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Čertíci, kunštátský kolektiv mladých hasičů, oslavili na Festivalu hasičských přípravek deset let od svého založení. Více na straně 4.

SLOVO STAROSTY
Prázdniny evokují v každém z nás ten hlavní
čas, kdy vyrazíme na dovolenou se svými dětmi,
které nás deset měsíců zanedbávaly kvůli výuce, ale nyní se nám konečně mohou věnovat.
Na ulicích postrádáme ráno i odpoledne proudy školáčků s brašnami, autobusy jsou v tomto
čase také prázdnější a škola i školní dvůr zejí
prázdnotou. Je to však pouhé zdání, neboť
prázdninový čas je ideální na generální opravy,
přestavby, přístavby, malování a další činnosti, které se realizují při vyučování velmi těžko.
Nejinak je tomu o letošních prázdninách
i v naší základní škole. A kromě těchto každoročně se opakujících nutných regeneračních
procesů vznikla ve škole na místě informačního centra nová kmenová učebna a důstojný
sklad knih. Nové prosvětlené prostory s moder-

XXV. HRNČÍŘSKÝ
JARMARK

ním vybavením přispívají ke zlepšení výukového prostředí žáků i pedagogů. Realizace přišla
na tři čtvrtě milionu, ale se 70% dotací z ministerstva financí se určitě vyplatila. Musíme si
přát, aby nám vyšla v září dotace z IROP na
další důležitý projekt, který se bude týkat vytvoření nové učebny, modernizace stávajících
odborných učeben, přestavby sociálního zařízení na bezbariérové, vytvoření konektivity
školy a konečnou úpravu parku před budovou.
A to už jsou práce za skoro sedm milionů. To
už by se 90% zaplacených z evropských fondů
a státního rozpočtu opravdu hodilo. Musíme
doufat, že projekt je natolik dobrý, že dotaci
získá, a my budeme moci posunout úroveň naší
školy o další stupínek výš.

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. Uveďte také svoje telefonní
číslo. 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. Více o jarmarku v příštím
vydání zpravodaje. Program na webových stránkách města.

MVDr. Zdeněk Wetter, starosta

www.kunstat.eu
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INFORMACE O ČINNOSTI RADY MĚSTA
V měsíci červenci se Rada města na svých
zasedáních mimo jiné zabývala:
• řešením propojení Panské zahrady se
zámkem po pozemcích města
• novým výběrovým řízením na zhotovitele
„Rekonstrukce penzionu města Kunštát“
• možností získání dotace na opravu sportovní haly (výměnu otvorových prvků)
• těžbou v lesích města – odstranění kalamitního stavu ze dne 7. 7. 2017
• nabídkou úřadu práce na organizaci
veřejné služby
• prodejem a pronájmem pozemků ve
vlastnictví města
• postupem na přípravách a organizaci
Hrnčířského jarmarku
• pronájmem bytových a nebytových prostor
• postupem prací na:
• obnově vodovodu a rekonstrukci místní komunikace v ulici Hrnčířská
• rekonstrukci interiéru – kmenová učebna a sklad knih v základní škole
• výměně střešní krytiny a opravě krovu
budovy nám. Krále Jiřího 107 v Kunštátě
• úpravě projektové dokumentace na
přístavbu mateřské školy
• vyhlášením výběrového řízení na opravu
střechy KD Touboř a rozšíření veřejného
osvětlení v ulici V Lávkách
• návrhy na umístění sochy hrnčíře na
náměstí K. Bochořáka
• vydáním stolního kaledáře mikroregionem Kunštátsko – Lysicko na rok 2018
• Rada města schválila:
• zadání zpracování projektové dokumentace na:
– vyhotovení projektu slaboproudých
instalací přístavby MŠ Kunštát firmě
V&V ELEKTRO, s.r.o. za předpokládanou
cenu do 11 000 Kč bez DPH
– realizaci propojení Panské zahrady
se zámkem po pozemcích města firmě
IN AD spol. s r.o. za nabídkovou cenu
42 592 Kč včetně DPH
– opravu kanalizace a komunikace v ulici Brněnská a aktualizaci dokumentace
na realizaci kanalizace v ulici Zámecká
• uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo
na akci „Rekonstrukce interiéru – kmenová učebna a sklad knih ZŠ Kunštát“,
kterým se řeší záměna vnitřních žaluzií
za venkovní a změny podlahových krytin
• zadání zakázky na rozšíření bezdrá-

