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OTÁZKA PRO RADU MĚSTA
Co občany zajímá, na co se ptají? V prvé řadě jsou to komunikace, které denně používají – stav chodníků, místních silnic, dostupnost lesů, kterými je Kunštát obklopen.
Určitě je třeba vedení města pochválit za
opravu lesních cest do Rudky, kolem Burianovy koupelny, do Kohoutova, místních
cest Mezi Plůtky a ulice Sadová.
Ale zapomíná se na druhý konec Kunštátu
směrem na Zbraslavec, kde žije nejvíce
občanů, především mladých rodin s dětmi.
Většina občanů z této části byla zvyklá
chodit do nedalekého lesa Přídanku, do
bývalého Jeníkova sadu a hlavně do voděradského lesa, kde je spousta kvalitních
lesních cest vhodných pro dlouhé procházky. Cesta okolo Přídanku k pískovně a do
voděradských lesů je dle katastru majetkem města a je pro naše občany nepostradatelnou. Tato cesta je většinou využívána
firmou Kora pro dopravu písku, ale slouží této firmě také k dopravě ke skladišti
štěrků, materiálu ze zbouraných staveb,
bahna z rybníků apod.

březen 2016

Od Hlubny je cesta pokryta bahnem, naprosto neprůchodný je úsek obecní cesty
okolo pískovny k lesům do Voděrad. Pokud
tudy chcete projít, zdoláváte hluboké výmoly, navíc v létě je cesta v celé délce po
průjezdu auta neúměrně prašná. Pěší procházka, natož jízda s kočárkem jsou zde
téměř nemožné. Další cesta ve velmi špatném stavu je od Bílého kříže na Podchlumí a dále k lesům u „Partyzána“. Kvůli provozu zemědělských vozidel a kamionů je
cesta plná výmolů a bláta. Od Podchlumí
je cesta velmi zarostlá a stav vozovky ji činí
prakticky neprůjezdnou. Dočkají se občané
v této části Kunštátu nápravy?
Prověřil jsem osobně s pracovníky města
výše uvedenou cestu k pískovně a dále až
do lesa k Voděradům. Skutečně byla velmi
blátivá a neprůchodná, evidentně působením pracovní činností správce pískovny
a dřevotěžařské firmy za výrazné podpory
deštivého počasí a nadnulových teplot.
Následně jsme na katastrální mapě ověřili
majetkové vztahy k této cestě.
pokračování na s. 2

INFORMACE O ČINNOSTI
ZASTUPITELSTVA MĚSTA
A RADY MĚSTA
V měsíci únoru se Rada města na svých
zasedáních mimo jiné zabývala:
· pohledávkami města k 31. 12. 2015
· stanoviskem Policie ČR k projektové
dokumentaci pro územní řízení, která
řeší úpravu křižovatky u kostela a autobusové zálivy
· výběrovým řízením na zhotovitele přístavby mateřské školy
· přípravou na rekonstrukce a opravy
chodníků – zpracováním projektové
dokumentace, zajištěním stavebního
povolení, přípravou výběrových řízení
na zhotovitele
· kritérii výběrových řízení na pozice
odborného lesního hospodáře, lesního
hospodáře a zahradníka
· odstoupením od smlouvy na zpracování
projektové dokumentace na multifunkční sportovní areál v Újezdě
pokračování na s. 2

Přípravy k organizaci letošního ročníku již začaly. Přihláška
k účasti pro výrobce keramiky a prodejce občerstvení bude od
7. března 2016 ke stažení na webových stránkách města Kunštát
(www.kunstat-mesto.cz, sekce hrnčířský jarmark) spolu s informačním dopisem. Uzávěrka přihlášek bude 30. dubna 2016.
Bližší informace o přípravách XXIV. hrnčířského jarmarku
budou pravidelně zveřejňovány v KZ.
							

OTÁZKA PRO RADU MĚSTA

MÍSTOSTAROSTŮV ZÁPISNÍK

Zjistili jsme, že město není vlastníkem
v celém průběhu, ale střídají se úseky kunštátské s částmi patřícími občanům a řádu
milosrdných sester z Rajhradu. Přesto nám
patří majoritní část. Z těchto důvodů jsme
oslovili osobně i písemně dotčené firmy
zodpovědné za poničenou cestu a požádali
je o zjednání nápravy, očištění a opravu
cesty do té míry, aby byla použitelná pro
relaxující občany. Správce pískovny již sám
počal s nápravou, ale vzhledem k počasí
a provozu je to nedostatečné. Přesto jsme
obdrželi omluvu a příslib opravy v požadovaném rozsahu, jak jen to technicky bude
proveditelné. Tento úsek budeme nadále
sledovat a opakovaně apelovat na firmy,
aby vše daly do pořádku.
Cesta od Bílého kříže k průmyslové zóně
Podchlumí (bývalá STS) byla v minulosti
zapravována a je nutné ji jednou za čas,
a ten teď právě nastal, dát trochu do pořádku. Určitě ji zahrneme do plánu oprav.
Cesta pokračující dál k lesu, která je ve
velmi kritickém stavu, však patří Kongregaci sester Těšitelek. Zde můžeme v rámci
osobních jednání poukázat na stav a doufat, že budou ochotny cestu opravit.
Věřím, že občané, léta užívající krásné okolí města k procházkám a odpočinku, jsou
roztrpčení stávajícím stavem. Nezbývá však,
než vyčkat nápravy, která technicky není
realizovatelná okamžitě.		

