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Vynášení Mořeny – ve čtvrtek 21. března se děti z mateřské školy společně s rodiči rozloučily se zimou a přivítaly jaro.

SLOVO STAROSTY
Přišel mi dotaz (podepsaný) od kunštátské
občanky, který řádně upraven, přepisuji.
„…poslední dobou mne trápí všude se válející výkaly od psů. Myslím tím naší ulici
a hlavně kolem školky. Dnes jsem viděla
paní s pejskem, jak jde ze školky s obědem
a pes se vykadí před domem Halasových. Kdybych paní neupozornila, že si má
po psovi uklidit, tak to neudělala. Přímo
před vchodem školky se válí hovínka. Je to
fakt hrůza. Dalo by se s tím něco udělat,
pohrozit vysokou pokutou a pod.?“
Není jediná, které není lhostejna čistota
a pořádek v našem městě. Takové a jim
podobné otázky dostávám opakovaně.
Odpověděl jsem ji tedy následovně.
„Dobrý den, paní...,
bohužel, s tímto nešvarem se potýkáme
dlouhodobě. Někteří chovatelé psů nedbají na městskou vyhlášku o znečišťování
a ani jim není stydno neuklízet po svém psu
exkrementy. Je to otázka osobní výchovy
a zodpovědnosti. To samé se týká i papírků
a obalů a můžeme se dostat až k černým
skládkám. Pokuty může vybírat jen policie
(městská či státní), ale to jen tehdy, chytí-li
dotyčného znečišťovatele při činu. V současnosti jsme bez městského strážníka.
Zbývá tedy jen prevence a upozorňování

nebo osobní zákrok, tak jak jste učinila vy.
Město do dubnového čísla zpravodaje vloží
upozornění na povinnost dodržovat vyhlášku města a to samé dáme i na webové
stránky města. Kromě toho chystáme rozmístění tabulí s upozorněním na povinnost
uklízet svůj nepořádek. Výmluva majitele
psa, že v blízkosti není odpadkový koš se
sáčky, je příznakem lenosti anebo arogance.
Každý majitel, který platí poplatek ze psa,
si může na MěÚ vyzvednout zdarma balíčky
sáčků na výkaly a síť odpadkových košů
se ve městě stále rozšiřuje. Sáček s uklizeným výkalem váží pár dekagramů a unese
ho i malé dítě. Je to tedy opravdu jen a jen
o tom dotyčném majiteli. Děkuji vám za vaší
osobní aktivitu. S pozdravem.“
Je to odpověď nejen dotyčné paní a ostatním pořádkudbalým, ale hlavně je to prosba k těm, kteří vědomě či nevědomě zaneřádí veřejné prostranství výměšky svých
psů, které se rozkládají a rozpadají i několik týdnů. Buďte, prosím, ohleduplní
k svému okolí. Může se zdát, že z pohledu
globálního znečištění jde o maličkost, ale
z maličkostí se většinou skládají i ty velké
katastrofy. A nakonec, zkuste si do takové
maličkosti šlápnout. 		
MVDr. Zdeněk Wetter, starosta

Foto: archiv MŠ

INFORMACE
Z RADY MĚSTA
● Rada města v dubnu zahajuje sérii výjezdních zasedání do místních částí Kunštátu. Při setkání se zástupci osadních výborů chce blíže poznat, co Sychotín, Rudka,
Újezd, Hluboké a Touboř nejvíc potřebují.
První návštěva proběhne v pondělí 1. dubna
v Rudce.
● Tak jako celá republika i kunštátské
lesy bojují s ničivým kůrovcem. Z celkových
125 hektarů zalesněných ploch v majetku
města jsou v současné době postižené přibližně dva hektary ve třech různých lokalitách. Největší výskyt lýkožrouta je v Hubčině blízko Touboře, méně pak na Kulíšku
v Hlubokém a U Hájku v Rudce. V posledně
jmenovaném lese dělníci napadené stromy už pokáceli a zpracovali, zatímco mlazinu, o kterou není zájem, čeká šrotování.
Na Kulíšku se chystá kácení zhruba šedesáti kubíků zasaženého smrkového dřeva,
a v Hubčině, kde je situace nejhorší, se s likvidací kalamity bude město potýkat zřejmě celý rok. Podle lesního hospodáře Lukáše Hrdličky je na tom Kunštát ve srovnání
s ostatními obcemi v okolí stále překvapivě
dobře, avšak situace se může během května
a června změnit k horšímu.
pokračování na straně 2