INZERCE
HLEDÁM K PRONÁJMU byt nebo domek
od září 2017 v Rudce, Kunštátě a okolí. Nejméně dvoupokojový se zahrádkou.
Tel. 604 154 795
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 hod.
Po dohodě možnost návštěvy u vás doma.
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Spolek mladých a nevybouřených
Vás srdečně zve

tového rozhlasu do místní části Újezd,
včetně dodání ústředny, firmě BÁRTEK
ROZHLASY s.r.o. za nabídkovou cenu
54 874 Kč včetně DPH
• přidělení zakázky na opravu střechy
KD Touboř uchazeči Michal Gracias,
Rozseč, který podal nejvýhodnější nabídku ve výši 456.059,30 Kč bez DPH
• přidělení zakázky na realizaci akce
„Rozšíření veřejného osvětlení ulice
V Lávkách“ firmě Jan Kubíček, Sychotín
71, která podala nejvýhodnější nabídku
ve výši 426 764,14 Kč bez DPH
• uzavření příkazní smlouvy o poskytnutí odborné technické pomoci ve věci
kontroly těžby dřeva v lesích ve vlastnictví města Kunštát, v souladu s metodikou
schválenou zastupitelstvem města Kunštát, mezi městem Kunštát a Ing. Jiřím
Palbuchtou

NA TRADIČNÍ
BENÁTSKOU NOC

V pátek 18. 8. 2017 ve 21.00 hod.
na výletišti v Rudce.
Hraje skupina ARCUS.
Vstupné 60 Kč.

OZNÁMENÍ
JUDR. KAMILA VRÁNOVÁ,
ADVOKÁT, oznamuje, že z důvodů čerpání řádné dovolené bude poskytovat
právní služby v době letních prázdnin
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

-taj-

VODOHOSPODÁŘSKÝ ODBOR
LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD Z DOMÁCNOSTÍ
Jak likvidovat odpadní vody? Nejlepší a nejjednodušší variantou je napojení nemovitosti do veřejné kanalizace. Kanalizace
jednotná či oddílná je vybudována v Kunštátě, v Újezdě a ve větší části Sychotína.
Lidé, kteří se nemohou napojit na veřejnou
kanalizaci, se musí s odpadní vodou vypořádat sami. Na výběr mají tři možnosti:
žumpu, septik s biologickým stupněm čištění anebo domovní čistírnu odpadních
vod:
– jímka na vyvážení (žumpa) – jedná se
o nejdražší a nejrizikovější možnost. Je to
bezodtoková jímka, což znamená, že musí
být vodotěsná – nesmí z ní unikat žádné
splašky. Je buď betonová, nebo plastová.
Nevýhodou je pravidelné vyvážení splašků
fekálním vozem do čistírny odpadních vod,
a to i několikrát do roka, záleží na spotřebě
vody. Jímka na vyvážení je vhodná u domů
využívaných jen zřídka.
– septik s biologickým stupněm čištění –
většina domácností nenapojených na kanalizaci vypouští předčištěné odpadní vody ze septiku s přepadem buď takzvaným
trativodem do půdy, nebo přímo do potoka.
Samotný septik není podle současné legislativy dostatečně účinný a odpadní vody,
které z něj vytékají, je třeba ještě biologicky
dočistit. Neznamená to ale, že si každý majitel septiku musí pořídit domovní čistírnu
odpadních vod. V mnoha případech postačí
doplnit septik o biologické čištění, například o zemní filtr. Vhodně navržený septik
ve spojení se zemním filtrem je stejně účinný jako správně provozovaná domovní čistírna. I septik musí být občas vyvážen fekálním vozem.
– domovní čistírna odpadních vod – čistírny
jsou v současné době budovány u novostaveb rodinných domů, kde není možné napojit se na kanalizaci.