Vážení spoluobčané,
v dnešním zápisníku, po vzoru loňského roku, se zaměříme na sumarizaci sportovních,
společenských a kulturních akcí, které se budou v průběhu letošního roku konat v našem
městě a jeho místních částech.

MVDr. Zdeněk Wetter, starosta

INFORMACE O ČINNOSTI
· podáním žádostí o dotace na dovybavení
jednotek SDH a na dopravní automobil
· změnou dopravního značení v ulici Sadová
· výkupem, prodejem a pronájmem pozemků a pronájmem nebytových prostor
· nabídku Kinematografu bratří Čadíků
na spolupráci při charitativní akci „Filmové léto 2016“ s termínem promítání od
14. 7. do 17. 7. 2016
· Rada města schválila:
· provedení ořezu stromů – lip a kaštanů
v Kunštátě a místních částech Újezd
a Rudka
· zahájení přípravných prací na realizaci zokruhování vodovodu v ulici Pod
Hlubnou
· provedení rekonstrukce čerpadel požární nádrže (koupaliště) v Kunštátě
· zajistit aktualizaci projektu na opravu
psího hřbitova a přilehlé kašny
Zastupitelstvo města dne 16. 2. 2016:
· projednalo výsledek výběrového řízení
na zhotovitele akce „Přístavba mateřské
školy Kunštát, Lipka 428“
· na základě proběhlé rozpravy a v souladu s výzvou k podání nabídek a čl. 15
zadávací dokumentace, rozhodlo toto
výběrové řízení zrušit		
-taj2

KALENDÁŘ SPOLEČENSKÝCH AKCÍ MĚSTA KUNŠTÁT
A JEHO PŘÍMĚSTSKÝCH ČÁSTÍ V ROCE 2016
LEDEN
3. 1.
Novoroční koncert
místo konání: KD Kunštát
pořadatel: Město Kunštát
9. 1.
Farní ples
místo konání: KD Kunštát
pořadatel: farnost Kunštát
16. 1.
Hasičský ples
místo konání: KD Kunštát
pořadatel: SDH Sychotín
23. 1.
Retro ples
místo konání: KD Kunštát
pořadatel: ASV Kunštát, o. s.
28. 1.
Don Quijote de la Ancha
místo konání: divadelní sál ZŠ
pořadatel: ZŠ Kunštát, KPU, o. s.
30. 1.
Hasičský ples
místo konání: KD Kunštát
pořadatel: SDH Kunštát

ÚNOR
5. 2.
Toubořský ples
místo konání: KD Touboř
pořadatel: Palme Pavlína, Touboř
6. 2.
Šibřinky ples
místo konání: KD Kunštát
pořadatel: Kolpingova rodina
6. 2.
Masopustní průvod
místo konání: obec Rudka
pořadatel: OV Rudka			
7. 2.
Dětský karneval
místo konání: KD Kunštát
pořadatel: Kolpingova rodina
12. 2.
Sportovec Kunštátska 2015 – vyhlášení
ankety
místo konání: KD Kunštát
pořadatel: Město Kunštát
20. 2.
Slivkošt
místo konání: Rudecká hospoda
pořadatel: OV Rudka
20. 2.
Sychotínský slivkošt
místo konání: Prádlo Sychotín
pořadatel: SDH Sychotín

27. 2.
Ples Spolku mladých a nevybouřených
místo konání: Rudecká hospoda
pořadatel: MaN, OV Rudka		
27. 2. v 8.00
Mezinárodní taneční soutěž O pohár
města Kunštátu
místo konání: Sportovní hala Kunštát
pořadatel: Kolpingova rodina – TS Bami

BŘEZEN
11. 3.
Expediční kamera
místo konání: Hotel Rudka
pořadatel: IC a CA romtan s.r.o.
12. 3.
Sychotínský uzlík – 3. ročník
místo konání: Sportovní hala Kunštát
pořadatel: SDH Sychotín
12. 3.
Dětský karneval
místo konání: KD Kunštát
pořadatel: SDH Kunštát a Čertíci
13. 3.
Kunštátská dechovka – Čaj o páté
místo konání: KD Kunštát
pořadatel: Kunštátská dechovka
19. 3.
Tradiční kuželkářský turnaj
místo konání: Rudecká hospoda
pořadatel: Sdružení složek Rudka
19. 3. ve 14.00
Workshop bubnování
místo konání: Pensionu U Sochy
pořadatel: Jeskyně Blanických rytířů
20. 3.
Divadelní představení Janáčkovo divadlo
Brno, opera Carmen
pořadatel: STP Kunštát
27. 3.
Divadelní představení Janáčkovo divadlo
Brno, SHEN YUN, představení ztvárňuje
příběhy a legendy čínské kultury staré
tisíce let
pořadatel: STP Kunštát
březen – duben
Zájezd do vinného sklípku Jožky Šmukaře
pořadatel: SDH Sychotín

DUBEN
2. 4. – 24. 7.
Mezinárodní výstava keramiky, tvorba
ze sympozia v rakouském Gmundenu
místo konání: zámek Kunštát
pořadatel: Město Kunštát

