Informační
zpravodaj
města
Kunštát

Kunštátský
zpravodaj

listopad 2021
Ročník XXVI
www.kunstat.eu

Výstavba tří nových bytových domů v Nové ulici
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INFORMACE O ČINNOSTI RADY MĚSTA
• Na nové části kunštátského hřbitova se
v říjnu pracovalo na dláždění nových chodníků mezi hroby. Jejich provedení je stejné
(žulové obrubníky a malá žulová kostka)
jako ve starší části, kde se chodníky stavěly na jaře. V době uzávěrky ještě nebyly
práce hotové, ale podle zhotovitele by měly
skončit před Dušičkami. Za nové chodníky město zaplatí 294 tisíc korun bez DPH.
Rada města na hřbitově připravuje rovněž stavbu kolumbária pro ukládání uren.
Bude v něm dvacet sedm schránek pro dvě
urny, bude vyzděné z bílých cihel a umístěné v zadním rohu staré části hřbitova.
• V Nové ulici pokračuje prodej pozemků

pro výstavbu třiadvaceti řadových rodinných domků. Zájemci o pozemek se mohou přes odkaz na webových stránkách
města informovat nejen o způsobu prodeje
(elektronická aukce), ale také o jednotlivých
stavebních parcelách. V ceně pozemku je
zahrnuta projektová dokumentace, stavební povolení a hotové základy. Ty jsou nachystané pro všechny domy kvůli jejich
správnému výškovému a polohovému umístění. Zastupitelstvo města doteď schválilo
prodej devíti pozemků. Zbylých čtrnáct se
začne prodávat v listopadu.
• Rada města projednala žádosti dvou zájemců o pořádání tanečních zábav v kultur-

ním domě ve dnech 4. a 26. prosince. První
termín radní odmítli s tím, že začátkem
prosince se bude v sále pravděpodobně dokončovat montáž nové jevištní techniky.
Zábavu na Štěpána schválili.
• Rada města schválila pořízení ojetého
vozidla VW Transporter pro potřeby vodohospodářského odboru jako náhradu za
dosluhující a již nerentabilní Mitsubishi.
Nákup přišel na 400 tisíc korun, starý vůz
město prodalo za 70 tisíc korun.
• Ve sportovní hale se do půlky příštího roku
vymění všechna zbývající stará okna za nová, dále se opraví podlaha, dlažby, sociální
pokračování na s. 3

ZMĚNA ODPADOVÉHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA OD 1. 1. 2022
Vážení občané, od 1. 1. 2021 došlo ke změně
odpadové legislativy. Obec se dostala do
postavení poplatníka poplatku za ukládání odpadu na skládku. Tyto poplatky se
rozhodnutím Parlamentu ČR budou každoročně významně navyšovat, a tím zdražovat
službu likvidace odpadu. Obec může uplatnit slevu na poplatku za ukládání odpadů

na skládce, avšak je povinna vést evidenci těchto odpadů. Z tohoto důvodu město
Kunštát s účinností od 1. 1. 2022 přistupuje
k několika opatřením, která směřují v první řadě k vyšší vytříděnosti komunálního
odpadu a v druhé řadě k minimalizování
nákladů na ukládku, což zabrání skokovému zdražování této služby.

V rámci podrobné evidence svezeného odpadu budou na nádoby pro směsný komunální odpad umístěny RFID čipy svozové
firmy. Svozový čip je možno umístit jak na
plastovou, tak i na kovovou popelnici. Svozový čip za odpad bude instalovat svozová
firma v listopadu a prosinci 2021, a to po
pokračování na s. 2