Důležité je vědět, kam odpadní vody ze
septiku či domácí čistírny odcházejí. Pokud
se vypouštějí do kanalizace, která není
ukončena obecní čističkou (!), jako je tomu
například v Újezdě, pak úřední povolení
k vypouštění odpadních vod není potřeba.
Je ovšem potřeba dohoda se správcem
kanalizace (vodohospodářský odbor MK).
Pokud splašky ze septiku nebo domácí čističky odtékají do potoka, jde o vypouštění
odpadních vod do povrchových a povolení
vodoprávního úřadu je nutné.
Bohužel se stále najdou i tací, kteří mají
možnost napojit se do kanalizace, ale raději likvidují odpadní vody jiným způsobem.
Chtěli bychom však upozornit, aby si všichni vlastníci nemovitostí, kteří vyvážejí
žumpy a septiky, UCHOVÁVALI DOKLADY
O VÝVOZU pro namátkovou kontrolu z MěÚ
Boskovice – obor ochrany a tvorby životního prostředí a případně České inspekce
životního prostředí. Tyto kontroly probíhají průběžně a již v letošním roce byly uděleny první pokuty. Upozorňujeme, že tyto
kontroly budou častější, aby se zabránilo
znečišťování okolí odpadními vodami.
Upozornění: V případě, že ten, kdo hromadí
odpadní vody v jímce na vyvážení a nesplní
požadavky vodního zákona „Kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, je povinen zajišťovat jejich zneškodňování tak, aby
nebyla ohrožena jakost povrchových nebo
podzemních vod, a na výzvu vodoprávního
úřadu nebo České inspekce životního prostředí prokázat jejich zneškodňování v souladu s tímto zákonem“ bude mu udělena
pokuta až do výše 50 000 Kč a při neoprávněném vypouštění do potoka až 100 000 Kč.
Pokud máte nějaké dotazy ohledně likvidace odpadních vod, můžete se obrátit na
vodohospodářský odbor.
-niz-

KASTELÁNSKÉ PROHLÍDKY

JEDNODENNÍ ZÁJEZDY
MINIBUSEM
SRPEN 2017
Odjezdy z Kunštátu, Letovic a Boskovic
CA romtan, tel. 516 410 576, 602 662 306
6. 8. neděle Slovensko, Malá Fatra – Jánošikove Diery / Malý Rozsutec
590 Kč
Známá turistická trasa, alternativně hřebenovka.
9. 8. středa Maďarsko – Mosonmagyaróvár
480 Kč
Zájezd do oblíbených lázní. (vstupné 10 EUR)
10. 8. čtvrtek Rakousko – Wachau na kole
690 Kč
Nejhezčí část známé rakouské cyklostezky,
vedoucí podél Dunaje.

ZÁMECKÉ RENESANČNÍ SOIRÉE
ANEB CO PŘES DEN NESPATŘÍTE
26. 8. 2017, 21.00 h
NUTNOST REZERVACE
Mimořádné večerní prohlídky zaměřené na období renesance, a to v rámci Roku renesanční šlechty. Pro Kunštát se jedná o velmi významné období „novověkých proměn“ –
přestavba gotického hradu na renesanční zámek po roce 1530 za Černčických z Kácova,
utváření okolní krajiny (zámecká obora, Panská zahrada, štěpnice a vinohrady, panský
podzámecký pivovar); pozdně renesanční úpravy zámku a nejbližšího okolí za Štěpána
Schmidta z Freihoffenu po roce 1604.
Bc. Radim Štěpán

13. 8. neděle Křivoklát, Koněpruské jeskyně
NOVINKA
500 Kč
Prohlídka nejstaršího hradu a jeskyní.
(vstupné hrad: 190/130 Kč, jeskyně: 130/90 Kč
– senioři nad 65 let, 70 Kč – ZTP).
15. 8. úterý Škoda Mladá Boleslav – exkurze
do výroby a návštěva muzea
380 Kč

