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Nadměrný náklad
míří z Přerova do
přístavu v Mělníku.
Trasu měl ujet za pět dní.
Na cestě je ale už měsíc.
Pro nepříznivé počasí
uvízl nejdříve ve Sloupu,
poté u nás v Sychotíně.
Nadměrný náklad
veze komponenty
pro cementárnu do
Spojených arabských
emirátů. 			

Foto: K. Podsedník st.

SLOVO STAROSTY
Každý z nás či alespoň většina z nás má
své zavedené stereotypy, svoje prošlapané
cestičky, které zná nazpaměť, prochází jimi
nevědomě, automaticky, poslepu. Řeší jiné,
důležité úkoly, nákup, denní plán, večerní
program, noční program. Šlapeme si po té
své cestičce, noha míjí druhou, tady je propadlá dlaždička, zvednout šlapku, překročit ať nezakopnu, tady krok doprava, obejít
vyčnívající poklop od kanálu a šlapeme dál
a plánujeme tak, jak jsme dennodenně
zvyklí. Mozek jednou malou částí řídí naše
svaly, vyrovnává náklony, pohání spodní
část našeho těla a udržuje ve vertikále celý
trup, aniž bychom si byli vědomi, jak složitý je to proces. Ale běda, jak jej něco naruší.
Všechno je najednou jinak. Automatické

šlapání je přerušeno, plánování ukončeno
a adrenalin vzlíná z nadledvin do cévního
systému, burcuje celé tělo, tlak stoupne
a z úst vyletí neartikulovaná sousloví tolik
oblíbená v mluvě mládeže všech generací
a ve školách marně zakazovaná. Je-li narušení neměnné, nezbývá, než pozměnit
svůj stereotyp a hledat cestičku jinou, náhradní. Konec je s plánováním, musíme se
soustředit, hledat, kombinovat a cíleně
směřovat k vytouženému napojení se na
pokračování té své staré dobré vyzkoušené trasy. Někteří to vezmeme jako fakt,
realitu života. Někteří máme okamžitou
příležitost kritiky. Rádi kritizujeme, dělá
to dobře našemu přesvědčení o vlastních
pokračování na str. 2

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
2017
Konečný výtěžek Tříkrálové sbírky 2017
v Oblastní charitě Blansko činí
1 957 596 Kč!
Je to o 129 760 Kč více než v loňském roce.
Oblastní charita děkuje všem občanům,
dobrovolníkům a organizátorům
našeho města, které se připojilo
částkou 51 667 Kč.

INFORMACE
O ČINNOSTI
RADY MĚSTA
V měsíci lednu se Rada města na svých zasedáních mimo jiné zabývala:
• přípravou a vyhlášením výběrového řízení na provádění údržby Panské zahrady a na zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci bytového
domu Nová 504
• plánem investičních akcí na rok 2017
• zpracováním žádostí o dotace na rok
2017 z vyhlášených programů
• návrhem rozpočtu města na rok 2017
• prodejem pozemků
• pronájmem nebytových prostor
• Rada města schválila:
• spolupráci s Kinematrografem bratří
Čadíků při akci „Filmové léto 2017“
• uzavření smluv o zřízení věcného břemene se společností E.ON
• použití znaku města v rámci organizace celorepublikového Festivalu přípravek Sdružení hasičů Čech, Moravy
a Slezka, který se bude konat dne 17. 6.
2017 v Panské zahradě
• odpisový plán příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Kunštát na rok 2017			
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SLOVO STAROSTY

