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Vystoupení Iva a Markéty Rárových, Ranch Na Žarách, s koňmi Monty a Sheity, drezura se nazývá Džigitovka. V nedělním programu
vystoupili s legendárním příběhem ZORO. Počasí Svátkům řemesel přálo, areál navštívilo kolem 5 000 návštěvníků.
Foto: rab

SLOVO STAROSTY
PROHLÁŠENÍ
Vážení občané města Kunštátu. Již na minulých zastupitelstvech jsem byl vyzýván,
abych se vyjádřil za svou osobu k několik
let trvajícímu problému okolo investice
revitalizace Panské zahrady a vyvodil osobní zodpovědnost k této věci. Slíbil jsem, že
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BRATŘÍ ČADÍKŮ
ASV Kunštát
a Město Kunštát Vás zvou na
LETNÍ FILMOVOU SLAVNOST
ve dnech 14.–17. července 2016
na náměstí
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tak vykonám, až bude jasná většina skutečností vzhledem k finančním ztrátám města
ve vztahu k danému problému. Než tak
učiním, shrnu velmi stručně akci ze svého
pohledu.
Při nástupu do funkce starosty byla revitalizace PZ I. již připravena a vysoutěžena.
Čekalo se na opakované schválení smlouvy
ze strany SFŽP. V té době probíhaly nebo
se dokončovaly jiné, neméně důležité projekty. Zorientování se v nové pozici bylo
náročné, a proto jsem se při realizaci PZ I.
spolehl na tým, který se jí přímo zaobíral
a měl zkušenosti z předešlých projektů.
V okamžiku, kdy začaly problémy mezi
městem a fondem ohledně plnění projektu,
jsem včas nezareagoval na krizovou situaci, podcenil komunikaci s fondem, a když
jsem se snažil toto napravit, bylo již pozdě.
Bez ohledu na názorové rozdíly, kvalitu
projektu zpochybňovanou více stranami,
rozdílné výklady odborných posudků, došlo
k následné korelaci finančního plnění dotace a kontrole ze strany FÚ. V té době byla
celá kauza silně medializována, což přispělo k velmi důkladnému šetření ze strany FÚ, který potvrdil výhrady fondu jen
z části. Poukázal na nedodržení norem
uvedených v posudku z AOPK, doručeném
dokončení na str. 2

INFORMACE O ČINNOSTI
ZASTUPITELSTVA MĚSTA
A RADY MĚSTA
V měsíci červnu se Rada města na svých
zasedáních mimo jiné zabývala:
· organizací výběrových řízení na:
· realizaci akce „Kanalizace a ČOV Kunštát – Sychotín – II. etapa“
· rekonstrukci chodníku před základní
školou
· dodání dopravního automobilu s vybavením pro JSDH Sychotín
· postupem prací na
· rekonstrukci chodníků na ulici Palackého
· zokruhování vodovodu v ulici Pod
Hlubnou
· opravě kaple v Touboři
· výkupem, prodejem a pronájmem pozemků
· Rada města schválila:
· předložený plán péče o Panskou zahradu
· přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 200.000 Kč na projekt
„Rekonstrukce chodníku před Základní
školou v Kunštátě“ a uzavření smlouvy
o poskytnutí této dotace
· na základě výběrového řízení přidělení zakázky na Rekonstrukci chodníku

SLOVO STAROSTY
na město v roce 2009, kde byly nadefinovány podmínky realizace, ale který nebyl
zohledněn ve smlouvách se zhotovitelem
ani s TD. Na druhou stranu objevil porušení rozpočtové kázně ve dvojím prodloužení
data ukončení akce formou dodatků se zhotovitelem a fondem, což kvalifikoval jako
netransparentní postup a vyměřil za to
odvody. Tato zdržení nastala i následkem
konání úředníků SFŽP a vyplynula z jejich
doporučení a nařízení. V té době, jak mi bylo
sděleno, bylo prodlužování termínu dokončení díla běžnou záležitostí a i dotační
orgány s tím souhlasily. V případě nepodepsání dodatků a zrušení zakázky jsem se
obával jednak reakce zhotovitele, který
s městem řádně smlouvu uzavřel, jednak
při vypsání nového VŘ by došlo k dalšímu
výraznému časovému zdržení, což mohlo
ohrozit přidělenou dotaci i realizaci samotné akce. Zvolil jsem tedy postup, o kterém jsem se domníval, že je ve prospěch
města.
Po celou dobu jsem byl přesvědčen, že konám v zájmu města a občanů. Dnes, po
mnoha rekapitulacích a získání nových
informací vím, že ne všechna činnost, kterou jsem vykonával, byla dokonale správná
a že jsem se ze své pozice dopouštěl neúmyslně chyb, které se podílely na konečném výsledku. Toto mne mrzí a omlouvám
se za to.
MVDr. Zdeněk Wetter, starosta