16. 4.
Zájezd do Punkevních jeskyní
pořadatel: Kolpingova rodina
24. 4.
Zájezd na Floru Olomouc
pořadatel: ČZS Kunštát
30. 4.
Pálení čarodějnic
místo konání: výletiště Prádlo
pořadatel: SDH Kunštát, Čertíci
30. 4.
Pálení čarodějnic
místo konání: výletiště Prádlo
pořadatel: SDH Sychotín
30. 4.
Pálení čarodějnic
místo konání: Touboř
pořadatel: OV Touboř

KVĚ TEN
1. 5.
Stavění máje
místo konání: výletiště Újezd
pořadatel: SDH Újezd
1. 5.
Mše svatá k uctění patrona hasičů sv. Floriána a vysvěcení repliky původního praporu
místo konání: kostel sv. Stanislava
pořadatel: SDH Kunštát
1. 5. v 17.00
Mše svatá
místo konání: zámecká kaple sv. Josefa
pořadatel: SZ Kunštát
1. 5. v 18.00
VERNUM 2013 ENSEMBLE: Slavnostní
koncert k zahájení hlavní návštěvnické
sezony 2016
Bohuslav Martinů: Otvírání studánek;
Petrklíč
místo konání: zámek – Pilastrový sál
pořadatel: SZ Kunštát
1. 5.
Kunštátská dechovka – Čaj o páté
místo konání: KD Kunštát
pořadatel: Kunštátská dechovka
1. 5.
Fotbalový turnaj
místo konání: hřiště na malou kopanou – fara
pořadatel: Kolpingova rodina
7. 5. v 15.00
TERRA Kunštát 16
místo konání: areál Jeskyně Blanických
rytířů
pořadatel: Jeskyně Blanických rytířů, SPU
21. 5. v 8.00
Mezinárodní taneční soutěž Summer
dance cup
místo konání: Sportovní hala Kunštát
pořadatel: Kolpingova rodina – TS Bami
21. 5.
Okrsková soutěž v požárním sportu
místo konání: bude upřesněno
pořadatel: SDH Kunštát
22. 5. v 15.00
Koncert bubenické skupiny Cyranovy boty
místo konání: areál Jeskyně Blanických
rytířů
pořadatel: Jeskyně Blanických rytířů

27. 5. v 19.00
Jaroslav Hutka nejenom s kytarou
místo konání: zámek – Pilastrový sál
pořadatel: SZ Kunštát

3. – 12. 7.
Tábor pro starší děti (5.–9. třída)
místo konání: rekreační zařízení Čeřínek
pořadatel: Kolpingova rodina

28. 5.
Kácení máje a dětský den
místo konání: výletiště Újezd
pořadatel: SDH Újezd

11. – 15. 7. od 9.00–17.00
Příměstské taneční soustředění pro děti
místo konání: Sportovní hala Kunštát
pořadatel: Kolpingova rodina – TS Bami

28. 5.
Soutěž MH v požárním útoku – 12. ročník
místo konání: hasičský areál pod zámkem
Sychotín
pořadatel: SDH Sychotín

12. – 18. 7.
Tábor pro mladší děti
místo konání: rekreační zařízení Čeřínek
pořadatel: Kolpingova rodina

28. 5.
Zájezd Kudowa Zdrój, lázeňské město
a Bludné skály ve Stolových horách
pořadatel: ČZS Kunštát
31. 5.
Divadelní představení Janáčkovo divadlo
Brno, opera La traviata
pořadatel: STP Kunštát

ČERVEN
4. 6.
Dětský den
místo konání: bude upřesněno
pořadatel: Město Kunštát, LMD

14. – 17. 7.
Kinematograf bratří Čadíků
místo konání: náměstí K. Bochořáka
pořadatel: Město Kunštát, ASV, z. s.
16. 7. nebo 17. 7.
Golden BigBand Praque
místo konání: areál Jeskyně Blanických
rytířů
pořadatel: Město Kunštát
18. – 22. 7.
Fotbalový kemp pro děti od 12–15 let pod
záštitou ŽIJEME HROU a FK Kunštát
místo konání: fotbalový areál Kunštát
pořadatel: FK Kunštát

5. 6.
Farní den
místo konání: farní dvůr
pořadatel: farnost Kunštát

22. 7. ve 21.00
Druhý koncert hudebního cyklu
„Malý noční Mozart“
místo konání: zámek
pořadatel: SZ Kunštát

11. – 12. 6.
Svátky řemesel
místo konání: Panská zahrada
pořadatel: Řemesla v Kunštátě, z.s., Město
Kunštát

23. 7.
VII. újezdský candrbál se skupinou Prak
místo konání: výletiště Újezd
pořadatel: SDH Újezd

18. 6.
Rocková tancovačka se skupinou Třetí zuby
místo konání: výletiště Újezd
pořadatel: SDH Újezd

23. 7.
Předpouťová zábava
místo konání: výletiště Rudka
pořadatel: malá kopaná Rudka

30. 6.
Ukončení školního roku
místo konání: výletiště Kunštát
pořadatel: SDH Kunštát, Čertíci

25. – 29. 7.
Fotbalový kemp pro děti ve věku 8–11 let
pod záštitou ŽIJEME HROU a FK Kunštát
místo konání: fotbalový areál Kunštát
pořadatel: FK Kunštát

