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Úspěšné představení týmů Žijeme hrou – starší dorost a starší přípravka. Více na str.7

SLOVO STAROSTY
13. duben proběhl letos opět ve znamení
tradiční celorepublikové akce „Ukliďme
Česko“. A tak jsme se sešli sobotní ráno na
městském úřadu a rozdávali si rukavice,
odpadkové pytle a tatranky. Rozdělovaly
se „rajóny“ podle plánku města a všichni
se rozeběhli či rozešli po svých úsecích do
deštěm hrozícího dopoledne. Zúčastnilo
se 181 občanů a občánků ze všech spolků,
organizací i jednotlivců. Je to krásné číslo.
Ještě by mne zajímalo, kolik je těch, kteří
bezostyšně zadávají příčinu k této úklidové
akci. Takže vážení, ti kteří odhazujete papírky, láhve, různé obaly a další odpadky
jen tak na ulici, přihlaste se u mne, ať můžeme porovnávat. Třeba i nějakou cenu za
největšího nepořádníka vymyslíme. Všem,
kteří tuto akci zorganizovali, těm, co přišli
a neúnavně čistili naše ulice a chodníky,
patří velké poděkování. Nejen za plný kontejner (20 m3) nasbíraného odpadu, ale i za
jejich postoj a vztah k našemu městu.
A děkuji i pracovní četě za sběr a odvoz
pytlů z ulic.
Sotva uběhla čtvrtina roku 2019 a leckomu se může zdát, že myslet na rok příští je
předčasné. Ovšem jsou věci, na které musíme myslet i rok dopředu. Jednou z nich je
novela veterinárního zákona (166/1999 Sb.
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INFORMACE O ČINNOSTI
RADY MĚSTA

zákon ze dne 13. 7. 1999) , která vstoupí v platnost od 1. 1. 2020. Týká se sice jen majitelů
Rada města se zabývá možnostmi posílení
psů, ale není nás taky málo. Hovoří se v ní
vodních zdrojů pro Kunštát a místní části.
o povinnosti chovatele zajistit platné očkoV první etapě zadala geofyzikální průzvání psů proti vzteklině. Což o to, to víme
kum a nechala vytipovat vhodné lokality
dlouho a dokládáme to potvrzením v očkov Sychotíně a Touboři pro hloubení nových
vacím průkazu zvířete. Ale od nového roku
jímacích vrtů. Ty by měly sahat až do hloub2020 už nestačí říct tohle je „očkovák“ naky osmdesáti metrů a stát se vedle zbrašeho Azora, fotku tam nemá. Od nového
slaveckého pramene hlavními zdroji podroku 2020 bude platit následující znění
zemní vody pro město. V současné době se
zmiňované novely. „Očkování psa proti
dokončují přípravy na provedení zkušebvzteklině je platné, pouze pokud je pes nezaních vrtů, a pokud se potvrdí potřebná vyměnitelně identifikován (čipováním, dříve
datnost, bude město usilovat o jejich dokontetování). Chovatel je povinen zajistit, aby
čení a vystrojení. Vodohospodářský odbor
identifikační číslo psa (numerický kód) bylo
zároveň chystá žádost o státní dotaci, prozaznamenáno v dokladu o očkování psa.“
tože náklady na jeden vrt se odhadují až na
A tak my, co máme doma svoje chlupaté
půldruhého milionu korun.
miláčky (myslím stále jen psy) bez rodoZastupitelstvo města schválilo podmínky
kmenu, nebo křížence a nepovažovali jsme
pro vyhlášení výběrového řízení na lesníza nutné zavádět jim podkožní čip, budeme
ho hospodáře pro zajištění lesní činnosti
nyní muset vystát frontu u svého veterináře
v lesích města Kunštát. Zájemci mohou
či veterinářky a psa nechat označit. Pes bez
podávat písemné přihlášky do 20. května,
čipu rovná se pes neočkovaný i kdyby měl
termín nástupu do funkce je 1. července.
zadek od jehel rozpíchaný jak jehelníček.
Podrobné informace včetně kvalifikačních
A za to už jsou velké postihy spojené s propředpokladů budou zveřejněny na úřední
blémy. Zvláště pokud to naše nevinné zvídesce a na webových stránkách města, přířátko někoho pokouše. Ještě že se tato popadně je poskytne tajemník městského
vinná identifikace netýká nás, lidí. Anebo
úřadu. Město Kunštát vlastní 125 hektarů
nemyslím
dostatečně do budoucna?
					
