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Rozsvícení vánočního stromu o prvním adventním víkendu a zcela zaplněné náměstí.

SLOVO STAROSTY
VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,
vždy na závěr roku vrcholí v našem městě
bilancování a hodnocení proběhlého období nejen po stránce faktické, ale i ekonomické a zároveň finišujeme s plány na
další rok včetně rozpočtu a zamýšlených
investic. Současně si uvědomujeme blížící
se vánoční svátky a období adventu neboli
dobu zklidnění, pohody a vzájemné pokory.
Z pozice starosty i občana jsem rád, že
se nám v letošním roce podařilo opravit
a zrekonstruovat značné množství chodníků, místní komunikace v ulici Sokolská
a v Rudce. Byla zahájena druhá etapa rekonstrukce kanalizace. Ze staré tělocvičny v ZŠ Kunštát se podařilo udělat velmi
pěkný multifunkční prostor. Hasiči v Kunštátě i v Sychotíně dostali nová zásahová
vozidla, zokruhoval se vodovod na Hlubně. Oprav se dočkaly kapličky na Touboři
a Hlubokém, město přispělo na rekonstrukci interieru kostela sv. Ducha a socha
Panny Marie je po očištění a pozlacení
zářivou ozdobou našeho náměstí.
Na příští rok plánujeme další opravy chodníků a místních komunikací, rekonstrukce střech na městských budovách a další
investiční projekty, které jsou již delší dobu rozpracované.
Jsem rád, že Kunštát je místo, kde jsem doma, a že naše město roste, rozvíjí se a stává
se krásnějším i díky vám všem, kteří ochot-

ně přikládáte potřebnou ruku k dílu. Těší
mne vzrůstající zájem mladých lidí o naše
město jako lokalitu vhodnou pro rodinný
život, pro výchovu jejich potomků.
Neměli bychom na ně zapomínat, stejně
jako na naše seniory, kteří si již své důstojné místo ve společnosti vydobyli svým
celoživotním dílem
Přeji nám všem, našim rodinám a nejbližším zdraví a pohodu, přeji klidný a Vánocemi provoněný advent a závěr roku, přeji
nám hodně štěstí a klidu v kruhu svých
nejmilejších. A hodně „dárečků“ pod stromečkem, protože dárečky mají těšit a přinášet radost.
Přeji vám všem vzájemnou sounáležitost,
úctu a úsměv na tváři.
Zdeněk Wetter, starosta
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INFORMACE O ČINNOSTI
ZASTUPITELSTVA MĚSTA
A RADY MĚSTA
V měsíci listopadu se Rada města na svých
zasedáních mimo jiné zabývala:
• závěry z výjezdních zasedání Rady města do jednotlivých místních částí
• zápisem z dílčího přezkoumání hospodaření města Kunštát za období od 1. 1.
do 30. 9. 2016 provedeného pracovníky
Krajského úřadu
• zápisem z jednání Rady školy při základní škole
• postupem prací na:
• rekonstrukci výtahu v budově Penzionu pro důchodce
• rozšíření kanalizace – budování stoky
v ulicích V Lávkách a Zahradní

ČERTÍCI VÁS ZVOU NA VYPOUŠTĚNÍ
BALÓNKŮ S PŘÁNÍM K JEŽÍŠKOVI
Letošní vypouštění balónků se koná v pátek 9. 12. 2016
v obvyklý čas 15.15 hodin na náměstí Krále Jiřího.
Vypouštění balónků je již tradiční předvánoční akce, jejíž smysl spočívá v tom, že
v jednu chvíli si po celé republice mohou děti vypustit svůj balónek s přáníčkem
pro Ježíška k nebi. Organizátorem této jedné z největších předvánočních akcí pro
děti a celé rodiny je Agency Je5. Balónky zúčastnění dostávají zdarma, stejně jako
přáníčka pro Ježíška, která se k balónkům připevňují.
-jv-

