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Letošní představení ochotnického spolku LMD podle nestárnoucí české komedie Světáci. Jedno z nejlepších představení kunštátského souboru se skvělým
hudebním doprovodem. Zprava: Petr Stojan, Václav Hock, Martin Konečný, Štěpánka Poláková, Lucie Stojanová, Barbora Hřebíčková.
Foto: k.p.

SLOVO STAROSTY

Z ČINNOSTI RADY MĚSTA

V měsíci dubnu se Rada města na svém
zasedání mimo jiné zabývala:
• rekonstrukcí kotelny v Kulturním domě
v Kunštátě – výměna kotlů, regulace
• návrhem dohody o vypořádání se Svazkem VaK v rámci vystoupení ze svazku
• postupem prací na revitalizaci rybníka
u školy a rekonstrukcí kabin na fotbalovém hřišti v Rudce
• harmonogramem oprav veřejného rozhlasu a veřejného osvětlení
• modernizací webových stránek města
• dokončením akce „Oprava zdi na starém
hřbitově“
• využitím areálu Jelínkovy chaty
• prodejem a výkupem pozemků
• pronájmem areálu požární nádrže (koupaliště) v Kunštátě na základě vypsaného výběrového řízení
• likvidací černých skládek
• opravami místních komunikací
• organizací akce „Ukliďme Česko“ konané dne 18. 4. 2015
• přípravou výběrových řízení na:
• zpracování projektové dokumentace
na přístavbu mateřské školy – příslib
dotace na realizaci z MŠMT
• rekonstrukci ordinace ve zdravotním
středisku
• opravu místních komunikací
• rekonstrukci kotelny v Kulturním do					
mě v Kunštátě
MVDr. Zdeněk Wetter, starosta
Na mnohé věci kolem nás jsme si zvykli
a bereme je jako neměnnou realitu našeho života. Nepřipouštíme si, že by to mohlo
být jinak, a jsme zklamaní a rozčarovaní,
či dokonce rozzlobení, stane-li se opak.
Týká se to i našich rostlinných symbiontů,
krásných a užitečných dlouholetých společníků v našem žití. Ale i stromy mají
svůj život daný a ne vždy jejich zdravotní
stav dovolí vydržet co nejdéle. Bohužel se
to týká i dominanty nového kunštátského
hřbitova, vrby. Na první pohled vzrostlý
a bezchybný strom, plný síly, začal v poslední době ohrožovat okolí padajícími větvemi. Při důkladném vyšetření se zjistilo
silné poškození kmenu hnilobou a následné prosychání větví v koruně. Vrba, ač
sama za to nemůže a jistě jí to je velmi líto,
je nebezpečná svému nejbližšímu okolí
a může velmi vážně ohrozit zdraví a život
návštěvníků hřbitova, v lepším případě
poškodit hroby pod sebou. Přemýšleli
jsme mezi alternativou skácet a vysadit
novou, anebo provést radikální omlazovací řez. Nakonec jsme se rozhodli dát vrbě
ještě šanci a ořežeme ji na nezbytné „torzo“.
Příkladem nám byla vrba u Halasů pod
hřbitovem, která dnes nádherně obrostla
a radujeme se z ní dál. Doufejme tedy, že
i vrba hřbitovní se ozdraví a bude nám
i městu k okrase ještě dlouhá léta.

Rada města schválila:
• uzavření smlouvy o dílo s VaS Boskovice,
a.s., na vývoz kalů z ČOV
• uzavření smluv na hudební produkci
skupiny „Veselá trojka“ dne 18. 5. 2015
a „Eva a Vašek“ dne 4. 10. 2015 v Kulturním domě v Kunštátě
• prodloužení nájemních smluv na dobu
určitou na pronájem městských bytů
• zábor části chodníku před domem č. p.
100 za účelem stavby lešení pro provedení nátěru fasády
• dodatek k nájemní smlouvě se Státním
pozemkovým úřadem na pronájem
pozemků pod uzavřenou skládkou na
Podchlumí
• zahájení příprav na vydání kalendáře
-tajna rok 2016

POZVÁNKA
Sportovní klub Nýrov Vás srdečně
zve na

Pochod Halasovým Kunštátskem,
který se uskuteční 23. 5. 2015
na tratích 6, 15, 25 a 42 km.
Start a cíl v Nýrově
na hasičském výletišti.
Registrace 8.00–10.00 hod.
Informace na www.nyrov.cz/skn

MÍSTOSTAROSTŮV ZÁPISNÍK
Vážení spoluobčané,
V sobotu 18. 4. 2015 se naše město Kunštát a jeho místní části
připojily k celonárodní akci
„Ukliďme Česko“ – pod naším
názvem „Mějme čistý Kunštát.“
I přes počáteční nepřízeň počasí se místní
úklidové akce uskutečnily nejen v samotném městě a v místních částech, ale také
na cyklostezkách, příjezdových cestách
do našeho města a v přilehlých remízcích.