červen
Divadelní představení pro děti
místo konání: Jeskyně Blanických rytířů
pořadatel: Jeskyně Blanických rytířů

červenec
Dětský den
místo konání: výletiště Rudka
pořadatel: OV Rudka

ČERVENEC
1. 7. ve 21.00
Zahajovací koncert hudebního cyklu
„Malý noční Mozart“
místo konání: zámek
pořadatel: SZ Kunštát
1. 7.
Zahájení prázdnin
místo konání: výletiště Újezd
pořadatel: SDH Újezd
3. 7.
Soutěž „O pohár SDH Sychotín a města
Kunštát“ – VC Blanenska
místo konání: hasičský areál pod zámkem
Sychotín
pořadatel: SDH Sychotín

červenec
Prázdniny – posezení pro spoluobčany
místo konání: výletiště Prádlo Sychotín
pořadatel: SDH Sychotín
červenec
90. výročí založení SDH Rudka
místo konání: hřiště, výletiště Rudka
pořadatel: OV Rudka
červenec
Fotbalová taneční zábava FK Kunštát
místo konání: výletiště Rudka
pořadatel: FK Kunštát

SRPEN
5. 8.
Předpouťová zábava
místo konání: výletiště Prádlo Sychotín
pořadatel: SDH Sychotín
3

6. 8.
Pouťový fotbálek ženatí x svobodní
místo konání: hasičský areál pod zámkem
Sychotín
pořadatel: SDH Sychotín
7. 8.
Sychotínská pouť (pouťové posezení)
místo konání: výletiště Prádlo Sychotín
pořadatel: SDH Sychotín
12. 8. ve 21.00
Třetí koncert hudebního cyklu
„Malý noční Mozart“
místo konání: zámek
pořadatel: SZ Kunštát
19. 8.
Benátská noc
místo konání: výletiště Rudka
pořadatel: spolek MaN			
27. 8. ve 21.00
Závěrečný koncert hudebního cyklu
„Malý noční Mozart“
místo konání: zámek
pořadatel: SZ Kunštát

ZÁŘÍ
3.9.
Soutěž O pohár starosty SDH Kunštát
místo konání: bude upřesněno
pořadatel: SDH Kunštát
3. 9.
Zájezd Devět skal, Žďár nad Sázavou /
muzeum knihy / Zelená hora / klášter /
pořadatel: STP Kunštát
10. – 11. 9.
Mimořádné zpřístupnění dolního zámku
– v rámci Dnů evropského dědictví – EHD
2016
místo konání: zámek Kunštát
pořadatel: SZ Kunštát
10. 9.
Zájezd do Brna s návštěvou sv. brány
pořadatel: Kolpingova rodina
17. – 18. 9.
XXIV. Hrnčířský jarmark
místo konání: náměstí Krále Jiřího
pořadatel: Město Kunštát
25. 9.
Pouťové posezení
místo konání: u Obecního domu Újezd
pořadatel: SDH Újezd

ŘÍJEN
2. 10.
Podzimní zájezd Flora Olomouc
pořadatel: ČZS Kunštát
16. 10.
Kunštátská dechovka – Čaj o páté
místo konání: KD Kunštát
pořadatel: Kunštátská dechovka
29. 10.
Halasův Kunštát
místo konání: bude upřesněno
pořadatel: Spolek přátel umění, Město
Kunštát
říjen
Vernum – koncert
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místo konání: zámecká kaple sv. Josefa
pořadatel: SZ Kunštát
říjen
Pouštění draků
místo konání: Touboř
pořadatel: OV Touboř
říjen
Dýňový den
místo konání: výletiště Kunštát
pořadatel: SDH Kunštát, Čertíci

LISTOPAD
13. 11.
Kunštátská dechovka – Čaj o páté
místo konání: KD Kunštát
pořadatel: Kunštátská dechovka

5. 12.
Mikulášská nadílka
místo konání: obec Rudka
pořadatel: OV Rudka
11. 12. v 15.00
Třetí adventní koncert
místo konání: zámek – Pilastrový sál
pořadatel: SZ Kunštát
11. 12.
Kunštátská dechovka – Čaj o páté
místo konání: KD Kunštát
pořadatel: Kunštátská dechovka
17. 12.
Vánoční besídka
místo konání: Rudecká hospoda
pořadatel: OV Rudka

16. 11.
Lampionový průvod
místo konání: průvod od hasičárny Újezd
pořadatel: SDH Újezd

18. 12. v 15.00
Čtvrtý adventní koncert
Karel Fleischlinger a Monika Dopitová
místo konání: zámek – Pilastrový sál
pořadatel: SZ Kunštát

26. 11.
Rozsvícení vánočního stromu v Kunštátě
místo konání: náměstí Krále Jiřího
pořadatel: Město Kunštát

24. 12.
Vánoční koledy u kapličky
místo konání: u kapličky v Rudce
pořadatel: OV Rudka

27. 11.
Rozsvícení vánočního stromu v Újezdě
místo konání: u hasičárny Újezd
pořadatel: SDH Újezd