ZMĚNA ODPADOVÉHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA OD 1. 1. 2022
předchozím vylepení nálepek (etiket neboli
známek), které občané obdrží na ekonomickém oddělení MěÚ Kunštát, a sice v úředních hodinách: v pondělí a ve středu mezi
7.00 a 17.00 (polední přestávka 11.30–12.30)
nebo v městském informačním centru: od
pondělí do pátku mezi 8.30 a 16.00 (polední
přestávka 12.00–12.30). Nálepka s logem
města Kunštát nebude vydána občanům,
kteří dosud nemají řádně uhrazen poplatek
za svoz komunálního odpadu.
Svozové nádoby občanů označené městským
logem budou v den řádného svozu opatřeny
RFID čipem a poté budou vloženy do systému
evidence odpadů. Z tohoto důvodu žádáme
občany, aby v den svozu v daných měsících
své nádoby po jejich vyprázdnění neuklízeli,
ale ponechali na místě do večerních hodin.
Vzor městského loga (známky, etikety):

sem, osloví nejenom mladou generaci, ale
zaujme co největší počet občanů a poplatníků našeho města. Pytle pro svoz papíru
a plastu budou vydávány bezplatně společně s vydáním městské etikety na označení svozové popelnice v průběhu listopadu
a prosince 2021.
Nejčastější otázky:
Otázka: Kdy dojde k očipování popelnice?
Odpověď: Poplatník (občan s trvalým pobytem, majitel rekreačního objektu), který
má zaplacen poplatek za kalendářní rok
2021 v průběhu listopadu a prosince obdrží
v budově MěÚ známku (samolepku, etiketu),
kterou si označí svou popelnici, následně
tato popelnice bude v den řádného svozu
označena RFID čipem. Označení RFID čipem nebude provádět svozová posádka, ale
v průběhu dne bude označena jiným pracovníkem svozové firmy, proto je nutné popelnice schovat až ve večerních hodinách.
Otázka: Městskou známku jsem vylepil, ale
popelnice nebyla doposud RFID čipem označena. Proč?
Odpověď: Z kapacitních důvodů nelze očipovat všechny popelnice v jeden svozový
termín. Další označení bude provedeno při
následném svozu atd., ve výjimečných případech bude provedeno počátkem roku 2022.

Vzor svozového čipu na plastové a kovové
nádobě:

Doporučený objem svozové nádoby (popelnice) je navržen tak, aby pokryl potřeby
domácnosti. Na jednu osobu se počítá jedna
nádoba s objemem 120 litrů, při počtu více
osob v domácnosti je možné nahradit dvě
120litrové nádoby jednou 240litrovou a násobky odpovídajícími počtu členů domácnosti. Dosavadní zkušenosti z okolních obcí
vypovídají o dostatečné kapacitě pro svoz
komunálního odpadu za předpokladu zavedení systému „door to door“, tj. separování papíru a plastů přímo v domácnostech.
Svoz komunálního odpadu bude zachován
ve čtrnáctidenním cyklu. Jak již bylo uvedeno, město Kunštát s účinností od 1. 1. 2022
zavede systém „door to door“, jinak řečeno
svoz tříděného odpadu přímo od domácnosti. K zavedení této služby nás vede jednak
snížení objemu směsného komunálního
odpadu, na druhé straně pro občany vznikne snazší a dostupnější možnost třídit svůj
komunální odpad přímo u domu, čímž dojde
k vyseparování plastů a papíru a v konečném důsledku i k uvolnění kapacity přeplněných tzv. sběrných hnízd. Třídění tohoto
odpadu bude prováděno do pytlů, které
budou sváženy s četností 1 x za měsíc. Věříme, že tento způsob bude pro občany příno2

