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SLOVO STAROSTY
Máme tu počátek dalšího roku. Zvládli jsme
Vánoce (doufám, že v poklidu a bez stresů),
přežili silvestrovské oslavy bez újmy na
slinivce a játrech a zahájili novoročním
koncertem v KD další časovou etapu
v očekávání jen šťastných a pozitivních
událostí. Optimisté se těší na rok lepší,
pesimisté se raději obávají a realisté tvrdí,
že bude průměrný. Horší než ten loňský,
ale lepší než ten následující. Jeden si
prostě nevybere, a tak bude záležet hlavně
na nás, s čím do toho nového roku půjdeme
a jaký si ho sami vytvoříme.
Pro město znamená vždy přechod starého
a nového roku mnoho práce v účetní sféře
a také v oblasti žádostí o dotace. Přicházejí výzvy v jednotlivých operačních programech, ministerstva, fondy a krajské
úřady rozjíždějí nabídky získání evropských i státních peněz jak na investiční, tak
na tzv. měkké projekty v sociálních a pro-

rodinných sférách. Některé žádosti jsme
již podali. Jedná se o dotace na sakrální
stavby, herní prvky dětských hřišť, opravy
místních komunikací a chodníků. Poslední
dva jmenované záměry zůstávají prioritou města i nadále. Hledáme výzvy, které
by nám pomohly zateplit a zrekonstruovat
penzion, sportovní halu a další městské
budovy. Počítáme s každoročně se opakujícími podporami pro dobrovolné hasiče.
Jsou připravené i další projekty, které se
budou financovat z rozpočtu města dle
možností. Pro příklad oprava filtračního
systému na „koupališti“ Lipka, oprava střechy na staré školce, zprůchodnění Panské
zahrady se zámkem a další.
Příchozí rok je plný plánů a vizí. Nezbývá,
než si přát, ať se toho splní co nejvíce.
MVDr. Zdeněk Wetter, starosta

RADA MĚSTA
Rada města vyzývá zájmové organizace a spolky k předložení výroční zprávy o činnosti
do 31. 1. 2016.
RM žádá organizace, spolky, sdružení a osadní výbory, aby podaly informace o společenských, kulturních a sportovních akcích, které plánují v roce 2016.
Na základě těchto údajů bude sestavený kalendář kulturních a společenských akcí města
a jeho příměstských částí. Do plánu, prosím, uveďte: název akce, termín konání, místo
konání, pořadatel.
Informace posílejte do 20. 2. 2016 na emailovou adresu: knihovna@kunstat-mesto.cz
-taj-

INFORMACE O ČINNOSTI
ZASTUPITELSTVA MĚSTA
A RADY MĚSTA
V měsíci prosinci se Rada města na svých
zasedáních mimo jiné zabývala:
· odstraněním závad v Panské zahradě
a Třešňůvce
· výběrovým řízením na:
· obsazení funkce lesního hospodáře
· obsazení funkce odborného lesního
hospodáře
· zhotovitele přístavby mateřské školy
· dodání dopravního automobilu pro
SDH Kunštát
· postupem prací na:
· výměně otvorových prvků v objektu
staré školy v Hlubokém
· realizaci dešťové kanalizace v lokalitě
„Luka“ Rudka
· zpracování projektů
· zpracování návrhu rozpočtu města na
rok 2016
· prodejem a pronájmem pozemků a pronájmem obecních bytů
· Rada města schválila:
· zadání zpracování žádostí o dotace
společnostem IPI Žďár n/S., RRA Zlín
a RPA Brno a jejich podání ve stanovených termínech na akce:
– oprava chodníku do Sychotína
– obnova drobných památek na Kunštátsku (kaple Hluboké a Touboř a socha
P. Marie)
pokračování na s. 2

INFORMACE O ČINNOSTI ZASTUPITELSTVA MĚSTA A RADY MĚSTA
– dětská hřiště Kunštát
– oprava místních komunikací v Rudce
· přidělení zakázky na dodání dopravního automobilu pro SDH Kunštát
· uzavření smlouvy o příspěvku na financování služeb sociální prevence s městem Boskovice
· plán inventur na rok 2015
· výši vodného a stočného na rok 2016
· navýšení kapacity školní jídelny v MŠ
a školní jídelny – výdejny v ZŠ
		