Organizace úklidu se ujala
stávající Rada města, která
oslovila zájmové organizace
a dobrovolníky z řad občanů.
Velice mile nás překvapila
aktivní, zapálená a velká
účast všech dobrovolníků.
Celkem přišlo pomoci odlehčit našemu městu od odpadu
140 občanů všech věkových
kategorií. Účastnili se sportovci, školáci, rodiny s dětmi,
ale i občané důchodového
věku. Celkem bylo nasbíráno
tolik odpadu, že by naplnil
dva kontejnery.
Občané a vedoucí zájmových organizací
obdrželi od RM krátké BOZP školení, vyfasovali základní bezpečnostní pomůcky
(rukavice, reflexní vesty) a také něco málo
na občerstvení. Dále jim byla systematicky
přidělena lokalita úklidu a pytle na nalezený odpad. Během dne byl prováděn svoz
nalezeného odpadu naší technickou četou
do Ekodvora.

Celá akce ukázala, že řadě lidí
není lhostejný stav přírody, čistota našeho města a jeho místních částí a že jsou bez nároku
na odměnu ve svém volném
čase ochotni pro zlepšení stávajícího stavu i něco udělat.
V průběhu úklidového dne a v následných
dnech jsem na celou akci obdržel velké
množství kladné zpětné vazby nejen od
našich občanů, ale i od samotných účastníků. Již z fotek, které jsou uloženy na webových stránkách www.kunstat-mesto.rajce.idnes.cz je
vidět, že celá akce proběhla
s úsměvem, v klidném duchu
a s příjemnou zábavou všech
zúčastněných.
Milí spoluobčané, za RM bych
chtěl touto cestou velice poděkovat všem dobrovolníkům a pracovníkům města
za aktivní účast při této akci
a také za užitečně a příjemně strávené dopoledne v našem městě. Věřím, že akce
tohoto druhu nebyla ojedinělá a do budoucna se stane
krásnou tradicí.

Na závěr mi dovolte, abych promluvil i k občanům města, kteří průběžně v minulosti
připravili odpadkovou zátěž pro naše město
formou černých skládek. Naše město vlastní EKODVŮR, který mohou občané využívat
bez omezení. Prosím využívejte jej! Je velká
chyba zatěžovat čistou přírodu, která by
měla být příjemným místem k životu.

MATRIKA
EVIDENCE HŘBITOVA
Správa hřbitova připomíná nájemcům hrobových míst povinnost oznámit následující
údaje:
– uložení do hrobu,
– změnu osobních údajů nájemce hrobového
místa.
V případě úmrtí nájemce žádáme pozůstalé o přepis nájemní smlouvy na určeného
dědice.
Dané údaje můžete oznámit:
– osobně v kanceláři č. 202 na MěÚ Kunštát
– písemně na adrese. Město Kunštát, nám.
Krále Jiřího 106, 67972 Kunštát
– e-mailem: mu@kunstat-mesto.cz
-mat -

BEZPEČÍ PRO VŠECHNY
Vážení spoluobčané,
začalo jaro a s ním je spojeno mnoho práce
kolem našich domovů, zahrad a zahrádek.
Žádáme Vás, abyste byli ohleduplní a citliví
ke svým sousedům a neznepříjemňovali
život svému okolí pálením listí, trávy a jiných materiálů nebo hlukem motorových
pil, sekaček a jiných hlučných strojů.
V našem městě stále platí vyhlášky, které
rušivou činnost buď zakazují, nebo omezují.
Celé znění obecních vyhlášek č. 2 a 3 z roku
2008 najdete na internetových stránkách
města Kunštát (www.kunstat-mesto.cz)
v rubrice Městský úřad – vyhlášky nebo na
obecní vývěsce.
Zkrácené znění uvedených vyhlášek:
Každý je povinen o nedělích v době od 6.00
do 16.00 hod. se zdržet veškerých prací
spojených s užíváním zařízení a přístrojů
působících hluk.
Zakazuje se spalování rostlinných materiálů – v mokrém stavu, za mlhy, za inverze,
v noční době. Při spalování suchých rostlinných materiálů je nutno přihlížet ke stavu
ovzduší, aby nedocházelo k obtěžování dalších občanů kouřem. V případě porušení
vyhlášky vám hrozí i finanční pokuta.

