Informační
zpravodaj
města
Kunštát

Kunštátský
zpravodaj

duben 2017
Ročník XXII.
www.kunstat.eu

Ve středu 22. března se konal ve sportovní hale v Kunštátě 23. ročník soutěže okresního přeboru ve skoku vysokém „Kunštátská laťka“.
Soutěže se zúčastnilo 127 závodníků ze 14 škol okresu Blansko.

SLOVO STAROSTY
Zajisté jste si povšimli, že nám z ulic města
zmizel strážník městské policie. Delší nemoc ho odstavila z výkonu služby.
Sice jsme město, kde kriminalita a násilí
nebují, přesto je nutné dohlédnout na parkování, zábor městského pozemku, zklidnit alkoholem povzbuzeného veselého občana, pokárat za nevhodné chování, nedodržování pořádku, prověření cizích, v chování podezřelých osob a mnoho dalších
důležitých maličkostí včetně dodržování
vyhlášek města.
Radnice vnímá pořádek a bezpečnost ve
městě jako jednu z priorit. Proto jsme se

rozhodli oslovit bezpečnostní agenturu,
se kterou spolupracujeme v rámci dozoru
na velkých kulturních akcích, s žádostí
hlídky v Kunštátě. Tato agentura již dlouho a úspěšně spolupracuje i v jiných městech se samosprávami a jejich policií.
Od konce března na zkušební dobu jednoho měsíce budete tedy v ulicích Kunštátu
i v přidružených obcích potkávat v různých, zatím omezených časech, uniformovanou hlídku. Bude z pověření Města zajišťovat pořádek, bezpečnost a dodržování
zákonných opatření.		
MVDr. Zdeněk Wetter, starosta

Foto: L. Dostál

INFORMACE O ČINNOSTI
RADY MĚSTA
V měsíci březnu se Rada města na svých
zasedáních mimo jiné zabývala:
• přípravou výběrového řízení na zhotovitele akce „Rekonstrukce objektu penzionu pro důchodce“
• výběrovým řízením na zpracovatele projektové dokumentace na rekonstrukci
bytového domu Nová 504
• vyhlášením výběrového řízení na zhotovitele akce „Obnova vodovodu a rekonstrukce místní komunikace v ul. Hrnčířská“
• prodejem a výkupem pozemků
• výstavbou veřejného osvětlení v ulici
Rudecká (za keramikou)

PROSBA KE VŠEM ROZUMNÝM LIDEM

• pronájmem bytů a nebytových prostor

Krásné počasí láká k procházkám. Možná, že dorazíte až k nám, do Újezdu. A bude
vám vrtat v hlavě, co že to budujeme za výletištěm, tam v polích. Prozatím doufáme,
že to bude travnatá tréninková plocha pro naše mladé hasiče. Pracujeme na jejím
zvelebení už dlouho. Těžká technika nám sice srovnala hromady hlíny do roviny,
ale byli jsme to my, rodiče, děti a kamarádi, kdo s hráběmi v ruce vyhrabovali
haldy kamení, nakládali je lopatami do korbic a odváželi z plochy pryč. Byli jsme
to my, kdo zde ručně seli trávu, kousek po kousku ji zahrabovali, sjednávali zalévání. Byli jsme to my, kdo se zde scházeli se zahradními sekačkami, abychom
se účastnili hromadného sečení… O to víc nás mrzí, že si někdo spletl naše „hřiště“
s autodromem a projezdil nám zde koleje. Věříme, že pořád ještě existují lidé, jimž
práce ostatních lhostejná není. Věříme, že pořád ještě existují řidiči, kteří řidiči
skutečně jsou. Prosíme, nezklamte nás! 					
Újezdští

• přípravou Hrnčířského jarmarku 2017,
návrhem programu
• Rada města schválila:
• prodloužení nájemních smluv na pronájem bytů v objektu Lipka č.p. 43 a Rudka č.p. 29
• plán těžeb pro rok 2017 na lesním majetku lesů Města Kunštát
• rozpočtové opatření č. 1/2017
• prodloužení povolení hostování lunaparku Pavla Nového na rok 2018 a 2019
-taj-