INFORMACE O ČINNOSTI RADY MĚSTA
A ZASTUPITELSTVA MĚSTA
před základní školou firmě Karel Porč,
s.r.o., Badalky 340, Lysice
· uzavření smlouvy o dílo na:
– realizaci autobusového zálivu pro autobusové stání na nám. ČSČK s firmou
KORA-VODOSTAVING, s.r.o., Zbraslavecká 492, Kunštát
– opravu místní komunikace na ulici
Sokolská s firmou COLAS CZ, s.r.o.,
Strojírenská ul., Žďár n. S.
– opravu kapliček v Touboři a Hlubokém
s firmou CL stavební společnost, s.r.o.,
Kaštanová 127a, Brno
– opravu sochy P. Marie na nám. Krále
Jiřího a provedení obnovy psího hřbitova
u zámku s Monikou Lokajovou, Hofmanova 323, Jičín
– zajištění účasti 4 výtvarníků na sochařském sympoziu konaném ve dnech
11. a 12. 6. 2016 s Romanou Krestýnovou,
Blanická 23, Šumperk
Zastupitelstvo města na zasedání dne 23. 6.
2016:
· vzalo na vědomí:
· kontrolu úkolů z minulého zasedání ZM
· zprávu o činnosti kontrolního a finančního výboru
· zprávu o činnosti Rady města
· schválilo:
· uzavření smlouvy o poskytnutí dotace
ve výši 194.842 Kč Tenisovému klubu Kun-

štát, sídlem U Hřiště 514, Kunštát, na
dokrytí spoluúčasti k dotaci poskytnuté
z rozpočtu Jihomoravského kraje na rekonstrukci tenisových kabin.
· rozpočtové opatření č. 5/2016
· výkup a prodej pozemků
· vydání obecně závazné vyhlášky č. 1/
/2016, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů
a nakládání se stavebním odpadem na
území města Kunštát
· vydání obecně závazné vyhlášky č. 2/
/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
· stanovy Asociace českých keramických
měst v předloženém znění
· úhradu penále v celkové výši 893.640 Kč,
vyměřeného Finančním úřadem pro Jihomoravský kraj, za prodlení s odvodem
za porušení rozpočtové kázně za období
od 13. 12. 2011 do 2. 9. 2015. Penále se týká
projektu „Revitalizace Panské zahrady I.“ a uložilo Radě města Kunštát připravit ve spolupráci s daňovým poradcem žádost o prominutí penále
· nepřijetí dotace ze SZIF na opravu sochy
P. Marie v Kunštátě ve výši 136.000 Kč
z důvodu nemožnosti kombinace této
dotace s přiznanou dotací z MMR
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KNIHOVNA
KNÍŽKA PRO PRVŇÁČKA
V měsíci červnu zakončily obě první třídy
naší základní školy cyklus pravidelných
návštěv městské knihovny. Cílem tohoto
programu je přiblížit dětem prostředí
knihovny a rozvíjet jejich zájem o knížku
a čtení od začátku školní docházky.
Na pravidelných schůzkách v knihovně se děti
seznamovaly s prostředím knihovny a formou různých motivačních her a úkolů poznávaly možnosti, které jim knihovna nabízí.
Tento projekt v naší knihovně probíhá již od
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školního roku 2009/2010 a jeho součástí je tzv.
čtení knihy na pokračování. Letos jsme společně přečetli celou knihu autorky Daniely
Krolupperové Kouzelná aktovka. Spisovatelka navíc přijala naše pozvání do Kunštátu
a na dubnové schůzce děti měly možnost se
s ní osobně seznámit. Děti samozřejmě nejvíce zajímalo, jak se kniha tvoří, kde autor
bere svoje nápady a náměty k novým knihám.
Poslední společné setkání se konalo 8. června a děti si z knihovny odnesly zaslouženou

odměnu – svoji vlastní knížku pro prvňáčka.
Snad si odnášely i zkušenost, že knihovna
je zajímavé prostředí, které jim nabízí mnoho možností.
Děkuji třídním učitelkám Janě Horákové
a Nadi Štěrbové, že pozvání do knihovny se
svými třídami přijaly. Poděkování patří také
Nadačnímu fondu města Kunštát za finanční pomoc při nákupu knih pro děti.
Radka Banyaová

