveřejňují informace o případném vzdání se kandidatury
nebo odvolání kandidáta.
Volič musí ve volební místnosti prokázat
svou totožnost a státní občanství České republiky: platným občanským průkazem,
platným cestovním, diplomatickým nebo
služebním pasem České republiky anebo
cestovním průkazem.
Volič obdrží od okrskové volební komise
prázdnou úřední obálku opatřenou úředním
razítkem. Na požádání mu komise vydá
i sadu hlasovacích lístků.
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není
přípustné. S úřední obálkou a hlasovacími
lístky se musí volič odebrat do prostoru
určeného k úpravě hlasovacích lístků. Jinak
mu nebude hlasování umožněno. Volič vloží
do úřední obálky jeden hlasovací lístek.
Na hlasovacím lístku, který vkládá do
prázdné úřední obálky, může zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 4 kandi-

dátů uvedených na témže hlasovacím lístku
vyznačit, kterému z nich dává přednost
(udělení preferenčního hlasu).
Volič musí dbát na to, aby do úřední obálky
vložil pouze jeden hlasovací lístek, jinak je
hlas voliče neplatný.
Neplatné jsou rovněž hlasovací lístky, které
nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které jsou přetržené, a hlasovací
lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky.
Volič hlasuje tak, že úřední obálku s vybraným hlasovacím lístkem vloží před okrskovou volební komisí do volební schránky.
S voličem, který nemůže pro tělesnou vadu
vybrat zvolený hlasovací lístek anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen
jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho vybrat a vložit do úřední obálky, a popřípadě
i úřední obálku vložit do volební schránky.
Volič může požádat ze závažných, zejména
zdravotních důvodů obecní úřad a ve dnech
voleb svoji okrskovou volební komisi o to,
aby mohl hlasovat mimo volební místnost
do přenosné volební schránky. Okrsková
volební komise však může vysílat své členy
s přenosnou volební schránkou pouze
v rámci svého volebního okrsku.
Volič, který hlasuje na voličský průkaz, musí
průkaz odevzdat okrskové volební komisi.
Komise mu poté vydá prázdnou úřední
obálku a sadu hlasovacích lístků.
Pokud se volič, kterému byl vydán voličský
průkaz, rozhodne hlasovat ve „svém“ volebním okrsku, musí voličský průkaz rovněž
odevzdat okrskové volební komisi. Jinak mu
komise hlasování neumožní.
-mat-

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
TÝDEN KNIHOVEN
Celorepubliková akce na podporu čtenářství se v letošním roce koná od 4. do 10. října.

ŘÍJEN 1921 – STO LET OD ZALOŽENÍ
OBECNÍ KNIHOVNY V KUNŠTÁTĚ
MĚ STSKÁ KNIHOVNA VE SPOLUPRÁCI
S MŠ A ZŠ KUNŠTÁT VYHLAŠUJE
XII. ROČNÍK LITERÁRNÍ SOUTĚ ŽE
O CENU LUDVÍKA KUNDERY
PRO ŽÁKY A STUDENTY OD 9 DO 19 LET
Témata a podrobnosti k soutěži budou zveřejněny v polovině října na webové stránce
knihovny a poté v listopadovém zpravodaji.
Knihovna dostala ke svému výročí dárek
v podobě další nástěnné malby od kunštátského výtvarníka Víta Ondráčka. Jeho
tvorba knihovnu zdobí od zahájení provozu v prostorách na nám. Krále Jiřího 105
v roce 2004. Malby se staly součástí naší
knihovny a pozorný návštěvník v nich objeví vše, s čím se může v knihách, ale i v životě setkat. Litera obrazem, obraz literou
– tak vnímá sám autor svou tvorbu pro
knihovnu. Zveme všechny k návštěvě.
Během celého měsíce října tradičně nabízíme registraci bez poplatku pro nové čtenáře, rovněž upomínky jsou zbaveny poplatku
na dobu jednoho měsíce. Vyplatí se tedy
přijít vrátit v říjnu dlouhodobě zapůjčené
knihy. Čtenáři si stále mohou knihy předem zarezervovat prostřednictvím e-mailu
knihovna@kunstat-mesto.cz nebo telefonicky na čísle 515 534 312, využijte on-line katalog na webu www.knihovnakunstat.cz.
-ba-

