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48. ročník Halasova Kunštátu se konal 29. října. Herec Igor Bareš při společné recitaci v programu s názvem Žena v množném čísle. Více na str. 2
Foto: K. Podsedník st.

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
MĚ STO KUNŠTÁT
NÁM. KRÁLE JIŘÍHO 106, 679 72 KUNŠTÁT
Starosta města Kunštát vyhlašuje podle ust. § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 312/2002 Sb.,
o úřednících územních samosprávných celků, v platném znění,

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA OBSAZENÍ FUNKCE
TAJEMNÍK/TAJEMNICE
MĚSTSKÉHO ÚŘADU KUNŠTÁT
INFORMACE O OBSAZOVANÉ FUNKCI:
Druh práce – popis pracovní pozice:
– plnění úkolů tajemníka dle zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
v platném znění
– komplexní zajišťování pracovněprávních vztahů zaměstnanců města
– komplexní zajištění výkonu přenesené
působnosti výkonu státní správy
ve správním obvodu města
– řízení a koordinace činnosti úřadu,
vydávání vnitřních směrnic
Platové zařazení:
Platové podmínky se řídí zákonem
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném
znění, a nařízením vlády č. 564/2006 Sb.,
o platových poměrech zaměstnanců
ve veřejných službách a správě, v platném
znění – platová třída 11, platový stupeň
dle délky započitatelné praxe.

Místo výkonu práce:
Městský úřad Kunštát, nám. Krále Jiřího
106, 679 72 Kunštát

INFORMACE O ČINNOSTI
RADY MĚSTA
V měsíci říjnu se Rada města na svých zasedáních mimo jiné zabývala:
· postupem prací na
· rozšíření kanalizace – budování stoky
v ulici V Lávkách
· opravě místní komunikace v Rudce
· rekonstrukci chodníku do Sychotína
· výstavbě nového chodníku v Újezdě
· výkupem, prodejem a pronájmem pozemků
· výsledkem kontroly výkonu přenesené
působnosti – výkonu státní správy na
úseku stavebního řádu

Předpokládaný nástup k výkonu funkce:
únor 2017
LHŮTA PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY:
do 16. 11. 2016, do 12.00 hod.
(datum přijetí stvrzené podacím razítkem)
MÍSTO A ZPŮSOB PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY:
Přihlášky zasílejte poštou na adresu:
Město Kunštát, nám. Krále Jiřího 106,
679 72 Kunštát
Přihlášku je možné doručit osobně na
podatelnu Městského úřadu Kunštát
Veškeré informace nutné k podání
přihlášky jsou dostupné na webových
stánkách města www.kunstat-mesto.cz
v sekci úřední deska nebo na vývěsce MěÚ.

PÁTEK 25. 11. 2016 V 17.30
HOTEL RUDKA
Celovečerní pásmo špičkových filmů
o extrémním lyžování, zimním lezení,
snowboardingu a dalších zimních radovánkách.
Vstupné: 80 Kč (děti do 150 cm zdarma).
Slosování vstupenek o zajímavé ceny!
Rezervace a předprodej pouze v IC
Kunštát. Tel. 516 410 576
Více na: www.romtan-travel.cz
FB: romtan-travel

INFORMACE O ČINNOSTI
RADY MĚSTA
· návrhem rozpočtového výhledu na roky
2017–2020
· termínem vyhlášení ankety Sportovec
roku 2016 okresu Blansko, které se uskuteční dne 26. 1. 2017 v Kulturním domě
v Kunštátě
· návrhem metodiky kontroly těžby a prodeje dříví v městských lesích
· Rada města schválila:
· zadání zpracování právní analýzy
kauzy „Revitalizace Panské zahrady I.“
advokátní kanceláři Muzikář & Odehnal
· rozšíření projektové dokumentace na
opravu a rozšíření chodníku na ulici
Nová o projektovou dokumentaci na vybudování nového veřejného osvětlení
· zadání zpracování projektové dokumentace na:
– výměnu střešní krytiny a opravu krovu
na objektu Lipka 43 (bývalé jesle) a výměnu střešní krytiny a opravu krovu a věžičky na objektu nám. Krále Jiřího 107
(stará radnice)
– opravy komunikací v Újezdě (mezi ulicí Nová a hasičárnou), v ulicích Zámecká
včetně parkoviště, Hliníky, V Lávkách
a Pod Hlubnou
– vybudování chodníku v ulici Tenorova
· zpracování studie na rozšíření chodníku v ulici Fr. Halase
· natočení digitálního videospotu o městě Kunštát
-taj-

