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SLOVO STAROSTY
V posledních listopadových dnech jsme
mohli vidět v české televizi film USA „Pošli
to dál“ v režii Miriam Leder. Příběh chlapce, který chtěl vytvořit unikátní projekt.
Pomož nezištně třem lidem, oni pak dále
pomohou dalším třem a řetězec se rozšiřuje, až všichni pomáhají všem. Film i přes
tragický konec vyvolává pocit hřejivosti,
lidskosti, ale taky otázky. Je to utopie? Je
možné tento model praktikovat alespoň
s částečným úspěchem? A nějak nám uniká, že ono to vlastně funguje již dávno.
A funguje to i kolem nás. Jen si toho nevšimneme, bereme to jako součást dne,
jako přirozenost. Jsou kolem nás lidé, kteří pomáhají. Nezištně, nad rámec svých

povinností pracovních i občanských, denně
pomáhají potřebným k lepšímu životu,
troše štěstí, k odvaze postavit se životu.
Pomáhají tiše, nemluví o tom, nepíší,
nechlubí se. Vědí, že jejich předané dobro
někde pomůže, někde postrčí a někde evokuje k jeho šíření. „Posílají to dál.“ A občas
se někdo rozhodne tyto lidi zviditelnit,
poděkovat jim za jejich úsilí. Ukázat ostatním, že to funguje a není to utopie. První
ročník vyhlášení ankety osobnost ANNO
JMK 2015 bylo takové rozhodnutí. Úspěšné.
Šestnácti nominovaným zasílaly stovky
občanů prostřednictvím e-mailu své hlasy,
které rozhodly o pořadí. Ale důležité bylo,
že někdo těch šestnáct osobností objevil

a ukázal na ně. To jsou ti, co pomáhají, co
posílají dál. Nebojte se, nestyďte se. Vždyť
i vy můžete být takoví.
Mezi šestnácti nominovanými byla občanka Kunštátu, paní Miroslava Líkařová.
Většina z nás ji zná a jistě mi dáte za pravdu, že jí patří velký dík. Nejen za to, že reprezentovala naše město, ale hlavně za to
– jaká je, co dělá. Za to, že posílá dál. Není
určitě jediná. Je jich více, kteří pomáhají,
nezištně, nad rámec povinností, tiše, nemluví o tom, nepíší, nechlubí se. Vědí, že
jejich předané dobro někde pomůže. Ale je
nutné, abychom o nich věděli.
Krásné svátky vánoční a splněné sny v novém roce vám přeje
MVDr. Zdeněk Wetter, starosta
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KALENDÁŘ 2016
Město Kunštát vydalo nástěnný kalendář na rok 2016. Opět je sestavený z unikátních historických fotografií, které zachycují živnosti v našem městě na začátku 50. let 20. století.
Je třetím z plánované řady historických kalendářů. K prodeji je v informačním centru
a v prodejně papírnictví na náměstí za 150 Kč.
Děkujeme občanům, kteří nám zapůjčili fotografie ze svých rodinných archivů: Tomáši
Bochořákovi, MUDr. Janě Bočkové, MUDr. Jaroslavu Cackovi, Ing. arch. Jiřímu Hečkovi,
Janu Křepelovi, rodině Lepkově, Tamaře a Alešovi Lowákovým, Mgr. Zdeně Popelkové,
Květoslavě Růžičkové, Ing. Ivu Šamšulovi, Ince Šimonové, Martě Švancarové, Josefu Trubákovi, Ireně Zrůstkové.
V informačním centru jsou stále v prodeji knihy: Kunštát, jak šel čas…, Páni z Kunštátu
a na Kunštátě, aršíky známek vydané k 550. výročí korunovační slavnosti krále Jiřího,
kroniky na CD a jiné. I tyto publikace mohou být vhodným vánočním dárkem.
-mú-