ZÁKLADNÍ MÍSTOSTAROSTŮV
A MATEŘSKÁ ŠKOLAZÁPISNÍK
KUNŠTÁT
Milí kunštátští spoluobčané,
zima je již za námi a nastupující jaro odhaluje každodenní nešvary. I přesto, že
Kunštát věnuje nemalé prostředky na
pr ůběžný úklid nepořádku v ulicích,
můžete po cestě do práce nebo při procházkách v našem krásném městě narazit na
místa a zapadlé kouty, kde se nacházejí
pohozené odpadky či přímo úmyslně založené černé skládky.
Přišel čas s tím něco udělat! Stejně jako
v loňském a předloňském roce se Město
Kunštát rozhodlo připojit k dobrovolnické úklidové akci Ukliďme svět – Ukliďme
Česko 2017. Název akce jsme opět rozšířili
o naše Ukliďme Kunštát.
Ukliďme svět, ukliďme Česko – je dobrovolnická úklidová akce, která probíhá na
území celé České republiky (a dokonce na

VODOHOSPODÁŘSKÝ
ODBOR
Vodohospodářský odbor města Kunštát
oznamuje termíny odečtů vodoměrů
v roce 2017:
• Rudka, Touboř a obec Zbraslavec – 2. polovina dubna
• Sychotín, Újezd – 2. polovina května
• Kunštát – 2. polovina června
- vho -

Oznamujeme vám, že kabelové rozvody sítě Selfnet v Kunštátě prošly zásadní modernizací. Díky ní se Kunštát
zařadil mezi nejpokrokovější obce
a svým obyvatelům může nabídnout
skutečně moderní televizní služby.
Domácnostem je nově dostupná interaktivní televize Selfnet TV.
Díky interaktivním funkcím jako je
Pauza, Dívat se od začátku, Nahrát
nebo Archiv už nezmeškáte svůj oblíbený pořad, sportovní zápas nebo filmovou premiéru.
Pro příznivce moderní techniky jsou
k dispozici aplikace, které umožňují
sledovat vysílání na telefonu, tabletu
či notebooku, zkrátka kdekoli, kde je
dostupné internetové připojení.
V případě zájmu o další informace,
texty nebo grafické podklady využijte
e-mail firesova@itself.cz.
Prokuristika společnosti itself s.r.o.
		
www.itself.cz

MATRIKA
Čas plyne, vzpomínky
zůstávají…
Dne 21. 4. 2017 by se dožil
80 roků pan Jiří Bělehrádek.
Stále vzpomínají manželka
a dcery s rodinami.
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několika místech mimo ni). Cílem akce je
společný úklid nelegálně vzniklých černých
skládek a nepořádku v jeden den. Do úklidových akcí se zapojují lidé ze všech koutů
České republiky. Uklízejí školáci, úředníci,
skauti, děti z dětských domovů, vysokoškoláci, důchodci, programátoři, lékaři, prodavači, ekologové, turisti, pejskaři, pankáči …
Prostě všichni, na koho si vzpomenete.
Město Kunštát poskytne všem zúčastněným
občanům pracovní rukavice, pytle na odpadky a malou svačinu. Následný svoz odpadu a jeho likvidace bude v režii města.
Plánovaný harmonogram:
• do 5. dubna žádáme zájemce o přihlášení
na tuto akci. Kontaktní osobou je místostarosta Ing. Libor Sedlák (mistostarosta@
kunstat-mesto.cz, +420 775 441 838)

• registrace proběhne zasláním registračního e-mailu v podobě (jméno, věk a bydliště)
• v sobotu 8. dubna v 9.00 na dvoře městského úřadu provedeme prezenci vedoucích
zájmových složek a jednotlivců/dobrovolníků, kterým bude také přiřazena lokalita
pro úklid
• 9.10 provedeme seznámení s bezpečností
při sběru odpadu, vydáme materiální pomůcky a občerstvení
• 9.15 přesun na určenou lokalitu
• během dopoledne budeme provádět průběžný svoz odpadků
• 12.00 do 13.00 předběžný konec akce
Pomozte i vy zkrášlit naše město.
Těšíme se na vaši spoluúčast.
					
