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SLOVO STAROSTY
Den se začíná poznenáhlu prodlužovat
a teplotní výkyvy počasí v nás vzbuzují
předčasnou radost z příchodu jara a tepla.
On nakonec může přijít deštivý a chladný
závěr zimy skokově se měnící v nepředvídatelné léto, anebo tu bude vzorové jaro se
vším, co k němu patří. Nechme se překvapit. Hlavní je, že se na něco můžeme těšit.
Na něco, co přijde, aniž by to ovlivňovali
politici či jiné mocenské skupiny.
A na jaro se těšíme i na městě. Máme připraveno několik projektů, kde se čeká jen
na vhodné počasí. První investicí, která
se co nevidět rozběhne, je celková oprava
komunikace Pod Hlubnou. Tedy od bílého
kříže po červený. Akce za šest milionů s výrazným podílem dotace z MMR. Proveditelnost bude náročnější nejen pro zhotovitele, ale i pro obyvatele ulice, kteří budou
po dobu stavby významně omezováni v přístupu ke svým domovům. Proto prosím
občany z této ulice o pochopení a trpělivost.
Odměnou nám všem bude po mnoha letech
i volebních obdobích nová kvalitní silnice.
Tato stavba zasáhne i obyvatele ulice V Lávkách, kteří budou obtěžováni zvýšeným
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dopravním ruchem a znečištěním po dobu stavby. I těm se omlouváme, ale jinak to
nejde. Město udělá vše pro to, aby trápení
spojené s opravou trvalo co nejkratší dobu.
Další část města, která bude postižena
novým investičním záměrem, bude ulice
Nová. V průběhu května započne stavba
developerského projektu bytových domů.
A ta bude spojena opět s navýšeným pohybem stavebních strojů. Na ně naváže příprava pozemků pro stavbu řadových domů.
Tato akce není na krátkou dobu a bude
ulici zatěžovat více jak rok, možná i dva.
Půjde nejen o hluk, prach a bláto, ale
i o pokračování devastace dnes již dost
poničené vozovky. Ta se ale konečně po
mnoha letech dočká po skončení hlavních
staveb kompletní rekonstrukce, kde přislíbil finanční spoluúčast i developer. I zde
prosím o pochopení. Budeme se snažit využívat k odklonění zátěže silniční spojku na
Zbraslavec, ale mnohdy to není technicky
možné.
Další stavba spojená s komunikacemi je
tentokrát výstavba chodníku podél silnice
I/19 v Sychotíně. Od kapličky po můstek
dokončení na s. 2

INFORMACE O ČINNOSTI
RADY MĚSTA
A ZASTUPITELSTVA
• Bytový dům č. p. 504 v Nové ulici (růžová
bytovka) se všemi svými dvaadvaceti jednotkami byl na základě státem stanovené
povinné lhůty dvacet roků v majetku města.
Teď začíná jeho privatizace. Rada města
dokončuje pravidla, podle kterých budou
jednotlivé byty prodávány do soukromých
rukou, přičemž předkupní právo budou mít
řádní nájemníci. Počítá se s tím, že vznikne
právnická osoba společenství vlastníků
jednotek, která se o dům bude v budoucnu
starat. Jedním z vlastníků bude podle všeho
i město, kterému některé byty zůstanou
nadále ve vlastnictví, a to se zachováním
nájemních vztahů se stávajícími obyvateli.
Žádáme nájemníky, aby počkali, až budou
ze strany města vyzváni k jednání.
• V Hlubokém pokračují práce na přestavbě
bývalé školy, ze které vzniká komunitní
centrum s víceúčelovým sálem, klubovnou,
kuchyňkou a sociálním zázemím pro potřeby místních. Město získalo na investiční akci
dokončení na s. 2

INFORMACE O ČINNOSTI
RADY MĚSTA
A ZASTUPITELSTVA
dotaci více než dva a půl milionu korun.
Celkové náklady přesáhnou tři miliony korun. Stavení firma nyní pracuje na uložení
nosné konstrukce pro upevnění a zajištění
krovů. V dalších týdnech budou probíhat
izolační práce a montáže sádrokartonových
podhledů a příček. Hotovo má být v tomto
roce.
• Chystaná rekonstrukce vodovodu v Touboři se opět o kousek přiblížila – v únoru
proběhlo výběrové řízení na zhotovitele.
Vítězná firma nabídla nejnižší cenu a zavázala se, že převážně zemní práce jí nezaberou víc než měsíc. Termín stavby se plánuje
na léto.
• Bezprostřední přípravy pokračují na největší stavební akci letošního roku – výstavbě nových bytových domů a budování parcel
pro rodinné řadovky v Nové ulici. Aktuálně
je vypsáno výběrové řízení na firmu, která
během příštích týdnů v celém areálu odstraní vrstvu ornice a připraví tak pozemek pro
zahájení samotné stavby. Skrývka ornice je
mimo jiné nařízená zákonem, aby se kvalitní půda uchovala pro další využití.
• I když dnes nikdo neví, jak se pandemická
situace bude dál vyvíjet, město zahájilo přípravu na další ročník celoevropského svátku hrnčířů – Dobrý den, keramiko! Ten by
se měl letos konat v sobotu a neděli 15. a 16.
května v areálu Panské zahrady. Jako každý rok půjde o představení řemesla našeho
kraje naživo pod širým nebem za účasti
široké obce keramiků, jejich příznivců
a veřejnosti. Hrnčíři budou tvořit dílo na
téma keramická brána pro Panskou zahradu. Sváteční víkend začne v pátek 14. května navečer vernisáží výstavy Terra Kunštát
2021 v areálu zahrady u jeskyně Blanických
rytířů v Rudce.
• V nové vznikající přístavbě mateřské školy se nyní pracuje na vnitřních inženýrských
sítích a omítkách. Plnohodnotná třída se
šatnou, sociálním zázemím, ložnicí a hernou, která pojme dvacet dětí, bude otevřena
v novém školním roce 2021/2022.
• Čilý stavební ruch panuje také v kulturním domě. V hlavním sále je aktuálně hotové nové schodiště na galerii s nástupem
v místě bývalého baru, nový bar je zbudovaný vpravo od jeviště, na galerii pokračují
práce na nové podlaze a v patře nad přísálím se dokončuje důstojné zázemí pro účinkující.
-ml-