Otázka: V mé domácnosti jsme tři osoby,
u souseda vedle žijí čtyři osoby a sousedka
naproti je sama, kolik svozových a označených popelnic můžeme mít?
Odpověď: U vás doma budete mít nádoby
s maximální kapacitou 360 l (tj. 3 x 120 l,
nebo 1 x 240 l + 1 x 120 l), soused vedle bude mít nádoby s celkovou kapacitou 720 l
a sousedka naproti může mít nádobu s kapacitou 120 l. Samozřejmě můžete mít kapacitu nižší – pokud se zapojíte do tříděného
pytlovaného sběru, nádoby s menším objemem vám určitě postačí.
Otázka: Může se do uvedeného systému zapojit firma nebo podnikatel?
Odpověď: Do tohoto systému se podnikatel
nebo jiná právnická osoba zapojit nemůže, tyto subjekty řeší své odpady taktéž
v souladu se zákonem, ale jiným způsobem.
Uvedené subjekty ze zákona musejí mít
uzavřenou smlouvu individuálně se svozovou firmou. Existence takové smlouvy je
kontrolována oprávněnými orgány, s účinností nového zákona o odpadech tuto pravomoc má i obec, město.
Otázka: Bude se v příštím roce navyšovat
poplatek za svoz komunálního odpadu na
občana?
Odpověď: Poplatek se v roce 2022 navyšovat
nebude. Dne 14. 10. 2021 ZM schválilo na
svém zasedání Obecně závaznou vyhlášku
města Kunštát č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářsví. Sazba poplatku činí 600 Kč. Splatnost
poplatku je nejpozději do 30. 6. příslušného
kalendářního roku. OZV č. 2/2021 je vyvěšena na úřední desce města Kunštát.

Otázka: Budou zachována v rámci města
dosavadní sběrná hnízda?
Odpověď: Ano, dosavadní sběrná hnízda budou zachována. Po vyhodnocení uceleného
období bude rozhodnuto, zda nesnížit objem
nádob pro papír a plasty. Sběrná hnízda jsou
samostatná kapitola a zabývali jsme se jimi
v dřívějších vydáních zpravodaje. Na jedné
straně je zájem města vyjít občanům touto
službou vstříc, na druhé straně se nechceme
stát střediskovou obcí odpadu, tak jak se
v některých případech stalo.
Otázka: Bude sběrný dvůr provozován nadále ve stejném rozsahu?
Odpověď: Ano, sběrný dvůr bude nadále poskytovat své služby ve stejném rozsahu pro
občany Kunštátu a přilehlých místních částí.
Otázka: Můžu si na své náklady pořídit barevnou popelnici na tříděný odpad?
Odpověď: Pořídit si ji můžete, ale pouze pro
uložení vydaného pytle na tříděný odpad,
neboť svozová firma neumožňuje v rámci
jednoho svozu svážet jak popelnice, tak
i tříděný pytlovaný odpad. Město nebo obec
se musí pro daný kalendářní rok rozhodnout,
jaký způsob zvolí. U nás jsme z důvodu neodzkoušeného projektu zvolili způsob s nižšími vstupními náklady pro občany. Taktéž
nevíme, zda všichni mají možnost uskladnit
tři různobarevné popelnice na tříděný odpad, a proto byl zvolen tento způsob.
Otázka: Svozová firma v letošním roce prezentovala, že pytle nebude svážet, proč došlo
ke změně?
Odpověď: V tomto případě se nejedná
o směsný komunální odpad uložený v pytli.
Svozová firma tyto svozy neprováděla
z důvodu nekontrolovatelného a nevhodného uložení nestálého a nebezpečného odpadu (různé chemikálie, ředidla, kyseliny
apod.), čímž došlo k pracovnímu úrazu jejich zaměstnance. Na rozdíl od tříděného
odpadu, kdy při odpovědnosti a dodržování
pravidel ze strany občana by k těmto nežádoucím jevům nemělo dojít. Původce odpadu je dostatečně poučen, co do kterého
pytle patří, a na lince pro dotřídění odpadu
je správnost takového postupu dostatečně
kontrolována.
Otázka: Uvažujete i o svozu bioodpadu přímo od domu?
Odpověď: Vedení města do budoucna uvažuje o pořízení kompostérů přímo do domácností, neboť s ohledem na další generace není rozumné materiál vhodný ke kompostování z našeho města vyvážet.
Otázka: Jak mám postupovat v případě,
že se moje očipovaná popelnice rozbije a je
nutné ji vyměnit?
Odpověď: V případě poškození svozové nádoby nebo RFID čipu tuto skutečnost oznámíte na MěÚ Kunštát a na vaši novou popelnici vám bude následně dodán nový RFID
čip.
Děkujeme za spolupráci, vedení města

VÝSLEDKY VOLEB DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR
KONANÝCH VE DNECH 8.– 9. 10. 2021
						
