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Všech 100 džbánů z akce „Dobrý den keramiko“ uvidíte v září na Hrnčířském jarmarku. Více na str. 3.

SLOVO STAROSTY
Červen byl nejen posledním měsícem školního roku a měsícem kalendářně určujícím začátek léta, ale i měsícem akcí a událostí v našem městě. První víkend a první
ročník keramického sympozia s názvem
„Dobrý den keramiko“ na náměstí Klementa Bochořáka. Ke stovce evropských měst
v tomto termínu pořádalo společnou akci
za účelem propagace hrnčířského řemesla
a oslovení mladé generace keramiků.
Kunštát byl mezi nimi a zhostil se svého
zadání na výbornou.
Krásným doplněním tohoto výtvarného
víkendu bylo otevření nové soukromé galerie Kunšt, a to velmi úspěšnou vernisáží
obrazů Víta Ondráčka.
Týden nato proběhl desátý ročník „Svátků
řemesel a krásy ušlechtilých koní“. Opět
nezklamal, opět se objevilo něco navíc
a kouzlo prostředí Panské zahrady spolu
s šikovnými řemeslníky a nádhernými oři
přilákalo téměř osm tisíc návštěvníků
z celé republiky.

O týden později Panskou zahradu zabrali
dobrovolní hasiči s festivalem hasičského
dorostu. Více jak sto dvacet capartů z dobrovolných sborů nejen našeho kraje předvádělo svoji obratnost, rychlost a um v řemesle požárním. Na závěr složky IZS jižní
Moravy předvedly, na co jsou cvičeny. Bylo
se na co dívat celý den.
A tak děkujeme, keramici a hasiči, děkujeme spolky, děkujeme zastupitelé města
i kraje, děkujeme dobrovolníci a občané.
Děkujeme za vaše úsilí něco dělat, za podporu morální i finanční, za nápady a chuť
je realizovat. Děkujeme za optimismus
a děkujeme i za návštěvu a zájem.
Prázdniny, čas dovolených a odpočinku
jsou před námi. I v následujících letních
měsících bude v našem městě pestrá nabídka zajímavých akcí, o kterých se dočtete v tomto vydání zpravodaje.
Přeji vám všem krásné prázdniny, odpočinkovou dovolenou, žádné úrazy a počasí dle
vašeho přání.
MVDr. Zdeněk Wetter, starosta
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Foto: I. Lišková

INFORMACE O ČINNOSTI
RADY A ZASTUPITELSTVA
MĚSTA
V měsíci červnu se Rada města na svých
zasedáních mimo jiné zabývala:
• řešením dopravní situace a autobusových zastávek na nám. K. Bochořáka
• požadavky osadních výborů
• požadavkem na opravu přístupových
komunikací do lokality „Práchovna“
• úpravou a doplněním projektové dokumentace na akci „Přístavba MŠ Kunštát, Lipka 428“
• opravou opěrné zdi u komunikace v Hlubokém
• prodejem a pronájmem pozemků ve
vlastnictví města
• pronájmem bytových a nebytových prostor
• postupem prací na:
• rozšíření kanalizace – stoky na ulici
Brněnská a U Hřiště
• obnově vodovodu a rekonstrukci místní komunikace v ulici Hrnčířská

XXV. HRNČÍŘSKÝ JARMARK
Organizátoři Hrnčířského jarmarku, který se koná ve dnech 16.–17. září 2017, vyzývají zájemce o místo
pořadatele, aby se přihlásili prostřednictvím e-mailu na adresu: knihovna@kunstat-mesto.cz. Podmínkou
je věk nad 18 let. Přivítáme komunikativní a schopné spolupracovníky, kteří pomohou úspěšně zvládnout
tuto významnou akci Města Kunštát. Kontakt: 515 534 312, 778 702 576. Děkujeme.