INFORMACE O ČINNOSTI RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA
• O prodeji pozemku V Lávkách, kde chce
Jihomoravský kraj stavět Domov pro osoby
se zdravotním postižením, se zatím na schůzi kunštátských zastupitelů nehlasovalo.
Vedení kraje bylo ze strany jednoho z občanů upozorněno, že v místě plánované výstavby existovala v minulosti skládka odpadu,
a kraj se proto s žádostí o prověření obrátil
na odbor životního prostředí v Boskovicích.
Jeho úředníci při místním šetření závadu
na pozemku nenašli, ale přesto doporučili
ještě provedení kontrolních sond. S výsledkem průzkumu bude seznámena Rada Jihomoravského kraje, která následně rozhodne, zda zájem kraje o pozemek dále trvá.
• Z chystaných oprav nejvíc poškozených
komunikací v Kunštátě a jeho místních částech se do konce letošního roku dostane na
tři úseky. Dělníci opraví cestu k čistírně
odpadních vod ve směru od spojovačky na
Zbraslavec, dále zadní příjezdovou cestu
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ke hřbitovu a nakonec první část příjezdové cesty k pískovně (v úseku od silnice po
areál bývalé Hlubny). Ostatní vybrané úseky
přijdou na řadu na jaře.
• Začal prodej pozemků pro řadové rodinné
domy v Nové ulici. Po elektronické aukci,
která probíhala v sobotu 11. září, zastupitelstvo schválilo prodej první z celkových třiadvaceti parcel.
• Rada města schválila zavedení pytlového
třídění odpadu – papíru a plastů – v domácnostech od příštího kalendářního roku.
Mimo to schválila čipování nádob na komunální odpad a zavedení odpadového limitu
na občana.
• Příprava stavby autobusového nádraží na
náměstí Klementa Bochořáka může pokračovat. Krajský úřad Jihomoravského kraje
se vypořádal s námitkami proti vydanému
územnímu rozhodnutí o umístění stavby,
které podali vlastníci některých nemovitostí

v Tenorově ulici. Úřad rozhodl, že územní
rozhodnutí platí, a město tak může pokračovat v projektové přípravě a následně stavební úřad požádat o stavební povolení.
• V budově rudecké hospody probíhají stavební práce na rekonstrukci kuchyně, obnově elektroinstalace a přípravě k montáži
nových stropních podhledů. Rada města
schválila výhodnější cenové nabídky, které podali Lukáš Rytíř (stropní podhledy –
155 398 Kč) a firma Vach stavby (kuchyně –
226 506 Kč).
• Rada města děkuje komisi pro přípravu
hrnčířského jarmarku a jejím spolupracovníkům za úspěšně zvládnutý 29. ročník
největší společenské akce ve městě.
-ml-

TERMÍNY SVOZU KOMUNÁLNÍHO
ODPADU 6. 10. a 20. 10. 2021

40 LET TENISU V KUNŠTÁTĚ
NA POČEST 40. VÝROČÍ VZNIKU ORGANIZOVANÉHO TENISU V KUNŠTÁTĚ SE
NA PĚ TI ANTUKOVÝCH KURTECH USKUTEČNIL TURNAJ ČTYŘHER STARŠÍCH MUŽŮ
Uspořádání této soutěže včetně finančního zajištění bylo v režii dlouholetého bývalého předsedy tenisového oddílu Jana Sojky.
Turnaj organizačně řídil člen současného výboru Tenisového klubu (TK) Ing. Petr Votřel. Turnaje se zúčastnilo 10 dvojic
z celého kraje – z Brna, Bílovic, Ivančic, Lipůvky, Rájce, Černé Hory, Boskovic, Lysic, Letovic, Rozseče a Kunštátu.
Slavnostního zahájení se ujali vedoucí představitelé jihomoravského tenisového svazu J. Hanák a K. Přerovský,
kteří předali vyznamenání občanům, kteří se podle J. Sojky
o činnost místního tenisového klubu zasloužili.