Ing. Libor Sedlák, místostarosta

ÚSPĚCH SÁRY EVY NENIČKOVÉ NA SOUTĚŽÍCH V CIZÍCH JAZYCÍCH
Každým rokem probíhají na naší škole předmětové olympiády. Jejich úspěšní účastníci pak reprezentují naši školu v okresních,
případně i vyšších kolech těchto soutěží.
Také letos dosáhli někteří naši žáci výborných výsledků. Kryštof Kintr soutěžil velmi
úspěšně hned ve dvou olympiádách – na
olympiádě v českém jazyce získal v okresním kole 4. místo a v dějepisné olympiádě
byl dokonce druhý, což mu přineslo postup
do krajského kola. Postup do kraje vybojovala v okresním kole také Ivana Hrubá,
která soutěžila ve znalostech z chemie.
Výsledky krajských kol těchto olympiád
v tuto chvíli ještě neznáme, ale jednou krajskou vítězkou dokonce hned dvou olympiád
se naše škola může pochlubit už teď. Stala
se jí Sára Eva Neničková, která během dvou
dnů získala vítězství na soutěžích v anglickém a ruském jazyce. Jak vypadala její
cesta k těmto skvělým výsledkům?
Na naší škole se jako druhý cizí jazyk, který
je v současnosti na základních školách povinný, učí ruština a od letošního roku také
němčina. Žáci se učí rusky od 7. třídy,
v 9. třídě by pak měli být schopni se domluvit v běžných situacích. Troufnout si ale
zvládnout poslech textu namluvený rodilým
mluvčím, reagovat na situaci znázorněnou
obrázkem nebo hovořit s odbornou porotou

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ
ŠKOLA KUNŠTÁT
oznamuje rodičům žáků, kteří nastoupí ve školním roce 2017/2018 do 1. ročníku ZŠ, že termín zápisu je stanoven na
čtvrtek 6. dubna 2017 od 13.00 do 17.00.
Zápis se uskuteční v 1. patře budovy
v učebnách 1.A a 2.B. Žádost o přijetí
do ZŠ a zápisní list budou k dispozici
v mateřské škole a na webové stránce
školy, spolu s vyplněnou žádostí a zápisním listem je nutno vzít s sebou rodný list dítěte.
Upozorňujeme, že k zápisu se musí dostavit i rodiče, kteří již loňského roku
získali pro svoje dítě odklad školní docházky, stejně tak i rodiče, kteří o odkladu školní docházky pro svoje dítě
pro příští školní rok uvažují.

na zadané téma, to chce nejen výborné znalosti, ale i sebevědomí a odvahu. Obojí prokázala Sára Eva Neničková, která se na
soutěž velice pečlivě připravovala. Krajského kola jsme se totiž účastnili poprvé
a vlastně jsme nevěděli, co nás čeká. Sára
byla jedinou účastnicí ze základní školy,
ostatní soutěžící byli z víceletých gymnázií.
O to víc můžeme být na Sářin úspěch hrdí.

Markéta Hrušková, Ilona Kuchyňová,
ZŠ Kunštát

LESNÍ ŠKOLKA JELÍNEK
Ohlédnutí za letošním masopustem
Letos vyšel masopust na úterý 28.2. Sešli
jsme se v hojném počtu různorodých masek
ve 14.00 před Jelínkovou chatou. Po krátkém
úvodním kolečku a přípravě koláčků do
košíčků jsme vyrazili na průvod Kunštátem.
Děti koláčky po cestě nabízely kolemjdoucím, kterým tak připomínaly začínající
půst. Po zastávce v Kunštátské školce jsme
došli do lékárny. Dále jsme na náměstí zašli
téměř do každého krámku. Do knihovny,
obchodního domu i květinářství. Všude byli
z dětí nadšení a v prodejně Coop dokonce
dostaly děti spoustu kříd, za což děkujeme!
Děti je hned s radostí využily při čekání na
obecenstvo z řad seniorů a pokreslily plácek před penzionem. Poté co se dědečkové
a babičky usadili na připravené židle, jim
děti zahrály svou nacvičenou pohádku. I za
to je čekala sladká odměna. Děkujeme tedy