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

VII. ROČNÍK
LITERÁRNÍ SOUTĚŽE
O CENU
LUDVÍKA KUNDERY
Téma pro letošní ročník:
Proč je lehké/těžké být dospělým?
Soutěže se mohou zúčastnit žáci a studenti od 9 do 18 let (rozděleni do tří věkových kategorií).
Předpokládaný rozsah práce: 1–2 strany A4 (u starších kategorií rozsah max.
5 stran A4).
Práci, která bude opatřena jménem,
adresou a věkem autora, odevzdejte
v městské knihovně nebo v základní
škole paní učitelce Iloně Kuchyňové
do 20. prosince 2016.
Slavnostní vyhodnocení a čtení vítězných prací se uskuteční v lednu 2017.

HALASŮV KUNŠTÁT 2016
HLASY ŽEN V KUNŠTÁTU
Jen sebevědomý člověk může přijmout pravdu o tom, kým je. Podobně jen sebevědomé
město může nechat zaznít dosud ztišené
hlasy o tom, jaké to je být ženou, kým žena
je. Co se v Kunštátu minulý víkend vlastně
odehrálo? V rámci 48. ročníku Halasova
Kunštátu zaznělo pásmo, které „v množném
čísle“ dalo promluvit ženským osudům.
Známý herec Igor Bareš svým přednesem
Nezvalových a Halasových básní o ženách
vytvořil osnovu, do níž dramaturg a režisér
celého večera, Aleš Kubík, vpletl vzor literárních textů, které s neodolatelnou přesvědčivostí přednesly ženy z Kunštátu
a okolí – Natalie Wismeková, Marie Mikulková, Hana Sobotková, Hana Bočková,
Josefa Popelková, Jana Bočková. Souzvuk
Kubíkova úvodního slova a Barešova přednesu s ženskými hlasy a jejich osudy stvořil
nezapomenutelný příběh o ženě.
O ženě, která se dere za plností života, ženě,
která je obdivovaná muži, ženě, která rodí
děti, vychovává je, která sleduje jejich štěstí, pošetilosti i utrpení, která s nekonečnou bolestí matky pomáhá svému dítěti
zemřít, ženě, která ztrácí iluze a půdu pod
nohama a stává se prostitutkou, ženě, která
je znásilňována a zneuctěna, ženě, která
podstupuje neviditelné násilí světa, jež
jsme všichni – muži i ženy – kolem žen spletli,

aniž bychom si byli vědomi hloubky jejich
nevyslyšení. Příběh o ženě, která nakonec
umírá. Příběh vyprávěly celé ženy – jejich
gesta, jejich ústa, jejich vaginy. Pro nezasvěceného by to mohlo naznačovat něco
„lechtivého“. Ale to, co se minulý víkend
odehrálo v Kunštátu, mělo daleko do frašky
obhroublosti. Když se z pódia ozvalo: Dnes
nezpívá. Nezpívá od té doby, co do mě vojáci vrazili dlouhou pušku… Napadli ji, zmasakrovali a spálili (Eve Enslerová: Monology vaginy); diváci strnuli v bezdechém
ztišení, neboť si uvědomili, že se onen příběh stále odehrává. Příběh rození a smrti,
plnosti sil a vyčerpanosti stáří, volnosti
a znásilnění. Jsou to ženy, které rodí děti,
a přesto – nebo právě proto – jsou častěji
obětí viditelného i neviditelného násilí.
Ale přece jen jde o příběh člověka, příběh
ženy i muže, protože ruce každého z nás
budou jednoho dne silné jen tak / aby udržely kapesník k setření slzy / aby udržely
obrázek v rakvi (František Halas: Staré
ženy).
To, co se odehrálo 29. 10. 2016 v rámci Halasova Kunštátu v místním kulturním domě,
byl vlastně zázrak, jehož význam nám bude
postupně docházet. A takový zázrak se
může odehrát jen v kulturním a sebevědomém městě.
Radim Šíp
Masarykova univerzita Brno