MĚ STO KUNŠTÁT

INFORMACE
Z RADY MĚSTA
● Nadále platí nabídka palivového dříví
veřejnosti. Zájemci můžou v pracovních
dnech kontaktovat lesního hospodáře na
telefonním čísle 602 350 046. Cena za jeden
kubík je 600 korun, dřevo je nařezané na
dvoumetrové kusy a lze dojednat i odvoz.
● Rada města děkuje za pochopení a vstřícný přístup všem občanům, kteří byli písemně požádáni, aby ořezali své stromy zasahující nad chodníky a místní komunikace
v Kunštátě. Šlo jen o to, aby ostatní chodci
a řidiči ve městě nebyli ohroženi nevhodně zasahujícími nebo spadenými větvemi,
listím, případně plody.
● Proč je před prodejnou paní Ježkové rozložený chodník? Pracovníci města začali
s úpravou bezbariérového přístupu do obchodního domu, ale při výkopech narazili
na příliš mělce uložené elektrické kabely.
Teď je třeba několik týdnů počkat, až správce sítě kabely přeloží, pak se chystaná úprava dokončí podle plánu a na chodník se
vrátí opět žulové kostky. Bezbariérový bude
i vstup na dlážděný plácek přímo před samoobsluhou.

TŘÍDĚNÍ ODPADŮ
V Kunštátě a přilehlých obcích máme k dispozici 10 sběrných hnízd tříděného odpadu.
Tato hnízda slouží občanům ke snazšímu
třídění. Nemusíme tak s každou petlahví,
nebo kusem kartonu na sběrný dvůr. Můžeme využít to místo, které máme nejblíže,
a nemusíme se vázat na otevírací dobu sběrného dvora. I přesto někteří neukáznění
občané zahlcují kontejnery a jejich okolí
odpady, které se ke třídění a zpětné recyklaci nehodí.
Pracovníci města Kunštát tak ztrácejí čas
a energii odklízením starého nábytku
z kontejneru bioodpad i desítek kilogramů
odpadu jen tak volně loženého. Tato práce
se děje na úkor zametání po zimě, oprav
vozovek a chodníků, sečení veřejné zeleně,
různých požadavků na vykácení pěších
cest a cyklostezek a mnoha dalších činností, které zajišťuje pracovní četa pro chod
našeho města.
-dp-

● Rada města se snaží postupně řešit časté
poruchy veřejného osvětlení ve městě
a místních částech. V tomto roce je zatím
jistá výměna světelných zdrojů za ledkové
v Hlubokém a Touboři a také v úseku mezi
obchodem a hřištěm v Újezdě, kde se navíc počítá s izolací kabelů.
● Na duben a květen město plánuje obnovu
poškozené kanalizace v Sychotíně v úseku
navazujícím na ulici Františka Halase, tj.
od č. p. 445 po č. p. 63. Na stoku se nově napojí pět domácností, náklady dosáhnou
půldruhého milionu korun.
● Rada města děkuje paní učitelce Iloně
Kuchyňové a jejím žákům za šíření dobrého
jména místní základní školy na recitační
soutěži v Adamově. Tým z Kunštátu zde
v konkurenci škol z okresu Blansko zvítězil
ve všech věkových kategoriích a postoupil
do krajského kola v Brně. Gratulujeme!
				