Účastníci turnaje ke 40. výročí tenisu, srpen 2021

Hloubení základů tenisových kabin

Parta nadšenců při práci

Při této příležitosti jsem byl vyzván, abych se podělil o vzpomínky,
jak došlo k výstavbě tenisových kurtů a následnému začlenění
kunštátského tenisu do republikového tenisového svazu.
Organizovaná tělovýchova v Kunštátě je spojena se vznikem Sokola v roce 1898. Během let se v rámci TJ Sokol provozovala převážná sportovní činnost – gymnastika, turistika, všesokolské slety,
v roce 1934 fotbal. V roce 1961 vznikl v Sokole také oddíl odbíjené,
ve kterém hráli mistrovské soutěže muži, ženy a mládež. Úroveň
volejbalu v Kunštátě přerostla hranice okresu a podmínkou
účasti ve vyšších soutěžích bylo nahrazení nevyhovujícího hřiště.
V té době po roce 1975 došlo také ke generační výměně ve vedení
místního Sokola, nastoupili jsme my „mladí“ (35–45 let).
A zde začíná počátek tenisu v Kunštátě, ovšem ne tak docela.
Do té doby se o tenis pokoušeli nadšenci na lesních nebo parkových
hlinitých plochách přes nataženou šňůru. V Kunštátě ale byl jeden
kvalitní antukový kurt, který za první republiky ve svém lesním
sídle vedle koupaliště postavila rodina plukovníka Jelínka. V roce
1948 Jelínkovi emigrovali do Kanady (pozn. O. Jelínek byl následně
ministrem kanadské vlády pro sport a jeho děti Ota a Marie se
staly mistry světa v krasobruslení). Areál rodiny Jelínkovy zabrala vojenská správa, tenisový kurt zarostl a nedal se používat.
V omlazeném výboru Sokola byla snaha postavit kvalitní hřiště na
odbíjenou a současně i na tenis. Jednali jsme s představiteli obce,

kteří byli naší myšlence nakloněni. Ale když došlo na finanční
pomoc, byli jsme seznámeni s realitou. Stát ani obec na takové akce
peníze nedá. Sponzoři neexistovali. V Kunštátě a celé republice
byli zrušeni soukromí živnostníci a podnikatelé, zemědělci přešli
do JZD, soukromý sektor byl znárodněn. Místními funkcionáři nám
bylo řečeno – nemáme obchody potravin, musíme vlastní silou na
úkor volného času v tzv. akcích „Z“ postavit obchodní dům. Nemáme mateřskou školku. Řádové sestry, které se v místním klášteře
staraly o děti a vyučovaly na hudební nástroje, byly vystěhovány na
sever Moravy. A tak výše uvedeným způsobem obec stavěla mateřskou školku, kulturní dům apod., a to ve volném čase občanů.
Obec slíbila pomoc při zajištění stavebních pozemků. Vhodný prostor byl pod stávajícím fotbalovým hřištěm, kde bylo pole. Jediné
finanční prostředky na sport poskytoval tehdy Okresní svaz tělesné výchovy (OV ČSTV), ale ty nestačily ani na zajištění nezbytné
činnosti. Funkcionáře OV ČSTV jsme seznámili s projektem
tenisových kurtů. Nejprve bylo nutné provést skrývku zeminy, což
obnášelo odstranění stovek kubíků půdy. Bylo nám tímto orgánem
nabídnuto, že stát poskytuje finance na zajištění spartakiád. A tak
jsme v Kunštátě zorganizovali okresní spartakiádu a na vybudování nástupní plochy jsme obdrželi finance. Následně vznikla rovná
plocha – základ budoucího sportovního areálu. Ostatní finance,
2/3 z celkové potřebné částky, jsme získávali z pořádání tanečních
3