lesa.
MVDr. Zdeněk Wetter, starosta

pokračování na straně 2

INFORMACE O ČINNOSTI
RADY MĚSTA
Podle návrhu zastupitelů se pronájmy kulturního domu budou nově řídit upravenými
pravidly. Vyjma akcí pořádaných městem
bude nyní s každým zájemcem, ať fyzickou
osobou, firmou nebo spolkem uzavřena
jednorázová nájemní smlouva a podle typu
akce se v ní pořadatel mimo jiné buď bude,
nebo nebude muset zavázat k zajištění
pořádkové služby nebo ke složení vratné
kauce deset tisíc korun pro případ poškození městského majetku. Zároveň bude nutné respektovat kapacitu sálu, která podle
odborného posudku činí 411 osob.
Město Kunštát objednalo digitální informační panel jako pomůcku pro cestující
hromadnou dopravou. Panel, podobný jako
mají v Olešnici nebo v Černé Hoře, bude
umístěný na budově infocentra nebo před
ní a skrze propojení se systémem integrovaného dopravního systému bude informovat o odjezdech a příjezdech autobusů
z jednotlivých zastávek na náměstí. S instalací panelu se počítá po prázdninách.
Připomínáme, že na internetových stránkách města www.kunstat.eu bude umístěný
reklamní proužek, po jehož otevření se
objeví adresa pro zasílání připomínek občanů na nepořádek ve městě, poškozený
inventář apod.
-ml-

UPOZORNĚNÍ
NAPOUŠTĚNÍ BAZÉNŮ
Jak minulý rok, tak stejně i letos žádáme
občany, kteří plánují z vodovodního řadu
napouštět bazén o objemu větším než 10 m3,
aby odběr vody nahlásili předem na VHO
(tel. 725 961 730). Současně žádáme i ostatní
občany, aby nárazové odběry vody nerealizovali o víkendech, kdy je spotřeba vody
největší. Zásoba pitné vody ve vodojemech
není neomezená. Děkujeme za pochopení.
-vho-

VODOHOSPODÁŘSKÝ ODBOR
MĚSTA KUNŠTÁT OZNAMUJE
TERMÍNY ODEČTŮ VODOMĚRŮ
V ROCE 2019

DOBRÝ DEN, KERAMIKO!
KUNŠTÁT 18.–19. KVĚ TNA 2019
Stovka evropských měst se každoročně účastní mezinárodního projektu Dobrý
den, keramiko! V roce
2017 se poprvé za Česko připojil i Kunštát,
obec, která keramikou proslula. Místní
keramici uspořádali akci nazvanou Sto
džbánů, na kterou pozvali keramiky ze všech
koutů republiky a nakonec
skutečně vystavili sto džbánů,
které vznikly přímo na místě. Druhý
ročník se soustředil také na džbány, ze sta
džbánů byla v Kunštátě vloni nainstalována
plastika na náměstí před radnicí.
Letos se v Kunštátě koná třetí ročník festivalu, tentokrát se na hrnčířských kruzích
už ale nebudou točit džbány, nýbrž misky
– japonské misky na čaj matcha.
Keramika může mít uměleckou hodnotu,
ale musí být účelná, měla by se používat.
No a co s dalšími sto džbány? Džbán je tradiční pro českou keramiku, miska na čaj
je ve srovnání s ním exotická. V posledních
letech jsme začali my Češi rozumět kávě.
A učíme se rozumět čaji, pije se čím dál víc.
Tak máme jistotu, že se misky vyrobené
v Kunštátě využijí.
Na letošní ročník přehlídky se pořadatelé
spojili s Českou barmanskou asociací a jejich sekcí teatenderů, tedy čajových specialistů. Právě oni pak pro misky najdou využití.