INFORMACE O ČINNOSTI RADY MĚSTA
A ZASTUPITELSTVA MĚSTA
• zpracování zadání změny č. 2 územního plánu města Kunštát
• rekonstrukci interiéru – kmenová učebna a sklad knih v základní škole
• realizaci pěší komunikace v ulici Rudecká (chodník a místo pro přecházení
včetně nasvětlení)
• vyhodnocením výběrového řízení na dodání dopravního automobilu pro SDH
Újezd
• vyhlášením nového výběrového řízení na
rekonstrukci penzionu města Kunštát
(oprava střechy, výměna otvorových prvků, zateplení)
• Rada města schválila:
• vyhlášení nového výběrového řízení
na zhotovitele „Rekonstrukce penzionu
města Kunštát“
• uzavření dodatku ke smlouvě o dílo na
rozšíření kanalizačních stok v ulici Brněnská a U Hřiště z důvodu změny technologie zemních prací pro pokládku
kanalizačních přípojek z řízených protlaků na otevřené příkopy
• zadání zpracování projektové dokumentace na opravu (rekonstrukci) rybníka v Hlubokém
• uzavření kupní smlouvy na dodání
dopravního automobilu pro SDH Újezd
se společností PROFI AUTO CZ, a.s.,
Říčany
• uzavření příkazní smlouvy na provádění technického dozoru akce „Rekonstrukce interiéru – kmenová učebna
a sklad knih ZŠ Kunštát“ a dodatků ke
smlouvě o dílo na tuto akci z důvodu
vynucených změn při realizaci
• uzavření smluv o poskytnutí dotace
z rozpočtu Jihomoravského kraje na projekty:
– Dovybavení městské knihovny ve výši
25.000 Kč
– Dobrý den keramiko ve výši 120.000 Kč
– Dovybavení jednotky SDH Kunštát ve
výši 95.000 Kč
– Dovybavení jednotky SDH Sychotín ve
výši 75.000 Kč
– Dovybavení jednotky SDH Újezd – dopravní automobil ve výši 500.000 Kč
• přidělení dotací zájmovým organizacím na základě podaných žádostí
• provedení opravy antukového hřiště
v Sychotíně
• nákup vánočního osvětlení
• zadání zpracování projektové doku-

JEDNODENNÍ ZÁJEZDY
MINIBUSEM

mentace na realizaci propojení Panské
zahrady se zámkem po pozemcích města
• uzavření smlouvy o výkonu umělecké
činnosti – divadelní představení „Liga
proti nevěře“, které bude uvedeno 9. 11.
2017
Zastupitelstvo města na zasedání dne 22. 6.
2017:
• vzalo na vědomí:
• kontrolu úkolů z minulých zasedání
Zastupitelstva města
• zprávu o činnosti Rady města
• zprávu o činnosti kontrolního a finančního výboru
• schválilo:
• rozpočtové opatření č. 3/2017
• prodej pozemků
• uzavření smlouvy o poskytnutí dotace
ve výši 133.155 Kč Tenisovému klubu Kunštát, sídlem U Hřiště 514, Kunštát, na
dokrytí spoluúčasti k dotaci z programu
Jihomoravského kraje – Zkvalitnění
sportovního prostředí v Jihomoravském
kraji
• uzavření smlouvy o poskytnutí dotace
ve výši 75.000 Kč Fotbalovému klubu
Kunštát, sídlem U Hřiště 521, Kunštát,
na úhradu nákladů spojených s projektem „Podpora sportování mládeže se
zaměřením na všestranný rozvoj dětí
a kopané“
• zřizovací listinu příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola
Kunštát, sídlem Brněnská 32, Kunštát,
v předloženém znění
• uzavření smlouvy o budoucí kupní
smlouvě na odkoupení nově vybudovaného vodovodního řadu v lokalitě ulice
Rudecká (za keramikou) za jednu třetinu
celkových investičních nákladů potřebných k realizaci vodovodního řadu
• uzavření smlouvy o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene – služebnosti. Věcné břemeno bude spočívat v umístění stavby vodovodního řadu, jeho provozování, vstupu a vjezdu za účelem jeho
oprav a údržby na pozemcích 1352/12,
1355/10, 1355/17 v k.ú. Kunštát na Moravě,
v rozsahu stanoveném geometrickým
plánem. Věcné břemeno bude zřízeno
bezúplatně.
• vzdání se předkupního práva na stavbu
restaurace č.p. 470, umístěné na pozemku 1033/2 v k.ú. Kunštát na Moravě, který je ve vlastnictví města
-taj-

1. 7. sobota Slovensko, Malá Fatra – Jánošikove Diery / Rozsutce
590 Kč
Známá turistická trasa, alternativně hřebenovka
2. 7. neděle Pustevny, Zbrašovské jeskyně/
Rožnov p. Radhoštěm
400 Kč
Poznávací zájezd pro velké i malé turisty
5. 7. středa Krkonoše – výstup na Sněžku
440 Kč
Nezapomenutelný výstup na nejvyšší horu ČR
6. 7. čtvrtek Slovensko – Velký Meder
(vstupné 9 EUR )
490 Kč
Turisty oblíbené termální lázně – příjemná
relaxace
7. 7. pátek Máchovo jezero – s kolem i bez
kola
450 Kč
Vyjížďka či procházka malebnou českou
krajinou, koupání
8. 7. sobota Karlštejn-II. prohlídkový okruh
– kaple sv. Kříže !!!
500 Kč
Návštěva posvátných prostor hradu (vstup
330 Kč/230 Kč)
9. 7. neděle Slovensko – Strečno, Vlkolínec
650 Kč
Prohlídka hradu Strečno a typické horské
osady Vlkolínec
15. 7. sobota Kolem Pálavy na kole 350 Kč
Cyklistický výlet – překrásnou krajinou kolem Pálavy
22. 7. sobota Prosiecka a Kvačianska dolina
/ termály Bešeňová
650 Kč
Turisty oblíbené doliny, alternativně i lenošení v termálech
23. 7. neděle Baťův kanál na kole
550 Kč
Cyklistický zájezd pro velké i malé cyklisty
25. 7. úterý Muzeum automobilů ŠKODA
380 Kč
+ prohlídka výrobního závodu s průvodcem
(+140 Kč)
27. 7. čtvrtek Rakousko – údolím Wachau na
kole
690 Kč
Nejvyhlášenější rakouská cyklostezka, trasa podél Dunaje
29. 7. sobota Osvětim a historické město
Krakov
920 Kč
Poznávací zájezd – památník holocaustu,
památky Krakova
30. 7. neděle Rakousko – Medvědí soutěska
750 Kč
Nejznámější soutěska v Rakousku (vstupné
– 3,5 EUR)