Přestavba areálu

J. Sojka a I. Gabriel při rekonstrukci kurtů

Kurty jsou využívány veřejností

zábav a kulturních akcí, na kterých se vystřídala řada předních
umělců a souborů (M. Horníček, I. Janžurová, Y. Simonová, V. Hála,
P. Haničinec, Orchestr Gustava Broma a jiní). A nebyla to pouze
tato činnost. Nosné trubky na oplocení byly z Kovošrotu Brno, dřevo
na budovu kabin z lesních polomů, pytlovali jsme odpadový cement v brněnské cementárně, škváru nám poskytla místní továrna
Karbo atd. Na pracovní činnosti se podílela většina členů Sokola
(přes 200) a také místní občané, a to po pracovní době na úkor
vlastního volného času. Výstavba sportovního areálu trvala několik
let. Z 90 procent brigádnickou činností. Během dvou až tří let vzniklo sportoviště, které mělo 2 volejbalové a 2 tenisové kurty, asfaltové
hřiště se cvičnou zdí, kabiny se sociálním zařízením, sklad na
antuku a 11 m hlubokou studnu na vodu.
V lednu 1981 vznikl nový oddíl tenisu v rámci TJ Sokol. Předsedou
se stal Jan Sojka, do mistrovských soutěží bylo přihlášeno žactvo
a dospělí. Paradoxem bylo, že k výstavbě areálu došlo zejména
kvůli nekvalitnímu hřišti na volejbal. Zájem o odbíjenou se ztrácel – možnou příčinou byl nejenom vznik tenisu, ale i náročná současná stavba lyžařského areálu se dvěma vleky a budovou
v Hlubokém. Pro nezájem o volejbal se od roku 1984 přeměnil areál
v 3 tenisové antukové kurty a 2 hřiště na odbíjenou.
Po sametové revoluci zanikla TJ Sokol a vznikly samostatné sportovní celky kopané, tenisu, lyžování, turistiky atd. Na radnici došlo
k výměně funkcionářů, stát přesunul značné finanční prostředky
na obce. Z těchto peněz, a ne na úkor volného času občanů, byla
dodavatelsky postavena sportovní hala, kde je možné hrát tenis,
odbíjenou, košíkovou, stolní tenis, kolovou, florbal, je zde sál pro
aerobic, fitness centrum, prostor pro diváky atd.
Nově vzniklý Tenisový klub (TK) Kunštát se musel přizpůsobit novým
podmínkám. Finance z OV ČSTV byly mizivé. Nemohli jsme počítat
s takovou ochotou chodit na brigády. Řada členů začala podnikat,
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otevřely se hranice státu. Na pořádání tanečních zábav a kulturních akcí nezbyl čas. Na valné hromadě TK se rozhodlo nabídnout
obci, nyní městu, převedení areálu do jeho vlastnictví. Základní
podmínku, že město bude finančně podporovat TK a ten zajistí
řádnou údržbu a provoz sportoviště, odsouhlasily obě strany.
V případě, že se město areálu bude chtít zbavit, nabídne jej nejprve
TK za symbolickou cenu. Zájem o odbíjenou stále klesal a z iniciativy předsedy J. Sojky a výboru TK začala v roce 1999/2000 přestavba areálu a vznikla jeho současná podoba pěti kvalitních
tenisových kurtů. Bylo také zajištěno kropení kurtů napojením
na závlahový systém fotbalového hřiště.
Jaký je dnes stav tenisu v Kunštátě? Nás vystřídali mladí, teď už
také nad 40 let. Toto vedení má zcela jiné podmínky, než jsme měli
my. Dodavatelským způsobem bylo opraveno oplocení, provedena
náročná modernizace a rekonstrukce kabin. Pavel Palme, jako
podnikatel a člen TK, na zimní období postavil nafukovací halu.
Členská základna se rozrostla, v krajských a okresních přeborech
jsou 3 smíšená družstva dospělých, družstvo dorostu, žáků a mužstva kategorie baby a mini. O odborné vedení se stará bývalý reprezentant žáků ČR, trenér 2. třídy a hráč Tomáš Elísek z místního
klubu. Na nejprestižnější turnaj ČR mládeže Pardubickou juniorku
byla v tomto roce Jihomoravským tenisovým svazem nominována
členka TK Kunštát Natálie Řezníčková, která také se svou sestrou
Eliškou navštěvuje sportovní tenisovou školu v Brně.
Na závěr trochu zamyšlení – tenkrát jsme byli mladí, byla velká
parta, na tu dobu vzpomínáme v dobrém a už se nevrátí. Co mě ale
s odstupem doby mrzí, že vlastní čas, který jsme věnovali výstavbě
sportovišť, nemohl být vzhledem k totalitní době využit jiným způsobem – nemohli jsme cestovat, lyžovat v Alpách, poznávat cizí
země. Nyní jsem rád, že se mohu projít s hůlkami, a mám radost,
že máme důstojná sportovní zázemí a šikovné následovníky.
Zdeněk Nechuta

Z KALENDÁŘE

KULTURNĚ-SPOLEČENSKÝCH

AKCÍ MĚSTA
ŘÍJEN

1. 10. v 15.00
Svátek seniorů
místo konání: KD Kunštát
pořadatel: SPOZ Kunštát
15. 10.
Pochod Kunštátskem
místo konání: Kunštát,
Voděrady, Sebranice
pořadatel: STP Kunštát
17. 10.
Zájezd na podzimní výstavu
místo konání: Flora Olomouc
pořadatel: ČZS Kunštát
23. 10.
Halasův Kunštát
místo konání: KD Kunštát
pořadatel: SPU, Město Kunštát
31. 10.
Zájezd na výstavu minerálů
místo konání: Tišnov
pořadatel: STP Kunštát