BEZPEČÍ PRO VŠECHNY

INFORMACE O ČINNOSTI
ZASTUPITELSTVA MĚSTA A RADY MĚSTA
Zastupitelstvo města dne 5. 11. 2015:
• projednalo
• připomínky a podněty občanů
• kontrolu úkolů z minulého zasedání
Zastupitelstva města
• zprávu o činnosti Rady města
• schválilo
• poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města Fotbalovému klubu Kunštát,
o.s., ve výši 200.000 Kč na částečnou úhradu finančního podílu klubu k poskytnuté
dotaci od JMK na pořízení traktorové
sekačky.
• poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města Klubu stolního tenisu Kunštát, o.s., ve výši 98.906 Kč na úhradu
nákladů souvisejících s provozem malého sálu městské sportovní haly a 3.000 Kč
na úhradu nákladů na zhotovení geometrického plánu
• rozpočtové opatření č. 9/2015
• kritéria výběrového řízení na obsazení
funkce odborného lesního hospodáře
a na obsazení funkce lesního hospodáře
s termínem plnění 01. 01. 2016
• výkup spoluvlastnických podílů k pozemkům par. č. 1406/19, par. č. 1406/20,
par. č. 1407/1, par. č. 1408/3, par. č. 1682/17
a par. č. 1682/37, všechny v k.ú. Kunštát
na Moravě
• podporu vzniku České asociace keramických měst za vedení města Kunštát
a získání členství v asociaci evropských
měst
V měsíci listopadu se Rada města na svých
zasedáních mimo jiné zabývala:
• aktuálním stavem ve vymáhání pohledávek od dlužníků
• výběrovým řízením na zhotovitele přístavby mateřské školy a na dodání dopravního automobilu pro SDH Kunštát
• výměnou uschlých stromů v sadu Třešňůvka
• postupem prací na:
• realizaci dešťové kanalizace v lokalitě
„Luka“ Rudka
• zhotovení finálních vrstev komunikace
v ulici Sadová
• opravě kaple v Rudce
• realizaci sběrných hnízd odpadů před
kulturním domem a za hřbitovem
• kritérii pro výběrové řízení na obsazení
funkce lesního hospodáře a funkce odborného lesního hospodáře
• prodejem, výkupem a pronájmem pozemků a pronájmem obecních bytů
• Rada města schválila:
• uzavření smlouvy o poskytnutí účelové
neinvestiční dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 3.624 Kč na „Výdaje na zabezpečení akceschopnosti JSDH
obce na rok 2015“
• uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Jihomorav2

ského kraje ve výši 24.400 Kč na hospodaření v lesích
• zadání tisku nástěnného historického kalendáře města pro rok 2016 v počtu
300 ks
• poskytnutí finančního příspěvku na
mikulášskou nadílku osadním výborům
Rudka, Újezd, Sychotín, Hluboké a Touboř ve výši 5.000 Kč pro každý OV
• vnitřní směrnici „Program poskytování dotací z rozpočtu města Kunštát“ včetně příloh v předloženém znění
• rozpočtové opatření č. 10/2015

