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JARMARK

V KUNŠTÁTĚ

Počasí nám cukavě koketuje s myšlenkou
na jaro. V mnoha z nás vyvolává očekávání
jarního klimatu rozporuplné pocity v souvislosti s vládními příkazy a omezeními.
Chtěli bychom se rozletět po naší krásné
krajině vstříc teplým paprskům sílícího
sluníčka. Některým by stačilo, kdyby se
mohli alespoň rozletět bez ohledu na stav
oblohy. Takhle si nejdříve ráno musíme přečíst aktuální zprávy a zjistit, co a kde vlastně můžeme. Nebo spíše co nemůžeme.
Jednu z mála radostí nám skýtají procházky s našimi čtyřnohými mazlíky, což je příkladunásledováníhodné. Bohužel, někteří
páničkové či paničky zapomínají, že nejsou na špacíru sami. Tak se stane, že jejich
pejsek či čubička začne očichávat jiného
kolemjdoucího, pravděpodobně vás, nejčastěji od bot až do pasu. Oni ti pejsci za to
nemůžou, oni to tak mají a většinou taky výš
nedosáhnou a vůbec nic to pro lidi neznamená. Ale vypadá to blbě. Jiní pejsci jsou
drzejší a začnou na vás vrčet. Vždyť je ta
ulice jejich, to jim nikdo nevymluví. A ti
hodně nevychovaní vám klidně roztrhnou
nohavici, počůrají kotník a nedej bože někdy i otisknou svoje tesáky na vaší kůži.

29. HRNČÍŘSKÝ

SLOVO STAROSTY

18.-19. 9. 2021

Komise pro přípravu
hrnčířského jarmarku pracuje
na přípravách 29. ročníku, který se
bude konat o víkendu 18.–19. září 2021.

www.hrncirskyjarmark.cz
Od 1. dubna 2021 najdete na uvedené
webové stránce přihlášku k účasti on-line,
ale i ve formátu PDF, a to pro výrobce
keramiky i prodejce občerstvení.
Uzávěrka přihlášek je 15. května 2021.
Všechny aktuální informace budeme
pravidelně sdělovat prostřednictvím
uvedeného webu a zpravodaje.
Komise pro přípravu jarmarku

INFORMACE O ČINNOSTI
RADY MĚSTA
A ZASTUPITELSTVA
• Se záměrem postavit V Lávkách dvojdomek nebo dva samostatné domky pro osm
až dvanáct postižených osob se na město
Kunštát obrátil Jihomoravský kraj. Klienti
by se do Kunštátu přestěhovali za dva až
tři roky z Paprsku – Domova pro osoby
s kombinovaným a mentálním postižením ve Velkých Opatovicích. Pro stavbu byl
vytipován obecní pozemek vedle zahradnické firmy Garso. Parcela je v majetku
města a podle územního plánu by na ní
zmíněný objekt mohl vzniknout. Žádost
Jihomoravského kraje o výkup pozemku
bude zastupitelstvo města projednávat na
svém zasedání v jarních měsících. Část
obyvatel (celkem 26 osob) ulice V Lávkách
podepsala petici, která stavbu domova pro
postižené odmítá. V měsíci dubnu bude
možnost o záměru veřejně diskutovat na
schůzi zastupitelstva v kulturním domě.
• Zájemci o koupi nového bytu v připravovaných bytových domech v Nové ulici se již
mohou obracet na investora stavby – společnost Prefa, a.s. a využívat nabídku závazné
dokončení na s. 2

