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V letních měsících proběhla výstavba
nového vodovodu v místní části Touboř.
Původní vodovod z 30. let se řadil
k nejstarším úsekům v našem městě
a svými parametry již nevyhovoval
dnešním požadavkům.

SLOVO STAROSTY
Prázdniny klasicky uběhly jako voda a jen
doufáme, že se do škol vrátí všechny děti
a započne řádná výuka bez narušování
rozličnými opatřeními. A nejen na základních školách. Tak uvidíme, co přijde v září.
Jistě jste zaregistrovali, že probíhá komunitní plánování přeměny areálu Jelínkovy
chaty, který patří městu. Za své si to vzal
spolek Na slunci. V současné době v uvedených prostorách sídlí lesní školka, ale je
v zájmu města i spolku, aby se nevyužité
prostory změnily v mnohagenerační víceúčelový komplex, který by sloužil občanům
i spolkům Kunštátska. Již proběhla setkání s občany, organizacemi i dětmi a vznikla
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spousta nápadů, námětů a připomínek.
Těchto schůzek se zúčastnili i zástupci
společnosti Via, kteří podporují celou akci
dotačně i lektorsky, a hlavně vybraní projektanti, kteří se snaží vše zapracovat do
reality. Samozřejmě u těchto jednání nechybí ani zástupci města, kteří jako majitelé pozemku mají při rozhodování důležité
slovo. I proto si vás dovoluji za všechny organizátory pozvat na druhé komunitní plánování, které proběhne 2. října 2021 od 15 do
18 hodin ve velké zasedací síni na městském
úřadě, kde budete mít možnost s architekty
prodiskutovat jejich návrhy možné podoby
areálu.
dokončení na s. 2

INFORMACE O ČINNOSTI
RADY MĚSTA
A ZASTUPITELSTVA
• Obnovu přibližně dvaceti nejvíce poškozených úseků místních komunikací v Kunštátě a místních částech bude provádět
společnost Strabag, a. s., která ve výběrovém
řízení podala nabídku s nejnižší cenou
(8,768 milionu korun). Zastupitelstvo města
na konci července pověřilo starostu podpisem smlouvy o dílo. Vzhledem k rozsahu
zakázky a nutnosti zpracování podrobného harmonogramu prací se ale s opravami
začne pravděpodobně až příští rok na jaře.
dokončení na s. 2

29. HRNČÍŘSKÝ JARMARK 18. A 19. ZÁŘÍ 2021
Přijměte pozvání na další ročník hrnčířského jarmarku. V letošním roce se opět vrací
na své tradiční místo – na náměstí Krále Jiřího, které jarmarku vždy dodávalo jeho
jedinečnou atmosféru.
V příštím roce nás čeká jubilejní třicátý ročník. Během tří desetiletí hrnčířský jarmark
prošel určitým vývojem a neutvářeli ho jen návštěvníci, hrnčíři, pořadatelé, ale i vy,
místní. Jarmark se stal známou, uznávanou a oblíbenou akcí.