SETKÁNÍ FINALISTŮ 44. ROČNÍKU
LITERÁRNÍ SOUTĚŽE FRANTIŠKA HALASE
Víkend 29. a 30. října se nesl ve znamení
poezie a akcí Halasova Kunštátu. Již po páté
jsme se mohli setkat s mladými básníky
a básnířkami, kteří se se svými texty přihlásili do Literární soutěže Františka
Halase a byli úspěšní natolik, že byli pozváni do Kunštátu, kde pro ně organizátoři
každoročně připravují bohatý program.
V letošním roce se přihlásilo celkem 70
soutěžících ve věku od 15 do 29 let, deset
z nich obdrželo pozvání poroty.
Odkaz Františka Halase si mladí literáti
připomenuli účastí na pietním setkání na
kunštátském hřbitově. O víkendu také každý z nich zarecitoval vybrané Halasovy
básně, které jsou mu blízké. Nedílnou součástí sympozia mladých básníků bývá pravidelně i procházka po místech spojených
s významnými osobnostmi, jež v našem
městě působily nebo působí. Našel se i čas
na oddech nebo hru v podobě „recyklace“
slov z básní Františka Halase.
Během sobotního setkání v malém sále
kulturního domu všichni finalisté soutěže
představili svoji tvorbu. Dále pohovořili
o básnických začátcích s Jaromírem Typl-

tem. Slavnostní večer již patřil samotnému
vyhlášení výsledků. Uznání poroty obdrželi Teodor Kravál (Loket) a Zdeňka Pospíšilová (Brno). Laureátkou 44. ročníku Literární soutěže Františka Halase a současně
i držitelkou Zvláštní ceny Klementa Bochořáka (vydání básnické sbírky dosud
knižně nepublikujícímu autorovi) se stala
Michaela Kašparová z Prahy.
Těšíme se na to, že Michaela Kašparová
příští rok v Kunštátě představí básnickou
prvotinu, jež se zařadí do edice LSFH společně se sbírkami Rhizomy Marka Torčíka, V zahradách Michaely Horynové, Naživo Kláry Šmejkalové a Ona místa Pavla
Zajíce. Jednotlivé sbírky si můžete prohlédnout nebo i zakoupit (podpořit tak mladou
poezii) v kunštátské knihovně.
Na tomto místě bych chtěla poděkovat všem,
kteří se podílejí na organizaci nejen Literární soutěže Františka Halase, ale celého
Halasova Kunštátu, stejně tak jako ženám,
které našly odvahu společně s Igorem
Barešem vystoupit v pásmu ŽENA V MNOŽNÉM ČÍSLE.
Za Spolek přátel umění Martina Hosová
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ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA KUNŠTÁT

INFOROČENKA 2017–2018

ŽÁCI ZŠ A MŠ KUNŠTÁT ZOPAKOVALI SVŮJ ÚSPĚCH
NA OLYMPIÁDĚ V JEVÍČKU

Město Kunštát připravuje vydání Inforočenky na další dva roky. Upozorňujeme zájemce na možnost plošné reklamy v tomto
připravovaném tisku. Podrobné informace,
včetně poplatku, vám budou poskytnuty
v městské knihovně, kde si také můžete
ověřit, zda je vaše firma zařazena do rejstříku firem (bez poplatku), který je součástí
Inforočenky, nebo aktualizovat stávající
údaje. Termín dokončení všech změn a oprav
je 1. 2. 2017. Městská knihovna, tel. 515 534
312, e-mail: knihovna@kunstat-mesto.cz

Již druhým rokem se naše škola zúčastnila Angliády na Gymnáziu v Jevíčku, což je
anglická olympiáda pro žáky 8. a 9. ročníků základních škol. Účastníci absolvovali
test složený z poslechové části, četby s porozuměním a užití angličtiny. Na základě
tří nejlepších výsledků byla vyhlášena
nejúspěšnější škola, dále nejlepší účastník
z 8. ročníku a samozřejmě nejlepší jednotlivec. V loňském roce dosáhla naše škola
nejlepších výsledků a obsadila 1. místo a v
kategorii jednotlivců jsme získali 3. místo.
Letos jsme vyrazili s naší sedmičlennou
výpravou znovu zkusit štěstí. 141 žáků z 16
škol opět změřilo své vědomosti v písem-

ném testu, kde bylo možné získat celkem
80 bodů. A ani letos jsme neodjeli bez ocenění, a to ocenění nejvyššího.
V kategorii jednotlivců získala s plným
počtem bodů 1. místo Sára Eva Neničková
z 9. ročníku a v kategorii škol obsadila ZŠ
a MŠ Kunštát 4. místo. Gratulujeme tímto
znovu všem našim
účastníkům a doufáme, že i přes silMěsto Kunštát zve na divadelní představení Divadla Palace
nou konkurenci se
naše škola ani příští rok neztratí.
Mgr. Markéta Hrušková
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JEDNODENNÍ ZÁJEZDY MINIBUSEM
LISTOPAD – PROSINEC 2016