Zastupitelstvo města dne 17. 12. 2015:
· projednalo
· připomínky a podněty občanů
· kontrolu úkolů z minulého zasedání
Zastupitelstva města
· zprávu o činnosti Rady města
· zprávu o činnosti kontrolního a finančního výboru
· výběrové řízení na výkon funkce odborného lesního hospodáře a lesního hospodáře (zajištění lesní činnosti)
· návrh rozpočtu města a vodohospodářského odboru na rok 2016
· termíny zasedání zastupitelstva v roce
2016
· schválilo
· rozpočtové opatření č. 11/2015
· rozpočet (výnosy a náklady) vodohospodářského odboru na rok 2016

PODĚKOVÁNÍ
S názvem Kunštát 2016 se objevil koncem
loňského roku na pultě papírnictví a v Informačním centru velmi zdařilý nástěnný
kalendář. Mapuje dnes už často neexistující nebo zcela pozměněné domy našeho města i s jejich obyvateli, vše pečlivě popsané
a datované. Dává nám tak nahlédnout do
doby nedávno minulé, a přesto tak vzdálené.
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Děkuji panu Křepelovi za mravenčí práci
s identifikací a shromažďováním starých
fotografií, panu Ing. Šamšulovi za jejich
digitalizaci, paní Radce Banyaové za jazykovou úpravu a Městu Kunštát za vydání
tohoto krásného kalendáře.
				
		
Zdena Popelková
2

· předložený plán financování a obnovy
vodohospodářského majetku města Kunštát na rok 2016.
· rozpočet města Kunštát na rok 2016
· zapracování změn v rozpočtu města
na rok 2016, navržených finančním výborem, prvním rozpočtovým opatřením
v roce 2016
· vyřazení dlouhodobého hmotného majetku, drobného dlouhodobého nehmotného majetku a drobného dlouhodobého
hmotného majetku dle předložených
seznamů.
· prodej pozemků v k.ú Kunštát na Moravě a Hluboké u Kunštátu
· rozdělení společného majetku města
Kunštát a obce Zbraslavec, převzatého
od Svazku VaK, dle předloženého návrhu
s platností od 1. 1. 2016.
· strategický plán města na období 2015–
2020 v předloženém znění.
· předložený návrh stanov svazku obcí
Kunštátsko-Lysicko, jehož je členem.
· rozhodlo o zrušení výběrových řízení
na funkci odborný lesní hospodář a lesní
hospodář (zajištění lesní činnosti) a ukládá Radě města zpracovat nové zadáva-

cí podmínky na obě výběrová řízení a po
jejich schválení ZM obě řízení znovu
vyhlásit.
· vyslovilo nesouhlas s pořízením změny
územního plánu v lokalitě Spálivá týkající se pozemků par. č. 451/1, 451/2
a 451/3, všechny trvalý travní porost,
v k.ú. Kunštát na Moravě, kterou by se
změnila funkce využití pozemků ze stávající: Nt – plochy zemědělské – trvalý
travní porost na: Br – plochy pro bydlení
v rodinných domech.

TERMÍNY ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA
KUNŠTÁT V ROCE 2016
25. 2. 2016 – čtvrtek
28. 4. 2016 – čtvrtek
23. 6. 2016 – čtvrtek
22. 9. 2016 – čtvrtek
3. 11. 2016 – čtvrtek  
15. 12. 2016 – čtvrtek
				