HALASŮV KUNŠTÁT
Říjen je v našem městě spojen se vzpomínkou na Františka Halase. Básník se v tomto
měsíci roku 1901 narodil a o 48 let později
i zemřel. Ke Kunštátu si během života vytvořil jedinečný vztah, který popsal například
v básni v próze „Já se tam vrátím“. Donedávna jsme se v duchu spontánně vzniklé tradice jeden říjnový víkend setkávali v tiché pietě na kunštátském hřbitově a následně
přecházeli do kulturního domu zhlédnout
pořad komponovaný právě pro tento večer.
V krátké pozvánce k minulému ročníku
Halasova Kunštátu v loňském roce jsem se
s vámi loučila se slovy: Opět se setkáme
lačni po kulturních zážitcích a dobré společnosti. Začátek roku 2021 byl v těchto ohledech opatrný, jaro nám kulturní zážitky
odsunulo na později. Léto konečně nabídlo
s vlastním deficitem estetiky a umění patřičně zatočit. Ale jakým způsobem?
„Dobrý den, pane doktore, prosil bych jeden
test na covid. A nezapomeňte mi to stvrdit
razítkem. Rád bych dnes manželku vzal
večer do divadla. A když nám to platí jen
72 hodin, tak zítra si dáme nějaký ten hrad
nebo zámek či galerii a další den musíme
stihnout Sluneční krále v Národním muzeu.
Příští týden nás tu máte zas.“
Milí přátelé, dle současných (patrně v dohledné době i budoucích) vládních nařízení
vás nemůžeme svobodně přijmout v kulturním domě. Do doby, než se společenských

akcí bude opět moci zúčastnit veškerá veřejnost, jsme se rozhodli program odehrávající se v kulturním domě přenést do podoby záznamu. Na co se tedy můžeme těšit?

53. ročník

HALASOVA KUNŠTÁTU

nabídne
v z p o m í n ko v é s e t k á n í
u hrobu Františka Halase,
které se uskuteční v sobotu 23. října 2021
v 16 hodin na místním hřbitově
za přítomnosti finalistů
Literární soutěže Františka Halase
literární pásmo
VŠECHNO UŽ JE V KNIHÁCH
dostupné v měsíci listopadu formou
záznamu na webových stránkách města
Milovníkům přírody doporučuji si ze hřbitova vyjít pod zámek, pod Dianaberk, projít
Híví, případně to vzít přes Podchlumí k Újezdu; přesně tak, jak to básník kdysi s oblibou
podnikal sám či v doprovodu přátel a hostů.
Možná potkáte při procházce krajinou i letošní finalisty Literární soutěže Františka
Halase. Pokud to situace dovolí, rádi je
v Kunštátu přivítáme.
Za Spolek přátel umění Martina Nejedlá

OKÉNKO SDH KUNŠTÁT
Díky tomu, že v měsíci srpnu neměla naše
jednotka žádný ostrý výjezd neboli nebyla
povolána krajským operačním střediskem
k žádnému zásahu, měli jsme více času
věnovat se dětem a přípravě na slavnostní
otevření nové hasičské zbrojnice.
Jsme velmi rádi, že i letos o prázdninách
bylo možné realizovat náš tradiční letní
kemp mladých hasičů Čertíků v Unčíně,
v okrese Žďár nad Sázavou (Kraj Vysočina).
Kemp jsme zahájili v pondělí 16. srpna.
Po úvodním nástupu a ubytování jsme vyrazili k místnímu splavu, kde se někteří
odvážlivci vykoupali ve studené vodě řeky
Svratky. Druhý den ráno začala intenzivní
příprava na podzimní branné závody. Každý den jsme trénovali technické prostředky,
zdravovědu, topografii, uzlování a další
hasičské dovednosti. Nejvíce času a úsilí
daly naše děti do střelby. Střílelo se každý
den, před střelbou se dokonce „dřepovalo“,
aby se podmínky ztížily a přiblížily situaci
na závodech. Kromě nácviku hasičských
dovedností nechyběly ani zábavné pohybové
hry, jako třeba ,,ocáskovaná“, která u dětí
sklidila největší úspěch, logické a vědomostní hry a také oblíbená pantomima. Celotýdenní táborová soutěž se letos nesla v duchu
olympijských her. Jednotlivci mezi sebou
soutěžili v různých disciplínách, např. hod
oštěpem, vrh koulí, běh do kopce, kuželky,

motání hadic, střelba z luku a další. Poslední den soustředění se rozdávaly ceny nejen
za umístění v olympiádě, ale také za nejlepšího střelce a za nejlépe uklizený pokoj.
Odměny však dostali všichni za svou snahu
a úžasné výkony.
Abychom si trochu odpočinuli od soutěžení,
vyrazili jsme také na dva zajímavé výlety.
Prvním byl výšlap na skalní vyhlídku Pro-

