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SLOVO STAROSTY
Kalendářní léto už se rychle blíží, ale letnímu počasí stále nic nenasvědčuje. Nějak
se nám to sluníčko stále vyhýbá. Jestli
nám ho vláda nedala taky do karantény.
Ono korona nebo koróna, kdo by si toho
rozdílu v parlamentu všímal. Tak si svetry
ještě necháme. Hlavně, že už se začíná
rozvolňovat a opatření se zmírňují. Odpovídá tomu i přehršle nabídek kulturních
a zážitkových akcí, výletů, koncertů či zájezdů, které se zjevují, kde se dá, a lákají
nás ven z ulity domova. Kunštát určitě nezůstane pozadu a jedna z prvních akcí pro
veřejnost bude v tomto měsíci „Dobrý den,
keramiko!“ Víkendová událost určená
nejen pro milovníky keramiky. Určitě se
přijďte podívat.
Po dlouhé zimě a zákazech všeho se začínají naplno využívat i nově instalované herní
prvky nejen na Bochořákově náměstí, ale
i v ostatních místních částech. Jsme rádi,
že tato dvoumilionová dotační investice
splňuje svůj účel, a doufáme, že bude těm
nejmenším sloužit co nejdéle. Jen bych rád
apeloval na naše teenagery. Samozřejmě
nás těší, že jste i vy našli zálibu v těchto
dětských prolézačkách, houpačkách nebo
kolotočích. Uvědomte si prosím, že váhové

INFORMACE O ČINNOSTI
RADY MĚSTA
A ZASTUPITELSTVA

limity těchto herních prvků nejsou dimenzovány na vaše skákání, vyvracení a věšení se. A kromě toho, zatímco vy „dovádíte“,
za vámi čeká maminka s malými dětmi,
které by si rády užily zábavy určené pro ně.
Prosím, buďte rozumní a zkuste svou nadbytečnou energii uvolnit někde vhodněji.
Budeme vám vděčni.
V posledním předprázdninovém měsíci
vám všem přeji další uvolňování a konečně
lepší počasí.

• Otázkou, jak dál v oblasti nakládání s odpady, jejich tříděním a likvidací se na květnové schůzi zabývalo vedení města se zástupci firmy zajišťující svoz komunálního
odpadu. Rada města požádala o přípravu
nabídky na svoz tříděného odpadu (papíru
a plastů) přímo od jednotlivých domů ve
stejném režimu jako se odváží běžný odpad.

MVDr. Zdeněk Wetter, starosta

dokončení na s. 2

DOBRÝ DEN, KERAMIKO! KUNŠTÁT 18.–20. 6. 2021
V pátek v 17.00 zahájíme vernisáží v ýstav y Terra Kunštát 21
v areálu jeskyně Blanických r y tíř ů v Rudce.
Letošní ročník proběhne sice v náhradním termínu, ale v příjemném prostředí
Panské zahrady. Během víkendu budou keramici vytvářet kachle, které budou po
vypálení součástí brány umístěné ve veřejném prostoru. Co z předchozích ročníků
zůstává, je forma exhibice: kachle budou pod rukama mistrů řemesla vznikat
v obřím volně přístupném stanu, návštěvníci uvidí proces výroby keramiky od
prvního doteku hlíny až po výpal. Akci doplní workshopy – točení na kruhu, ukázky výpalu dřevem i technikou Raku a prodejní výstava současné keramiky. 		
Kolektiv pořadatelů AczCC
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Domácnosti by si v takovém případě mohly
k třídění pořídit buď plastové pytle, nebo
barevně odlišné popelnice. Zároveň by zůstala zachována stávající sběrná místa ve
vybraných částech města.

PODĚKOVÁNÍ

UPOZORNĚNÍ
BLÍŽÍ SE SPLATNOST
POPLATKU ZA ODVOZ
ODPADU

• Na 28. 8. je opět naplánovaný letní koncert
v Panské zahradě, a to Vojtěch Dyk & B-Side
band. Rada města schválila pořádání koncertu za cenu 350 tisíc korun bez DPH.