dokončení na s. 3

INFORMACE O ČINNOSTI
RADY MĚSTA
A ZASTUPITELSTVA
• Rada města v druhé polovině prázdnin
schválila konání letošního hrnčířského
jarmarku ve dnech 18. a 19. září na náměstí Krále Jiřího. Znamená to, že pokud
v příštích dnech nedojde k rychlému a výraznému zhoršení epidemické situace
a nebude nařízeno zpřísnění hygienických opatření, bude se tradiční akce po
loňské přestávce konat na obvyklém místě
a v obvyklém rozsahu. Upozorňujeme, že
návštěvníci budou mít povinnost dodržovat mimořádná opatření MZ ČR aktuálně
platná pro návštěvu kulturních a hromadných akcí.
• Základy plánovaných řadových rodinných
domů v Nové ulici bude stavět společnost
Ekoterm CZ, s. r. o., která v opakovaném
výběrovém řízení, kdy se termín dokončení
díla posunul až na 30. listopad 2021, podala
výhodnější cenovou nabídku (5,747 milionu
bez DPH). Rada města schválila uzavření
smlouvy o dílo s touto firmou a schválila
rovněž vyvěšení záměru na prodej pozemků pro jednotlivé domy. Prodej bude probíhat v elektronické aukci, o jejímž průběhu
a podmínkách bude veřejnost podrobně
informována organizátorem – společností
Tendera partners, s. r. o.
• V Panské zahradě začaly opravy pilířů
u hlavní vstupní brány. Pracují na nich zaměstnanci města po odborné konzultaci
s kamenickou firmou a dokončeny budou
do příchodu prvních mrazů. V příštím roce
se pak plánuje oprava i druhého, bočního
vstupu. Obě brány pak budou zabezpečeny
proti neoprávněným vjezdům vozidel.
• Zastupitelstvo města usiluje o rozšíření
městského sportovního areálu o plochu
bývalého škvárového hřiště. Na něm by
podle zpracované studie měla postupně
vyrůst nová sportoviště – fotbalové hřiště
s umělým povrchem, nekryté hokejové
kluziště, dva tenisové kurty, skate park pro
náctileté, dětské hřiště, pumptracková
dráha, hřiště pro minigolf či venkovní tréninkové a posilovací (workout) hřiště pro
neorganizované sportovce. Kolem celého
areálu by pak měla vést skoro půlkilometrová dráha pro kolečkové brusle. Součástí
studie jsou rovněž nové kabiny pro sportovce a parkoviště pro osmdesát osobních
vozidel a dva autobusy. V současné době
město jedná se spoluvlastníky pozemku
pod škvárovým hřištěm o možnostech
majetkového vypořádání. 		

SLOVO STAROSTY
Během prázdnin se mi celkem nenápadně
dostala do rukou informace, kterou považuji za natolik důležitou, že vám ji musím
sdělit. Jedná se o projektovou dokumentaci na výstavbu fotovoltaické elektrárny.
Tato stavba by se měla nacházet na pronajatém soukromém pozemku u silnice na
Zbraslavec za cedulí označující konec
Kunštátu na pravé straně (realizovat ji chce
soukromá společnost, která se snaží tento úmysl praktikovat po celé republice).
Tedy v těsné blízkosti obytných a rodinných
domů hned u cesty. Taková stavba sama
o sobě neoplývá líbivým vzhledem a pokud
bude situovaná u této celkem frekventované příjezdové silnici těsně před obcí,
rozhodně nepřispěje k charakteru města,
které chce vítat příchozí spíše siluetou zámku, upravenými chodníky, čistými domy
a přítomnou zelení. Radní města se rozhodně postavili proti tomuto záměru a hledají
cestu, jak této investici zabránit. A co na to
vy, občané města? Souhlasíte s vedením
radnice?
Samozřejmě tak jako každý rok i letos vás
všechny zvu na 29. ročník hrnčířského jarmarku na třetí víkend v září a musíme věřit,
že přes všechny virové úklady a nástrahy
se povede jej realizovat dle našich představ.
A určitě se letos máme opět na co těšit.
MVDr. Zdeněk Wetter, starosta

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
AKTUÁLNÍ PŮJČOVNÍ DOBA
Od 1. září 2021 bude knihovna otevřena v obvyklé, neomezené půjčovní době.
Pondělí 10.00–12.00 13.00–17.00
Úterý
10.00–12.00 13.00–17.00
Čtvrtek 10.00–12.00 13.00–17.00
I nadále vás prosíme o dodržování platných
nařízení, tedy vstup pouze s respirátorem,
dezinfekce rukou po vstupu do knihovny,
co nejkratší doba pobytu a vzdálenost
2 metry od ostatních čtenářů. Platné je také
nařízení pro počet návštěvníků v rozsahu
jeden návštěvník na 10 m 2 plochy.
Dbejte doporučených pokynů, ale nenechte
se od návštěvy knihovny odradit. Všechna
opatření jsou pro vaši bezpečnost a odpovídají podmínkám, které musíme dodržet,
abychom mohli mít knihovnu otevřenou.
Děkujeme vám za pochopení a ohleduplnost.

