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12. ročník Svátků řemesel a krásy
ušlechtilých koní je úspěšně za
námi. Letošní téma „Hon a lov“
dokumentuje fotografie.
Návštěvníky provázel bohatý
kulturní program. Řemeslníci
předvedli svůj um a představili
svoje řemeslo, počasí nám přálo,
atmosféra byla příjemná
pro malé i velké návštěvníky.
Děkujeme všem, kteří jste přišli.
Řemesla v Kunštátě, z.s.
Foto: Josef Bednář

SLOVO STAROSTY
Dodnes na mne dolehnou nostalgické vzpomínky při začátku prázdnin. Dokonce
si mohu i přispat, když to situace dovolí. Ale
o nicnedělání si už mohu nechat jen zdát.
Prázdniny totiž pro úřad znamenají jen
volnější režim v počtu záležitostí vyřizujících občanů, kteří mizí na dovolené a výlety
a pryč do jiných krajin.

Radnice chce povzbudit obyvatele, kteří žijí
v Kunštátě, ale nejsou zde hlášeni k trvalému pobytu, aby tak učinili. Podle rozhodnutí zastupitelstva teď může každý, kdo se
přihlásí od 1. 7. do 31. 12. 2019, získat peněžní dar ve výši dva tisíce korun.

pokračování na s. 2

Organizátoři Hrnčířského jarmarku, který se koná ve dnech
14.–15. září 2019, vyzývají zájemce o místo pořadatele, aby se
přihlásili prostřednictvím e-mailu na adresu: knihovna@
kunstat-mesto.cz nebo mu@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, 775 441 837, 778 702 576. Děkujeme.

JARMARK
XXVII. HRNČÍŘSKÝ

XXVII. HRNČÍŘSKÝ JARMARK

pokračování na s. 2

V K U N Š T ÁT Ě

Začala nám nejkrásnější část roku. Prázdniny. Byl to čas, kdy jsme jako školáci pustili všechny starosti z hlavy a těšili se na
všechny ty volné dny, které strávíme tzv.
nicneděláním.
Spočívalo v tom, že jsme si přispali každý
den a pak lítali po ulici s ostatními a vymýšleli všemožné hry a skopičiny. Bylo při
tom plno smíchu, spousta pohybu, občas
brekot nad odřeninou či boulí. Výjimečně
si i někdo něco zlomil, třeba soused z bytovky, když se pod ním ulomila uschlá větev
mohutné, vzrostlé olše. A on pak chodil
s rukou v gypsu, byl mezi námi za hrdinu
a hrál jen ty lepší kladné role, kde nebylo
tolik pohybu. Třeba velitele tanku Janka,
kterého obletovala Marusja, on poroučel
Gustíkovi a Šarikovi. Nikdo jiný ho totiž
neposlouchal. A nebo Inču-čunu, to mu taky
šlo. Bohužel jsme byli ochuzeni o radosti
dnešního moderního světa, ale přežili jsme.