-ml-

Jelikož se v poslední době stále častěji objevují stížnosti občanů na znečištění veřejného prostranství psími exkrementy, považujeme za nutné vydat toto upozornění.
Každý držitel psa je ze zákona povinen
uklízet po svém psu, zejména na chodnících,
komunikacích, ale i na zelených pásech

VODOHOSPODÁŘSKÝ ODBOR
MĚSTA KUNŠTÁT OZNAMUJE
TERMÍNY ODEČTŮ VODOMĚRŮ
V ROCE 2019

ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ
ZO DRNOVICE SI VÁS DOVOLUJE
POZVAT V SOBOTU 13. 4. 2019
NA PŘEDNÁŠKU PERMAKULTURA

● Rudka, Touboř a obec Zbraslavec
– 2. pol. dubna
● Sychotín, Újezd – 2. pol. května
● Kunštát – 2. pol. června

Přednáší Tomáš Svoboda od 17 hodin
v budově ČZS v Drnovicích
(vedle Sokolovny).
Vstupné dobrovolné.
Rezervace na tel. 721 093 755

- vho 2

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
v zastavěné části obce. Stížnosti směřují
i na nezodpovědné pejskaře, kteří venčí své
psí miláčky na místech určených ke hrám
dětem. Netřeba zdůrazňovat, že psí exkrementy znepříjemňují práci i našim zaměstnancům zejména při sekání trávy. Tím, že
neuklízíte po svých psech, dopouštíte se
přestupku podle zákona č. 200/1990 Sb.,
o přestupcích, v platném znění a obecně
závazné vyhlášky města Kunštát č. 1/2009
o čistotě, pořádku a zajištění klidu ve městě Kunštát a může Vám být i uložena pokuta za znečišťování veřejného prostranství.
			

-mu-

TERMÍN SVOZU
KOMUNÁLNÍHO ODPADU
10. a 24. DUBNA

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA
ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KUNŠTÁT OZNAMUJE RODIČŮM ŽÁKŮ,
KTEŘÍ NASTOUPÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020 DO 1. ROČNÍKU ZŠ,
ŽE TERMÍN ZÁPISU JE STANOVEN NA
ČTVRTEK 11. DUBNA 2019 OD 13.00 DO 17.00.
Zápis se uskuteční v 1. patře budovy v učebnách 1.A. a 3.A. Potřebné doklady, jako
žádost o přijetí do ZŠ, zápisní list apod.,
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.
-zš-

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY NA NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 2019/2020 SE USKUTEČNÍ
VE ČTVRTEK 9. KVĚTNA 2019 OD 13.00 DO 17.00 VE TŘÍDĚ KYTIČEK.
U zápisu rodiče předloží svůj občanský
průkaz, rodný list dítěte, odevzdají „Žádost
o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání“
a „Vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu
dítěte“ (tiskopisy jsou k dispozici v mateřské
škole na ulici Lipka 428 nebo na webových
stránkách školy – www.zskunstat.cz).

V žádosti bude uveden jeden zákonný zástupce dítěte, který se v den zápisu dostaví
s dítětem do mateřské školy. U zápisu bude
všem žádostem přiděleno registrační číslo
a o přijetí či nepřijetí bude rozhodnuto do
30 dní podle stanovených kritérií, která
jsou zveřejněna na úřední desce školy.
-mš-

DO LESA S LESNÍKEM II.
Počátkem února vyrazily děti ze ZŠ Kunštát
znovu do lesa. Doprovod jim dělali nejen
paní učitelky, ale hlavně lesní správce Petr
Hromádko a hajný Tomáš Fiedor ze společnosti INÉS Kunštát, s.r.o. Setkání navazovalo na podzimní akci Do lesa s lesníkem,
kdy děti vyrobily téměř 20 ptačích budek.
Budky jsou určené pro sýkorky a podobné
ptactvo. V jejich potravě převládá hmyz,
který sbírají na stromech, proto jsou vydat-

nými pomocníky v boji s hmyzími škůdci,
třeba i s kůrovcem. Nyní nastal čas vybrat
vhodné stromy a budky na ně pověsit. Toho
se lesníci zhostili na výbornou, však jim děti
s výběrem pomáhaly, a tak už nové budky
v lesích Kongregace sester Těšitelek čekají
na svoje první obyvatele. Dopoledne v lese
uběhlo rychle, těšíme se na další setkání.
Ing. Martina Kopecká
INÉS Kunštát, s.r.o.