SRPŠ při ZŠ Kunštát pořádá

SBĚR PAPÍRU
v pátek 10. května
od 14 do 16 hodin
a v sobotu 11. května
od 8 do 10 hodin

Rudka, Touboř a obec Zbraslavec
– 2. pol. dubna
Sychotín, Újezd – 2. pol. května
Kunštát – 2. pol. června
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Nikola Seko, organizátor a keramik

Základní škola
a Mateřská škola Kunštát
zvou všechny na

10. SOUTĚŽNÍ VÝSTAVU
DĚ TSKÝCH
KERAMICKÝCH PRACÍ,
která se uskuteční
v městském informačním centru
od 13. května do 31. května 2019.
Ceny budou výhercům slavnostně
předány v pátek 17. května 2019
v rámci akce „Terra Kunštát“.

- vho -

TERMÍN SVOZU
KOMUNÁLNÍHO ODPADU
8. a 22. KVĚ TNA

Co z předchozích ročníků zůstává, je
forma exhibice: misky budou pod
rukama mistrů řemesla vznikat
v obřím volně přístupném stanu v centru Kunštátu, každý
návštěvník uvidí přímo proces výroby od prvního doteku hlíny až po výpal.
Vyvrcholením pak bude
sobotní hořící plastika.
Keramici mají v plánu
vytvořit plastiku, která se
ale nevejde do žádné místní pece, vypálí ji tedy přímo
na místě. Keramika spojuje všechny
čtyři živly. Vzniká z hlíny a vody, vypaluje se v ohni, chládne na vzduchu. Plastika
by měla symbolizovat právě toto spojení.
Akci doplní workshopy točení na kruhu,
ukázky výpalu dřevem i technikou Raku
a prodejní výstava současné keramiky.
Chceme ale hlavně opět prezentovat umění
keramiky jako součást našeho kulturního
dědictví. V Kunštátě dosud žije a tvoří několik mistrů keramiků, ale je smutnou pravdou, že tradiční hrnčířství trpí nezájmem
mladé generace a pomalu mizí. Když si
dneska vymyslím, že budu točit na Sněžce,
nechám si tam dovézt hlínu a kruh a můžu
začít. Dřív bylo tohle řemeslo mnohem víc
svázané s konkrétním místem, kde se těžila hlína. Na Kunštátsku bylo v době největšího rozmachu šedesát dílen. Dnes byste je
spočítali na prstech jedné ruky. Naší snahou je zachování tohoto krásného řemesla
v Kunštátě, v místě, které je s ním spojeno
už po staletí.

Kontejnery budou umístěny
u vchodu na školní zahradu,
auty vjíždějte z ulice U Hřiště!

ZÁKLADNÍ
A MATEŘSKÁ ŠKOLA

ZÁPIS DĚ TÍ
DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
NA NOVÝ ŠKOLNÍ ROK
2019/2020 SE USKUTEČNÍ
VE ČTVRTEK
9. KVĚ TNA 2019
OD 13.00 DO 17.00 HODIN
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.