SLOVO STAROSTY

INFORMACE O ČINNOSTI
RADY MĚSTA
A ZASTUPITELSTVA

O tom, že může dojít i na krev (samozřejmě
vaši) už mluvit nemůžeme, to je v nesouladu
s „family friendly“.
O to horší situace nastává, když i vy si vyrezervace. Rezervační podmínky a podkračujete s nějakým tím zvířátkem a dojde
mínky následného financování jsou spolu
k nesouznění obou zvířecích duší. Ve všech
s vizualizací domů a charakteristikou jedtakových případech je na místě důrazné
notlivých bytů zveřejněny na webových
zakročení majitele, který pomocí vodítka
stránkách města pod bannerem „Kunštát
či rázného povelu dá svému svěřenci jasně
– bydlení pod zámkem“.
najevo, že takhle tedy ne, takhle by to nešlo.
• Kvůli nejisté epidemické situaci se MěstSmutná je situace, kdy obtěžující a útočící
ská rada dohodla se spolkem Řemesla Kunzvíře bez vodítka zcela evidentně ignoruje
štát na zrušení letošních Svátků řemesel,
jakékoliv výkřiky dokola hopsajícího majitekteré se měly jako každý rok konat v červnu
le. Nejhorší ovšem je opačný trend, kdy mav Panské zahradě.
jitel útočícího psa situaci sám ignoruje, nebo
• Na hřbitově se v těchto dnech pohybují
se zděšené oběti ještě směje. Prostě super
dělníci, kteří pracují na stavbě druhého
zábava. Smutnou skutečností, i když se stejpáteřního chodníku ve staré části. Rada
ným závěrem, je pohled na rozběsněné zvíměsta mimo to přehodnotila původní záměr
ře, kterému se na konci vodítka zmítá zoua do rozpočtu letošního roku nakonec zafalé dítko snažící se vyprostit z popruhů
hrnula i nový chodník v již zaplněné části
omotaných okolo ruky. Výsledkem jsou v lepnovější hřbitova.
ším případě stížnosti občanů u mne na stole.
Konec legrace nevážení a nemilí rádoby• Zastupitelstvo města schválilo směrnici,
chovatelé psů a jiných krvelačných šelem.
která upravuje zásady spolufinancování
Koukejte dodržovat vyhlášku města, chovejrozvoje technické infrastruktury. Srozumite se slušně ke svým spoluobčanům a retelně řečeno jde o dokument, podle kteréspektujte jejich životní prostor. A nemluvte
ho může město Kunštát přispívat úhradou
o svých vymyšlených právech. Zamyslete se
třetiny nákladů soukromým stavebníkům
nad svými povinnostmi. A nekazte jiným
rodinných domů na nové vodovodní, kanaani sobě ty trošky radostných chvil, které
lizační a další inženýrské sítě, které následnyní máme. A ještě něco! Uklízejte po sobě
ně přejdou do majetku města Kunštát, jež
při venčení nepořádek. Výkaly vašeho psa
bude mít na starosti jejich údržbu a provoz.
jsou stále váš majetek. Na cestách, v parku,
• Rada města usiluje o získání státní dotace
na dětských hřištích ani na zastávce, před
na opravu střechy na staré budově základní
poštou či obchodem nemají co dělat.
školy. Podle rozpočtu bude rekonstrukce
Naštěstí většina vás, psích chovatelů je vzorrozsáhlé členité střechy stát víc než čtyři
ná a pořádkumilovná. Zvládáte chování
miliony korun, ale v případě úspěšné žádossvých svěřenců a nezůstává po vás žádná
ti by devadesát procent nákladů hradil stát.
mazlavá stopa. Zato vám patří velký dík.
Návrh bude projednán na dubnové schůzi
Přeji
Vám krásné jaro.
					
zastupitelstva.
MVDr. Zdeněk Wetter, starosta

				

-ml-

ODBOR MATRIKA
VYDÁVÁNÍ CESTOVNÍCH PASŮ
Cestovní pas se vydává občanům ve věku
do 15 let s dobou platnosti na 5 let, občanům
starším 15 let s dobou platnosti na 10 let.
Cestovní pas se vydává ve lhůtě 30 dnů.
Občan může požádat o vydání cestovního
pasu ve zkrácené lhůtě, a to v pracovních
dnech do 24 hodin, nebo do 5 pracovních dnů.
O vydání cestovního pasu může požádat
občan starší 15 let, ale do 18 let musí k žádosti přiložit písemný souhlas zákonného
zástupce s jeho ověřeným podpisem; zákonný zástupce žádá za občana mladšího
15 let.  
Žádost o vydání cestovního pasu lze podat
u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností. K žádosti o vydání cestovního pasu je třeba předložit:

•
•

občanský průkaz
rodný list nebo občanský průkaz anebo
cestovní pas občana mladšího 15 let,
podá-li žádost jeho zákonný zástupce;
• odůvodnění žádosti o vydání cestovního
pasu, pokud občan již je držitelem platného cestovního pasu a potřebuje další
cestovní pas k cestám do zahraničí.
Občan nepodává žádost o vydání cestovního pasu na vyplněném úředním tiskopisu.
Občan nepředkládá fotografii, protože
fotografii pořizuje příslušný úřad při podání žádosti – proto se občan musí k němu
osobně dostavit.
Za vydání cestovního pasu ve lhůtě 30 dnů
činí správní poplatek 600 Kč, u občana mladšího 15 let 100 Kč.
-mat-

TERMÍNY SVOZU KOMUNÁLNÍHO ODPADU 7. 4. a 21. 4. 2021
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NOVÁ KNIHA
KUNŠTÁTSKÉHO MISTRA

ZDENĚK LINDOVSKÝ
KERAMICKÉ PLASTIKY

Možná jste ani nezregistrovali, že
v závěru loňského roku vyšla zajímavá kniha kunštátského keramika –
sochaře Zdeňka Lindovského. Jedná
se o obrazovou publikaci, která vás
provede dílem tohoto místního umělce. Přestože představuje jen malou
část mistrova díla, určitě vás zaujme.
Publikace stojí 200 Kč a je k dostání
v našem informačním centru (možné
i objednat na tel. 602 662 306).
IC Kunštát

MODERNIZACE
PRODEJNY COOP
Jednota Boskovice připravuje
rozsáhlou modernizaci prodejny
COOP v Kunštátu na náměstí.
Cílem je vytvořit pro zákazníky z Kunštátu
a okolí příjemné přátelské prostředí
moderního obchodu, kde snadno
pořídí své každodenní nákupy.
Tato akce si vyžádá dočasné uzavření
prodejny, po dobu rekonstrukce
bude zajištěn náhradní prodej
v prostorách prodejny nábytku
ve dvoře nákupního střediska.

V sobotu 17. 4. v 11.00 hod.
bude ukončen prodej v prodejně
a započne stěhování prodejny
do náhradních prostor.
Zde bude probíhat prodej
od 20. dubna do 14. května.
Modernizovaná prodejna bude
zákazníkům k dispozici
v úterý 18. 5. 2021.

ZÁPISY DO MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY
ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
Dle pokynů Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy se zápis do mateřské školy
i letos uskuteční bez osobní přítomnosti dětí
a zákonných zástupců přímo v mateřské
škole.
V souvislosti s protiepidemickými opatřeními zápis proběhne pouze předáním dokumentace nezbytné k přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.
Ředitel školy stanovuje prodloužený termín
zápisu na 3. 5.–13. 5. 2021.
Škole je třeba doručit vyplněné a podepsané
tyto dokumenty:
1) žádost o přijetí dítěte k předškolnímu
vzdělávání
2) vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu
dítěte (podmínkou přijetí dítěte do MŠ
podle § 50 zákona o ochraně veřejného
zdraví je splnění povinnosti podrobit se
stanoveným pravidelným očkováním,
nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze
imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci)
3) čestné prohlášení
4) souhlas se zpracováním osobních údajů
5) kopii rodného listu dítěte
Tiskopisy jsou ke stažení na webových stránkách školy: www.zskunstat.cz (v odkazu
mateřská škola /aktuálně), na požádání
mohou být zaslány e-mailem (kontakt na
zaslání tiskopisů – mskunstat@centrum.cz)
nebo v krajním případě si je můžete vyzvednout osobně v kanceláři základní školy, na
ulici Brněnská 32, v úředních hodinách