Upozorňujeme občany, že splatnost
místního poplatku za odvoz odpadu
je do 30. června 2021.
Výše poplatků zůstává nezměněna,
tj. základní výše poplatku za svoz odpadu je 600 Kč za osobu /rok. Úhradu
je možné provést v hotovosti na pokladně MěÚ Kunštát, a to v pondělí
a ve středu od 8:00 do 11:30 hodin a od
12:30 do 17:00 hodin.
Poplatek lze uhradit i bezhotovostně
na účet Města Kunštát 1360747399/
0800, jako variabilní symbol uveďte
rodné číslo.
-fo-

• Rada města se zabývala řešením nedostatku parkovacích míst u mateřské školy.
Zadala vyhotovení projektové dokumentace
pro nová stání, a to po obou stranách komunikace u budovy bývalých jeslí.

NAHLÁŠENÍ STAVU
VODOMĚRU

• Rada města schválila zbudování tzv. ossaria na místním hřbitově. Půjde o zděnou
podzemní hrobku pro ukládání lidských
kosterních pozůstatků, které jsou občas
nalezeny při zemních pracích na hřbitově
či kolem kostela.

• V těchto dnech začíná rekonstrukce cesty v ulici Pod Hlubnou v úseku od bílého
kříže po křižovatku s ulicí V Lávkách. V ulici se bude osazovat odvodňovací kanalizace,
nové obrubníky, zpevňovat podloží a pokládat nový asfaltový povrch. Práce budou
spojeny s dopravním omezením. Žádáme
vlastníky dotčených nemovitostí o trpělivost
a zvýšenou opatrnost. Zahájení prací bylo
vázáno na dlouho plánovanou pokládku
kabelového vedení společnosti E.ON do komunikace v ulicích Pod Hlubnou a Nová.
Tyto práce nesouvisely s chystanou výstavbou bytových a rodinných řadových domů
v Nové ulici.
• V květnu skončily tři velké stavební akce
ve městě. Dovršila se přestavba bývalé
školy v Hlubokém na komunitní centrum,
přístavba nové části mateřské školy v Tenorově ulici a stavba nového chodníku
v Sychotíně (asi 250 metrů dlouhý úsek od
kapličky podél silnice ve směru k benzince).
Na všechny investice získalo město většinu
peněz od státu. Náklady na starou školu
činily 2,9 milionu korun, z toho 2,38 milionu podpora ze státního rozpočtu. Přístavba
školky stála 7,35 milionu korun, z toho 6,6
milionu dotace. Chodník v Sychotíně přišel
na 2 miliony korun, dotace činila 1,7 milionu.
Vrcholí také vnitřní stavební a dispoziční
úpravy kulturního domu, zde budou dělníci
pracovat do poloviny června.
• Rada města se zabývá otázkou posílení
vodních zdrojů pro město Kunštát. Na kopci Milenka proběhla v minulých týdnech
regenerace stávajícího vodního vrtu a podle probíhajících zkoušek se nyní ukazuje
jeho zvýšená vydatnost. Na podzimní měsíce se pak plánuje budování zcela nového
vrtu v prameništi Zbraslavec. Jde rovněž
o osvědčenou lokalitu, kde město už jeden
zdroj pitné vody využívá.
-ml2

Vodohospodářský odbor města Kunštát žádá
všechny odběratele v Kunštátě, aby v období 20. 6. – 1. 7. 2021 nahlásili stav vodoměru
na kontakt uvedený níže, a to ve formátu:
příjmení, adresa odběrného místa, stav vodoměru v m 3. Děkujeme za spolupráci.
SMS na tel. 777 471 481 nebo email: sedlackova@kunstat-mesto.cz
- vho -

NÁHRADNÍ VÝSADBA
STROMŮ
V rámci rozhodnutí o povolení kácení stromů rostoucích mimo les ukládá Město Kunštát povinnost žadateli zajistit náhradní
výsadbu (na základě zákona 114/1992 Sb. §9).
Ani město samo není z této povinnosti vyloučeno. Tímto bychom rádi poděkovali
společnosti SPRÁVA LESŮ-OLH (L. Hrdlička) za sponzorské zajištění náhradní výsadby dvou stromů u ČOV v Sychotíně.
-dp-

Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem
za projevení soustrasti a vaši vzpomínku
na zesnulého manžela a tatínka pana
Josefa Mágra.
Rodina Mágrova

Z KALENDÁŘE

KULTURNĚ-SPOLEČENSKÝCH

AKCÍ MĚSTA
ČERVEN

12.6.
Den dětí
místo konání: v jednání
pořadatel: Spolek Na Slunci z.s.
12.6. a 25.6. ve 21.00
Kunštátský letňák
místo konání: Panská zahrada
pořadatel: Ing. Petr Stojan, Spolek MaN
18.6. v 17.00
TERRA Kunštát 21
místo konání: areál jeskyně Rudka
pořadatel: jeskyně Blanických rytířů,
SPU
19.6.–20.6.
Dobrý den, keramiko! 4. ročník
místo konání: Panská zahrada
pořadatel: AczCC a Město Kunštát
26.6.
Dětský den
místo konání: výletiště Rudka
pořadatel: Spolek MaN
26.6.
Poznávací zájezd
místo konání: hrad Bouzov,
Muzeum Loštice
pořadatel: STP
28.6. v 9.30
Divadelní představení pro děti
Pohádka o malé Mouí,
která mluví se stromy
místo konání: areál jeskyně Rudka
pořadatel: jeskyně Blanických rytířů
30.6.
Pochod Kunštátskem
místo konání: Kunštát, Sulíkov, Křetín
pořadatel: STP Kunštát

TERMÍNY SVOZU
KOMUNÁLNÍHO ODPADU
2. 6., 16. 6., 30. 6. 2021

SLEDUJTE
AKTUÁLNÍ INFORMACE
NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH
MĚSTA A POŘÁDAJÍCÍCH
SPOLKŮ

Z ODBORU MATRIKA – HLÁŠENÍ TRVALÉHO POBYTU
Občan ČR může mít jen jedno místo trvalého pobytu na našem území, a to v objektu,
který je určen pro bydlení, ubytování nebo
individuální rekreaci.
KDO OHLAŠUJE MÍSTO POBYTU:
• občan České republiky starší 15 let nebo
jím pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy
• zákonný zástupce za občana mladšího
15 let, popřípadě pěstoun
• zákonný zástupce za občana, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý ohlásit změnu místa trvalého pobytu
• podpůrce na základě smlouvy o nápomoci nebo člen domácnosti, jejichž oprávnění
k zastupování občana bylo schváleno soudem, nebo jím pověřený zmocněnec na základě ověřené plné moci.
POSTUP PŘI OHLÁŠENÍ ZMĚNY MÍSTA
TRVALÉHO POBYTU
Změnu místa trvalého pobytu ohlásí občan
ohlašovně v místě nového trvalého pobytu
(v podmínkách města Kunštát je ohlašovna
trvalého pobytu Městský úřad Kunštát,
kancelář č. 202). Odhlašování v místě předchozího trvalého pobytu není nutné.
Občan vyplní a podepíše přihlašovací lístek
k trvalému pobytu, který je k dispozici na
ohlašovně trvalého pobytu (je možné vyplnit pouze originální tiskopis). Každý občan,
tedy i dítě mladší 15 let, musí mít při změně
místa trvalého pobytu vypsaný svůj vlastní přihlašovací lístek k trvalému pobytu.
Za děti mladší 15 let přihlašovací lístek
vypisuje a podepisuje zákonný zástupce.
Dále je nutné předložit platný občanský
průkaz nebo, nemá-li platný občanský průkaz, jiný obdobný doklad, který je veřejnou
listinou (CP, ŘP). Zákonný zástupce, popřípadě pěstoun, který ohlašuje změnu místa
trvalého pobytu za občana mladšího 15 let,
předloží český rodný list dítěte a občanský
průkaz dítěte, v případě, že mu byl vydán.
Zákonný zástupce, který ohlašuje změnu
místa trvalého pobytu za občana, jehož svéprávnost byla rozhodnutím soudu omezena
tak, že není způsobilý ohlásit změnu místa
trvalého pobytu, předloží své oprávnění
k zastupování občana a jeho občanský