UPOZORNĚNÍ NA SPLATNOST POPLATKU
ZA ODVOZ DOMOVNÍHO ODPADU!
MÍSTNÍ POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD V KUNŠTÁTĚ V ROCE 2017
Sazba poplatku, ohlašovací povinnost, splatnost poplatku zůstávají stejné jako
v roce 2016. Sazba 600 Kč/osoba/rok, splatnost: do 30. června 2017. ČÍSLO ÚČTU JE:
1360747399/0800. Variabilní symbol je rodné číslo poplatníka, specifický symbol: 1111
-fo2

ČERVENEC 2017
Odjezdy z Kunštátu, Letovic a Boskovic
CA romtan, tel. 516 410 576, 602 662 306

Pronájem apartmánů a chat v ČR a na Slovensku (Krkonoše, Malá Fatra, N. Tatry)
Rekreační zařízení na Nežárce – ubytování
v chatkách s polopenzí – kola, lodě
PROVIZNÍ PRODEJ ZÁJEZDŮ
DO CELÉHO SVĚTA!

KNÍŽKA PRO PRVŇÁČKA 2017
Tento projekt připravuje městská knihovna pro děti z prvních ročníků naší základní školy již od roku 2009. Cílem je seznámit děti s prostředím knihovny a četbou
již od prvních měsíců školní docházky.
Prostřednictvím her, vyprávění, kvízů poznávají děti knihovnu jako přívětivé prostředí, které je samozřejmé navštěvovat,
ale také jako zdroj informací a zábavy. Za
tuto dobu již lze vyhodnotit úspěšnost projektu. Ta je jednoznačně pozitivní, a to zejména v narůstajícím počtu nově přihlašovaných čtenářů do 15 let.
Součástí našeho setkávání v knihovně je
i velmi osvědčené čtení knížky na pokračování. Ta letošní se jmenovala F jako Fík
a napsala ji Ivona Březinová. Děti navštěvovaly knihovnu vždy jednou v měsíci a společně jsme přečetli celý příběh o dětech a
jejich dobrodružství s ještěrkou – leguánem.

STO DŽBÁNŮ

KNIHOVNA

INZERCE

ŠTÍPANÉ PALIVOVÉ DŘEVO – BOPAL
nabízí volně sypaná polena v délkách 25–50 cm
Více na www.bopal.cz; tel. 602 725 590
Provozovna Tasovice po–pá 7.00–13.00
Přijímáme pracovníky dřevovýroby.

V posledním červnovém týdnu se konala
závěrečná slavností schůzka. Děti byly za
svoji práci odměněny mnoha dárky, ale
čekalo je také jedno „živé“ překvapení.
Mohly si prohlédnou skutečnou ještěrku,
a to agamu. Tu jim až do knihovny přinesl
ukázat v malém teráriu sám starosta města,
tentokrát v roli veterináře a majitele agamy.
A protože z knihovny se bez knihy
neodchází, odnesly si děti jako jeden z dárků i knížku s názvem Kouzelná aktovka. Tak jim přejme
i kouzelné prázdniny.
Děkuji třídním učitelkám prvňáčků Emě Tandlerové a Lence Jurnečkové, že s dětmi přijaly pozvání do
knihovny a Městu Kunštát za nákup
knih pro děti v rámci této akce.
Text i foto: Radka Banyaová

HYPOTEČNÍ A ÚVĚROVÝ PORADCE
Českomoravská stavební spořitelna, a.s.
hledá pro svoje pracoviště v Brně a v tomto
regionu nové hypoteční a úvěrové poradce.
Nabízíme:
– kvalifikovanou práci, do které Vás pečlivě
zaškolíme
– flexibilní pracovní dobu
– kvalitní pracovní zázemí, práci i s přidělenými klienty
– podporu nejen v počátku působení
– kvalitní a známé produkty
Požadujeme:
středoškolské vzdělání s maturitou, pozitivní přístup, práci na živnostenský list.
Náplň práce:
– prodej finančních produktů renomované
banky se zaměřením na financování (úvěry,
hypotéky)
– poskytování kompletního servisu stávajícím i novým zákazníkům
Kontakt: 602 662 306
CHALUPA HLUBOKÉ NABÍZÍ ubytování
a občerstvení U vodníka. Po–pá 17.00–22.00,
so–ne 13.00–22.00. Tel. 604 888 082
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.