					
Komise pro prevenci, bezpečnost
a životní prostředí
Vojtěch Neudert
v.neudert@email.cz

Ing. Libor Sedlák, místostarosta

Vážení čtenáři, připomínáme, že máte-li jakýkoli dotaz na vedení radnice,
můžete jej buď zanechat na podatelně městského úřadu, nebo odeslat na
e-mailovou adresu knihovny: knihovna@kunstat-mesto.cz. Odpověď bude
zajištěna v nejkratším možném termínu, ideálně vždy do následujícího
čísla Kunštátského zpravodaje.
-RM-
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DOHODA O VYPOŘÁDÁNÍ
Od roku 2009 přestalo být město Kunštát
spolu s obcí Zbraslavec členem Svazku vodovodů a kanalizací na vlastní žádost.
Byla to éra nevraživosti a zášti mezi tehdejším vedením Svazku a města doprovázená
nespoluprací a schválnostmi. Svazek předal
jen část vodohospodářské infrastruktury
a požadoval finanční majetkové vyrovnání
ve výši 11,2 milionu, město mělo názor opačný a požadovalo něco přes osm milionů
korun. Město zvládlo počáteční velké potíže a postupně začalo samo provozovat část
předaného majetku a úspěšně zrealizovalo
I. etapu rekonstrukce kanalizačních sítí
a čističky odpadních vod v rámci dotace.
V té době byly podávány vzájemné žaloby
na finanční vyrovnání, na neoprávněné
obohacování a dílčí spory o konkrétní stavby. Časem se ukazovalo, že určitá spolupráce mezi subjekty provozujícími navzájem propojenou síť vodovodů a kanalizací
by mohla být přínosná a docházelo ke konkrétním domluvám a smlouvám. V rámci
neustávajících jednání obou stran a po změně vedení VAS Boskovice se vztahy zklidňovaly, některé žaloby byly staženy a dosáhlo se mimosoudních vyrovnání ve prospěch města. Jednu kauzu jsme po odvolacích procesech i vyhráli. Přesto zůstávala
část vodohospodářského majetku v rukou
Svazku a i přes nabídky ke kompromisnímu narovnání ze strany města vedení
Svazku stále trvalo na původní požadované
a pro město nemyslitelné částce. Po mnohaleté nečinnosti se rozhoupal i soud
a došlo k prvnímu stání a následnému
kolotoči jednání o důkazních břemenech,
dalších dokladech, odborných posudcích.
V loňském roce po volbách se radikálně
změnilo vedení Svazku a tím i přístup k řešení této mnohaleté situace. Bc. Charvát,
nový předseda Svazku, měl zájem na ukončení sporu a intenzivně hledal možnost
řešení. Na společných schůzkách jsme se

shodli, že spor zatěžuje obě strany nejen
finančně za poplatky soudu a právníkům,
ale je tu i časová ztráta v souvislosti s nutností zabývat se věcí, komplikace při souběžném provozování jedné sítě a do budoucna výhled na mnohaleté pokračování soudních jednání spojených s předpokládaným odvoláváním se obou stran
a výhledem na neodhadnutelnost výsledku.
Postupně se tedy letos scházeli zástupci
Kunštátu, Svazku, VASky a jejich právníci
a na řadě schůzek byl vytvořen návrh dohody, který směřuje k předání zbývajícího
majetku městu a vzájemnému finančnímu vypořádání. Město zaplatí ve dvou půlročních splátkách 8,2 milionu korun (na
základě odborného posudku z VUT Brno)
a Svazek vykompenzuje městu 2,6 milionu
zanedbání péče a obnovy o nepředaný majetek, který VAS provozovala (opět vyčísleno
na základě odborného posouzení). 20. 4. 2015
valná hromada Svazku tento návrh schválila a 23. 4. 2015 jej též podpořili zastupitelé města Kunštátu a koncem dubna i zastupitelé Zbraslavce. Doufám, že v době,
kdy čtete tento zpravodaj, je dohoda již
podepsána a právní zástupci stahují žaloby a oznamují soudkyni ukončení sporu.
Následně proběhne účetní i fyzické předávání zbývajícího majetku, převody financí,
administrativní záležitosti na krajském
úřadě (bude to trochu honička) a dopadne-li vše dobře, od 1. 7. 2015 bude město
provozovat kompletně celý vodohospodářský majetek a po sedmi letech se zbaví
největšího soudního sporu ve své historii.
Dotkne se to i některých občanů, s kterými
se budou uzavírat nové smlouvy a pravděpodobně se změní i termíny odečtů a ročního vyúčtování. Jsou to změny nutné, které
jistě proběhnou bez problémů a při Vaší
vstřícnosti je všichni v pohodě zvládneme.
MVDr. Zdeněk Wetter, starosta