-taj-

MÍSTOSTAROSTŮV ZÁPISNÍK
Každý začátek nového roku je obdobím, kdy
se města začínají řídit novým rozpočtem.
Pro všechna města je rozpočet jedním
z nejvýznamnějších dokumentů, kterými
se zastupitelé zabývají. Ne jinak je tomu
i u nás. Na prosincovém ZM byl schválen
rozpočet pro rok 2016.
V dnešním Zápisníku Vás s ním stručně
seznámím.
PŘÍJMY 2016
Vše se vždy odvíjí od toho, kolik peněz nám
„přiteče“. Střízlivý a realistický odhad říká,
že by to v r. 2016 mohlo být 47.434 tis. Kč.
Příjmy rozdělujeme na 3 kategorie.
Prvním se říká „daňové příjmy“ (jsou to daně a poplatky). Zde dostaneme odhadem
32.631 tis. Kč. Druhý typ jsou „dotace“, zde
se uvádějí již schválené dotace pro aktuální
rok. Aktuální hodnota v rozpočtu je 2.351
tis. Kč (tato položka se naplňuje v průběhu
roku, v roce 2015 se nám ji podařilo naplnit
na 6.784 tis Kč). Poslední jsou finance, které
(řekněme zjednodušeně) dokážeme jako
město vydělat (jedná se o nájemné obecních
prostor a budov, příjem z jarmarku, prodej
pozemků,…). Je to 12.891 tis. Kč.
VÝDAJE 2016
Výdaje mají mnoho oddílů, a tak zmíním
aspoň některé, o kterých se domnívám, že
by vás mohly zajímat.
Oprava a údržba chodníků počítá s výdajem
663 tis. Kč (chodník do Sychotína, Kunštát,
Újezd); škola, mateřská školka, sportovní
hala 4.490 tis. Kč; vypořádání MK s Svazek

VaK druhá splátka 3.851 tis. Kč; odpady,
sběrný dvůr 2.475 tis. Kč; oprava a údržba
komunikací nás bude stát 1.700 tis. Kč; požární ochrana – dobrovolná část 1.032 tis Kč
(část výdajů – pořízení nového DA pro SDH
Kunštát); oprava a údržba městských budov 1.100 tis. Kč; údržba zeleně 900 tis. Kč;
veřejné osvětlení (rozšíření Luka Rudka,
údržba) 780 tis. Kč; dotace pro zájmové
organizace 496 tis. Kč; kulturní akce v Kunštátě 430 tis. Kč.
INVESTICE 2016
V rozpočtu máme rezervované peníze i na
několik menších investičních akcí.
Vybudování nové komunikace v ulici Sokolská 1.250 tis. Kč; vybudování nové komunikace v ulici Luka Rudka 1.269 tis. Kč; oprava chodníku Fr. Halase 300 tis. Kč; úprava
provozu v ulici Rudecká 400 tis. Kč; vybudování autobusového zálivu nad kostelem
450 tis. Kč; kulturní dům – rekonstrukce
osvětlení jeviště 150 tis. Kč; rekonstrukce
sběrných míst pro odpady ulice Nová a vedle pensionu 140 tis. Kč; pořízení radarového systému 500 tis. Kč; vybudování chodníku Újezd 200 tis. Kč; v rozpočtu počítáme
i s prostředky ve výši 900 tis. Kč na přípravu
nových projektů (projektové dokumentace,
žádosti o dotace,…).
Dovolte mi, abych na závěr svého Zápisníku
popřál všem spoluobčanům našeho města
úspěšný start do nového roku 2016, hodně
zdraví, lásky a vzájemného porozumění.
Ing. Libor Sedlák, místostarosta

MĚ STO KUNŠTÁT
OBNOVA VODOVODŮ A KANALIZACÍ
Každý vlastník vodovodu či kanalizace
má povinnost zpracovat a realizovat plán
financování obnovy těchto zařízení. Důvodem je zajistit plynulou provozuschopnost vodovodů a kanalizací pro dlouhodobé období. Město Kunštát má tento plán
zpracován od roku 2011. V roce 2014 zastupitelstvo města schválilo vytvoření fondu
obnovy vodovodů a kanalizací, kde se akumulují prostředky generované z vodného
a stočného. Tyto prostředky jsou využívány
výhradně na obnovu stávající vodohospodářské infrastruktury. Jako vlastník i jako
provozovatel se snažíme postupně zefektivnit celý systém například tím, že vodojemy postupně vybavujeme monitorovacím
zařízením, díky kterému jsme schopni
včas odhalit poruchu na vodovodním řadu.
Dále se každoročně snažíme postupně opravovat sekční uzávěry na vodovodních řadech, které jsou důležité při dohledání
konkrétní poruchy, případně při plánování obnovy vodovodního řadu. Funkční uzávěry navíc snižují rozsah odstavených oblastí v případě opravy havárie na vodovod-

TERMÍNY SVOZU
KOMUNÁLNÍHO
ODPADU V ROCE 2016
odvoz popelnic
LEDEN
6. 1.
ÚNOR
3. 2.
BŘEZEN
2. 3.
DUBEN
13. 4.
KVĚTEN
11. 5.
ČERVEN
8. 6.
ČERVENEC
6. 7.
SRPEN
3. 8.
ZÁŘÍ
14. 9.
ŘÍJEN
12. 10.
LISTOPAD
9. 11.
PROSINEC
7. 12.