foto: archiv SDH

síčka, nejvyšší bod v okolí Jimramova. Druhým výletním cílem byly ferraty (zajištěné
lezecké cesty) u Vírské přehrady. To byla pro
nás výzva, ale nakonec jsme téměř všichni
pod mým bedlivým dohledem ferraty zdolali. Program tábora byl opravdu pestrý,
nechybělo ani koupání v rybníce, projížďka
na člunu, táborák s opékáním špekáčků
a večerní stezka odvahy za svitu čajových
svíček.
Děkujeme rodičům za jejich úžasné děti,
dětem za odvahu a nadšení splnit všechny
úkoly, které jsme si pro ně vymysleli, a v neposlední řadě také všem vedoucím a členům
SDH, kteří se na soustředění podíleli a pomáhali s organizací. Těšíme se na příští rok!
Historickou událostí pro náš sbor a jednotku bylo otevření naší zbrojnice, které se
z důvodu různých opatření oficiálně konalo
11. září 2021. Slavnostního otevření se zúčastnilo 10 sborů z blízkého i vzdálenějšího
okolí. Děkuji všem hostům, kteří si udělali
na nás čas a pronesli i krátkou a srdečnou
řeč. Z pozvaných hostů musím především
poděkovat kunštátskému faráři p. Košuličovi za požehnání naší zbrojnici a neodpustím si a vyzdvihnu i přínos starosty města
MVDr. Wettera, který přispěl k hladkému
průběhu oslav.
Ohni zmar, občanu zdar.
Pavel Peterka, velitel JSDH Kunštát
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INZERCE

SRPŠ při ZŠ Kunštát pořádá

SBĚR PAPÍRU

HLINÍKOVÉ ZIMNÍ ZAHRADY, pergoly,
přístřešky. Výroba na míru včetně projektu.
ALUDOS MB s. r. o., Zbraslavecká 777, Kunštát, tel. 725 962 830.
PŘIJÍMÁME K OPRAVĚ BOTY.
Prodejna nábytku, nám. Krále Jiřího 361,
tel. 608 746 349.
PRODEJ DŘEVA z lesů města Kunštát. Kontakt pro zájemce: p. Švancara, tel. 728 666 364.
Dopravu si zajišťuje a hradí zájemce sám.

v pátek 15. října od 14 do 16 h
a v sobotu 16. října od 8 do 10 h
Kontejnery budou umístěny u vchodu na
školní zahradu, auty vjíždějte z ulice U Hřiště!

MĚSTO KUNŠTÁT

vás zve na divadelní představení

24. 10. 2021

Na nám. ČSČK přibyl velký keramický džbán,
další připomínka hrnčířské tradice Kunštátu.
Džbán vyrobil kunštátský keramik
Milan Růžek v rámci letošní akce
„Dobrý den, keramiko!“

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

JEDNODENNÍ ZÁJEZDY MINIBUSEM

ŘÍJEN

odjezdy z Kunštátu, Letovic a Boskovic

2. 10. sobota l Lysá hora – přechod
(Malenovice – Ostravice) l 450 Kč
6. 10. středa l Polsko –
Kudowa-Zdrój – nákupy l 350 Kč
7. 10. čtvrtek
l Velký Meder – termály l 350 Kč
9. 10. sobota l Lipno – Stezka v oblacích
Český Krumlov l 590 Kč
10. 10. neděle l Slovensko –
Malá Fatra – Jánošikove diery l 590 Kč
13. 10. středa l Polsko –
Kudowa-Zdrój – nákupy l 350 Kč
14. 10. čtvrtek
l Dunajská streda – termály l 500 Kč
16. 10. sobota
l Krkonoše – výstup na Sněžku l 450 Kč
21. 10. čtvrtek
l Velké Losiny – termály l 350 Kč
23. 10. sobota l Teplické skály –
návštěva skalního města l 450 Kč
27. 10. středa l Maďarsko –
Mosonmygyarovár – termály l 500 Kč
28. 10. čtvrtek l ZOO Praha l 500 Kč

v 17.00, KULTURNÍ DŮM KUNŠTÁT
VSTUPNÉ 300 a 350 Kč. Předprodej od 4. října v IC Kunštát, nám. Krále Jiřího 105, tel. 516 410 576

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 20. den 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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30. 10. sobota l Výlet do neznáma
(lehká turistika v ČR) l 500 Kč
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