OSLAVA DNE ZEMĚ NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE
Jako každoročně na 22. dubna, letos tedy
na Pondělí velikonoční, připadl Mezinárodní den Země, který je i dnem, kdy by se lidé
měli zamyslet nad tím, jak mohou naši planetu šetřit. Poprvé se Den Země slavil v roce
1969 v San Francisku. OSN tento den začala organizovat o rok později. V roce 1990 se

k Americe připojil i zbytek světa a 22. duben se stal Mezinárodním dnem Země, který slaví víc jak miliarda lidí ve více jak 193
státech světa a stal se tak největším sekulárním svátkem, do kterého jsou zapojeni
lidé společně bez ohledu na původ, víru či
národnost. Od té doby se Den Země slaví

také v České republice. Na naší škole jsme
se krátce před tímto dnem zapojili i do akce
Ukliďme Česko, kdy se šesťáci postarali
o již tradiční úsek v blízkém i širším okolí
školy a za sportovním areálem. Deváťáci zase v tomto úseku zavěsili několik ptačích budek, které vyrobili žáci třetího až
pátého ročníku v rámci akce „Do lesa s lesníkem“. Děti budou mít možnost sledovat
hnízdění ptactva a na podzim budou budky
i čistit, protože několik dalších desítek vyrobených budek bylo rozvěšeno již v měsíci
únoru v lese za Hlubnou.
K oslavě Dne Země jsme ještě upravili prostor kolem lípy zasazené v říjnu na počest
100. výročí založení Československa. Již
máme za sebou terénní úpravy, zasetou
trávu a nyní čekáme na deštivé dny, aby se
zazelenalo a oslava Mezinárodního dne
Země tak byla dokončena.
L. Dostál, koordinátor EVVO při ZŠ
Foto: autor
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NOC S ANDERSENEM 2019
První dubnový pátek se Městská knihovna
v Kunštátě stala místem, kam se v neobvyklém čase vypravilo jedenadvacet dětí, pro
něž organizátorky připravily tentokrát již
třináctou Noc s Andersenem. Ta letošní
byla inspirována zejména knihami spisovatelky Aleny Kastnerové O líné babičce
a O nevyřáděném dědečkovi. Za poněkud
zvláštními názvy se skrývají humorné příběhy akční babičky, která se rozhodla, že si
„na stará kolena“ splní svoje sny jako třeba
naučit se lyžovat, tančit v dešti nebo řídit
nejrychlejší auto světa. A nevyřáděný dědeček? Rozhodně není žádný „tucťák“, v městském bytě se nudí, a proto se tak trochu
vrací do dětství a rozhodne se užít si život
tak, aby ho bavil jako kdysi.

dílely. Že babičky jsou obvykle velmi šikovné a umí věci, které se v dnešní technikou
přesycené době zapomínají, přišla dětem
do knihovny ukázat paní Božena Dresslerová. Pod jejím vedením si také vyrobily
krásný dárek – vážku z korálků. Po sérii
babiček do knihovny vtrhnul „nevyřáděný
dědeček“, jehož přesvědčivě ztvárnil pan
Jiří Dokoupil, známý jako nadšený ochotník a moderátor kulturních akcí. Vyprávěl
o svém dětství i o tom, co ho baví dnes,
a přečetl další z veselých příběhů nevyřáděného dědečka.
Děti si též zahrály na módní návrháře
a vytvořily modely pro aktivní seniory,
pak se proměnily v cukráře a nazdobily si
„andersenovský cupcake“, nad jehož kon-

Z KALENDÁŘE

KULTURNĚ-SPOLEČENSKÝCH

AKCÍ MĚSTA
KVĚ TEN

1.5. v 17.00
Mše svatá
místo konání: zámecká kaple sv. Josefa
pořadatel: SZ Kunštát, Farnost Kunštát
1.5.
Stavění máje
místo konání: výletiště Újezd
pořadatel: SDH Újezd
3.5. ve 14.00
Veřejná slavnost Královničky
Oslava Mezinárodního dne lesních
mateřských škol
místo konání: areál lesní školky
pořadatel: Lesní mateřská škola Jelínek
5.5.
Hlavní pouť ke sv. Stanislavovi
Mše svatá v 8.00 a v 11.00
místo konání: kostel sv. Stanislava
8.5.
Zájezd na výstavu Floria
místo konání: Kroměříž
pořadatel: ČZS Kunštát
17.5. v 17.00
TERRA Kunštát 19
místo konání: areál jeskyně Rudka
pořadatel: Jeskyně Blanických rytířů, SPU