-lep-

TERMÍNY SVOZU KOMUNÁLNÍHO ODPADU
8. 9. a 22. 9. 2021
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NOVÉ POZEMKY
K VÝSTAVBĚ RODINNÝCH
DOMŮ V KUNŠTÁTĚ
Město Kunštát nabízí k prodeji 23 stavebních pozemků. Pozemky jsou připravené
k okamžité výstavbě a obdržíte k nim projektovou dokumentaci.
Nabízené pozemky se rozkládají v jihozápadní části města na ulici Nová, necelých
200 metrů od zámeckého parku – Panské
zahrady a navazují na probíhající výstavbu
bytových domů.

Velikost pozemků se pohybuje od 260 m 2
do 486 m 2 (pozemky A01–A13) a od 384 m 2 do
541 m 2 (pozemky B01–B10). Seznam všech
pozemků s detailními informacemi a kartami jednotlivých pozemků najdete na www.
pozemky-kunstat.cz.   
Poblíž lokality se nachází sportovní plochy
(tenisové kurty a fotbalový stadion) a severně od nabízených pozemků plánuje město
Kunštát vybudování sportovního areálu
zahrnujícího tréninkové fotbalové hřiště,
tenisové kurty, kluziště s možností využití
jako víceúčelové hřiště, dětské hřiště, workoutové hřiště a in-line dráhu.
Součástí je i projektová dokumentace pro
stavební povolení, pravomocné stavební
povolení a na pozemcích budou vybudované základové pásy. Stavebníci jsou vázáni
výškovým a polohovým umístěním stavby
(dáno vybudováním základových pásů),
vzhledem a barevným řešením jednotlivých
rodinných domů.
Prodej bude probíhat formou elektronické
aukce pomocí stabilního a bezpečného nástroje. Bude tak zajištěna transparentnost
celého prodeje. Přesné podmínky účasti
v aukci a přihlášky najdete na www.pozemky-kunstat.cz.
Termíny aukcí:
11. 9. 2021, 25. 9. 2021, 9. 10. 2021
Termíny aukcí pro jednotlivé pozemky najdete na webových stránkách prodeje (www.
pozemky-kunstat.cz). Na tomto webu jsou
veškeré informace a dokumenty týkající se
prodeje – vyvolávací ceny, podmínky, aukční vyhlášky, kupní smlouvy, koordinační
situace a projektová dokumentace včetně
karet jednotlivých pozemků.
Prodej zajišťuje společnost Tendera partners, s.r.o., prodávajícím je Město Kunštát.
Kontakt: Ing. Roman Bielak,
info@tendera.cz, +420 731 193 745.