KNIHOVNA

LESNÍ ŠKOLKA

schopnostech řešit cokoliv a čím větší banalita, tím víc hromů a blesků. A jak nás to
blaží. Adrenalin se odbourá, krevní tlak
srovná, alarmy v těle se vypnou a mozek
nám jako odměnu za zvládnutou krizi vymačká pár molekul endorfinů. Panečku,
to je lepší než čokoláda. Známe to všichni?
Nebo jsme jiní? To poznáme za pár týdnů.
Ještě máme v paměti poslední rekonstrukci kanalizace v našem městě, kdy jsme
museli obcházet, objíždět a přeskakovat
díry, hromady, stroje a dělníky. Ale bylo to
potřebné a přežili jsme to bez následků.
V loňském roce jsme si to tak trochu znovu
nacvičovali při rekonstrukci chodníků
a místních komunikací. Letos nás to čeká
opět a v poněkud větší míře. Na přelomu
února a března začne ředitelství dálnic
a silnic rekonstruovat most v Sychotíně,
aby nám nespadl. Do poloviny prázdnin
budeme jezdit střídavě jen po jedné polovině, jak nám semafory nařídí.
Na jaře bude město pokračovat druhou
etapou rekonstrukce kanalizace, opět pro
dobrou věc. A tak rozkopeme část ulice
Brněnské a U Hřiště. Stihnout to musíme,
než skončí škola. A možná se pustíme do
dalších chodníků zase v jiné části obce.
Letos si tedy „užijeme“. Ale všechno jednou
skončí a opět se dočkáme těch svých cestiček a plánování. Buďme hodní na dělníky,
neničme jim stroje, jezděme opatrně a dávejme pozor na sebe, ať nepřijdeme zbytečně k úrazu. Jinak to nejde, dělá se to tak
i jinde. Možná jen v Číně dokáží přes noc
přebudovat čtvrtě a vystavět sídliště. Ale
my nejsme v Číně a snad ani nechceme.
Proto vás prosím o trpělivost a porozumění.
Děláme to pro lepší Kunštát.		

STATISTICKÉ V ÝSLEDK Y
MĚSTSKÉ KNIHOVNY
KUNŠTÁT ZA ROK 2016

MASOPUST S LESNÍ ŠKOLKOU

MVDr. Zdeněk Wetter, starosta

RADA MĚSTA 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.
Společný přehled akcí se velmi osvědčil
při plánování termínů nás všech. Odeslání požadovaných údajů je v zájmu
i vašeho spolku.
Do plánu, prosím, uveďte: název akce,
termín konání, místo konání, pořadatel.
Informace posílejte do 20. 2. 2017 na
emailovou adresu: knihovna@kunstat-mesto.cz
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I. KNIHOVNÍ FOND
Knihovní jednotky
k 31. 12. 2016
naučná literatura
krásná literatura
zvuková média (audioknihy)
počet titulů periodik
přírůstky – nové knihy
úbytky – vyřazené knihy

19 604 sv.
6 859 sv.
12 519 sv.
226
21
417 sv.
226 sv.

II. UŽIVATELÉ
počet čtenářů
děti do 15 let

382
105

celkem (fyzické) návštěvy:
návštěvníci půjčovny a studovny
návštěvníci využívající internet
návštěvníci kulturních akcí
v knihovně

3 820
3 297
138

Lesní školka Jelínek již tradičně pořádá
masopustní průvod. Srdečně zveme všechny
zájemce, nechť se dostaví v úterý 28. 2. 2017
od 14 hodin do areálu Lesní školky Jelínek
v převleku i bez něj (na místě bude možnost
se dozdobit). Po úvodním kroužku vyjdeme
na průvod městem, který bude zakončen
v místním penzionu pro důchodce. V průvodu nebudou chybět ani tradiční koblihy.
Lesní školka Jelínek, zj

385

návštěvníci on-line služeb,
virtuální návštěvy:
návštěvy do elektronického katalogu
knihovny
310
návštěvy webových stránek knihovny 2 600
III. VÝPŮJČKY
celkem výpůjčky
naučná literatura
krásná literatura
periodika

12 150 sv.
1 299 sv.
9 881 sv.
970 sv.

meziknihovní výpůjční služba
v rámci státu, půjčeno od jiných
knihoven
výměnné regionální fondy
www.knihovnakunstat.cz

106 sv.
223 sv.
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SBOR SDH A JSDH KUNŠTÁT
SI VÁS DOVOLUJÍ POZVAT NA
PŘÍJEMNĚ STRÁVENÝ VEČER
S HUDBOU, TOMBOLOU A PLNĚ
ZÁSOBENÝM BAREM.
V jádru jsme hasiči všichni, nezbytné
je hasit nejen požáry, ale i touhu po
novinkách, hasit lze i vzájemné vztahy,
potřebu po vzdělání, k uhašení
je rozhodně i nutkavá zvědavost,
o žízni ani nemluvě!
A pak, že jsou hasiči jen někteří.