31. 12.
Silvestr
místo konání: KD Touboř
pořadatel: OV Touboř

27. 11.
Mikulášská besídka a rozsvícení vánočního
stromu
místo konání: Prádlo Sychotín + náves
pořadatel: SDH Sychotín, OV Sychotín

prosinec
Mikulášská nadílka
místo konání: KD Touboř
pořadatel: OV Touboř

27. 11. v 15.00
První adventní koncert:
„Poslán jest od Boha anděl….“
Instrumentální koncert, Jitka Baštová –
akordeon, Jindřich Macek – loutna
místo konání: zámek – Pilastrový sál
pořadatel: SZ Kunštát
listopad
Talk show (Krampol, Šmoldas) v jednání
místo konání: bude upřesněno
pořadatel: město Kunštát
listopad
Snow film fest
místo konání: Hotel Rudka
pořadatel: IC a CA romtan s.r.o.
listopad
Lampionový průvod
místo konání: Touboř
pořadatel: OV Touboř

PROSINEC
1. 12.
Divadelní představení Janáčkovo divadlo
Brno, Aida
pořadatel: STP Kunštát
4. 12. v 15.00
Druhý adventní koncert
místo konání: zámek – Pilastrový sál
pořadatel: SZ Kunštát
5. 12.
Mikulášská nadílka
místo konání: KD Kunštát
pořadatel: SDH Kunštát, Čertíci

prosinec
Vánoční taneční koncert TS Bami
místo konání: bude upřesněno
pořadatel: Kolpingova rodina – TS Bami
prosinec
III. ročník dobročinného fotbalového
turnaje mužů ŽIJEME HROU pod záštitou
FK Kunštát
místo konání: Sportovní hala Kunštát
pořadatel: FK Kunštát
Do kalendáře jsou zahrnuty pouze akce
spolků, organizací, sdružení a osadních
výborů, které podaly informace na základě
výzvy do 20. 2. 2016.
Do kalendáře nejsou zahrnuty všechny akce
Svazu tělesně postižených Kunštát (uvedena
pouze zájezdová divadelní představení),
Českého zahrádkářského svazu Kunštát
(uvedeny pouze zájezdy) a farnosti Kunštát.
Akce, jejich termíny, místa konání a čas
budou průběžně aktualizovány. Podrobné
informace budou postupně zveřejňovány na
www.kunstat-mesto.cz, www.rudka.cz,
www.zamek-kunstat.cz a v Kunštátském
zpravodaji.
„Kunštátský kulturní rok“ je velice pestrý
a bohatý. Věřím, že každý z nás si najde „to
své“ pro odpočinek, přátelská setkání a uvolnění od každodenního shonu.
Zároveň bych rád poděkoval všem organizátorům za celoroční činnost, díky které může
náš „Kunštátský kulturní rok“ existovat.
Ing. Libor Sedlák, místostarosta

KNIHOVNA
BŘEZEN – MĚSÍC ČTENÁŘŮ ANEB ČTENÍ SLUŠÍ KAŽDÉMU
1. – 31. 3. 2016
Srdečně Vás zveme do městské knihovny.
Nejen všechny naše stálé čtenáře, ale i ty,
kteří naši knihovnu ještě nenavštívili.
V rámci celostátní akce Březen měsíc čtenářů bude po celý měsíc platit amnestie
čtenářských poplatků (na registrační poplatek za přihlášení a poplatek za upomínku). Využijte této příležitosti k přihlášení
do knihovny nebo jen k návštěvě.

Knihy jsou vším
Stále se ptáte, proč číst knihy? Protože
v knihách každý najde to, co hledá. Někdo
útěchu a rozptýlení, jiný lásku, někdo poznání a další jen ukrácení dlouhé chvíle.
Čteme, abychom se zasmáli, čteme, protože se chceme bát, čteme, abychom unikli
realitě, nebo abychom se v ní naopak
naučili chodit. Čtení je vzdělání a zábava

v jednom. Stále pochybujete? Zapomněli
jsme na nějaký důvod? (zdroj: Internet)
Jaké knihy čtete nejraději Vy? Máte svého
oblíbeného spisovatele a chybí vám jeho
knihy v naší knihovně?
Napište nám prostřednictvím rubriky
Ptejte se knihovny na www.knihovnakunstat.cz.
-ba-

LITERÁRNÍ SOUTĚŽ O CENU LUDVÍKA KUNDERY
Již šestým rokem pořádá Městská knihovna Kunštát ve spolupráci s místní základní
školou literární soutěž O cenu Ludvíka
Kundery. Cílem soutěže, jíž se mohou zúčastnit děti od 9 do 18 let, je rozvíjet vztah
dětí k četbě a podnítit jejich zájem o vlastní
literární tvorbu. Letošní šestý ročník vyvrcholil 27. ledna slavnostním vyhlášením
výsledků a čtením oceněných prací v městské knihovně. Pro tento ročník byla vyhlášena dvě témata: Jak vidím svět, když si
nasadím růžové brýle a Jak se proslavila…
(zdánlivě obyčejná věc). Soutěže se zúčastnilo celkem 21 mladých literátů ve dvou
věkových kategoriích. Kromě žáků místní

základní školy se do soutěže přihlásili i chlapci a děvčata ze Základní školy v Lysicích a jedna
soutěžící z Gymnázia Boskovice.
První kategorie je určena pro
děti od 4. do 6. třídy a těší nás, že
právě nejmladší děti se zapojily
ve velkém počtu, vybraly si jedno
z vyhlášených témat a poslaly
nám svoje práce. Stejnou radostí pro nás organizátorky soutěže
je, když se někteří z mladých
autorů účastní soutěže každoročně a my můžeme sledovat
jejich zlepšování a vyzrávání.
Jako nejzdařilejší byly v první
kategorii oceněny práce Bereniky Lepkové, Davida Dostála
a Veroniky Kopecké ze ZŠ Kunštát. Vítězky druhé kategorie
(7.–9. třída) byly hned dvě, a to
dívky, které se soutěže zúčastnily poprvé a staly se jejím největším překvapením – Leona
Marečková z Kunštátu a Markéta Gretzová z Lysic. Obě děvčata si vybrala stejné téma – Co
vidím, když si nasadím růžové
brýle a pojala ho jako velmi osobité a emocionální líčení. Druhé