PARKOVÁNÍ VE MĚSTĚ
KUNŠTÁT A PŘILEHLÝCH OBCÍCH

Je velice zajímavé vyhodnotit si provoz
vozidel v Kunštátě a přilehlých obcích.
Před pěti lety bylo parkoviště na náměstí
poloprázdné a někteří občané si mysleli,
že plocha pro parkování by se mohla využít
jiným způsobem.
V posledních letech se však situace podstatně změnila. Jsou období, kdy již na uvedeném parkovišti nenajdete volné místo.
Někteří řidiči to řeší velice razantně a zaparkují před vjezdem do domů nebo znemožní výjezd jinému vozidlu, případně po-tajruší zákaz vjezdu vozidel do prostoru ve
spodní části náměstí. Velice často se však
najdou i jedinci, kteří vozidlo zaparkují
i na zastávce autobusů u prodejny COOP.
Nejpodivnější na tom je, že tato zastávka
se nachází přímo proti radnici a nic se neRada města Kunštát schválila v souladěje. Toto lze považovat za hrubou provokadu s aktuálními právními předpisy
ci úřední moci. Vozidla policie projedou bez
„Program poskytování dotací z rozpočzastavení a řešení přestupku, i když dle
tu města Kunštát“. Tento program včetzákona o policii nesmí policisté ponechat
ně všech příloh (formulář žádosti, sežádné porušení zákona bez povšimnutí.
znam příloh k žádosti, vzorová smlouva,
Problémy s parkováním nejsou jen ve středu
formulář vyúčtování) je zveřejněn na
města, ale i v okrajových částech a přiúřední desce města (www.kunstat-meslehlých obcích. Projel jsem si pro zajímavost
to.cz). Podle tohoto programu je možné
uvedené oblasti a pokud bych byl policista
žádat o poskytnutí dotace na předepsas příslušnou pravomocí a snahou o řešení
ném formuláři od 1. 1. 2016 do 1. 3. 2016.
porušení zákonů, rozdal bych pokutových
Na žádosti podané po tomto termínu
bloků za tisíce korun. Za nejzávažnější ponebude brán zřetel.
važuji parkování na chodníku a tento nešvar
se opravdu rozmáhá. Slyšel jsem i námitky,
Dále RM vyzývá zájmové organizace
že stojí na svém pozemku. K tomuto lze
a spolky k předložení výroční zprávy
uvést jen jedno, chodník je obecně prospěšo činnosti do 31. 1. 2016.
né zařízení pro potřebu všem dle jejich práv.
Pokud matky s dětmi musejí vozidlo na
RM žádá organizace, spolky, sdružení
chodníku obcházet po vozovce, vystavují je
a osadní výbory, aby podaly informace
tím nebezpečí. Majitelé těchto pozemků
o společenských, kulturních a sportovsloužících veřejnosti mají právo požadovat
ních akcích, které plánují v roce 2016.
náhradu za užívání pozemku, obec v přípaNa základě těchto údajů bude sestavený
dě nedohody může podat k soudu návrh na
kalendář kulturních a společenských
uvalení věcného břemene. Řidičům dopoakcí města a jeho příměstských částí.
ručuji najít si na internetu sazebník pokut,
kde jsou i sazby za nesprávné parkování.
Do plánu, prosím, uveďte: název akce,
Věřím, že po zjištění sankcí si rozmyslí,
termín konání, místo konání, pořadatel.
zda není lepší ujít navíc pár desítek metrů,
Informace posílejte do 20. 2. 2016 na
než se vystavit sankcím státních orgánů.
emailovou adresu: knihovna@kunstatPovažujte tento článek za prevenci, nikoli
-mesto.cz
za vyhrožování sankcemi.
					

UPOZORNĚNÍ
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Předseda komise pro bezpečnost
prevenci a ekologii Zdeněk Lubas

OZNÁMENÍ
JUDr. KAMILA VRÁNOVÁ, ADVOKÁT, oznamuje, že z důvodů čerpání řádné dovolené v době vánočních prázdnin bude poskytovat právní služby v Kunštátě ve dnech:
úterý 1., 8. a 15. prosince 2015. Kancelář v Letovicích bude otevřena do pátku 18. prosince 2015.
Od 5. ledna 2016 bude opět pravidelně každé úterý od 13.00 do 15.30 hod. v zasedací
místnosti Městského úřadu Kunštát.
Tel. 608 211 469 nebo 727 852 974, email: kamilavranova@seznam.cz

MÍSTOSTAROSTŮV ZÁPISNÍK
Vážení občané města Kunštát,
na počátku tohoto roku jsem si předsevzal,
že Vás budu touto cestou pravidelně informovat o dění, problematice a rozvoji našeho
města. Máme tu konec roku, a tak bych rád
zrekapituloval kroky RM.
V dnešním dvanáctém zápisníku se zaměřím na zrealizované projekty, využité dotace, na stav oprav obecního majetku a také
na nevydařené projekty a žádosti o dotace.