(pondělí, středa: 8.00–11.00 hod., telefon do
kanceláře ZŠ: 516 462 112).
Žádosti o přijetí můžete podávat od pondělí 3. 5. 2021 do čtvrtka 13. 5. 2021.
Dokumenty je nutné doručit v termínu nejpozději do 13. 5. 2021 následujícími způsoby:
a) poštou na adresu ředitelství ZŠ a MŠ
Kunštát, Brněnská 32, 679 72 Kunštát; na
obálku napište „Zápis do MŠ“
b) elektronicky do datové schránky školy:
s8rmeth
c) e-mailem s uznávaným elektronickým
podpisem: skola@zskunstat.cz, nelze poslat prostý e-mail
d) osobním podáním v kanceláři základní
školy na adrese Brněnská 32, ve dnech
3. 5.–13. 5. 2021 od 8.00 do 11.00 hod.
Škola následně e-mailem do 21. 5. 2021 potvrdí přijetí žádosti a zašle registrační číslo,
které se potom objeví v rozhodnutí na hromadném formuláři.
O přijetí či nepřijetí bude rozhodnuto podle stanovených kritérií, výsledky budou zveřejněny na webových stránkách školy dne
28. 5. 2021 ve 12.00 hod. – viz úřední deska.
V případě dotazů a nejasností můžete volat
řediteli školy na telefon 775 667 608.
				

-ová-

ZÁPIS DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Základní škola a Mateřská škola Kunštát
oznamuje rodičům žáků, kteří nastoupí ve
školním roce 2021/2022 do 1. ročníku ZŠ,
že vzhledem k epidemické situaci proběhne

zápis bez fyzické přítomností děti a rodičů.
Termín pro podání žádostí o přijetí do 1. ročníku ZŠ stanovujeme na 6. 4.–13. 4. 2021.
Rozhodnutí o přijetí bude vydáno 16. 4. 2021.
Na webových stránkách školy budou k dispozici potřebné tiskopisy, a to ve dvou souborech. První bude obsahovat materiály
informativní, druhý soubor materiály k vyplnění a odevzdání škole. Ty rodiče vyplní
a zašlou e-mailem, případně poštou, bude
také možnost vhodit vyplněné tiskopisy do
poštovní schránky u dveří školy.
Uvedená povinnost se týká rovněž rodičů,
kteří již loňského roku získali pro svoje dítě
odklad školní docházky, resp. těch, kteří
o odkladu školní docházky pro svoje dítě
uvažují.
-ský-

ZÁPIS DO LESNÍ MATEŘSKÉ
ŠKOLKY JELÍNEK
Na doporučením MŠMT bude zápis do LMŠ
probíhat tímto způsobem:
Od 2. 5. do 14. 5. 2021 můžete vyplněné dokumenty zasílat na adresu sídla školky
Sadová 589, Kunštát, 679 72 (v tomto případě prosím o zaslání e-mailu s kopií „žádosti o přijetí“ na zora.javorska@lsjelinek.cz)
nebo do datové schránky: dddqrh5.
Přinést je můžete i osobně 14. 5. 2021 od
15.30 do 17.00 hod. přímo do Lesní mateřské
školy Jelínek. V případě osobního doručení
prosíme o to, aby se dostavil pouze jeden
zákonný zástupce bez dítěte.
Podrobnosti včetně potřebných formulářů
na adrese: www.lsjelinek.cz/zapis-2021/
-zj-

Foto: archiv MŠ
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Z KALENDÁŘE

KULTURNĚ-SPOLEČENSKÝCH

AKCÍ MĚSTA
DUBEN

S PLÁNOVANÝMI AKCEMI
SE POČÍTÁ, TERMÍNY BUDOU
UPŘESNĚNY PO UVOLNĚNÍ
EPIDEMICKÝCH OPATŘENÍ.
Historie ochotníků v Kunštátě
vernisáž a výstava
místo konání: KD Kunštát
pořadatel: ochotnický soubor LMD
24.4. v 9.00
Mějme čistý Kunštát – Den Země
pořadatel: Město 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
30.4.
Pálení čarodějnic
místo konání: hřiště Újezd
pořadatel: KMK Újezd
30.4.
Pálení čarodějnic
místo konání: hřiště Rudka
pořadatel: TJ Rudka, z.s.
duben
Ukliďme Česko – Újezd
pořadatel: SDH Újezd