Také děti v knihovně (i mimo ni) zažily ten
den neobyčejná dobrodružství. Nejprve se
vypravily hledat zatoulanou hůlku, aby pomohly jedné zapomnětlivé babičce. Cesta
je zavedla až k Jeskyni Blanických rytířů,
kde na ně už čekala paní Popelková, která
je provedla jeskyní a vyprávěla o svém
dědečkovi Františku Burianovi. Hůlka,
kterou děti v jeskyni našly, byla asi kouzelná, neboť stačilo vyslovit přání a už tu byl
autobus s ochotným řidičem panem Lukešem. Další překvapení čekalo děti v penzionu pro důchodce. Žije tu paní Sklenářová, která se věnuje výcviku vodicích psů.
Děti se od ní dozvěděly mnoho zajímavostí,
třeba o tom, jak se takoví pejsci vybírají
a co všechno se musí naučit. Největším zážitkem ale pro děti bylo, že si mohly pohladit
štěňátko, které teď paní Sklenářová cvičí.
To už se ale začínalo smrákat a byl nejvyšší
čas vrátit se do knihovny a při večeři si přečíst další z příběhů o babičkách a dědečcích. Ti se také stali hrdiny připravených
scének ze známých pohádek v podání
Alžběty Lepkové a Elišky Sedlákové, které
se na přípravě programu pro děti letos po-

zumací ve večerních hodinách by asi rodiče
nejásali, ale tu noc nám všem chutnal moc.
Večer uplynul jako voda a teprve po půlnoci se malí nocležníci zavrtali do spacáků,
aby si ještě poslechli poslední pohádku na
dobrou noc, než je únava a množství zážitků
opravdu zmohly.
Dříve, než se děti ráno s knihovnou rozloučily, dostaly několik dárků, z nichž nejdůležitější byl průkaz čtenáře městské knihovny a pamětní list Noci s Andersenem. Každý
se pak ještě podepsal do Pamětní knihy,
v níž jsou podpisy všech dětí, které od roku
2006 v knihovně nocovaly.
Na závěr bychom chtěly moc poděkovat
všem, kteří s námi na přípravě Noci spolupracovali a díky jejichž ochotě a nadšení
byla letošní Noc s Andersenem pro všechny
zúčastněné opravdovým zážitkem. Poděkování tedy patří paní Zdeně Popelkové,
Zdeně Sklenářové, Boženě Dresslerové,
Dagmar Dudkové, panu Jiřímu Dokoupilovi, Pavlu Lukešovi, děvčatům Vendulce
Kuchyňové, Alžbětě Lepkové a Elišce Sedlákové a v neposlední řadě maminkám,
které upekly dobroty a „osladily“ nám večer.

Ilona Kuchyňová a Radka Banyaová, organizátorky akce
Foto: archiv knihovny
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18.5.– 19.5.
Dobrý den, keramiko!
místo konání: náměstí K. Bochořáka
pořadatel: AczCC a Město Kunštát
18.5.
Zájezd do Národního muzea
místo konání: Praha
pořadatel: STP Kunštát
25.5.
Okrskové kolo požárního sportu
místo konání: areál Pod zámkem
Sychotín
pořadatel: SDH Sychotín
25.5.
Hasičská diskotéka
místo konání: výletiště Sychotín
pořadatel: SDH Sychotín
25.5.
Zájezd
místo konání: Kudowa Zdrój,
zámek Potštejn
pořadatel: ČZS Kunštát
29.5.
Zájezd na divadelní představení
Marie Stuartovna
místo konání: Mahenovo divadlo Brno
pořadatel: STP Kunštát