20. 1.
17. 2.
16. 3. 30. 3.
27. 4.		
25. 5.
22. 6.
20. 7.
17. 8. 31. 8.
28. 9.
26. 10.		
23. 11.
21. 12.

PROVOZNÍ DOBA
SBĚRNÉHO DVORA

ním řadu. Naše vodohospodářská infrastruktura je velmi rozsáhlá a je nutná průběžná obnova již nyní. Jen ve stručnosti,
provozujeme 6 vodojemů, 2 čerpací stanice,
9 vodních zdrojů, zásobovací, přívodní
a výtlačné vodovodní řady v celkové délce
30 km, čistírnu odpadních vod a kanalizační síť v délce 12 km.
Největší problémy jsou s nejstarším dožívajícím majetkem a s některými sítěmi vybudovanými v tzv. akcích „Z“ v 70. letech, kdy
nebyly dodržovány doporučené stavební
postupy a potrubí bylo kladeno i do stavební suti. Nejstarší úseky infrastruktury se
datují k roku 1930 a 1950.
Zdrojem pro financování obnovy je hlavně
cena vodného a stočného. Obce, které úmyslně tlačí cenu vodného a stočného dolů,
netvoří dostatečné zdroje na obnovu, a tím
chystají svým následovníkům velmi nemilou
situaci, kdy budou muset buď skokově zdražit, nebo tzv. zavřít kohoutky, protože voda
by děravým potrubím nikam nedotekla.
-VHO-

CENA VODY PRO ROK 2016
Město Kunštát jako provozovatel části vodohospodářské infrastruktury vyhlásilo
vyvěšením na úřední desce cenu pro dodávku pitné vody a odvádění odpadních vod pro
kalendářní rok 2016. Cena vodného a stočného je cenou věcně usměrňovanou podle
pravidel Cenového věstníku Ministerstva
financí ČR a je podložena výpočtem podle
plánovaných nákladových položek podle
cenových přepisů.
Podle těchto výpočtů budou pro odběratele
služeb města Kunštát při fakturaci použity
ceny:
vodné 36,30 Kč bez DPH, 41,74 Kč s DPH
stočné 45,20 Kč bez DPH, 51,98 Kč s DPH
Cena je platná pro domácnosti a ostatní
spotřebitele pro dodávku pitné vody a odvádění splaškových odpadních vod, u firem,
živnostníků a právnických osob je stejná
sazba stočného účtována i za odvádění dešťových vod ze střech a zpevněných ploch.
					
				
-VHO-

Od 1. 4. 2016 do 31. 10. 2016
Středa
Pátek
Sobota

9.00–12.00 13.00–18.00
13.00–18.00
8.00–12.00

Od 1. 11. 2016 do 31. 3. 2017
Středa
Pátek
Sobota

8.00–12.00 13.00–17.00
12.00–17.00
8.00–12.00
-kon-

ZMĚNA ORDINAČNÍCH HODIN
V ORDINACI MUDr. ŠKVAŘILA
OD 4. LEDNA 2016
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek

7.00 – 12.00
13.00 – 18.00
7.00 – 12.00
7.00 – 12.00
7.00 – 12.00

PLATBY POPLATKŮ
V ROCE 2016 –
ZA ODVOZ ODPADŮ
A ZA PSY
VÝŠE POPLATKŮ
Poplatek za odvoz domovního odpadu
(TDO) je v roce 2016 stanoven na 600 Kč
za osobu a rok. Skutečné náklady jsou
přitom vyšší a doplácet je bude město.
Roční poplatek za psa v Kunštátě činí 200 Kč (důchodci 100 Kč), v Touboři,
Hlubokém, Sychotíně, Rudce a Újezdě
100 Kč (důchodci 50 Kč).
NAVÝŠENÍ
Poplatek za každého dalšího psa se
zvyšuje o 40 %. Platí proto, že majitel
jednoho psa zaplatí v Kunštátě 200 Kč,
ale majitel dvou psů už 480 Kč a majitel
tří psů 760 Kč za rok.
SPLATNOST
Poplatek za odvoz TDO má být zaplacen
do 30. června 2016. Poplatky za psy je
třeba uhradit do 15. února 2016.
Možnosti plateb místních poplatků:
– hotově do pokladny na MěÚ
– poštovní poukázkou
– převodem z účtu, přes internet, přes
mobilní telefon