DOTAZNÍK PRO PŘÍPRAVU
STRATEGICKÉHO PLÁNU OBCE
Vážení občané,
již podruhé je součástí přílohy vydání
Kunštátského zpravodaje dotazník, jehož
cílem je zjistit Vaše názory, potřeby a přání
v souvislosti s připravovaným Strategickým plánem rozvoje města Kunštát.
Cílem strategického plánu je zmapovat
současné silné a slabé stránky města, vytyčit vizi, jaké by mělo město v budoucnu
být, a hledat možnosti, jak tuto představu
naplnit. Zlepšení by se mělo týkat všech
součástí života ve městě.

Úspěšný budoucí rozvoj města je nemyslitelný bez Vaší účasti. Proto Vás prosíme
o pravdivé a upřímné zodpovězení otázek.
Tak budeme moci při plánování budoucnosti města vždy přihlížet k Vašim přáním
a názorům.
Vyplněné dotazníky, prosím, zašlete do
31. května 2015 na adresu: Město Kunštát,
nám. Krále Jiřího 106, 679 72 Kunštát, nebo
odevzdejte přímo na městském úřadě ve
vestibulu do připravené schránky s nápisem
„Strategie města“. Děkujeme za spolupráci.
Magda Hrušková, referent finančního odboru,
Rada města

Město Kunštát Vás zve na vystoupení
populární skupiny

VESELÁ TROJKA
v pondělí 18. května 2015 v 18.00 hod.
v Kulturním domě v Kunštátě.
Vstupné 150 Kč, důchodci 100 Kč.
Předprodej od 20. 4.
v Informačním centru v Kunštátě.

Kruh přátel umění Vás zve
na dopolední představení
pro rodiče s dětmi
ve středu 3. června 2015 v 10 hod.
v Kulturním domě v Kunštátě

DŘEVĚNÉ DIVADLO
„ALADINOVA LAMPA“
Tentokrát se vypravíme s Aladinem
pro kouzelnou lampu do tajemné hory
Káf. V pohádce nemá hrdina nikdy
na růžích ustláno a Aladin bude moci
vyzkoušet svoji vytrvalost a statečnost
hned několikrát. Představení nás zavede
do prostředí dávného orientu. Oko potěší
jeho malebností a ucho kulturou
použitého jazyka. To vše za doprovodu
stylové arabské hudby.
Vstupné 40 Kč, pro členy KPU,
kteří doprovázejí děti na představení,
vstup zdarma.

Město Kunštát ve spolupráci
s divadelním spolkem LMD zvou na

XIII. POHÁDKOVOU
CESTU
pro děti k jejich svátku
v sobotu 6. června od 13.00 hod.
Podrobné informace budou zveřejněny
na plakátech a webových stránkách
města.

SVĚ TÁCI
Ve dnech 28.3. a 11.4.2015 ochotnický soubor
LMD Kunštát představil svou letošní divadelní hru, známou filmová komedii „Světáci“. Návštěvnost předčila očekávání souboru
a kulturní dům byl při premiéře zaplněn
do posledního místa. Diváci ocenili herecké
i pěvecké výkony opakovaným potleskem
a z hlediště sálala dobrá nálada. Nadšení
herců nezkazil ani drobný úraz Boženky
Pelikánové v roli šatnářky paní Trčkové,
které touto cestou celý soubor děkuje za
výdrž a odhodlání.
Poděkování rovněž všem našim věrným
divákům za přízeň a podporu.
Za LMD Bc. Marie Wetterová
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KNIHOVNA