průkaz (v případě, že mu občanský průkaz
nebyl vydán, předloží rodný list občana).
Vlastník objektu nebo jeho vymezené části
nedokládá ohlašovně své vlastnické právo
nebo jiné užívací právo, pokud si existenci
tohoto práva může ohlašovna ověřit bezúplatně veřejným dálkovým přístupem
v katastru nemovitostí.
Když občan, který si mění trvalý pobyt, není
vlastníkem daného objektu, musí doložit
oprávněnost užívání bytu nebo domu (např.
nájemní smlouvou), a to v originále či ověřené kopii.
V případě, že občan není vlastníkem či doklad o oprávněnosti užívání objektu nevlastní, je povinen doložit úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu
s ohlášením změny místa trvalého pobytu.
V případě, že oprávněná osoba je přítomna
na ohlašovně při provádění změny místa
trvalého pobytu a potvrdí svůj souhlas na
přihlašovacím lístku před zaměstnancem
ohlašovny, úředně ověřené písemné potvrzení se nevyžaduje. Za oprávněnou osobu se

považuje osoba starší 18 let, svéprávná, která je oprávněna užívat objekt nebo jeho vymezenou část (např. byt nebo obytnou místnost).
V případě, že souhlas s ohlášením změny
místa trvalého pobytu uděluje oprávněná
osoba, je nutné zároveň doložit, že oprávněná osoba je oprávněna byt nebo dům užívat.
V případě, že občan prokazuje při změně
místa trvalého pobytu totožnost občanským
průkazem, oddělí ohlašovna vyznačenou
část občanského průkazu (roh) a současně občanovi vydá potvrzení o změně místa
trvalého pobytu.
SPRÁVNÍ POPLATEK
Za ohlášení změny místa trvalého pobytu
občan České republiky zaplatí správní poplatek ve výši 50 Kč. Děti mladší 15 let jsou
od správního poplatku osvobozeny.
Občan je povinen do 15 pracovních dnů po
dni, kdy ohlásil změnu místa trvalého pobytu, požádat o vydání nového občanského
průkazu na úřadě obce s rozšířenou působností dle vlastní volby.
				

-mat-

STÁTNÍ ZÁMEK KUNŠTÁT
OTEVÍRÁ NÁVŠTĚVNÍKŮM
SVÉ BRÁNY V ÚTERÝ 1. 6. 2021
V průběhu zimy se na zámku intenzivně pracovalo, na sezónu 2021 jsme pro
vás připravili mnoho nového, přijďte
se přesvědčit na vlastní oči.
Více k otevírací době i aktuálním platným epidemiologickým opatřením najdete na oficiálních webových stránkách zámku: www.zamek-kunstat.cz
			
Bc. Radim Štěpán, kastelán
3

VČELAŘI V ČASE VÝROČÍ A COVIDU
Koronavirus, přes
svoje bezpochyby
důrazné účinky na
člověka, se včelám
naštěstí vyhýbá.
Včelky nám tak dělají radost, když je
vidíme na jarních
květech, bez ohledu na to, jestli máme
nasazený respirátor nebo můžeme
na zahradě dýchat volně. Nicméně
na činnost spolku včelařů má virus
dalekosáhlý vliv. V loňském roce jsme
připravovali připomenutí dlouhé
existence našeho spolku na Kunštátsku. Od usnesení místních včelařů,
že spolek bude přenesen z Drnovic
do Kunštátu, uplynulo vloni 100 let.
Od úředního zaregistrování to bude
100 let příští rok. Připomenutí této pro
nás slavné a důležité události se musí
stále odkládat. Z řady věcí, které jsme
připravovali, se však některé odkládat
dlouho nedají.