INFORMACE O ČINNOSTI
ZASTUPITELSTVA MĚSTA
A RADY MĚSTA
• opravě místní komunikace v Rudce
• rekonstrukci chodníku do Sychotína
• obnově psího hřbitova u zámku
• odstraňování závad herních prvků na
základě revizní zprávy
• výkupem, prodejem, směnou a pronájmem pozemků
• možností čerpání dotací z dotačních titulů Ministerstva pro místní rozvoj
• návrhem ceny vodného a stočného na rok
2017
• Rada města schválila:
• uzavření dodatků ke smlouvám na
prohrnování sněhu na zimní období
2016/2017
• vnitřní směrnici „Program poskytování dotací z rozpočtu města Kunštát“
včetně příloh s platností a účinností od
15. 11. 2016
• zapojení města do Výzvy č. 4 MF ČR –
Podpora rozvoje a obnovy regionálních
škol na přestavbu současné učebny infocentra v ZŠ na sklad učebnic a kmenovou
učebnu
• podání žádosti o poskytnutí investiční
dotace z programu MŠMT – Podpora
materiálně technické základny sportu
– na vybudování multifunkčního sportovního areálu v Újezdě
Zastupitelstvo města na zasedání dne 3. 11.
2016:
• vzalo na vědomí:
• kontrolu úkolů z minulých zasedání
Zastupitelstva města
• zprávu o činnosti kontrolního a finančního výboru
• zprávu o činnosti Rady města
• schválilo:
• rozpočtové opatření č. 8/2016
• rozpočtový výhled na období 2017 – 2020
• prodej a výkup pozemků
• uzavření Smlouvy o příspěvku na financování služeb sociální prevence a odborného sociálního poradenství zařazených
do Minimální sítě sociálních služeb okresu Blansko pro rok 2017 mezi městem
Kunštát a městem Boskovice
• vyřazení dlouhodobého hmotného majetku VHO v pořizovací ceně 44.658 Kč
			

-taj-

MATRIKA
„Milý táto a dědo! Můžeš s tím
polemizovat, můžeš s tím nesouhlasit,
ale to je tak všechno, co s tím můžeš dělat.“
Všechno nejlepší k Tvému významnému
životnímu jubileu, které oslavíš 13. prosince.
Přejeme Ti hodně zdraví a ať jsi tady ještě
dlouho s námi, protože bez tvého humoru
bychom to tady asi nevydrželi!
Děti a vnoučata
2

BEZPEČÍ PRO VŠECHNY
Je konec podzimu a začátek zimy, tedy období vegetačního klidu, kdy většina sadařů
a zahrádkářů na svých pozemcích vegetaci
již ošetřila, avšak mnoho z nich zapomnělo
na povinnosti vyplývající z nového občanského zákoníku – odstranění větví stromů
a keřů přesahující hranici pozemku.
Majitel je povinen přesahující větve odstranit na své náklady, a tím se vyhnout
případnému soudnímu řízení, pokud se
nedohodne s majitelem sousedního pozemku, kam větve zasahují. Majitel poškozeného pozemku má právo přesahující větve
sám odstranit, ale jen za podmínek uvedených v občanském zákoníku. Zákon rovněž
upravuje, komu patří ovoce spadené k „sousedovi“ a kdo uklízí listí ze stromu, jehož
větve přesahují na vedlejší pozemek. Ovoce
patří majiteli pozemku, na který ovoce
spadlo, avšak patří mu i listí ze sousedova
stromu.
V zákoně je více zajímavých věcí, upravujících povinnosti majitelů pozemku vůči sousedům. Každý majitel by se měl s tímto zákonem seznámit, aby předešel možným
problémům a zhoršení sousedských vztahů.
Připomínám také povinnost majitele pozemku odstranit větve ze stromů na svém
pozemku, přesahující pod elektrické vedení, a to na vzdálenost dva metry od el.
vedení. O této povinnosti hovoří i další zákon, kdy provozovatel přenosu el. energie
při zjištění, že větve jsou již v blízkosti vedení, sám větve odstraní na náklady majitele pozemků. Tento úkon se patřičně prodraží, protože se započítá nejen práce, ale
i využití jeřábu, odvoz a úklid větví a podobně. Nedá se vyloučit ani postih ve správním
řízení.