INFORMACE O ČINNOSTI
RADY MĚSTA

14. – 15. 9. 2019

INFORMACE O ČINNOSTI
RADY MĚSTA
Podmínkou je, aby se dotyčný k trvalému
pobytu ve městě přihlásil poprvé a nedlužil
městu peníze. Finanční dar bude novým
občanům vyplácen v lednu a únoru příštího
roku po podpisu darovací smlouvy. Zvyšuje
se také výše příspěvku pro rodiče nově narozených dětí. Od příštího vítání občánků se
jim místo dvou tisícovek budou předávat tři.
Sportovní halu čekají během letošního
a příštího roku stavební úpravy – celková
výměna hlavní prosklené stěny, vchodových
dveří a oken. Město získalo od Ministerstva
pro místní rozvoj dotaci čtyři a půl milionu
korun a začíná s přípravou výběrového řízení na zhotovitele zakázky. Samotná výměna
by měla skončit nejpozději v září roku 2020.
K získané dotaci musí město přidat ještě
necelé dva miliony z vlastního rozpočtu.
O příští květnové pouti zaplní kunštátské
náměstí možná jiné atrakce, než bylo po
dlouhá léta zvykem. Dosavadnímu provozovateli vypršela smlouva a rada města ji
zatím neprodloužila. Naopak oslovila provozovatele několika dalších lunaparků,
aby podali své nabídky. Radní se shodli,
že přednější než výše nabídnutého nájmu
pro město bude při výběru atraktivita kolotočů a ceny vstupenek.
Město nechalo opravit povrch v části ulice
Vejpustek, kde se vloni dělala kanalizace,
a provizorně opravit chodník podél náměstí Klementa Bochořáka. Zde je ponechaný
povrch z recyklátu, a to kvůli plánované
výstavbě nového autobusového nádraží.
Nový chodník ve stejném provedení vznikl
i napříč náměstím K. Bochořáka na místě
vyšlapané pěšiny. Opravy chodníků a místních komunikací budou pokračovat i v dalších lokalitách, které byly vybrány při místních šetřeních. V současné době probíhají
poptávky u zhotovitelských firem.
Na řadě odpočinkových míst kolem Kunštátu se objeví nové dřevěné lavičky. Nahradí
se jimi ty stávající poškozené nebo se osadí
na nová místa – na stezku do Rudky nebo
na cestu nad koupalištěm. Nových laviček
bude patnáct a hotové by měly být během
prázdnin. Další drobnou záležitostí jsou
chystané opravy sakrálních památek –
sochy Jana Nepomuckého u školy a červeného křížku u cesty na Podchlumí, na které město získalo dotaci z Jihomoravského
kraje.
-ml-

TERMÍN SVOZU
KOMUNÁLNÍHO ODPADU
3., 17. a 31. ČERVENCE

SLOVO STAROSTY
Ostatní chod kanceláří se nemění, údržba
nepolevuje a investiční akce se naopak
dostávají do obrátek. Taky kdy jindy spravovat něco ve škole, než když je prázdná.
Máme za sebou první oprávky silnic a chodníků, připravujeme další, rozjela se stavba
nové „hasičárny“, díky přidělené dotaci na
sportovní halu začínáme s administrativními úkony pro úspěšnou realizaci.
Probíhají dlouhodobé projekty na opravách staré školy v Hlubokém, sportovním
areálu v Újezdě, řeší se nové vrty na posílení vodních zdrojů, opravují se dílčí úseky
vodovodů a kanalizací nebo se budují nové.
Hlídáme dotační titul z MZe na revitalizaci
jezírka v Hlubokém, očekává se velký převis žádostí, tak ať jsme první. Rozjíždí se
další etapa projektů na úpravu křižovatky pod kostelem a autobusový terminál.
Společně s ŘSD řešíme dopravní bezpečnost vybraných úseků na silnici I/19.
A aby nebylo to úředničení tak nudné, po
večerech proháníme společně s hasičskými jednotkami po sychotínském rybníku
tu naši kunštátskou labuť a taháme ji až
ze žaludku rybářský háček s třemi metry
vlasce omotanými okolo nohy. Naštěstí byl
háček obalený řasami, tak tento zákrok
přežíváme všichni bez úhony. Ještě vymotat z nafukovacího záchranářského člunu
další háček s alespoň padesátimetrovou
šňůrou a můžeme domů. Pánové hasiči, díky
vám i za tu labuť. Řekl bych, podle těch řečí,
co měla, že je to holka. Ať žijí prázdniny.

KULTURNĚ-SPOLEČENSKÝCH

MVDr. Zdeněk Wetter, starosta

15.7.–18.7.
Kinematograf bratří Čadíků
místo konání: u KD
pořadatel: Město Kunštát, ASV, z. s.

INFORMACE
Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU
MĚSTSKÝ ÚŘAD KUNŠTÁT
UPOZORŇUJE OBČANY NA MNOŽÍCÍ
SE PŘÍPADY TRÁVENÍ PSŮ.
Od prosince 2018 bylo na území města Kunštát, zvláště v lokalitě Podchlumí, zaznamenáno pět případů otrav, z nichž tři skončily
uhynutím psa. Proto vás žádáme o zvýšený
dohled nad vašimi čtyřnohými mazlíčky.
V případě jakéhokoliv podezřelého nálezu,
ponechejte tento na místě a kontaktujte
Policii České republiky, která celý případ
vyšetřuje. Děkujeme za spolupráci.

UPOZORNĚNÍ!

MĚSTO KUNŠTÁT
NABÍZÍ K PRONÁJMU
NEBYTOVÉ PROSTORY – BÝVALÉ
STŘEDISKO OSOBNÍ HYGIENY
V PENZIONU PRO DŮCHODCE.