ná

STO DŽBÁNŮ, POVEDLO SE!
První červnový víkend příjemně rozšířil
kunštátský kulturní rok. Na nám. K. Bochořáka se od pátku sjížděli keramici z různých
koutů republiky. Přijeli podpořit, setkat se
a společně vytvořit 100 džbánů. Takový byl
podtitul kunštátského prvního ročníku celoevropské události Dobrý den, keramiko!
První červnový víkend vítalo širokou veřejnost přes 100 evropských měst s keramickou
tradicí. Každé město po svém, někde otevřeli ateliéry, někde pořádali výstavu nebo
happening. Všechna města si však kladou
za cíl ukázat, že keramické řemeslo – umění je živé a stojí za to jej popularizovat i v jiné
než tržní podobě. V Kunštátě se toto opravdu povedlo. Atmosféra byla více než příjemná. Určitě na ní měl podíl i velkoprostorový
stan, ve kterém se člověk cítil jako v obřím
„keramickém ateliéru“. Točilo se, modelovalo, dekorovalo. Keramici, a to i v četném
zastoupení žen keramiček, vytvořili více jak
100 džbánů různých tvarů, které se následně vypálí v místních dílnách a v jejich plné
kráse je budeme moci vidět na podzimním
jarmarku. Poděkování patří paní Halasové
za poskytnutí prostor k dosušení džbánů.
Keramický víkend přinesl ale i jiný působi-

vý program, několik výpalů japonského stylu „raku“ a celodenní sobotní
kunštát
město
výpal hliněno-skleněné plastiky, jejíž
keramiky
efekt přišel se soumrakem. Ohněm
prosvítající sklo lahví, vysoké plameny, vše umocněno hudebním doprovodem právě vzniklé kapely keramiků.
Kdo přišel, jistě potvrdí, že jsou zjevně obdarováni nejenom umem pro hlínu, ale i pro
hudební nástroje všeho druhu. Věřme tedy,
že budeme mít opět možnost zažít i příští
rok takovou nenucenou a uvolněnou akci.
A nakonec ještě jednou díky těm, kteří naše
město tímto zařadili mezi jiná evropská
keramická centra.
Z náměstí K. Bochořáka na nám. Krále Jiřího do č.p. 104. Zde byla v sobotu 3. června
nově otevřena galerie Kunšt výstavou „Podplamenice“ místního výtvarníka Víta Ondráčka. Vernisáž byla tak hojně navštívena,
že se dovnitř chodilo na etapy. Děkujeme
odvážné galeristce Mgr. Kateřině Krejčířové za přísun umění až pod nos a také za
příležitost koupit během celého roku vkusný
dar z dílen nejen místních umělců.
Přejeme galerii i nové keramické akci především zájem lidí!
		

Text i foto: Ina Lišková
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OHLÉDNUTÍ ZA ŠKOLNÍM ROKEM 2016/2017
Bývá obvyklé, že k novému roku člověk
vzhlíží s přáními a možná s předsevzetími
zpravidla s koncem prosince a ten právě
končící bilancuje s příchodem vánočních
svátků. Ve škole je tomu samozřejmě jinak,
a tak i tentokrát bude v pár řádcích následovat zhodnocení školního roku 2016/17,
jenž se uzavřel k poslednímu červnu. Tento
den byl patrně nejradostnějším pro dvě
třídy našich deváťáků, kteří v počtu 38 opouštějí kunštátskou školu – v řadě případů
netušíce, že po prázdninách budou muset
zapnout na vyšší obrátky. S trochu jinými
pocity odchází na prázdniny 40 místních
prvňáčků nesoucích domů svoje první kompletní vysvědčení.
Hovoříme-li o těchto číslech, je třeba zmínit
potěšitelný fakt vzrůstajícího počtu žáků
naší školy, kdy jsme se z počtu 282 žáků během několika let dostali na letošních 335,
a poněvadž v září přivítáme s největší pravděpodobností 47 nových prvňáčků, měla
by se škola dostat na celkový počet přes 345
žáků. Za tím je potřeba vidět mimo jiné
dobrou spolupráci se ZŠ v Rozseči a v Sebranicích, neboť skutečnost, že tamní žáci
navštěvují II.stupeň vzdělávání právě na
kunštátské škole, není automatická.
Není to ovšem jen rostoucí počet žáků, čím
se můžeme pochlubit. Zrovna tak můžeme
mluvit o počtu akcí, které se během roku na
škole pořádají. Kdybychom při hodnocení
roku měli podat jejich kompletní výčet,
bylo by to zdlouhavé a „statisticky nezáživné“ čtení. Zcela tedy vynechme každoroční
výjezdy žáků do divadel, exkurze po bližším
či vzdálenějším okolí Kunštátu, návštěvy
městské knihovny atd. a upřeme pozornost
jen k významnějším úspěchům našich žáků
a k akcím, které si během let již získaly
v širším měřítku jistý ohlas.
Začneme-li od úspěchů žáků, pak zcela
logicky musíme zmínit v prvé řadě 1. místa
Sáry Neničkové v krajském kole Olympiády
v anglickém jazyce a v krajském kole Olympiády v ruském jazyce, postup Ivany Hrubé
do krajského kola soutěže v chemii, 1. místo
Kryštofa Kintra v celostátním kole soutěže
„Bible a my“ (zde obsadila 5. místo také Berenika Lepková), dále jeho 13. místo v krajském kole dějepisné olympiády a 4. místo