NOVÝ NÁZEV KRUHU PŘÁTEL UMĚNÍ
Neziskové organizace, které byly založeny
jako občanská sdružení, měly dle přechodných ustanovení k občanskému zákoníku
nejpozději do 1. 1. 2016 upravit svůj název
tak, aby odpovídal požadavkům zákona
a bylo z něho patrno, že se jedná o spolek.
I v Kunštátě se tedy setkáme s novými jmény organizací, jenž většinou zahrnují ve
svém názvu novou zkratku z.s. Po diskuzích
a zvážení možností jsme se v případě Kruhu
přátel umění rozhodli pro změnu radikálnější. Váže se zejména k délce celého názvu.
Nyní tedy budeme vystupovat pod jménem Spolek přátel umění města Kunštát.
Veškeré informace o spolcích můžete čerpat v tzv. spolkovém rejstříku přístupném
na internetové adrese: https://or.justice.cz.

Spolek přátel umění v letošním roce stojí
před úkolem realizace webové prezentace,
která bude zahrnovat zejména informace
a historii Halasova Kunštátu, tradiční literární vzpomínkové akce na Františka
Halase. Jedná se o největší událost pořádanou právě prostřednictvím spolupráce
našeho spolku s městem Kunštát. Váže se
k tomu samozřejmě potřeba akci představit široké veřejnosti a současně vytvořit
dobrý archivní zdroj pro získávání finanční
podpory. Mimo Halasův Kunštát se můžete
společně s námi těšit i na jiné zajímavé
kulturní projekty.
Martina Hosová,
předsedkyně Spolku přátel umění
města Kunštát

místo v této kategorii patří Kryštofu Kintrovi (ZŠ Kunštát) a třetí místo bylo uděleno
Miloši Krompovi (ZŠ Lysice). Čestné uznání si z knihovny odnesli Roman Štěrba,
Alžběta Lepková a Kateřina Přibylová.
Děkujeme všem účastníkům za jejich píli
a odvahu, protože napsat byť krátkou povídku, znamená přemýšlet, lámat si hlavu,
hledat slova, výrazy, skládat věty, několikrát
svůj text číst, škrtat v něm, začínat znovu
a poté jít se svou kůží na trh. A to rozhodně
nedokáže každý. Děkujeme Nadačnímu
fondu města Kunštát a vedení ZŠ a MŠ
Kunštát za jejich finanční podporu.
Těšíme se na příští ročník soutěže, který
bude vyhlášen v Týdnu knihoven v říjnu 2016.
Radka Banyaová a Ilona Kuchyňová,
organizátorky soutěže

Dechová hudba Kunštát
pořádá v neděli 13. března 2016 v 17.00
v kulturním domě

ČAJ O PÁTÉ
Účinkuje:
Dechová hudba Kunštát
a taneční skupina BAMI
Zpívají:
Martina Mičková, Radka Dostálová,
František Okáč
Upravil a diriguje:
Mgr. Pavel Göpfert
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ZDRAVÝ NEMOCNÝ
PRO NEMOCNÉHO
Ve čtvrtek 18. února sehrál divadelní spolek Rájec-Jestřebí v nově vybudovaném
divadelním sále budovy kunštátské školy
reprízu hry Zdravý nemocný, v níž v hlavní roli exceloval především bývalý ředitel
školského úřadu F. Alexa. Jeho dceru
Andělku hrála nová kunštátská paní učitelka B. Holánová z Blanska.
Nebylo to však obyčejné představení. Osm
herců převážně z řad učitelů a pod režisérskou taktovkou taktéž dvou učitelek,
H. Kuběnové a I. Müllerové, přijelo do našeho města také kvůli vážně nemocnému žáku
kunštátské školy. Vstupné bylo dobrovolné.
Konečná celková částka přes pět tisíc korun byla věnována jako podpora rodině
žáka, který je již čtyři měsíce hospitalizován
v Brně. Finanční odměny a cestovného se
v jeho prospěch zřekli i samotní členové
divadelního spolku z Rájce-Jestřebí. Nový
školní sál s kapacitou sto míst byl takřka
zaplněn především zaměstnanci školy
a jejich rodinnými příslušníky, ale také
několika zástupci města a veřejností.
Moliérův Zdravý nemocný tak byl nejen
kulturním zážitkem pro všechny zúčastněné, ale hlavně byl projevem soucítění člověka s člověkem opravdu nemocným. Všem,
kteří se podíleli na skvělé dobročinné akci,
patří velké poděkování.
			