SLEDUJTE AKTUÁLNÍ INFORMACE
NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH MĚSTA
A POŘÁDAJÍCÍCH SPOLKŮ.

INZERCE
TVRDÉ DŘEVO! Prodám palivové dřevo
štípané měkké/tvrdé rovnané 50 cm/100
cm, sypané 25 cm–50 cm, smrkovou kulatinu 2 m. Hájenka Šebetov tel.: 606 893 919,
zouharhonza@email.cz
PRODEJ DŘEVA z lesů Města Kunštát. Kontakt pro zájemce: p. Švancara, 728 666 364.
Dopravu si zajišťuje a hradí zájemce sám.
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OKÉNKO SDH KUNŠTÁT
V dnešním okénku vás seznámím se zásahy
naší jednotky za měsíc únor a se zahájením
výstavby nové hasičárny.
V únoru byla naše jednotka povolána ke
třem mimořádným událostem. K první došlo 13. února v 19.44 hod. v rodinném domě
v Kunštátě na ulici Zámecká. Jednalo se
o požár komínového tělesa, kde naše jednotka spolupracovala s jednotkou HZS
Kunštát.
Ke druhé události jsme byli povoláni hned
následující den 14. února v 17:43 hod. Jednalo se opět o požár komína v rodinném domě
tentokrát v Rudce. V tomto případě měl
majitel velké štěstí, že neváhal a rychle
zavolal na tísňovou linku. Zde se nám společně s kolegy z HZS podařilo včasným zásahem uchránit značné hodnoty.
Potřetí se v únoru rozezněla siréna ve čtvrtek 25. února v 15.25 hod. Jednotka vyjížděla k požáru louky do Dolního Poříčí. Naše
jednotka zde zasahovala dvěma proudy D
od rozdělovače na lokalizaci a likvidaci
požáru. Požár travin na mezi se podařilo
zvládnout jednotkám zasahujícím v prvním
stupni požárního poplachového plánu.

Projektovou dokumentaci k výstavbě nové
hasičárny zpracovala firma ABRAS projektový ateliér, s.r.o. a ve výběrovém řízení
na zhotovitele zvítězila firma EKOTERM,
spol. s r.o. Podepsáním smlouvy o dílo bylo
10. června 2019 staveniště předáno firmě
k realizaci stavby.
Před samotnou výstavbou bylo zapotřebí
dokončit demolici původních základů. Při
zakládání stavby byly zjištěny problémy se
spodní vodou a únosností podloží. Další
problém, který bylo zapotřebí rychle vyřešit,
byla změna projektu sušící věže. Díky dobré
komunikaci s projektantem a vstřícnému
postoji zhotovitele stavby se tyto problémy
podařilo v krátkém čase ke spokojenosti
investora a také naší vyřešit. I přes toto
rychlé jednání a rychlou úpravu projektu
základů nabraly stavební práce dvouměsíční zpoždění. Toto zpoždění se podařilo
firmě EKOTERM do konce roku 2019 dohnat
a stavba dál postupovala dle stanoveného
harmonogramu.
Za profesionální přístup při řešení těchto
problémů chci poděkovat jednateli firmy
EKOTERM panu Ing. Stanislavu Kambovi
a jednateli společnosti ABRAS panu Ing.
Jaroslavu Bránskému.
Ohni zmar
Pavel Peterka, velitel JSDH Kunštát
Foto: archiv SDH

NAHLÁŠENÍ STAVU
VODOMĚRU
Vodohospodářský odbor města Kunštát
žádá všechny vlastníky nemovitostí v Rudce, Touboři, Sychotíně, Újezdě a v obci Zbraslavec, aby v období 20. 4.–30. 4. 2021 nahlásili stav vodoměru na kontakt uvedený níže,
a to ve formátu: příjmení, adresa odběrného
místa, stav vodoměru v m3.
SMS na tel. 777 471 481 nebo email: sedlackova@kunstat-mesto.cz.
Děkujeme za spolupráci.
			