TERMÍNY SVOZU
KOMUNÁLNÍHO ODPADU

10. 3. a 24. 3. 2021
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ODBOR MATRIKA

k slepé uličce. Mnoho let sychotínští volají
po této spojce pro pěší a konečně nám po
složité projektové přípravě vyšla i dotace
z SFDI, která umožnila tuto akci. Stavba by
neměla výrazně ovlivnit běžný život místních, možná jen na čas omezí řidiče. I zde
vznikne zvýšená hlučnost, ale v míře snesitelnější.
Budou to akce náročné pro město i občany,
ale budeme se snažit, aby nedocházelo
k prodlení a případné znečištění bylo co
nejmenší a co nejdříve se odstraňovalo.
Jsou to všechno těžkosti a nepříjemnosti
spojené s během města, jeho udržováním
a rozvojem, ale výsledek nám to vynahradí.
A tak se těšme, až to bude všechno za námi,
a těšme se teď hlavně na jaro.
MVDr. Zdeněk Wetter, starosta

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
AKTUÁLNÍ PROVOZ

SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ
A BYTŮ V ROCE 2021
V letošním roce bude na celém území
České republiky přistoupeno ke sčítání lidu, domů a bytů. Sčítání je primárně navrženo jako online, tedy bez
nutnosti kontaktu s dalšími osobami.
Sčítání podléhají fyzické osoby, domy
(i neobydlené) a byty (i neobydlené).
Sčítání se týká i cizinců přítomných
v ČR v rozhodný okamžik, s výjimkou
diplomatů nebo cizinců s krátkodobým pobytem do 90 dnů.
Sčítání zabezpečuje Český statistický
úřad.
Sčítání lidu, domů a bytů se provádí
vyplněním sčítacího formuláře pro
domácnost. Údaje o domu a bytu
poskytne jeho uživatel, v případě neobydleného bytu vlastník domu nebo
správce.

Vážení čtenáři, provoz knihoven zůstává
od 1. března nezměněn. Dle vládního nařízení je možný pouze výdej předem objednaných knih, a to následovně:

Sčítání 2021 začíná
rozhodným okamžikem
o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021.

• Na webu knihovny www.knihovnakunstat.cz v sekci on-line katalog si vyberte
knihy, které vás zajímají a chtěli byste si je
vypůjčit.

Do 9. 4. 2021 má každý možnost sečíst se online prostřednictvím elektronického formuláře na webu www.
scitani.cz nebo v mobilní aplikaci.
Kdo se nesečte online, má zákonnou
povinnost od 17. 4. do 11. 5. 2021 vyplnit a odevzdat listinný formulář. Jeho
distribuci zajišťují sčítací komisaři.
V případě potřeby pomoci s vyplňováním formulářů se můžete obrátit
na infolinku 840 30 40 50. Vyplněné
for muláře bude možné odeslat
v předtištěné obálce prostřednictvím schránek České pošty nebo odevzdat na cca 800 kontaktních místech České pošty (vybrané pobočky).
Odeslání bude zdarma.
Nejbližší kontaktní místo k vyzvednutí prázdných nebo odevzdání vyplněných listinných sčítacích formulářů je pobočka České pošty Kunštát
na Moravě, nám. ČSČK 496, 679 72
Kunštát, tel. 954 267 972.
Výsledky sčítání jsou široce využitelné například při přípravě programů
bydlení, rozvoji infrastruktury nebo
plánování lepší dostupnosti služeb.
Tyto informace ovlivňují činnost veřejné správy, podnikatelské záměry
i směřování výzkumných či vědeckých pracovišť a v konečném důsledku ovlivňují život každého z nás.
Český statistický úřad žádá všechny
občany, aby odpovědným vyplněním
sčítacích formulářů přispěli k úspěšnému provedení sčítání.
Podrobnější informace naleznete na
webu www.scitani.cz.

• Zavolejte do knihovny, nebo napište e-mail
a domluvíme si čas předání vybraných knih.
• Výběr knih můžete nechat na mě, jen zavoláte, nebo napíšete ohledně předání.
Volejte ve dnech út, st, čt od 9.00 do 13.00.
Tel. 515 534 312 nebo 778 702 576
e-mail: knihovna@kunstat-mesto.cz
Sledujte aktuální informace o provozu
knihovny na webových stránkách.
BŘEZEN MĚSÍC
ČTENÁŘŮ 2021
I přes nepříznivou situaci
probíhá nejstěžejnější akce
knihovnického roku.

-ba-

KALKULACE A ROZÚČTOVÁNÍ
SKUTEČNÝCH NÁKLADŮ
MĚ STA KUNŠTÁT
NA SBĚR A SVOZ NETŘÍDĚNÉHO
KOMUNÁLNÍHO ODPADU
ZA ROK 2020
Náklady celkem		

2.284.334 Kč

Počet poplatníků

3.104

tj. počet přihlášených osob na území
města + počet staveb určených k individuální rekreaci,bytů a RD, kde není
hlášena žádná fyzická osoba		
Náklady na jednoho poplatníka 736 Kč

XI. ROČNÍK LITERÁRNÍ SOUTĚŽE
O CENU LUDVÍKA KUNDERY
Soutěžní téma: Tak už prosím přestaň…
Vážení a milí účastníci soutěže, děkujeme vám za účast v letošním ročníku. Jsme rády, že ani „doba covidová“ vám nevzala chuť
a odvahu tvořit, velice si toho vážíme. Padesát soutěžních prací jsme přečetly opravdu s chutí, neboť každý z vás soutěžní téma
zpracoval originálně, zajímavě a poutavě. Nejmladší účastnicí soutěže se stala devítiletá Valerie, nejvíce textů zaslali autoři
a autorky ve věku 14–15 let. Práce k nám doputovaly nejen z okolních škol, ale i z podstatně vzdálenějších měst – z Proseče,
Libušína, Hustopečí, Kroměříže, Jirkova, Karviné, Prahy, Hradce nad Moravicí. Bohužel letos nemůžeme uspořádat tradiční
setkání a vyhlášení výsledků u nás v Kunštátě. Pevně věříme, že naší soutěži zachováte přízeň a že v příštím roce vám již budeme moci předat ceny osobně. Oceněné práce budou se souhlasem autorů uveřejněny na stránkách Městské knihovny Kunštát.