SBÍRKA KNIH PRO NEMOCNICI
Celé Česko čte dětem je nezisková organizace, která již 10 let vede
celostátní osvětovou a mediální kampaň stejného jména. Prostřednictvím konkrétních projektů se ve spolupráci s více než 3000
organizacemi, 300 dobrovolníky a téměř 90 známými osobnostmi
snaží šířit myšlenku o důležitosti předčítání dětem a jeho pozitivním
vlivu na emoční rozvoj dítěte.
Kunštátská mateřská škola se letos zapojila do projektu „Sbírky
knih pro nemocnice“. V průběhu dubna a května se podařilo díky
rodičům a zaměstnancům nashromáždit 110 knih a leporel, které
byly 23. 6. předány zástupkyní Evou Tenorovou nemocnici ve Vyškově. Za dětské oddělení si je převzal primář MUDr. Pavel Mokroš
a náměstkyně pro zdravotní péči MUDr. Marie Pojezná, kteří vyjádřili poděkování. S knihami byly předány i záložky a plakáty od
organizace Celé Česko čte dětem. Věříme, že darované knihy udělají malým pacientům radost a zkrátí tak dlouhé chvíle v nemocnici.
-mšDěkujeme všem, kteří se do sbírky zapojili.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
OHLÉDNUTÍ ZA ŠKOLNÍM ROKEM 2015/2016
Rekapitulace právě uplynulého roku na ZŠ
v Kunštátě nebude tentokrát jednoduchá.
Jednak proto, že pozorný čtenář se o řadě
akcí a událostí na naší škole již dozvěděl
z jiných zdrojů – a byť je opakování matkou
moudrosti, všeho moc škodí – jednak i proto, že vybrat ze všech akcí to podstatnější
a zajímavější je těžký úkol.
Přesto se v následujících řádcích vraťme
k posledním deseti měsícům a všimněme si
z jakéhosi nadhledu, co vše naši žáci absolvovali a co dokázali – jistěže kromě „studijních výsledků“ v běžné výuce.
Již v minulosti jsme informovali veřejnost
o naší snaze v maximální možné míře rozvíjet mezinárodní projekty – a to nejen kvůli zdokonalování se v cizích jazycích. Naše
aktivity v tomto směru pokračují i po získání prestižní ceny Label, kterou zejména
zásluhou učitelek Zd. Michelové a H. Marvanové škola obdržela jako jedna ze 7 v republice (přičemž 3 z nich byly školy střední).
Pro úplnost dodávám, že cena byla udělena
za řízení projektu „Hrdina v každém z nás,
aneb malými krůčky za lepší svět“, na němž
spolu s námi spolupracovaly školy z Norska,
Polska a Slovenska. Zástupci oceněných
škol diskutovali o svých projektech, obdrželi Evropské jazykové certifikáty a finanční odměnu v hodnotě 200 000 Kč, která bude
použita na modernizaci jazykové učebny
a učební materiály pro žáky. Jednalo se
o druhý běh známého mezinárodního projektu Comenius.
Co se týče Comenia, pokusíme se získat
i třetí grant, v současnosti již pod názvem
Erasmus+. V této chvíli máme příslib spolupráce s maďarskou školou v Miskolci
a s italskou školou ve městě Ochiobello.
Dlouhodobější záměr kunštátské školy navázat i další, především „příhraniční“ kontakty, čili spolupráci se školami našich nejbližších sousedů, došel svého naplnění díky
spolupráci s Krajským úřadem JmK a následně s českým velvyslanectvím ve Vídni,