DOTOVANÉ PROJEKTY:
„Panská zahrada“, do dnešního dne se nám
nepodařilo získat pro město neproplacené dotace v hodnotě 2.220.431,5 Kč s DPH.
Celou akci řeší Finanční úřad a v prvním
kvartále roku 2016 by mělo být finálně rozhodnuto.
„Revitalizace vodní nádrže u školy“, akce
úspěšně ukončena, celkové náklady činily
1,486.132 Kč a získaná dotace byla v hodnotě cca 430.000 Kč. Tato celková akce však
nesla poměrně velké vícenáklady v hodnotě 511.139 Kč, kdy jsme neplánovaně byli
nuceni zpevnit okraj chodníku sesouvajícího se do rybníka.
„Revitalizace návsi Rudka (I. etapa)“, akce
úspěšně ukončena, celkové náklady činily
cca 490.000 Kč s DPH, podařilo se získat
dotaci v hodnotě cca 277.693 Kč. V následujícím roce plánujeme pokračovat.
„Zavedení separace a svozu bioodpadů“, podařilo se nám získat multifunkční nosič
komunálního a bio odpadu – BOKIMOBIL se
šesti kontejnery. Celkové náklady na pořízení činily cca 2.420.000 Kč s DPH a RM se
podařilo získat dotaci v hodnotě 2.161.438 Kč.
„Přístavba mateřské školy“, naše město
uspělo v žádosti o získání dotace na výstavbu přístavby MŠ, tato dotace činí cca 3,9 mil
Kč. Po zpracování přesné PD a rozpočtu na
tuto akci jsme obdrželi reálný obraz celkových nákladů, které budou činit cca 6,5 mil
Kč s DPH. Nyní probíhá výběrové řízení
na zhotovitele a ZM bude rozhodovat, zdali
v příštím roce využijeme této dotace, či
počkáme na další rok.
„Technické dovybavení JSDH“, podařilo se
nám získat pro naše JSDH dotaci na technické dovybavení zásahových jednotek
v hodnotě cca 620.000 Kč. Za tuto částku se
s finančním přispěním města pořídí nový
dopravní automobil 8+1 pro JSDH Kunštát
a pořídilo se technické vybavení pro JSDH
Újezd a JSDH Sychotín.
„Rekonstrukce sakrálních staveb“, v letošním roce se nezdařilo získat dotaci, která
by pokryla rekonstrukci sakrálních staveb
v našem městě (kaple v Touboři, Hlubokém,
socha Panny Marie na náměstí, rekonstrukce křížku). Z rozpočtu města jsme se rozhodli zafinancovat rekonstrukci křížku a v
roce 2016 rekonstrukci sochy Panny Marie
na náměstí. O tuto dotaci budeme usilovat
i v nadcházejícím roce.

„Rozšíření dětských hřišť“, nepodařilo se
nám získat dotaci na rozšíření herních prvků v našich dětských zahradách, proto jsme
se rozhodli na základě žalostného stavu tyto
herní prvky zrekonstruovat na vlastní náklady. V opravách a žádostech na pořízení
nových herních prvků budeme i nadále
pokračovat.
„Rekonstrukce chodníků do Sychotína“,
nepodařilo se nám získat dotaci na opravu
chodníku do Sychotína z důvodu rozsahu
a členitosti celé akce. V lednu 2016 máme
opět možnost podat žádost o dotaci na tuto
akci, které rozhodně chceme využít a tuto
akci realizovat.

„Vybudování autobusového zálivu na náměstí ČSČK“, RM připravuje projekt na
vybudování zálivu pro autobusy, který by
řešil bezpečnost občanů, řidičů v místě nad
kostelem. Aktuálně probíhá zpracování
PD pro stavební povolení.
„Dopravní situace v ulici Rudecká“, RM
připravuje ve spolupráci s občany řešení
nebezpečné dopravní situace v této ulici.
RM ve spolupráci s OV Rudka a Sychotín
připravují PD na revitalizaci návsi v Rudce – druhá etapa a revitalizace návsi v Sychotíně s cílem získat dotace na tyto akce.

REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO MAJETKU:

RM pomohla vybudovat v tomto roce v naší
ZŠ multifunkční učebnu (sál), která vznikla
z přestavby staré tělocvičny. Město Kunštát
přispělo 500.000 Kč na přestavbu a RM touto cestou děkuje panu řediteli za realizaci
dané akce.
Dále se nám podařilo vytvořit nové webové
stránky města, kde se mohou nejen naši
občané dozvědět více o současném dění
v našem městě.
Záslužný čin se povedl RM, kdy ve spolupráci se ZŠ, MŠ Kunštát v nadcházejícím roce
ušetří na dodávkách elektrické energie
a plynu téměř 220.000 Kč. Této úspory se
podařilo dosáhnout díky aukci energií
a také díky oslovování přímých distributorů
elektrické energie a plynu.
Také jsme se zaměřili na obnovení a modernizaci zeleně na našem náměstí. Vzhled
náměstí je nedílnou součástí reprezentace našeho města a i v nadcházejícím roce
chceme v této činnosti pokračovat.
RM započala spolupráci s keramickým spolkem při městě Kunštát v rámci možného
vstupu města Kunštát do Evropské asociace
keramických měst. Patříme mezi několik
českých měst, která si nesou dlouholetou
hrnčířskou tradici. Naší povinností je tuto
tradici a krásné řemeslo našich předků
přenést na současné a budoucí generace.
V tomto roce se také ukončil dlouholetý
soudní spor Svazek VAK – vypořádání při
vystoupení. Soud schválil dohodu o vypořádání mezi Svazkem VAK, městem Kunštát
a obcí Zbraslavec. V letošním roce nás vypořádání stálo 4,1 mil. Kč a v příštím roce
rovněž 4,1 mil. Kč.
Svazek VAK vložil městu Kunštát do fondu
obnovy 2,6 mil. Kč jako kompenzaci za neprováděnou obnovu.

„Rekonstrukce plynové přípojky a topení
KD“, podařilo se nám zrealizovat rekonstrukci plynové přípojky a kotelny v KD.
Celkové náklady na tuto akci činily cca
350.000 Kč. Tato akce povede k ekonomičtějšímu vytápění KD.
„Oprava zdi na starém hřbitově“, dokončili
jsme kompletní výstavbu nové hřbitovní zdi,
protože stará se nacházela v havarijním
stavu. Toto pietní místo si rekonstrukci
zasloužilo a stalo se tak důstojným místem
věčného odpočinku. Celkové náklady na
letošní rekonstrukci činily cca 500.000 Kč.
„Rekonstrukce zdravotního střediska“,
v letošním roce jsme započali s rekonstrukcí zdravotního střediska. Rekonstrukce se
týkala ordinace pana doktora Škvařila.
Celkové náklady této části opravy naší budovy činily cca 700.000 Kč.
„Opravy místních komunikací“, zaměřili
jsme se na opravu komunikací v našem
městě. Celkově jsme investovali 1 mil. Kč do
oprav komunikací Hliníky – Mezi Plůtky,
Chocholík, ulice V Lávkách, v příštím roce
budeme v opravách místních komunikací
pokračovat.

BUDOVÁNÍ NOVÉ INFRASTRUKTURY:
„Komunikace Luka Rudka“, v letošním roce
jsme vybudovali dešťovou kanalizaci, do
konce roku bude komunikace osazena obrubníky a v jarních měsících bude provedeno
finální asfaltování a vybudování veřejného
osvětlení. Celkové náklady činí cca 2 mil. Kč.
„Komunikace Sadová“, v letošním roce jsme
dokončili komunikaci v této nové lokalitě
našeho města osazením obrubníků a položením vrchních asfaltových vrstev. Celkové
náklady činily cca 2.250.000 Kč.

PŘÍPRAVA NOVÝCH PROJEKTŮ
A ŽÁDOSTÍ O DOTACI:
„PD chodník před školou“, RM připravuje
projekt, který bude řešit bezpečnost dětí
před naší školou. V měsíci lednu je termín
pro podání žádosti o dotaci, která by nám
pomohla tento projekt odstartovat. Budeme
usilovat o získání této podpory.