29. HRNČÍŘSKÝ JARMARK 18. A 19. ZÁŘÍ 2021
V loňském roce jsme byli jako pořadatelé
postaveni před nečekanou výzvu způsobenou covidovou epidemií. Leden 2020 již naznačoval, že by mohlo opět dojít k přerušení dlouhodobé tradice jarmarků, tentokrát
z epidemických důvodů. Nestalo se a vyzkoušeli jsme si novou podobu jarmarku –
úspornější, opatrnější –, jednodenní akci
v Panské zahradě. Odměnou za úsilí a „krok
do neznáma“ byla spokojenost návštěvníků a prodejců.
Pro letošní rok se 29. ročník hrnčířského
jarmarku vrací ve své původní podobě
a rozsahu (věřme, že se zatím příznivá situace nezmění ani po uzávěrce zpravodaje). Město Kunštát každoročně věnuje přípravě jarmarku velkou pozornost. Cílem
zůstává vytvořit kvalitní přehlídku výrobků
hrnčířského řemesla, podpořit aktivitu
keramického podnikání, připomenout jeho
tradici. Snad se to nám, pořadatelům, daří,
a to včetně všech doprovodných akcí.
Ve dnech 18. a 19. září tradičně zaplní náměstí Krále Jiřího a K. Bochořáka více než
sto dvacet stánků s keramikou od výrobců
z celé České republiky. Situace ohledně výběru byla letos mimořádně náročná, jelikož
povinnost rozestupů mezi stánky nám neumožnila zcela naplnit kapacitu náměstí.
Výstava ve velkém stanu na nám. K. Bochořáka nabídne keramickou tvorbu výtvarníka Sergeje Kuliny. Těžištěm jeho tvorby
je člověk a mezilidské vztahy.
Soutěž pro keramiky má v letošním roce
zajímavé téma – domovní znamení. Devátý
ročník soutěže bude probíhat po oba dva
dny opět ve velkém stanu. O výhercích již
tradičně rozhodují návštěvníci.
Doprovodnou, ale nedílnou součástí je
kulturní program. V pátek 17. 9. v 18.00 zahraje skupina Ukulele Troublemakers.
Během soboty a neděle se můžete těšit na
koncerty Lenky Dusilové, Ondřeje Rumla
a Matej Benko Quintetu, dojde i na tradiční
návrat Rock&Roll Bandu M. Woodmana.
V neděli vystoupí například Pokáč a skupina Wohnout. Chybět nebude dětské představení a vystoupení regionálních skupin
(celý program najdete na s. 6). Při letošních
přípravách nás omezuje řada opatření,
nařízení a povinností, které musíme jako
pořadatelé řešit, a do posledního dne před
konáním jarmarku může být všechno jinak.
Tato opatření se bohužel dotknou i vás,
návštěvníků. Přesto doufáme, že vás to
neodradí a společně prožijeme příjemný
víkend.

UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVNÍKY
Jak je to s opatřeními ohledně covidu?
Aktuální opatření budou zřejmě známá až
těsně před akcí, lze však očekávat, že při
vstupu na náměstí budou muset všichni
návštěvníci předložit doklad o bezinfekč-

nosti. Momentálně pro kulturní a společenské akce platí prokázání jedním z uvedených způsobů:
– negativní antigenní test (ne starší než 72
hodin),
– PCR test (ne starší než 7 dní),
– certifikát o očkování nejméně 14 dnů od
druhé dávky očkování nebo 14 dnů od jednodávkové vakcinace,
– doklad o prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covidem-19 v době ne
delší než 180 dnů přede dnem konání akce,
– absolvovat před pořadatelem akce samotest s negativním výsledkem.
Děti do šesti let mají výjimku a nemusí bezinfekčnost prokazovat.
Na náměstí K. Bochořáka bude mobilní testovací stanice – k jejímu využití bude nutná
rezervace v jejich systému. Kontakt pro
rezervaci uvedeme 14 dnů před akcí na webových stránkách jarmarku, města a na FB:
www.hrncirskyjarmark.cz, www.kunstat-mesto.cz.
Upozorňujeme, že se jedná o službu pro
návštěvníky. Pořadatel není povinen ji zajišťovat, ale v zájmu návštěvníka je zjistit
si všechny informace o vstupu na kulturní
akci našeho typu, jinak mu nemusí být vstup
umožněn.
Podrobně na www.mzcr.cz/covid.gov.cz.
UPOZORŇUJEME: Všechna výše zmíněná
opatření jsou platná nyní. Mohou se však
(s nejvyšší pravděpodobností na začátku
září) ještě změnit (věříme, že se zmírní).
Proto, prosíme, sledujte uvedené webové
stránky. Přesné podmínky vstupu budou
stanoveny těsně před konáním jarmarku,
budeme vás o nich informovat.

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY
V souvislosti s hrnčířským jarmarkem
město opět upozorňuje, že způsob využití
veškerého prostranství nám. Krále Jiřího,
K. Bochořáka a nám. ČSČK je plně v kompetenci pověřených pracovníků města.
V týdnu od 13. 9. bude zahájena stavba městských stánků a navážení materiálu na nám.
Krále Jiřího. Parkování na náměstí bude
omezeno.
PROSÍME, RESPEKTUJTE TUTO VÝZVU,
zejména celodenní parkování vozidel na
náměstí způsobuje značné problémy.
V pátek 17. 9. od 16.00 bude na nám. Krále
Jiřího platit zákaz zastavení i parkování
vozidel. V tomto čase již bude prostor zcela
vyhrazen pozvaným keramikům pro stavbu
vlastních stánků.
Uvědomujeme si, že každé omezení s sebou
přináší komplikace.
Z organizačních a bezpečnostních důvodů
a pro zdárné konání jarmarku jsou však tato
opatření nezbytná.
Děkujeme za pochopení.