UPOZORNĚNÍ
RADA MĚSTA KUNŠTÁT
schválila v souladu
s aktuálními právními předpisy
„Program poskytování dotací
z rozpočtu města Kunštát“.
Tento program včetně všech příloh
(formulář žádosti, seznam příloh
k žádosti, vzorová smlouva, formulář
vyúčtování) je zveřejněn na úřední
desce města (www.kunstat-mesto.cz).
Podle tohoto programu je možné
žádat o poskytnutí dotace
na předepsaném formuláři
od 1. 1. 2017 do 1. 3. 2017.
Na žádosti podané po tomto
termínu nebude brán zřetel.
Dále RM vyzývá
zájmové organizace a spolky
k předložení výroční zprávy
o činnosti do 31. 1. 2017.
RM žádá organizace, spolky,
sdružení a osadní výbory, aby podaly
informace o společenských, kulturních
a sportovních akcích, které plánují
v roce 2017. Na základě těchto údajů
bude sestaven kalendář kulturních
a společenských akcí města
a jeho městských částí.
Do plánu, prosím, uveďte:
název akce, termín konání,
místo konání, pořadatel.
Informace posílejte do 20. 2. 2017
na emailovou adresu:
knihovna@kunstat-mesto.cz

Zdeněk Lubas,
komise pro bezpečnost, prevenci a ekologii

SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI a MĚSTO KUNŠTÁT
zve všechny seniory na

VÁNOČNÍ POSEZENÍ S BESEDOU
ve středu 14. 12. 2016 v 15.00 hod.
VE VELKÉ ZASEDACÍ SÍNI MĚSTSKÉHO ÚŘADU
V KUNŠTÁTĚ
PROGRAM:
beseda se starostou města
posezení s harmonikou
Malé občerstvení je zajištěno.
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA
AUTORSKÉ BESEDY
Ve středu 23. 11. 2016 navštívil městskou
knihovnu spisovatel a scénárista Jiří Walker
Procházka. Je autorem sci-fi a fantasy literatury pro děti i dospělé a jako scénárista se
zabývá tvorbou komiksů. A to je žánr, který
u mládeže velmi narůstá na popularitě.
Děti ze 6. ročníku se seznámily s pravidly
komiksové řeči a způsobem komiksového
vyprávění. Vyzkoušely si vytvořit vlastní
komiksovou postavu a nahlédly do historie
komiksových příběhů.
Souběžně, ale v divadelním sále základní
školy besedovala spisovatelka Klára Smolíková se žáky 8. třídy. Název besedy zněl
H.U.S. Proč by nás měl dnes, po šesti stech
letech od upálení, zajímat Jan Hus? Dětem
byly předkládány různé situace, ke kterým
zaujímaly stanovisko, aby si sami uvědomi-

ly, jak by se zachovaly v různých životních
situacích, kdy by ustoupily a kdy hájily vlastní pravdu.

Obě besedy byly zajímavé a poutavé vyprávění autorů jistě zanechalo dojmy a zážitky.
-rab-