Ocenění poroty XI. ročníku literární soutěže O cenu Ludvíka Kundery získávají
Kategorie 9–11 let
Čestné uznání

VALERIE MIKULKOVÁ (ZŠ Kunštát) – Ježek

Kategorie 12–13 let
1. místo 		
2. místo		
			
3. místo		

MARKÉTA KOUTNÁ (ZŠ Lysice) – Tak už prosím přestaňte!
MATĚJ ŠAFÁŘ (ZŠ Kunštát) – Vítězství dr. Wolfa nad světovým nepřítelem
(aneb Tak už se prosím konečně přestaň šířit!)
ŠTĚPÁN VEJPLACHA (ZŠ Kunštát) – Tak už prosím přestaňte zlobit!

Kategorie 14–15 let
1. místo 		
2. místo		
			
3. místo 		
			
Čestné uznání
			
			

BERENIKA LEPKOVÁ (Gymnázium Boskovice) – Vražda mezi kapkami deště
TEREZA NOVOTNÁ (Kroměříž) – Tak už přestaň bulet, Judito
a ELIŠKA ŠROMOVÁ (Gymnázium Boskovice) – Poslední stromek
KAROLÍNA ZÁRUBOVÁ (ZŠ Lysice) – Prosím už přestaňte
a SÁRA CHMELOVÁ (ZŠ Lysice) – Sama proti davu
NIKOLA FOJTOVÁ (ZŠ Lysice),
JUSTÝNA PAVLISOVÁ (ZŠ Proseč),
ALEXANDRA HAMPLOVÁ (Gymnázium Jiřího Gutha-Jarkovského, Praha 1)

Kategorie 16–19 let
1. místo		
2. místo		
			
3. místo		

KRYŠTOF KINTR (Gymnázium Boskovice) – Pět dní bez paní domovníkové
ALŽBĚTA LEPKOVÁ (Gymnázium Boskovice) – Bezmoc
a JAN KADRNKA (Hustopeče u Brna) – Až zazní táhlý tón…
GABRIELA ADRIANA MUŇOZOVÁ (Jirkov) – Tak už prosím přestaňte nosit černé rukavice

Soutěž zorganizovaly a práce hodnotily: Mgr. Ilona Kuchyňová (ZŠ Kunštát) a Radka Banyaová (Městská knihovna Kunštát).
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Kategorie 16–19 let
1. místo
Kryštof Kintr
(Gymnázium Boskovice)
Pět dní bez paní domovníkové

DEN PRVNÍ
Deníkový zápis Jaroslava Živného, úředníka
na magistrátu, třicet let starého, majitele psa
Alíka a pěstitele kaktusů.
Paní domovnice si včera večer zlomila nohu.
Teď už je sice v pořádku, ale nějakou dobu
si ještě poleží. Pan Mertlík dnes svolal schůzi všech nájemníků do svého bytu. Jeho
manželka nás všechny pohostila čajem
a zákusky. Pan Mertlík nám pak přednesl
svůj návrh, tedy vlastně svůj plán. Nejdřív
mluvil o tom, že bychom měli s chuděrou
paní domovníkovou všichni soucítit. Poté
konstatoval, že se teď paní domovníková
nebude moci o dům nijak starat, a tak je
nutné, aby každý přiložil ruku k dílu. Návrh
se všem velice líbil. Pan Mertlík pak svoji
představu dál rozvíjel. Vymyslel, že v přízemí pověsí nástěnku se seznamem úkolů
a s lístečky se jmény nájemníků. Každý
večer přišpendlí jednu jmenovku k jednomu
úkolu a další den zase jinak, aby se všichni
prostřídali. Jsem zvědavý, jestli to bude
fungovat.
Úryvek z dopisu, který napsal starý pan
Bidlo na psacím stroji značky Zeta svému
bratrovi do Batelova
…Potom jsme dostali dort s heřmánkovým
čajem, do pokoje sice trochu táhlo, ale co už.
Mladý Mertlík se nám tam chvíli proslovoval
o tom, jak špatně je na tom nebohá paní
domácí. Posléze navrhl rozdělit práci na
domě mezi nás všechny. Chce vyrobit tablo
s podrobným výčtem všech úkolů a seznamem všech nájemníků, věřil bys tomu? Je to
velice složitý systém. To když jsem já chodil
na vojnu, tak si sice každý musel lautr pamatovat, ale všecinko bylo jasné jak boží den…
Část pravidelného večerního telefonátu paní Dagmar, prodavačky ve sportovních potřebách, matky dvou dětí a milovnice televizních seriálů.
…Zrovna sem dala ty brambory do trouby,
když u nás zazvonili, jestli prej nepřijdem
na pátou do bytu, jak ho má ten mladej
Mertlík, co si vzal sestřenici vod švagrové
toho Živnýho z druhýho patra, víš vo koho
de. Tož som šla a hádej, o co de. Ne, to fakt
ne. Chce akorát rozdělit práci na baráku.
Což o to, udělat se to musí, chudák stará
domovníková, kde já ale na to vezmu čas?
Ňák se mi ten jeho systém nezdá, s tím budou určitě potíže.

DEN DRUHÝ
Deníkový zápis Jaroslava Živného, úředníka
na magistrátu, třicet let starého, majitele psa
Alíka a pěstitele kaktusů.
Dnes jsme začali dělat podle plánu pana
Mertlíka. Na mě připadlo zalévání květin na
4