OSTATNÍ ČINNOST:

Vážení spoluobčané, stávající RM má za
sebou první rok ve své funkci. Nyní je na
každém z Vás, abyste ohodnotili naši celoroční činnost. Snažíme se věci dělat poctivě
a dle nejlepšího svědomí.
Dovolte mi, abych Vám na závěr svého posledního Zápisníku v tomto roce popřál
všem klidné prožití svátků vánočních
a úspěšný start do nového roku.
Ing. Libor Sedlák, místostarosta
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OCENĚNÍ NAŠÍ OBČANKY
Ve čtvrtek 22. 10. 2015 se v prostorách
Domu pánů z Lipé v Brně uskutečnilo
slavnostní předání ocenění vítězům
1. ročníku ankety Osobnost ANNO JMK
2015 (Asociace nestátních neziskových
organizací Jihomoravského kraje).
Mezi šestnácti nominovanými kandidáty byla i paní Miroslava Líkařová z Kunštátu, která pracuje v Oblastní charitě
Blansko jako zdravotní sestra v terénní
ošetřovatelské službě a domácí hospicové péči v Kunštátě a okolí. Paní Líkařová
se umístila na společném 2.–5. místě
internetového hlasování.
Blahopřejeme!

VYDAŘENÉ OBDOBÍ MLÁDEŽNICKÉHO FOTBALU
Mládežnický fotbal v mikroregionu Kunštát
se v posledních letech nese ve znamení
velkého progresu. Vše odstartovala intenzivní spolupráce mezi kluby FK Kunštát, FC
Olešnice a projektem ŽIJEME HROU. Právě
pod názvem ŽIJEME HROU v loňském roce
reprezentovali fotbalisti z Kunštátu, Olešnice, Rozseče, Lysic, Letovic, Sebranic, Voděrad, Drnovic a dalších obcí v krajských
soutěžích mladších a starších žáků.
Na podzim se nám podařilo rozšířit spolupráci se spádovými obcemi i v kategoriích
mladších a starších přípravek. Vytvořili
jsme funkční model turnajové soutěže
ŽIJEME HROU, do které se zapojila družstva Kunštátu, Olešnice, Lysic a Svitávky.
Jednou za čtrnáct dní probíhala turnajová
setkání dětí a společně jsme odehráli utkání proti ČAFC Židenice Brno a SK Pernštejn
Nedvědice. Ve stejném duchu hodláme
pokračovat i v zimním období, kdy na kategorie přípravek čeká velká porce turnajů.
Mladší a starší žáci ŽIJEME HROU se v 1.A
třídě Jihomoravského kraje pohybují na
absolutní špičce. Starší žáci přezimují na
3. místě, mladší žáci svoji soutěž suverénním způsobem vedou. Umístění v tabulce
ale není to, co by nás prioritně zajímalo.
Upřednostňujeme osobnostní a sportovní růst jednotlivců i celé skupiny. A právě
k seberealizaci a ujasnění si společného
směru nám pomohl projekt ŽIJEME HROU,
který se zaměřuje na zážitkové učení, dodává nám inspiraci, potřebnou fotbalovou
odbornost a metodiku.
Za zmínku stojí i to, že hráči našeho klubu
jsou pravidelnými reprezentanty okresního
výběru Blansko i Jihomoravského kraje.
Nejtalentovanější fotbalisti jako Miroslav
Motyčka, Radek Janků nebo Jakub Slavíček
na střídavý start působí v profesionálním
fotbalovém klubu FC Zbrojovka Brno. V žákovských kategoriích momentálně disponujeme velmi širokým kádrem. Pro velký zájem dětí ve věku 10 až 15 let jsme na podzim
přihlásili do okresní soutěže „rezervní“
družstva mladších a starších žáků.
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Vrcholem mládežnických kategorií jsou
dorostenci. Dospívající fotbalisti k podzimní části mistrovských soutěží přistoupili
zodpovědně. Prozatím vedou okresní tabulku. Prioritou pro jarní část bude postup
do krajské soutěže, abychom do budoucna
měli zaručenou návaznost na žákovské
kategorie.
Jsme pokračovatelé fotbalové tradice
v Kunštátě. V posledních letech se nám
podařilo pozvednout mládežnický fotbal
z okresní na krajskou výkonnostní
úroveň. Aktuální
zá k lad nu tvoř í
100 dětí ve věku
od 4 do 18 let z
Kunštátska a dalších 100 je zapojeno v blízkém okolí. Naší smělou
vizí do budoucna
je vytvoření fotbalové akademie
ŽIJEME HROU.
Poděková n í za
průběžně dosaž ené v ý s le d k y
patří fotbalovým
trenér ů m m ládeže a vedoucím
družstev Miloši
Šmerdovi, Miroslavu Motyčkovi,
Ondřeji Hruškovi, Milanu Pešovi,
Bronislavu Dočekalov i, Zdeň ku
Burianovi, Pavlu
Chmelíčkovi, Luboši Chytrému,
Františku Tenorovi a Aleši Odehnalovi. Trenérům ze spolupracujících klubů Jiřímu Vybíralovi,