OZNÁMENÍ
JUDR. KAMILA VRÁNOVÁ,
ADVOKÁT, oznamuje, že z důvodů čerpání řádné dovolené bude poskytovat
právní služby v době letních prázdnin
11. a 25. července a 8. a 22. srpna 2017
od 13.00 do 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu Kunštát.
Tel. 608 211 469 nebo 727 852 974
email: kamilavranova@seznam.cz
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v okresním kole Olympiády v českém jazyce. Pětičlenný tým naší školy obsadil 3. místo ve vědomostní soutěži Žirafa, pořádané
v Brně za účasti 25 škol, starší žákyně vybojovaly 1. místo v okresním přeboru
v přespolním běhu, 3. místo jsme získali
v okresním kole florbalu starších žákyň,
naše menší děti ukázaly svou zručnost při
soutěži „Mistr mezi mistry“ se stavebnicí
Merkur, kde v konkurenci 135 žáků zvítězil T. Cveček a další naši žáci skončili v popředí (M. Vaněrka, M. Vachová, O. Havel).
Samostatnou zmínku zaslouží recitace
žáků, a to nejen kvůli masové účasti recitátorů ve školním kole, ale také z pohledu
vynikajících výsledků některých z nich
v dalších soutěžních přehlídkách. Letos
získala 1. místo v recitační soutěži „Lysické sluníčko“ B. Lepková v kategorii žáků
4.–5. ročníku a hlavní cenu a současně
vítězství v kategorii žáků 8.– 9. ročníku
tamtéž převzala veleúspěšná a výše již
zmiňovaná S. Neničková. Celkem 5 umístění na stupních vítězů zaznamenali naši
žáci na Setkání s poezií v Adamově – a následně nás reprezentovali A. Richtrová,
A. Chytrý a S. Neničková na Dětské scéně
v Brně.
Konkurence prací žáků 4 škol se sešla při
dalším ročníku literární soutěže O cenu
Ludvíka Kundery a není bez zajímavosti, že
v I. kategorii žáků 4.–6.ročníku obsadili
stupně vítězů žáci kunštátské školy v pořadí B. Lepková, A. Just, S. Chmelíčková…
Není jistěže hlavní vždy jen vítězit, neméně
důležité je také připravit něco pro jiné,
proto také pořádáme již tradiční sportovní
soutěže, jako je např. soutěž ve skoku vysokém „Kunštátská laťka“ – její 23. ročník
hostil celkem 128 sportovců ze 14 škol našeho okresu v celkem 4 kategoriích, a přestože nejlepším umístěním našich žáků bylo
tentokráte 8.–10. místo V. Loukotové, máme
se i v tomto ohledu čím pochválit, podobně
jako při organizování další „celookresní“
sportovní akce, kterou je Pohár krále Jiřího.
Devátého ročníku této atletické soutěže
se zúčastnilo 190 žáků z celkem 17 škol.
Nejúspěšnější z našich sportovců byli starší žáci, kteří zvítězili v soutěži družstev.
Z jednotlivců pak byli nejlepší L. Vach,
Š. Motyčka, M. Vachová a T. Gajdová.
Určitou zkušenost a nezanedbatelné úspěchy má kunštátská škola též v případě
organizování mezinárodních projektů.
V tomto školním roce jsme organizovali
pro rakouské žáky ve spolupráci s českým
velvyslanectvím ve Vídni 2.ročník soutěže
TschechischQuiz, vítězný tým z Laa jsme
pak přivítali koncem března u nás. Zkusili
jsme společnou výuku angličtiny a našim
hostům ukázali místa blízká i vzdálenější
(Kunštát, Macocha, Brno, Praha). Šlo o druhý ročník této akce a škola obdržela děkovný dopis velvyslance ČR ve Vídni za organizaci a šíření dobrého jména ČR v zahraničí.
V této soutěži hodláme pokračovat, zároveň
chceme v následujícím roce opět navázat na