HOTEL RUDKA
POŘÁDÁ U PŘÍLEŽITOSTI
MEZINÁRODNÍHO DNE ŽEN
v sobotu 4. 3. 2017 v 19.30 hod.

RETRO VEČER MDŽ
Připraveno bude speciální retro menu.

Přijďte nám na ples ukázat,
zač je toho loket!

K tanci a poslechu zahraje DJ BAART.
Připravili jsme si pro Vás pestrou směs
hudebních melodií 60.–80. let,
z domova i ze světa.
!Vstupné ZDARMA!

A my jako hasičský spolek, ač je to
proti našemu přesvědčení, doufáme,
že jsme ve vás zažehli jiskru a již ve vás
doutná chuť jít 11. 2. PLESAT!

Rezervace stolů možná na telefonních
číslech 539 083 405 nebo 722 947 994.
www.hotelrudka.cz

ZPRÁVA O ČINNOSTI KOLEKTIVU MLADÝCH HASIČŮ
V KUNŠTÁTĚ ZA ROK 2016
K dnešnímu dni je v kolektivu celkem 39 dětí.
Z toho je 16 dětí v přípravce (děti od 3–6 let).
O hasičský potěr se stará sedm vyškolených
vedoucích a dva instruktoři.
ZAJÍMAVOSTI Z KRONIKY:
S Čertíky se pravidelně účastníme výtvarné a literární soutěže PO očima dětí, loni
jsme se umístili v krajském kole. Snažíme
se také účastnit soutěží v požárním sportu.
Mimo povinnou účast na jarním a podzimním kole hry Plamen jsme se zúčastnili
Sychotínského uzlíku, soutěže v požárním
útoku v Sychotíně, soutěže v Rájci, v Nýrově,
ve Štěpánově a Olešnici. Přípravka se navíc
předvedla na Festivalu přípravek SH ČMS
v Čelákovicích.
Uspořádali jsme si valnou hromadu Čertíků, dětský den – olympiádu mini hasičů,
zahráli jsme si vícegenerační florbálek,
uctili jsme památku našeho patrona sv.
Floriána, oslavili jsme osmdesátiny našeho
praporu, zúčastnili jsme se svěcení sochy
Panny Marie na náměstí a byli jsme u toho,
když bylo JSDH předáno nové DA. Prázdniny jsme zahájili stezkou odvahy, táborákem a nocováním na výletišti. V létě jsme
již pošesté jeli na soustředění do Orlického
Záhoří, které probíhalo v duchu plnění
odznaků specializací a cykloturistiky.
Pro veřejnost jsme pořádali karneval, před
pálením čarodějnic akci Po stopách Bezzubky a Dušičkohraní, které nahradilo tradiční Dýňový den.
Aktivně jsme se zapojili do akce Ukliďme
svět, ukliďme Česko, ukliďme Kunštát, byli
jsme přizváni k brigádě na budoucím sportovišti v Újezdě a tradičně jsme podpořili
Ligu proti rakovině – prodáváním kytiček
jsme do sbírky přispěli částkou 8 008 Kč.
Také jsme se zapojili do akce pouštění balónků Ježíškovi.

Zúčastnili jsme se velikonočního i vánočního jarmarku ve Zbraslavci a vánočního
jarmarku v Kunštátě.
V roce 2017 náš kolektiv čeká přetěžký úkol.
V rámci našich desátých narozenin jsme se
rozhodli uspořádat Festival přípravek SH
ČMS. Měl by se konat 17. 6. 2017. Bude to
nejen organizačně, ale i finančně velice náročná akce. Proto se nadcházející rok ponese v duchu šetření a omezení některých
činností. Asi nejbolestnější změnou bude
nahrazení letního soustředění příměstským
táborem, který by se měl konat 14.–18. 8. 2017.
A na závěr moje tradiční poděkování všem,
kteří nám pomáhají. Ať už je to pomoc s vedením kroužku, organizací akcí pro veřejnost, pomoc při manipulaci s PS 12 a další
technikou, finanční výpomoc, dokumentace naší činnosti, nebo za neméně důležité
povzbuzení a psychickou podporu. Moje
obrovské poděkování patří rudeckým, kteří nám dovolili trénovat na jejich hřišti,
což vedlo k nemalému zvýšení bezpečí našich svěřenců.
Vedoucím a instruktorům děkuji za jejich
skvělou práci, obětavost a trpělivost nejen
s Čertíky, ale i se mnou.