SPORT
MISTROVSTVÍ REPUBLIKY HASIČSKÉHO DOROSTU
V minulém čísle jsme Vás informovali
o úspěších sychotínských dorostenců, zejména Kláry Pařízkové, která se již potřetí
probojovala na mistrovství České republiky. Letošní mistrovské klání hostilo začátkem prázdnin město obuvi, Zlín.
První soutěžní den tradičně patřil běhu na
100 m s překážkami. Již prvním pokusem
si Klára vylepšila letošní maximum časem
18,86 s. Rozhodčí však označil pokus za
neplatný pro „sporný“ zásah trenéra při
přípravě materiálu. Už jsme měli připraven protest, na který nakonec nedošlo.
Klára se výborně zkoncentrovala na druhý pokus a čas vylepšila na 18,81 s. Tento

12. 8. sobota Šumava – stezka korunami
stromů, Český Krumlov
590 Kč
Nezapomenutelná stezka korunami stromů.
(vstupné 210/180 Kč)

čas ji zařadil na 5. místo. Od třetího místa
naši závodnici dělily 4 desetiny sekundy.
Povinnou součástí prvního dne jsou také
testy hasičských znalostí. Ty Klára zvládla
bez zaváhání.
Druhý den nás čekal dvojboj. První pokus
nevyšel ideálně, když se nepodařil čistý
průskok překážkou „oknem“. Čas 18,93 s
stačil až na 11. místo. V druhém pokusu
Klára zabrala a vylepšila čas na 18,47 s, což
ji posunulo v disciplíně o tři příčky výše.
V celkovém součtu tří disciplín vybojovala
Klára 6. místo.
Jménem SDH Sychotín děkuji Klárce za
vzornou reprezentaci.
Ing. Aleš Havelka, starosta SDH Sychotín

17. 8. čtvrtek ZOO Dvůr Králové
Nechte se unést iluzí Afriky.
(vstupné 195/150 Kč)

390 Kč

18. 8. pátek Baťův kanál na kole
550 Kč
Zájezd pro malé i velké cyklisty – pohodové
cyklotrasy.
19. 8. sobota Slovensko – výstup na Strážov
NOVINKA
490 Kč
Nezapomenutelný výstup na nejvyšší vrchol
Strážovských vrchů.
27. 8. neděle Rakousko – Medvědí soutěska
750 Kč
Výstup krásnou soutěskou v Rakousku.
(vstupné 3,5 EUR)
29. 8. úterý ZOO Lešná
320 Kč
Zájezd do jedné z nejkrásnější ZOO v ČR.
(vstupné 130/110 Kč)
31. 8. čtvrtek Jánské Lázně – Stezka korunami stromů NOVINKA
450 Kč
Nově otevřené stezka. (vstupné 220/180 Kč)
DOPRAVA MINIBUSEM PO CELÉ EVROPĚ
– 9 Kč/km
PRODEJ ZÁJEZDŮ DO CELÉHO SVĚTA
– ZASTOUPENÍ ČESKÝCH CK
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

Klára mezi reprezentanty JmK při slavnostním nástupu a při disciplíně dvojboj.