NEJLÉPE OPRAVENÁ KULTURNÍ PAMÁTKA
Středověké nástěnné malby na zámku
Kunštát budou v soutěži Nejlépe opravená
kulturní památka Jihomoravského kraje
v roce 2016 soutěžit pod číslem 12.
Hlasovat lze na telefonní číslo 736 301 599
SMS zprávou ve tvaru HLA(mezera)PAMATKY(mezera)číslo památky.
Z každého telefonního čísla lze zaslat pouze
jednu SMS zprávu. Cena SMS zprávy je jako

Na konci ledna proběhla na naší škole také
olympiáda z anglického jazyka. Děti soutěžily ve dvou kategoriích, 6., 7. ročník a 8., 9.
ročník. V první části byl pro účastníky připraven poslech a čtení s porozuměním, ve
druhé části si děti vylosovaly téma, popsaly
příslušné obrázky, krátce téma představily
a nakonec odpovídaly na naše otázky. Na
1. místě v mladší kategorii se umístila Tereza Novotná ze 7.A a ve starší kategorii Sára
Eva Neničková z 9.B. Obě dívky nás poté
reprezentovaly v okresním kole v Blansku,
kde naše škola dosáhla krásného úspěchu.
Starší z dívek, Sára Eva Neničková, svou
kategorii vyhrála a postoupila do krajského
kola, které se konalo v Brně Lužánkách.
V tomto kole se setkaly děti s opravdu velmi
vysokou znalostí angličtiny, a proto rozhodování poroty nebylo vůbec jednoduché. Po
krátkém poslechovém testu probíhala ústní
zkouška, založená na konverzaci mezi dvěma účastníky a také členy poroty, kterým byl
i rodilý mluvčí. Vítěze soutěže představila
porota jako člověka s výbornou znalostí
angličtiny, vyzrálými názory, ale i příjemným
vystupováním. A nebyl jím nikdo jiný než
naše Sára. Přejeme jí i touto cestou pevné
nervy a hodně štěstí v ústředním kole, které
se bude konat začátkem května v Praze.

běžná SMS dle tarifu hlasujícího a odpovědní SMS je zdarma. Hlasování probíhá
od 17. 3. do 9. 4. 2017.
Bližší informace k soutěži naleznete na
stránce http://www.kr-jihomoravsky.cz/
pamatky/
Hlasování se může přičítat v řádu několika
minut, započítání vašeho hlasu bude potvrzeno odpovědní SMS.
Odbor kultury a památkové péče, Krajský úřad JMK

nejen paní Hruškové, vedoucí penzionu, ale
také paní Marcele Bočkové za zapůjčení
kostýmů, které udělaly radost nejen dětem,
ale i dospělým.
Klub Koloušek – lesní dobrodružství
pro děti od 2–3 let
Lesní klub Jelínek nabízí opět možnost pro
děti, kterým budou v září 3 roky, vyzkoušet
si, jaké to je chodit do lesní školky. Koloušek
bude probíhat od května do června 2017
v dopoledních hodinách každou středu od
8.30 do 12.30 včetně oběda,
Oporou a jistotou jim v prvních dnech
bude maminka nebo jiný blízký člověk a po
celou dobu pedagožky a průvodkyně z Lesního rodinného klubu Jelínek. Vyzkouší si
jaké to je jíst v lese, vařit na ohni, uvidí, jaké
krásy a inspiraci nám příroda nabízí, zažijí
spoustu her, dobrodružství, legrace a tvoření. Naučí se od starších dětí pravidla lesa,
jak po sobě uklízet a navzájem si pomáhat.
Těšíme se na společné chvíle v malebné
přírodě v okolí Kunštátu. Bližší informace:
www.lsjelinek.cz | Mgr. Zora Javorská |
email: zorienka@gmail.com| tel. 606 722 988.
Zápis do Lesní školky Jelínek
Zápis do školky se letos uskuteční dne
15. 5. od 14.00 v Jelínkově chatě (za koupalištěm). Více informací a podrobností
budeme zveřejňovat na www.lsjelinek.
cz a na nástěnce u zastávky.		
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TS BAMI KUNŠTÁT
Taneční skupina BAMI pořádala 25. 2. 2017
první ročník nové celorepublikové taneční soutěže s názvem Let’s dance. Soutěž
se konala ve sportovní hale v Letovicích,
kam se sjelo téměř tisíc tanečníků z České
republiky. Soutěžilo se v moderním tancování street dance, show dance, disco dance,
aerobik, mažoretky, plesové a parketové
tance. Diváci a fanoušci týmů vytvořili fantastickou atmosféru a celá akce se vydařila
na výbornou.
Taneční skupina BAMI se účastnila 12. 3.
2017 celorepublikové taneční soutěže v České Třebové, kde naše choreografie získaly krásná umístění: 1. místo Latino dance,
1. místo Pomáda, 2. místo Viva la diva,
2. místo Moto GP. Gratulujeme všem tanečníkům.
Taneční skupina BAMI nyní připravuje
osmý ročník mezinárodní taneční soutě-