č.
1
2
3
4
5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

strana
Strana zelených
Švýcarská demokracie
VOLNÝ blok
Svoboda a přímá demokracie (SPD)
Česká strana sociálně demokratická
ALIANCE NÁRODNÍCH SIL
Tikolora Svobodní Soukromníci
Aliance pro budoucnost
Hnutí Prameny
Levice
PŘÍSAHA občanské hnutí Roberta Šlachty
SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09
SENIOŘI 21
Urza.cz: Nechceme vaše hlasy, ke svobodě …
Koruna Česká (monarchistická strana …)
PIRÁTI a STAROSTOVÉ
Komunistická strana Čech a Moravy
Moravské zemské hnutí
ANO 2011
Otevřeme Česko normálnímu životu
Moravané
CELKEM
Celkem voličů
Vydané obálky
Odevzdané obálky
Platné hlasy
vol. účast v %

Kunštát
4
1
14
95
67
1
25
1

Újezd
1

Sychotín
4

15
12

2
10
13

10
4

3

5

3

7
1
2

45
329

14
54

5
61

4
33

12

1
155
26
1
237
4
4
1010
1503
1019
1018
1010
67,80

Rudka
2
1

Hluboké

Touboř
2

1
1
2
2
1

Celkem
13
3
17
132
105
3
38
1

68
497

8

2

1
20
7

12
1

15
4

4

2

30

36
1

27
1

8

3

156
220
156
156
156
70,91

150
189
150
150
150
79,37

105
160
105
105
105
65,63

35
49
36
36
35
73,47

21
24
21
21
21
87,5

208
38
1
341
6
4
1477
2145
1487
1486
1477
69,32
-mat-

INFORMACE O ČINNOSTI
RADY MĚSTA
zařízení se sprchami a šatnami a vymění se
vnitřní dveře. Celkové náklady budou činit
2,78 milionu korun. Z pokladny města půjde
jen menší část, hlavní podíl bude dotace od
státu.
• Město připravuje obnovu jevištní techniky
v kulturním domě. Pravděpodobně před koncem letošního roku dojde v prostoru jeviště
k výměně lan, táhel, lávek a zábradlí používaných při divadelních představeních a dalších vystoupeních. Zařízení pochází z 60. let
minulého století a je na hranici životnosti.
Mimo to se pořídí elektrický pohon na oponu,
promítací plátno a projektor. Město získalo
dotaci půl milionu korun, z vlastního rozpočtu uvolní 250 tisíc. Na příští nebo následující rok je pak v plánu pořízení zvukové
aparatury, rekonstrukce jevištní podlahy
a schodiště a řešení sklepních prostor.
-ml-

TERMÍNY SVOZU
KOMUNÁLNÍHO ODPADU
3. 11. a 17. 11. 2021

OKÉNKO SDH KUNŠTÁT
V září byla naše jednotka povolána na taktické cvičení, které pořádal Hasičský záchranný sbor. Jednalo se o nácvik hašení
požáru lesa mezi obcemi Lysice a Lhota
u Lysic s leteckou podporou hašení. Cvičení
se účastnilo devět jednotek, které jsou zařazeny do druhého stupně požárního poplachu pro obec Lhota u Lysic. Naše jednotka
prováděla hasební zásah jedním útočným
proudem a dopravovala vodu na požářiště
naší cisternovou automobilovou stříkačkou.
Z důvodu špatného počasí se cvičení nemohla zúčastnit letecká hasičská služba s letounem An-2, zvaným „Andula“.
První říjnovou sobotu proběhlo okresní kolo
hry Plamen v Lysicích, kterého jsme se zúčastnili s družstvem mladších i starších
žáků a dorostenek. Dorostenci běželi závod
jednotlivě. Novou sezonu jsme zahájili branným závodem, při kterém děti zdolávají
lano, střílí na terče, orientují mapu, uzlují,
jsou zkoušeni z topografie či zdravovědy.
Druhou částí kola je štafeta požárních dvojic. Celkové výsledky jsou průběžné a budou
se sčítat po jarním kole. I když máme stále
co zlepšovat, všichni žáci nám udělali radost – ať svou snahou, nebo svými výkony.
Ohni zmar, občanu zdar
Pavel Peterka, velitel JSDH Kunštát