Popelnice ke svozu je třeba mít připravené
s dostatečným časovým předstihem, nejlépe
již předchozí den večer, neboť svozová firma
jezdí v časných ranních hodinách.

Tento prostor je vhodný například pro masérské, kosmetické a podobné služby.
Pronájem je možný od 1. 7. 2019.
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Z KALENDÁŘE
AKCÍ MĚSTA
ČERVENEC

5.7.
Pouť Hluboké
Mše svatá v 11.00
místo konání: kaple Hluboké
6.7.
Finálový turnaj okresního poháru
v malé kopané
místo konání: Újezd
pořadatel: KMK Újezd
7.7.–12.7.
Pobyt Šumava
místo konání: Železná Ruda,
hotel Stella
pořadatel: STP Kunštát
9.7.–16.7.
Tábor pro mladší děti (1.–4. třída)
místo konání: fara Mrákotín
pořadatel: KR Kunštát
14.7.
Pouť Zbraslavec
Mše svatá v 11.00
místo konání: kaple Zbraslavec

20.7.
10. újezdský candrbál
místo konání: výletiště Újezd
pořadatel: SDH Újezd
21.7.
Pouť Rudka
Mše svatá v 11.00
místo konání: kaple Rudka
27.7. ve 21.00
Kastelánská prohlídka
místo konání: zámek
pořadatel: SZ Kunštát

INZERCE
VYMĚNÍM velký státní komfort. 2 a 1/2 pok.
byt (87 m 2) v centru Brna za menší komfort.
byt v Kunštátě. Tel. 733 503 944
KDO OPRAVÍ křeslo z ratanu?
Tel. 723 428 013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KUNŠTÁT
Ve středu 12. 6. 2019 byly děti z MŠ Kunštát ze třídy Sluníčko pozvány na hřiště FK Kunštát. Fotbaloví trenéři ze
spolku Žijeme hrou si pro nás připravili sportovní aktivity,
pohybové hry a soutěže. Cvičení nás moc bavilo, a navíc
jsme všichni dostali malý dárek – pexeso s obrázky.
Děkujeme trenérům Vladanovi, Milošovi a Martinovi za
profesionální a laskavý přístup.
Děti a učitelky ze třídy Sluníčko

První pololetí nám v dětském klubu Skok uteklo jako voda v potoce po dešti. Projekt dětského klubu vznikl, aby usnadnil sladění pracovního a rodinného života rodičům žáků
prvního stupně z okolních škol a je finančně
podpořen Evropským sociálním fondem a Operačním programem
zaměstnanost. Během školního roku v klubu pečujeme o děti 5 dnů
v týdnu od 12 do 17 hod. Prvňáčky ze základní školy v Nýrově do klubu
doprovázíme, děti ze základní školy v Kunštátě dojíždějí společně
autobusem. Sídlíme v zrekonstruovaných prostorách komunitního
prostoru Jednota v Rudce č. 80.
O prázdninách doplňujeme službu klubu o příměstské tábory, letos
nás čekají hned čtyři.
Děti, kterých bylo v prvním pololetí přihlášeno 28, si klub nazvaly
vlastním jménem „Dobrodružina“. Myslím, že název je zcela vypovídající a vystihuje to, o co nám v péči o děti jde. Přejeme jim, aby měly
možnost zažívat opravdové dětství, dobrodružství, patřit do party,
běhat po venku, sportovat, podílet se na tvorbě programu, spolupracovat na něčem zajímavém, ať už je to tvorba společné hry či raketa
z pet lahve. Chodíme do lesa, plaveme, jezdíme na výlety a výstavy.
Jsme tu pro ně a podporujeme jejich individuální dovednosti.
Děkuji touto cestou občanům Rudky za jejich vstřícný přístup.
Máte-li zájem své dítě příští školní rok přihlásit do odpoledního klubu,
kontaktujte nás. Informace najdete na www.naslunci.org