kterážto záležitost dostala první obrysy už
na jaře 2015, realizovala se prostřednictvím
vědomostní soutěže o České republice –
formou otázek z dějepisu a zeměpisu, jež
vypracovali naši žáci pro své vrstevníky
z 27 škol Dolnorakouského hejtmanství
a z Vídně. Právě žáci z předměstí Vídně –
z Modlingu – v této soutěži zvítězili a odměnou jim byl čtyřdenní výlet k nám, takže
jsme je mohli přivítat začátkem listopadu,
ukázat naši školu, město, lysický zámek,
Moravský kras, památná místa jižní Moravy
i hlavní město Prahu. Součástí návštěvy byla
i návštěva Brna a setkání s hejtmanem
JUDr. Haškem.
Zmíněné návštěvě rakouských hostů ale
předcházel říjnový zájezd žáků 8. ročníku
do Vídně, kde i přes nepříznivé počasí obdivovali místní památky, a zástupci kunštátského žákovského parlamentu, kteří byli
přivítáni na našem velvyslanectví ve Vídni
12.října, předali rakouským vítězům výše
uvedené soutěže zaslouženou cenu. Akce
byla oboustranně vysoce hodnocena, svědčí o tom osobní dopis s poděkováním velvyslance ČR v Rakousku, který obdržela naše
škola po návštěvě rakouských žáků u nás.
Důkazem je krom toho také zájem rakouské strany o zorganizování druhého ročníku
této akce, na niž už zároveň máme příslib
finančního příspěvku ze strany JmK.
Ani tím ještě nekončí výčet našich mezinárodních aktivit. Koncem května se uskutečnil Den přátelství tří národů – v kunštátské
škole se setkali naši žáci s hosty ze Slovenska (Melčice-Lieskové) a z Rakouska (Hausbrunn). Jednalo se o děti z pátých tříd
a skupinu osmáků a deváťáků. Po slavnostním zahájení ve školním divadle se ti menší společně učili základní slovíčka z němčiny, češtiny a slovenštiny. Ti starší se snažili
o sborový zpěv – také ve zmíněných jazycích.
Po obědě děti změřily své síly ve vybíjené.
Turnaj starších vyhráli naši žáci, z páťáků
byli nejúspěšnější Slováci. Závěrem byly

rozdány perníkové medaile a účastníci se
na školní zahradě věnovali fotbalu, baseballu, přetahování apod. Věřme začátek
další tradice...
Přínosem k výuce jazyků jsou zajisté soutěže a olympiády, jmenujme tedy např. druhý
ročník Angliády, soutěž o nejlepšího angličtináře. V této soutěži, kterou organizuje
Gymnázium Jevíčko, nás reprezentovali
žáci 9. ročníku a v konkurenci dvanácti
škol a celkem 117 žáků zvítězili. B. Baková,
F. Prchal, R. Šafář, K. Pařízková, Lucie Marečková, K. Marečková a Leona Marečková
předvedli skutečně výborné výkony.
A protože k jazykové výuce patří samozřejmě i výuka jazyka mateřského, nelze nezmínit pozoruhodný úspěch K. Kintra v olympiádě z českého jazyka, když po 2. místě
v okresním kole postoupil a dobře reprezentoval školu také v kole krajském.
Český jazyk, literatura, recitace žáků – to
je zároveň další oblast, ve které se máme
čím pochlubit. A tak uveďme alespoň jakýsi
hrubý výčet akcí. K nim patří bezesporu
realizace projektu „Čtenářské dílny“, zaměřeného na čtenářskou gramotnost, díky
němuž mohlo být mimo jiné zakoupeno na
400 nových knih do školní knihovny, účast
v okresním kole soutěže Bible a my, kde
4 žáci postoupili do ústředního kola (A. Dočekalová, V. Kintrová, B. Lepková, K. Kintr),
dále scénické čtení pro 1. a 2. stupeň pod
názvem „Listování…“ (Žáci měli možnost
zhlédnout dvě výborná představení v podání Jakuba Zedníčka, Alana Novotného
a Lenky Janíkové, mladší děti zaujalo čtení
z knihy Petry Soukupové Bertík a čmuchadlo, ty starší vtáhli herci do děje knihy
Mikäela Olliviera Život k sežrání).
Samostatně zmiňuji soutěž v recitaci. Jejího
školního kola se zúčastnilo na 90 (!) žáků
školy a na jeho základě pak ti nejlepší reprezentovali na tradičním „Lysickém sluníčku“, kde M. Vachová vybojovala 1. místo,
A. Chytrý a K. Štenclová získali druhá mís3