INZERCE
PROVÁDÍM MĚŘENÍ tepelných ztrát domu,
bytu kvalitní termokamerou TESTO 876.
Cena za rodinný dům je 800 Kč + doprava.
Počet snímků není omezen. Měřím i větší
budovy a jiné předměty jako elektro rozvaděče, topení apod. Tel 777 072 947
HODINOVÝ MANŽEL, veškeré drobné
technické práce a opravy v domácnosti, na
zahradě, chalupě, doprava i objemnějších
předmětů, stěhování, doprava a montáž
nábytku (Ikea, Asko,...), vyklízení prostor,
kácení, cokoliv, na čem se dohodneme, rychle, kvalitně, za příznivé ceny. www.hodinovy-manžel-blanensko.cz, tel. 606 954 900
NABÍZÍME K PRONÁJMU prostor bývalé
večerky na náměstí Krále Jiřího 104.
Tel. 736 529 266
KOSMETICKÉ OŠETŘENÍ, pedikúru, manikúru, vizážistiku a dárkové poukazy vám
nabízí Petra Loukotová na penzionu – ulice
Radnická. Tel. 605 979 121
KOUPÍM menší rodinný domek se zahradou

					 v Kunštátě nebo v okolí Kunštátu.
Tel. 721 332 622
vedoucí kolektivu MH, Jitka Vaněrková

MĚSTO KUNŠTÁT VÁS ZVE NA VYHLÁŠENÍ ANKETY
SPORTOVEC KUNŠTÁTSKA 2016
Již druhým rokem pořádá sportovní komise při Radě města Kunštát anketu Sportovec Kunštátska. Během listopadu se sešlo celkem 40 nominací rozdělených do čtyř
kategorií. Z nominovaných vybere odborná komise nejúspěšnější sportovce uplynulého roku. V průběhu ledna také probíhalo internetové hlasování veřejnosti.
Sešlo se na 500 hlasů. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne 15. února od 17 hodin
v Kulturním domě v Kunštátě. Ocenění sportovců doplní také kulturní program.
Srdečně Vás zveme na slavnostní vyhlášení.
Ing. Aleš Havelka, předseda sportovní komise
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MĚSTO KUNŠTÁT ZVE NA

15. ROČNÍK SOUTĚ ŽE
O NEJLEPŠÍ SLIVOVICI
(SLIVKOŠT)
Vážení příznivci nápoje,
který posiluje mysl, srdce
a mládenecké síly,
dovolujeme si Vás pozvat
dne 11. února 2017
do Rudecké hospody na SLIVKOŠT.
Kategorie:
1) švestky
2) hrušky, třešně, kalvados
3) ostatní
Příjem vzorků již celý týden předem –
každý den od 17 hod. v Rudecké hospodě.
Začínáme v 19.00 hodin.
K poslechu a dobré pohodě hraje Petr Bednář.
Zve Sdružení složek Rudka
Bližší informace na tel. 721 997 673

CELOVEČERNÍ PROMÍTÁNÍ NEJLEPŠÍCH
CESTOVATELSKÝCH FILMŮ UPLYNULÉ SEZÓNY

6. 3. 2017 v 18.00 h / Divadelní sál ZŠ Kunštát

PÁTEK 24. ÚNORA 2017
KUNŠTÁT * HOTEL RUDKA
ZAČÁTEK V 17.30 * VSTUPNÉ 80 KČ

CENA VSTUPENKY 160 KČ / DŮCHODCI 120 KČ
PŘEDPRODEJ OD 13. 2. 2017 V INFORMAČNÍM CENTRU KUNŠTÁT, TEL. 516 410 576.

Předprodej vstupenek v INFOCENTRU.
www.romtan-travel.cz

BADMINTONOVÝ
TURNAJ
VE ČTYŘHŘE
19. ÚNORA 2017
Městská sportovní hala KUNŠTÁT
Přihlášky: romtan-travel@seznam.cz
tel. 602 662 306
(pouze pro neregistrované hráče)
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