Vážení občané, děláme vše pro to, abychom zajistili službu a odvoz veškerých
odpadů z Vaší obce či města. I na nás ale
dolehla pandemie a prosíme o vaši ohleduplnost.

- vho -

DĚKUJEME VÁM ZA POCHOPENÍ
A VAŠI POMOC!

INFORMACE O HLÁŠENÍ
MÍSTNÍHO ROZHLASU
Hlášení místního rozhlasu probíhá v pracovní dny ve 14.45. Požádat o vyhlášení je
třeba do 12.00 dne, kdy má být hlášení uskutečněné, a to osobně, telefonicky (515 534 306)
či e-mailem (mu@kunstat-mesto.cz).
Poplatek za hlášení činí 61 Kč vč. DPH.
Město Kunštát si dále vyhrazuje právo ze
závažných důvodů odmítnout provést hlášení místním rozhlasem (porucha rozhlasu,
nevhodnost hlášení, konání pohřbu apod.)
a změnit čas hlášení.		
-mu-

Igor Laštůvka, ředitel divize
a Josef Koudelka, správce provozu Boskovice

P.S. Chceme to zvládnout a dál dostávat
takové obrázky
Situaci zvládneme a o veškerý odpad se
postaráme, tak jako vždy. Prosíme však
o ohleduplnost hlavně u míst na tříděný
odpad. Naší prioritou je svezení směsného komunálního odpadu a svoz separovaného odpadu od domů a zde vše
zvládáme bez problémů.
Více než kdy předtím ale potřebujeme
vaši pomoc a ohleduplnost u kontejnerů
na papír a plasty, rozmístěných ve vašem

NSD International CZ, s.r.o.

CZ

Zbraslavecká 777
679 72 Kunštát
Tel.: 516 499 540
Fax: 516 461 169
e-mail: nsd@nsd.cz
www.nsd.cz

TISKAŘ na flexo stroji
Požadavky:
• vyučen v oboru polygrafie nebo praxe v tiskařské výrobě
• zručnost, samostatnost, zodpovědnost
Náplň práce:
• samostatně obsluhovat flexo tiskový stroj
• kontrolovat stav, čistotu a vybavení stroje
• napomáhat při odstraňování závad
• samostatně provádět pravidelnou údržbu stroje
a drobné opravy

Mzda: 25 000,-

městě či obci. Množství těchto odpadů
v současné situaci obrovsky vzrostlo.
V kontejnerech vidíte nerozložené krabice, nesešlapané plasty, případně i odpad, který tam vůbec nepatří. Dbejte
prosím na to, aby odpad měl co nejmenší
objem, aby se do kontejnerů vešly všechny tříděné odpady a nehromadily se kolem. My pak bez problémů zvládneme
i odvoz těchto odpadů. Při současné situaci a nemocnosti našich kolegů se nám
daří udržet čistotu kolem kontejnerů jen
s obtížemi.