5

SVÁTKY ŘEMESEL A KRÁSY
UŠLECHTILÝCH KONÍ 2019
Blíží se 12. ročník Svátků řemesel a krásy
ušlechtilých koní 2019 aneb jedinečná možnost zhlédnout pod širým nebem lidová
i umělecká řemesla a přehlídku krásy
ušlechtilých koní.
V sobotu 8. června a v neděli 9. června se
uskuteční 12. ročník Svátků řemesel a krásy ušlechtilých koní, jenž pořádá spolek
Řemesla v Kunštátě na téma „Hon a lov“,
Kunštát, Panská zahrada.
Celá akce je otevřena velkému počtu návštěvníků, zejména rodinám s dětmi. Přivítáte krále Jiřího z Kunštátu a Poděbrad.
Těšte se na drezurní show, show laso a bič,
tanec s fríským koněm, školu neposlušných
poníků, westernové koniny, rytířský turnaj,
volné létání dravých ptáků. Pro ty nejmenší
návštěvníky je připraven historický dřevěný
kolotoč, historická střelnice, dětské dílničky, výstava drobného zvířectva, jízda na
ponících, králičí hop. Jak již tradičně, nebudou ani letos chybět projížďky na lodičkách.
Upečeme vám chleba v historické cihlové
peci, ochutnáte trdelníky, frgály, placky
z pece. Na sobotní večer jsme pro vás připravili vystoupení trubačů zámku Holešov,
kteří vystoupí se svým programem „Kořeny
lovecké hudby a mysliveckých tradic“.
Po skončení vystoupení vás čeká netradiční
podívaná – „Magická noční show s koňmi“.
Na neděli je pro vás připravena ukázka
koňských spřežení, historických kočárů,
historické techniky a starých strojů poháněných parní lokomobilou.
V minulém roce přišlo na Svátky řemesel
9 000 návštěvníků, tak doufáme, že letos toto
číslo překonáme. Jsme moc rádi, že lidé si
naší snahy cení. Smyslem celé akce je připomínat lidová řemesla a oživovat historickou paměť společnosti.
Více informací o akci Svátky řemesel a krásy ušlechtilých koní je možné získat na webových stránkách: www.svatkyremesel.cz

SLEVNĚNÉ VSTUPENKY NA SVÁTKY
ŘEMESEL LZE ZAKOUPIT V PŘEDPRODEJI
NA WWW.SMSTICKET.CZ
Cena: dospělí 140 Kč, děti 100 Kč. O prodeji
se můžete informovat u paní Magdy Hruškové, tel. 603 253 904

NOC KOSTELŮ 2019

DĚTSKÝ KLUB SKOK

Farnost Kunštát srdečně zve na Noc kostelů v pátek 24. května. Po mši svaté v šest
hodin se můžete těšit na vyprávění Jana
Křepely o historii kunštátského hřbitova
a promítání dobových fotografií, následovat bude koncert souborů Lumír z Brna
a Novocantus z Nového Města na Moravě
pod vedením Františka Ostrého a v devět
hodin se představí studenti z Boskovic
s dramatizací knihy vězenkyně komunismu Dagmar Šimkové Byli jsme tam taky
v režii Moniky Lepkové. V deset začne čtení z Bible a před jedenáctou se vše završí
modlitbou za město. V první části večera
bude také zpřístupněna kostelní věž a nabídka občerstvení na farním dvoře.

Spolek Na Slunci, z.s. vám představuje nový
projekt, jehož cílem je usnadnit a lépe sladit rodičům jejich pracovní a rodinný život.
Klub je určen dětem od 1. stupně z okolních
základních škol.
Dětem nabízíme možnost kvalitně tráveného času v bezpečném, podnětném a tvůrčím prostředí. Dohled nad skupinou 16 dětí
vykonávají vždy 2 zkušení vychovatelé.
Tříletý projekt „Dětský klub Skok“ je otevřen od 1. 2. 2019 od pondělí do pátku vždy
od 12.00–17.00 hod. Je podpořen Evropským
sociálním fondem v rámci programu Operační program Zaměstnanost. Pro rodiče
splňující podmínky grantu se jedná o bezplatnou službu. Během jarních a letních
prázdnin je klub doplněn dotovanými příměstskými tábory. Ještě je pár volných
míst na příměstském táboře „Hurá na výpravu“ 15.–19. 7. 2019.
Více informace najdete na www.naslunci.
org nebo na www.lsjelinek.cz