ta. Sedm recitátorů jsme vyslali na recitační soutěž do Adamova (K. Štenclová 2. místo, S. Neničková 3. místo). Svým druhým
místem se K. Štenclová kvalifikovala do
krajské soutěže konající se pod názvem
„Dětská scéna“ – a zde získala Cenu diváka.
Za těmito úspěchy je práce p. uč. Kuchyňové, totéž lze říci o organizaci tradiční Noci
s Andersenem – ta se konala v městské
knihovně již pojedenácté, tentokrát možnosti prožít nevšední večer a přespat
v prostředí knihovny využilo 15 čtenářů ze
druhých tříd naší školy. Program byl zacílen
na motivy knih oblíbené spisovatelky Ivony
Březinové. Děti se zde setkaly i s několika
hosty – byl to pan starosta Wetter, Anička
Dudková se svým pejskem, s paní učitelkou
Horákovou z MŠ si děti vyrobily záložku do
knihy a pak zazpívaly známé písničky při
kytaře R. Dostlálové. Paní Fojtová dětem
připravila pochoutky, poděkování zaslouží samozřejmě i vládkyně knihovny paní
Banyaová, podobně jako za spolupráci při
„knihovnických“ akcích pro naše nejmenší
– jako je např. „Knížka pro prvňáčka“, při
níž děti z 1. tříd docházely každý měsíc do
městské knihovny a v rámci projektu se
mimo jiné setkaly při besedě se spisovatelkou Danielou Krolupperovou, autorkou
mnoha dětských knížek.
Zapomenout nesmíme jistěže ani na další
tradiční literární akci – a to literární soutěž
„O cenu Ludvíka Kundery“. Letošního ročníku se zúčastnilo 21 soutěžících ve dvou
kategoriích. Děti si mohly vybrat ze dvou
vyhlášených témat – „Jak vidím svět, když
si nasadím růžové brýle“ nebo „Jak se proslavila... (nějaká obyčejná věc)“. V kategorii
mladších žáků získala 1. místo B. Lepková, dále byly oceněny práce D. Dostála
a V. Kopecké. Vítězkami v kategorii starších
žáků se staly Leona Marečková a M. Gretzová (ZŠ Lysice). Druhé místo v této kategorii získal K. Kintr, třetí místo patří
M. Krompovi (ZŠ Lysice). V této kategorii
jedno ze tří čestných uznání získal R. Štěrba.

Vyzkoušet si možnost stát se básníkem byla
v únorovém vysílání Českého rozhlasu
Brno v pořadu zaměřeném na Kunštátsko
a Lysicko, z našich žáků se zapojili Leona
Marečková, A. Dočekalová, S. Neničková,
M. Juránek a T. Chytrý.
Řady úspěchů dosáhli žáci kunštátské školy
také na poli sportovním. Ještě než zmíníme
několik z nich, přece jen připomeňme, že
škola je každoročním pořadatelem soutěže
ve skoku vysokém – Kunštátská laťka (letos
proběhl již její 22. ročník) – a dále soutěže
v lehké atletice o Pohár krále Jiřího (letos
se konal 8. ročník).
V říjnovém přespolním běhu uspořádaném
lysickou ZŠ obsadilo družstvo našich starších
žákyň 2. místo, 3. místo brala K. Pařízková,
pří březnové Kunštátské laťce skončil bronzový Zd. Machát, v dubnovém blanenském
okresním kole Poháru rozhlasu obsadila
v běhu na 60 m 1. místo Leona Marečková,
stejná žákyně skončila třetí ve skoku vysokém, vítězství patřilo dále družstvu starších
žákyň a 3. místo štafetě starších žákyň na
4x60 m. Při břeclavském krajském kole
Poháru rozhlasu opět zvítězila v běhu na
60 m Leona Marečková! Naše družstvo starších žáků obsadilo při červnovém domácím
Poháru krále Jiřího bronzovou příčku.
Kunštátská škola (žáci 1. tříd) se poprvé zúčastnila „Olympijských her“ pro žáky 1. ročníku – a v konkurenci 28 škol jsme se rozhodně neztratili. Za zvláštní pozornost stojí
tři první místa V. Marečka, a to ve skoku
z místa, v běhu na 50 m a v celkovém čtyřboji.
Dále za zmínku stojí určité také 1. místo
v okresním kole f lorbalu starších žáků
a postup do kraje.
Ve výčtu dalších akcí bychom mohli ještě
hodně dlouho pokračovat. Proběhly další
soutěže a olympiády, např. matematický
„Klokánek“, uskutečnili jsme další projekty, např. „Den etické výchovy“, „Záložka do
knihy spojuje školy“, zorganizovali jsme
další besedy, např. o nebezpečí návykových
látek, a zhlédli v našem novém divadelním