Břetislavu Šulcovi, Martinu Pavlovi, Janu
Šafaříkovi, Petru Křížovi. Dále děkujeme
všem zainteresovaným rodičům za spolupráci na výchovně-sportovním procesu.
Za podporu a kvalitní zázemí děkujeme
hlavním partnerům mládežnického fotbalu
Městu Kunštát a firmě T.G.A. pana Františka Tenory.
Vladan Horák, trenér a koordinátor
regionálních týmů ŽIJEME HROU a FK Kunštát

NOMINACE NA SPORTOVCE KUNŠTÁTSKA 2015
3. Jednotlivci nad 18 let

1. Jednotlivci do 18 let
Klára Pařízková
Jan Vach
Iva Bednářová
Eliška Řezníčková
Natálie Řezníčková
Miroslav Motyčka
Tomáš Bělehrádek
Tomáš Novotný
Radek Janků
Lenka Trubáková
Adéla Adamcová
Kateřina Peterková
Kateřina Včelíková
Eliška Bednářová
Nikola Švancarová
Sára Hrnčířová
Leona Marečková

Ivo Loukota
Pavel Blaha
David Bednář
Ondřej Hruška
Jana Sokolová
Petr Sojka st.
Pavel Hruška
Gabriela Bednářová
Michaela Bartošová
Pavel Palme

(požární sport, SDH Sychotín)
(požární sport, SDH Sychotín)
(požární sport, SDH Sychotín)
(tenis, TK Kunštát)
(tenis, TK Kunštát)
(fotbal, FK Kunštát)
(fotbal, FK Kunštát)
(fotbal, FK Kunštát)
(fotbal, FK Kunštát)
(fotbal, FK Kunštát)
(tanec, TS BAMI KR Kunštát)
(tanec, TS BAMI KR Kunštát)
(tanec, TS BAMI KR Kunštát)
(tanec, TS BAMI KR Kunštát)
(tanec, TS BAMI KR Kunštát)
(tanec, TS BAMI KR Kunštát)
(atletika, ASK Blansko)

(fotbal, FK Kunštát)
(fotbal, FK Kunštát)
(fotbal, FK Kunštát)
(fotbal, FK Kunštát)
(fotbal, FK Kunštát)
(stolní tenis, KST Kunštát)
(tanec, Taneční skupina BAMI KR Kunštát)
(tanec, Taneční skupina BAMI KR Kunštát)
(tanec, Taneční skupina BAMI KR Kunštát)
(závody čtyřkolek)

4. Kolektivy nad 18 let
Ženy FK Kunštát
A mužstvo FK Kunštát
Ženy SDH Sychotín
Muži SDH Sychotín A
oddíl KST Kunštát A

(fotbal)
(fotbal)
(požární sport)
(požární sport)
(stolní tenis)

2. Kolektivy do 18 let
Mladší žáci ŽIJEME HROU Kunštát – kategorie do 13 let
Starší přípravka FK Kunštát – kategorie do 11 let
Mladší žáci SDH Sychotín
Starší žáci SDH Sychotín
MINI DĚTI – Taneční skupina BAMI KR Kunštát
DĚTI Taneční skupina BAMI KR Kunštát
JUNIOŘI Taneční skupina BAMI KR Kunštát
Mladší žáci – šachový oddíl Kunštát

(fotbal, FK Kunštát)
(fotbal, FK Kunštát)
(požární sport)
(požární sport)
(tanec)
(tanec)
(tanec)
(šachy)

Hlasování probíhá na internetových stránkách města Kunštát!
Na stránkách budou uvedeny i charakteristiky jednotlivých nominovaných.
Ing. Aleš Havelka