projekt Comenius – ve spolupráci 4 dalších
evropských států. K tomuto mezinárodnímu
tématu se vztahuje také „Záložka do knihy“
– spolupráce českých a slovenských škol
(žáky 5.A vybrali slovenští pořadatelé jako
čestné hosty do svého hodnocení).
Z velkého množství dalších akcí vybíráme
dále například výukový program pro žáky
II. stupně „Používám mozek“, besedu s profesionálními hasiči, besedu s Policií ČR,
sportovní akademii pro žáky I. stupně
a jejich rodiče, program „Tonda Obal na
cestách“, program „Listování“, tentokrát
s herci Lukášem Hejlíkem a Alanem Novotným, nebo Den zdraví pro žáky 5.–9. ročníku atd. atd.
Charitativní charakter má sběr víček na
pomoc postiženým dětem. Nasbíralo se celkem 450 kg víček, akce probíhala po celý
školní rok. Díky burze hraček a vánočnímu jarmarku jsme pro tyto účely získali
10.500 Kč.
Velká část žáků navštěvuje zájmové kroužky, jejichž vedoucími jsou vedle některých
učitelů ZŠ zejména vyučující dvou ZUŠ,
boskovické a letovické. Také jejich prostřednictvím a jejich zásluhou o sobě dávají naši
žáci vědět, ať už je to v oblasti sportu, hudby,
keramiky apod. (např. keramický kroužek
navštěvuje na 90 dětí). S vystoupeními žáků
se tak můžeme setkat při jarmarcích, svátcích řemesel, rozsvěcení vánočního stromu
a dalších kulturních akcích.
Na konec roku připravili naši žáci pod vedením p. uč. Kuchyňové a Boucníkové pro
svoje spolužáky, rodiče a děti z MŠ zdařilé
divadelní představení.
Poděkování patří členům SRPŠ, bez nich by
neproběhly také již tradiční akce pro děti,
jako jsou např. „Dětské běžecké závody“,
„Jízda zručnosti“, případně i zájezd do oblíbeného Bonga. Jako vždy mají tyto akce
souvislost s další aktivitou SRPŠ, kterou je
organizování podzimního a jarního sběru
papíru (v tomto školním roce bylo nasbíráno
cca 43 tun).
Důležité je též zkvalitňování materiálního
zázemí pro výuku. Ve spolupráci se zřizovatelem, Městem Kunštát, se podařilo získat
grant Ministerstva financí ČR, díky níž
v současnosti probíhá výstavba nové kmenové učebny v prostorách dosavadního infocentra.
Ve výhledu je modernizace dalších učeben,
a to z grantu IROP. V tomto případě je reálná šance dosáhnout až na 5 mil. Kč, díky
nimž by se už v příštím školním roce uskutečnilo vedle již zmíněné modernizace učeben např. zbudování bezbariérového vstupu
do školy nebo třeba úprava prostranství
před budovou školy.
Závěrem bychom chtěli poděkovat všem
zaměstnancům školy za práci odvedenou
v tomto školním roce, popřát našim žákům
hezké prázdniny a těm, kdo vyjdou ze školních dveří naposled hodně úspěchů v dalším
studiu a štěstí v budoucím životě.
Vl. Všianský

SPORT JELÍNEK
LESNÍ ŠKOLKA
FOTBALOVÝ ROČNÍK 2016/2017 SKONČIL
O víkendu 17. a 18. června skončily okresní
a krajské fotbalové soutěže. Kunštát měl
v soutěžích zapojeno deset celků. Dva týmy
mužů, dorost, čtyři týmy žáků (2x starší
a 2x mladší) a 3 kolektivy přípravek. I ve
fotbale se projevuje odliv dětí, proto nás
může těšit, že Kunštát jako jeden z mála
oddílů na okrese Blansko obsazuje všechny
kategorie. Kdybyste ale hledali FK Kunštát
v soutěžích dětí, zjistíte, že tam tento oddíl
nefiguruje. Naše děti totiž vystupují pod
názvem Žijeme hrou – tento název vystihuje směr, jakým se chceme v práci s mládeží
ubírat. V tomto projektu jsou zapojeny děti
nejen z Kunštátska, ale i z okolních oddílů.
Nejvyšší soutěž hraje náš A tým mužů, který se již zabydlel v druhé nejvyšší soutěži
Jihomoravského kraje – I.A třídě. Našemu
týmu se letos dařilo a skončil na krásném
třetím místě, když jako jediný dokázal porazit suverénního vítěze soutěže, tým Svratky Brno, na jeho hřišti. Náš tým složený ze