chodbách. Nejdřív jsem se tomu smál. Když
jsem se dost nasmál, začal jsem si libovat,
jaký to mám snadný úkol. Pak ale přišla
srážka s tvrdou realitou. Než jsem obešel
všechna patra, skoro dvě hodiny pryč. Taky
jsem si vzal tu největší konev, abych to měl
rychle hotové. Zásadní chyba. Lítal jsem
s těžkou konví nahoru dolů, spoustu vody
vycákal na zem a na svoje oblečení, teď mě
navíc bolí ruce. Nikdy jsem si nevšiml, že tady
těch kytek máme tolik. V zimě jich většinu
paní domovníková nosí do sklepa, prý kvůli vytápění. Nechápu, jak dokáže ty těžké
květináče odnosit úplně sama. Doufám, že
se do té doby uzdraví, snášet všechny ty
kytky do sklepa by byla moje smrt. Zítra snad
dostanu o něco lepší úkol.
Úryvek z dopisu, který napsal starý pan
Bidlo na psacím stroji značky Zeta svému
bratrovi do Batelova
…A to teda byla, milý bratře, nepopsatelná
lumpárna. Nemohl jsem uvěřit svým očím,
když jsem si na nástěnce přečetl: „BidloUmývání schodů ve 3. patře“. Šly na mne
mdloby. Jak jistě víš, mám potíže, když se
chci ohnout pro pouhý papírek na zemi
a teď jsem měl umýt tolik schodů, hrůza.
Své rozhořčení jsem mladému Mertlíkovi
sdělil. Ten se ohradil, že úkoly přidělil zcela náhodně, aby to bylo spravedlivé. Jakápak je tohle spravedlnost, když někdo mladý zalévá kytičky a já starý muž se mám
hrbit u umývání schodů? Zachránila to ta
mladá holka Oujeských. Ochotně se nabídla, že za mne ty schody umyje. Chtěl jsem
se jí nějak odvděčit, a tak jsem na svá bedra
vzal luxování v prvním patře. Žádná sláva,
ale nakonec se mi to tam přeci jenom podařilo tím luxem trochu vysmýčit, aniž bych
došel újmy na zdraví. Hrozím se, co bude
zítra…
Část pravidelného večerního telefonátu paní Dagmar, prodavačky ve sportovních potřebách, matky dvou dětí a milovnice televizních seriálů.
…No, a prej že se s tím už nedá nic dělat.
Chudák starej Bidlo, ještě že ho zachránila
mladá Janička. Já jsem teda vyfasovala pomoc starý bábě Hamerský. Ne, vona není
úplnej mrzák. Ne, dementní taky néni, to si
pleteš se starou Vajtingerovou. Jenom už
prostě hůř chodí. Stačilo udělat malej nákup a pověsit prádlo. Bába je teda příjemná
jak vosina v zadku, ale bylo mě jí přece jenom
trošku líto. Kdoví, jak skončím já, až se děcka
vypaří a Láďa natáhne bačkory. Snad se vo
mě taky někdo postará. No jo, člověk se holt
porád učí. Vono je vlastně celkem fajn, že to
tak vyšlo, hřeje mě teď u srdíčka, normálně
bych si jí ani nevšimla. Musít tam zajít častějc, třeba ta stará bába časem roztaje a bude
s ní kloudná řeč…
Část z toho, co táhlo hlavou paní Hamerské.
Je jí 76 let, žije sama a špatně chodí.
…No jo, ta mladá Dagmarka není zase tak
špatná ženská. Ne jak ta domovníková. Já
dobře vím, po kom před třiceti lety koukal
můj Emil Jo, to už snad ani není pravda,
těch let, co odešel, jak kdyby to bylo včera,
dědek stará, to měl z toho chlastání. Zkusím
tý mladý uplést nový rukavice, ať vidí, že
ještě nepatřím dva metry pod zem.

DEN TŘETÍ
Deníkový zápis Jaroslava Živného, úředníka
na magistrátu, třicet let starého, majitele psa
Alíka a pěstitele kaktusů.
Tak teda dneska to byl fakt nářez. U svého
jména jsem našel cedulku „Vyčistit okapy“.
Už odmala mám strach z jakéhokoliv lezení
po žebříku a teď tohle! Zašel jsem si postěžovat k panu Mertlíkovi. Copak se okapy
čistí každý den? On mi odpověděl, že ne, ale
že teď je perfektní příležitost to udělat.
Pak tvrdil něco o spravedlivém rozdělování
práce. A prý ať už si přestaneme stěžovat,
vždyť dělá, co může. Objevil se tam i starý
pan Bidlo, který křičel něco o měsících v nějakém poklidném baráku, nechápu proč,
všechno se tím jen zhoršilo. Do toho pan
Oujeský uklouzl na podlaze, kterou předtím
vytřela paní Dagmar. Nic moc se mu nestalo,
možná odřený loket, ale o to víc se rozčiloval.
Úryvek z dopisu, který napsal starý pan
Bidlo na psacím stroji značky Zeta svému
bratrovi do Batelova
…Mladý Mertlík nás brzo přivede se svým
seznamem do záhuby. Někdo třeba už druhý
den pouze utírá prach a jiný se zase hmoždí
s umýváním schodů. Nehoráznost. Nebyl
jsem sám, kdo si přišel postěžovat. Spousta
hluku a nevyřešilo se nic. Snažil jsem se
zúčastněným připomenout Nerudovu povídku Týden v tichém domě, ale bez odezvy.
Tak už konečně přestaňte s těmi debatami,
lidi, a něco podnikněte. Věci se nezmění
samy, já jim to říkám pořád…
Část pravidelného večerního telefonátu paní Dagmar, prodavačky ve sportovních potřebách, matky dvou dětí a milovnice televizních seriálů.
…Zatím celkem pohodka, není to tak blbý,
jak jsem se bála. Dneska jsem na našem
patře umývala okna. Však už to ty skla potřebovaly, domovníková přece nemohla
zvládat všechno. Část lidí je se stavem věcí
spokojená, část teda ne…

DEN ČTVRTÝ
Deníkový zápis Jaroslava Živného, úředníka
na magistrátu, třicet let starého, majitele psa
Alíka a pěstitele kaktusů.
Včera jsem si myslel, že už to horší být nemůže. Šeredně jsem se spletl. Vyšlo na mě
„Luxování ve sklepě“. Šel jsem Mertlíkovi
říct, že je to pěkný nesmysl. Před jeho dveřmi už stálo několik dalších nespokojených
lidí. „Co to pořád máte,“ odbyl nás, „je nás
hodně, takže toho taky můžeme hodně udělat. Já jsem přece na seznamu s vámi, tak
už si konečně přestaňte stěžovat.“ Začali
jsme křičet, že ty úkoly jsou nesmysl, ostuda
a tak dále, asi pět minut. Potom starý pan
Bidlo řekl, že s tímhle nesmyslným systémem
už nechce mít nic společného. Buďto si úkoly rozdělíme sami nebo vůbec. Mertlík pak
uraženě práskl dveřmi. Jakmile zmizel,
začali jsme se nadšeně domlouvat na novém
rozdělení. Řešilo se to dlouho, ale nakonec
všechno dopadlo ke spokojenosti úplně
všech, nikdo si mi alespoň nestěžoval.
Úryvek z dopisu, který napsal starý pan
Bidlo na psacím stroji značky Zeta svému
bratrovi do Batelova

…Mladý Mertlík už to tedy vzdal. Ale lidé
chtějí pokračovat. Na chodbě se dlouho rokovalo, jak to bude dál, moc se toho ale nevyřešilo…
Část pravidelného večerního telefonátu paní Dagmar, prodavačky ve sportovních potřebách, matky dvou dětí a milovnice televizních seriálů.
… a pak Mertlík konečně vypadnul. Začli
jsme se dohadovat, kdo, co a jak. Nejvíc
všechno organizoval ten Živnej z druhýho
patra, do toho bych to nikdy neřekla. Jó, ale
pod kontroló to teda neměl. Všichni se postupně začali handrkovat mezi sebou. Nikdo
ho už pak neposlouchal, tak jsem to vzdala
a šla si po svejch…
Přepis toho, co napsal pan Mertlík na bílý
papír formátu A4, který potom zmuchlal
a hodil do koše.
Tři hodiny! Tak dlouho jsem to vymýšlel! Plus
hodina každej den na sestavování! Vzal jsem
si den volna v práci a co udělají oni? Vykašlou
se na to, blbci! Mám já tohle zapotřebí?