INZERCE

NOC S ANDERSENEM 2015

DARUJI za odvoz šicí stroj skříňkový zn.
Minerva. Tel. 605 551 446

Poslední březnový víkend 27.–28. 3. byl oficiálním datem dnes již mezinárodní akce
s názvem Noc s Andersenem. Pro kunštátskou knihovnu to byla noc jubilejní, neboť
již deset let připravujeme pro děti tento
zážitek – noc v neobvyklém prostředí mezi
knihami. Proč? Jaký mají tisíce dětí u nás
i v zahraničí důvod sbalit si spacák, karimatku, zubní kartáček a jít spát do knihovny? První „Noc“ uspořádaly dvě knihovnice
v uherskohradišťské knihovně již v roce
2000. Zcela jistě netušily, jakou zakládají
tradici. Vybraly si termín výročí narození
dánského pohádkáře H. Ch. Andersena
a název byl na světě. Tato akce na podporu
dětského čtenářství má svůj ojedinělý význam v tom, že opravdu přivádí děti do
knihoven, a je tak velkou zpětnou vazbou
pro nás, knihovníky.

snička za druhou. Následovalo opět čtení,
hádanky, rébusy, kreslení, děti si dokonce
ušily jednoduchou loutku.
Bylo už po půlnoci, když konečně přišla na
řadu ta nejvíce vzrušující část večera. Kde
bude to pravé místečko pro uložení do spacáku? Málokteré z dětí ho našlo napoprvé.
To bylo stěhování! Ale bylo důležité nechat
je dobře vybrat. Kdy se jim opět naskytne
možnost strávit noc mezi knihami? A stále
se četlo i pro několik posledních „nespavců“.
Vstávat po pár hodinách odpočinku bylo
náročnější, ale snídaně a malá rozcvička
děti rychle vzpružily. Bylo nutné udělat
zápis do kroniky, vyluštit poslední rébusy,
rozdat pamětní listy a dárky.
Desátá noc v kunštátské knihovně skončila a opět se vydařila. Děti již znají odpověď
na tajuplnou otázku – co dělají knížky v no-

PRONAJMU byt 2+kk v Kunštátě v cihlovém domě, 2. patro, 2x balkon, plně zařízený. Cena dohodou. Tel. 605 413 323
ČISTÍCÍ STROJ na koberce, potahy i autosedačky. Domluva o zapůjčení nebo i provedení: M. Sekená, nám. ČSČK 96, Kunštát.
Tel. 516 462 0 66
VELKOOBCHOD SECOND HAND Kunštát,
Brněnská 524. Dětské, dámské, pánské
oblečení (hrabárna + prodej z ramínek).
Otevřeno pro veřejnost každý čtvrtek 8.30
–16.30 hod., tel. 777 780 006
PRONAJMU, nebo prodám byt 3+1 v Kunštátě. Tel. 731 735 549
KOUPÍME rodinný dům k trvalému bydlení
– Kunštát. Tel. 720 598 284
MLADÁ ŽENA z Kunštátu v částečném invalidním důchodu hledá brigádu, např. úklid,
nákup pro seniory aj. v čase od 8.30–12.00.
Spolehlivost, poctivost. Tel. 775 205 839
STUDIO VIKTORKA – Petra Loukotová
nabízí na Penzionu kosmetické práce, pedikúru, manikúru. Dárkové poukazy.
Tel. 605 979 121
NAVŠTIVTE OČNÍ OPTIKU (ve dvoře zdrav.
střediska) otevřeno každou středu od 9.30
do 16.00 hod.

V Kunštátě jsme si letos přidali ještě jedno
výročí – H. Ch. Andersena jsme neopomněli, ale tématem večera byl ryze český fenomén, a to Večerníček. Letos oslaví 50 let
svého vysílání. A začali jsme venku malou
pohádkovou cestou. Na dvacet tři kluků
a holek ze druhé třídy zde čekaly známé
postavičky – Křemílek a Vochomůrka, Rumcajs s Mankou, motýl Emanuel a Maková
panenka, švec Kuba se Stázinou. Děti neváhaly zachraňovat dračí vejce, kreslit motýlí křídla nebo hledat semínko divizny.
A potom již zpět do knihovny a tam odstartoval nekonečný maraton pohádek, čtení
a vyprávění. Vždyť téma Večerníčku je nevyčerpatelné, bylo natočeno přes 370 pohádek. Děti se seznamovaly i s těmi nejstaršími prostřednictvím knížek, ale řeč byla také
o profesích (výtvarník, animátor, střihač…)
které se podílejí na výrobě této krátké pohádky. V anketě o nejoblíbenější Večerníček
jasně zvítězil Krakonoš. A ten si z 1216 spacích míst toho večera v naší zemi vybral ke
své návštěvě právě kunštátskou knihovnu!
Jako by vystoupil z pohádkové knížky, jen
sojka zůstala doma a hlídala krkonošské
pohoří. Povyprávěl dětem o trampotách se
svým sousedem Trautenberkem a přečetl
jim o jedné jeho patálii při sklízení sena.
Večerníček – to jsou i oblíbené písničky.
Paní Radka Dostálová nás navštěvuje již
téměř pravidelně a nikdy nezapomene vzít
s sebou kytaru. Knihovnou zněla jedna pí4