sále řadu představení, např. představení
Divadla klauniky z Brna „Don Quijote de la
Mancha“ nebo představení a vystoupení našich žáků, ať už např. pod vedením A. Hansgutové, E. Mezerové nebo A. Boucníkové.
Posledně jmenované a jejímu kroužku sborového zpěvu patří velký dík za četná vystoupení nejen pro naše žáky, ale i pro veřejnost, např. při rozsvěcení vánočního
stromu na náměstí nebo u příležitosti svátků. Jednotlivé třídy se zúčastnily spousty
exkurzí a zájezdů, mimo jiné např. do brněnské Radosti, viděly zajímavé ukázky,
např. ukázku dravců nebo medvědů – ale
unavit tak kompletním přehledem laskavého čtenáře není účelem tohoto článku.
Rád bych ale věnoval zmínku alespoň těm
akcím, na kterých má lví podíl SRPŠ. S využitím finančních prostředků, jež jsou získány ze sběru papíru, mohou členky tohoto
spolku zorganizovat celou řadu dnes již
tradičních akcí, jako jsou běžecké závody pro
děti „Kunštátská desítka“, zájezdy do Bonga,
resp. Bruna, „Jízdu zručnosti“ či nově zájezd
do Janáčkova divadla na operu „Čarokraj“.
Poděkování v této souvislosti patří i rodičům,
kteří vedou děti ke sběru papíru – a všeobecně k třídění odpadu. Při podzimním sběru
papíru bylo odevzdáno téměř 23 tun této
suroviny, na jaře pak něco přes 22 tun.
Žáci naší školy se věnují také charitativní
činnosti, a to v několika směrech. Uveďme
např. projekt MŠMT a NIDV „Brána k druhým“. V rámci této činnosti se uskutečnil
např. sběr plastových víček, burzy hraček,
vánoční prodej atd. Anebo např. „Kola pro
Afriku“ – se související akcí „Sněhuláci pro
Afriku“ – tu jsme vyhráli asi z 300 škol v ČR.
V těchto dnech začínají našim 317 žákům
letní prázdniny a většině zaměstnanců zasloužená dovolená. Rádi bychom popřáli hodně štěstí ve studiu na dalších školách našim
36 deváťákům a dvěma osmákům, kteří
ukončili školní docházku, zároveň děkujeme
všem učitelům a zaměstnancům školy za
práci odvedenou v právě uplynulém roce.
			

TOPNET INFORMUJE
O RYCHLEJŠÍM INTERNETU
Pro občany města Kunštát jsme připravili jednosměrné navýšení
rychlosti internetu za stávající ceny. Jedná se o asymetrickou internetovou linku, kdy v příchozím směru (download) je dvakrát tak
větší rychlost. Naši zákazníci si mohou vybrat ze tří tarifů 8 Mb/s,
12 Mb/s a 16 Mb/s. U těchto tarifů je možnost využívat naši internetovou televizi IPTV. Díky ní mohou sledovat volně vysílané české
a slovenské programy a vybrané zahraniční kanály, a to za pouhých
60 Kč měsíčně. Výhodou IPTV je, že si můžete pozastavit právě
sledovaný pořad, nebo si jej pustit zpětně. Internetovou televizi lze
sledovat až na čtyřech zařízeních současně.
Našim zákazníkům nabízíme různé výhody a slevy. Např. při platbě internetu na půl roku poskytujeme 5% slevu, na celý rok 10%.
Zřízení internetu a wifi router mají zdarma. Neomezený datový
limit je samozřejmostí. Jelikož jsme regionálním poskytovatelem,
garantujeme servis do 24 hod. od nahlášení poruchy.
Více informací naleznete na www.topnet.cz nebo na zelené lince
800 888 300.
Josef Opálka
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Vl. Všianský

OSLAVA V KUNŠTÁTSKÉM PENZIONU
Dne 18. 6. 2016 jsme si připomněli již dvacáté výročí založení penzionu města Kunštát. Svou návštěvou nás potěšily i bývalé ředitelky paní
Lenka Dobešová a Ing. Ludmila Pešková. Díky podpoře Sboru pro
občanské záležitosti vedeného paní Marií Vlasákovou jsme si užili
hudební doprovod Jiřího Mifky s harmonikou a nechyběl ani taneček.
Magda Hrušková
Všem děkuji za účast.

ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE NA VÝLETIŠTI KE DNI DĚTÍ
Město Kunštát a divadelní spolek LMD
i v letošním roce připravily ke Dni dětí zábavné odpoledne. Konalo se 4. června a byl
to již XIV. ročník akce, která se v této spolupráci stala v našem městě tradiční a úspěšnou. Letošní ročník měl ale jiné pojetí než
předešlé.
„Kdo si hraje, nezlobí"..... tato skutečnost
byla potvrzena. Na výletišti si hrálo kolem
stovky dětí a dospělých, sluníčko se smálo
a mělo radost stejně jako účastníci, kteří si
tentokrát vyzkoušeli různé profese – na
chvíli se stát malířem, knihovníkem, servírkou, policistou, ošetřovatelem zvířat, pošťákem, zedníkem, opravářem, cukrářem
nebo myslivcem se dětem líbilo.
A protože „bez práce nejsou koláče“ všechny děti nadšeně roznášely dopisy, poznávaly dopravní značky, malovaly, třídily knihy,

zdobily perníky, opravovaly motorky a krmily zvířátka. Za vysloužené žetony si potom mohly vybrat dle vlastního výběru odměnu a obchůdek u Janičky byl stále plný
zákazníků. Abychom rodičům nevraceli
rozdováděné ratolesti, na závěr odpoledne
byla připravena pohádka Skřítek Třešnička a mrazík Zlobilka, která celé odpoledne
příjemně zakončila.
Divadelníci, členky kulturní komise i pan
starosta, který se tradičně ujal jednoho
stanoviště, děkují všem rodičům a dětem za
návštěvu.
Město Kunštát děkuje všem zúčastněným,
kteří se podíleli na přípravě tohoto odpoledne a nešetří svým volným časem a nadšením pro radost a pobavení dětí.
Za LMD Marika Wetterová a za KK Jana Bočková
Foto. K. Podsedník st.