DĚ JEPIS VE VÝTVARNÉ VÝCHOVĚ
Nedávno proběhla v médiích informace
o velmi špatném stavu vědomostí žáků
a studentů celé České republiky z nedávné
české nebo i československé historie. Na
naší škole spolupracujeme, a proto se učivo
dějepisné může promítat do dalších předmětů. Například koncem ledna v rámci
Palachova týdne jsme ve výtvarné výchově
navázali na dějepisné učivo českých dějin
druhé poloviny 20. století. Konkrétně se
jednalo o období let 1968–1969 a hlavně
události upálení Jana Palacha, Jana Zajíce
a dalších občanů i cizinců, kteří tak protestovali proti okupaci Československa
tzv. spřátelenými armádami v čele s armádou Sovětského svazu.
50. výročí upálení studenta Palacha a 30.
výročí lednových událostí roku 1989, které
odstartovaly další demonstrace toho roku
zakončené 17. listopadem a koncem komunistické vlády v naší zemi, byly podnětem
k happeningu v hodině výtvarné výchovy
v 9. ročníku. Nejdříve byli žáci seznámeni

s osobou Jana Palacha, jeho životem, činem
na Václavském náměstí dne 16. ledna 1969
a jeho smrtí o tři dny později. Pak následovala informace o tom, jak tehdy třiačtyřicetiletý sochař Olbram Zoubek, který se
později stal i autorem Pomníku obětem
komunismu na Petříně, vytvořil posmrtnou
masku upáleného studenta. Jak se takové
odlitky obličejů vůbec vytvářejí, jsme si
ukázali tzv. „naživo“ na jednom z žáků v obyčejné hodině výtvarné výchovy, a ta se tak
stala hodinou neobyčejnou. Samozřejmě
celé ukázce snímání odlitku žáka v hodině
předcházela důkladná příprava učitele,
jenž si celou přípravu a proces vyzkoušel již
dříve na vlastní kůži.
Nyní nás čeká v některé z následujících
hodin vytvořit z negativního odlitku konečný pozitivní odlitek žáka Davida, který se
celému happeningu propůjčil.
(přetištěno z Učitelských novin č. 7, Praha
12. 2. 2019)

ÚSPĚCHY
KUNŠTÁTSKÝCH ŽÁKŮ
V RECITAČNÍCH
SOUTĚŽÍCH
S velkým zájmem se setkává každoročně pořádaná recitační soutěž žáků naší základní školy. Letos se školního kola zúčastnilo téměř sto dětí.
Soutěží se v pěti věkových kategoriích a účastníci mohou vystoupit jak
s básnickým textem, tak s úryvkem
z vybrané prózy. Vítězové potom reprezentují školu na recitačních
přehlídkách v rámci okresu a kraje.
Máme velkou radost, že se nám
v Kunštátě daří vychovávat recitátory, kteří se pravidelně účastní krajského kola přehlídky Dětská scéna.
Od roku 2010 jsme zde ani jednou
nechyběli a naši recitátoři několikrát získali skvělá hodnocení poroty.
Letošní výsledky okresních soutěží
však předčily naše očekávání. Na
soutěži v Lysicích, která je nepostupovou přehlídkou, se v konkurenci
okolních škol prosadili hned čtyři
naši recitátoři – Adéla Richtrová,
Markéta Vachová, Magdalena Lepková a Dominik Čada. Před postupovou soutěží v Adamově jsme ještě
pilně trénovali a snažili se naše vystoupení vypilovat do nejmenších
detailů. Konkurence byla velká,
okresního kola se zúčastnilo 65 recitátorů a v porotě zasedli odborníci
z dramatického oboru ZUŠ a Střediska dramatické výchovy v Brně.
Všech osm našich žáků předvedlo
skvělé výkony, ale přece jen jsme byli
před vyhlášením výsledků trochu
nervózní. Naštěstí se ukázalo, že zbytečně. Našim dětem se podařilo zvítězit ve všech soutěžních kategoriích,
což je opravdu nevídané! V kategorii
nejmladších dětí zaujala porotu Ester
Davidová, mezi druháky a třeťáky
zvítězil Vojta Pospíšil. Nádherně
přednesenou pohádkou Daniely Fischerové uchválila porotu Magdalena
Lepková. Ostřílený Adam Chytrý pobavil diváky úryvkem z prózy Jak se
zbavit mstivý Soni a s přehledem postoupil již potřetí na Dětskou scénu
do Brna. V nejvyšší kategorii jsme
se radovali hned dvakrát – 2. místo
získala Eliška Sedláková a „palmu
vítězství“ si odvezl Dominik Čada.
Koncem dubna se tedy šest kunštátských žáků zúčastní krajského kola
Dětské scény v Brně, kde se sejdou
nejlepší recitátoři z jižní Moravy.
Z krajských kol pak vede cesta na
celostátní přehlídku dětských recitátorů do Svitav… Držme tedy našim
dětem palce!
Mgr. Ilona Kuchyňová, ZŠ Kunštát