Foto: archiv SDH
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INVESTIČNÍ AKCE REALIZOVANÉ V POSLEDNÍCH 3 LETECH

Novostavba hasičské zbrojnice, celkové náklady
16,686 mil. Kč, dotace 7,5 mil. Kč – 45 %

Stavební úpravy školní tělocvičny, celkové
náklady 6,832 mil. Kč, dotace 4,479 mil. Kč – 66 %

Přístavba mateřské školy, celkové náklady 7,404 mil. Kč, dotace 6,62 mil. Kč – 89 %

Dětská hřiště, herní prvky, celkové náklady 1,979 mil. Kč, dotace 1,385 mil. Kč – 70 %
4

Rekonstrukce kulturního domu, celkové náklady
2,572 mil. Kč, dotace 1,739 mil. Kč – 68 %

Komunitní centrum Hluboké, celkové náklady 3,002 mil. Kč,
dotace 2,376 mil. Kč – 66 %

Vodovod Touboř, celkové náklady 2,555 mil. Kč,
dotace 2,034 mil. Kč – 80 %

Chodník Brněnská ul., celkové náklady 3,598 mil. Kč, dotace 3,418 mil. Kč – 95 %

Chodník podél I/19 v Sychotíně, celkové náklady 2,007 mil. Kč,
dotace 1,706 mil. Kč – 85 %

Komunikace Pod Hlubnou, celkové náklady
5,973 mil. Kč, dotace 4,017 mil. Kč – 67 %

Chodníky na starém hřbitově,
celkové náklady 450 tisíc Kč

Chodníky v nové části hřbitova, celkové náklady 355 tisíc Kč

Vodní nádrž v Hlubokém, celkové náklady 2,616 mil. Kč, dotace 1,611 mil. Kč – 62 %
5

Fakultu humanitních studií v Praze a věnuje se práci dokume
prvotina Rostislava Šímy bude představena při příležitosti vyv
Halase v říjnu 2022. Kniha vyjde jako devátý knižní svazek sam

Z KALENDÁŘE

KULTURNĚ-SPOLEČENSKÝCH

AKCÍ MĚSTA
LISTOPAD

16. 11.
Lampionový průvod
místo konání: Újezd
pořadatel: OV a SDH Újezd
17. 11.
Memoriál A. Blažka
Šachový turnaj
místo konání: zasedací síň MěÚ Kunštát
pořadatel: ŠK Kunštát, z. s.
17. 11.
Zájezd
místo konání: Kudowa Zdrój,
pořadatel: ČZS Kunštát
26. 11.
Rozsvícení vánočního stromu
místo konání: kaplička v Rudce
pořadatel: Spolek MaN, obec Rudka
27. 11.
Rozsvícení vánočního stromu
místo konání: náměstí Krále Jiřího
pořadatel: Město Kunštát
28. 11.
Mikulášská besídka
a rozsvícení vánočního stromu
místo konání: Prádlo Sychotín a náves
pořadatel: SDH a OV Sychotín
28. 11.
Rozsvícení vánočního stromu
místo konání: u hasičské zbrojnice
v Újezdě
pořadatel: OV a SDH Újezd
28. 11. v 15.00
První adventní koncert
místo konání: zámek Pilastrový sál
pořadatel: SZ Kunštát
SLEDUJTE AKTUÁLNÍ INFORMACE
NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH MĚSTA
A POŘÁDAJÍCÍCH SPOLKŮ

VZPOMÍNKA
... a přišla temná noc a po ní žádné ráno...