INZERCE
SECOND HAND KUNŠTÁT velkoobchod /
/ maloobchod / hrabárna, Brněnská 524.
NOVĚ OTEVŘENO STŘEDA 8.30 –13.30,
ČTVRTEK 8.30–16.30. Nabízíme kojenecké,
dětské, dámské, dámské nadměrné (XL, XXL)
a pánské oblečení, dále ručníky, utěrky,
povlečení, prostěradla, ponožky, klobouky
a slamáky, hračky a mnoho dalších druhů.
PRONÁJEM BYTU 2+1, 2NP, sklep, zahrádka. Kunštát. Tel. 776 714 142
HLEDÁM KE KOUPI rodinný dům se zahradou v Kunštátě nebo v okolí do max. 20 km.
Opravy nevadí. Tel. 792 265 368
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.

XXIV. HRNČÍŘSKÝ
JARMARK
Organizátoři Hrnčířského jarmarku,
který se koná ve dnech 17.–18. září 2016
vyzývají zájemce o místo pořadatele,
aby se přihlásili na MÚ u pana Štěrby.
Podmínkou je věk nad 18 let. Přivítáme
komunikativní a schopné spolupracovníky, kteří pomohou úspěšně zvládnout
tuto významnou akci Města Kunštát.
Kontakt: 515 534 303, 775 441 837
Program letošního jarmarku na webových stránkách města. www.kunstat.eu

SYCHOTÍNŠTÍ HASIČI JEDOU
V plném proudu je hasičská soutěžní sezóna. Napříč všemi kategoriemi o sobě opět
nechávají výrazně slyšet sychotínští hasiči.
1. MLADÍ HASIČI
Družstva mladších a starších žáků startují
v seriálu Okresní ligy mládeže.
Mladší žáci mají odjeto šest z jedenácti soutěží a jsou na průběžném 6. místě. Výborně
se prezentovali poslední květnovou sobotu
na domácí soutěži, kde zvítězili. V červnu si
do tabulky připsali dvě třetí místa na soutěžích v Březině a Ostrově u Macochy.
STARŠÍ ŽÁCI mají za sebou sedm soutěží
a aktuálně drží 5. místo. Stejně jako mladším žákům i jim se dařilo na domácí půdě,
kde zvítězili s časem 13,99 s. Nejcennější
pohár si dovezli také z Ostrova u Macochy.
2. DOROST
V letošním roce startuje v sychotínských
barvách trio Jan Vach, Štěpán Čech a Klára
Pařízková. Všichni startují ve střední kategorii v okresní lize. V červnu se konala dvě
ligová kola. V Šebetově Klára zvítězila, Štěpán si vybojoval 4. místo a Honza místo šesté.
V Ostrově u Macochy Klára opět nezaváhala
a s plným počtem bodů vede svoji kategorii.

Honza si vybojoval bronz a Štěpán 4. místo.
O vyrovnanosti chlapecké kategorie svědčí
fakt, že po 3 kolech se o vedení tabulky dělí
šest závodníků se stejným bodovým zápisem.
V této šestici jsou i oba naši zástupci.
V polovině června se Klára Pařízková zúčastnila krajského kola soutěže dorostu. V těžké
konkurenci dokázala zvítězit ve dvojboji
a stříbro získala v běhu na 100 m s překážkami. V celkovém součtu získala zlato
a Klára nás bude opět po roce reprezentovat
na mistrovství republiky, které se letos koná
4.–5. července v Českých Budějovicích.
3. MUŽI
Sychotínští muži letos opět bojují ve Velké
ceně Blanenska. Po čtyřech kolech jsou na
11. místě. Nejlepšího umístění dosáhli 5. místem v Jabloňanech. 19. června se zúčastnili
kandidátské soutěže (mimo bodování VC) na
Oboře. Na této soutěži zvítězili časem 16,86 s.
4. ŽENY
V ženské kategorii se letos v sychotínských
barvách představují 2 týmy. „A“ tým (loňské
mistryně extraligy ČR) v letošním roce nesoutěží pravidelně, po dlouhých letech soutěžení se rozhodly upřednostnit rodinné