OHLÉDNUTÍ ZA PODZIMNÍ ČINNOSTÍ FK KUNŠTÁT
I v dnešní přetechnizované a virtuální době
se fotbalovému oddílu v Kunštátě úspěšně daří získávat do svých řad mladé zájemce o sport.
Pro děti ve věku od 4 let funguje pohybová
školička. Jednou týdně se v tomto období
děti společně s trenéry a rodiči věnují
spontánním sportovním aktivitám. Náplní
společných setkání není pouze fotbal, jde
o rozvoj všeobecných pohybových dovedností formou zábavných her a cvičení.
Navazující kategorií jsou mladší a starší
přípravky. Období 6–11 let je ve fotbalu
označováno jako „okno jedinečné příležitosti“. Proto se v tomto senzitivním období věnují děti sportu 3–4 týdně po celý rok.
Díky aktivní spolupráci s okolními kluby
máme vlastní systém mini turnajů. Zde
mají děti ideální příležitost rozvíjet individuální fotbalové dovednosti. Pod názvem
Žijeme hrou na podzim nastupovali hráči
z Kunštátu, Rozseče, Lysic, Drnovic, Sebranic, Olešnice a dalších obcí k okresním
soutěžím FAČR. V kategoriích přípravek
je hlavním úkolem trenérů budovat u dětí
emociální vztah ke sportu. Vzhledem
k velkému počtu sportujících chlapců a dívek se to v Kunštátě bezesporu daří.
Naše týmy mladších a starších žáků jsou
tradičním účastníkem krajských soutěží.
Mimo mistrovská utkání aktivně vyhledáváme cesty efektivního rozvoje hráčů.
Výborným prostředkem jsou přátelské vazby a utkání s týmy jako FC Zbrojovka Brno,
ČAFC Židenice nebo TJ Svitavy. V oblasti
mládeže nám významně pomáhá partnerství s projektem Žijeme hrou. Pod tímto
názvem nastupují děti z výše zmíněných
obcí k fotbalovým utkáním a turnajům.
Název Žijeme hrou nejlépe vystihuje naše
sportovní ambice v mládežnickém fotbalu.
Práce s mládeží je běh na dlouhou trať.
Nejlepší předpoklad pro úspěch v této oblasti je vytrvalost a nadšení pro dlouhodobé

cíle. Každoroční nárůst naší základny není
náhodný. Trenéři se pravidelně vzdělávají.
Ať už pod fotbalovou asociací ČR, individuálně pomocí koučinkových seminářů nebo
interně prostřednictvím Žijeme hrou. Nejnovější poznatky z oblasti mentální a fyziologické přípravy dětí přenášejí do praxe, umí
výborně organizovat tréninkové jednotky
a pracovat s emoční atraktivitou fotbalu.
Chceme, aby se ze sportu stala celoživotní
seberealizace dětí. Jdeme cestou zážitkového učení a budování sociální koheze.
Důležitým krokem k zachování kontinuity
byl pro fotbal v našem regionu návrat dorostenců do krajské soutěže. Ve věku 15–19 let
máme ideální příležitost vychovávat a plynule zapojovat hráče do mužských týmů.
Našim dorostencům se dařilo skvěle a přezimují na 4. místě.
Výborný podzim v 1.A třídě za sebou má
A tým Kunštátu. Vše se nastartovalo v srpnovém poháru, kdy naši hráči potrápili favorizovaný Tišnov plný ex-ligistů. Herní
pohodu a vysokou výkonnost si Kunštát
přenesl i do mistrovské soutěže. V jejím
průběhu nasbíral 23 bodů a umístil se na
4. místě. K výborným výsledkům vedlo ideální naladění a poctivost v tréninkovém
procesu. Zkušenosti a přehled starších
hráčů výborně doplnila dravost a energie
mladých hráčů. V okresním přeboru působí kunštátský „B“ tým, který po podzimu se
17 body obsadil 10. místo.
Na 17. prosince plánuje FK Kunštát s projektem Žijeme hrou 3. ročník dobročinného
turnaje. Loni jsme výtěžkem 24.000 Kč podpořili oddělení dětské onkologie v Brně.
Letos chceme pomoct člověku z našeho regionu, který se úspěšně léčí z nádorového
onemocnění. Vzhledem k nízkému věku
a domluvě s rodinou nebudeme zveřejňovat
jeho jméno. Touto cestou zveme na halový
turnaj i širokou veřejnost.
Od ledna plánujeme spuštění nového infor-

mačně vzdělávacího webu, kde se o našich
aktivitách může veřejnost dozvědět více.
Děkujeme Městu Kunštát za podporu. Významná je finanční pomoc podporovatelů
ze soukromého sektoru. Těší nás, že realizace našich vizí se jim líbí. Děkujeme všem
obětavým trenérům, rodičům a fanouškům,
kteří po celý rok stáli při nás. Při zimních
halových turnajích nebo jarních utkáních
na viděnou.
Za výkonný výbor FK Kunštát
a projekt Žijeme hrou Vladan Horák