Na podzim loňského roku jsme vysadili
v parku před kulturním domem krásný
exemplář jedlého kaštanu (kaštanovník
setý – Castanea setiva), jehož květy budou pro včelky pochoutkou. Tento strom
by neustálé oddalování zasazení kvůli
koronaviru nepřežil. Místo slavnostní
výsadby za účasti hostů akce proběhla
nenápadně, jako když si zasadíme stromek sami na zahradě.
Podobné to je s keramickou květinou se
včelou, kterou navrhl a zhotovil pan
Zdeněk Lindovský. Před kunštátskou
školou se už od loňska tyčil základ, pro
veřejnost nejasného účelu a nepříliš
estetického vzhledu. Na prvního máje
jsme tam instalovali keramickou plastiku
pod dohledem autora a paní architektky
Lukešové. Akce byla opět nenápadná
a na slavnostní „odhalení“ musíme počkat, až to umožní stále aktivní virus.
Opatření související s epidemií koronaviru mají samozřejmě mnoho dalších účinků na činnost našeho spolku. Ten zahrnuje
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Nejprve si projdeme areál Jelínkovy chaty.
Společně zhodnotíme, co se nám tu líbí a co ne.
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Proměna Jelínkova areálu

Srdečně zveme všechny občany Kunštátu a okolních obcí.
Každý, kdo přijde na komunitní setkání, dostane šanci vnést
Město
do proměny areálu to, na čem mu záleží
nebo co mu v okolí chybí.
Hamer Foundation

naslunci.org

Kunštát

Občerstvení zajištěno. Roušky s sebou.
Sledujte

www.naslunci.org/promena-jelinkova-arealu

Hamer Foundation
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Město
Kunštát

Proměna Jelínkova areálu

naslunci.org

včelaře v širokém okolí Kunštátu a s omezeními souvisí velmi ztížená komunikace mezi členy spolku. Problémy se projevují především při léčení včel v průběhu
roku. Jak je uvedeno výše, koronavirus
včelky netrápí, mají však dost jiných svých
virů, bakterií a parazitů, se kterými jim
musí pomáhat bojovat včelaři. Přes problémy s omezením kontaktů mezi včelaři

Na tomto místě je třeba vyslovit velké
poděkování všem včelařům, kteří se
starají o správné fungování spolku
v těchto obtížných podmínkách.

nemůžeme opomenout žádné z požadovaných léčení během roku, musíme zajistit léky pro včelstva v celém spolku, rozdělit je mezi včelaře, domluvit termíny
a hlavně provést léčení všech včelstev.

Vladimír Havliš
Foto: Karel Podsedník, st.

Město Kunštát vydalo novou knihu

PANSTVÍ KUNŠTÁT
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od roku 1279
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Kde: Spolek Chocholík,
Lipka 43, Kunštát
Kdy: 2. - 6. 8. 2021
Cena: 1 950 Kč

5

PROMĚNA JELÍNKOVA AREÁLU
Proč je vlastně Jelínkův?
První návrh na výstavbu v dnešním Jelínkově areálu zpracoval brněnský funkcionalistický architekt Oskar Poříska. Projekt
Jubilejní Masarykovy ozdravovny v Kunštátě u něj v roce 1930 objednala Matice školská. Mělo jít o třípodlažní dřevostavbu na
kamenných základech v blízkosti lesa. Obec
sice projekt schválila, ale nakonec realizován nebyl.
V červnu 1941 pozemky na katastru Kunštátu a Nýrova odkoupila Jarmila Jelínková.
V následujících letech zde Jelínkovi vybudovali své venkovské sídlo – tři chaty, mezi
nimi i dodnes využívanou Jelínkovu chatu,
a kuželnu. Společnost J. Jelínek a syn provozovala v Praze-Nebušicích továrnu na
korkové zátky, korunkové a hliníkové uzávěrky. Přírodní zátky dodávala předním
pivovarům, lihovarům a vinařstvím. V roce
1948 byla znárodněna a rodina emigrovala

přes Švýcarsko do Kanady, kam přenesla
i své podnikání. The Jelinek Cork Group
s pobočkami ve více než 30 zemích je dnes
rodinnou firmou páté generace, jednou
z nejstarších nepřetržitě provozovaných
korkových společností na světě.
V chatách Jelínkova areálu stále najdeme
špunty a korkové odřezky nasypané mezi
prkny, kde sloužily jako izolace. „Jako kluci
jsme tam chodili, desku jsme oddělali,
abychom se dostali k tomu korku. Chodili
jsme pytlačit ryby, takže jsme to potřebovali na splávky. Tehdy špunt byla vzácná věc.
Do toho se dalo husí brko, olůvko ze staré
autobaterie a hotovo,“ vzpomíná kunštátský
badatel a pamětník Jan Křepela.
Jelínkovi měli čtyři děti, Otakaru Jelínkovi
bylo osm let, když opustil Československo.
V Kanadě se stal úspěšným krasobruslařem
a se sestrou Marií získali v roce 1962 na mistrovství světa v Praze zlatou medaili. Pozdě-