L. Dostál
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Z KALENDÁŘE

MATRIKA

KULTURNĚ-SPOLEČENSKÝCH

AKCÍ MĚSTA

Již je tomu deset let, co nás opustil

pan Stanislav Halas
(8. 7. 1944 – 24. 4. 2009),

DUBEN
13. 4.
Ochotnické divadlo LMD
„Než přišla Adéla…“
místo konání: KD Kunštát
pořadatel: ochotnický soubor LMD

poslední provozovatel Keramiky Kunštát
a jeden z původních zakladatelů
kunštátského hrnčířského jarmarku.
S láskou vzpomíná rodina.

14.–19. 4.
Rehabilitační pobyt v lázních
místo konání: Slatinice u Prostějova
pořadatel: STP Kunštát

DOBRÝ DEN, KERAMIKO! 2019
Kunštát se v letošním roce již potřetí připojí k celoevropské akci „Dobrý den,
keramiko!“
Víkend věnovaný keramice
zahájí v pátek 17. května
v 17 hodin vernisáž výstavy
keramiky „Terra Kunštát
2019“ v areálu Jeskyně
Blanických rytířů v Rudce. Součástí bude vyhlášení výsledků 10. ročníku
keramické soutěže dětí
kunštátské MŠ a ZŠ.
V sobotu a v neděli 18. a 19. května budou od 10 hodin na nám.
K. Bochořáka k vidění ukázky hrnčíř-

ského řemesla a různých technik výpalu keramiky. Tématem letošního
ročníku je „Miska roku 2019“.
Ve spolupráci s Czech Tea
Tenders keramici vyrobí misky na přípravu
a servírování japonského čaje „matcha“. Připraveny budou dílny
pro děti i dospělé
a ochutnávka čaje.
Vyvrcholením sobotního večera bude
„hořící plastika“.

26. 4.
Rockový koncert
místo konání: KD Kunštát
pořadatel: Barták Vladimír

Nikola Seko, předseda
Asociace českých keramických měst

S TÁT NÍ Z Á MEK KUN Š TÁT

27. 4.
Zájezd na výstavu minerálů,
klášter Porta coeli
místo konání: Tišnov, Předkláštěří
pořadatel: STP Kunštát
28. 4.
Zájezd na mezinárodní výstavu Flora
Olomouc
místo konání: Olomouc
pořadatel: ČZS Kunštát
28. 4.
Svatofloriánská mše
místo konání: kostel sv. Stanislava
pořadatel: SDH Kunštát
30. 4.
Pálení čarodějnic
místo konání: výletiště Kunštát
pořadatel: SDH Kunštát, Čertíci
30. 4.
Pálení čarodějnic
místo konání: výletiště Prádlo Sychotín
pořadatel: SDH Sychotín