Při platbách poštovní poukázkou, převodem z účtu, přes internet nebo přes
mobilní telefon je nutné zadávat tyto
symboly:
Číslo účtu: 1360747399/0800
Variabilní symbol = Vaše rodné číslo
Specifické symboly:
1111 odvoz TDO
1803 nájemné z bytů
1804 inzerce v Kunštátském
zpravodaji
1805 nájem nebytových ploch
1806 poplatek ze psa
1807 pronájem pozemku
1808 poplatek z místa – jarmark
1809 poplatek za hrob
Toto upozornění platí pouze pro občany
Kunštátu a přilehlých obcí.
Majitelé rekreačních objektů a chat
musí uvést při platbě své jméno a objekt, za který je poplatek za odvoz TDO
placen.
-fo3

ZÁKLADNÍ
A MATEŘSKÁ ŠKOLA
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
A MATEŘSKÁ ŠKOLA KUNŠTÁT
OZNAMUJE RODIČŮM ŽÁKŮ,
KTEŘÍ NASTOUPÍ VE ŠKOLNÍM
ROCE 2016/2017
DO 1. ROČNÍKU ZŠ,
ŽE TERMÍN ZÁPISU JE STANOVEN
NA ÚTERÝ 19. LEDNA 2016
OD 13.00 DO 17.00 HODIN.
Zápis se uskuteční v 1. patře budovy v učeb
nách 1. B. a 4. tř. Žádost o přijetí do ZŠ bude
k dispozici v mateřské škole i v základní
škole, spolu s vyplněnou žádostí je nutno vzít
s sebou rodný list dítěte.
Upozorňujeme, že k zápisu se musí dostavit
i rodiče, kteří již loňského roku získali pro
svoje dítě odklad školní docházky, stejně
tak i rodiče, kteří o odkladu školní docházky pro svoje dítě pro příští školní rok uvažují.

ČINNOST SBORU PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI
V KUNŠTÁTĚ V ROCE 2015
Sbor pro občanské záležitosti funguje jako
komise při Radě města Kunštát. Předsedkyní je paní Marie Vlasáková. Předsedkyně a členky sboru dobrovolně napomáhají
zejména při organizaci setkání seniorů,vítání občánků a jiných akcí pro spoluobčany.
V roce 2015 bylo v obřadní síni města uvítáno 34 dětí. Vítání občánků proběhla 7. března, 21. června a 7. listopadu. Obřad zpestřily recitací a zpěvem děti z mateřské školky pod vedením paní Radky Dostálové.
Rodiče od SPOZ dostávají pro miminko finanční dar a památníček, maminky kytičku.

PLESOVÁ SEZONA 2016
9. ledna – Farní ples
16. ledna – Hasičský ples SDH Sychotín
23. ledna – Retroples ASV Kunštát
23. ledna – Ples Hotelu Rudka, hotel
30. ledna – Hasičský ples SDH Kunštát
5. února – Toubořský ples
6. února – Šibřinky KR Kunštát
7. února – Dětský karneval KR Kunštát
12. března – Karneval pro každého
SDH Kunštát

