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V červenci se začalo s opravou chodníků na ulici Palackého. Na náměstí ČSČK byl vybudovaný autobusový záliv, jehož součástí bylo
přeložení plynovodu.
Foto: K. Podsedník st.

SLOVO STAROSTY
Půlí se nám prázdniny. Jako dítě jsem si
myslel, že někdo dal těm dvěma prázdninovým měsícům maximum dnů kvůli nám
školákům, aby to meziškolní období bylo
co nejdelší a my jsme mohli své mozečky
regenerovat (v překladu: vše naučené za
těch deset měsíců zapomenout). A byl jsem
tomu neznámému dobrodinci nesmírně
vděčný. Vůbec mi nevadilo, že je únor ošizen. Ošidil bych pro delší prázdniny i jiné
měsíce. Později jsem si přečetl, že to bylo
trochu jinak a historický vývoj měření času
byl poněkud složitější a motivovaný zcela
jinými úmysly. Ať to bylo jakkoliv, já vím
své.
Období července a srpna je obecně bráno
jako období dovolených, klidu a odpočinku,
kdy většinou nikdo není k dostižení či se
dostižení brání a zdánlivě se nic neděje.
Dokonce i některé profese využívají dlouhého studentského volna a relativně více
si dopřávají klid a pohodu. Ať už jsou to
učitelé, divadelníci, poslanci,…
Na druhé straně jsou prázdniny obdobím,
kdy je naopak příležitost intenzivně budovat, opravovat a stavět, a to rychle. Hlavně
když se to týká akcí spojených se školními
budovami a nemusí se zajišťovat složitě
provoz s dětmi. Anebo, a to už si pár let
zvykáme, dotace se získá v polovině roku
a peníze se musí do konce roku proinvestovat. Anebo to musí být hotové do poutě,

do jarmarku, do závodů, do prvního sněhu
(co kdyby náhodou). A taky se dobře přes
léto pracuje venku. Zedníkům mrazem
nepraskají láhve od piva, v lehkém letním
oděvu se dobře pracuje (hlavně silničáři
o tom vědí své) a po úmorné šichtě spláchneme prach z těla v nějaké vodní nádrži
s vnitřním pocitem dobře odvedené roboty
(alespoň by to tak mělo být).
Také v našem městě o letošních letních
měsících vládne čilý stavební ruch. Opravují se staré a budují nové chodníky, vytváří se bezpečnější prostor před školou, další
místní komunikace se konečně dočkají
zaslouženého povrchu, došlo i na kapličky a sochu Panenky Marie na náměstí.
Všimli jste si přes to lešení, že se nám schovala? Naštěstí jen na chvíli, než se pod
střechou dá řádně do pořádku. Nové vedení pro pitnou vodu na Podchlumí už funguje, takže připojení občané se nemusí bát,
že si nestihnou spláchnout mýdlo z těla.
A taky si ještě letos trochu rýpneme do
kanálů a doděláme, co je ještě potřeba.
Trochu nás to (občany i návštěvníky) obtěžuje jednosměrným provozem v některých
ulicích, objížďkami, zvýšeným hlukem
a prachem. Město se snaží se zhotoviteli
tato negativa vždy minimalizovat, ale i tak
je to občas nepříjemné. Ale když vydržíme,
dočkáme se za to zase něčeho nového nebo
opraveného. A to za to stojí.		
MVDr. Zdeněk Wetter, starosta

INFORMACE O ČINNOSTI
ZASTUPITELSTVA MĚSTA
A RADY MĚSTA
V měsíci červenci se Rada města na svých
zasedáních mimo jiné zabývala:
· záměrem na vybudování chodníku od
návsi na „Bařinu“ v Sychotíně
· organizací výběrových řízení na:
· rekonstrukci výtahu v penzionu pro
důchodce
· realizaci akce „Oprava chodníku Kunštát – Sychotín“
· opravu místní komunikace v Rudce
· na novostavbu chdníku podél silnice
I/19 v Újezdě
· postupem prací na
· rekonstrukci chodníků na ulici Palackého
· realizaci autobusového zálivu pro
autobusové stání na nám. ČSČK
· opravě kaplí v Touboři, Hlubokém
a v Rudce
· výkupem, prodejem a pronájmem pozemků
· Rada města schválila:
· na základě výběrového řízení přidělení zakázky na dodání dopravního automobilu s vybavením pro JSDH Sychotín
společnosti PROFI AUTO CZ, a.s., Kolovratská 1367, Říčany, která podala nejvýhodnější nabídku: cena ve výši 770.898
Kč bez DPH, termín dodání do 30. 9. 2016.