		

P. Petr Košulič, farář

INZERCE
AUTODVŮR KUNŠTÁT, mechanické a klempířské opravy, autolaky, levné výměny autoskel, zajistím STK na jakýkoliv osobní automobil. Levné autobaterie, 45Ah 850 Kč, 56Ah
1250 Kč, 74Ah 1650 Kč.
Kontakt tel: 603 472 642

			
Ina Lišková,
předsedkyně Spolku Na Slunci, z.s.

SPOLEČNOST ATOMO PROJEKT s.r.o.
se sídlem v Bořitově u Černé Hory přijme:
MANIPULAČNÍHO DĚLNÍKA
Náplň práce:
– příprava dílů ke zpracování
– obsluha výrobních zařízení (zaučíme)
Požadujeme:
– manuální zručnost, spolehlivost
– ochotu pracovat ve směnném provozu
– oprávnění na VZV výhodou.
Nabízíme:
– zajímavé a motivující finanční ohodnocení
– příspěvek na stravování
Možné i jako letní brigáda pro studenty (DPP).
ATOMO PROJEKT s.r.o., Bořitov 326, 67921
Černá Hora. Kontakt: pí. Monika Nárožná,
tel. 516 412 635, narozna@atomo.cz

cestovní a sportovní agentura

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

tanzone s.r.o.
... & Roman Tandler
JEDNODENNÍ ZÁJEZDY MINIBUSEM

KVĚ TEN
Odjezdy z Kunštátu, Letovic a Boskovic.
8.5. středa
Karlštejn, sv. Jan pod Skalou 500 Kč
návštěva nejznámějšího českého
hradu a prohlídka poutního místa,
kde pobýval poustevník Ivan
11.5. sobota
Medvědí soutěska – Rakousko 750 Kč
cesta skalnatou soutěskou
je nezapomenutelným zážitkem
12.5. neděle
Stolové hory, Kudowa Zdrój 390 Kč
Stolové hory s národním parkem
Góry stolowe, leží na hranicích
České republiky a Polska, zhruba
10 km od známého města Kudowa Zdrój
19.5. neděle
Baťův kanál 550 Kč
cyklistický zájezd
podél Baťova kanálu na kole
organizátor zájezdů: tanzone s.r.o.
cestovní a sportovní agentura
kancelář: nám. Krále Jiřího 105, Kunštát,
po–pá 8.30–16.00, infotanzone@email.cz,
516 410 576, www.tanzone.cz
PRODEJ ZÁJEZDŮ ČESKÝCH CK
DO CELÉHO SVĚTA
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ČINNOST ŽIJEME HROU A FK KUNŠTÁT V PLNÉM PROUDU
Vážení čtenáři, rád bych vás seznámil
s činností sportovních klubů Žijeme hrou
a FK Kunštát.
Po dlouhých zimních měsících jsme se konečně přesunuli ven. Z pohledu našich členů je sportovní aktivita v měsících dubnu,
květnu a červnu největší za celý rok a fotbalová hřiště jsou v těchto dnech využívána
každý den.
Pro nejmenší děti v kategoriích pohybové
školičky, mladší přípravky a starší přípravky je na jaro připraven komplexní sportovní program, který zahrnuje tréninkové
jednotky, ale i soutěžní utkání pod hlavičkou Fotbalové asociace České republiky.
Máme však i soutěž vlastní, turnaje Žijeme
hrou, kde se pravidelně jednou za čtrnáct
dnů setkávají děti z Kunštátu, Lysic, Drnovic, Olešnice, Svitávky a dalších obcí.
Se všemi kategoriemi se účastníme i velkých turnajů. Tým starší přípravky Žijeme
hrou se na konci dubna zúčastnil Velikonočního turnaje v Boskovicích. Účastnilo se
ho 24 týmů z celého Jihomoravského kraje
a jiných míst republiky. Naši kluci se prezentovali výbornými výkony a umístili se
na 6. místě. Významného individuálního
ocenění dosáhl Honzík Fadrný, který se stal
s 18 góly nejlepším střelcem turnaje.
V kategoriích žáků a dorostu působíme
v krajských soutěžích. A protože máme
hned tři žákovská družstva a dva doroste-