SPORT
SPORTOVEC ROKU
V pátek 12. února 2016 byly vyhlášeny výsledky internetového hlasování o nejlepšího
sportovce uplynulého roku.
V kulturním domě se sešli všichni nominovaní a jejich fanoušci. Zcela zaplněný sál
pak mohl sledovat ocenění pěti nejlepší
jednotlivců a kolektivů do 18 let a tří jednotlivců a kolektivů nad 18 let. Mezi hosty
a předávajícími nechyběl ani senátor a český olympionik Jozef Regec.
Nejlepším mladým sportovcem se stala Klára Pařízková, pátá z mistrovství republiky
dorostu v požárním sportu.

Nejlepším mladším kolektivem byli vyhlášení mladší žáci fotbalového projektu ŽIJEME HROU.
V dospělé kategorii se stal nejúspěšnějším
sportovcem brankář kunštátského fotbalového „A“ týmu Ivo Loukota.
Mezi kolektivy si nejvyšší ocenění převzali
hasičky ze Sychotína, držitelky titulu mistryň extraligy ČR.
Město Kunštát gratuluje všem oceněným
sportovcům a děkuje za příkladnou reprezentaci města.
Kompletní výsledky najdete na stránkách
města Kunštát.
Ing. A. Havelka

					

L. Dostál

PODĚKOVÁNÍ
Předsednictvo Kolpingovy rodiny Kunštát
děkuje všem svým členům, příznivcům
a sponzorům za hojnou účast na šibřinkách
a dětském karnevalu, za pomoc s jejich
organizací a dary do tombol.
Dále děkuje správci kulturního domu panu
Šafránkovi za vzornou péči o KD a spolupráci s pořadateli akcí. Fotografie na adrese: www.kolpingkunstat.9e.cz
Za KR Alois Havelka

SDH Kunštát děkuje všem, kdo se podílel na
kvalitním průběhu hasičského plesu.
Náš dík patří i všem sponzorům a dárcům
výher do tomboly. Díky spolupráci všech se
nám letos povedla příjemná akce. Všichni
se bavili a doufám, že si odnesli spoustu
zážitků a prožitků. V příštím roce se opět
rádi se všemi setkáme.

Klára Pařízková přebírá ocenění z rukou místostarosty Kunštátu.
Foto: K. Podsedník st.

MEMORIÁL JANA JÍLKA
Jubilejního 10. ročníku šachového turnaje
dětí do 16 let, který se konal 20. února 2016,
se zúčastnilo 21 hráčů, z toho 11 kunštátských.
Celkové pořadí: 1. Petr Kozelek, 2. Martin
Borýsek (oba Jevíčko), 3. Petr Votřel, 4. Ondřej Doležel (oba Kunštát).
Podle věku byli hráči rozděleni na mladší
a starší žáky a odměněni medailemi.
Mezi staršími žáky získal Ondřej Doležel

Za SDH Kunštát kulturní referenti

V sobotu 19. března 2016 pořádá
Sdružení složek Rudka

KUŽELKÁŘSKÝ TURNAJ
V RUDECKÉ HOSPODĚ
Začátek v 19.00 hodin
Čtyřčlenná družstva se mohou hlásit v Rudecké hospodě
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bronzovou medaili. Tím zkompletoval svoji
sbírku, protože v předchozích ročnících již
získal zlato a stříbro.
Kategorii mladších žáků ovládli kunštátští
šachisté. 1. Petr Votřel, 2. Jakub Havel,
3. Tomáš Votřel
Nejmladšími hráči turnaje se stala dvojčata Jakub a David Jančovi, ročník 2009. Naposledy se tohoto turnaje mohl účastnit
Tomáš Jílek, ročník 2000.
Zdeněk Libiš

POZVÁNKA NA SOUTĚŽ MLADÝCH
HASIČŮ – SYCHOTÍNSKÝ UZLÍK
V sobotu 12. března 2016 se od 9.00 uskuteční v městské
sportovní hale soutěž mladých hasičů ve vázání uzlů.
Soutěž je zařazena do Okresní ligy mládeže.
Těšíme se na Vaši podporu domácích týmů.
Více podrobností na www.sychotin.blogspot.cz

VEŘEJNÁ VÝZVA
město Kunštát vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa
(kumulovaná funkce)

ZAHRADNÍK, MANIPULAČNÍ DĚLNÍK

Z DARŮ NAŠICH ZAHRAD
V sobotu 20. února se uskutečnil na Prádle
v Sychotíně tradiční košt pálenek. U sousedského posezení bylo okoštováno přes
dvacet vzorků. Absolutním vítězem se stala
hruškovice pana Josefa Kubece. Součástí
večera bylo příjemné vzpomínání nad historickými fotografiemi. 		
Ing. Aleš Havelka