INFORMACE O ČINNOSTI
ZASTUPITELSTVA MĚSTA
A RADY MĚSTA
· uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě s Národním památkovým ústavem o pořádání kulturní akce – výstavy keramických
děl na zámku v Kunštátě
Zastupitelstvo města na zasedání dne 7. 7.
2016 vyslovilo souhlas s podáním odvolání
proti rozsudku Okresního soudu v Blansku
v právní věci žalobce Kongregace sester
Těšitelek Božského Srdce Ježíšova se sídlem
v Rajhradě, proti žalovaným městu Kunštát
a České republice, o určení vlastnického
práva k pozemkům.
-taj-

RYCHLÁ CESTA
K INFORMACÍM
Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Dovolujeme si Vás upozornit na možnost
přihlásit se k odběru novinek z webových
stránek města Kunštát. Pokud v okénku
v levé části hlavní strany na odkazu http://
www.kunstat-mesto.cz/ označené jako
„informace e-mailem“ vyplníte, odešlete
a potvrdíte Vaši e-mailovou adresu, budou
Vám na zadaný e-mail přicházet novinky
zveřejňované např. v sekci úřední deska,
zprávičky a hlášení MR. V případě, že s odběrem nebudete spokojeni, můžete ho samozřejmě zrušit.

XXIV. HRNČÍŘSKÝ
JARMARK
Organizátoři hrnčířského jarmarku,
který se koná ve dnech 16.–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 jarmarku na webových
stránkách města – www.kunstat.eu
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MÍSTOSTAROSTŮV ZÁPISNÍK
VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,
po krátké odmlce se opět vracím se svým
zápisníkem, kterým chci zvýšit povědomí
o dění v našem městě.
Načali jsme druhou polovinu roku a je zapotřebí udělat opět malý sumář o probíhajících a plánovaných akcích. V současné
době se dokončuje projekt autobusového
zálivu nad kostelem, který přinese zvýšení
bezpečnosti pro cestující autobusy a také
pro řidiče projíždějící lokalitou nad kostelem.
Pro rodiče a děti jsme připravili dva projekty, které by měly zajistit jejich větší bezpečí.
První projekt je dlouho očekávaný záliv
před školou, který napomůže k bezpečnému
pohybu dětí při nastupování do automobilu
či autobusu nebo vystupování z nich. Tato
oprava se dotkne i samotného chodníku
před školou od pekárny až ke sportovní
hale. Oprava chodníku a vybudování zálivu
proběhne do 31. 8. 2016.

Druhý projekt, který již nyní finišuje, je
kompletní oprava chodníků na ulici Palackého. Vše bude dokončeno do 31. 8. 2016.
Podařilo se nám rovněž získat dotaci v hodnotě cca 1,2 mil Kč na kompletní opravu
chodníku do Sychotína. Tato rekonstrukce
proběhne v podzimních měsících a napravíme tak dlouholetý a naprosto nevyhovující stav této komunikace.
V letošním roce se také zaměřujeme na
opravu vozovek v našem městě. Do konce
září bude provedena kompletní rekonstrukce vozovky v ulici Sokolská a v podzimních
měsících kompletní rekonstrukce vozovek
v obci Rudka.
Dominantou našeho náměstí je socha Panny
Marie. V letošním roce se nám na její opravu, ale také na opravu dalších sakrálních
staveb (kaple Touboř a kaple Hluboké), podařila získat dotace. V průběhu letních měsíců budou provedeny všechny rekonstrukce.
Vážení spoluobčané, přeji krásné a klidné
prožití prázdninového času.
Ing. Libor Sedlák, místostarosta

CYKLOPOUŤ DO ŘÍMA – BESEDA V PENZIONU
V pondělí 26. července 2016 navštívila penzion města Ing. Jaromíra Vítková, členka
KDU-ČSL, místostarostka Boskovic a zastupitelka Jihomoravského kraje. Působí také
jako členka Výboru pro regionální rozvoj,
členka Rady pro rozvoj lidských zdrojů
a předsedkyně Komise pro sociální věci
a rodinu.
Cílem návštěvy Ing. Vítkové, kterou ve městě přivítal starosta Kunštátu MVDr. Zdeněk
Wetter, byla beseda o průběhu letošní cyklopouti. Poutě probíhají každým rokem po
celé ČR, jezdí se i do Polska a Rakouska
a hlavním organizátorem je Jednota OREL
Uherský Brod. Cílem výletu do Itálie byl hrob
Svatého Cyrila v Římě. Paní Vítková nám
v penzionu povyprávěla o průběhu cesty.
Do Itálie vyjeli třemi autobusy s přívěsy na
kola a za doprovodu duchovních, kteří kaž-

dý den zorganizovali mši svatou. Autobusy
projížděly jednotlivé etapy společně s cyklisty a působily jako pomocná základna.
Spalo se po tělocvičnách, školách a církevních zařízeních. O jídlo se staral skvělý
kuchař. Trasa cyklopouti byla tato: Ravenna,
Pescara, Loreto, Fabriano, Perugia, Assisi,
Bolsena a Řím, kde proběhla audience
u Svatého otce, návštěva hrobu svatého
Cyrila a sarkofágu kardinála Berana. Cílem
návštěvy paní Vítkové u nás v Kunštátě bylo
představit náročnost a smysl této akce,
která spojuje lidi z různých zemí a dokazuje vzájemnou pomoc a podporu.
Za čas strávený u nás v penzionu paní Vítkové všichni děkujeme a budeme se těšit na
další slíbenou besedu na téma vzpomínky
na kardinála Tomáše Špidlíka.