V. Všianský

Při významných životních výročích (75, 80,
85 a 90 roků a výš) navštěvuje starosta města, předsedové osadních výborů nebo zástupci SPOZ osobně jubilanty v jejich domácnostech. Poblahopřejí jim a předají dárkový balíček. V roce 2015 bylo navštíveno 52
seniorů. Písemná blahopřání k narozeninám jsou zasílána všem jubilantům k 50., 60.
a 70. narozeninám, v roce 2015 jich bylo 98.
V březnu se konala ve velké zasedací síni MěÚ
beseda k MDŽ. Na akci vystoupil Pěvecký
sbor při ZŠ Kunštát a přednášela Ing. Ludmila Makovská na téma Ženy v běhu životů.
V květnu předsedové osadních výborů
a členky sboru předali ženám starším 70 let
bonboniéru a přání ke Dni matek.
V listopadu se v kulturním domě uskutečnilo zábavné odpoledne plné hudby v rámci
oslavy svátku seniorů. Vystoupil soubor
Věchétek a k tanci a poslechu zahrál a zazpíval klávesista pan Jaroslav.
S loňským rokem jsme se rozloučili vánočním posezením s besedou ve velké zasedací síni MěÚ. Kulturní program zajistily opět
děti z mateřské školky, přednášku pan
MUDr. Emanuel Škvařil.
Všechny akce pořádáme především pro Vás.
Na Vaši hojnou účast se těší SPOZ.
-mat-

SPORT
II. ROČNÍK DOBROČINNÉHO FOTBALOVÉHO TURNAJE ŽIJEME HROU
V neděli 27. 12. 2015 se ve sportovní hale
Kunštát uskutečnil II. ročník dobročinného
fotbalového turnaje, který pořádal projekt
ŽIJEME HROU ve spolupráci s FK Kunštát.
Po loňské úspěšné premiéře, kdy finanční
výtěžek byl použit na nákup speciálního
kola pro Pavlíka Kolberta, se organizátoři
rozhodli v letošním ročníku podpořit Kliniku dětské onkologie Fakultní nemocnice
Brno a děti na jeho standardním oddělení.

„S touto myšlenkou za námi přišli Martin
Pavel a Adam Kovář ze Svitávky. V Brně
nám vše pomohla zprostředkovat zdravotní
sestra paní Helena Vavříčková. Přispěli jsme
částkou dvacet tisíc korun, ta byla rozdělena na dvě části. První směřovala na nákup
vánočních dárků pro děti a z té druhé jsme
nakoupili zdravotní pomůcky pro standardní oddělení dětské onkologie,“ přibližuje
Vladan Horák, který turnaj a celou akci

Zástupci projektu ŽIJEME HROU předali dárky dětem na dětské onkologii v Brně. Zleva: Vladan Horák,
Aleš Odehnal, Adriana Odehnalová, Helena Vavříčková, Martin Pavel, Adam Kovář
Foto: archiv FC
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realizoval společně s Alešem Odehnalem.
„Aby děti měly pravé kouzlo Vánoc, nemocnici jsme navštívili dva dny před Štědrým
večerem a osobně jim dárky rozdali. Bylo
to hodně emotivní, viděli jsme upřímnou
radost a velkou pokoru dětí, které se léčí
s velmi závažným onemocněním,“ popisuje
Vladan Horák.
Dobročinného turnaje se v neděli zúčastnilo 90 fotbalistů napříč generacemi.
Hned čtyři týmy tvořili hráči z Kunštátu,
dvě družstva byla složená ze zástupců projektu ŽIJEME HROU, dále se představila
Olešnice, Svitávka a All Stars Team. Mezi
pozvanými nechyběly ani okresní fotbalové
osobnosti jako Jiří Vorlický, Zdeněk Traxl,
Ondřej Španěl nebo Jan Doležel.
Neplatilo se žádné startovné. V průběhu
dopoledne hráči i diváci přispěli libovolnou
finanční částkou a vyjádřili podporu vážně
nemocným dětem. Vybralo se neuvěřitelných 24 tisíc korun, navíc částkou 8 tisíc korun přispěl podnikatel Jiří Vybíral z Lysic.
Finanční prostředky, které zbyly, budou
vloženy do nadačního fondu ŽIJEME HROU
a použijí se v příštím ročníku dobročinného
turnaje.
Děkuji všem, kteří se zúčastnili dobročinného turnaje a finančně přispěli na dárky
pro dětskou onkologii Brno.
Vladan Horák, ŽIJEME HROU, FK Kunštát