ci? A poznaly i další důležitou věc, že s knihami a s lidmi, kteří mají knihy rádi, jim
bude vždycky dobře.
Moc děkuji za spolupráci na přípravě programu Anně Hansgutové a Iloně Kuchyňové.
Za pomoc během Noci patří poděkování
žákům 8. a 9. ročníku základní školy: Emě
Tandlerové, Žanetě Juračkové, Báře Bakové, Michaele Sedlákové, dále těm, kteří
připravili pro děti pohádkovou cestu: Petře
Chloupkové, Bohunce Plaché, Matěji Přikrylovi, Janu Videmanovi, Dominiku Pleskovi a Danu Krejčímu.
Děkuji za laskavost paní Dagmar Dudkové,
která ušila pro děti na památku krásné
polštářky, panu Romanu Tandlerovi, který
se zhostil herecké role, SRPŠ Kunštát za
finanční podporu a dvěma ochotným maminkám, paní Smejkalové a Kubecové, které pro děti napekly úžasné dobroty.
Za deset let Noci s Andersenem v kunštátské knihovně přespalo 187 dětí.
Do patnáctého ročníku společné pohádkové
Noci s Andersenem se zapojilo 619 knihoven v České republice, 514 škol, 83 dalších
institucí, 235 slovenských knihoven a škol,
36 míst v Polsku, 9 ve Slovinsku, 26 v ostatních zemích, což podtrženo a sečteno dává
1.522 míst celého světa, kde více než 93.526
dětí a dospělých mohlo prožít úžasné noční
dobrodružství spojené s pohádkou.
Radka Banyaová, městská knihovna

OPRAVY rodinných šicích strojů. Milan
Lepka, Nýrov 76, tel. 723 307 810

STAŇTE SE CHŮVOU!
Máte rády děti? Chcete zvýšit svoji hodnotu na trhu práce?
Využijte ZVOLENÉ REKVALIFIKACE
a absolvujte jeden z našich akreditovaných kurzů. Pokud jste v evidenci ÚP,
může pro vás být kurz zcela zdarma.
Pro zájemce vypisujeme kurzy podle
NSK Chůva pro dětské koutky a Chůva
pro děti do zahájení školní docházky.
Kurz č. 1, Kunštát, Blansko, Brno
– dle dohody
Začínáme 17. 5. 2015. Zkouška 20. 6. 2015
Kurz č. 2, Kunštát, Blansko, Brno
– dle dohody
Začínáme 29. 5. 2015. Zkouška 27. 6. 2015
Oba kurzy jsou řádně akreditované
a po jejich úspěšném absolvování a složení zkoušek před autorizovanou osobou získáte potvrzení, na jehož základě
si můžete požádat o živnostenský list.
Bližší informace na e-mailu:
novotna@ilovepets.cz,
nebo na tel. 777 607 756, 603 523 764

INZERCE

SPORT

HLEDÁME NOVÉ ZAMĚSTNANCE!

D. LIGA AFL SE PO ROCE OPĚT KLANÍ
PREDÁTORŮM KUNŠTÁT

OPERÁTOR MONTÁŽNÍ LINKY /
ELEKTRO-OPERÁTOR /
SKLADNÍK, SEBRANICE
Náplň práce:
– montážní práce na lince (ve stoje, náročnější na manuální zručnost)
– manipulace s materiálem ve skladu, zásobování linky
– v případě praxe v oboru elektro odborná
práce s elektro komponenty
– práce ve třísměnném provozu
Nabízíme:
– motivační finanční ohodnocení + prémie
za docházku
– zázemí stabilní společnosti
– zaměstnání na hlavní pracovní poměr
– hrazená vstupní lékařská prohlídka
– dotované stravné (možnost stravování na
pracovišti)
Profil kandidáta:
– minimálně výuční list
– ochota pracovat ve třísměnném provozu
– praxe v oboru elektro výhodou
– manuální zručnost, pečlivost
– možnost okamžitého nástupu
Pokud Vás nabídka zaujala, volejte na tel.
733 617 337 nebo nám zašlete Váš životopis
na email petra.cermakova@manpower.cz!