DEN PÁTÝ
Deníkový zápis Jaroslava Živného, úředníka
na magistrátu, třicet let starého, majitele psa
Alíka a pěstitele kaktusů.
Tak jsme douklízeli. Všichni se na můj plán
vykašlali. Nikdo už nic nedělá, každý jenom
na svém. A to jsem se včera tolik snažil. Když
už jsou takoví, je to jejich věc. Dům musí
počkat, dokud se paní domovníková neuzdraví, však se svět nezboří. Všechno lepší
než ty Mertlíkovy nesmysly, takhle je to určitě lepší.
Úryvek z dopisu, který napsal starý pan
Bidlo na psacím stroji značky Zeta svému
bratrovi do Batelova
…Rozhádaní hlupáci, to nemohlo dopadnout
dobře. Ani jeden z nich nemohl ustoupit,
každý chtěl tu nejlepší práci pro sebe a pokoušel se nepříjemných úkolů zbavit. Jímá
mne hrůza z toho, jak snadno došlo k rozepři. V domě je teď ticho. Málokdo se zdraví,
sousedé se sobě navzájem vyhýbají. Mladý
Mertlík se s nikým nebaví, v koutech se pomalu usazuje prach. Je mi úzko, bratře.
Nechtěl bys za mnou přijet?
Část pravidelného večerního telefonátu paní Dagmar, prodavačky ve sportovních potřebách, matky dvou dětí a milovnice televizních seriálů.
…A pak, že se prej menuje Maruška. Ukazovala mi fotky svýho muže. Chudák bába
Hamerská, teda Maruška, v životě zažila
hodně nepěknejch věcí a pak zůstala ouplně
sama. Proto taky byla ze začátku kyselá jak
šťovík. To mi neuvěříš, co mi dala. Ne, na co
to myslíš, prosimtě? Pletený rukavice, moc
pěkný. Stačilo pár návštěv a hnedka je z ní
jinej člověk. Jo, máš recht, aspoň k něčemu
ten Mertlíkův projekt byl. Jináč, barák teď
nikdo neudržuje, všichni rozhádaní. To se
ale přece dalo čekat. Nadšení pro dobrou
věc, to jo, ale musí ji udělat někdo jinej. Ohleduplnost a zdravej rozum taky nikde. Kdyby
si tak každej konečně přestal hledět svýho,
tak to by byl úplnej ráj na zemi. Hele, tak
zdarec, musím končit, mám polívku na
sporáku.

Kategorie 16–19 let
2. místo
Alžběta Lepková
(Gymnázium Boskovice)
Bezmoc
						

Lavoux, 3. června 1916

Drahý Étienne,
děkujeme Ti za tvůj dopis z 25. května. Přišel včera. Předčítal jsem jej ostatním při večeři.
Všichni měli radost, že jsi v pořádku, a při líčení Tvého incidentu s latrínou se Colette
rozesmála nahlas. Ostatně Ti to jistě napíše sama.
Matka mi kladla na srdce, ať Ti objasním obsah balíčku. Souhlasím s tím, že ne všechno se dá
na první pohled poznat. Tedy v malé sklenici je pomerančová marmeláda. Colette jich nedávno našla ve sklepě asi pět. Otec tvrdí, že je tam uložila babička Marie. Podle Colettiny teorie
tam byly ukryty už za napoleonských válek. Tak či tak, jednu jsme již otevřeli a jíst se dala.
Jsem Ti vděčný za Tvou ohleduplnost při popisu Tvých životních podmínek ve společných
dopisech. Matka je sice silná žena, ale velmi jí na Tobě záleží. Myslím, že sice podvědomě tuší,
jak to TAM vypadá doopravdy, ale tvrdošíjně se upíná k naději, že její chlapeček se má dobře.
Na druhou stranu jsem rád, že v naší soukromé korespondenci jsi upřímný. Pevně věřím,
že sdílení Tvých pocitů a zážitků Ti Tvoji situaci ulehčuje. Snad nevadí, když se Ti v tomto
budu revanšovat.
Napsal jsi mi: „Tak už si to, prosím, přestaň vyčítat.“ Rád bych, bráško, rád bych. Ale nemohu. Nemohu si přestat vyčítat, že jsem snad jediný mladý muž v okolí Poitiers, který sedí
doma, místo aby bránil svoji vlast s puškou v ruce. Myslel jsem, že teď, když přimhouří oko
i nad nezletilými, by se mi mohlo podařit proklouznout. Zkusil jsem to tentokrát v Chauvigny. Ale kdepak. I tam mi doktor u odvodové komise důrazně sdělil, že kvůli srdeční vadě
s nějakým zatraceně dlouhým latinským názvem jsem vojenské služby trvale neschopen.
Ty soucitné pohledy mě pálí ještě teď.
Před týdnem narukoval i Helenin Martin. Je mu sedmnáct. Helena se od té doby neusmála. Má na mě vztek, to poznám. Sice ví, že to není moje vina, ale nemůže mi odpustit, že já
jsem tady a Martin tam. A jak jí to mohu mít za zlé, když se já sám kvůli tomu nenávidím?
Vlastně všechny holky z vesnice se teď rozdělily do dvou táborů. Jedny se bojí, aby z nich
nebyly staré panny, a nadbíhají mi a druhé by mě nejraději zlynčovaly. I starci se na mě
dívají skrz prsty. Už se neodvažuju jít ani do kostela.
Promiň mi, že Tě takto zahlcuji svými problémy. Jsi jediný, komu se mohu svěřit. Tak rád
bych Ti psal, že dozrávají jahody, že Faust už tolik neštěká a těší se na Tebe, ale nedokážu to.
Jediné, na co teď myslím, je, s jakým studem mě pozoruje otec, jak mi matka ve strachu o mé
zdraví zakazuje i nejsnadnější práce a jak zbytečný tu jsem. Obklopuje mě zoufalost, Étienne.
Dusím se v ní. Jestli něco neudělám, zblázním se. Kdyby mi bývali dovolili jít na univerzitu,
mohl jsem se nechat naverbovat alespoň jako vojenský lékař. Teď mi ale zbývají jen dvě
možnosti. Hromadný hrob nebo bezejmenný pomníček za hřbitovní zdí. Nic mě tu už nedrží. Zvažoval jsem, co rodinu raní méně. Nalézt mě ve stodole nebo přečíst si o mé smrti
strohý dopis s úředním razítkem? Ale již jsem se rozhodl a mé rozhodnutí je nezvratné.
Na brzkou shledanou (ať už na frontě nebo na věčnosti).
						