PODĚKOVÁNÍ ZA POMOC S OBNOVOU LESA

ji jako Otto Jelinek v Kanadě vybudoval firmu na výrobu sportovních potřeb. Několikrát
byl zvolen ministrem a v roce 2013 se stal
velvyslancem Kanady v České republice.
Do poloviny 60. let na Jelínkově chatě dožívala jejich teta Ida Snížková. Následně Jelínkův areál využíval stát pro rekreaci
a školení vojáků.
Město Kunštát areál odkoupilo v roce 2012
od Vojenských statků a lesů Plumlov. Od
roku 2014 areál využívají děti Lesní mateřské školy Jelínek. Celkovou koncepci areálu, jak ji známe dodnes, zhmotnil pan Jelínek. Do Jelínkova areálu se opakovaně
vrací záměr využívat toto zajímavé místo
na okraji Kunštátu k rekreaci, osvěžení
a odpočinku. 		
Dana Voborná

Děkujeme panu Janu Křepelovi za sdílení
faktů i vzpomínek o Jelínkově areálu.

LESNÍ ŠKOLKA SÁZÍ
LESNÍ ŠKOLKU
V pátek 30. 4. dopoledne děti z LMŠ Jelínek
spolu s lesním správcem INÉS Kunštát,
s.r.o., panem Hromádkou a jeho kolegyní
Hankou Peterkovou zasadily v lesích Kongregace sester Těšitelek v místě za pískovnou KORA asi 30 mladých stromků.
Sázely se duby, třešně a smrky. Děti se v „lesní školce“ cítily doslova jako doma! Také se
ale dozvěděly, proč jsou lesy tak zničené,
kdo za to opravdu může – brouk. A že teď je
důležité sázet, sázet a sázet, abychom měli
zase lesy zdravé.
Děkujeme za příjemné dopoledne i sladkou
odměnu.
Zora Javorská

Chceme touto cestou poděkovat farníkům
z Farnosti Kunštát, dětem z Lesní mateřské
školky Jelínek a žákům 3. třídy Základní
školy Kunštát, kteří nám nabídli pomoc
s obnovou lesa. Jsme rádi, že jim osud lesů
v okolí není lhostejný a rozhodli se přiložit
ruku k dílu. Kdokoliv se šel v nedávné době projít po okolí Kunštátu, vidí, že stromy napadené kůrovcem byly vytěženy a je

Foto: autor textu
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třeba vysázet stromy nové. Do lesa každý
rád zajde na procházku, na houby, ale málokdo se zapojí do pomoci se zalesňováním.
Každý zalesněný stromek se počítá. Farníci vysázeli 1000 stromků během jednoho
dopoledne, 3. třída zalesnila 200 stromků
a děti ze školky 50. Vysazovali sazenice
buku, smrku, dubu, modřínu, jedle, douglasky a třešní. Všichni odvedli veliký kus práce při náročném kopání jamek a sázení.
Chvíli bude trvat, než sazenice vyrostou do
vysokého lesa, ale jsou základem lesa pro
další generace. Věříme, že se k nově vysazeným stromkům budou všichni rádi vracet, aby si připomněli jeden hezký květnový
den, a budou sledovat, jak stromky, které
zasadili, rostou a postupně tvoří nový les.
Jsme moc rádi, že jste nám přišli pomoci
se zalesňováním. A těšíme se zase třeba na
podzim.
Lesníci INÉS Kunštát, s.r.o.
a sestry Kongregace sester Těšitelek