INZERCE
KOVOVÝROBA JM – zábradlí, schodiště,
branky a brány (včetně automatických),
kovaný nábytek a doplňky, veškeré svářečské práce s ocelí a železem. Tel. 736 194 433
KOSMETICKÉ OŠETŘENÍ, pedikúru, manikúru, vizážistiku a dárkové poukazy vám
nabízí Petra Loukotová na penzionu – ulice
Radnická. Tel. 605 979 121
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.
AUTODVŮR Zdeněk Prchal, Kunštát, tel.
603 472 642, mechanické opravy, klempířské
práce, autolaky-design, autodiagnostika
všech typů vozidel, provádění STK, prodej
autobaterií 45ah – 950 Kč, 56ah – 1150 Kč,
60ah – 1350 Kč, 74ah – 1550 Kč, fridex – 75–80
Kč/l, ostřikovače 25 Kč/l
HLEDÁM PODNÁJEM. Rodačka z Kunštátu, 39 let, bezdětná. Tel. 608 904 584
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V ÚJEZDU U KUNŠTÁTU
Od 1. března 2014 působí při našem SDH
kolektiv mladých hasičů – Draci. Děti se
scházejí po celý kalendářní rok. Za pěkného počasí se pohybují venku – využívají
prostory místního výletiště a hřiště. Problémem pro nás ale byly jarní, podzimní
a zimní měsíce, případně deštivé počasí.
V takovém případě užívaly prostory obecního domu. Kdysi tu sídlila knihovna, dnes
je budova zrekonstruována pro potřeby
pořádání různých oslav menšího rozsahu
– místa je tu totiž opravdu málo. Prostoru
dominovaly hlavně stoly a židle – k jakýmkoliv pohybovým aktivitám (pohybové hry),
k nácviku drobných manuálních činností
nezbytných v rámci požárního sportu (techniky rozvinutí a svinutí hadic, nácvik efek-

Nadějí na změnu se pro nás stal dotační
titul Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních zájmových aktivit dětí
a mládeže, vypsaný v lednu 2015 zastupitelstvem Jihomoravského kraje. Rozhodli
jsme se přebudovat část vlastní požární
zbrojnice na klubovnu kolektivu mladých
hasičů. To se nám za finanční pomoci JmK,
podpory města Kunštát a vlastní spoluúčasti nakonec povedlo. Tmavý, neudržovaný prostor pasivního skladu byl v průběhu
tří měsíců přebudován na nádhernou klubovnu. Slavnostní zahájení provozu proběhlo 4. prosince 2015.
Prozatímní vybavení nově vybudované klubovny pro práci mladých hasičů tvořil jen
porůznu posháněný a vypůjčený nábytek,

mohly zasunout – pracovní deska by byla
v nepřiměřené vzdálenosti, děti by musely
pracovat vkleče, což je nejen dyskonfortní,
ale i nepraktické – děti tak nemohou užívat
obě ruce.
Skříně, poličky k ukládání trofejí, věšák na
svrchní oděvy a botník jsme nechali po
několika exkurzích ve velkoobchodech s nábytkem vyrobit místního řemeslníka z lamina. Důvodem výroby nábytku takříkajíc
na zakázku byl fakt, že po fyzické obhlídce
nabízeného zboží nás zviklaly obavy o jeho
životnost.
V námi zamýšleném projektu byl zahrnut
též kuchyňský kout s dvouplotýnkovým elektrickým vařičem a zabudovaným dřezem
na mytí nádobí. I tento kus vybavení se nám

Před rekonstrukcí …

tivního spojování hadic apod.) tu již zkrátka
nebylo místo. Problémem bylo i to, že tuto
místnost využívaly všechny složky činné
v obci. Nebylo tedy možné takříkajíc „odejít
od rozdělané práce“ – činnosti musely být
odchodem zakončeny, vše sbaleno, odklizeno tak, aby to nerušilo nově příchozí nájemce. Všechno muselo být umístěno do krabic,
které si odváželi nadšení kluboví vedoucí
domů a na příští schůzku je zase s sebou
přiváželi.