Christian

Zleva: Berenika Lepková (vítězka kategorie 14–15 let), Kryštof Kintr, Alžběta Lepková (vítězové kategorie 16–19 let)						
Foto: archiv knihovny
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OKÉNKO SDH KUNŠTÁT
Další etapou před výstavbou nové hasičské
zbrojnice byla obhlídka zakoupené budovy
bývalých autobusových garáží, která proběhla 21. 9. 2018. Na obhlídce bylo domluveno, že před zbouráním je zapotřebí objekt
zbavit všeho, co by komplikovalo či prodražovalo jeho demolici. Jednalo se především
o stržení asfaltových pásů ze střechy, zbavení všech dřevěných a kovových součástí,
které se v budově nacházely. Tyto práce byly
zahájeny 6.10.2018 a všem členům sboru,
kteří se na tom podíleli, děkuji za jejich
pracovní nasazení.
Město oslovilo Hasičský záchranný sbor
Jihomoravského kraje a nabídlo mu vyklizenou budovu k výcviku, jemuž předcházela příprava budovy těžkou technikou, která
přijela ze Záchranného útvaru v Hlučíně.

INZERCE
TVRDÉ DŘEVO! Prodám palivové dřevo
štípané měkké/tvrdé rovnané 50 cm/100
cm, sypané 25 cm–50 cm, smrkovou kulatinu 2 m. Hájenka Šebetov tel.: 606 893 919,
zouharhonza@email.cz
PRODEJ DŘEVA z lesů Města Kunštát. Kontakt pro zájemce: p. Švancara, 728 666 364.
Dopravu si zajišťuje a hradí zájemce sám.

Výcvik se uskutečnil 6. 11. 2018 a účastnili se
jej všichni příslušníci HZS Jihomoravského
kraje, kteří se specializují na vyproštění
zavalených osob a na stabilizaci (pažení)
budov. Po ukončení výcviku byla dokončena
demolice objektu. Díky této spolupráci došlo
ke značné úspoře finančních prostředků
z rozpočtu města. Za výbornou spolupráci
s Hasičským záchranným sborem musím
poděkovat všem, kteří se na akci podíleli.
Především však krajskému řediteli HZS
Jihomoravského kraje panu plk. Ing. Jiřímu
Pelikánovi, zástupci velitele Záchranného
útvaru Hlučín panu brig. gen. Ing. Davidu
Karešovi, náměstkovi krajského ředitele
panu plk. Ing. Mojmírovi Richtrovi a řediteli Územního odboru Blansko panu plk.
Ing. Janu Kalovi.
V měsíci lednu jsme zasahovali u dvou událostí. První se stala 7. 1. v 6.43 hod. a jednalo
se o strom přes silnici č. 19 mezi Kunštátem
a Rozsečí. Naše jednotka provedla jeho odstranění za pomocí motorové pily, odklizení
mimo vozovku a zametení silnice. Druhou
událostí byl požár 13. 1. v 8.13 hod. automobilového jeřábu u Rozseče. Jednotka po
příjezdu na místo byla velitelem zásahu
ponechána v záloze na místě události do likvidace požáru a poté se vrátila na základnu.
Ohni zmar
Pavel Peterka, velitel JSDH Kunštát

Pracoviště

KOVOVÝROBA A LAKOVNA
ROZSÍČKA
hledá do svého týmu
kandidáty/kandidátky na pozice:

• ŘIDIČ NÁKLADNÍHO
AUTOMOBILU
• SKLADNÍK
• SVÁŘEČ CO2
• OPERÁTOR VÝROBY –
pomocné práce ve výrobě
• LAKÝRNÍK –
operátor v práškové lakovně
Zaměstnavatel nabízí:
příjemné pracovní prostředí a kolektiv. Odpovídající mzdové ohodnocení,
motivační čtvrtletní odměny a celoroční motivační odměny. Dále příplatky za přesčasy a příspěvek na
penzijní připojištění, 5 týdnů dovolené. Také příspěvek na stravování
a možnost stravování v areálu firmy.
Zájemci se mohou hlásit
u kontaktní osoby:
Martin Baka, telefon 739 499 632
nebo emailem zasílat své životopisy
na baka.martin@vspgroup.cz

Chcete pomoci dětem,
které se z nejrůznějších
důvodů ocitly
v dětském domově?
Nic jim neschází tolik jako člověk,
který se o ně např. jeden den
v týdnu zajímá, stará a má je
prostě rád...
K tomu je určena hostitelská péče
…. Stačí se domluvit !!
Nemusíte dělat zázraky, ale pro dítě
z dětského domova to bude zázrak!!
Kralupská cesta z.ú. s podporou
Děti patří domů z.s.
Pro bližší informace viz web:
www.detipatridomu.cz/dobrodej

Kunštátský zpravodaj vydává a zdarma rozšiřuje 1x měsíčně Město Kunštát, nám. Krále Jiřího 106, IČO: 00280470, tel.: 515 534 312, www.kunstat.eu, e-mail: podatelna@kunstat-mesto.cz, knihovna@
kunstat-mesto.cz, uzávěrka příspěvků je vždy do 20. dne v měsíci. Registrováno: MK ČR E21449. Tisk: Reprocentrum a.s., Bezručova 29, Blansko, tel.: 602 737 857. Město Kunštát jako vydavatel
odpovídá pouze za příspěvky, které přinášejí informace z MěÚ a jsou autorizovány. Za obsahovou a stylistickou stránku jiných příspěvků, včetně inzerce, vydavatel neodpovídá. Rada města si
vyhrazuje právo tyto příspěvky krátit vzhledem k limitovanému rozsahu KZ.
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KALENDÁŘ SPOLEČENSKÝCH AKCÍ MĚSTA KUNŠTÁT
A JEHO MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ V ROCE 2021
Konání uvedených akcí
bude ovlivněno celkovou
epidemickou situací
a nařízeními vlády ČR.