Foto: Magda Horáková

Zapsaný spolek Na Slunci slaví
v červenci již páté výročí. Od počátku se jeho členská základna rozšířila na 37 členských rodin z KunštáZastupitelstvo Města Kunštát rozhodlo na
tu a okolí. Poslání, které jsme si jako
svém zasedání 27. června o koupi budovy
společenství na začátku stanovili, se nám
Rudecké hospody a sálu od Sdružení složek
daří naplňovat a naše aktivity se větví dál.
Rudka za symbolickou 1 Kč. Tato budova
Spolek byl původně zřízen jako platforma
byla postavena v sedmdesátých letech
pro vznik lesní školky Jelínek, která je od
minulého století svépomocí rudeckými
září 2017 zapsaná v rejstříku škol Ministerobčany a družstvem Jednota Boskovice.
stva školství mládeže a tělovýchovy. Dosud
V devadesátých letech, kdy přestala budoškolkou prošlo 39 dětí ve věku 2–6 let, z toho
va plnit své původní poslání, se rudečtí
20 dětí předškolního věku.
občané – konkrétně tělovýchovná jednoOd února 2019 jsme rozšířili svou působnost
ta, hasiči, Svaz žen a ČSČK rozhodli založit
i na děti mladšího školního věku 1.–5. třídy.
Sdružení složek Rudka a nemovitost od
Otevřeli jsme dětský klub Skok, kde mohou
Jednoty a Města Kunštát odkoupili, aby
děti během školního roku trávit odpolední
mohla dál plnit původní společenskou
volný čas 5 dnů v týdnu. V tomto pololetí bylo
funkci.
do dětského klubu přihlášeno 22 dětí.
Dnes, po téměř dvaceti letech, se ukázalo
Další naší velmi důležitou aktivitou je dobjako vhodné, aby nemovitost připadla pod
rovolnická služba. Jedná se o projekty v prosprávu obce. Chtěl bych tímto poděkovat
gramu Evropského sboru solidarity, kdy
všem členům zmíněných složek i ostatním
k nám každoročně přijíždějí mladí lidé ze
občanům, kteří se zasloužili o dosavadní
západní Evropy na zkušenou. Jejich přítomfungování hospody i sálu. Zvláštní poděkonost nám pomáhá utvářet ve školce i klubu
vání pak panu Vojtěchu Neudertovi jako
otci projektu a panu Jiřímu Grenarovi jako
bilingvní prostředí a dopřává každodenní
předsedovi Sdružení.
kontakt s cizím jazykem dětem i rodičům.
					 Mimo výpomoc ve školce a klubu pomáhali
Jindřich Pavlů, předseda OV v Rudce
dobrovolníci například i s konverzačními
hodinami anglického či německého jazyka
na základních školách v Kunštátě a Nýrově. Již jsme hostili 6 dobrovolníků.
Dobrovolnická služba je jednou z aktivit naší
Chci touto cestou poděkovat všem voličům
mezinárodní spolupráce. Účastníme se i jina Kunštátsku, kteří přišli 24. a 25. května
ných mezinárodních projektů a díky nim do
k volbám do Evropského parlamentu.
Kunštátu přijelo během 5 let přes 40 hostů
Demokratická volba není samozřejmost
z různých evropských zemí (Slovinsko, Chora nemusí tu být navždy. Zvlášť proto děkuji
vatsko, Německo, Itálie, Dánsko, Norsko).
voličům KDU-ČSL, která se o svobodné
Během školního roku nabízíme širší veřejvolby bude dále zasazovat.
nosti bylinkové vycházky, Den dětí či slav					 nosti připomínající dávné tradice a propoJindřich Pavlů, předseda KDU-ČSL Kunštát
jenost všech s přírodou. Dožínky, Masopust