Z KALENDÁŘE

KULTURNĚ-SPOLEČENSKÝCH

AKCÍ MĚSTA
ZÁŘÍ

3. 9.
Poznávací zájezd
místo konání: Zlín, Baťův kanál
pořadatel: STP
9. 9. ve 14.00
Dožínky
veřejná slavnost poděkování za úrodu
místo konání: areál lesní školky
pořadatel: Lesní mateřská škola Jelínek
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
12. 9. v 10.00
Členská schůze s přednáškou
místo konání: zasedací síň MÚ
pořadatel: Svaz včelařů, z. s.
18.–19. 9.
29. hrnčířský jarmark
místo konání: nám. Krále Jiřího
pořadatel: město Kunštát
19. 9.
Mše za hrnčíře v rámci
hrnčířského jarmarku
místo konání: kostel sv. Stanislava
pořadatel: farnost Kunštát
22. 9. v 15.00
Výroční členská schůze STP
místo konání: Kulturní dům
pořadatel: STP, místní organizace
25. 9. ve 14.00
Výroční členská schůze ZO ČSZ
místo konání: Panský dům
pořadatel: ZO ČSZ, místní organizace
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
Drakiáda
místo konání: Újezd
pořadatel: KMK Újezd

Sbor pro občanské záležitosti
a město Kunštát vás zvou na

OSLAVU SVÁTKU SENIORŮ
v pátek 1. října 2021 v 15.00
v Kulturním domě v Kunštátě

Občerstvení zajištěno. K tanci a poslechu
zahraje skupina NOTA BENE.
Jste srdečně zváni.

Město Kunštát, pořadatelé jarmarku
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OKÉNKO SDH KUNŠTÁT
Po hektických prázdninách, kdy jsme se
snažili dohnat vše, co nebylo možné na jaře
stihnout, bychom vás rádi pozvali na slavnostní otevření nové hasičské zbrojnice.
Slavnost se koná v sobotu 11. září 2021.
Uvítací program začne ve 13.00 srazem
pozvaných sborů na výletišti u KD. Bude
následovat slavnostní nástup sborů v uniformách a průvodem se přesuneme k nové
hasičské zbrojnici. Po úvodních projevech
pozvaných hostů dojde k přestřižení pásky
a předání budovy naší jednotce.
Poté bude možné prohlédnout si všechny
nové prostory a vybavení. V horním patře
budovy bude ke zhlédnutí i něco z naší historie, jako jsou například fotografie, dobové
uniformy a původní prapor z roku 1926.
V zasedací místnosti jsou vystaveny poháry z úspěšně absolvovaných soutěží dětí
a dospělých. Na místě nabídneme i drobné
občerstvení. Tímto vás všechny co nejsrdečněji zveme.
V měsíci červenci byla naše jednotka povolána ke třem technickým pomocím.
První a nejnáročnější událostí bylo 9. 7.
vyvrácení čtyř stromů mezi obcemi Drnovice, Kunice a Lhota u Lysic po noční bouřce. Dalším zásahem, v ten stejný den, byla
likvidace nalomeného stromu v Rudce
před výletištěm. Poslední řešenou událostí za tento měsíc, a to 17. 7., byl úklid vozovky od bahna a kamení v Kunštátě na ulici
Rudecká.
K dalším činnostem, které naše jednotka
provedla, patřilo zkropení dětí na tenisovém kempu, likvidace sršňů v Petrově a vyčištění propustku z Kunštátu na Rudku.
PS: Nezapomeňte si zapsat 11. 9. do svých
kalendářů, těšíme se na každého z vás.
Ohni zmar
Pavel Peterka, velitel JSDH Kunštát