Dne 11. 11. uplynou tři roky ode dne,
kdy navždy odešla
naše milovaná vnučka
TEREZKA KOPEČNÁ
Kdo jste ji znali, věnujte jí
spolu s námi tichou vzpomínku.
S láskou a bolestí v srdci vzpomínají
a nikdy nezapomenou
babička a děda

HALASŮV KUNŠTÁT
2021
Básnický profil
Rostislava Šímy na internetových stránkách so
Laureátem 49. ročníku Literární soutěže
Františka Halase se v sobotu 24. října 2021
stal básník Rostislav Šíma, který v Kunštátu převzal rovněž Zvláštní cenu Klementa
Bochořáka, spojenou s možností vydání
básnické sbírky knižně dosud nepublikujícímu autorovi.
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Rostislav Šíma (1992) vyrůstal a nadále žije
v Dolním Městě na Českomoravské vrchovině. V jeho tvorbě je pravidelně vyobrazena právě ona rodná píď, do níž se propadají zemité verše. Momentálně dálkově
studuje Fakultu humanitních studií v Praze
a věnuje se práci dokumentaristy pro projekt Paměť národa. Básnická prvotina
Rostislava Šímy bude představena při příležitosti vyvrcholení 50. ročníku Literární
soutěže Františka Halase v říjnu 2022.
Kniha vyjde jako devátý knižní svazek samostatné Edice LSFH.
Básnický profil Rostislava Šímy na internetových stránkách soutěže.
Uznání poroty 49. ročníku Literární soutěže
Františka Halase dále získaly:
Pavlína Štěpánka Borská (*1997)
Marta Krausová (*1992)
Anna Řezníčková (*1996)
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Rostislav Šíma, laureát 49. ročníku Literární souRostislav
Šíma, Laureát
těže Františka
Halase49. ročníku Literární soutěže Františka Hala
Foto: Veronika Schelleová

Čtyřicátého devátého ročníku Literární
soutěže Františka Halase pro mladé básníky a básnířky ve věku do třiceti let se zúčastnilo 80 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).
Na dvoudenní setkání, které proběhlo v Kunštátu ze soboty na neděli 23. až 24. října 2021,
přijala pozvání desítka finalistů a finalistek, jejichž tvorba byla představena i na
internetových stránkách soutěže. Kromě již
jmenovaných to byli Eva Marie Růžena,
Anna Šilhanová, Marie Škrdlíková, Romana Švachová, Martin Švarc, Jaromíra Zálišová. Jako hosté se setkání zúčastnili Vít
Malota, laureát loňského ročníku soutěže,
který představil básně ze své připravované básnické sbírky Bez obrazů navíc (vyjde
do konce roku v nakladatelství Dobrý důvod jako 8. svazek Edice LSFH) a básník
a redaktor Radek Štěpánek. V rámci setkání proběhla rovněž připomínka básnické
tvorby Františka Halase.
Knihy pro finalisty poskytla nakladatelství
Host, Weles, Šimon Ryšavý a Dobrý důvod.

váhu. A váží přesně. Poezie střídmá a hutná,
Kontakt
pro bližší
informace:
Vojtěch
Kučera,
e-mail: lsfh@centrum
bez
kudrlin,
příkras.
Verše
hlíny.
Formálně
i obsahově konzistentní básně, k případné
diskusi je nepravidelné užívání interpunkce. Velmi zdařilý základ pro rukopis, přihlášený do soutěže doslova za čtyři minuty
dvanáct… PS: Svět básní Rostislava Šímy
je velmi blízký básnickým souřadnicím
knih Miloše Doležala, vydaných v 90. letech
20. století. (Vojtěch Kučera)
Autor přispěl do soutěže tematickým cyklem básní Hrobníkův syn. Jazyk jeho poezie
je vycizelovaný a úsporný, zároveň se neobává starých slov. Jeho poezie spjata s rodnou krajinou českomoravské vysočiny, je
konkrétní a zemitá – doslova je spjata s její
půdou, která básně prostupuje jako téma.
Krajina a místa nejsou jenom obrazem duše, ale přímo se v řádcích prolínají s těly
mrtvých i živých, které je hlína již připravena pohltit. Oceňuji méně tradiční téma
(z rodu poezie M. Doležala) i vyzrálost
autora, který již nalezl svůj básnický výraz. (V. Schelleová)

Vyjádření poroty k tvorbě Rostislava Šímy:
Soubor sedmi silně sevřených básní zemitě
tematizujících konečnost života. Spíše než
oslava, tak poklona. A pokora. Autor si je
velmi dobře vědom, že každé slovo má svou

Podrobnosti k historii a současnosti Literární soutěže Františka Halase jsou k dispozici na stránkách lsfh.webnode.cz a na
www.facebook.com/LiterarniSoutezFrantiskaHalase.