PODĚKOVÁNÍ

PODĚKOVÁNÍ

Ina Lišková

či Královničky jsou slavnosti, které
otevírají brány Jelínka Vám všem.
Pro děti, mládež i dospělé nabízíme
volnočasové aktivity na podporu
zdravého tělesného i duševního rozvoje,
ale také na rozvoj rukodělné gramotnosti.
Kroužky vypisujeme vždy během září. Během let jsme nabídli tyto kroužky: šicí dílna
pro děti, šicí dílna pro dospělé, hudební
hrátky, jóga s angličtinou, sportovní hry,
hudebně – pohybový kroužek a výtvarný.
O prázdninách doplňujeme nabídku o letní
a nyní již i o jarní příměstské tábory. Letos
nabízíme 6 letních táborů, kdy 4 z nich jsou
dotované pouze za cenu stravy a jízdného
či vstupenek. Do loňského roku prošlo našimi tábory 170 dětí.
Pro jiné školy a školky máme v nabídce environmentální vzdělávání programy prožitkovou formou. Navštívilo nás již 10 mateřských a 3 základní školy z regionu.
Cíle spolku Na Slunci, z.s. jsou: vzdělávání
dětí, mládeže a dospělých a vytváření harmonie v mezilidských vztazích, podporování přátelství, respektu vůči odlišnostem
a pocitu sounáležitosti mezi rodiči, dětmi
i širší veřejností napříč generacemi. Snažíme se být příkladem eticky i environmentálně citlivějšího jednání. Akcemi pro
místní, ale i širší veřejnost se snažíme
o obohacení veřejného prostoru v obci.
Naše činnost je po celou dobu vázána na
areál Jelínkovy chaty. Máme zájem toto
místo zvelebovat a koncepčně vyřešit tak,
aby sloužilo potřebám občanů. Rádi bychom
v tomto smyslu byli partnery města a atraktivně uchopili revitalizaci celého areálu.
Děkuji touto cestou všem, kteří se účastní,
pomáhali a pomáhají spolku na cestě
k rozvoji. Více informací a fotografie najdete na www.naslunci.org
Ina Lišková, předsedkyně spolku
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OHLÉDNUTÍ ZA ŠKOLNÍM ROKEM 2018/2019
Jako vždy začátkem léta, s nastávajícím časem dovolených a prázdnin, bývá zvykem
nejen ohodnotit desetiměsíční práci žáků,
kteří s větší či menší pílí a úsilím zasedali do
školních lavic, a rozdat jim vysvědčení jako
doklad tohoto hodnocení jejich práce, ale
také využít příležitosti k zamyšlení se nad
tím, co vlastně právě uplynulý rok přinesl.
Pokud bychom měli pro celkové zhodnocení
školního roku 2018/19 najít vyjádření co
nejstručnější, pak by nejvýstižnějším výrazem bylo slovo mimořádný.
Za situace, kdy ze sdělovacích prostředků
veřejnost slyší o složitých personálních poměrech v regionálním školství, v němž má
od září podle odhadů MŠMT chybět až
6 tisíc kvalifikovaných učitelů, musela kunštátská škola čelit řadě změn na postech
pedagogických i provozních. Nikdy v historii se nepřihodilo, aby na mateřskou dovolenou během roku odešly 3 učitelky, 1 asistentka pedagoga a 1 kuchařka, další oslabení znamenal podzimní odchod učitelky
do funkce uvolněné starostky, řešit bylo
nutné také zástup za dlouhodobou nemoc
atd. Na doplnění třeba dodat, že v samém
závěru školního roku jsme přišli o kolegyni,
jež zvítězila v konkurzním řízení na ředitelku školy v sousední obci, a tak ani s ní už
nemůžeme po prázdninách počítat. V těchto nezvykle složitých podmínkách si naše
škola v porovnání s celostátním průměrem
i v porovnání s praxí v okolních školách
dlouhodobě drží vysoce kvalifikovanou
výuku – a bude tomu tak i v roce příštím.
Aby to ovšem nevypadalo, že slovem „mimořádný“, použitým v úvodu, byly míněny pouze uvedené personální změny, hned dodám,
že tentýž výraz se hodí také v případě akcí,

které doplňovaly výuku během školního
roku. Kdybych se pokusil každou z nich uvést
jedním řádkem, vznikl by nezáživný a nicneříkající sáhodlouhý výčet, a při pokusu
o stručnou charakteristiku jednotlivých akcí
by to vydalo na samostatný, a navíc patrně
i rozšířený výtisk tohoto zpravodaje. A tak
zcela vynechám záležitosti, které jsou pravděpodobně běžné i na jiných školách, navíc
se každoročně opakují. Jsou to například
výlety a exkurze, předmětové soutěže, organizované návštěvy městské knihovny, výlety
na divadelní představení do brněnského
divadla Radost, plavecký výcvik, zájmová
činnost našich žáků a jiné…
Za potřebné a účelné naopak považuji uvést
to, čím se ve srovnání s jinými školami odlišujeme a v čem jsme také třeba úspěšní
a známí.
Začněme od mezinárodních projektů. V prvé
řadě je to projekt Erasmus, jenž pokračoval
říjnovým setkáním jeho účastníků, které
se konalo v Lotyšsku. Úkolem dětí zde bylo
prezentovat výsledky práce zaměřené na
Vánoce jejich prarodičů. Následovalo únorové projektové setkání s partnerskými
školami ze Slovenska, Lotyšska, Maďarska
a Itálie v maďarském Debrecínu, kdy přes
masopustní a velikonoční téma bylo taktéž
hlavním smyslem podpořit komunikaci
s nejstarší generací, tedy prarodiči dětí. Celý
projekt byl završen návštěvou v italském
Occhiobellu začátkem května. Dlužno připomenout, že naše škola figurovala v projektu jako jeho koordinátor a že byla ostatními
účastníky velmi pozitivně hodnocena.
Vedle projektu Erasmus pokračujeme v mezinárodní spolupráci s družební školou ze
slovenských Voderad. V listopadu naši žáci