PROVIZNÍ PRODEJ ZÁJEZDŮ
DO CELÉHO SVĚTA!
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FESTIVAL HASIČSKÝCH
PŘÍPRAVEK
„Ten umí to a ta zas tohle a všichni
dohromady uděláme moc!“
V sobotu 17. června se v Panské zahradě
konalo setkání hasičských přípravek.
Zúčastnilo se ho 127 dětí z 11 kolektivů
(Plamínci z Velkých Opatovic, Sovičky ze
Sovětic (okr. Hradec Králové), SDH Pustá
Kamenice (okr. Svitavy), SDH Štěpánov
(okr. Žďár nad Sázavou), Dráčci z Dubu nad
Moravou (okr. Olomouc), Lvíčata z Klimkovic (okr. Ostrava), SDH Břehy (okr. Pardubice), SDH Prostřední Poříčí, SDH Borotín, SDH Březina a Čertíci z Kunštátu).
Naši akci svojí přítomností podpořili: starostka KSH (Krajské sdružení hasičů)
Bc. Zdeňka Jandová, starosta OSH Mgr.
Milan Vykydal, náměstek ředitele HZS kraje (úsek IZS a operačního řízení) Ing. Mojmír Richtr, plk., starosta MVDr. Zdeněk
Wetter, starostka Ing. Kateřina Gerbrichová.
Povinnou disciplínou byl pro hasičský potěr
požární útok. Byl hodnocen nejenom čas, ale
byla přítomna i odborná porota v čele s Karlem Vaněrkou, která udělovala body za celkové provedení útoku. Druhou, nepovinnou,
disciplínou byla jakákoli ukázka činnosti.
Jednalo se o divadelní scénky, různé netradiční štafety, zásahové akce jako hašení
požáru, vyprošťování a ošetřování osob.
Všem kolektivům se podařilo zdárně dokončit požární útok a většina z nich předvedla
i svoji ukázku. Všichni byli oceněni „zlatými“
medailemi, spoustou dárečků a sladkostí.
Navíc do kolektivů dostali krásné keramické poháry, které nám zhotovila Josefka
Popelková, anglické knížky od paní Hany

Foto: archiv

Novotné a knížku Hasičské pohádky, které
dětem na památku zakoupil náš kolektiv.
V rámci doprovodného programu předvedla ukázku svojí činnosti posádka ZZS
z Boskovic, hasiči z místní stanice HZS,
psovodi z Kynologického spolku ve Zbraslavci, PČR z odboru služby pořádkové policie
– oddělení služební hipologie (jízdní policie)

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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a zahrála bigbítová skupina Paradigma.
Během celé akce byl přítomen dráček
Hasík, výchovně-preventivní stánek HZS,
kde se dětem věnovali dva hasiči z naší
stanice Ing. Roman Měštan, ppor., a Josef
Záboj. U stanoviště posádky ZZS, kterou
měl na starost Martin Pavlů, si děti mohly
na figuríně vyzkoušet např. resuscitaci.
A jelikož to byla vlastně oslava narozenin,
nemohl chybět ani narozeninový dort (těch
dortů se díky maminkám Čertíků sešlo
hned několik) a spousta zábavy a atrakcí.
Pro děti byly připraveny skákací hrady,
bubble sumo, jízda na čtyřkolkách, střelba
z luku, foukačky a další atrakce. Přijely
stánky se zmrzlinovými produkty, s cukrovou vatou a s balónky. Škoda jen, že nás
v řádění zastavil déšť.
Na zahřátí nám pan Borek uvařil výbornou zeleninovou polévku. Pro všechny byly
připraveny řízky, a kdo si přál ještě něco
víc, mohl zavítat ke stánku Iva Zoubka
a ochutnat specialitky z grilu.
Finančním nebo věcným darem naši akci
podpořili: SDH Nýrov, obec Nýrov, O´lalaPets, p. Karchňák, Centrum čtyřkolek
a zahradní techniky, Keramická dílna
Pavlína Palme, Koberce Boskovice s.r.o.,
CoriumConsulting s.r.o., V pasáži papír-hračky s.r.o. (Boskovice).
Za spolupráci při pořádání této ojedinělé
akce děkuji všem sponzorům, spoluorganizátorům, vedoucím, ale hlavně pak
městu Kunštát, zejména panu starostovi
MVDr. Zdeňku Wetterovi, Ludmile Dufkové, Mirkovi Kučerovi, Liboru Jančovi, panu
Gajdovi z Újezda, Laďovi Bednářovi z Újezda, paní Peterkové, MUDr. Petru Lukešovi,
Karlovi Vaněrkovi, okolním sborům, manželovi, mé pravé ruce Ifce Prchalové a klukům ze sboru, protože my máme čáry, ale
bez svalů bychom to nezvládly.
-jv-
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