MŠE SVATÁ V KAPLI SV. JOSEFA
středa 1. května 2019 v 17 hodin

4

30. 4.
Pálení čarodějnic
místo konání: hřiště Újezd
pořadatel: KMK Újezd
30. 4.
Pálení čarodějnic
místo konání: Touboř
pořadatel: OV Touboř

SPORT
SYCHOTÍNSKÝ UZLÍK
2019

MEMORIÁL ANTONÍNA
BLAŽKA

V sobotu 16. března se konal v městské
sportovní hale šestý ročník soutěže mladých
hasičů v uzlování. Stejně jako v loňském
roce byla soutěž zařazena do Okresní ligy
mládeže, a tak mezi šedesátkou hlídek
nechyběla kompletní okresní špička. Potěšující je, že ve startovním poli se 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 odvezli za první místo hasiči z Březiny. V mladších pak Drnovice.
Podle výsledků základního kola se seřadilo
šestnáct nejlepších týmů ve vyřazovacím
pavouku. Ve starší kategorii si neporazitelnost udržela hlídka z Březiny. Na stupních vítězů je doplnily hlídka pořádajících
hasičů ze Sychotína a hlídka z Drnovic.
V rozstřelu mladších hlídek si prvenství
ukořistili hasiči ze Šošůvky, kteří ve finále
porazili hlídku Těchova. V boji o bronz pořádající sychotínská hlídka udolala hasiče
z Ostrova u Macochy
Stejně jako v předchozích ročnících byla
soutěž doplněna o souboje jednotlivců.
Z pořadatelského týmu se do rozstřelu starších žáků probojovali tři závodníci (Lukáš
Vach, Jiří Pařízek a Vít Olšan). Sítem nejdále prošel Víťa, když v boji o bronz porazil
i loňského vítěze. Vítězkou starší kategorie
se stala Karla Blahová z Drnovic.
V mladší kategorii měli domácí také trojité zastoupení v nejlepší šestnáctce (Jakub
Janča, Katka Justová a Pavlína Tenorová).
Spanilou jízdu soutěží předvedla obhájkyně loňského zlata Pavlína Tenorová, kdy po
vítězství v základním kole nepoznala porážku ani v rozstřelových soubojích. V boji
o zlato zdolala druhou Kateřinu Justovou.

14. ročník šachového turnaje pro všechny se
hrál 23. února 2019 s výsledkem:
1. Antonín Daniel (Duras Brno)
2. Roman Blažek (ŠK Kunštát)
3. Vlastimil Brda (Slavia Boskovice)
4. Petr Votřel st.
5. Pavel Chloupek
6. Zdeněk Libiš st.
7. Zdeněk Libiš ml. (všichni ŠK Kunštát)
8. Zdeněk Šutera (Rovečné) atd.
Celkem hrálo 20 šachistů. Účast mohla být
podstatně vyšší, nebýt současně hraného
odloženého utkání v Rovečném a fotbalového turnaje mládeže. Snad příště zvolíme
vhodnější termín.
V dosavadních ročnících si zahrálo celkem
70 šachistů, z toho jich bylo 40 kunštátských.
Všechny ročníky absolvovali jen dva: Zdeněk
Libiš otec a syn nejen jako hráči, ale především jako organizátoři.

Výsledky hlídek:
Starší základní kolo:
1. Březina A 		
2. Senetářov G 		
3. Drnovice A 		

17,25 s
18,07 s
18,43 s

Starší finále:
1. Březina A
2. Sychotín B
3. Drnovice A
4. Sychotín A
Mladší základní kolo:
1. Drnovice C 		
2. Sychotín A 		
3. Velké Opatovice A
Mladší finále:
1. Šošůvka A
2. Těchov
3. Sychotín A
4. Ostrov u Macochy A

22,43 s
24,16 s
25,65 s

Ing. Aleš Havelka

Z. Libiš, předseda ŠK

VÝSLEDKY
KUŽELKÁŘSKÉHO
TURNAJE RUDKA 2019
1. místo Spodní konec 	
2. místo Mlátičky        	
3. místo Truck Team 	
4. místo Tým snů    	
5. místo Gatema    	
6. místo Norci        	
7. místo Buldoci Letovice 	