navštívili své kamarády na Slovensku, prohlédli si školu a zvládli i krátký test, který
hostitelé připravili z informací o Kunštátě
a Voderadech. Na oplátku se pak uskutečnilo obdobné setkání u nás, a to v dubnu, kdy
naši hosté přijali pozvání do Kunštátu a do
Moravského krasu.
V neposlední řadě do ranku mezinárodní
spolupráce spadá již v minulosti zmiňovaná
aktivita naší školy v součinnosti s Českým
domem ve Vídni, kdy organizujeme soutěž
o naší vlasti a našem regionu pro rakouské
žáky nebo třeba vánoční přání pro české
vojáky na misi v Afghánistánu.
Další oblastí, v níž jsme úspěšní, je recitace.
Tradičně se zúčastňujeme soutěže O lysické
sluníčko, kde letos získali medailová ocenění A. Richtrová, M. Vachová, M. Lepková
a D. Čada, první místa ve všech kategoriích získali naši žáci na setkání s poezií
v Adamově (E. Davidová, V. Pospíšil, M. Lepková, A. Chytrý, D. Čada, stříbro a postup
do kraje získala E. Sedláková). Tak se stalo,
že na krajské recitační přehlídce Dětská
scéna v Brně naši školu reprezentovalo
6 žáků a v obrovské konkurenci si ocenění
odnesl V. Pospíšil.
Novou zkušeností pro naše recitátory byla
účast na listopadovém „Ležáckém veršování“,
kde nás zastupovalo 6 soutěžících, a možná
i proto, že jsme tady byli nováčky, naší kořistí zde byla Cena poroty pro K. Popelku.
V návaznosti na recitaci uveďme dále tradiční literární soutěž o cenu Ludvíka Kundery,
v níž z našich žáků opakovaně zaznamenala
úspěch M. Davidová, a to v nejmladší kategorii, jinak je třeba uvést, že se sešlo celkem
50 prací žáků nejen kunštátských nebo z
okolních škol, ale třeba i z Jihlavy či z Písku.
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FILMOVÉ LÉTO
15.–18. ČERVENCE 2019

TENTOKRÁT U KULTURNÍHO DOMU
Promítané filmy:

ČERTÍ BRKO
HASTRMAN
CHATA NA PRODEJ
PO ČEM MUŽI TOUŽÍ  
TRABANTEM TAM A ZASE ZPÁTKY                                 
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NOČNÍ
KASTELÁNSKÁ
PROHLÍDKA
SZ KUNŠTÁT
27. 7. a 24. 8. 2019 vždy v 21 hodin
Předchozí rezervace nutná.
Tel: 516 462 062