zkušených hráčů doplněných mladíky
předváděl dobré výkony a získal v konečném zúčtování 51 bodů.
B tým mužů hrál letos Okresní přebor, našim hráčům se jarní část nepovedla a vzhledem k vyššímu počtu sestupujících z vyšší
soutěže je čeká pravděpodobně sestup do
III. třídy. Jistě to není žádná tragédie, B tým
slouží mladým hráčům jako přestupní stanice do kategorie mužů a na mnohé byly
týmy z horní poloviny tabulky příliš silní
soupeři. V každém případě B tým zůstane
zachován i pro příští rok.
Dorostenci postoupili do krajské soutěže
a s mírnými obavami jsme čekali, jak se
chlapcům bude dařit ve vyšší soutěži.
Dorostenci ale podali velice dobrý výkon
a nakonec skončili na pěkném čtvrtém místě. Mužstvo bylo velice dobré na hřištích
soupeřů, bohužel ztrácelo mnoho bodů na
domácí hřišti, toto se v konečném účtování
ukázalo jako rozhodující.

SDH SYCHOTÍN – VÝSLEDKOVÝ SERVIS
Se vstupem do prázdnin vám přinášíme
výsledky z první třetiny soutěžní sezóny
sychotínských hasičů.
Mladší žáci: Mladší žáci se pravidelně účastní okresní ligy mládeže. Bohužel díky překrývání termínů se soutěžemi dorostu
a dospělých se podařilo z jarní části odjet
jen 3 soutěže. Nejmladším hasičům se nejvíce dařilo na uzlovací soutěži v Šošůvce,
kde získali třetí místo. Před podzimní částí ligy drží 15. místo. Výborně reprezentovali také na okresním kole hry Plamen, kde
získali celkové 6. místo.
Starší žáci: I starší žáci v jarní části okresní
ligy odjeli jen část soutěží a aktuálně drží
14. místo. Nejhodnotnější výsledek si dovezli starší žáci z okresního kola hry Plamen, kde stejně jako v loňském roce bojovali o postup do krajského kola. Nakonec
z toho bylo druhé místo.
Dorost: Nejaktivnejší kategorií jsou dorostenci, kde nás reprezentují Klára Pařízková,
Jan Vach a Štěpán Čech. Trio atletů objíždí
soutěže okresní ligy, českého, moravského
a východočeského poháru v běhu na 100 m
překážek.
Nejlepší výsledky:
Klára Pařízková:
Pardubice – 8. místo – 19,77 s
V. Opatovice – 1. místo – 19,29
Třebíč – 15. místo – 19,49
Ráječko – 1. místo (okresní kolo dorostu)
Ostrava – 9. místo – 18,93
Šebetov – 1. místo
Blansko – 1. místo (krajské kolo dorostu)
Díky výkonům na krajské soutěži se Klára
opět probojovala na Mistrovství republiky,
které se koná 4.–5. července ve Zlíně!
Jan Vach:
Pardubice – 6. místo – 18,06

V. Opatovice – 5. místo
Jaroměř – 2. místo – 17,87
Třebíč – 10. místo – 17,40
Ráječko – 2. místo (okresní kolo dorostu)
Ostrava – 13. místo – 17,73
Šebetov – 5. místo
Blansko – 3. místo (krajské kolo dorostu)
Havlíčkův Brod – 2. místo – 17,89
Štěpán Čech:
V. Opatovice – 2. místo
Třebíč – 7. místo – 17,30
Ráječko – 3. místo (okresní kolo dorostu)
Ostrava – 4. místo – 16,91
Šebetov – 7. místo
Havlíčkův Brod – 3. místo – 18,08
Muži: Mužské týmy A a B v letošním roce
soutěží ve Velké ceně Blanenska.
Sychotín A:
Žernovník – 13. místo – 18,25
Jabloňany – 26. místo – 20,39
Bořitov – 14. místo – 19,39
Senetářov – 8. místo – 17,72
Průběžné pořadí VCB – 11. místo – 31 bodů
Sychotín B:
Žernovník – 16. místo – 18,62
Jabloňany – 11. místo – 18,22
Bořitov – 9. místo – 18,83
Senetářov – 32. místo – N
Průběžné pořadí VCB – 12. místo – 30 bodů
Ženy: Po generační obměně v týmu se v letošním roce ženský tým nebude účastnit
Extraligy ČR a bude nás reprezentovat
v rámci okresní Velké ceny.
Žernovník – 12. místo – N
Jabloňany – 6. místo – 18,74
Bořitov – 4. místo – 18,78
Senetářov – 6. místo – 18,25
Průběžné pořadí VCB – 7. místo – 20 bodů