FK KUNŠTÁT V ZÁŘÍ
A tým

B tým

C tým

NE 12. 9. 16:30
FK Kunštát – SK Vojkovice
SO 18. 9. 15:30
FK Kunštát – FC Soběšice
NE 12. 9. 14:00
FK Kunštát – Olomučany
SO 18. 9. 10:30
FK Kunštát – Skalice
SO 11. 9. 16:30
FK Kunštát – Lažánky (hřiště Lysice)
NE 19. 9. 10:30
FK Kunštát – Skalice B

Dorost
SO 11. 9. 10:30 ŽH/Kunštát U19 – Havlíčkův
Brod U19 (hř. Olešnice)
SO 11. 9. 13:00 ŽH/Kunštát U17 – Havlíčkův
Brod U17 (hř. Olešnice)
SO 25. 9. 10:30 ŽH/Kunštát U19 – Humpolec
U19 (hř. Lysice)
SO 25. 9. 13:00 ŽH/Kunštát U17 – Humpolec
U17 (hř. Lysice)
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MÌSTO KUNTÁT a SDH KUNTÁT
Vás zve na

1875

OTEVØENÍ NOVÉ
HASIÈSKÉ ZBROJNICE
které se koná v sobotu 11. záøí 2021

13.00
Sraz sborù u Kulturního domu - uvítání sborù
14.00
Slavnostní nástup sborù a odchod k nové hasièské zbrojnici
14.30
Zahájení projevù a slavnostní pøestøiení pásky
15.00
Prohlídka prostorù nové hasièské zbrojnice

Výstavba byla provedena za podpory mìsta Kuntát, Jihomoravského kraje a MV-Generálního øeditelství HZS ÈR.

MATRIKA
NOVINKY Z NOVÉHO ZÁKONA O OBČANSKÝCH PRŮKAZECH
• do občanského průkazu není již možnost
zapsat akademický titul
• rodné číslo se zapisuje jen do 31. 12. 2023
• nový typ občanského průkazu je s biometrickými údaji, snímají se otisky prstů od
12 let věku
• k podání žádosti nelze nikoho zmocnit
vzhledem k pořizování biometrických
údajů
• občanský průkaz je možno převzít na základě zvláštní plné moci s úředně ověřeným podpisem – při převzetí zmocněncem
se neaktivuje čip, to lze opět jen osobně
• pokud bude hlásit ztrátu, poškození, odcizení, zneužití jiná osoba – je nutné opět
doložit zvláštní plnou moc s úředně ověřeným podpisem
• nelze využít fotografii od fotografa ani
fotografii ze systému
• podanou žádost o občanský průkaz již
nelze vzít zpět
• u nově zhotovených občanských průkazů
se musí kontrolovat funkčnost nosiče
dat – stejně jako to platí u cestovních pasů
• lze dostat vyrozumění o možnosti převzít
hotový občanský průkaz
• lze si ponechat znehodnocený „starý“
občanský průkaz – stačí požádat při vyřizování nového
• mění se lhůty platnosti občanských průkazů – nová lhůta platí pro případ, je-li
vydán osobě, která dosáhla věku 12 let,
u níž je dočasně fyzicky nemožné pořídit
otisky prstů – platnost je 1 rok ode dne
vydání
• nově skončí platnost uplynutím 45 dnů ode
dne změny trvalého pobytu, jména, příjmení, rodného čísla, pohlaví, rodinného
stavu (pokud byl jako volitelný údaj zapsán)