Odjezdy z Kunštátu, Letovic a Boskovic
Od listopadu máme kancelář také v Boskovicích!
L I ST OPA D
12. 11. sobota Výstup na Lysou horu
440 Kč
12. 11. sobota Podhajská – termální lázně		
550 Kč
17. 11. čtvrtek 		MOSONMAGYARÓVÁR – Maďarsko termály 480 Kč
18. 11. pátek 		Muzeum automobilů ŠKODA + prohlídka
výrobního závodu s průvodcem (+140 Kč průvodce)
380 Kč
19. 11. sobota Velký Meder – Slovensko termály
490 Kč
20. 11. neděle Vel. Losiny – muzeum papíru + 3 hodiny
koupání v sirných termálních lázních (+ vstupné)
250 Kč
25. 11. pátek Snow Film Fest – hotel Rudka, Kunštát,
od 17.30, skvělé filmy s dávkou adrenalinu 		
vstupné: 80 Kč
PR OSI N EC
3. 12. sobota Čerti v Retzu (Rakousko) –
vyhlášené čertovské rejdění, zájezd pro velké i malé
4. 12. neděle Adventní Bratislava – vánoční atmosféra
slovenského velkoměsta, návštěva památek, výborné jídlo
10. 12. sobota Adventní Praha, památky, nákupy
11. 12. neděle Adventní Bratislava, jezdíme sem nejraději
16. 12. pátek Adventní Vídeň – předvánoční klasika
17. 12. sobota Advent v Českém Krumlově
se zastávkou v Holašovicích
18. 12. neděle Adventní Praha, památky, nákupy
21. 12. středa Stuhleck – Rakousko – lyžování… skipas +
30. 12. pátek Stuhleck – Rakousko – lyžování… skipas +

v pátek 18. listopadu
v 19.00 hod.
v Kulturním domě
v Kunštátě

400 Kč
400 Kč
450 Kč
400 Kč
490 Kč
550 Kč
450 Kč
550 Kč
550 Kč

Výběrčí přímých daní z provinčního městečka se jednoho dne rozhodne, že překvapí
svoji dceru a navštíví ji v Paříži. Starostlivý otec zjišťuje, že jeho milovaná dcera již nepracuje v pojišťovně, ale pohybuje se jako společnice ve světě velké politiky a obchodu,
ve kterém se rázem ocitá i on. V tomto spletitém prostředí se tatínek rychle zorientuje
a když okouzlí manželku svého nejvyššího šéfa, zcela to změní jeho život, budoucnost
dcery a dokonce i složení vlády. Rozjede se uragán záměn a komických situací, které
neberou konce.

Komedie nabízí dvě hodiny smíchu a emocí.
Přijďte se podívat!
Hlavní role jsou alternovány. Vstupné 350 Kč, 250 Kč senioři.
Předprodej v Informačním centru Kunštát od 1. listopadu 2016.

Cestujte s námi!
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SPORTOVEC ROKU 2016
V loňském roce jsme odstartovali hodnocení celoročních výkonů kunštátských sportovců. Nejlepší sportovce
hledáme také pro rok 2016.
Do 23. listopadu můžete
své nominace posílat na adresu:
Ing. Aleš Havelka, Sychotín 72
havelka@email.cz

Nominace
budou opět rozděleny
do kategorií:
jednotlivci do 18 let
kolektivy do 18 let
jednotlivci nad 18 let
kolektivy nad 18 let
Mezi nominovanými bude vybírat odborná komise.
Od 1. prosince bude probíhat také internetové hlasování veřejnosti.
Slavnostní galavačer proběhne stejně
jako v minulém ročníku ankety začátkem roku 2017.
Za Sportovní komisi a Radu města
Ing. Aleš Havelka