FIRMA BEST – BUSINESS, a.s.
hledá do provozovny Kunštát, Zbraslavecká 777,
pracovníky na pracovní pozice:

SOUSTRUŽNÍK, FRÉZAŘ
Vzdělání: vyučení v oboru (soustružník, obráběč kovů, frézař)
Pracovní poměr: hlavní, jednosměnný provoz,
Mzda: od 25.000 Kč / Nástup: listopad 2015
Požadujeme vyučení v oboru (frézař / soustružník / obráběč kovů),
zkušenost s obsluhou klasické frézky a brusky, odpovědnost a samostatnost.

TECHNOLOG
Vzdělání: střední škola technického či strojírenského zaměření
Pracovní poměr: hlavní, jednosměnný provoz,
Mzda: od 20.000 Kč / Nástup: listopad 2015
Požadujeme vyučení technického nebo strojírenského směru,
vhodné pro absolventy škol, odpovědnost, samostatnost.

KONTROLOR VÝSTUPNÍ KONTROLY
Vzdělání: vyučení bez nutné specifikace
Pracovní poměr: hlavní, jednosměnný provoz,
Mzda: od 20.000 Kč / Nástup: listopad 2015
Jedná se o pracovní pozici dělníka ve výrobě na pozici kontrolora,
tzn. kontrola hotových výrobků – jakost, zkouška pevnosti, tvrdosti apod.
Jedná se o manuální činnost, zvýšená zátěž – vhodné pro muže.
Kontakt: bestb@bestb.cz, tel. 516 462 264.
Životopisy zasílejte na uvedenou e-mailovou adresu.

INZERCE
DÁRKOVÉ POUK AZY na masáž jsou
k dispozici na penzionu po telefonické domluvě. Tel. 739 672 757
NAKUPTE NAD 500 Kč a dárek k nákupu
je váš. Dárkem je bylinkový polštářek.
Akce trvá od 1. 12. do 24. 12. 2015. Těšíme se
na Vaši návštěvu a poklidné svátky přeje
Pavlína Palme a kolektiv – Drogerie a dárkové zboží, nám. ČSČK 95.
STUDENTKA se zájmem o jazyky (Cambridge certifikát) nabízí doučování z anglického jazyka. Tel. 607 975 078
STUDIO VIKTORKA – Petra Loukotová
nabízí na penzionu kosmetické práce, pedikúru, manikúru a také dárkové poukazy.
Tel. 605 979 121
HLEDÁM KE KOUPI rodinný dům se zahradou v Kunštátě nebo v okolí do max. 20 km.
Opravy nevadí. Tel. 792 265 368
SELFNET: Novinky v programové nabídce.
Předvánoční nadílku v podobě nových kanálů si od začátku prosince můžete užívat
v síti Selfnet. Nabídku programů jsme pro
Vás rozšířili o kanály Fanda HD, Barrandov
Muzika, Nova sport 2 HD a JOJ Cinema SD/
HD. Nově také máte možnost sestavit si
ještě výhodněji svoji vlastní programovou
nabídku oblíbených 10 nebo 15 kanálů: Mých
10 – 240 Kč 220 Kč, Mých 15 – 360 Kč 300 Kč
Děkujeme Vám za Vaši dosavadní přízeň.
Přejeme Vám svátky plné klidu a odpočinku
a mnoho zdraví v novém roce.
NAVŠTIVTE OČNÍ OPTIKU (ve dvoře zdrav.
střediska) otevřeno každou středu od 9.30
do 16.00.
OPRAVY rodinných šicích strojů.
Milan Lepka, Nýrov 76. Tel. 723 307 810
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MĚSTO KUNŠTÁT pořádá
v NEDĚLI

3. 1. 2016

v 17:00 hod. v kulturním domě

NOVOROČNÍ
KONCERT
a „ČAJ O PÁTÉ“
s přípitkem starosty

účinkuje Dechová

hudba

KUNŠTÁT

zpívají: Martina MIČKOVÁ, Radka DOSTÁLOVÁ
a František OKÁČ
a
upravil a diriguje: Mgr. Pavel GÖPFERT
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.