Florbalisté z Kunštátu, letošní favorité na
zisk 1. místa, nastoupili v sobotu 18. 4. 2015
v hale Hatrick Brno k úvodnímu zápasu
dopolední části proti týmu Vášprostor.
Tým se rozehrál ve velkém stylu a brzy
lehce vedl 2:0. Pak ale následovalo uklidnění a pár nevynucených chyb a rázem skóre
v neprospěch 2:3. To by ale nebyli Predátoři.
Velký tlak v druhé půli nesl ovoce a v čase
14:41 bylo srovnáno. A následně v čase 14:57,

tedy 3 sekundy před koncem, padla vítězná
branka na konečných 4:3 pro Kunštát.
Ke druhému zápasu s outsiderem skupiny
přistoupili Predátoři lehkovážně. Přistoupili na ležérní styl předposledního celku
a až v čase 14:31 druhé poloviny zápasu si
brankou zajistili vítězství 6:5. Tato dvě vítězství se ukázala jako klíčová a v závěrečné tabulce, stejně jako v loňské sezóně,
obhájilo mužstvo z Kunštátu první místo.
		

Pořadí
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Tým
FBK Predators Kunštát (17)
Joker Team (13)
Mickey´s Team (12)
Gladiators Tišnov (25)
Téměř poloprofesionálové (TPP) (14)
Vášprostor floorball team (15)
Koblížci Žarošice (25)
FBC Padochov A (16)
FBC Sací Komando (21)
FbC (Ro)sičáci 2 (15)
Retardi (18)
Old Stars (16)
Lužánečtí šneci (21)
Slonokobra (19)

Počet zápasů
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

Pavel Pernica
Skore (V:O)
137:73
201:105
112:70
122:77
119:91
125:105
120:116
90:111
113:124
111:126
83:119
103:147
86:145
53:166

Body
66
63
63
60
48
48
37
31
31
31
26
19
18
5

Lesní školka s angličtinou
Rodinný klub

JELÍNEK

Alternativní forma předškolního vzdělávání pro děti od 3–7 let

VENKU V RADOSTI ZA KAŽDÉHO POČASÍ

PRO DĚTI,KTERÉ POTŘEBUJÍ VOLNOST A POROZUMĚNÍ

ZÁPIS
na školní rok
2015/2016

15.5.

V pátek od 14–18 hod., Kunštát - Jelínkova chata
Nad kostelem, podél pošty dál do kopce, branka 50 m vlevo za koupalištěm
Bližší informace: Ina Lišková 776 043 571 http://lesniskolkajelinek.blogspot.cz/

Kvalitní tým pedagogů a průvodců • Otevřený a přátelský přístup
k dětem a celým rodinám • Skupina max. 15 dětí na 2 dospělé
Součástí programu je anglický den, dětská jóga, tvořivé výtvarné a hudební hry

Velmi důležité je pro nás i dobré a zdravé jídlo
Provoz pondělí až pátek • Cena za měsíc 3200,- včetně anglického dne
Možnost přihlášení i na jednotlivé dny • sourozenecká sleva
•••
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HISTORICKÁ RUBRIKA

OBYVATELSTVO
SYCHOTÍN VE STARÝCH
MATRIKÁCH A DALŠÍCH
ARCHIVNÍCH DOKUMENTECH
Kapitoly z knihy
Historie Sychotína do roku 1960
Autorka: Jiřina Švancarová,
rok vydání 2007
pokračování ze zpravodaje 4/2015