LEDEN
EPIDEMICKÁ OPATŘENÍ

ÚNOR
EPIDEMICKÁ OPATŘENÍ

BŘEZEN
březen-květen
Komunitní plánování
s veřejností k přeměně
Jelínkova areálu
místo konání: areál lesní
školky
pořadatel: Spolek Na Slunci,
z.s.

DUBEN
Historie ochotníků
v Kunštátě
vernisáž a výstava
místo konání: KD Kunštát
pořadatel: ochotnický soubor
LMD
25.4.
Zájezd na mezinárodní
výstavu
místo konání: Flora Olomouc
pořadatel: ČZS Kunštát
30.4.
Pálení čarodějnic
místo konání: výletiště
Kunštát
pořadatel: SDH Kunštát,
Čertíci
30.4.
Pálení čarodějnic
místo konání: výletiště
Prádlo Sychotín
pořadatel: SDH Sychotín
30.4.
Pálení čarodějnic
místo konání: hřiště Újezd
pořadatel: KMK Újezd
30.4.
Pálení čarodějnic
místo konání: hřiště Rudka
pořadatel: TJ Rudka, z.s.
duben
Ukliďme Česko – Újezd
pořadatel: SDH Újezd

KVĚ TEN
1.5. v 17.00
Mše svatá
místo konání: zámecká kaple
sv. Josefa
pořadatel: SZ Kunštát, Farnost
Kunštát
1.5.
Stavění máje
místo konání: výletiště Újezd
pořadatel: SDH Újezd
2.5. v 11.00
Svatofloriánská mše
místo konání: kostel
sv. Stanislava
pořadatel: SDH Kunštát
3.5.–28.5.
11. soutěžní výstava
dětských keramických prací
místo konání: IC Kunštát
pořadatel: MŠ a ZŠ Kunštát
5.5. ve 14.00
Královničky,
veřejná slavnost otvírání
studánek
místo konání: areál lesní školky
pořadatel: Lesní mateřská škola
Jelínek
9.5.
Hlavní pouť ke sv. Stanislavovi
Mše svatá v 8.00 a v 11.00
místo konání: kostel
sv. Stanislava
14.5. v 17.00
TERRA Kunštát 21
Vyhodnocení dětské soutěže
v keramické tvorbě
místo konání: areál jeskyně
Rudka
pořadatel: jeskyně Blanických
rytířů, SPU
15.5.–16.5.
Dobrý den, keramiko!
4. ročník
místo konání: v jednání
pořadatel: AczCC a Město
Kunštát
15.5.
Poznávací zájezd
místo konání: Zlín, Baťův kanál
pořadatel: STP
21.5.
Okrsková soutěž v požárním
sportu
místo konání: hasičská dráha
Újezd
pořadatel: SDH Újezd
30.5.
Zájezd
místo konání: Kudowa Zdrój,
zámek Náchod
pořadatel: ČZS Kunštát

29.5.
Dětský den a kácení máje
místo konání: výletiště Újezd
pořadatel: SDH Újezd
květen-červen
Kunštátský letňák
místo konání: Panská zahrada
pořadatel: Ing. Petr Stojan,
Spolek MaN

ČERVEN
5.6.
Den dětí
místo konání: v jednání
pořadatel: Spolek Na Slunci z.s.
12.6.
O pohár starosty SDH Újezd
v požárním sportu a taneční
zábava
místo konání: hasičská dráha,
výletiště Újezd
pořadatel: SDH Újezd
19.6.
Soutěž MH v požárním útoku
místo konání: areál
Pod zámkem Sychotín
pořadatel: SDH Sychotín
26.6.
Dětský den
místo konání: výletiště Rudka
pořadatel: Spolek MaN
26.6.
Poznávací zájezd
místo konání: hrad Bouzov,
Muzeum Loštice
pořadatel: STP
30.6.
Pochod Kunštátskem
místo konání: Kunštát, Sulíkov,
Křetín
pořadatel: STP Kunštát
červen
100 let trvání spolku včelařů
v Kunštátě
místo konání: KD Kunštát
pořadatel: Svaz včelařů, z.s.
červen
Divadelní představení pro MŠ
místo konání: areál jeskyně
Rudka
pořadatel: jeskyně Blanických
rytířů

ČERVENEC
3.7. ve 21.00
Kastelánská prohlídka v rámci
„Roku osvícenské šlechty“
místo konání: zámek
pořadatel: SZ Kunštát
5.7.
Pouť Hluboké
Mše svatá v 11.00
místo konání: kaple Hluboké

1.7.–7.7.
Tábor pro mladší děti
(1.–4. třída)
místo konání: obec Pačlavice
pořadatel: KR Kunštát
7.7.–16.7.
Tábor pro starší děti
místo konání: obec Pačlavice
pořadatel: KR Kunštát
10.7.–17.7.
Zájezd
místo konání: Tatranská
Lomnice
pořadatel: STP Kunštát
19.–23. 7.
Fotbalový kemp přípravek
místo konání: fotbalové hřiště
Kunštát
pořadatel: Žijeme hrou, z.s.
17.7.
Tradiční pouťové odpoledne
s programem pro děti
místo konání: hřiště Rudka
pořadatel: TJ Rudka, z.s.
18.7.
Pouť Zbraslavec
Mše svatá v 11.00
místo konání: kaple Zbraslavec
24.7.
Oslavy k 30. výročí založení TJ
Rudka
místo konání: hřiště Rudka
pořadatel: TJ Rudka, z.s.
24.7.
11. újezdský candrbál
místo konání: výletiště Újezd
pořadatel: SDH Újezd
25.7.
Pouť Rudka
Mše svatá v 11.00
místo konání: kaple Rudka
červenec–srpen
Letní příměstský tábor
místo konání: v jednání
pořadatel: Spolek Na Slunci, z.s.