Žáci hrají již druhý rok krajskou soutěž:
starší skončili na třetím místě, mladší byli
desátí. Zde je vidět ale velký posun a trpělivá práce trenérů. Výsledky této kategorie jsou velice důležité pro přechod do vyšší kategorie a dosažené umístění naznačuje, že i v budoucnu budou v Kunštátě
chlapci, kteří mohou ve svém milovaném
sportu dosáhnout mnoha úspěchů. Mnoho
našich chlapců i děvčat hraje za okresní
výběry a reprezentují tak nejen okres, ale
i Kunštát.
Nejmladší kategorií jsou přípravky rozdělené na starší, mladší a předpřípravku.
Zde děti nejen ve svých soutěžích, ale i na
mnoha turnajích dokazují, že práci s mládeží v Kunštátě umíme, ale hlavně naplňujeme heslo, které máme ve svém názvu:
Žijeme hrou. Výsledky zde nejsou až tak
důležité, důležitá je radost ze hry a pobyt
na hřišti s kamarády.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří
nám pomáhají vytvářet fotbalové prostředí
v Kunštátě a okolí. Poděkování patří rodinám, sponzorům, trenérům, ale i divákům,
protože i pro ně se fotbal hraje. Samozřejmě
Vás chci pozvat na zápasy podzimní části
ročníku 2017/2018, která začne 12. 8. 2017.
U příležitosti životního jubilea bylo panu
Karlu Vichtovi, dlouholetému hráči, trenérovi a funkcionáři kunštátské kopané, uděleno Čestné uznání za významný a výjimečný přínos k rozvoji sportu, které mu udělil
Výkonný výbor České unie sportu – blahopřejeme.
Tenora František – předseda FK Kunštát
a sekretář Žijeme hrou

LEONA MAREČKOVÁ
SE STALA MISTRYNÍ ČR
NA 400 M ZA DOROSTENKY
VE SPRINTU

Za úspěšnou sezónu 2016 byla Leona oceněna cenou Sportovce Kunštátska. Také tu
letošní má rozběhnutou výborně.
9. června – Mistrovství ČR mužů a žen na
dráze – TJ Třinec: V běhu na 100 m obsadila
5. místo v rozběhu a celkové 15. místo
17. června – Mistrovství Moravy a Slezska
– SSK Vítkovice: V kategorii dorostenek
získala 2. místo v běhu na 100 m v čase 12,63.
Bronz získala na trati 200 m s časem 25,91.
Vrcholem byl závod na 400 m, kde Leona
získala titul v novém osobním rekordu 57,41.
24.–25. června – Mistrovství ČR juniorů
a dorostu – TJ LIAZ Jablonec n. N.: V běhu
na 100 m obsadila 4. místo v rozběhu s časem 12,48. Její fenomenální disciplínou je
sprint na 400 m, kde opět vylepšila osobní
maximum s časem 56,56 s a získala repub					 likový titul.
		

Ing. Aleš Havelka

Mareček St., Ing. A. Havelka
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Město Kunštát zve na

Prokop Veselý a Jeskyně Blanických rytířů pořádají
koncert skupiny
26. 8. 2017 v 17.00
v zahradě smyslů
v Rudce u Kunštátu
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v pátek
21. 7. 2017 v 19.00
v areálu Jeskyně
Blanických rytířů

KINEMATOGRAF

DĚTSKÝ DEN

BRATŘÍ ČADÍKŮ

N

Vstupné 100 Kč
Občerstvení zajištěno

V AREÁLU POŽÁRNÍ
NÁDRŽE NA LIPCE
29. července 2017

„JakoASV
malá
jsem se
Kunštát
chtěla
starat
o koně,
a Město Kunštát
zvou na
teď jich mám několik
pod kapotou!“
ve dnech 12.–15. července 2017
paní Dolejšová
na
náměstí
K. Bochořáka.
nová
řidička autobusu

FILMOVÉ LÉTO

Promítané filmy:
Řachanda
Trabantem do posledního dechu
Teorie tygra
Všechno nebo nic

Na programu bude
kouzelník Luky,
taneční Hýbánky s Irenou,
soutěže a odpolední diskotéka.
Začátek ve 14.00
Večerní program od 20.00
diskotéka pro starší a pokročilé.
K tanci a poslechu vám zahrají
DJ Baart a DJ Blaster.

ŘIDIČ / ŘIDIČKA AUTOBUSU

Poznejte příběhy
našich nových řidičů
na prace.zdar.cz

• Měsíční příjem 25 – 35 tis. Kč
• Práce v linkové dopravě v oblastech Boskovicko, Olešnicko, Kunštátsko

,

• Flexibilní pracovní doba ( i možnost zkrácených úvazků nebo brigády )
• Zajímavé zaměstnanecké benefity, jízdní výhody i pro rodinné příslušníky
• Náborový příspěvek 12 tis. Kč pro držitele ŘP sk. D

Příspěvek na výtvarný materiál
50 Kč na osobu. V případě zájmu
volejte na tel.: 605 910 427,
nebo pište na:
galeriekunstat@gmail.com.

• Vhodné i pro držitele ŘP sk. B – pomůžeme se získáním potřebných oprávnění
Více informací získáte na:
+420 734 39 39 39 | prace@zdar.cz | prace.zdar.cz

ZDAR.CZ NÁS SPOJUJE
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