• rohy občanského průkazu se stříhají,
avšak nevydává se potvrzení o změně
údajů, pouze potvrzení o změně místa
trvalého pobytu
• nově se již nevydává potvrzení o občanském průkazu při ztrátě, zadržení apod.
• Policie ČR má povinnost přijmout od
občana ohlášení o ztrátě občanského
průkazu a ten zablokovat
• dočasný občanský průkaz se nově vydává
pouze na 2 měsíce a musí o něj být požádáno do 2 měsíců ode dne nabytí státního
občanství ČR – lhůta pro vydání je 5 pracovních dnů
• již se nebudou vydávat občanské průkazy k výkonu volebního práva s platností
1 měsíc
• nově se nevyžaduje souhlas zákonného
zástupce v případě, že žádá poručník,
pěstoun, opatrovník apod.
• ztrátu nebo odcizení občanského průkazu již není možné ohlásit na matričním
úřadu
Ke změnám došlo i u některých správních
poplatků:
• vydání nového OP ve standardní lhůtě
mladšímu 15 let – 100 Kč
• vydání nového OP ve standardní lhůtě
staršímu 15 let bez trvalého pobytu v ČR
– 200 Kč
• vydání nového OP za průkaz poškozený,
zničený, ztracený, odcizený, obsahující
neoprávněně provedené zápisy nebo zneplatněný z důvodu nebezpečí zneužití dat
v identifikačním certifikátu v kontaktním
elektronickém čipu – 200 Kč
• vydání z jiného osobního důvodu v době
delší než půl roku před uplynutím platnosti OP – 200 Kč
-mat-

LETNÍ PROMÍTÁNÍ V PANSKÉ ZAHRADĚ
Letošní léto se neslo v duchu hesla „v sobotu má být kino, tak to nemusíme zalévat“.
I když nám celkem u poloviny filmů poprchalo, nikdy jsme promítání nezrušili, protože jsme koupili přístřešek asi pro dvacet
lidí. I toto promítání v dešti má svou nezaměnitelnou atmosféru.
Letos jsme uskutečnili sedm představení
převážně pro dospělé obecenstvo. Příští rok
plánujeme podobný počet s tím, že budeme promítat v pátek i v sobotu. V pátek se
budeme snažit uvádět filmy pro mládež
a v sobotu spíše pro dospělé. Je to i z důvodu
využití promítacího plátna, jeho přípravy
a skládání, což zabírá mnoho času.
Chtěl bych poděkovat Liborovi a Veronice
Buryškovým za jejich pomoc při stavbě

Máte dítě na 1. stupni ZŠ?
Záleží vám na tom, kde, jak a s kým
nebo čím tráví svůj odpolední čas?
Pokud jste pracující a je pro vás náročné sladit profesní a rodinný čas, nabízíme volná místa v odpoledním dětském klubu Skok, který si děti nazvaly Dobrodružina. Sídlíme na Rudce
a máme ideální, podnětně zařízené
zázemí s hernou, dílnou i klidovou
zónou, přátelské a zodpovědné průvodce a také vstřícnou otevírací dobu – pondělí až pátek od 12 do 17 hodin.
Více informací na www.naslunci.
org/detsky-klub-skok, kontakt a přihlášky na inaliskova@naslunci.org,
tel. 776 043 571.

plátna. Rovněž Jiřímu Kůrovi za poskytnutí zázemí pro uskladnění kina a elektrickou přípojku. Toto zákoutí Panské zahrady
je pro umístění letního kina ideální. Daleko
od frekventovaných cest, bez rušivého osvětlení a v blízkosti hospůdky.
Zveme všechny diváky, kteří nás ještě nenavštívili, aby nezaměnitelnou atmosféru
Letního kina Kunštát přišli vyzkoušet.
Ing. Petr Stojan

INZERCE
NABÍZÍM MASÁŽE sportovní, skandinávskou, lávovými kameny, ošetření Trigger
pointů a Dornovu metodu. Ludmila Fojtová,
tel. 778 114 098
PRODÁM DĚTSKOU POSTÝLKU včetně
matrace. Zcela nová, dřevěná, bílá, tel.
723 428 013
PŘIJÍMÁME K OPRAVĚ BOTY. Prodejna nábytku, nám. Krále Jiřího 361, tel. 608 746 349

Fungujeme pro vás zdarma díky:

Firma ALUDOS MB s. r. o. hledá pracovníka na montáže hliníkových konstrukcí.
Informace na tel. 725 962 830
PRODEJ DŘEVA z lesů města Kunštát. Kontakt pro zájemce: p. Švancara, tel. 728 666 364.
Dopravu si zajišťuje a hradí zájemce sám.