INZERCE

že O pohár města Kunštátu a Letovic dne
22. 4. 2017 ve sportovní hale Letovice. Taneční soutěž proběhne pod záštitou starosty města Kunštát MVDr. Zdeňka Wettera
a starosty města Letovic Vladimíra Stejskala. Na tanečním parketě uvidíte skupinové formace, sóla a dua. Těšíme se na vaši
návštěvu.
Taneční skupina BAMI pořádá NÁBOR
NOVÝCH TANEČNÍKŮ na příští školní rok.
Probíhá v termínu březen – červen každý
pátek od 14.00–15.30 ve sportovní hale Kunštát (zrcadlový sál).
Nábor je určen pro děti od předškolního
věku až po 5. třídu. Zkušební tréninky jsou
pro děti zdarma, vyzkouší si všechny taneční styly, seznámí se s novými kamarády
a užijí si spoustu legrace.
Informace na tel. 731 277 526.
			

M. Bartošová

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

WORKSHOP
„Policistou na zkoušku“
22. dubna 2017, 9-14 hodin
Fotbalový areál Mlýnská, Mlýnská 19, Blansko
Chceš se stát naším kolegou alespoň na jeden den? Pokud
Tě naše práce osloví, staň se jím napořád. Vyzkoušíš si pod
dohledem policistů vybrané policejní činnosti a nahlédneš
do tajů jednotlivých policejních služeb.
Můžeš zkusit, jestli máš fyzičku pro přijetí do služebního
poměru a vyhrát exkurzi na speciální policejní útvary.
Registrace:
ODBOR PERSONÁLNÍ
Tel.:
+420 974 631 400
Mob.: +420 725 085 992
E-mail: andrea.jaruskova@pcr.cz
Facebook: hledáme posily
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NADAČNÍ FOND Josefa Hycla nabízí
oční vyšetření v Brně i s dopravou
zcela zdarma všem seniorům starším
65 let.
Pokud jste již dlouho nebyli u očního
a máte pocit, že špatně vidíte, stačí
se objednat na telefonním čísle
517 076 800.
Nadační fond zajistí dopravu i vyšetření zcela zdarma. V dohodnutém termínu vás řidič vyzvedne v naší obci,
odveze vás k očnímu lékaři do Brna
a poté vás zase přiveze zpět do obce.
Bližší informace o projektu medbus
poskytneme na obecním úřadě nebo
na www.medbus.cz.
HLEDÁM PRONÁJEM v Kunštátě. Nabídněte. Tel. 774 502 708
STAVEBNINY UNIKO stav s.r.o. nově otevřená pobočka. Provozní doba: po–pá 6.30
–16.30, so 7.00–11.30. Kunštát, Brněnská 524,
tel. 739 981 470, e-mail: unikostav.kunstat@
email.cz.
NABÍZÍME K ZAPŮJČENÍ čistící stroj na
koberce, sedačky i autopotahy. Kunštát,
tel. 723 075 197
HODINOVÝ MANŽEL, veškeré drobné technické práce a opravy v domácnosti, na zahradě, chalupě, doprava i objemnějších
předmětů, stěhování, doprava a montáž
nábytku (Ikea, Asko aj.), vyklízení prostor,
kácení, cokoliv, na čem se dohodneme.
Rychle, kvalitně, za příznivé ceny.
www.hodinovy-manzel-blanensko.cz
tel. 606 954 900
KOUPÍM RODINNÝ DŮM se zahradou
v Kunštátě nebo v okolí do cca 20 km. Opravy mi nevadí, nabídněte, prosím.
Tel. 774 193 566
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.
HOTEL RUDKA HLEDÁ BRIGÁDNÍKY na pracovní pozice „obsluha
v restauraci“ a „pomocná síla do kuchyně“. Praxe vítána. Jedná se o dlouhodobou brigádu. Práce v mladém
a přátelském kolektivu. Pracovní doba dle domluvy, nástup možný ihned.
Více informací na tel. 722 947 994.