V matrikách je také možné vyčíst různé
kuriózní zápisy příčin úmrtí, jako např.
ochrnutí mozku následkem spadnutí z půdy, smrt zmrznutím na poli Vincence Vacha
z Hlubokého, který podruhoval v domě
č. 26 (rok 1889), smrt následkem týrání od
lupičů, kterému roku 1808 podlehl v 83 letech sychotský mlynář Römer, nebo sebevražda oběšením Josefa Válka v 47 letech.
Místem bohatým na netradiční úmrtí byl
místní hostinec č. 38. Roku 1847 se v něm
zastřelil Filip Šikula, ševcovský mistr
z Černovic. V roce 1861 zde postihla mrtvice v 54 letech ševce z Kunštátu. Ve vesnici
se zřejmě dost holdovalo alkoholu, protože
na konci 19. století a na začátku 20. století
se v matrikách objevilo několik úmrtí typu
„alcoholismus, případně alcoholismus chronicus nebo delirium tremens“. Tato závislost
se nevyhnula ani ženám. Roku 1886 alkoholismu podlehla i jistá 31 leta Aňa Jančíková.
Na začátku 20. století se objevují první
záznamy o úmrtí sychotských občanů
v Brněnské zemské nemocnici. Tak např.
roku 1909 zde zemřel v 74 letech Josef
Fadrný z čísla 19 na průtrž kýly.
V 90. letech 19. století byla definitivně vymýcena nová vlna neštovic. Díky objevu
protizáškrtového séra na konci 19. století
byla omezena také tato smrtelná nemoc.
Klesala také úmrtnost na další dětské choroby, kterými byly i černý kašel a spála, což
přispívalo k výraznému snížení kojenecké
úmrtnosti. Naproti tomu rostl počet úmrtí
na tuberkulózu, která postihovala především dospělé. Tuberkulóza byla nemocí
sociální – úmrtnost stoupala v letech hospodářských krizí. Tato choroba začala
ustupovat po roce 1906 díky lepší lékařské
péči. Zároveň s tímto poklesem však začal
stoupat počet úmrtí na zhoubné nádory
a na cévní choroby. Část tohoto růstu je
možné přičíst na vrub přesnější diagnostice,
kterou se snižoval počet úmrtí na „sešlost
věkem, vychřadnutí“ nebo neznámé příčiny.
Staré matriky nám kromě různých čísel
o počtech narozených, oddaných a zemře-

lých, oblíbenosti jmen apod. také prozradí
mnoho dalších zajímavých informací o vesnici a jejích obyvatelích. Z nejstarších matrik můžeme vyčíst, odkdy se která příjmení v Sychotíně vyskytovala. Pro ilustraci jsou
uváděna ta příjmení, která se ve vesnici,
popřípadě v sousedním Kunštátě, uchovala
dodnes, případně jména silných rodů, která
dnes již v Sychotíně neexistují. Na tomto
místě je nutné si uvědomit, že žijící osoby,
které jsou nositeli těchto příjmení, nemusí
být potomky níže uvedených rodů.
Příjmení Šamšula je poprve uvedeno v matrice roku 1692, Slezák 1693, Konopáč 1722,
Krejčí 1720, Podsedník 1728.
Další silné rody, které se v Sychotíně v matrikách na přelomu 17. a 18. století vyskyto-

valy: rod Navrátil, který přišel do Sychotína
z Karasína, mlynářský rod Vichta, rody
Sejkora, Nejedlý, Lukšů (někdy psaný jako
Lukeš), Kos, Lohr (přišel z Čech), Babička,
Jelínek, Veselý, Kyselý, Kovář, Špaček,
Šafránek (původem z Rožínky) atd…
Počet obyvatel a domů v Sychotíně
od 18. do 20. století
Rok
Počet domů
počet obyvatel
1755 22 domů + 9 výměnků
–
1790
42
226
1834
43
237
1890
52
413
1900
52
372
1920
64
341
1950
–
243
pokračování příště

PRODÁVÁME ZÁJEZDY
RENOMOVANÝCH CK
DO CELÉHO SVĚTA!
VELKÁ NABÍDKA LAST MINUTE!
Nabídka našich jednodenních zájezdů
v květnu – odjezdy z Kunštátu:
Pátek 8. 5. – ZOO Dvůr Králové n. L.
Sobota 9. 5. – Zbrašovské aragonitové
jeskyně, Rožnov p. R. – skanzen
Sobota 16. 5. – Český Krumlov –
prohlídka zámku a města
Sobota 23. 5. – Baťův kanál –
cyklistický zájezd
Sobota 30. 5. – Krkonoše – výstup
na Sněžku – turistický zájezd
Více na www.romtan-travel.cz,
náhled pozvánka
tel. 602 662 306

Propagační video na adrese: https://youtu.be/mHBEG1zPPro
Malachová Jana

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.: 516 412 510. 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.