KLUB MALÉ KOPANÉ V ÚJEZDĚ U KUNŠTÁTU
Od roku 1995 funguje v Újezdě Klub malé
kopané. Jde o sdružení sportovních nadšenců napříč všemi věkovými kategoriemi.
Naše zázemí tvořil – kromě hřiště – po 20
let dřevěný domek s verandou. I přes pravidelnou údržbu již však tato stavba technicky nevyhovovala. Nedostatečná byla i po
stránce organizační – hráči se běžně převlékali doslova na cestě, to bylo dočasně
vyřešeno pořízením stavební buňky, která
sloužila jako šatna. Původní dřevostavba
vyžadovala po mnoha letech fungování generální opravu, proto jsme se rozhodli zbudovat nové fotbalové kabiny. Původní nápad
byl trošku nesmělý – při zpětném pohledu
až bláznivý či malinko přidrzlý. Čím víc
jsme o něm ale přemýšleli a navzájem jej
diskutovali, tím více nabýval reálné podoby.
A tak nám na jaře 2015 ležel na stole potřebný projekt. Po administrativních úkonech
a zajištění financování, které leželo z velké
části na bedrech Města Kunštát, jsme 8. 5.
2015 mohli začít s vlastní realizací. Původní
stavby byly odstraněny a na jejich místě
postupně vyrostla budova nová, zděná, která kromě základního požadavku – potřebné šatny pro hráče – čítá i místnost pro
kiosek, toaletu, sprchy a technickou
místnost pro uskladnění sekačky,
sítí a dalšího vybavení. Během
16 měsíců se nám svépomocí

NABÍZÍ PROGRAMY
PRO DĚ TI A RODIČE S DĚ TMI
Rarášci – čtvrtek 8–11.30 hod., úterý 10–11.30 hod.
Program pro maminky s dětmi od 1 roku, děti si mohou za
doprovodu maminky vyzkoušet pobyt v kolektivu a pohrát si
s různými hračkami. Nabízíme možnost edukativní, pohybové hry, zpívání spojené s hrou na hudební nástroje nebo tvoříme či vyrábíme.

Školáček – úterý 14.45–15.45 hod.
Skupinová příprava pro předškoláky. Cílem je procvičit
všechny oblasti, které jsou důležité pro úspěšný vstup dětí do
ZŠ (např: hrubá a jemná motorika, prostorová, časová orientace, sluchové a zrakové vnímání, řečové dovednosti, paměť,
logické myšlení, pozornost,…) lektorné a materiály 350 Kč
Přihlášky na: chocholik.kunstat@gmail.com

Angličtina pro nejmenší – čtvrtek 15.00–16.00 hod.
Hrošík Hippo s kamarády hravou formou seznamuje děti
s angličtinou. (Hippo and Friends od Cambridge University
Press) lektorné 350 Kč + prac. sešit
Přihlášky na: chocholik.kunstat@gmail.com

Herna – úterý 15.45–17.30 hod.
Dětem je k dispozici herna s edukativními, motorickými
smyslovými hračkami, k nahlédnutí jsou i knihy pro děti
a rádce pro rodiče. Dle zájmu nabízíme možnost kreslení
a vyrábění se zajímavými materiály a technikami.
www.chocholik.cz, www.facebook.com/chocholik
klub Chocholík – prostory bývalých jeslí: Lipka 43, Kunštát
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podařilo dotáhnout celý projekt takřka do
konce. Ke dnešnímu dnu bylo na stavbě
kabin a úpravě okolního terénu členy klubu
a spřízněnými fanoušky odpracováno na
2000 brigádnických hodin. Celá budova je
aktuálně takřka hotová. Zbývá jen dobarvit
fasádu. Naše úsilí však zbudováním základní stavby nekončí.
Rozhodli jsme se ve zvelebování zázemí
hřiště pokračovat: v příštím roce bychom
rádi přistavěli krytou pergolu a dokončili
terénní úpravy, tak, aby byl nový prostor
komfortní i pro všechny naše fanoušky.
		