SPORT
ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ
ŠKOLA KUNŠTÁT
DNE 18. 2. 2017 SE KONALO
V OSTRAVĚ MISTROVSTVÍ ČR
JUNIORŮ A DOROSTU
V ATLETICE

VÝSLEDKOVÝ SERVIS
Stolní tenis – Klub stolního tenisu Kunštát
14. kolo: RPII – Brumov A – Kunštát A 6:12
(čtyřhry 0:2, Kvíčala Josef 4:0, Sojka Petr st.
2:2, Boček Josef 2:2, Štaud Miloš 2:2), Kunštát B – Rohozec B 11:7 (čtyřhry 2:0, Nejedlý
Pavel 3:1, Záboj Miloš 1:3, Nejedlý Jiří 4:0,
Polák Martin 1:3), OSI – Kunštát C – Okrouhlá B 10:8 (čtyřhry 1:1, Michele David 4:0,
Sojka Petr ml. 3:1, Tenora Jiří 1:3, Klein
Miroslav 1:3), OSII – Suchý A – Kunštát D 6:12
(čtyřhry 0:2, Unčovský Josef 4:0, Pravec Petr
0:4, Krása Marek 3:1, Macháček Filip 3:1)

15. kolo: RPII – Voděrady A – Kunštát B 8:10
(čtyřhry 1:1, Nejedlý Jiří 4:0, Nejedlý Pavel
4:0, Záboj Miloš 1:3, Polák Martin 0:4), Kunštát C – Brťov A 12:6 (čtyřhry 2:0, Michele
David 4:0, Sojka Petr ml. 3:1, Tenora Jiří 2:2,
Bednář Jiří 1:1, Klein Miroslav 0:2), OSII –
Ve své kategorii dorostenek se ho
Kunštát D – Štěchov A 10:8 (čtyřhry 1:1,
účastnila také Lea Marečková z KunPodsedník Bohumír 2:2, Unčovský Josef
štátu. Ve sprintu na 400 m se umísti4:0, Macháček Filip 2:2, Krása Marek 1:3)
la celkově na výborném 7. místě, a to
16. kolo: RPII – Kunštát A – Rájec B 13:5
v osobním rekordu s časem 58,72 s.
(čtyřhry 2:0, Kvíčala Josef 3:0, Boček Josef
3:1, Sojka Petr ml. 1:3, Štaud Miloš 3:1, Sojka
Výsledky na www.atletika.cz
Petr st. 1:0), Kunštát B –
V. Opatovice A 6:12 (čtyřhry 1:1, Polák Martin 2:2,
Bednář Jiří 0:4, Klein
KLUB MALÉ KOPANÉ ÚJEZD
Miroslav 0:4, Nejedlý Jiří
3:1), V. Opatovice C – Kunzačíná novou sezónu opět ve třetí lize
štát C 13:5 (čtyřhry 2:0,
okresu Blansko.
Michele David 1:3, Sojka
Domácí zápasy hrajeme na hřišti
Petr ml. 2:2, Tenora Jiří
v Újezdě za výletištěm. Zde je přehled
1:3, Klein Miroslav 0:2,
našich domácích zápasů:
Bednář Jiří 1:1), OSII –
8.4. v 16.00 Újezd – HSK Holešín
Šošůvka D – Kunštát D 9:9
6.5. v 17.00 Újezd – Velké Opatovice
(čtyřhry 2:0, Unčovský
20.5. v 17.00 Újezd – FC Lhota u Lysic
Josef 4:0, Macháček Filip
10.6. v 17.00 Újezd – Třebětín
3:1, Pravec Petr 1:3, Krása
24.6. v 17.00 Újezd – STB Jabloňany
Marek 1:3)
Konečné pořadí v soutěZveme všechny příznivce na naše zážích: RPII – 1. Kunštát A,
pasy a těšíme se na vaši podporu.
11. Kunštát B, RSI – 4.
„A“
družstvo
Klubu
stolního
tenisu
Kunštát
postoupilo
do
					