povinnosti. Ale i přes volnější přístup se jim
podařilo zvítězit v soutěži VC Blanenska
v Senetářově.
„B“ tým naskočil do kolotoče hasičských
soutěží naplno. Reprezentuje nás v soutěžích extraligy ČR, VC Blanenska a dalších
pohárových soutěžích.
Exraliga ČR má za sebou úvodní dvojkolo.
Ve Chvalovicích se našim ženám nedařilo
a obsadily „až“ 8. místo. O den později si
v Pasohlávkach spravily náladu vítězstvím
v čase 16,91s a po prvním víkendu jsou na
průběžném 2. místě.
Ve Velké ceně Blanenska „B“ tým vévodí
tabulce, díky vítězství v Žernovníku, druhému místu v Senetářově a třetímu místu
v Bořitově.
V rámci předsezónní přípravy si naše reprezentantky přivezly zlaté poháry ze soutěží v Radíkově (PR) a Dětkovic (PV).
Začátkem roku se sychotínští hasiči účastnili ankety Českého rozhlasu Brno „Dobráci
roku“. Výsledky sms hlasování byly zveřejněny v polovině června a Vaše hlasy nás vynesly na 20. místo. Za hlasy moc děkujeme.
Ing. Aleš Havelka
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SPORT
HOLKY, DĚKUJEME!
Po deseti letech úspěšné reprezentace našeho města a oddílu FK
Kunštát končí svoji činnost fotbalové družstvo žen. Děvčata pod
vedením trenérů a dlouholeté kapitánky a sponzorky Petry Staňkové hrála fotbal s radostí, elegancí a krásou. Děkujeme za úžasné
sportovní zážitky, přejeme vám v životě vše dobré a snad se někdy
opět sejdeme na „zeleném trávníku“.
Za fotbalové fanynky: Renata Horáková, Petra Loukotová,
Božena Staňková, Marie Halasová

Město Kunštát Vás zve
na letní koncert
v sobotu 16. 7. 2016 v 17.00 hod.
areál Jeskyně Blanických rytířů v Rudce.

HUDEBNÍ CYKLUS
POŘÁDANÝ U PŘÍLEŽITOSTI
260. VÝROČÍ NAROZENÍ
WOLFGANGA AMADEA
MOZARTA
Program:
Vst u p n é 10 0 Kč
w w w.go l d e n b i g b a n d p r a g u e.co m

Jako každým rokem i v roce letošním zavítá do Kunštátu v rámci svého působení v regionu Golden Big Band Prague v čele se svým zpívajícím kapelníkem Petrem Sovičem. Tento
profesionální český orchestr patří v současné době k naprosté špičce a i v letošním roce
se mohou návštěvníci koncertu těšit na nádherné swingové evergreeny v orchestrální či
zpívané podobě. Zazní jak americké, tak domácí hity a svým hlasem potěší diváky kromě
zpívajícího kapelníka Petra Soviče také slovenská jazzová zpěvačka Zuzana Vlčeková,
která bude hostem koncertu. Golden Big Band Prague v letošním roce slaví pět let své
existence a do Kunštátu zavítá už třetí rok po sobě. Zeptali jsme se proto kapelníka Petra
Soviče jak se těší na celý koncert: „Město Kunštát a areál jeskyně Blanických rytířů
v Rudce jsou místem, kam se rádi vracíme. Kromě krásné přírody, příjemného zázemí
se tu vždy setkáme se skvělým publikem, které umí ocenit kvalitní swingovou muziku,
a to nebývá v České republice zvykem. O to více si toho vážíme. Během koncertu nabídneme posluchačům z Kunštátu i okolí to nejlepší z našeho repertoáru, protože letos slavíme
páté narozeniny, budeme nadělovat jeden hudební dárek za druhým. Srdečně Vás proto
zvu a těším se na setkání s Vámi.“

1. 7. 2016, 21.00, Zámecká zahrada
W. A. Mozart: Slavné operní melodie
Zpěv:
Helena Hozová – soprán
Karolína Žmolíková – mezzosoprán
Aneta Petrasová - alt
Klavírní doprovod: Ondrej Olos
29. 7. 2016, 21.00, Zámecká střelnice
W. A. Mozart:
Smyčcový kvartet č. 17 B dur
„Lovecký“, KV 458
Serenáda č.13 G dur
„Malá noční hudba“, KV 52
Smyčcové kvarteto Piu presso
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