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.

Tisková zpráva, Brno, 24. 10. 2021
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Státní zámek KUNŠTÁT
ADVENTNÍ KONCERTY
P r v ní adventní koncert
neděle 28. 11. 2021
Pilastrový sál, 15.00 hodin

Viento Marero Duo:
Michaela Mecová – flétna, Jiří Meca – kytara
Dru hý adventní koncert
neděle 5. 12. 2021

Městská knihovna Kunštát

ve spolupráci s MŠ a ZŠ Kunštát vyhlašuje
v rámci Týdne knihoven

XII. ROČNÍK
LITERÁRNÍ SOUTĚŽE
O CENU LUDVÍKA KUNDERY
V letošním roce si můžete vybrat ze dvou témat:

Pilastrový sál, 15.00 hodin

OctOpus Vocalis

1. (Ne)chtěl bych být jako on(a)
2. Dobrá rada nad zlato

T řetí adventní koncert
neděle 12. 12. 2021

Soutěže se mohou zúčastnit
žáci a studenti od 9 do 19 let

Pilastrový sál, 15.00 hodin

Trio Bel Canto

Čt v rt ý adventní koncert
19. 12. 2021
Pilastrový sál, 15.00 hodin

Eliška Brožková Pospíšilová – klarinet
Miroslava Časarová – zpěv
Daniel Wiesner – klavír
Jednotné vstupné: 100 Kč
Jedná se již o 13. ročník cyklu zámeckých adventních koncertů,
který si díky svoji neopakovatelné atmosféře v nádherném prostoru hudebního tzv. Pilastrového sálu, získal nebývalý ohlas
nejenom mezi posluchači, ale i u vystupujících umělců.

více na www.zamek-kunstat.cz

(rozděleni do tří věkových kategorií)

Předpokládaný rozsah práce: 1–2 strany A4
(u starších kategorií rozsah max. 5 stran A4)

Práci, která bude opatřena jménem, adresou
a věkem autora, zašlete elektronicky na adresu
knihovna@kunstat-mesto.cz
nebo na poštovní adresu
Městská knihovna,
nám. Krále Jiřího 105, 679 72 Kunštát
do 22. prosince 2021.
Vyhodnocení a čtení prací se uskuteční v lednu 2022.
(Tuto informaci upřesníme dle aktuální situace.)

MĚSTO KUNŠTÁT

NAKRESLI ZVÍŘE
PRO POHYBOVOU STEZKU KOLEM KUNŠTÁTU

INZERCE
HLEDÁME K PRONÁJMU nebytové prostory v Kunštátě a okolí cca
150 m 2, tel. 603 523 764.
PŘIJMEME PRODAVAČKU do pekárny Kunštát. Nástup možný
ihned i na zkrácený úvazek. Bližší informace na tel. čísle 608 886 777.
PŘIJÍMÁME K OPRAVĚ BOTY. Prodejna nábytku, nám. Krále Jiřího 361, tel. 608 746 349.
PRODEJ DŘEVA z lesů města Kunštát. Kontakt pro zájemce: pan
Švancara, tel. 728 666 364. Dopravu si zajišťuje a hradí zájemce sám.
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M ĚST O K U NŠTÁT VÁ S Z V E NA

Rozsvícení
vánočního
stromu
27. listopadu 2021
na náměstí Krále Jiřího

Program od 16.00
Taneční vystoupení skupiny BAMI
Vystoupení dětí z MŠ Kunštát
17.00 Rozsvícení vánočního stromu
Hudební vystoupení dětského souboru ZUŠ Letovice
Občerstvení a prodej vánočního zboží zajistí místní organizace.

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.