Kunštát C, RSII – 9. Kunnejvyšší okresní soutěže! Zleva Petr Sojka ml., Petr Sojka st.,
KMK Újezd
štát D
Josef Kvíčala, Miloš Štaud, Josef Boček
Petr Sojka st.

SYCHOTÍNSKÝ UZLÍK
V sobotu 11. března se konal v městské
sportovní hale čtvrtý ročník soutěže mladých hasičů v uzlování. Stejně jako v loňském roce byla soutěž zařazena do Okresní ligy mládeže, a tak mezi téměř padesátkou hlídek nechyběla kompletní okresní
špička. Potěšující je, že se ve startovním poli
představilo celkem šestnáct hlídek z okrsku
Kunštát.
V základním kole měla každá hlídka dva
soutěžní pokusy. Výsledky základního kola
se započítávaly do hodnocení okresní ligy.
Ve starší kategorii si plný počet bodů odvez-

Hlídka Sychotín B starší

li za první místo hasiči z Březiny, v mladších
pak Senetářov.
Podle výsledků základního kola se seřadilo
šestnáct nejlepších týmů ve vyřazovacím
pavouku. Ve starší kategorii až ke zlatu
prošla hlídka Senetářova C.
V rozstřelu mladších hlídek se o třetí místo
úspěšně porvali pořádající hasiči ze Sychotína. V boji o zlato porazila hlídka Drnovic
soupeře ze Senetářova.
Stejně jako v loňském roce byla soutěž doplněna o souboje jednotlivců. Z pořadatelského týmu se do rozstřelu starších žáků probojoval pouze Ondřej
Pavliš, který po prohře ve čtvrtfinále obsadil 5.–8. místo.
V mladší kategorii
měli domácí dvojité
zastoupení v nejlepší
šestnáctce (Natálie
Budišová a Jan Lukeš).
Bohužel oba nestačili
na soupeře již v osmifinále.
Kompletní výsledky
jsou na http://sychoFoto: L. Kantor
tin.blogspot.cz/

VÝSLEDKY HLÍDEK:
Starší základní kolo:
1. Březina A
18,62 s
2. Březina C
20,45 s
3. Drnovice
22,31 s
Starší finále:
1. Senetářov C
2. Březina C
3. Březina A
4. Drnovice
Mladší základní kolo:
1. Senetářov A
22,98 s
2. Drnovice A
23,17 s
3. Březina A
25,16 s
Mladší finále:
1. Drnovice A
2. Senetářov A
3. Sychotín A
4. Drnovice B
		

Ing. Aleš Havelka
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Divadelní spolek LMD Kunštát zve všechny děti
a naše příznivce na veselou pohádku

8. a 9. dubna 2017 v 16 hodin
KULTURNÍ DŮM KUNŠTÁT | VSTUPNÉ: 25 Kč
HRAJÍ: Luciper: Jirka Dokoupil | Čertovská kuchařka: Štěpánka Poláková | Čerti: Klára Konopáčová,
Zdeněk Wetter st., Petr Stojan, Kačenka Stojanová | Kuchtík: Martin Konečný | Čarodějnice: Božena
Pelikánová | Dračice: Maruška Wetterová | Dráček: Sárinka Stojanová | Královna: Eva Bartoňová
Komorná: Terezka Pulcová | Princezna: Lucie Stojanová | Princ: Jarda Sedláček
Režie: Marika Wetterová
LMD band: Jan Kovář, Terezka Pulcová, Diana Musilová, Jarda Čada | Světla: Pepa z Ústupa
Poděkování patří Městu Kunštát, Lence Široké, Hance Pelikánové, SDH Újezd a společnosti King style s.r.o.

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.