KMK Újezd

SDH SYCHOTÍN – VÝSLEDKOVÝ SERVIS
V zářijovém čísle zpravodaje jsme vás informovali o úspěšném působení nováčkovského týmu sychotínských žen na extralize ČR
korunovaném titulem vícemistryň.
Tentokrát jsme pro vás připravili výsledkový servis týmů mladých hasičů, dorostenců,
mužů a žen.
Mladí hasiči – mladší žáci:
Okresní liga mládeže
28. 8. – Šošůvka – 4. místo
29. 8. – Těchov – 3. místo
3. 9. – Borotín – 4. místo
17. 9. – Sebranice – 8. místo
22.10. – Ostrov u M. – 2. místo
Průběžné pořadí OLM: 4. místo – 178 bodů
Hra Plamen 2016–2017 – podzimní kolo
9.10. – Velké Opatovice – 9. místo
Mladí hasiči – starší žáci:
Okresní liga mládeže
28. 8. – Šošůvka – 2. místo
29. 8. – Těchov – 1. místo
3. 9. – Borotín – 1. místo
17. 9. – Sebranice – 6. místo
22.10. – Ostrov u M. – 1. místo
Průběžné pořadí OLM: 2. místo – 192 bodů
Hra Plamen 2016–2017 – podzimní kolo
9.10. – Velké Opatovice – 3. místo
Dorostenci:
Trio našich dorostenců Jan Vach, Štěpán
Čech a Klára Pařízková. Níže uvádíme sezónní statistiku jednotlivých reprezentantů.
KLÁRA PAŘÍZKOVÁ
Počet odběhaných závodů na 100 m s překážkami: 18
Nejlepší čas na 100 m s překážkami: 18,36 s
(MČR České Budějovice)
Počet odběhaných závodů ve dvojboji: 7
Nejlepší čas ve dvojboji: 18,11 s (MČR České
Budějovice)
Výsledky:
Okresní kolo soutěže dorostu: 1. místo
Krajské kolo soutěže dorostu: 1. místo
Mistrovství republiky dorostu: 4. místo
Okresní liga dorostu: 1. místo
Okresní kolo soutěže žen: 2. místo v týmu
SDH Senetářov, 2. místo na 100 m překážek
Krajské kolo soutěže žen: 2. místo v týmu
SDH Němčice, 6. místo na 100 m překážek
Mistrovství republiky žen: 7. místo v týmu
SDH Ivanovice na Hané
Rebel Český pohár 100 m s překážkami:
13. místo (odjety 2 závody ze 6)

HOSTINEC PANSKÝ DŮM
VÁS SRDEČNĚ ZVE NA
SVATOMARTINSKÉ POSVÍCENÍ
V SOBOTU A V NEDĚLI
12. A 13. LISTOPADU
Podávat se budou husy, zvěřina
a první letošní víno.
Rezervace míst – osobně nebo
telefonicky na čísle 736 529 266.

X–Flame Moravský pohár 100 m s překážkami: 3. místo (odjety 4 závody z 5)
Východočeská stovka: 11. místo (odjety 2 závody z 5)
HONZA VACH
Počet odběhaných závodů na 100 m s překážkami: 12
Nejlepší čas na 100 m s překážkami: 18,02 s
(Český pohár – Kamenec)
Počet odběhaných závodů ve dvojboji: 5
Nejlepší čas ve dvojboji: 18,03 s (Okresní liga
– V. Opatovice)
Výsledky:
Okresní kolo soutěže dorostu: 5. místo
Okresní liga dorostu: 4. místo
Rebel Český pohár 100 m s překážkami: 19.
místo (odjety 2 závody ze 6)
X–Flame Moravský pohár 100 m s překážkami: 9. místo (odjety 3 závody z 5)
ŠTĚPÁN ČECH
Počet odběhaných závodů na 100 m s překážkami: 12
Nejlepší čas na 100 m s překážkami: 17,52 s
(Brněnské stovkování)
Počet odběhaných závodů ve dvojboji: 5
Nejlepší čas ve dvojboji: 17,46 s (Okresní liga
– Bořitov)
Výsledky:
Okresní kolo soutěže dorostu: 4. místo
Okresní liga dorostu: 3. místo
Rebel Český pohár 100 m s překážkami: 25.
místo (odjety 3 závody ze 6)
X–Flame Moravský pohár 100 m s překážkami: 12. místo (odjety 3 závody z 5)
9. října se všichni zúčastnili podzimní části postupové soutěže dorostu 2016–2017.
A do jarní části půjdou se skvělým zápisem:
Honza Vach – 1. místo
Štěpán Čech – 2. místo
Klára Pařízková – 1. místo.
Nově je doplnili mladší dorostenci Jiří Pařízek a Natálie Marečková. Jirka bude na
jaře útočit ze 4. místa a Natálie z místa
třetího.
Muži:
Naši muži se účastnili soutěží VC Blanenska. Tým byl tvořen mladými závodníky,
kteří v loňském roce závodili za tým “B”.
V celkovém pořadí VC dosáhli na 10. místo.
Nejlepším výsledkem je vítězství na soutěži
v Rudici za čas 17:00 s.
Ženy:
O úspěšném tažení extraligou jsme již informovali. Doplňkově se ženy účastnily také
VC Blanenska. Vzhledem k tomu, že se dvou
kol neúčastnily, musely se nakonec spokojit
s bronzovou příčkou.
Nejlepší výsledky:
1. místo – 3x (Žernovník, Černovice, Lysice)
2. místo – 1x (Senetářov)
3. místo – 2x (Bořitov, Sudice)