					
Magda Hrušková
vedoucí Penzionu Kunštát

INZERCE

SPORT

ADVOKÁT JUDr. Vilém Fránek nabízí veškeré právní služby, poradenství, zastupování u soudu a sepsání listin ve věcech občanskoprávních a trestních. Přijede řešit
Vaše problémy i do místa Vašeho bydliště.
Volejte kdykoliv: tel. 602 712 423 nebo pište
do Advokátní kanceláře JUDr. Vilém Fránek, Masarykova 12, 678 01 Blansko, e-mail:
vfranek@iol.cz.

MISTROVSTVÍ REPUBLIKY HASIČSKÉ MLÁDEŽE

PEKÁRNA Kunštát nabízí volná pracovní místa. Výhodné finanční ohodnocení,
vyučení a praxe v oboru není podmínkou,
zapracujeme. Bližší informace Bartošová,
Kunštát, tel. 608 886 777.
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.
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. Po dohodě
možnost návštěvy u vás doma.

Určitě mají všichni sportovní fandové
v paměti úspěšné účinkování sychotínské
Kláry Pařízkové na loňském hasičském
mistrovství republiky v kategorii mladších
dorostenek (celkové 5. místo).
V letošním roce se Klára posunula věkově
o kategorii výše. Na okresním kole si s přehledem zaběhla pro postup do krajské soutěže. V jihomoravské konkurenci, kde startovala i jedna z reprezentantek ČR, byly
boje mnohem těžší a hlavně právo postupu
měla pouze vítězka. V běhu na 100 m Klára
zaostala jen 12 setin za vítězkou. Zato ve
dvojboji si zaběhla nový osobní rekord, a tak
se mohla po roce těšit na nejvyšší soutěž,
kterou tentokrát hostily 4. a 5. července
České Budějovice.
První soutěžní den tradičně patřil běhu na
100m s překážkami. První z pokusů Kláře vůbec nevyšel a na druhý pokus nastupovala až z 12. místa. Na ten se podařilo naší
reprezentantce zkoncentrovat a novým
osobním rekordem 18,36 s se posunula těsně za stupně vítězů. Povinnou součástí prvního dne jsou také testy hasičských znalostí. Ty Klára zvládla bez zaváhání.
Druhý den nás čekal dvojboj. Již prvním
pokusem si Klára posunula svoje maximum
o více než půl vteřiny a v tabulce figurovala na stříbrné příčce. Bohužel pro nás i tato
disciplína se běhá na dva pokusy. A mistrovství zažilo nevídaný souboj všech závodnic. Klára dokázala svůj první běh vylepšit
na čas 18,11 s. Ale i ostatní vylepšovaly
a postupně odsunuly Klárku na 6. místo.
Celkem se do časového úseku 11 setin vměstnalo 5 závodnic.

Naše reprezentantka s trenérem

V celkovém součtu na naši závodnici zbylo
nepopulární 4. místo. Přepočteno na čas nás
od bronzu dělilo 10 setin vteřiny.
Soutěžím dorostu předcházelo třídenní
klání žákovských kategorií. I v této soutěži
zanechal Sychotín svoji stopu. Dva naši závodnici, Honza Vach a Štěpán Čech, společně s družstvem Bořitova vybojovali výborné
8. místo.
Jménem SDH Sychotín všem závodníkům
děkuji za vzornou reprezentaci.
Ing. Aleš Havelka
starosta SDH Sychotín

Výsledkem naší práce
je dokonalost …
… tvořte ji s námi

Operátor industry – 26.000 Kč
Operátor automotive – 19.000 Kč

Nabízíme práci ve stabilní prosperující ﬁrmě, zajímavé platové podmínky, osobní
beneﬁty jako třináctý plat, příspěvky na stravování a na životní pojištění, ocenění ﬂexibility,
právní služby pro zaměstnance, možnost ﬁnančního a kvaliﬁkačního růstu, práci
v příjemném kolektivu. Smlouva na hlavní pracovní poměr.

Neváhejte a staňte se součástí našeho týmu
tel.: 601 355 595, e-mail: personalni@colorproﬁ.cz
www.colorproﬁ.cz

Úspěšní reprezentanti Jihomoravského kraje, Klára Pařízková uprostřed
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Lesní školka Jelínek

Environmentální výukové programy pro MŠ a 1. stupeň ZŠ
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IVANA KOVALČÍKOVÁ
ONDREJ OLOS
JOSEF NIZNER J.H.

		 PILASTROVÝ SÁL 21.00

Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

Město Kunštát

MOZARTOVSKÉ INSPIRACE
28. 8.
MICHAELA KOUDELKOVÁ
ZOBCOVÉ FLÉTNY

MONIKA ŠUJANOVÁ
CEMBALO
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DRUHÉ NÁDVOŘÍ 21.00
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