SRPEN
2.8.–6.8.
Fotbalový kemp přípravek
místo konání: fotbalové hřiště
Kunštát
pořadatel: Žijeme hrou, z.s.
6.8.
Předpouťové pivko s hasiči
místo konání: výletiště Prádlo
Sychotín
pořadatel: SDH Sychotín
7.8. ve 21.00
Kastelánská prohlídka v rámci
„Roku osvícenské šlechty“
místo konání: zámek
pořadatel: SZ Kunštát
7

7.8.
Pouťový fotbálek ženatí
x svobodní
místo konání: areál
Pod zámkem Sychotín
pořadatel: SDH Sychotín

8.8.
Sychotínská pouť
(pouťové posezení)
místo konání: výletiště
Prádlo Sychotín
pořadatel: SDH Sychotín
20.8.
Benátská noc
místo konání: výletiště Rudka
pořadatel: Spolek MaN		
20.8.
Pochod Kunštátskem
místo konání: Sebranice,
Újezd, Kunštát
pořadatel: STP Kunštát
22.8.
Soutěž O pohár SDH Sychotín
a Města Kunštát
VC Blanenska
místo konání: areál
Pod zámkem Sychotín
pořadatel: SDH Sychotín
28.8. v 18.00
LETNÍ KONCERT
Vojtěch Dyk & B-Side band
místo konání: Panská zahrada
pořadatel: Město Kunštát
29.8.
Farní den
Mše svatá v 11.00
místo konání: kostel
sv. Stanislava, fara
pořadatel: farnost Kunštát
srpen (termín v jednání)
Koncert skupiny POLETÍME?
místo konání: areál jeskyně
Rudka
pořadatel: Prokop Veselý

ZÁŘÍ
12.9.
Pouť Touboř
Mše svatá v 11.00
místo konání: kaple Touboř
9.9. ve 14.00
Dožínky
veřejná slavnost poděkování
za úrodu
místo konání: areál lesní
školky
pořadatel: Lesní mateřská
škola Jelínek
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18.9.–19.9.
29. hrnčířský jarmark
místo konání: náměstí Krále
Jiřího
pořadatel: Město Kunštát

JARMARK

V KUNŠTÁTĚ

8.8.
Pouť Sychotín
Mše svatá v 11.00
místo konání: kaple
v Sychotíně

11.–12.9. v 10.00 a ve 14.00
Mimořádné zpřístupnění
Dolního zámku v rámci Dnů
evropského dědictví-EHD 2021
místo konání: zámek Kunštát
pořadatel: SZ Kunštát

29. HRNČÍŘSKÝ

7.8.
Předpouťová zábava
místo konání: výletiště Prádlo
Sychotín
pořadatel: SDH Sychotín

18.-19.9.2021

19.9.
Mše za hrnčíře v rámci
hrnčířského jarmarku
místo konání: kostel
sv. Stanislava
pořadatel: farnost Kunštát
25.9.
Zájezd
místo konání: Brno Špilberk,
hrad Veveří
pořadatel: STP Kunštát
26.9.
Pouť Újezd
Mše svatá v 11.00
místo konání: kaple Újezd
26.9.
Pouťové posezení v Újezdě
místo konání: výletiště Újezd
pořadatel: SDH Újezd
září
Soutěž O pohár starosty SDH
Kunštát
místo konání: výletiště Kunštát
pořadatel: SDH Kunštát
září
Drakiáda
místo konání: Újezd
pořadatel: KMK Újezd

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 výstavu ovoce
místo konání: Šmelcovna
Boskovice
pořadatel: ČZS Kunštát

23.10.
Halasův Kunštát
místo konání: KD Kunštát
pořadatel: SPU, Město Kunštát
24.10.
Zájezd na podzimní výstavu
místo konání: Flora Olomouc
pořadatel: ČZS Kunštát
31.10.
Zájezd na výstavu minerálů
místo konání: Tišnov
pořadatel: STP Kunštát

LISTOPAD
16.11.
Lampionový průvod
místo konání: Újezd
pořadatel: OV a SDH Újezd
17.11.
Memoriál A. Blažka
Šachový turnaj
místo konání: zasedací síň
MÚ 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
pořadatel: OV a SDH Újezd
28.11. v 15.00
První adventní koncert
místo konání: zámek
Pilastrový sál
pořadatel: SZ Kunštát
listopad
Přednáška s včelařskou
tématikou
místo konání: zasedací síň MÚ
pořadatel: Svaz včelařů, z.s.
listopad
Snow Film Fest – přehlídka
dokumentárních filmů
místo konání: Hotel Rudka
pořadatel: IC a CA tanzone,
s.r.o.

PROSINEC
3.12. v 15.00
Mikulášská beseda
místo konání: KD Kunštát
pořadatel: SPOZ Kunštát
5.12.
Mikulášská nadílka
místo konání: Rudka
pořadatel: MaN, obec Rudka
5.12. v 15.00
Druhý adventní koncert
místo konání: zámek
Pilastrový sál
pořadatel: SZ Kunštát
12.12. v 15.00
Třetí adventní koncert
místo konání: zámek
Pilastrový sál
pořadatel: SZ Kunštát
19.12.
Čtvrtý adventní koncert
místo konání: zámek
Pilastrový sál
pořadatel: SZ Kunštát
prosinec
VIII. ročník dobročinného
turnaje Žijeme hrou
místo konání: sportovní hala
Kunštát
pořadatel: Žijeme hrou, z.s.,
FK Kunštát
18.12.
Vánoční besídka
místo konání: Rudecká hospoda
pořadatel: MaN
31.12.
Tradiční ohňostroj
místo konání: hřiště Újezd
pořadatel: KMK Újezd
prosinec
Pohádka pro nejmenší
místo konání: v jednání
pořadatel: Divadelní soubor
LMD
prosinec
Zájezd na divadelní představení
místo konání: Mahenovo
divadlo Brno
pořadatel: STP Kunštát

KOMENTÁŘ

Do kalendáře byly zahrnuty
akce spolků, organizací, sdružení a osadních výborů, které
podaly informace na základě
výzvy do 1. 2. 2021.
Akce, jejich termíny, místa
konání a čas budou průběžně
aktualizovány.
Pořadatelé si vyhrazují případnou změnu termínů.
Podrobné informace budou
postupně zveřejňovány na
w w w. k u n s t a t - m e s t o . c z
a v Kunštátském zpravodaji.