ČINNOST SVAZU TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH V ČESKÉ REPUBLICE Z. S.,
MÍSTNÍ ORGANIZACE KUNŠTÁT
Naše organizace byla založena před 55 lety
a má 150 členů.
Naším úkolem je zajištění rekondičních
a rehabilitačních pobytů, přednášek, zájezdů a návštěv divadelních představení pro
osoby se zdravotním postižením a seniory.
V roce 2015 jsme zajistili rehabilitační pobyty v lázních Luhačovice, Poděbrady, Jánské Lázně pro 29 našich členů, dále rekondiční pobyty v Nízkých Tatrách, Vysokých
Tatrách a na Šumavě pro 14 osob.
Další naší činností je pořádání poznávacích zájezdů. Nejdříve to byl zájezd do Lhoty Rapotiny do zahradnictví Koupý pro nákup květin a ovocných stromků.

V květnu do Mikulova, kde jsme navštívili
místní zámek, Ditrichštejnskou hrobku
a Svatý kopeček.
V červenci zájezd do Bojnice na Slovensku,
který byl uskutečněn ve spolupráci s Kunštátskou dechovkou. Někteří byli na prohlídce zámku a jiní navštívili termální koupaliště.
V září jsme vycestovali do Velkých Losin
na prohlídku zámku a lázeňského areálu.
Další zastávkou byly lázně Jeseník a Karlova Studánka.
Zájezdy nám přinesly celou řadu pěkných
zážitků, poznání mnoha zajímavých historických míst a krásné přírody.

FIRMA BEST – BUSINESS, a.s.
hledá od ledna 2016
do provozovny Kunštát, Zbraslavecká 777,
pracovníky na hlavní pracovní poměr na následující pracovní pozice:

TECHNOLOG
Vzdělání: střední škola technického (strojírenského) nebo chemického zaměření
Mzda: od 20.000 Kč
Požadujeme: vyučení technického (strojírenského) nebo chemického směru,
praxe výhodou, odpovědnost, samostatnost.

ZÁMEČNÍK
Vzdělání: vyučení v oboru zámečník nebo strojní mechanik
Mzda: od 20.000 Kč
Požadujeme: vyučení ve výše uvedeném oboru, praxe výhodou.

O B C H O D N Í   Z Á S T U P C E
Vzdělání: min. střední škola s maturitou
Mzda: od 20.000 Kč
Jedná se o pracovní pozici obchodního zástupce naší společnosti
pro region jižní Moravy (JMK, Vysočina, Zlínský kraj), který zajišťuje
prodej a distribuci našich výrobků tj. brusiva a brusných nástrojů.
Požadujeme: ŘP sk. B, prodejní dovednosti, bezúhonnost,
profesionální vystupování a komunikativnost, zodpovědnost.
Benefity: služební automobil, mobilní telefon a notebook.

P L Á N O V A Č   V Ý R O B Y
Vzdělání: min. střední škola s maturitou
Mzda: 15.000 Kč
Jedná se o práci na oddělení výroby brusiva – plánování výroby
na jednotlivé pracoviště, zajištění optimálního řízení výroby.
Vzdělání technického směru výhodou, praxe v oblasti plánování také výhodou.

O B S L U H A   O B R Á B Ě C Í C H   S T R O J Ů
Vzdělání: min. vyučení
Mzda: od 15.000 Kč
Jedná se o pracovní pozici obsluhy obráběcích strojů.

LISAŘ
Vzdělání: min. vyučení
Mzda: od 15.000 Kč
Jedná se o pracovní pozici lisaře brusných kotoučů na lisovacích strojích CNC.
Kontakt: bestb@bestb.cz, tel: 516 462 264.
Životopisy zasílejte na uvedenou e-mailovou adresu.

Letos v červnu se uskutečnilo už třinácté
setkání zdravotně postižených a seniorů,
které pořádá Nové sdružení ZP Letovice
a kterého se také účastníme. Letos to bylo
v areálu u hasičské zbrojnice v Letovicích.
Dále se pravidelně účastníme zájezdů na
jarní a podzimní výstavu Flora Olomouc,
které organizuje Místní organizace Českého zahrádkářského svazu Kunštát.
Další naší činností je pořádání zájezdů do
divadel.
V prosinci jsme navštívili vánoční trhy
v Brně a divadelní představení Hry o Marii
v Janáčkově divadle.
Závěrem chceme poděkovat všem zastupitelům a Radě města Kunštát, Nadačnímu
fondu a Obci Zbraslavec za finanční podporu. Bez nich bychom nemohli všechny tyto
výše uvedené akce uskutečnit a velice nás
těší, že se nezapomíná na nás dříve narozené.
Štěstí je poznat v mládí přednosti stáří
a stejné štěstí je udržet si ve stáří přednosti
mládí.
Johann Wolfgang von Goethe