Foto: archiv LMŠ

OKÉNKO SDH KUNŠTÁT
V měsíci dubnu byla naše jednotka povolána k jedné události a pro město Kunštát
provedla jednu technickou pomoc. Mimořádnou událostí byl požár trávy v Tasovicích, při kterém byla naše jednotka ponechána v záloze na místě události a po
likvidaci požáru byla odeslána velitelem
zásahu na základnu. Technická pomoc
spočívala v každoroční jarní činnosti, a to
mytí nádrže na požární vodu na Lipce
(koupaliště).
Jak jsem již naznačil v minulém čísle,
dnes se chci v okénku věnovat stěhování do
nové zbrojnice. Přípravy začaly zhruba půl
roku před jeho vlastním provedením. Předělali jsme (v podstatě udělali nové) policové regály, neboť bylo nutné využít celý prostor pro ně vyhrazený. Naše stěhování začalo ihned po předání budovy dodavatelem
stavby, firmou EKOTERM, spol. s r.o. městu Kunštát, které proběhlo 30. září 2020.

PŘÍPRAVNÁ UTKÁNÍ
FOTBALISTŮ FK KUNŠTÁT
V ČERVNU
Dobrý fotbal v Kunštátě je zpět!
Na domácím hřišti se v červnu
představí velmi kvalitní soupeři.
Srdečně zveme fanoušky
na všechna utkání.
Neděle 6.6. 14.15
FK Kunštát B – TJ Sokol Městečko
Trnávka
Neděle 6.6. 16.30
FK Kunštát A – FC Dosta Bystrc

Foto: archiv SDH

Už 16. října 2020 jsme poprvé najeli s naší
TATROU do nových garáží, abychom specializovanou firmou nechali na naše auto
upravit zařízení pro odtah výfukových spalin. Do kolaudace jsme měli větší část vybavení přestěhovanou a nebylo to snadné.
Předání zbrojnice našemu sboru starostou
města MVDr. Zdeňkem Wetterem proběhlo 21. listopadu 2020 a hned ten den jsme se
stěhovali z budovy HZS. Po přemístění výjezdové techniky do garáží a zásahových
obleků do nových skříněk jsme byli připraveni na výjezdy z nové hasičské zbrojnice.

Do konce roku se nám podařilo ještě vybavit: zasedací místnost dvanácti stoly a čtyřiceti židlemi, čistou šatnu čtyřmi lavicemi
a věšákovou stěnou, špinavou šatnu velkou
dvojitou policí na tiskárnu, počítač a vysílačky, vstupní chodbu dvěma lavicemi,
věšákovou stěnou a botníkem a sprchy
parní pračkou. Za dovybavení chci poděkovat vstřícnému přístupu Města Kunštát.
K ideálu to má ještě daleko, ale i nadále
pracujeme na tom, abychom měli co nejlepší zázemí pro naše poslání.
Ohni zmar
Pavel Peterka, velitel JSDH Kunštát

Sobota 12.6. 16.30
FK Kunštát A – SK Olympia Ráječko
Vladan Horák

INZERCE
Firma ALUDOS MB s.r.o. hledá pracovníka
na montáže hliníkových konstrukcí. Informace na tel. čísle 725 962 830
Společnost RONYTRANS přijme řidiče.
Hledáme samostatné řidiče skupiny C+E na
vnitrostátní přepravu. Zájemci nás mohou
kontaktovat na tel. čísle 608 832 025 nebo
emailem nabor@ronytrans.cz
PRODEJ DŘEVA z lesů Města Kunštát. Kontakt pro zájemce: p. Švancara, 728 666 364.
Dopravu si zajišťuje a hradí zájemce sám.
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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25. června

ZELENÁ KNIHA

Vstupné dobrovolné

KUNŠTÁT

AREÁL PANSKÁ ZAHRADA, 18.00

828. . 2021
28. 8. 2021

VSTUPNÉ: 590 KČ
PŘEDPRODEJ: IC KUNŠTÁT OD 14.6.2021, TEL. 516 410 576
WWW.KUNSTAT-MESTO.CZ
TICKETSTREAM, WWW.TICKETSTREAM.CZ			FB:FACEBOOK.COM/KUNSTATMESTO
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