Ve spolupráci s městskou knihovnou se
uskutečnily také další akce, zejména Noc
s Andersenem – tentokrát pro 21 druháčků,
s četbou povětšinou z knih A. Kastnerové,
nebo například tvůrčí psaní se spisovatelkou
Terezou Matouškovou.
Ačkoliv jsem v úvodu konstatoval, že nelze
psát o všech jednotlivostech, z literárně-kulturní oblasti nelze nezmínit účast našich
žáků na filmovém festivalu Jeden svět, a to
proto, že dokumentární filmy zde uváděné
se dotýkaly ožehavých témat, jako jsou např.
šikana, sociální vyloučení apod., stejně tak
divadelní představení Sedm sestřiček, to
zase proto, že ho v závěru roku pro svoje
spolužáky připravili naši šesťáci pod vedením p. učitelky Kuchyňové.
A když už byla řeč o festivalu Jeden svět,
připojil bych ještě jednu akci, která byla
užitečná a prospěšná alespoň pro část našich
žáků, kteří jí byli účastni – hovořím o setkání s klienty a pracovníky domova pro osoby
se zdravotním postižením Paprsek Velké
Opatovice. Řada žáků si na tomto setkání
uvědomila, že jinakost mezi lidmi nemá
znamenat nerovnost.
K zamyšlení o současném světě a o světě našich předků vedly naše žáky také jiné akce,
mimo jiné ty, které spadají pod projekt „Paměťových institucí“. Kunštátská škola patřila
k těm málo školám (72 z cca 4000), které
mohly využít tento státem dotovaný projekt,
v jehož rámci mají děti takříkajíc „vše zdarma“.
Také v letošním školním roce jsme se zúčastnili soutěže „Bible a my“. V lysickém okresním kole jsme měli 6 zástupců – a M. Davidová, která zde získala 2. místo, tak následně
mohla reprezentovat v celostátním kole, jež
proběhlo na Biskupském gymnáziu v Brně.
Důležitými aktivitami, kromě těch vzdělávacích a výchovných, jsou bezesporu aktivity tělesné čili sportovní. Na poli sportov-

POZNÁVACÍ ZÁJEZD
ZVEME VÁS
NA TŘÍDENNÍ POZNÁVACÍ
ZÁJEZD DO ČESKÉHO RÁJE,
KTERÝ POŘÁDÁME
20.–22. ZÁŘÍ 2019.
Navštívíte nádherný kraj se skalními
městy a zachovalou lidovou architekturou. Můžete navštívit vrchol Ještěd,
který je dominantou Liberecka.
Ubytování je na Malé Skále ve 2, 3 a 4
lůžkových pokojích hotelového typu.
Možnost vlastní přípravy jídel i stravování v restauracích.
Doprava zájezdovým autobusem.
Cena 2000 Kč pro dospělé, 1000 Kč
pro děti zahrnuje ubytování, dopravu
a průvodce.
Termín přihlášek do 31. července.
Informace a přihlášky Milan Jakubů,
tel. 603 272 365.

ním je jméno naší školy dobře známé
v širokém okolí. Mimo jiné proto, že každoročně organizujeme takové soutěže, jako je
soutěž ve skoku vysokém Kunštátská laťka nebo lehkoatletický Pohár krále Jiřího.
Na březnové Kunštátské laťce změřili svoje
síly skokani z celkem 14 škol. V této konkurenci stojí za pozornost 5. místo L. Vacha
v kategorii mladších žáků, ve stejné kategorii žákyň se do 10. místa umístily K. Podsedníková, N. Wrubel a T. Knoflíčková, ve
starší kategori byl šestý D. Sýs.
Pohár krále Jiřího přilákal sportovce dokonce z 19 škol! Také tady naši žáci bodovali
umístěními v první desítce hned v několika
disciplínách. Prvenství vybojoval V. Hruška
v běhu na 400 m, stejný žák byl navíc devátý
ve sprintu na 50m, stejně jako G. Řeháková,
která se umístila na 8. místě i ve skoku dalekém, dále jsme získali 2. místo ve štafetě
(P. Tenorová, M. Vachová, L. Doležal, V. Mareček). V individuálních disciplínách získala 1. místo M. Vachová ve sprintu na 50 m,
P. Tenorová 8. místo, v téže disciplíně V. Mareček 2. místo, ve skoku dalekém M. Vachová
7.–8. místo, P. Tenorová místo 10.–11. V hodu
míčkem skončil na 6. místě L. Doležal, stejně
tak i M. Vachová. Žáci ve starší kategorii se
celkově umístili na krásném 5. místě.
K těmto domácím úspěchům je nutno připočítat některé další „dovozové“. Například
zlato L. Vacha ze sprintu na 60 m, stříbro
téhož žáka ve skoku vysokém nebo zlatou
medaili D. Sýse za vrh koulí – vše z blanenského Poháru rozhlasu.
Naše díky patří mladým fotbalovým trenérům, a to nejen za ranní hodiny tělocviku
navíc pro některé naše žáky, ale též za dosažené medailové úspěchy v McDonalds Cupu.
Naši žáci – šachisté – pod vedením p. Libiše
si poprvé zahráli ve finále krajského přeboru škol v šachu – také krásný úspěch…