					
Za výbor STP Marie Vlasáková

INZERCE
NAVŠTIVTE OČNÍ OPTIKU nám. ČSČK 38.
Nabízíme větší výběr obrub za příznivé ceny,
k novým brýlím pouzdro zdarma a doplňkový sortiment. Těšíme se na Vaši návštěvu
každou středu od 9.30–16.00.
STUDIO VIKTORKA – Petra Loukotová nabízí na penzionu kosmetické práce, pedikúru, manikúru a také dárkové poukazy.
Tel. 605 979 121
HLEDÁM KE KOUPI rodinný dům se zahradou v Kunštátě nebo v okolí do max. 20 km.
Opravy nevadí. Tel. 792 265 368
POZNÁVACÍ ZÁJEZD do Českého ráje. Zveme vás na třídenní poznávací zájezd, který
pořádáme 20.–22. 5. 2016. Pojeďte s námi za
krásou skalních měst a dalekých výhledů
na krásu naší vlasti. Ubytování hotelového
typu je zajištěno na Malé Skále v srdci Českého ráje. Možnost vlastní přípravy jídel
nebo stravování v restauracích – rádi Vám
poradíme. Cena 2000 Kč dospělí, 800 Kč
dítě – zahrnuje dopravu zájezdovým autobusem, průvodce a ubytování v 2,3,4,6,8
lůžkových pokojích. Program zájezdu je
naplánován tak, aby byl vhodný pro malé
i velké. Nebojte se vzít s sebou děti i seniory. Termín přihlášek do 10. 2. 2016 na tel. 603
272 365 – zde rádi zodpovíme případné dotazy. Milan Jakubů a AUTO Němec
OPRAVY rodinných šicích strojů. Milan
Lepka, Nýrov 76. Tel. 723 307 810
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Město Kunštát zve na divadelní představení

S nebo BEZ?
D I V A D L O

P A L A C E

P R A H A

PATRICK HAUDECOEUR a DANIELLE NAVARRO -HAUDECOEUR

Vanda
Hybnerová

v hlavní roli

režie Vanda Hybnerová
Jakub Čermák

10. 2. 2016 v 19 hod.
Kulturní dům Kunštát

Skupina herců zkouší divadelní
frašku. Je pár dní před premiérou
a nic není hotové. Technika je
flegmatická, kostymérka vaří,
režisérka nezvládá krizové situace.
Mezi herci vzrůstá napětí. První
dáma souboru je zoufalá. Nadchází
večer premiéry a situace na jevišti
se mění v nezvládnutelné delirium.

Vanda Hybnerová si vyzkoušela i práci režisérky
a hra se v jejím vidění mění v grotesku a smršť
pohybových improvizací. Tomu podřídila i výběr
herců. Vojtu Záveského a Jakuba Žáčka znají
diváci z pořadu Na stojáka, nebo ze sitcomu
PanMáma. Richard Trsťan účinkoval v několika
komediích divadla Palace a Lucia Kašiarová
byla vyhlášená Tanečnicí roku 2012.
Tato sestava musí být zárukou úspěchu.

Předprodej od 20. 1. 2016 		
cena vstupenky 280 Kč / důchodci 250 Kč
Informační centrum Kunštát, náměstí Krále Jiřího 105, Kunštát, telefon 516 410 576
Kunštátský zpravodaj vydává a zdarma rozšiřuje 1x měsíčně Město Kunštát, nám. Krále Jiřího 106, IČO: 00280470, tel.: 515 534 312, www.kunstat.eu,
e-mail: podatelna@kunstat-mesto.cz, knihovna@kunstat-mesto.cz, uzávěrka příspěvků je vždy do 20. dne v měsíci. Registrováno: MK ČR E21449.
Tisk: Reprocentrum a.s., Bezručova 29, Blansko, tel.: 516 412 510. 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.