INZERCE
KOSMETICKÉ OŠETŘENÍ, pedikúru, manikúru, vizážistiku a dárkové poukazy vám
nabízí Petra Loukotová na penzionu – ulice
Radnická. Tel. 605 979 121
KOUPÍM menší rodinný domek se zahradou
v Kunštátě nebo v okolí. Tel. 721 332 622
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. Po dohodě
možnost návštěvy u vás doma.

ihned přijme

PRACOVNÍKY/PRACOVNICE
OBSLUHY SMT LINKY
a

OPERÁTORY SKLADU
zaměstnání je realizováno do kmenového stavu – pracovní smlouva na dobu
NEURČITOU
Nabízíme:
· mzdové ohodnocení od 16 000 Kč (operátor skladu) a 17 600 Kč (obsluha SMT linky)
+ příplatky
· fér přístup, dobrou firemní kulturu,
práci v kolektivu
· 25 dní dovolené
· 13. a 14. plat
· dotované závodní stravování
· klimatizované, čisté a příjemné pracovní prostředí
· firemní akce
· dotované autobusové jízdné linka 256
Boskovice – Sebranice
Požadujeme:
manuální zručnost, soustředěnost
· ukončené středoškolské vzdělání libovolného směru – na práci vás zaškolíme
· časovou flexibilitu, ochotu učit se
· ochotu pracovat ve směnném provozu,
dobrý zdravotní stav
·

ALPS Electric Czech, s.r.o.
Sebranice, 516 490 114, jobs@alps.cz

RESTAURACE HOTEL RUDKA
VÁS ZVE
4. – 6. 11. 2016 Zvěřinový víkend
11. –13. 11. 2016 Svatomartinské speciality
2. – 4. 12. 2016 Steakový víkend
21. 1. 2017 Ples Hotelu Rudka
Rezervace – telefonicky na číslech
722 947 994 nebo 539 083 405.

Ing. Aleš Havelka
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DUŠIČKOHRANÍ
V pátek 28. října si Čertíci pro veřejnost
připravili za hasičskou zbrojnicí Dušičkohraní. Kdo přišel, mohl si z kaštanů vyrobit
podzimní dekorace, udělat si ovocnozeleninový špíz, vyrobit si lucerničku, vydlabat si dýňové strašidlo. Děti také hmatem
poznávaly plody podzimu a vyzkoušely si
chůzi na chůdách. Všichni měli možnost,
naposledy v tomto roce, opéci si na ohni
špekáček. Na zahřátí se dospělákům podávalo svařené víno a grog. V rámci této
akce byla vyhlášena soutěž o nejlepší jablečnou pochoutku. Ochutnávat a hlasovat
mohl kdokoli. Nejvíce hlasů a krásnou
lucernu získala paní Doupovcová ze Slavkova se svou bezlepkovou roládou.
A na závěr dětmi oblíbené prskavkování!
Jitka Vaněrková

MĚSTO KUNŠTÁT VÁS ZVE NA

26. listopadu 2016
na náměstí Krále Jiřího
Program od 16.00

Dva sněhuláci o Vánocích – divadelní představení pro děti
Pěvecký sbor základní školy

17.00 ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Pružiny – dětská hudební skupina z Boskovic
Občerstvení zajistí místní neziskové organizace.
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