INFOROČENKA 2017–2018
Město Kunštát připravuje vydání Inforočenky na další dva roky.
Žádáme vás, ověřte si, zda je vaše firma
uvedena v Inforočence se správnými
údaji, nebo požádejte o jejich aktualizaci. Uvedení v rejstříku firem je zdarma.
Upozorňujeme zájemce na možnost
plošné reklamy v tomto připravovaném
tisku. Podrobné informace, včetně poplatku, vám budou poskytnuty v městské knihovně.
Termín dokončení všech změn a oprav
je 1. 2. 2017.
Městská knihovna, tel. 515 534 312,
e-mail: knihovna@kunstat-mesto.cz

Totéž místo po rekonstrukci…

kterému dali dospělí členové sboru ještě
nějakou šanci na přežití svojí šikovností.
A tak jsme se začátkem letošního roku
rozhodli v rámci dalšího ročníku dotačního titulu „Rozvoj materiálně technické
základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže“ vypsaného Jihomoravským krajem
ucházet o další podporu – tentokrát s cílem pořídit do klubovny základní vybavení.
Projekt byl zástupci JmK podpořen.
Největším oříškem se ukázal výběr židlí.
Potřebovali jsme, aby židle splňovaly několik kritérií: byly stohovatelné (neboť děti
během své činnosti nepracují zdaleka jen
na stolech, ale při nácviku hasičských
disciplín – např. manipulace s hadicemi,
proudnicemi – využívají celý prostor klubovny), byly snadno udržovatelné (neboť
výběr výtvarných činností, kterým se věnují, není vždy úplně typický a děti nebývají
právě čisté) a měly zaručenou slušnou životnost (neboť jsme nechtěli židle tzv. jednosezónní). A ještě jeden aspekt hrál svoji
roli – barva. Potřebovali jsme nábytek světlý, neboť místnost je celkově tmavší.
Od výběru židlí se odvíjela volba stolů. Zde
jsme potřebovali zajistit správné rozměry,
a to s ohledem na to, aby se do místnosti
vešlo stolů co možná nejvíce, a jednak proto, aby se pod jeden stůl vlezly dvě židle
vedle sebe, resp. místa k umístění židlí nevycházela ke spojům dvou stolů. To by neumožnovalo, aby se děti při práci u stolu

povedlo realizovat s využitím již zmíněného
řemeslníka. Šlo nám o to, vytvořit oddělený,
jednoduchý prostor s možností uvařit si čaj,
nahřát bezpečně, mimo hlavní herní místnost, vodu k některým výtvarným činnostem, uložit hrnečky do uzavíratelné, pro děti
dostupné (je situovaná tak, aby byla přístupná i menším dětem) skříňky.
Náš projekt se podařilo zrealizovat v plném
rozsahu toho, co jsme zamýšleli. Díky finanční podpoře Jihomoravského kraje
s vlastní spoluúčastí se nám povedlo vybudovat důstojné prostředí pro práci mladých hasičů, která byla i v letošním roce na
poli požárního sportu opravdu vynikající.
Během roku objelo družstvo mladších
i starších žáků 8 soutěží v rámci Okresní
ligy mládeže. Nejlepším výsledkem mladších žáků bylo 2. místo v Sychotíně, u staršího družstva pak 4. místo v Sychotíně.
Celkově se obě družstva v Okresní lize
mládeže umístila na 9. místě, přičemž
u mladších žáků se o medaile ucházelo
43 družstev a u starších pak 33 družstev.
V místní hasičské soutěži v Nýrově skončilo družstvo mladších žáků na 1. místě,
starší žáci obsadili 2. místo.
Za náš největší úspěch lze ale považovat
průběžné výsledky podzimního kola celostátní hry Plamen, kde družstvo mladších
obsadilo 1. místo ze 40 zúčastněných týmů.
Věříme, že na po všech stranách úspěšnou
sezónu navážeme i v příštím roce!
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SDH Újezd u Kunštátu