necké týmy, využíváme k domácím mistrovským utkáním a některým tréninkům krásný sportovní areál v Lysicích.
Mužský fotbal v Kunštátě je dnes postavený na vlastních odchovancích. Hráči, kteří
jsou z našeho regionu, prošli mládežnickými
kategoriemi, tvoří většinu A mužstva i B
mužstva. Je to směr, kterým dlouhodobě
jdeme a jsme na to hrdí.
Ještě se vrátím k mládeži a propojení
Žijeme hrou se ZŠ Kunštát. Spolupráce
se základní školou je na výborné úrovni.
Mimo pravidelně probíhající kroužek
„Hodina tělocviku navíc“ se připravujeme
pod hlavičkou ZŠ Kunštát na fotbalové
turnaje McDonalds CUP pro nižší stupeň.
A na turnaj Superliga základních škol
v malém fotbalu.
Z dalších akcí jsme se rádi zapojili do dubnové akce Ukliďme Česko. Děti, rodiče
a trenéři společně uklidili odpadky ve vytipovaných lokalitách.
Pokud jste rodičem dítěte a uvažujete
o sportování, přijďte to za námi zkusit.
Pohybová školička je určená pro děti od
3 let a cílíme na všestranný pohybový rozvoj. Začít se sportem (fotbalem), mohou
i starší děti, které přiřadíme do příslušných
věkových kategorií. Více o naší činnosti
a kontakty na trenéry naleznete na internetových adresách (www.zijemehrou.cz
nebo www.fkkunstat.cz).

Tvrdá data ukazují, že se zvyšuje pohybová
negramotnost dětí. Navíc v dnešní „přetechnizované“ době se děti daleko hůř učí
sociálně měkkým dovednostem, jako je
umění komunikovat, spolupracovat nebo
řešit konflikty. Výše zmíněné dovednosti se
dají přes sport v dětech velmi dobře budovat,
a to je dobrá životní „investice“.
Vladan Horák,
šéftrenér Žijeme hrou a FK Kunštát

KLUB MALÉ KOPANÉ
ÚJEZD
KMK Újezd zahájil novou sezonu tentokrát v 1. lize okresu Blansko. V poháru jsme postoupili jako pořadatel
přímo do finálového turnaje, který
pořádáme 6. 7. na našem hřišti.
Dosavadní výsledky:
Orel Boskovice – Újezd 3-3
Újezd – Rozhrání 6-1
Křetín – Újezd 2-5
Dále vás zveme na další domácí zápasy:
18.5. v 17.00 Újezd – Arsenal Lomnice
1.6. v 17.00 Újezd – Viktoria Suchý
Více informací na
http://kmkujezd.blog.cz/
-mz-

Kde: Spolek Chocholík Lipka 43, Kunštát
Kdy: 22.7.- 26.7.2019
Cena: 1 950 Kč

7

3. ROČNÍK KERAMICKÉHO SYMPOSIA POD ŠIRÝM NEBEM
WORKSHOPY . TOČENÍ NA KRUHU
UKÁZKY VÝPALU DŘEVEM I TECHNIKOU RAKU
VÝSTAVA SOUČASNÉ KERAMIKY . HOŘÍCÍ PLASTIKA

18. a 19. KVĚTNA . KUNŠTÁT

MISKA ROKU
Akce se koná pod záštitou náměstka hejtmana Jihomoravského kraje Ing. Jana Vituly a člena rady Jihomoravského kraje Ing. Tomáše Soukala

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.