166 bodů
156 bodů
154 bodů
138 bodů
132 bodů
128 bodů
124 bodů

INZERCE
HLEDÁME POMOCNICI do kuchyně na
plný nebo i částečný úvazek. Praxe vítána.
Hotel Rudka, tel. 722 947 994, e-mail: info@
hotelrudka.cz
ZVERI-MIX Kunštát – CHOVATELSKÉ POTŘEBY, náměstí Krále Jiřího 250, Kunštát
(ve dvoře domu č. 105). Nabízíme prodej širokého sortimentu zboží dle Vašich přání.
Otevírací doba: po–pá: 8.00–17.00, so: 8.00–
12.00. Poradíme, požadované produkty zajistíme a dle dohody přivezeme i na místo
určení. Dotazy a objednávky přijímáme (od
rána do večera): tel. číslo: +420 777 686 880,
e-mail: zverimix@seznam.cz

VOLBA NEBO ZMĚNA
POVOLÁNÍ
– VYZKOUŠEJTE
KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ
Vhodná profese nebo vzdělávání – pro
někoho jasná odpověď, pro jiného těžká otázka. Jak to máte aktuálně vy?
Jste ve škole a přemýšlíte, jak pokračovat? Máte práci, a přesto řešíte co
dál? Možná přemýšlíte, kam by měly
směřovat vaše profesní kroky. Možná
zvažujete změnu anebo se potřebujete zorientovat na trhu práce. Možností je plno a rozhodnutí nebývá vůbec
jednoduché. Co je pro vás v pracovním životě „to pravé“? Nemusíte být
na hledání odpovědi sami.
Kariérovým poradenstvím se dlouhodobě zabývá Centrum vzdělávání
všem (CVV). Poskytuje bezplatné
osobní konzultace občanům Jihomoravského kraje.
Jak pracuje kariérový poradce?
Kariérový poradce vám podá pomocnou ruku, pokud tápete, kam dál ve
svém profesním životě. Je odborníkem,
který umí pracovat s dětmi, dospívajícími i dospělými napříč profesemi
či vzděláním. Je průvodcem na cestě
k lepšímu uplatnění. Většina zájemců
o kariérové poradenství v CVV absolvuje tři až čtyři konzultace. Záleží na
vás, kolik setkání využijete. Poradce
je k dispozici zdarma všem zájemcům od 14 let. Tedy i žákům a studentům, kteří zrovna řeší výběr vhodné
školy.
Individuální konzultace poskytují
poradci na čtyřech pobočkách v regionu, v Brně, Boskovicích, Hodoníně a ve Znojmě. Na webu CVV je také
k dispozici databáze s širokým výběrem kurzů, rekvalifikací a vzdělávání. Zájemcům o profesní rozvoj odpovídáme také on-line.
Udělejte první krok
Objednejte se na nejbližší pobočku
CVV. Poradce se vám ozve a v nejbližším možném termínu proběhne osobní schůzka.
Pavla Frňková
Kariérová poradkyně – Boskovice
Komenského 1
frnkova@vzdelavanivsem.cz
+420 727 965 847
www.vzdelavanivsem.cz
Martina Milotová
Kariérová poradkyně – Brno
milotova@vzdelavanivsem.cz
+420 702 157 701
www.vzdelavanivsem.cz

MĚSTO KUNŠTÁT NABÍZÍ k prodeji palivové dříví měkké – smrk a borovici.
Možnost objednávky u pana L. Hrdličky,
tel. 602 350 046.
5

sobota

13. dubna
Ukliďme Česko!
Mějme čistý Kunštát
Sraz v 9 hodin
na dvoře městského úřadu.
S sebou dobrou náladu,
pracovní oblečení a pevnou obuv.
BOZP pomůcky a občerstvení zajištěno.
Kontaktní osoba pro registraci a organizaci:
Ing. Libor Sedlák, 775 441 838,
mistostarosta@kunstat-mesto.cz

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.: 602 737 857. 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.