SDH SYCHOTÍN SKOMPLETOVAL DRAHÉ KOVY
V sobotu 12. listopadu proběhlo v Tatobitech
vyhlášení extraligy ČR v požárním útoku.
Již od konce srpna jsou známé výsledky,
o kterých jsme vás informovali. Oficiálně
si tak sychotínské ženy převzaly pohár
a medaile náležící k titulu vícemistryň extraligy ČR.
O týden později proběhlo v Černovicích
vyhlášení Velké ceny Blanenska, na kterém
sychotínské hasičky k extraligovému stříbru přidaly okresní bronz. Škoda, že se
nemohly zúčastnit všech soutěží, třeba by
barva kovu byla ještě zářivější. Ocenění za
10. místo si dovezl z Černovic tým mužů.
Do letošní sbírky chyběl sychotínským jen
ten nejcennější kov. O ten mohli ve stejný
den zabojovat mladí hasiči. V Drnovicích
se konalo závěrečné kolo okresní ligy mládeže. Mladší žáci se mohli spíše v teoretické
rovině posunout na bronzový stupínek, zato
starší dělil od titulu pouhý bod.
Na samotnou soutěž v uzlování přijely
všechny týmy skvěle připraveny a tak bitva
o poslední body byla obrovsky napínavá.
Mladší sychotínští žáci zauzlovali v solidním čase, ale i tak to stačilo až na 7. místo.
Tím se také definitivně zavřela vrátka k ligovému bronzu.
Ve starší kategorii startovaly tři sychotínské
hlídky. “A” hlídka se prvním zajišťovacím
pokusem usadila na pátém místě, které
v daném okamžiku znamenalo titul. V druhém pokusu se díky chybě na jednom z uzlů
nepodařilo čas vylepšit. Naštěstí ani kon-

kurenti nezlepšovali, a tak v sychotínském
táboře zavládla obrovská radost. “B” a “C”
hlídky obsadily 9. a 11. místo a mohly se
podívat do rozstřelu o dort. Rozstřelovým
pavoukem se nejlépe prokousalo “B”, které prohrálo až ve finále.
Po skončení drnovické soutěže byly dekorovány nejlepší týmy žáků a také nejlepší
dorostenci.
Resumé sychotínských umístění:
Starší žáci – 1. místo okresní ligy mládeže
Mladší žáci – 4. místo okresní ligy mládeže

Klára Pařízková – 1. místo okresní ligy dorostu – střední dorostenky, 3. místo X-Flame
moravský pohár – střední dorostenky,
4. místo Mistrovství České republiky dorostu,
Štěpán Čech – 3. místo okresní ligy dorostu – střední dorostenci, Jan Vach – 4. místo
okresní ligy dorostu – střední dorostenci.
Ženy Sychotín B – 2. místo Extraliga ČR
v požárním útoku, 3. místo Velká cena Blanenska v požárním útoku
Muži Sychotín – 10. místo Velká cena Blanenska v požárním útoku
		

Ing. Aleš Havelka
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Jihomoravská krajská
organizace ČUS,
Okresní sdružení
ČUS Blansko
a město Kunštát

leden
2017

Sportovec
okresu Blansko
roku 2016
Nominujte
sportovce z okresu Blansko, o kterém
se domníváte, že by si zasloužil být oceněn
za svoje sportovní úspěchy. Pravidla nominace
a nominační formulář naleznete na webových
stránkách www.sportovecjmk.cz
e-mail: blanskocus@gmail.com
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MĚSTO KUNŠTÁT
zve na tradiční

NOVOROČNÍ
KONCERT
S PŘÍPITKEM

v neděli 1. ledna 2017
v 17.00 hod. v kulturním domě

DECHOVÁ HUDBA KUNŠTÁT
zpěv: Martina Mičková, Radka Dostálová, František Okáč
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