Tiskárna
NSD International CZ, s.r.o. v Kunštátě

HLEDÁ PRACOVNÍKY NA TYTO POZICIE:

Nabízíme: roční bonus – příspěvek na
dovolenou, měsíční odměny • příspěvek na dopravu • možnost závodního
stravování • příspěvek na penzijní
připojištění • místo výkonu práce –
Kunštát • zázemí a práci v perspektivní
rozvíjející se firmě • firemní sportovní
a společenské akce

MECHANIK
Požadavky:
• vzdělání v technickém oboru
• praxe vítána
zručnost, samostatnost, zodpovědnost
Náplň práce:
• kontrolovat stav, čistotu a vybavení strojů
• odstraňování závad
• provádět pravidelné údržby strojů

Mzda: 23 000,-

JEDNÁ SE O DVOUSMĚNNÝ PROVOZ
SEŘIZOVAČ VÝROBNÍ LINKY
Požadavky:
• vzdělání v technickém oboru
• praxe vítána
• zručnost, samostatnost, zodpovědnost
Náplň práce:
• samostatně obsluhovat a seřizovat stroje pro výrobu samolepících etiket
• kontrolovat stav, čistotu a vybavení stroje
• napomáhat při odstraňování závad
• samostatně provádět pravidelnou údržbu stroje a drobné opravy

Mzda: 27 000,-

Vaše dotazy a životopisy
zasílejte na
e-mail: hruska.k@nsd.cz
nebo volejte: 777 866 713
Kontaktní osoba:
Kamil Hruška

OPERÁTOR ŘEZACÍHO STROJE PAPÍRU
Požadavky:
• vzdělání v technickém oboru výhodou
• praxe vítána
zručnost, samostatnost, zodpovědnost
Náplň práce:
• samostatně obsluhovat řezací stroj papíru
• kontrolovat stav, čistotu a vybavení stroje
• napomáhat při odstraňování závad
• samostatně provádět pravidelnou údržbu stroje
a drobné opravy

Mzda: 23 000,-
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SPOLEK NA SLUNCI

LESNÍ
MATEŘSKÁ
ŠKOLKA PŘEJE
VŠEM PĚKNÉ
VELIKONOCE

HLAVNĚ VEN!
Covidový rok nám v Dětském klubu Skok,
který si děti přejmenovaly na Dobrodružinu, přinesl výzvy a mnohé nás naučil.
Uzavření provozu pro nás také znamenalo
přechod do on-line módu. Ale copak to jde,
dělat družinu on-line? A jak takové práci
dát alespoň nějaký smysl? To byly otázky,
které jsme si s průvodci kladli od prvního
jarního lockdownu.
Našli jsme společně smysl i různé způsoby
toho, co s dětmi můžeme na dálku dělat,
co jim nestíhá pokrýt škola a ani uzavřené
kroužky. Za cíl jsme si kladli vytáhnout děti
i jejich rodiny co nejvíce ven a také se pokusit o to, aby děti s námi i mezi sebou neztratily kontakt.

V rámci březnové distanční výuky připravily děti
z LMŠ Jelínek velikonoční přáníčka pro babičky
a dědečky z penzionu pro
seniory. Věříme, že je potěší stejně, tak jako děti těšila jejich příprava.
Pro vás všechny alespoň
ukázka na fotografii.
-zj-

Mějme čistý Kunštát

Den země

24. dubna 2021
Sejdeme se v 9 hodin
před radnicí
Pytle a rukavice zajištěny,
nezapomeňte na pevnou obuv!

p. Havelka
776 088 108

Od jara posíláme jednou týdně skupinové
maily, ve kterých sdílíme všemožné aktivity, nápady, tipy na zajímavosti, např. fotohádanky z okolí, pohybové i tvůrčí výzvy,
fotodobrodružné soutěže, putovní diář či
velké společné malování mandal a mnoho
jiného. Hlavní průvodce Jiří dětem namluvil čtení na pokračování silný příběh Bratři
Lví srdce od Astrid Lingren, které je k poslechu na youtube a má velký ohlas. Nejoblíbenější aktivity jsou určitě schovávané
kešky, ke kterým posíláme souřadnice,
a také venkovní stezky, na které jste během
svých procházek také možná narazili.
Není však nad opravdový lidský kontakt, ten
nemůže žádný on-line svět nám ani dětem
nahradit. Proto pevně doufáme, že se ještě
v tomto školním roce uvidíme a proběhnou
letní příměstské tábory.
Ina Lišková, Na Slunci, z.s.
www.naslunci.org

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.
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