A z trochu jiného soudku – úspěch jsme zaznamenali i v klání ne zcela sportovním.
A to když K. Cveček prokázal svoje dovednosti a znalosti v práci s PC a kancelářskými aplikacemi. Dokladem toho bylo 3. místo
v krajském kole soutěže Office Arena 2019.
Je samozřejmě dobře, že mimoškolní zájmová činnost našich žáků je natolik pestrá, že
ani není možné vyjmenovat další a další
úspěchy. Vždyť děti se věnují fotbalu, florbalu, tenisu, stolnímu tenisu, hasičskému sportu, baletu, hře na nejrůznější hudební nástroje, sborovému zpěvu, pracují v kroužku
šachovém, výtvarném, keramickém atd.
V tomto ohledu zaslouží poděkování také
SRPŠ. Je pořadatelem již tradičních sportovních akcí, např. Kunštátské desítky, ale
organizuje i zájezdy (Bongo, Městské divadlo) a pořádá dvakrát do roka sběr papíru
(v tomto roce téměř 40 tun), z jehož výtěžku
se přispívá na další aktivity žáků nebo třeba
i na nákup nových knih do školní knihovny…
Materiální podmínky školy se nadále zlepšují. Přispěl k tomu i nákup nového školního
mikrobusu, kterým se dopravují nejen žáci
z Rozseče, ale také soutěžící v řadě soutěží,
které nejsou organizovány v místě. Po dobudování některých odborných učeben a po
kompletní rekonstrukci školní sítě z grantu
IROP proběhne přes letní prázdniny výmalba velké části školy tak, aby k novému školnímu roku bylo hotovo.
Ne všechno lze hodnotit skrze úspěchy a medailová umístění. Také v právě uplynulém
roce bylo odvedeno obrovské množství práce
a stojí za tím řada lidí, které nebylo možné
v tomto článku vyjmenovat. Jsou to pedagogové, provozní zaměstnanci, externí spolupracovníci, zřizovatel Město Kunštát, členové SRPŠ a školské rady, lidé z řad veřejnosti.
Těm všem patří naše díky – spolu s přáním
hezké dovolené.
Vl. Všianský

PROKOP VESELÝ A JESKYNĚ BLANICKÝCH RYTÍŘŮ POŘÁDAJÍ KONCERT SKUPINY

25. 8. 2019 v 15.30 h

V AREÁLU JESKYNĚ V RUDCE
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MĚSTO KUNŠTÁT

RECITÁL
LUCIE
´ ´
BILA
31. 8. 2019
KUNŠTÁT v 19
AREÁL PANSKÉ ZAHRADY

A PETR MALÁSEK

VSTUPNÉ 600 KČ
PŘEDPRODEJ
OD 1. 6. 2019

IC Kunštát, IC Boskovice, IC Blansko, IC Letovice,
IC Olešnice, IC Velké Opatovice
tel. 516 410 576
www.kunstat-mesto.cz, f.b. facebook.com/kunstatmesto
VS T U PE N K Y N E L Z E Z A KO U PIT O N L I N E

Chybí Vám řidičské oprávnění na skupinu D?
V rámci rekvalifikace Vám ho uhradíme!

ŘIDIČ/ŘIDIČKA
AUTOBUSU
Hledáme řidiče/řidičky z
oblasti Kunštátu a okolí

MZDA
35 000 Kč

zázemí seriózního zaměstnavatele
s dlouholetou tradicí v autobusové dopravě
náborový příspěvek 24 000 Kč
NADSTANDARDNÍ BENEFITY
- příspěvek 6000 Kč na dovolenou
- příspěvky na sportovní a studijní pobyty
dětí a dětské tábory
- příspěvky na penzijní připojištění
- příspěvek na volnočasové aktivity
(Flexi Pass CARD)
- sleva na čerpání pohonných hmot na
čerpacích stanicich ZDAR, a.s.
- jízdné autobusy IDS JMK zdarma, pro
rodinné příslušníky výrazné slevy

Kontakt na personalistu:
+420 566 696 174
+420 734 39 39 39
prace@zdar.cz
prace.zdar.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.
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