SPOLEK NA SLUNCI
VE SPOLUPRÁCI S MĚSTEM
KUNŠTÁT VÁS SRDEČNĚ
ZVOU NA

LMŠ Jelínek zve na veřejnou slavnost

Dožínky

2. KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ
PROMĚNY JELÍNKOVA AREÁLU

která proběhne ve čtvrtek 9. září.
Oslava sklizně a konce léta započne
ve 14 hodin v areálu Jelínkovy chaty.

V SOBOTU 2. ŘÍJNA 2021
V 15–18 HOD.
VE VELKÉ ZASEDACÍ
MÍSTNOSTI MĚSTSKÉHO
ÚŘADU V KUNŠTÁTU

JAK SE NÁPADY VEŘEJNOSTI Z 1. KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ PODAŘILO
ZAKOMPONOVAT DO ARCHITEKTONICKÉ STUDIE?
PŘIJĎTE SE PODÍVAT NA NÁVRHY ARCHITEKTŮ A DEBATOVAT S NIMI
O MOŽNÉ BUDOUCÍ PODOBĚ JELÍNKOVA AREÁLU!
PROVEDOU NÁS:
MOLO ARCHITEKTI
STEINER A MALÍKOVÁ KRAJINÁŘŠTÍ ARCHITEKTI
NADACE VIA
Sledujte

www.naslunci.org/promena-jelinkova-arealu

Hamer Foundation

Město
Kunštát

Proměna Jelínkova areálu

naslunci.org

lsjelinek.cz
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JARMARK

na náměstí Krále Jiřího
na náměstí Krále Jiřího
Pátek 17. září
18.00
Pátek Ukulele
17. září Troublemakers · vstup volný
18.00 Ukulele Troublemakers · vstup volný

Výstava
Výstava
SERGEJ KULINA
SERGEJ KULINA
KERAMIKA
KERAMIKA

Soutěž
Soutěž
DOMOVNÍ
DOMOVNÍ
ZNAMENÍ
ZNAMENÍ
Celodenní
Celodennívstupné
vstupné
150
KčKčdospělí
150
dospělí
5050
KčKčděti
děti
předprodejon-line
on-line
předprodej
www.smsticket.cz
www.smsticket.cz

kunštát

kunštát
město
město
keramiky
keramiky

Sobota 18. září
Sobota
18. záříjarmarku
9.00 Otevření
9.00 Otevření
jarmarku
10.30
Jazz Petit
Q
9.30
Kunštátská
dechovka
13.00 Slavnostní zahájení
jarmarku
11.00 Jazz Petit Q
14.30 Lenka Dusilová · sólo
13.00 Slavnostní zahájení jarmarku
16.30
OndřejDusilová
Ruml · sólo
14.30 Lenka
a MatejRuml
Benko Quintet
16.30 Ondřej
18.00 a
Rock
& Roll
Band
M. Woodmana
Matej
Benko
Quintet
18.00 Rock & Roll Band M. Woodmana

Neděle 19. září
Neděle
19. záříjarmarku
9.00 Otevření
9.00 Otevření
jarmarku
10.00
Malé velké
divadlo pro děti
10.00
Malé
velké
divadlo
11.30 Conomara Chaos pro děti
11.30 Conomara Chaos
13.00 Dušan Vitázek & DV Band
13.00 Dušan Vitázek & DV Band
14.30
Vyhlášenívýsledků
výsledkůkeramické
keramické
soutěže
14.30 Vyhlášení
soutěže
15.00
Pokáč
15.00 Pokáč
16.00
Wohnout
16.00 Wohnout
Těšíme se
programu
vyhrazena
Těšíme
se na
na vaši
vašinávštěvu
návštěvu· Změna
· Změna
programu
vyhrazena

www.hrncirskyjarmark.cz
www.hrncirskyjarmark.cz

VELIKOST -100x80cm - potisku + látka

www.listyregionu.cz

POÈET - 1ks

www.listyregionu.cz

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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