Místo výkonu práce: Město Kunštát
PŘEDPOKLADY:
• vyučen v oboru zahradník nebo podobném
• praxe v oboru
• manuální zručnost
• dobrý zdravotní stav
• fyzická zdatnost
• organizační a komunikativní schopnosti
• občanská a morální bezúhonnost
• řidičský průkaz skupiny „B“, skupina „T“ výhodou
POPIS PRACOVNÍ ČINNOSTI:
V sezoně:
• ošetřování porostů zaléváním, okopáváním během vegetace
• běžné odborné práce při ošetřování a regulaci rostlin
• provádění všech druhů řezů vybraných dřevin
• sečení a odvoz trávy na stanovených plochách
• příprava a kultivace půdy pro výsadbu, výsadba a ošetřování porostů
• provádění ochranných chemických postřiků
• aplikace výživných látek – hnojení
• drobné řemeslné a údržbářské práce, nátěry předmětů a konstrukcí
Mimo sezonu:
• odklízení sněhu a provádění posypu komunikací
• zajištění čistoty města – zametání, sběr odpadků, odvoz různého odpadu
PLATOVÉ PODMÍNKY:
Dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a nařízení vlády č. 564/2006 Sb.,
o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,
v platném znění.
PŘIHLÁŠKA MUSÍ OBSAHOVAT:
• jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost,
místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, telefonní
nebo e-mailový kontakt
• ověřenou kopii dokladu o dosaženém vzdělání
• stručný profesní životopis s uvedením průběhu dosavadních zaměstnání
• výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíce
• souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto
výběrového řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
• datum a vlastnoruční podpis uchazeče
NÁSTUP:
od 1. 4. 2016 se zkušební dobou 3 měsíce
TERMÍN A ZPŮSOB PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK:
Přihlášky s požadovanými údaji a doklady se podávají
v zalepené obálce s nápisem:

„ZAHRADNÍK – VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – NEOTVÍRAT“,
a to osobně na podatelně MěÚ nebo poštou
na adresu Městský úřad Kunštát, nám. Krále Jiřího 106, 679 72 Kunštát
v termínu do 11. 3. 2016 do 12.00 hodin.

VÝSLEDKY SLIVKOŠTU
RUDKA 2016
slivovice: 1. místo V. Neudert
2. místo K. Zunka
3. místo M. Šamšula
4. T. Klíma, 5. P. Pařízek, 6. L. Grenar,
7. M. Ducháček, 8. M. Peška, 9. M. Kučírek, 10. J. Dvořáček, 11. Michal Šamšula, 12. T. Havelka, 13. M. Zunková, 14. J.
Grenar, P. Göpfert, A. Halas, V. Sedlák.
směska:

1. místo R. Grenarová
2. místo P. Göpfert
3. místo Holík
4. P. Pařízek, 5. J. Michele, 6. T. Klíma,
7. V. Sedlák, 8. Holas, 9. V. Neudert, 10.
Motyčka, 11. J. Odehnal, Juránek
			

V. Neudert

INZERCE
Zveme Vás k návštěvě 7. ročníku stavební
výstavy STAVÍME, BYDLÍME ve Svitavách.
Přijďte ve středu 16. března od 9 do 18 hodin
a ve čtvrtek 17. března od 9 do 17 hodin do
Kulturního centra Fabrika, kde se představí 50 firem z oboru stavebnictví a vybavení
domácnosti. Vstup na výstavu je zdarma.
Více informací na www.omnis.cz.
KOUPÍM rodinný domek se zahradou v Kunštátě nebo v okolí Kunštátu.
Tel. 721 332 622
KOUPÍM stavební pozemek v Kunštátě
a blízkém okolí. Nejlépe v části V Lávkách
nebo směr Újezd. Nabídněte.
Tel. 722 139 314
OPRAVY starých nástěnných a elektrických
hodin a budíků. Tel. 604 985 420
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
OPRAVY rodinných šicích strojů. Milan
Lepka, Nýrov 76. Tel. 723 307 810
7

SPOZ města Kunštát Vás zve na

POSEZENÍ K MDŽ
11. 3. 2016 v 15.00
v Kulturním domě v Kunštátě
Program:
Vystoupení pěveckého sboru
při ZŠ Kunštát
Ukázka latinsko-amerických
a standardních tanců
Hudební pásmo k tanci a poslechu
(hraje pan Jaromír Drábek)
Občerstvení je zajištěno.

2.4.– 24. 7. 2016
kunštát
město
keramiky

Mezinárodní výstava keramiky bude od
měsíce dubna k vidění na kunštátském
zámku. Deset výtvarníků – keramiků ze
šesti evropských zemí se na podzim loňského roku sešlo v rakouském městě
Gmunden. V místní vyhlášené keramické dílně proběhlo tradiční keramické
sympozium. Během pěti týdnů tvůrčí práce vznikly ojedinělé objekty, ze kterých
byla po skončení sympozia sestavena unikátní výstava. Ta bude dále představena
v dalších evropských městech, která mají
výraznou tradici v hrnčířství a keramice.
Kunštát byl vybrán jako první město po
rakouském Gmundenu, kde bude instalována tato putovní výstava keramiky pod
názvem Mezinárodní keramická výstava
– SYMPOSIUM GMUNDEN.   

MEZINÁRODNÍ VÝSTAVA KERAMIKY

SYMPOSIUM GMUNDEN
STÁTNÍ ZÁMEK KUNŠTÁT
Výstava otevřena dle návštěvních hodin zámku

Celovečerní promítání nejlepších
cestovatelských filmů uplynulé sezóny.
KUNŠTÁT * HOTEL RUDKA
PÁTEK 11. 3. 2016
ZAČÁTEK V 17.30 * VSTUPNÉ 80 Kč
Předprodej vstupenek v INFOCENTRU.
www.romtan-travel.cz

www.kunstat-mesto.cz, www.zamek-kunstat.cz

Pořadatelem akce je Město Kunštát
Pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje

MĚSTO KUNŠTÁT

Česká televize
Televizní studio Brno

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.

